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Ön söz 

 

Salam 

 
...Ruhu bədənində çıpınanlara, 

Allahın yanında ucalanlara, 

Hörmətlə, izzətlə qocalanlara, 

Salam! 

 
Kitabı haqqında  adət-ənənəyə uyğun olaraq giriş 

sözü yazmağa başladığım müəllifin elə öz maraqlı misra-
larıyla salamlamaq istədim, dəyərli oxucuları. 

Sözün düzü, kitablarda “Ön söz”ü sevmirəm və 

bunun çoxdan dəbdən düşdüyünü düşünürəm. Amma 
“palaza bürün, el ilə sürün” prinsipi bizi çox vaxt qəbul 

etmədiyimiz işləri görməyə vadar edir. 
Bəlkə də, çoxları kitablarda “Ön söz” yerinə 

yazılmış gəlişigözəl sözləri oxumurlar. Elə birbaşa müəl-
lifin əsəri ilə tanış olmağı üstün tuturlar. Və düşünürəm 

ki, düz edirlər! Bu elə də vacib deyil. Onsuz da indiki 

zamanda kitablar yalnız tanışlıq vasitəsilə satılır. Ya da 

tanışlara hədiyyə edilir, çox vaxt tanışlar da tanışlarını 

yaxşı tanıyırlar. Əfsus ki, bu, günümüzün acı həqiqətidir. 
Giriş üçün yazılmış təbrik xarakterli yazını oxu-

masanız da olar, yetər ki, kitab oxuyun, kitabı oxuyun. 

Bax bütün dərdimiz də, sözümün “məmmədqulusu” da 

elə budur. 
Kitabların oxunma dərdi. O qədər də çətin deyil 

müəllifin bir kitabın araya-ərsəyə gəlməsi üçün çəkdiyi 
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əziyyətləri anlamaq. Bəzən yuxusuz gecələr hesabına ya-
zılmış, bəzən başqalarının həyatını qələmə almaq üçün 

obraza girib o əzabı, iztirabı, dərdi, kədəri yaşamış, bəzən 

etiraf edə bilmədiklərini, dilinə gətirə bilmədiklərini, ürə-
yində gizlətdiklərini vərəqə köcürmüş, bəyənilib- bəyə-
nilməyəcəyi həyəcanını yaşamış, boğazından kəsib xərc 

çəkmiş, kitab nəşr etdirmişdir. Müəllif nə istəyir ki, 

bunların əvəzində bizdən?! Nə istəyir ki? Sadəcə oxu-
maq! Bu isə o qədər də əziyyətli bir iş deyil. 

Elə bu andan etibarən sizinlə yenicə tanıdığım, am-
ma qısa bir zamanda böyük  hörmət bəslədiyim, istedadlı 

şairə Mətanət Ulu Şirvanlının kitabını oxumağa başla-
yacağıq. Hələ də başlamamısınızsa və dözüm göstərib, 

yazımı bu cümləyə qədər oxumusunuzsa, elə burada sax-
layıb şeirlərə keçin. Mən başladım. 

 
 ...Bu canı cəfadan qurtara bilsəm, 

   Həsrəti köksümdən qopara bilsəm, 

  Ay Allah, o gələn qatara minsəm, 

 Özümü-özümdən qaçıracağam. 

 
Hələ də burdasınızsa, bir söz də deyim. Sizcə, mü-

əllif nə demək istəyir bu gözəl misralarla? Onun bu 
arzusunda hansı fikrlər gizlənir? Onu arzusuna necə çat-
dıra bilərik? Müəllifin bu arzusu nə qədər əlçatmaz gö-
rünsə də, reallaşması o qədər də çətin olan arzu deyil, 

fikrimcə. Təbii ki, əgər məsələyə məhz çözə biləcəyimiz 

bir problem kimi yanaşsaq və bu yolda müəllifin yanında 

olsaq, dəstək versək. 
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Şairin cəfasını kitab uğrundakı mübarizə kimi 

düşünək... Həsrətini oxucu həsrəti kimi dəyərləndirək... 

“Qatar” ı isə uğur qatarı zənn edək. Və gəldiyimiz nəticə 

odur ki, Mətanət xanım artıq bu qatardadır.  Biz isə onun-

la qatarda yol yoldaşıyıq. Onun cismindən qaçırdığı, şeir 

dünyasındakı xoşbəxt ruhunun şahidləriyik. Di, gedə 

bilərsiniz! Gedək, oxuyaq! 

 

Xəyal Rza 
Şair, Azərbaycan və 

Avrasiya Yazıçılar Birliyinin üzvü 
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Şair və yazıçı yalnız təxəyyülünün 

gücünə sığınmamalı, idrakının, 

təfəkkürünün kürələşməsi üçün öncə 

ətraf mühitini seyr və dərindən 

müşahidə etməli, mümkün qədər 

dünya səyahətinə çıxmalıdır. Lakin öz 

orbitindən çıxmamalıdır. 

 

Müəllif 
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Vətən 

 

Sən ey musiqi məbədim! Etiqadım, andım, eĢqim, 

amalım, odum, ocağım, isti qucağım – Vətən! 

 
Ey torpağı qızıl, ləl, 
Suyu mərcan, gövhər, 
Havası dərman, cövhər 
Azərbaycan! 
 
Qüssələnib, etmə fəğan, 
Sən ey ismi, varlığı can! 
Sənə neçə oğul qurban, 
Azərbaycan! 
 
Bayrağında şəhid qanı, 
Adın gəzir hər bir yanı, 
Sənsən igidlər məkanı, 
Azərbaycan! 
 
Bol-bəhrəli torpağınam, 
Yaşıl-zümrüd yarpağınam. 
Həm aranın, həm dağınam, 
Azərbaycan! 
 
Ürəyi sevgiylə vuran, 
Yadların amanın qıran, 
Dar ayaqda mətin duran 
Azərbaycan! 
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Azərbaycanım 

 

Nə gözəl yaranıb bu dünya belə, 
Şükür xəlq eyləyən, yaradan, sənə. 
Uca dağlarına, meşənə, gölə, 
Hey məftun olsam da, doymaram yenə. 
 
Nə gözəl yaranıb bu dünya belə, 
Qoynunda yer açır məhəbbətlərə. 
Daim işıq olsun, daim nur olsun, 
Qoy nəsib olmasın fəlakətlərə. 
 
Nə gözəl yaranıb bu dünya belə, 
Dağların sütunu silkələnməsin. 
Qoy yağış ələnsin, od ələnməsin, 
Təbiət var olsun, zədələnməsin. 
 
Nə gözəl yaranıb bu dünya belə, 
Sevincin bol edir cahana , elə. 
İstərəm dillərdən düşməsin adın, 
Heç vaxt tükənməsin gücün, inadın. 
 
Sən, ey ana yurdum, Azərbaycanım, 
Mənim ürəyim də, canım da sənsən! 
Beşiyim, gor evim, andım, amanım, 
Bilirəm, hər zaman yanımdasan sən. 
 



9 

 

Azərbaycan  bayrağı 

 
Babək qılıncının hünəri səndə, 
Nəsimi sözünün dəyəri səndə, 
Himnimiz səslənir sən yüksələndə, 
Xəzər sahilindən baxıb, boylanan, 
Bayrağım, dalğalan, hər vaxt dalğalan! 
 
Tarixin köksündə izlərin dərin, 
Hamıya örnəkdi əzmin, hünərin, 
Dərdimizə məlhəm olsun zəfərin, 
Sənə qurban olsun bu ürək, bu can, 
Bayrağım, dalğalan, hər vaxt dalğalan! 
 
Şəhidlər əbədi! Şöhrətin-şanın, 
İstərəm sevinclə keçsin dövranın. 
İftixar əzmidir doğma ünvanın, 
Sənsən ürəyimdə dövr eyləyən qan, 
Bayrağım, dalğalan, hər vaxt dalğalan! 
 
Məhəmməd Əminin yadigarısan, 
Kövrək ürəyimin şah damarısan. 
Torpağımın sərvətisən, varısan, 
Koroğlu səsində bağra od salan 
Bayrağım, dalğalan, hər vaxt dalğalan! 
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Səntək əzəmətli, bir bayraq hanı, 
Səninlə fəxr edir türk oğulları! 
Göydə kəhkəşana, yerdə cahana, 
Fəxr gətirmisən Azərbaycana, 
Bayrağım, dalğalan, hər vaxt dalğalan! 
 



11 

 

Bakı-İstanbul 

 
Sən ey fatehlər diyarı, sən ey igidlər – CavanĢir, Babək 

Xürrəmi, Nəbi, Xətai, Koroğlular, igid oğullar diyarı. 

Sən ey mələklər məkanı, incə ruhlar diyarı, Nəimi, 

Nəsimi, Nizami, Seyid Əzim ġirvani, Xaqani yurdu,  

sən ey pərilər, hurilər ölkəsi Azərbaycanım mənim! 

Doğma diyarım mənim! 

 
İstanbul - 
dedilər, möhtəşəm şəhər. 
Həsrətindəydim görənə qədər. 
Böyük, o qədər də əzəmət! 
Dünyanı silkələmiş şöhrət! 
Bir-birinə qısılmış otellər, 
Xarici qonaqlar, 
əcnəbi dillər. 
Sultan Əhməd Camisi, 
Top Qapı Sarayı, 
Aya Sofya Məqbərəsi - 
Bir tarixdir hərəsi. 
Qaynaşan insanlar içərisində 
Qərib, kiçik 
zərrəyə dönmüşəm. 
İstanbulu gəzib doymamış, 
Ey Bakı, həsrətindən üzülmüşəm. 
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Təyyarə məni bir yaz səhəri 
dünyanın ən gözəl şəhəri 
Bakıya gətirdi. 
Göydən  asılan təyyarənin 
boşluğa düşən qanadları, 
görsənən hava limanı. 
 
Ayaqlar torpağa dəyər-dəyməz 
Atəşgah ocağında, 
şəhərin qucağında, 
səhərin mürgüsünü öpdüm. 
Alatoranlığı dağıdan həsrətli səs- 
qoy eşitsin hər kəs: 
Ey küləklər, bu şəhərdə əs-əs! 
Bakı, ey şəhərim, bir bilsən- 
Əvəzsizsən, şirinsən! 
Sən nə qədər gözəlsən! 
Bakım, sabahın xeyir... 
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Azərbaycan 
 

Hər daĢından, qayasından, qalasından nəğmə qopan, 

Azərbaycan!Mən daĢına, torpağına qurban olum! 
 

Səcdəgahım, andım, 
Atəşgahım-odum , 
Cavanşirlər yurdum 
Azərbaycan! 
 
Oğlun Babək, Xətai, 
Mehin gilavar yeli. 
Odlar yurdu, Od eli, 
Azərbaycan! 
 
Əlincədi, Bəzz qalası, 
Ulgüc, Buğurd, Qız Qalası. 
Müqəddəslərin aynası, 
Azərbaycan! 
 
Etiqadım, andım, 
Sən ocağım-odum, 
Damağımda  dadım 
Azərbaycan! 
 
Andımdan dönmərəm, 
Qulunam, kölənəm, 
Mən qız əsgərinəm, 
Uğrunda ölərəm, 
Azərbaycan! 
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Xocalı 

 

26 fevral-qan yaddaşı, 
Boran-tufan dağ başı. 
Allahınmı qarğışı 
Yağdı göydən o gecə?! 
 
Silahlar şaqqıldadı, 
Neçə sinə dağladı. 
Düşmən yolu bağladı, 
Yasaqladı o gecə. 
 
Dağ yerindən oynadı, 
Qız-gəlinlər ağladı. 
Tutub əsir saxladı 
Ermənilər o gecə. 
 
Görünməmiş qiyamət, 
Güc istəyir – cəsarət. 
Xocalıma xəyanət 
Edilmişdir o gecə. 
 
Candan çəpər çəkildi, 
Körpə qanı töküldü. 
Qan ilə dan söküldü 
Sükunətdə o gecə. 
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Qılıncı çək, vətən oğlu, 
Çağır cəngə Koroğlunu! 
Kiriyib susan dilləri 
Qoyma bata o gecə. 
 
Bülbülü perik düşən, 
Ağlama, Xocalım, ağlama. 
Qisası qiyamətə 
Saxlama, Xocalım, saxlama... 
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Bayraq 

 
Al günəĢli bayrağım, 

Od-atəĢli bayrağım, 

DüĢmən gözü tökməyə 

YüksəliĢli bayrağım!!! 

 
Rəssam, ürəyimə 
Azərbaycan bayrağı çək, 
Dalğalansın küləklərdə, 
Azərbaycan günəşi çək, 
Qoy qızarsın üfüqlərdə. 
 
Azərbaycan! 
Bayrağına qurban özüm, 
Ey bayrağım, canım, gözüm, 
Sənə vardı ikicə sözüm; 
Səmalarda var olasan, 
Yüksələsən, ucalasan! 
 
Yüksəl, şəhidlərin ruhlarında, 
Məmməd Əmin amalında, 
Sevilirsən el yanında, 
Düşmənlərdən öc alasan, 
Səni daim ucalasan, 
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Rəssam, ürəyimə 
Azərbaycan bayrağı çək, 
Azərbaycan heykəli tək 
Qoy ucalsın ürəyimdə, 
Sənə qurban ürəyim də, 
Azərbaycan! 
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Qarabağım 

 
Mən insan doğuldum, bir dovşan deyil, 
Bəs niyə qurd-quşdan qorxmalıyam mən?! 
Zillətlə yaşamaq bir yaşam deyil, 
Düşmənlə vuruşub yıxmalıyam mən! 
 
Qarabağ yolunu bağlayıb duman, 
Zəngilan elimdə sara bax, aman! 
Hər axşam Allaha eyləyib güman, 
Səhərə salamat çıxmalıyam mən. 
 
Şuşanın dağları bayatı deyir; 
Xarı bülbülləri “heyratı” deyir, 
Kəlbəcər filizi, yatağı deyir; 
Zinəti tacıma taxmalıyam mən. 
 
Bərgüşad çayı da Qubadlı dərdin 
Uyudur, selində saf məhəbbətin. 
Mənfur erməninin bu xəyanətin 
Qaldırıb başına çaxmalıyam mən. 
 
Hələ yazılacaq zəfərim qalır, 
Hələ yeyiləcək bəhərim qalır, 
Laçında kişnəyən kəhərim qalır, 
Yatıb yalmanına sıxmalıyam mən. 
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Ağdərə, Ağdam,  Xocalı, Xocavənd, 
Füzuli, Ey Vətən, könlümə həmdərd. 
Öz elim, öz obam, özümə sərhəd, 
Tikanlı sərhədi yıxmalıyam mən. 
 
İz salıb yadların ləpiri bala, 
Aslanlar yuvası qalıb çaqqala?! 
İgidlər vətəni o  Cəbrayıla, 
Zəfər bayrağını taxmalıyam mən! 
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Həmrəylik 

 

Qurban olum yurd daşına, 
Əsrlərin yaddaşına. 
Xəbər verin yurddaşıma- 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
 
Birləşib yumruq olmuşuq, 
Mətinliklə yoğrulmuşuq! 
Vətən, sənə vurulmuşuq- 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
 
Ulu Heydərin yoludur, 
Addımlarıq  İlham ilə. 
Sevinc-səadət doludur- 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
 
Bir yumruqda birləşdik, 
Elə bil ki, Günəş idik. 
Fəxarətlə deyirik- 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
 
Xalqımdır əzmkar, mətin, 
Ucalıqda ləyaqətin. 
Milyon-milyon məhəbbətin, 
Xoş günüdü bu millətin, 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
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Qucaq-qucaq çiçəklər də, 
Dalğalanır gül əllərdə. 
Vətən boyda məhəbbət də 
Bu sevginin səs-ünüdür, 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
 
Qurban olum yurd daşına, 
Əsrlərin yaddaşına. 
Xəbər verin yurddaşıma- 
Bu gün həmrəylik günüdür! 
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Salam, doğma diyarım! 

 
Şamaxı-Şirvanın paytaxtı! Şərq ölkələrinin qapısı. 

Əsrlərdən səsi gələn diyar. Salam olsun bu 

torpaqda iz qoyub, ün salıb, ad çıxaran Fəriburz 

ibn Salar, Şeyx İbrahim Xəlilullah, Əmr Əsəddin 

Şirvani, Fərrux Yasar, Zəhirəddinə. 

Salam olsun mayası sözdən tutulan, söz-sədəf aşiqi  

Xaqani, İzzəddin, Fələki, Hadi, Şirvani, Nəsimi, 

Bədr Şirvani, Sabir, Səhhət ruhlarına. Şeiriyyət 

məmləkətinə, neçə-neçə sərkərdələrin ruhları 

pərvaz edən torpağa salam! 

Salam, Şirvan elinin ağsaqqallarına, 

ağbirçəklərinə! Salam olsun neçə-neçə dahilərin 

iz-ləpir salan, ayaqları dəyən  qayasına, daşına, 

Şamaxı! 

Saysız-hesabsız müqəddəs məkanların, imam, 

seyid, şeyxlərin, pirlərin məskəni Şamaxı! Şeyx 

Eyyub, Dədəgünəş, Mirmərdək, Diribaba  Pirsaat 

kimi müqəddəs pirlərin nuruna salam olsun! 

 
Qum olum, daş olum, Sarıtorpağa, 
Öləndə qibləyə, qoyun torpağa. 
Mən sənə qurbanam Pirsaat baba, 
Səcdəndə susmuşam, lalam, Şamaxı, 
Salam Şamaxı! 
Şamaxı torpağı çox şəxsiyyətlər, tanınmış simalar 

yetişdirmişdir. Adlarını çəkə bilmədiklərimin 

ruhları məni bağışlasınlar. 



23 

 
Salam, Şamaxı 

 
Üz tutub gedirəm Şirvana sarı, 
Dağların üstüylə dumana sarı, 
Şirvan əzəməti, dağlar vüqarı, 
Ucalıq zirvəsi – anam Şamaxı, 
Salam, Şamaxı! 
 
Yenə kövrəkləşib doldu gözlərim, 
Ağlama, de sənə noldu, gözlərim, 
Deyirsən, silinib yoldan izlərim? 
Səninçün cığıram, yolam, Şamaxı, 
Salam, Şamaxı! 
 
Nəsimi, Şirvani, Abbas Səhhəti, 
Xaqani, İzzəddin, Hadi, Fələki, 
Sabiri, Bədiri, saysan hələ ki… 
Neçə dahiləri olan  Şamaxı, 
Salam, Şamaxı! 
 
Şirvanın külü də közündən betər, 
İynəsi qılınctək, “biz”indən betər. 
Şirvanım, mən mənəm, özümdən betər, 
Balam da nökərin, qulun Şamaxı, 
Salam, Şamaxı! 
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Odum, ocağım, Sarıtorpağım, 
Səfalı oylağım, cənnətim, bağım. 
Ulular torpağım, səcdəgahım, 
Qarşında susaram, lalam, Şamaxı, 
Salam, Şamaxı! 
 
Mən salam aparan, salam gətirən, 
Bu dağlar qızıyam, yovşan, ətirəm. 
Nə həddim haqqı- sayın itirəm?! 
Mən qız əsgərinəm, balan, Şamaxı, 
Salam, Şamaxı! 
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Ana 
 

ġirvangöl üzündə küsməsin sonam. Həm sonam, həm 

anam, intizarımda. Darıxma. Gəlirəm, ay anam, 

gəlirəm. 

 

Başına dolanım, ay ana, sənin, 
Bəxti şaxta vurdu; cadar-cadardı. 
Sənə qəmlərimin hansından deyim? 
Baş alıb uzanır,  qatar-qatardı. 
 
Nisgilli gözünün baxışı şimşək, 
Həsrəti köksümü  dağlayır, Allah. 
O elə kədərli,  o elə kövrək, 
Hər gecə mənimçün ağlayır, Allah. 
 
Yollara baxışın düzübdü  anam, 
Qalıbmı, ay anam, yollarda izim? 
Alıb əllərimə başımı, Allah, 
Çatdırım haraya özümü-özüm? 
 
Mən uşaq olaram, sən də ki, kövrək, 
Sinənə sarılım, qoynuna dolum. 
Dara tellərimi, lay-lay deyərək, 
Ovundur yenə də, qurbanın olum. 
 
Başına dolanım, ay ana, sənin, 
Məndən uzaq düşüb saf məhəbbətin. 
Taledən inciyib, küsən Məryəmin, 
Ya da ki, könlünü al Mətanətin. 
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Ата 

 
Yuxuda nigaran idin, bilmədim nədən... 

 
Dan yerimi ağaran? 
Gördüm səni nigaran. 
Gördüm əsir düşmüsən, 
Bu doğrumu, ya yalan? 
 
Ata, bağrım yanıqdı, 
Yandı imanım, dinim. 
O qədər ağladım ki… 
Didim-didimdir dilim. 
 
Bu su, qüsl, bu surə, 
Əzan çəkim, yuyum. 
Səni öpmək istədim, 
Gördüm, çatmayır boyum. 
 
Rəsmin durur divarda, 
İyin çəkilib gedir. 
O çəkdiyin hasar da 
Gəl bax, tökülüb-gedir. 
 
Dan yerimi ağaran? 
Nigaran var, nigaran… 
Sənin  yatan bəxtini 
Bacarmadım oyadam. 
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Ağlama,  anam 

 
Ağlama anam, ağlama, sən ağlasan GünəĢ batar. 

Ağlama, anam, ağlama, göz yaĢların bizi tutar. 

 
Batabatda bəxtim yatdı, 
Anam yazığı ağlatdı, 
Qaraçuxam gecə yatdı, 
Ağlama, anam, ağlama. 
 
Sünbülmüsən, süsənmisən, 
Bu necə dərddi düşmüsən? 
Qəmi mənlə bölüşmüsən, 
Ağlama, anam, ağlama. 
 
Lalə bağrı qan dedilər, 
Titrəşdikcə can dedilər, 
Mənə pərişan dedilər, 
Ağlama, anam, ağlama. 
 
Ləçək üstə arı imiş, 
Sevgi yolum yarı imiş, 
Bəxtim necə sarı imiş, 
Ağlama, anam, ağlama. 
 
Qəlbin başı söküldü, 
Qəm-qüssədən büküldü. 
Kipriklərin töküldü, 
Ağlama, anam, ağlama. 
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Ürək başı qəlpələnmiş, 
Ətrafına səpələnmiş, 
Göz yaşların ləpələnmiş 
Ağlama anam, ağlama. 
 
Çiçəklərin gözü nəmli, 
Ağlama, anam, ağlama. 
Pıçıldayıb belə qəmli, 
Ağlama, anam, ağlama. 
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Həyan 

 

Atamın başdaşı ucunda 
bir körpə uyuyur. 
Hər il əkdiyim qızılgül 
göyərmir quruyur. 
Hasara alınmış qəbir... 
İlahi, səbir, səbir! 
 
Bu uşaq bəlkə atama həyan? 
Bura ölüm qoxuyur hər an! 
Köhnə qəbirlər dözmür ovulur, 
İlahi, bu yekəlikdə qəbir, 
bu körpə qəbirlə ovunur. 
 

27.10.2010. 

Saat 21: 05. 
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Salam 

 
Ruhu bədənində çırpınanlara, 
Allahın yanında ucalanlara, 
Hörmətlə-izzətlə qocalanlara 
Salam! 
 
Sarsar rüzgarına yalvaranlara, 
Övladdan nəsibi olmayanlara, 
İzləri heç yerdə qalmayanlara 
Salam! 
 
Tövrata, İncilə, Zəbur, Qurana, 
Əzəmətli, qüdrətli Mövlana, 
13-cü imam Əz-Zamana 
Salam! 
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Tamilla 

 
Dodaqlar büzüm-büzüm, 
Kipriklər düzüm-düzüm, 
Sənə qurban olum özüm, 
Mənim Tamilla balam! 
 
Bu qız baldan şirinmiş, 
Ağzımdakı dilimmiş, 
Bağçamdakı gülümmüş, 
Mənim Tamilla balam! 
 
Qızıldan qolbaqları, 
Ləçəkdən dodaqları, 
Qərənfil yanaqları, 
Mənim Tamilla balam! 
 
Göydəki mələk imiş, 
Evimizə gərək imiş. 
Duz imiş, çörək imiş, 
Mənim Tamilla balam! 
 
Yuxu deyil, gerçəkmiş, 
Tellər ləçək-ləçəkmiş, 
Hamıdan göyçək imiş 
Mənim Tamilla balam! 
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Saçlarına gül düzən, 
Ya nərgizdi, ya süsən, 
Tez barışan, tez küsən, 
Mənim Tamilla balam! 
 
Görməyə gəl sən bizə, 
Möcüzədi, möcüzə! 
Şəfəq saçır evimizə, 
Mənim Tamilla balam! 
 

03.10.2010. 
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Balaca Əfsun 

 
– Qız, sənin adın nədi? 
– Mən balaca Əfsunam. 
– Deməli, sən sehrsən? 
– Hə, balaca ovsunam. 
 
– Əlindəki çiçəkdi, 
Teli ləçək-ləçəkdi. 
– Amma dədəm deyir ki, 
Əfsun ondan göyçəkdi! 
 
– Ən çox kimi sevirsən? 
– Sən atamı deyirsən. 
– Sonra kimi sevirsən? 
– Əgər düzünü desəm, 
Mənə noğul verərsən? 
 
– Ən çox noğulu sevdin? 
– Yox, atamı sevirəm. 
Şəkərim, deyir mənə, 
Mən noğulu neynirəm. 
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Çiçəyim 
 

Nar gülüm, nar çiçəyim, 
Nar dənəmsən, nar dənəm! 
Ay hamıdan göyçəyim, 
Bir dənəmsən, bir dənəm. 
 

Gülüşləri səpələnir, 
Gen, işıqlı otağında. 
Qığıltılar ləpələnir, 
Şəkər kimi dodağında. 
 

*** 
Gündüz Günəş, 
gecə “Ay”mış, 
Yatıb yuxuya dalmış, 
Allah, nə gözəl paymış! 
Mənim Tamilla qızım. 
 

Qışda bahara bənzər, 
Ağappaq qara bənzər, 
Bağçada nara bənzər 
Mənim Tamilla qızım. 
 

Nar gülüm, nar çiçəyim, 
Nar dənəmsən, nar dənəm! 
Ay hamıdan göyçəyim, 
Bir dənəmsən, bir dənəm. 
 

03.10.2010. 
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Göyə “fişəng”i atma 

 

Nəfəsi tər qoxulu, 
Cibdə nabat-noğulu. 
Bağçaya gedir hər gün, 
Əfsun tezdən yuxulu. 
 
Göyə “fişəng”i atma, 
Dəyər mənim “Ay”ıma. 
Nə çox baxdın, ay baba, 
Mənim ulduz payıma?! 
 
Bağçadan gələn kimi, 
“Bağçaya qaytar”- deyir. 
Ay ana, bəzənmişəm, 
Gəzməyə apar, -deyir. 
 
Deyir; – Vətən şeirini 
Gör necə deyirəm, mən. 
Vətəni, ata-anamı... 
Hamısını sevirəm, mən. 
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Ay adam 

 
Ey dünyaya gələn körpə, ayaqlarını yerə bərk bas. 

 
Ayaq açan körpənin 
əsən dizlərində təpərmi var? 
Bacarırsa durub gəzsin, 
qarşıda çəpərmi var? 
Ayaqların əsə-əsə, 
addımını qısa, kəsə 
vur yerə, gəz. 
Ay adam,... 
 
Hələ qönçə, 
hələ çiçək, 
nar dənəsi, 
Babasının, nənəsinin bir dənəsi, 
Ay dünyanın gül nəfəsi, gül körpəsi... 
Ay adam... 
 
Bu dünyaya baxışın 
başdan-başa naxışdı, 
Bu dünya yoxuşunda 
hələ yazdı, yağışdı, 
Kimlər gəlib bu dünyaya yığışdı?! 
Öncə Adəm, 
sonra Həvva, 
daha sonra biz gəldik, 
bu gün sən. 



37 

 
Dünya gülür, 
bu dünyaya əl et, sən. 
Bu dünyanın min üzü var, 
hələ birin görmüsən, 
Mən gedəcəm, 
sən yerimə gəlmisən, 
Ay adam. 
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Nar çiçəyim 

 
Tamillamın – nar çiçəyimin 1 yaĢı münasibətilə 

 

Ay babalar, ay nənələr, şükür ki, 
Mübarəkdən mübarəkdir günümüz! 
Ay qonaqlar, əzizlərim, indi siz 
Hamılıqla zəhmət çəkib, 
məclisə xoş gəlmisiz! 
 
İlham müəllim, 
gözün aydın, ilk nəvə, 
Səfərbər ol, nəvələrin toyuna. 
Ay İradə, cavan nənə, bu nəvə 
Şirindən də şirin imiş sən demə! 
Nənə adın fəxr bilək biz gərək, 
Qızım, sənin bu bir yaşın mübarək! 
 
Bu qız  körpə, bu qız incə, 
Şükür gördük, yol gözləyən görəcək! 
Ay babası, demişdin ki, 
sənə əmi deyəcək, 
Ağzıdolu səni Dədə çağırdı! 
Pərilərin kiçiyisən, ay mələk, 
Nar çiçəyim, bu bir yaşın mübarək! 
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Ay bibisi, ay xalası, nurdu qız, 
Bibisinə “bebi” deyib durdu qız. 
Gecə yatmır, lap Günayı yordu qız, 
Ah,  Tamilla, bir balaca yat görək, 
Qızım, sənin bu bir yaşın mübarək! 
 
Şövkət getdi, Tomka gəldi həmən gün, 
Bilirəm ki, Günel gedər dalıycan. 
Ay maşallah, meydan qalır bu qıza, 
İki evin gül balası can, ay can!!! 
Ay Tamilla, sakit otur, qoy görək, 
Qızım, sənin bu bir yaşın mübarək! 
 
Böyük baba, böyük nənə, indi biz 
baş əyirik qarşınızda, deyirik; 
Təşəkkürlər!!! 
Bu gül körpə anlatdı ki, 
bizi necə sevmisiz! 
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Ölü ilə söhbət 

 
Ölüm gözəldir, çiyinlərə yüksəldir 

 

Bir dəli şeytan deyir; 
Min kədərin kəhərinə, 
yeri ölülər şəhərinə. 
Ay qardaşım, ay atam, 
Ay qibləyə üz tutan, 
A bəxtəvər, a yatan, 
Sən cansız, 
mən diri ölüyəm, 
Gör necə üzüntülüyəm! 
 
Başın altda əhləd daşın – 
Bəxtəvər ölü başın, 
Şükür et bacasız evinə, 
Yat, yayxan kefinə. 
 

15.11.2010. 
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Qəmli yolçu 
 

KeçmiĢə boylana bilir, lakin sabahı görə bilmirik. Odur 

ki, sabahlarımız  ümid və gümanlarımız olaraq qalır. 

Sabahımızı yaĢamalıyıq ki, xatirələri keçmiĢə yollayaq. 

Onu da Allahımız nəsib edərsə… 

Bizim üçün yalnız bu gün var… 
 

Kədər özümdən qabaq 
yeriyir yollar üstə. 
Dodaqlar cadar-cadar, 
dil yapışıb dodaq üstə. 
O, uşağın əlində Fanta... 
 

Cibdə qara qəpik yox, 
Gözüm qalıb uşaqda. 
Vay, vay öldürür isti də, 
Nə olar, utanma, istə. 
 

Kədər özümdən qabaq 
Yeriyir yollar üstə. 
Baxma günün sıcağına, 
Al qəmini qucağına, 
Başla yolları ölçməyə. 
Fanta qəmi söndürməz, 
Qəmini qəlyan eylə, 
Yeri qəmini çəkməyə. 
 

15.11.2010. 
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Bir gecənin yuxusu 

 

Dünən gecə röyamda; 
“Səna”dan “Bəsrə”yədək 
Qönçə-qönçə, ləçək-ləçək 
Yollar üstə döşənmişdir - 
Sarı çiçək! 
 
Dedilər, yollara nur ələnib. 
Bax, ora düşmək üçün 
Doğulandan ölənədək 
Günah etməyəsən gərək. 
 

15.11.2010. 
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Qaranlıq və ölüm 

 

Sənin xain qəlbindəki 
qaranlıq və ölümdü. 
Gecənin zülmətində, 
gözlərinin qan rəngində 
bir xəyanət göründü. 
Mən sənə neyləmişdim? 
Budur, sənin sayəndə 
neçə nankor sevindi. 
 

28.11.2010. 
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Yuxu 

 
Bu yuxu qanlı yuxu 

Çiskin, dumanlı yuxu; 

 
Azmışam getdiyim yolu, 
...Yollar qana bulandı, 
Allah, ölməmək üçün 
bir gümana bağlıyam. 
Bu qan mənim qanımdı. 
 
Uzaqda atlılar var... 
Atını sür bu yandan, 
Cismim nəyimə gərək, 
Qoyma ölüm ruhumnan. 
 
Atlı isə nə eşidən, nə duyandı. 
Ruhum elə incidi, elə yandı... 
Elə bildim burulğandı. 
 

28.11.2010. 
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Yad ölkə 

 
Dirilik yorğunluq, ölümsə dinclikdi. 

 

Bu qərib diyarın 
torpağı daşı, gilmi? 
Hey danışım, danışım... 
Kim biləcək dilimi? 
Ruhlar qapımı döyür, 
Açma, ölü kafirdi. 
Dilim batdı, kiridi. 
Baba, sən Allah ölmə, 
Bura ölmək yeridi?! 
 

28.11.2010. 

Saat15:04. 
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Şübhə 

 

İztirab asılıb gözlərinizdən, 
Qırpma kipriyini, qırılar düşər. 
Bir Tanrı bilir ki, ürəyinizdən 
Nələr dövr eyləyər, ah, nələr keçər. 
 
Birinin gözündən yaş, 
Digərinin ürəyindən daş 
asılsa da, 
çoxundan günah asılıb. 
Biri mal, digəri can oğrusu, 
Hansı əyri, hansı günah? 
Heç bilmədim, doğrusu. 
 
Günahı işlədib 
atırlar pəncərələrdən. 
Hər səhər, sübh erkən, 
küçəni süpürən qadın 
küçəyə tökülən günahları da 
Söyərək süpürür, 
hər səhər tezdən. 
 
Şübhələr baş alıb gedir ayaqla, 
İgid, yum gözünü, tapda ayaqla. 
Aşdı-daşdı tüpürcək qalaqla 
bilinmir kim-kimin 
üzünə tüpürür, Allah. 
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Dünya həmən dünyadı 

 
Nədən qınayırsan bu dünyanı sən, 

Nə vaxt əsirgədi nemətin səndən? 

 

Qalmadı daha qardaş, 
Duz andı, çörək andı. 
Şeytan dönüb nə desə, 
bəndə ona inandı. 
 
Nal asılıb qapıdan, 
atlar yalın ayaqdı. 
İt kişnədi zəncirdə, 
At it kimi yalmandı. 
 
Dünya həmən dünyadı, 
Yoxsa yeni zamandı? 
Bəxtin dönsün, a dünya, 
İpin çarxa dolandı. 
 
Gülləm oynadı getdi, 
Ayı pəncəsi üstə. 
Yeddi canın yeddisi 
getdi bircəsi üstə. 
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Yanaq lalə rəngimi, 
yoxsa qana boyanmış? 
Bundan əvvəl igidlər 
Bircə qanın uğruna 
Neçə qana qan almış. 
 
Qalmadı daha, qardaş, 
Çörək andı, duz andı. 
Biz naxələf olmuşuq, 
Dünya həmən dünyadı. 
 

14. 10.  2010. 

Saat  21:50. 



49 

 
Qərar 

 
Yollar qarĢımızda ayrılıb gedir, sən üzü Qərbə dön, 

mən də ġimala. Mən səni bilmirəm, məndən soruĢsan,  

keçdiyim yollardan baxmaram daha. 

 
Bu gecə ayrılaq... 
Sən üzü qərbə dön, mən də şimala. 
Hər gecə Allaha yalvara-yalvara, 
göylərdə seyr edək sevgi ulduzun. 
Nə vaxtsa ürəyini 
sevgiylə dolduran qızın 
həsrətin çəksən... 
bir sarı çiçəyi iyləyəcəksən. 
Onu elə sev, elə əzizlə, 
Ləçəyi titrəsin saf sevgimizlə. 
 
Şimşək çaxana kimi, 
Yağış yağana kimi, 
Dan üzü ağarana kimi, 
Qərar ver, ayrılaq, gülüm. 
 

21.10.2010. 
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Gördüm 

 
Qaytar illərimi qaytara bilsən, nə mən bacararam, nə 

də bunu sən.YaĢadın, qocaldın, anlaya bilsən, görərsən 

Allahın hikmətindəsən. 

 

Yerlə-göy arasında 
çırpına-çırpına qalmışam. 
Nə yerə sığa billəm, 
nə göyə bənd almışam. 
 
 
Bəxt dalınca yüyürdüm, 
Xoşbəxtliklə öyündüm, 
Sevildikcə sevindim, 
Sevgimlə ucalmışam. 
 
Dağ döşünə çıxanda, 
Dərd-qəmimi yıxanda, 
Dönüb geri baxanda 
Gördüm ki, qocalmışam. 
 
İstədim Tanrıdan soruşam, 
Görən niyə doğulmuşam?! 
Gördüm cismimi kölgə tək, 
İlahi, demə, yoxmuşam. 
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Düşüncələr filmi 
 

Qapa gözlərini, düĢün bir an, bir filmtək gözlərindən 

anbaan nələr gələr, kimlər keçər?! Bilmərəm... Onu 

bilmək istərəm ki,  o filmin son anında bir kölgətək, 

xəyal təki yaddaĢında olsam əgər, bu da mənə bəsdi 

əlbət. 
 

Qürurum incik düşdü, 
Çıxdığım Şahdağında. 
Məni yaddan çıxarıb, 
Sevdiyim Allahım da. 
 

Yaş asılıb salxımtək, 
Gilə-gilə yanağımda. 
Get, əlvida kəlməsi 
Çırpınır dodağında. 
 

Çırpındım qırıq qanadla, 
Çırpındım, uça bilmədim. 
Ha istədim qaçam səndən, 
Neyləyim, qaça bilmədim. 
 

Dünyanın o tayında sən, 
Bu tayında mən qaldım. 
Ömür boyu sevə-sevə 
Həsrətinlə qocaldım. 

 

26.08.2011 

Saat 10: 52. 
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Həsrət 

 

Səni nə qədər sevdiyimi 
de, hardan biləsən ki?! 
Həsrət sapsarı gülmüş, 
Dəstələyib verdin mənə. 
Sarı çiçəyi sevdiyimi, 
sən hardan biləsən ki?! 
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Kədərin sağlığına 

 

Bu qədəh büllur, 
süz şərabı qədəhlərə. 
Ay niyə küskün durur, 
nurun saçmır qədəmlərə?! 
 
Bu gecə Ayın işığı 
Kədərdən süzülür gəlir. 
Bir-birinin ardınca 
Ulduzlar düzülür gəlir... 
 
Şərabı kədərin sağlığına 
İçək, gözlər alışsın. 
Desin, gülsün, oynasın, 
Sevincimlə barışsın. 
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Son 

 
Köləlik – əzilmiĢ ruhun yüksəliĢi 

Hə , bu da son! 

 

Mən dözürəm, göz ağlayır, 
Qalanmışam atəşlərə. 
Sinəm yanır cızhacızla, 
ocağımda  köz ağlayır. 
 
Otağımdan süzüldü qəm, 
Ayrılarkən görüşəndə. 
Dodağımdan elə öp ki... 
Ayrılığa dözüm mən də. 
 
Qəm sevinir otağımda, 
göz yaşım da ləpə döyür. 
Ayrılığa dözəmmirəm, 
qovruluram yatağımda. 
 
Ah, əzizim, bax, bu da son! 
Sənsizlikdir - 
sükutuna qərq olmuşam. 
Göz yaşımdan gölə döndü, 
yatağım da 
Baxdım gördüm, 
öz yaşımda boğulmuşam. 
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Sağlıq 

 

Saçlarım pərişan, 
külək saçımı darasa... 
Pəncərə çərçivəsində 
yuva quran göyərçin 
uçdu, getdi harasa. 
 
Kədər çırpınır göydə ... 
 
İlahi, bu kədər mənim. 
Boğaza yığılan qəhərim 
bulağın suyundan gur. 
Bu, qədəh büllur, 
Dur, əzizim, dur, 
süz şərabı qədəhlərə, 
ömürdə tək bircə kərə 
içək ayrılığın sağlığına! 
 
*** 
Dünyanın qara daşına 
dönərəm yolların üstə. 
Bu gecə son gecə, 
Yar, dola məni başına, 
götür qolların üstə. 
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Bu gecə 

 
Allahın göz yaşları, 
yağışa dönər bu gecə. 
əgər istəsən, gülüm, 
dönərəm bu gecə. 
 
Dedin, dodağın püstə, 
Yol aç ürəyim üstə. 
Təki məni məndən istə, 
Gələrəm bu gecə. 
 
Minib Tanrı atına, 
Göyün yeddi qatına, 
Ulduzu ayağın altına 
Sərərəm bu gecə. 
 
Zər atmışam heç-heçədi, 
Könlüm evi iç-içədi. 
Soruşdun, ölüm necədi? 
Ölərəm bu gecə. 
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Gecə 

 
Gecə. Qorxuducu, hürküdücü? Qorxma, gecənin üzü 

qara, bətni ağdır . Gecə qovuĢduran, gecə sevgi, sevda 

məkanı. Gecədən GünəĢ doğar, nura bələyər cahanı. 

 

Bu gecənin bağrı qara, 
Qəlbim oldu para-para. 
Nəfəs dəyməyən dodağa 
Təntiyib susayan da var. 
 
Həsrəti tökdüyün gecədə, 
Qorxub hürkdüyün gecədə, 
Hicran bükdüyün gecədə 
Vüsal arayan da var. 
 
Qalandım ocağında, 
Sevdanın bucağında, 
Bu gecə yar qucağında 
Yatıb, uyuyan da var. 
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Susan şəkil 

 
O Ģəkildi, dözəcək... 

 

Dindirmə şəklimi, nəyinə gərək, 
Dili yox əzizim, danışmayacaq. 
Sən məndən gizlicə 
Gördüyün  işi – görsə də, 
işinə qarışmayacaq. 
 
Qapılar üstünə gələcək, 
Utanıb qaçacaq hörümçək. 
Divarda şəklim görəcək, 
Susacaq, 
             danışmayacaq. 
 
Evə gecə yarısı, 
istər səhər dönərsən, 
 
Gecələr sübhə qədər, 
gözlərini qırpmadan, 
ah, yolunu gözləyəcək. 
Mən dözmədim, əzizim, 
o, şəkildi, dözəcək. 
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Ağlayan var... 

 
Bəlkə də eĢitdiyim səs içimdə çırpınan əzablarımdı 

 
Səs gəlir, ağlayan var, 
Yermi, göymü ağlayır?! 
Gedirəm torpaq üstə, 
Tapdanan yermi ağlayır?! 
 
Hayqırıqmı, “nərə”mi, 
Parçalanır dərəmi? 
Dünya lərzəyə gəlir, 
De, ağlamaq beləmi? 
 
Səs gəlir, ağlayan var, 
İnsmi-cinsmi ağlayır?! 
Bulud çökür, yel qopur, 
Dumanmı, sismi  ağlayır! 
 
Ulduzlar yerə sallanır, 
Buludlar tutur saxlayır. 
Bəlkə mənim halıma 
Tanrım özü ağlayır? 
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Səbr 

 
Səbrimiz baĢdaĢı kimi qranitləĢib 

 

Qayalar qırçın-qırçın, 
Söyüdlər yolur saçın. 
Pəncərəmə qonan sığırçın, 
Məntək qanadın qırıqmı? 
 
Dünyanın bişməyən aşına, 
Qərinələrlə yaşına. 
Yonulmayan başdaşına 
Pəncərəmdən 
baxa-baxa qalmışam. 
 
Düşmən ilə göz-gözə, 
Dayanmışıq dözə-dözə, 
İlahi, səbri bizə 
uduzmağa vermisən?! 



61 

 
Görəsən 

 
Kimdir günahkar? Gümana yalvaranmı, eĢqi 

dadanmı? 

 
Artıq sözə gərək deyil, 
İncitmisən, sus artıq. 
Dinməyəydi dodaqlar, 
Kaş, ömürlük susaydıq. 
 
Gözlərimdən leysan getdi, 
Töküldü yaylıq üstünə. 
Fikrim çırpınır göydə, 
Bulud, çök ağlım üstünə. 
 
Dənizlər gözümün yaşı, 
Dağlar dərdimin daşı. 
Nə dərd ver mənə Allah, 
Nə də töküm göz yaşı. 



62 

 
Əmanət 

 
Sənin əmanətin mənim sevgimdir 

 

Əmanətin məndə qalıb- 
saxlamışam ürək üstə. 
Nə məni incitmə, gülüm, 
nə də məndən üzr istə. 
 
Bu qapı, bu divar şahidim, 
Nalə çəkmiş sevdam burda. 
Əllərimi burax gedim, 
Sahib çıx eşqimə ya da... 
 
Nə sən, nə mən günahlıyam, 
Sevda çəkdi bizi “od”a. 
Sərxoş təki dumanlıyıq, 
Tutuşmuşduq yanar “od”a. 
 
Eşqimi suya yazdım, 
Yazdım, sənə yollamağa. 
Bircə onu bilirəm ki, 
Durum gedim ağlamağa. 
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Ağlayan ulduz 

 
Tutqun göy üzündə 
parçalanmış buludlar 
göyün ənginliklərində 
lələklərin çırpa-çırpa, 
rəqs edərək uçuşurlar. 
 
Şaxtadan qorxmayan 
Bağçamda qızılgüllər 
həyat eşqiylə yenidən 
tumurcuqlayırlar. 
 
Və birdən göy üzündə 
Ay harasa tələsir. 
Ürkərək kiçik ulduz 
Ayın qarşısını kəsir. 
 
Ay süzülüb gedir, 
buludlara əl edir. 
ulduz vurnuxur göydə. 
Yağış yağır göy üzündən. 
 
Bağçamdakı qızılgüllər 
Yağış damcılarına təşəkkür edirlər. 
Sanırlar üzürlər yaz yağışında, 
Amma bilmədilər ki, 
yuyundular ulduzun göz yaşında. 
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Vida 

 

Alatoranlığın vahiməli sükutunda 
bağçamda çiçəklər səhəri gözləyir. 
Gilavar ağacları əzizləyir- 
əllərini yarpaqlarına çəkir, 
ağaclar sığaldan titrəyir. 
 
Daş heykəllər sükuta dalıblar- 
Elə bil min ildi uyuyublar. 
Gecənin köksündən qan düşdü, 
süzülüb, şehlə öpüşdü. 
Deyəsən, vidalaşırlar?! 
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Həyat burulğanı 

 

Hər gecə yuxumda tabut görürəm, 
ölüsü xəmir kimi. 
Həyat bizi yoğurur, deyəsən?! 
Yolum doğum evinin qarşısından düşüb, 
çöhrələrdə təbəssüm, 
bir körpə doğulur, deyəsən?! 
Doğulur, 
həyatın burulğanlarında yoğrulmağa. 
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Əzabın məngənəsi 

 

Qobustan yolu üstə, 
kəhraba dən zəmisində 
gözümü sarı yordu. 
Düşüncələr məni apardı, 
Yol yoldaşım xəyaldı… 
 
Əzablar məngənəsində - 
səyahət edirəm qəm gəmisində. 
Sevincləri, əzabları düşündükcə 
Süzüldüm dünyanın süzgəcində. 
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Ümid işığı 

 
Səni məndən aparan yollar, bəlkə, geri qaytaracaq 

 

Açılan səhərdə sevgim ölür, 
güman doğulur, 
bu səhər də sənsiz açılır. 
 
Dünyanın rəngini çəkib gözümə, 
baxdım ruhuma. 
Ağ rəngindədir! 
 
Səndən ayrı qaldığım illər… 
Yox, yox, qəlbim daim səninlədir. 
Külək ətrafı sərinlədir, 
Sənsizlik ruhumu inlədir. 
 
Məni tərk edən qürurum gülür duyğuma, 
İdrakım sarılıb ayaqlarıma 
sənə dönmək istəyir. 
 
Geridə qürur, qarşıda sən varsan! 
Dönümmü dünənimə? 
Sabahlarda sən varsan.  
Bir sabah mənlə barışsan… 
Ah, məni gözləyən sabahımla 
bu gün öpüşmək istədim. 
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Özüm kimi 

 
Diksindi ruhum, incidi cismim, 
Əsdi əllərim rüzgar kimi. 
Düşünə bilmirəm… 
Beynim ağappaq qar kimi. 
 
Məni sevən, kölgələyən 
dərdimə qurban olaram. 
Çünki, mənə əzab verən, 
bu dərd mənim özümündü. 
 
Qəm könlümə əkilibdi 
bağçamdakı gülüm kimi. 
Dərdimi duyub,  anlayan 
kim var mənim özüm kimi?! 
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Olumla-ölüm arasında… 

 
Ruhum can üstə, 
Toxunma, inciyər. 
Gecə düşür, günəş batır, 
Gözlərini dikir mənə. 
Çıx get Günəş, 
Yer üzünə sabah yenə doğacaqsan. 
 
Olumla-ölüm arasında 
Sevgim məndən can istəyir… 
Ürək yorğun, diz taqətsiz. 
Niyə getdin? 
Budur, qaldım məhəbbətsiz. 
Bir sevda əl edir ruhuma, 
Gəlin, başsağlığı verin duyğuma. 
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Şair 
 

ġairlər dünyanın bəlkə də ən kasıb təbəqəsidir. Onun 

var-yoxu olan Ģeirləri də özünün deyil. Cəmiyyətə 

təqdim etdiyi andan etibarən Ģeirləri oxucuların duyğu 

və istəklərinə çevrilir. ġairin var-dövləti yalnız 

oxucunun ona dediyi; – Sağ ol, -dur. 

 

Şairin xəyalı göydə, cismi yerdə, 
Yazdığı kəlmələr durur önündə, 
Köksünü açır dərdinə, qəminə, 
Yenə fikirləri dolub beyninə?! 
 
Taleyin kilidi əlində gəzir, 
Bəzən nicatını ölümdə gəzir. 
Sağ ikən cismini qoyub tabuta, 
Quruca bədəni evində gəzir. 
 
O gün biri də dedi ki, mənə 
Bəs niyə beləsən dərbədər təki. 
O an köklənərək duyğularıma, 
Çağırdım söhbətə göydə mələyi. 
 
Görürsən, şairlər belədi, qardaş, 
Bəxtləri küskün, özündən geri. 
Xəyalı özündən qarşıda qaçır, 
Duyğusu kükrəyib, daşdırır seli. 
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Sevgisi bir özgə, qəmi bir özgə, 
Aşikardı, sevə bilmir gizlicə. 
Ağ vərəq üstünə duyğularının 
Şəklini çəkərək, yazır hər gecə. 
 
Allahın açdığı qapıdan keçir, 
Şair dünyasını dəyişən zaman. 
Təkcə özünün evindən deyil, 
Yüzlərlə sevəninin evindən köçür. 
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Nə var 

 
Deyirsən, dərdini dostlarınla böl, deyirsən, gülginən 

gülməyə nə var, yaĢamaq eĢqilə baxıb dünyaya, 

yenidən əzizim, sevməyə nə var? 

– Sözdür də əzizim, belə deyirsən, quruca sözləri 

deməyə nə var?! 

 
Baxma yollarına, qayıdan deyil, 
Həsrətdən, kədərdən üzmə özünü. 
Bir kimsə dərdini ovudan deyil, 
Dərdini dostlarla bölməyə nə var. 
 
Ağlama, yad idi, yad kimi getdi, 
Yadları qəlbindən silməyə nə var. 
O qəmli gözünün yaşını silib, 
Yenidən, danışıb, gülməyə nə var. 
 
Qaldıra bilmirəm bu yükü dedin, 
Ağırmış sevgili itkisi, dedin. 
Ay yazıq, yüz dəfə öldün, dirildin, 
Yaşamaq çətindi, ölməyə nə var.  
 
Qarış bu dünyanın sevgi köçünə, 
Bu dünyanın sevincinə, qəminə.  
Gir eşqin bağrına, sevda içinə, 
Boş tabut içinə girməyə nə var. 
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Deyirəm, sevmərəm bir daha əsla, 
Bir kimsə görmədi, mən görən bəla. 
Yaşamaq eşqilə baxıb dünyaya 
Yenidən, əzizim, sevməyə nə var. 
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Demərəm 

 
Oktyabrın son günləri. Soyuqdur. Payız küləkləri 

yağıĢı da ardınca çağırdı. Yenə yalqızam, sənsiz. 

ÜĢüyürəm. 

 

Əlimi isladan damcılar 
Göz yaşımı, yağışmı? 
Vəfasıza yalvardım, 
İnadından barışmır. 
 
Ümidi üzmüşəm daha, 
Dönən deyilsən, bilirəm. 
Bəlkə çıxmadım sabaha, 
Ölürəm, ay igid, ölürəm. 
 
Sığal çəkir üzümə 
Payızın küləkləri. 
Qalxım Baba dağına, 
And verim diləkləri. 
 



75 

 

Allah dərgahına 

 
Ġlahi, dərgahına gəlirəm. Günahsız bəndə olmur. 

Günahlarımı əfv et, Ya Rəbbim. 

 

Hər tutquna duman demə, 
Bəlkə, tüstü, sis-qaradı. 
Fürsətini qurban vermə, 
Bəlkə dərdinə yaradı. 
 
Bu orman, bu dağ, bu təpə 
Gözlərimdə oyuncaq. 
Sevgim daşdı ləpə-ləpə, 
İlahi, fırtına qopacaq! 
 
Nəşəmi qaldırıb gülab, 
Dəliyəm, daş verin mənə. 
Ağlaya bilmirəm vallah, 
Borca yaş verin mənə. 
 
İlahi, bəxtimi qətrə-qətrə, 
Misqal-misqal niyə yazdın? 
Mən yuxumu düz gördüm, 
Bəndə tərsinə yozdu. 
 
Nə yerə, nə göyə sığmıram, 
Yadelliyəm, dönüm gedim. 
Yer kürəsi mənlik deyil, 
İcazə ver, çıxım gedim. 
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Tut əlimdən apar məni, 
Apar Baba dağına. 
Bu gün qətl günümdü, 
Qoy Allah dərgahına. 
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Gecənin halı 

 
DüĢüncələrim gecələr cücərir 

 

Göy üzündə qəmdən pərdə, 
Dünya silkələnib qalıb. 
Kölgələr sürünür yerdə, 
Buludlar xəyala dalıb. 
 
Ulduzlar da  hürküb, qaçmış, 
Günəş bəlkə çıxmaz daha. 
Bulud qorxub dağılmış, 
Şimşəklərə baxa-baxa. 
 
Ay üzündə ləkə qalıb, 
Döyülüb ağlayır necə. 
İlahi, nə kökə qalıb. 
Ulduza yalvarır gecə. 
 
Kürə çıxmış oxundan, 
Qaranlığın dadı qaçmış. 
Bu dünyanın halından, 
Tanrının xəbəri yoxmuş. 
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Dənizdə gecə mənzərəsi 

 
Gecələr nəĢə dolu, gecələr hüzn, gecələr rahatlıq, 

gecələr dinclikdir. Yat, uyu, gecənin qoynunda. 

 
Günəş dəniz qoynunda, 
Gəmi liman sahilində. 
Sərçə ağac oyuğunda 
Yatacaq  bu gecə. 
 
Dəniz coşqun, ləpəli, 
Gildən, qumdan təpəli, 
Qovub dənizdən kədəri 
Sevinər  bu gecə. 
 
Su üzündə nənni var, 
Ay dəniz qızı, lay-lay, 
Dəniz atı dənizdə 
Atın çapır  hər gecə. 
 
Suda sayrışan  ləpələr, 
Nağıl danışar nənələr, 
Ay gül üzlü körpələr, 
Yatın, dincəlin bu gecə. 
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Hara qaçaq 

 

Düşün, ya da mən düşünüm, 
sevgimiz haqqında. 
Bu göy üzü altında 
nə mən, 
nə sən tək deyilsən. 
Anla, bu sevgi yasaq! 
Qaçaq, 
bu sevdadan qaçaq  
        dünyanın o başına, 
 
–Yox, gülüm, yox, sevgilim, 
Düş dünyanın yedəyindən, 
– Məgər görmürsən, 
dünya əyilib?! 
Sallana-sallana qalmışıq 
ətəyindən. 
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Denən 

 
Görəsən, Tanrım məni yadından çıxarmayıb ki?! 

 
Üzü dağa qalxan yolçu, 
Ordan Tanrıya yaxınmı? 
Sən ordan mənim adımdan 
Ərz et Tanrıya yuxumu. 
 
Bu gecə göydən ulduzum 
Necə axdı, söndü, denən. 
Məni sevən atıb getdi, 
Üzü məndən döndü, denən. 
 
Şahə qalxdı yerdə külək, 
Ağaclar bar verdi çörək. 
Lamə adında bir mələk, 
Göydən yerə endi, denən. 
 
Soruş, varammı yadında, 
Bəndəsi var Mən adında. 
Bir mələk eşqin odunda 
Tez alışıb, söndü, denən. 
 
A yolçu, qurbanın olum, 
Tanrıya yetdimi qolun? 
Mətanət adında qulun 
Sevdasından öldü, denən. 



81 

 
Çarəsiz 

 
Bu səhər sahil kimsəsiz, 
Səkilər üşüyür, donur. 
İri gövdəli palıda 
Qara qarğalar qonur. 
 
Göy üzündə qağayı, 
Qanadın çırpır havaya. 
Çırpınan dəniz  narahat, 
Dalğalar yalvarır qayaya. 
 
Lövbər salan  gəmi, 
Sahilə yaxın, deyəsən?! 
Evkalipt öpür əlimi, 
Dərdimi ovudur, görəsən?! 
 
Sahildə yox kimsə 
məndən savayı, 
Səhərin alatoranlıq xəyalı 
Mürgülədir dalğaları. 
 
Kimsəsiz yetim səkilər, 
Məndən sizə yoldaş olmaz. 
Darıxmayın, 
tezliklə kimsələr gələr. 
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Başqa şey gəlmir ağlıma, 
Kədəri basıb bağrıma, 
Atılım dənizin qoynuna, 
Ölümmü sevdam uğruna?! 
 
Əlimi isladan damcılar 
Ümiddi, göz yaşım deyil. 
Əlimdən tutub aparır, 
Taleyinlə barış, deyir. 

Evkalipt -dekorativ 
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Azərbaycan dağları 

 
Köksündə kəkotu, müşkü-ənbəri, 
Başında sırsıra, ətəyində süsəni, 
Zirvəsində kəhkəşanı-ülkəri, 
Tacında qarları olan Şahdağım. 
 
Zirvəsində Səməd Vurğun izi var, 
Burda şairlərin ocağı var, közü var, 
Üzərində yağıların gözü var, 
Sinəsi sipərli Göyəzən dağım. 
 
Düşmən qalasına çevrilib durub, 
Qeyrətdən-şöhrətdən sanki doğulub, 
Mayası hünərdən-gücdən  yoğrulub, 
Şöhrətli- əzəmətli  Murov dağım. 
 
Ucalıqdı- sirr, əfsanə, hikmətlə, 
Dolu ətəkləri min bərəkətlə, 
Gizlədə-gizlədə dərdi- möhnətlə, 
Ucalır zirvəyə Tufandağım. 
 
Çoban yaylağıdır ətəkləri də, 
Dərdimə məlhəmdi çiçəkləri də, 
Allaha çatdırır diləkləri də 
Könlümün oylağı, Dəlidağım. 
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Sizdə təbiətin tarazlığı var, 
Həm də ki, Tanrımın ucalığı var, 
Sizdə ən qiymətli sərvətdi vüqar, 
Peştəsərim, Talışım, Savalan dağım. 
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Dağlarım 

 

Böyük Qafqazımda təbiətin naxışı, 
Kiçiyində ceyran-cüyür baxışı. 
Talış dağlarında Tanrı yağışı, 
Şöhrətli, əzəmətli dağlarım. 
 
Himalay dağında şimşəklər çaxar, 
Beşbarmaqda hikmətləri  uyuyar, 
Laçınlar, qartallar burda qıy vurar, 
Siz ey barlı-bərəkətli dağlarım. 
 
Silsilə yaradır Baş Qafqaz dağı, 
Siz ey ürəyimin eşqi-muradı, 
Qoynunda var kəkliyi, torağayı, 
Nisgilləri gizlədən dağlarım. 
 
Sən ey baba yurdum, həm qala yurdum, 
Sizdən keçib gör neçə igid ordum, 
Od elidi, layiqli, Odlar yurdum, 
Ucalıqdı Bazardüzü-Bazaryurdu. 
 
Bu dağlar qolunu açan-qucandır, 
Sərvətləri qızıl, filiz, mərcandır, 
Hikmətli, şöhrətli, qəddi-qamətli, 
Bu dağlar məkanı Azərbaycandır! 
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Qadamı alginən 

 

Çətirlənmiş bağçanızda gülmüşəm, 
Yarı çiçək, yarı ləçək gülmüşəm, 
İncidərkən hey üzünə gülmüşəm, 
Qollarını gərdənimə sarginən. 
 
Ay sevgilim, satma məni yada sən, 
Xatırlayıb salarsanmı yada sən? 
Dalaşmadan ya mən küsdüm, ya da sən, 
Mən get desəm, sən yanımda qalginən. 
 
Adətkardır, yar qəlbimi yar alar, 
Sağalmayıb əzəl vuran yaralar. 
Bilirsənmi, yar qadasın yar alar, 
Nə durmusan, dur qadamı alginən. 
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Qayıt gəl 

 

Payız gəldi, gün tənləndi, qısaldı, 
Səhər şehli, gün günorta qızardı. 
Yamaclarda çiçəklər də qızardı, 
Çəmənimdən gül-çiçəyim dərilsin. 
 
Ocaq çatmır, amma  atır oda məni, 
Hardan bilim, bəlkə sevir o da məni? 
Salacaqmı bircə dəfə yada məni? 
Kim istəməz əzizlənsin, sevilsin. 
 
Belə gördüm, dağ başını sar alar, 
Duman çökər, üstünü də qar alar. 
Həsrətindən gül bənizim saralar, 
Qayıtginən həsrət qəmim ərisin. 
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Betər 
 

Ölümə nə var ki, hamı ölür də... Atılmaq ölümdən 

betər! 
 

Dostumu, qardaşımı bilmirəm, 
Üz vurur, astarı üzündən betər. 
Olub-ötənləri daha demirəm, 
Külüm də yandırır közümdən betər. 
 

Mən sənə ev hördüm min ilmələrlə, 
Sığalla, tumarla, sevgi, dəyərlə, 
Diz atıb yalvardım, sürünmələrlə, 
Qəlbimə qan sızdı dizimdən betər. 
 

Bu səfil dünyaya qatıldığımdan, 
Sevda bazarında satıldığımdan, 
Ay Allah, xəciləm atıldığımdan, 
Vücudum utandı üzümdən betər. 
 

Yel olum, bu səhər qoşulum yelə, 
Danışma əmrini vermişəm dilə. 
İlahi, mən sussam, lal olsam belə, 
Gözlərim danışar dilimdən betər. 
 

Çağır Əzrayılı nur cilidində, 
Ruhumu tapşırım qəm sahilində. 
Ölümə nə var ki, hamı ölür də, 
Qoy gəlsin nə varsa ölümdən betər. 

 

26.08.2011 
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Səbr Allahın adıdır 

 
Desələr ki, bu sevdadan yorulmusan, inanmaram,  

sevdam üçün doğulmuĢam. 

 

Hər gün yollarına baxıb gedirəm, 
Dərdimin içindən axıb gedirəm, 
Ağlayan gözümü sıxıb gedirəm, 
Gedirəm dərdlərimi yara-yara. 
 
Qanadı qırılmış, çırpınan quşam, 
Bir namərdin tüfəngilə vurulmuşam. 
İki ildi dayanmadan ağlamışam, 
Qərq etmişəm üz-gözümü sel-sulara. 
 
Sən hardan biləsən, yolumda tələ, 
Bu sevda uğruna kim öldürə, kim ölə?! 
Sənə susamışam, təşnəyəm hələ, 
Səhra kimi dodaqlarım para-para. 
 
Atəş idim, yana-yana  kül olmuşam, 
Sevilməyən sarı çiçək, gül olmuşam. 
Məngənədə sıxılaraq ovulmuşam, 
Hörülmüşəm sevgim ilə daş-divara. 
 
Sənə desəm, bu sevdadan  yorulmuşam, 
Gəl inanma, sevdam üçün doğulmuşam. 
Ah, əzizim,  ləpirinlə yol olmuşam, 
Yeridikcə, baxarsanmı  o yollara?! 
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İnadından de, nə zaman dönəcəksən? 
Mənsiz için-için göynəyəcəksən. 
Sevgiyə uzanan yol görəcəksən, 
O yollar aparar And dağlarına. 
 
Səni sevməyirsə sənin sevdiyin, 
Cəhənnəm əzabı sevda bildiyin. 
Allahın adıdır səbir dediyin, 
Bir gün bükülərsən yar qollarına. 
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Payız etüdləri 

 
Payız – qocalmış gözəl qız kimidir 

 

Bu payız xoşbəxt payız, 

yarpağı gəlincikdən gözəl! 

 
Ağacda titrəyən son yarpaq... 
Son yarpaq istəmir  düşə, 
nə  tapdana ayaq altda. 
Elə bu an bir qızcığaz 
gəlinciyi qucağında, 
laylasını çala-çala, 
asta-asta gəldi, 
dayandı ağacın altda. 
Göydə titrəyən yarpaq 
uçdu qızcığaza sarı. 
 
*** 
Yarı qızılı,yarı sarı, 
Ağacın son yarpağı 
Gəldi qızın xoşuna. 
Əlindəki gəlinciyə, 
Və bir də ayağı altındakı 
yarpaqlara baxdı...baxdı... 
Yarpaqları yerdən yığdı, 
istəklə köksünə sıxdı. 
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*** 
Yarpaqlar qısqanclıqla 
bir-biriylə döyüşdü. 
Biri düşdü, ikisi düşdü... 
hamısı yerə sürüşdü. 
Qızcığaz sinəsindəki 
yarpaqları bir-birinə qatdı, 
Deyəsən, nəsə axtardı... 
Nəhayət ki, tapdı. 
Büzdü dodağını incik-incik, 
uşaq ağlına – elə gəldi ki, 
yarpaqları yerə atan gəlincik. 
Çəkib köksündən qopartdı, 
Sarışın gəlinciyini yerə atdı. 
Bu payız necə də xoşbəxt! 
Bu payız da belə keçdi. 
İlahi, payızın qüdrətinə bax, 
Qızcığaz balasından keçdi. 
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Neyləyəcəksən 

 

Mən hansı günaha bağışla deyim, 
Sən hansı qarğışı edirsən mənə?! 
Qovursan, əzizim, haraya gedim, 
De, kimin yanına üz tutum belə? 
 
Bağçamda çiçəklər ağlayır mənə, 
Həsrətdən qovrulum, yanım, alışım. 
Yadlar da şadlanıb sevinəcəklər, 
Bəxtə boyun əyim, necə barışım? 
 
Açdığın qapıdan çıxıb gedirəm, 
Son kərə gözümü sıxıb, gedirəm. 
İnsanmı, şeytanmı qarğadı mənə? 
İlahi, evimi yıxıb gedirəm. 
 
Hələ xəyalım da özümdən qabaq, 
Sənin ətəyindən tutub ağlayır. 
Dilim nalə çəkir sözümdən qabaq, 
Ayağım get deyir, ürək saxlayır. 
 
Gedirəm... 
Ayrılıq çiçəyi gətirəcəksən? 
Son kərəm qapıdan ötürəcəksən? 
Allah ətəyinə atırsan məni, 
Əzizim, sən mənsiz neyləyəcəksən?! 
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Allahım, yol ver 

 
Bu dolu dünyada yalqızam, yetim, 
Dolubdu qəlbimə eşqi xilqətin. 
Açılan yolların, min səyahətin, 
Uğursuz yolçusu, qarşıda var sel, 
Yol ver, Allahım, yol ver. 
 
Qəlbimdə cığır var  uca zirvəyə, 
Toxunma, əzizim, meh dəyən telə. 
İstərəm üz tutum pirə-səcdəyə, 
Gecikmə, ey bəndə, tez ol, gəl deyir, 
Yol ver, Allahım, yol ver. 
 
Gah sola boylandım, gah da ki, sağa, 
Xəyalım pərvazdı arana-dağa. 
Üz tutub gedirəm gələn sabaha, 
Bəlkə də yolumu gözləyir bir el, 
Yol ver, Allahım, yol ver. 
 
Hara tələsirsən, soruşdun -belə? 
Ey baba, gedirəm sən gələn yerə. 
Qaçıram şeytanın vəsvəsəsindən, 
Ötmək istəyirəm qıl körpüsündən, 
Əməllər deyir ki, şahidliyi ver, 
Yol ver, Allhım, yol ver. 
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Yenidən qovuşanadək... 

 
Hərdən ayaqlarım çəkib aparır 

Məni o istəyə alıĢan “od”a. 

Təkcə mən deyiləm  ümidə dolan, 

Bəlkə bir salamçün darıxır o, da. 

 

Bu gün səni tərk edəcəyəm! 
Heç bilmirəm məndən sənə nə qalacaq? Acı, yoxsa 

şirin xatirələr?! Sənin üçün darıxacağam. Yox, 

daha doğrusu, səni istəyəcəyəm, ölənə qədər. 

Gecənin qaranlığında ayaqlarım məni səndən 

ayırır. Ayrılığın səbəbini ayaqlarımda görürəm. 

Bilmirəm özümə acığım tutsun, yoxsa ayaqlarıma? 
Geri boylanıram. Qaranlıqda mavi tül pərdəli 

pəncərədən tam aydınlıqla görsənirsən. Elektrik 

işığının aydınlığı içərisində səni bürüyən pərdə...? 

Hə, yəqin yenidən qovuşanadək nisgil pərdəsi 

hördün bir anın içərisindəcə. Bilirəm, məni 

gözləyəcəksən, bir ömür boyu, pəncərədən 

baxmaqla. Allah Mən adlı sevgilini öldürsün! 

Həsrətdən, kədərdən başqa məndən sənə nə qaldı?! 
 

03.08. 2009. 
Saat 20:24. 



96 

 

Ümid 

 
Allahım, ümidimi yox etmə. 

 

Evimdə alışmayan şam, 
Ocağımda bişməyən süd, 
Könlümdə göyərməz  ümid, 
Budur, oturmuşam naümid. 
 
Bağımda nə desən var- 
Alma, heyva, gilənar. 
Otağa dolan gilavar, 
Təkcə yoxdu yar. 
 
Sənə güvəndiyim dağlar, 
Sənə də yağmadı qar. 
Buz yemədim sinəm yandı, 
Könlüm bağladı qubar. 
 
Yanmayan şam küsüb, 
Bişməyən süd çürüyüb, 
Hər şey uçub-tökülüb 
Təkcə ümiddən savayı. 
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Üzüdönük 

 
Sənə səndən nə deyim? 

Məni oda  atıb getdin, 

deyimmi ki, vəfasızsan?! 

 

Getdin, vidalaĢmadan. Arxanca duydunmu fəryadımı? 

Demək ki,  duymadın. Duysaydın acıyardın. 

Sənsizəm. Amma varlığım sənə bağlıdır. Bütün 

vücudum sənə sarı dartılır. 

 

Sən ey həsrətimdən yanan-qovrulan, 
Sən ey məhəbbətdən günahı olan, 
Sevgisi küləklə itən, sovrulan, 
Dön bax  gözlərimin daşan selinə. 
 
Sən həsrət əkirsən, mən də biçirəm, 
Sən kədər süzürsən, mən də içirəm, 
Qəlbimdən köç dedin, mən də köçürəm, 
Yığışıb gedirəm, hicran evimə. 
 
Sən ey qüruruna sığınan, qalan, 
Sən ey qəlbi qara, qısqanclıq yoran, 
Sən ey ayrılıqdan saralan, solan, 
Əsiri-dustaqsan qəmə, zülümə. 
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Sən ey sevdasına kürlük eyləyən, 
Ölən sevgisinə yanan, göynəyən, 
Həm uzaq eylən, həm də gözləyən, 
Sığınıb qalmışam Allah evinə. 
 
Sən ey Allahına inanan  bəndə, 
Bir xanım sızlayır, sevirəm, deyir. 
Əlləri  Allahın ətəklərində 
Hər gecə ağlayır, ölürəm, deyir. 
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Dedilər... 

 
Sənə nə desələr, gəl özünə dərd eyləmə. Bu dünyanın 

qanunu bu... Ayrılıqdı bil ki, sonu. Ya elədən, ya 

belədən, nə fərqi var? Dözə bilsən unudarsan qəmini 

də zaman-zaman. 

 

Dedilər, nə yaman qocalmısan sən, 
Söyləyə  bilmədim, sevgi üzündən. 
Dedim ki, sevincli-nəşəliyəm mən, 
Dedilər, qəm süzür axı gözündən. 
 
Dedilər, elə bil yas içindəsən, 
Dedim, bəzənmişəm, toya gedirəm. 
Dedilər, ay yazıq, özün bilirsən, 
İçin qəm kökləyir, sənsə süzürsən. 
 
Dedilər, kim verib bu qəmi sənə? 
Söyləyə bilmədim bir üzüdönük. 
Dedilər, aynada bir bax özünə, 
Axı, sən görəni biz də görürük. 
 
Dedilər, ay yazıq, divanəsən ki?! 
Yanmayan ocağa pərvanəsən ki! 
Dedim, tale işi, Tanrı işidir, 
Əzəldən yazılıb belə mənimki. 
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Dedilər, bir oyan, ətrafına bax, 
Bağında çiçəklər ağlayır sənə. 
Soruşdum İlahi, kimdi günahkar? 
Dedilər, kim isə qarğıyıb sənə. 
 
Dedilər, bilirik, sevgilin qaçıb, 
Gələkmi sevdanın başsağlığına? 
Dedim, qalam uçub, bəxt-taxtım uçub, 
Amandı, gəlməyin başsağlığına, 
Nə də şahid olun göz yaşlarıma. 
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Şahidsiz 

 
DaĢı-divarı Ģahid göstərəni dəli sanarlar 

 

Bu daş-divar, bu yollar  şahidim, 
Nə daşım dillənir, nə də divarım. 
Ürəyim tökülür, ah, didim-didim, 
Kimdən mədət umum, kimə yalvarım? 
 
Elə bil Tanrı da qəsdimə durub, 
Nə çarə göndərir, nə yol göstərir. 
Pərişan saçımı küləklər yolub, 
Tək bircə telini yara göndərir. 
 
O ürək üzümə açılmır daha, 
İlahi, belimi qucanım hanı? 
Nə də ki, könlündə yerim yox daha, 
Sevinclə üstümə qaçanım hanı? 
 
Ölürəm, son sözün varmı əzizim, 
Bəlkə deyəcəksən:-Sevirəm səni?! 
Nə özüm qalacam, nə də ki, izim, 
Mən özüm özüməm - 
Sevəcək qəbrim də səni. 
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Allah öldürsün məni 

 
Anam məndən mənə Ģikayət edir. 

BaĢına dönərəm, ay ana. Sən mənim həsrətimdə, mən 

isə yarın. 

Yar səntək açmır mənə qolların. 

 
Sən açan qapını  hər gün açıram, 
Hər an ümidliyəm üzünü görüm. 
Ay aman, elə ki özünü gördüm, 
Bilmirəm o zaman niyə qaçıram?! 
 
Silib yaddaşımdan ata bilmirəm, 
Bağrıma basıram xəyallarını. 
Gözümə qor dolur, yata bilmirəm, 
Hər gecə qəm öpür dodaqlarımı. 
 
Anama deyəcəm dərdimi bu gün, 
Yalvarsın Allaha balası üçün. 
Ay ana, bəxtimi özümlə birgə 
Bəs niyə doğmadın, 
                       de görüm neyçün? 
 
Başına dolanım, ay ana, sənin, 
Mən yar arzuladım, sən isə məni. 
Qəmlərin əlindən yadıma səni 
Salmadım, Allah öldürsün məni. 
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Nə yaman qəm əzir atılmışları, 
Gözlərim ələyir qəm yağışları. 
Ah, məni atanı, oda salanı, 
Qoy tutsun anamın öz qarğışları. 
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Daha 

 
Unutmusan, demək, məni. Unuduram aram-aram mən 

də səni. 

 
Baxdım əllərinə, titrəyir yaman, 
O əllər saçımda gəzməyir daha. 
Baxdım gözlərinə, gülməyir, aman, 
Baxışın üzümü süzməyir daha. 
 
Baxdım yollarında, izim qalmayıb, 
İylədim telimi, iyin qalmayıb. 
Vurduğun yaralar heç sağalmayıb, 
Dözməyir ürəyim, dözməyir daha. 
 
Boş məzar tapmıram uzanam, öləm, 
Könlüm bacarmır ki, özgəsin sevəm. 
Şəkərim, nabatım, şirinim deyən, 
Könlümün mehrabın düzməyir daha. 
 
Əyninə geydiyi köynəyi yosun, 
Dalğalar əlini, üzünü yusun. 
Çəkilib yolumdan daha yox olsun, 
Deyənim, üzümə gülməyir daha. 
 
Eşqimin qapısı bağlanıb qalıb, 
Ürəyim ocaqda dağlanıb qalıb. 
Elə bil min ildir saxlanıb qalıb, 
Könlüm sevdasını gəzməyir daha. 
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Qovulmadımmı 

 
Ġlahi, atılmaq əzabmıĢ; lap ölümə bərabər. Yox, yox, 

ölüm azadlıqdır. Atılmaq isə əzaba məhkumluq. 

 

Ölmüşəm elə bil, bəs yiyəm hanı, 
İlahi, mən doğub-doğulmadımmı? 
Yoxdurmu bir kimsə, vay deyən hanı, 
Ağladım, qəhərdən boğulmadımmı? 
 
Eşqimi yazdılar günah yerinə, 
Baxın zillətimə, baxın günümə. 
Susaraq  yas tutdum ölən sevgimə 
Ey gözüm, ağlama, yorulmadınmı? 
 
Xəyanət bildiyin sevgi kədərdi, 
Neyləyim, bu sevgi bura qədərdi. 
Sevda bağçasında yellər əsərdi, 
Əsən gilavarda sovrulmadımmı? 
 
Dəliyə dönmüşəm, bəs ağlım hanı? 
Gözümdə qalmadı dünyanın malı. 
Qranit vüqarlı, məxmər xəyallı, 
Daş idim, qum kimi ovulmadımmı? 
 
Soruşdun, dedin ki, niyə xəstəsən, 
Yardımçı olarsan, ölmək istəsəm? 
Ey dostum, dərdimi bilmək istəsən, 
Bir sevən ürəkdən qovulmadımmı?! 
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Əsir 

 
Sənsiz iki bahar ötdü. Ġydə ağacları sənsiz çiçəklədi, 

sənsiz bar verdi. Altında dayandığım iydə ağacından 

bircə dənə iydə dərdim. Yemək istədim. Boğuldum, 

yeyə bilmədim. Su istədim. Haradan alacağam suyu, 

bu düzəngahlıqda? Onsuz da iki ildir ki, yanıram 

susuzluqdan... 

 

Sevdaya tutulmuş  eşq əsiriyəm, 
Açma qollarımı, əzabım olsun. 
Ey gülüm, qəhrindən eşqin  dəlisi, 
İlahi, bu sevgi günahım olsun. 
 
Sinən yatağımdı, zülfün yorğanım, 
Ayrılıq əzabım, eşqin zillətim. 
Şəhvətin ləzzətim, o gül dodağın 
Dərdimə məlhəmdi, ay məhəbbətim. 
 
Susuzdan büzüşən, quruyan güləm, 
Bulaq tək qaynayb çağla, əzizim. 
Mən sənin əsirin, qulun, kölənəm, 
Sev məni, yanında saxla, əzizim. 



107 

 
Gətirər 

 
Yenə tənhayam. Yenə susamıĢam sənə. Susuzluqdan 

yanıram... 

Axı niyə inanmadın mənə?! Bir hənir, bir səs 

arzusundayam. Nə vaxt dönəcəksən? Dön artıq, dön 

əzizim. 

 
Səni and verirəm And dağlarına, 
Dərdimi artırıb dağa döndərmə. 
Minnətə durmuşam ayaqlarıma, 
Sevgilim, mən sənə dönə  bilmirəm. 
 
Günəşi gözləyirəm doğacaq deyə, 
Qızınsın qəlbimin hərarəti də. 
Özü ilə birlikdə aparıb gedən, 
Qaytarıb gətirər məhəbbətin də. 
 
Hərdən gözlərində qəmi görürəm, 
Sıxlaşan dumanı, çəni görürəm. 
Sən məndən halımı soruşmasan da, 
Mən isə hər yerdə səni görürəm. 
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Bəşər övladı 

 

Bəşərin seyidi Adəmmiş, 
Dünya nura bələnmiş. 
Düşüncəm qəlpə-qəlpə, 
Yer üzünə səpələnmiş. 
Sən demə ki, daşıdığım 
Elə quruca bədənmiş, 
Ruhum hanı, Allahım? 
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Qayıt 
 

BaĢ alıb gedirəm düĢüncələrimdəki sonsuzluğa. Sən olmayan 

dünyamda qaranlıq hökmranlıq edir. Sənsiz  doğan GünəĢi, 

batan Ayı görürəm. Özü də hər gün...lakin buna 

baxmayaraq, sənsiz dünyam zülmət içərisindədir. 

GünəĢin doğmasını gözləyirəm- mənim günəĢimin. 

 

Günlərimin şahı cümə, 
Adın dilimdə zümzümə, 
Bağışla sənsiz günümə, 
Qayıt. 
 
Bir bax olan zülümə, 
Harayıma-ünümə, 
Qayıt ölən günümə, 
Qayıt. 
 
Diləyim -İsmi Əzəm, 
Sədaqətdə şübhəsizəm. 
İstəmirəm sənsiz gəzəm, 
Qayıt. 
 
Mən arxasız, köməksiz, 
Sənsiz, tənha, gərəksiz. 
Ah, ölürəm məhəbbətsiz 
Qayıt. 
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Qurani-şərif xətrinə, 
Ayətül-kürsü ətrinə, 
Ulu Tanrım  xatirinə, 
Qayıt. 
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Günahsız 

 

Andım var asimanlara, 
İşlənməyən günahlara, 
Nahaq tökülən qanlara 
Bağışla. 
 
Ah, günahsız günahkaram, 
Dərdi sinəmdə saxlaram, 
Mən olsaydım bağışlaram 
Bağışla. 
 
Tək gümanım göz yaşıdı, 
Nisan, payız yağışıdı, 
Allahınmı qarğışıdı? 
Bağışla. 
 
Şübhələrin nafilə, 
İncidirsən bilə-bilə, 
Göz yaşımı silə-silə 
Bağışla. 
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Naçar 

 
Sənin qəlbin elə kilidlənib ki... Bir ovuc açar belə 

könlünün qapısını aça bilməz. O qapı elə bağlanmayıb 

ki... 

 
Ovuclarım  dolu açar, 
Gözlərindən işıq saçar. 
Ürəyim sənə sarı, 
lakin ayaq səndən qaçar. 
Nə sübut var, nə də şahid, 
Qarşında qalmışam naçar. 
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Payız 

 
Könlümü oxĢayan payız, qəmimə oxĢayan payız, 

ömrümə, könlümə, evimə xoĢ gəldin! 

 

Bir payız günündə 
külək hər yeri bürüdü. 
Suyun ətəklərində 
            titrətdi söyüdü. 
Açdım pəncərəmi, 
          külək otağa doldu, 
Könlümü ovsunladı. 
 
Payızın yağışları, 
çiləndi üzümə. 
Sual etdim özümə: 
Mən niyə qüssələndim, 
Eh, yenə də noldu? 
Ulduzlar parladı, könlümü aldı, 
Göy qurşağın salladı, 
mənə salam yolladı. 
 

Saat 23:05. Şənbə.  

25 oktyabr 2014. 
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Nə qaldı 

 
Bir siqar tüstüsü uzanır, gedir, 
Havada qıvrılır ayrılıq üçün. 
Gözlərin giləsi ayrılıq güdür, 
Nədən tələsirsən ayrılıq üçün? 
 
Kədər sıralandı yollar boyunca, 
Gözündə həsrətim, nisgilim qaldı. 
Son kərəm gözünə baxım doyunca, 
Ay sevgilim, məndən sənə nə qaldı? 
 
Gecənin kədəri doldu qoynuma, 
Səhər gözün açdı, Günəş oyandı. 
Hər şeyin babalı yazıq boynuma, 
Budur, günahım da qana boyandı. 
 

04.08.2010. 

Saat 10:30 



115 

 
Qorxuram 

 
Həsrətin şəklini çəkdim, 
ağ buludlar üzərində. 
Sənsizliyin acısını 
həkk etdirdim gözlərimdə. 
 
Deyəsən, yağış yağacaq... 
möhnətin üstünə, 
həsrətimi yuyacaq. 
küləklər əsəcək, 
kainat silkələnəcək! 
Dünya qorxacaq! 
Mən sənin yoxluğundan 
qorxduğum kimi. 



116 

 
Uşaq olmaq istəyirəm 

 
Körpə uşaq ağlayantək 
ağlamaq istəyirəm. 
Ağlayan uşağı anası kiridəcək, 
Qaldıracaq ayaqları üstə, 
Asta-asta yeridəcək. 
Uşaqlıq xəyalı başımda... 
İlahi, uşaq olmaq istədim 
bu yaşımda. 
 
Yetim tək göynəyib ağladığım, 
Qapazla kiridiyim günlər... 
Küçənin ayağından başına, 
Ayaqyalın yeridiyim günlər... 
Sərçəyə dönərdim ağac başında... 
İlahi, uşaq olmaq istədim 
bu yaşımda. 
 
Nağıllar eşitdim - 
Günəşdən, Aydan. 
Böyüdüm, ha böyüdüm... 
Siz mənim dərdimi 
biləsiz hardan? 
Döyüldüm, ha döyüldüm... 
Nələr çəkməyib başım da... 
İlahi, uşaq olmaq istədim 
bu yaşımda. 
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Anacan, mən yazıq böyümədim heç, 
Elə körpəlikdə olduğum kimi, 
Canımı nənniyə qoyduğun kimi, 
Hərdən dizlərində uyuduğum kimi 
Yenə uyuyum dizində-qucağında, 
İlahi, uşaq olmaq istədim 
bu yaşımda. 
 

27.10.2010. 

Saat 20:35. 
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Ağlama 

 
Nəğmə kimi könlümdə, 
Zümzüməsən dilimdə. 
Sənə qurban ola-ola, 
Yalvarıram ürəyimdə. 
 
Bu da son! Ağlama gözüm, 
Biz cismani ayrılırıq! 
Mən sənin düşüncəndə, 
Sən mənim könlümdə 
Səni məndən bacarmaz 
ayırmağa ölüm də! 
 

27.10.2013. 
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Hardasan 

 
Baxışım dikilib qalıb 
çarpışan buludlara, 
Hardasan? 
 
Bu həsrət nə vaxt bitər? 
Yetər, ay gülüm, yetər, 
Hardasan? 
 
Əllərim uzalı sənə, 
Dözəmmirəm həsrətinə 
Hardasan? 

28.10.2010. 

Saat 9:49. 
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Sarı rəng 

 

Deyirlər, doğulan zaman 
sapsarı qız olmuşam mən. 
O gün belə gün imiş... 
Atam anamı atmış... 
Bax belə zamanda 
doğulmuşam mən. 
 
Ananın bəxti qızına yazılar; 
Qız, ya ana bədbəxtmi? 
Uşaqlar bəxtəvər, atalı, 
İlahi, neynirəm belə bəxti. 
 
Deyirlər, sapsarı qız olmuşam mən, 
Həyətimizdə atılan-qalan 
          köhnə təkərin üstündə 
                            doğulmuşam mən. 
Atılmışam əldən-ələ, 
Gah o, gah bu, gah fələk, 
İlahi, nə qədər döyülmüşəm mən. 
 
Bu Tanrının əməlindən, 
anlamadım, baş açmadım. 
Tutacaqmış yad körpələr əllərimdən. 
Sevinəndə  özgəsiyçün, 
Allah, sarı kəlməsiyçün - 
ölürəmmiş! 
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Nə varsa sarı – dünyada; 
Sarı bəxt, sarı çalar, sarı gül, 
Hamısına könül vermişəm. 
Bu dünyada sarı məni, 
mən “sarı”nı sevmişəm. 
 

28.10.2010. 
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Gəlmədin 

 
Fağır dədəmin yetim qızı deyə-deyə özümü ovutmağa 

çalıĢıram sənsiz. Bu yaz sənsiz necə qəribsədimsə, baĢ 

alıb iydə ağaclarına pənah gətirdim. 

Ġlahi, iydə ağacının kölgəsi necə də zəif olurmuĢ! 

Tozlu-torpaqlı Ģəhərdə bazburudlu palıdlara 

güvənməyib, iyinə aldanıb, sənin ətirini ala biləcəyəm, 

deyə, kölgəsində əyləĢdiyim iydə ağacı məni qoynuna 

almadı,  sənin kimi. 

Hardasan? Yaz gəldi, lalələr çiçəklədi, iydələr 

düyməciklədi, gəlmədin. 

 

Lalələr çiçəklədi, 
...gəlmədin. 
Çiçəklər xal saldı, böcəklədi, 
...gəlmədin. 
 
İydələr gül açdı, ətir saçdı, 
...gəlmədin. 
İydələr darıxıb çiçək açdı, 
gəlmədin... 
 
Ürəyimə damıb ki, qayıtmayacaqsan! Bu qolsuz-

budaqsız iydə ağacının iyinə aldana-aldana  sığınıb 

ətəyində qalmışam səni gözləyə- gözləyə. 



123 

 
Sevgi nəğməsi 

 
Bu nəğmə daima qulaqlarımda  səslənir. Elə hey 

çalınır…çalınır… Ġlahi, bu mahnı bitməzmi? 

 

Bir mahnı çalındı 
sözlərində sevgi-büsat. 
Oxundu istəklə, 
məhəbbətlə. 
Toxundu notlarında 
sevgi çələngi. 
 
Xoşbəxtlikdən oyna...oyna... 
Nə gözəlmiş bu dünya. 
Elə bil sevdalı quşam, 
Oxuduq səhər-axşam. 
 
Oxundu təkrar...təkrar... 
 
Bu sevgi mahnısında 
Daha sonra yaz gəldi. 
payız gəldi, 
İlahi, qış da gəldi. 
 
Çalındı notlarında qışın sazağı, 
Əlimdə tutduğum payız yarpağı, 
Özünü qışa təslim etdi, 
Qopdu tufan, qopdu yel. 
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Nəğməmbitmək üzrədir 
Budur, səslənir son kərəm. 
Bu nəğmənin sədaları altında 
Sevdamın ağuşuna gömülürəm. 
 

15 noyabr 2014. 
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Salam 

 
Bu salam, əslində Əl-vidadır. Əlvida! 

 
Ey açan səhər, ey doğan Günəş, 
Gülümsə üzümə, şəfəqlərinlə. 
Dan yerini izləyim, əzizləyim, 
Dodaqlarım sızıltıyla söyləsin: 
Salam. 
 
Ey dünya, ey kainat, Yer, 
Ey addımladığım küçə, 
Mən sizlərdən keçə-keçə, 
Gözlərimlə 
  daşını, torpağını əzizlədim. 
Mən sizdən salam gözlədim, 
Mən sizə verdiyim kimi; 
Salam. 
 
Eşqimi bu kürədə tapdım, 
Elə buradaca itirdim, 
            lakin əlvida demədim. 
Məni incidən bəxtimə, dedim; 
Xoş gəldin ömrümə, kədərim, 
Salam. 
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Ölən sevdam görüşümə gəldi, 
Tabutu buket kimi. 
Vücudum elə titrədi... 
Sazaq döymüş çiçək kimi. 
Məni öpdü kədərim, 
           boğazdakı qəhərim, 
Yanıqlı notla dedi;- 
Salam. 
 

15. 11.2014. 
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Görüş 
 

Səni nifrətimə çevirə bilsəydim, əzablardan 

qurtulardım 

 
Qəlbində fırtına- qurbanı mənəm, 
Dönəcəkmi daşan selə? 
Budağı qırılmış zəif bir güləm, 
Gələ bilmirəm görüşə. 
 
Məni yaddaşının bucağına at, 
Məni nifrətinin ocağına at, 
Məni Əzrayilin qucağına at, 
Salma məni dilə-dişə. 
 
Zənn et yollarına düşən daş kimi, 
Sənin üzüyündən qopan qaş kimi, 
Sevgili demirəm, bir yoldaş kimi, 
Bircə dəfə gəl görüşə. 
 
Axı gözlərində odum var hələ, 
Axı ürəyimdə adın var hələ, 
Nə qədər nifrətim gəlməyib hələ 
Qayıt görüşə. 
 

15 noyabr 2014 
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Qoymur 

 
KüsmüĢəm səndən, səndən xəbərsiz. Bilsəydin 

könlümü alardınmı heç?!Könlümü almağa, qəm 

ovutmağa, görəsən yanımda qalardınmı heç? 

 
Ağ vərəq mizin üstündə, 
nəfəsimin havasından oynayır. 
Soyadını-adını ağ vərəqə 
Yazmaq istəyirəm... 
ürəyim qoymur. 
 
Elə narın-narın, elə astaca, 
Ləpirini gəzirəm elə yoldaca, 
İçimə salaraq səsim boyunca, 
Bağırmaq istəyirəm, 
dodaqlarım qoymur. 
 
Ağlım ürəyimə yolu göstərir, 
Yağan taleyimdən dolu göstərir, 
İstədim ömürlük əlvida deyəm, 
məhəbbətim qoymur. 
 
Bu istəyim alışdıqca alışdı, 
Qismətimlə, taleyimlə barışdı. 
Sevgimə çiləyən yaz yağışıdı, 
yanan ürək soyumur. 
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Mən qərib, mən kimsəsiz, 
Düşüncələrim səssiz-səmirsiz. 
Əzizim, özümdən icazəsiz, 
Vücudum sənə dartılır, 
ayaqlarım qoymur. 
 

10 noyabr.  Saat 15:33 
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Düşüncələr 

 
Bağçama təĢrif gətirən payız ağaclarımın, çiçəklərimin 

saçlarını- ləçəklərini bir-bir yolur, mənim acığıma. 

Mən buna darılıram. Çiçəklərim isə  baxıĢları ilə məni 

ovudur, təsəlli verir. Döz, növbəti yazda yenə sənin 

əllərini öpməyə gələcəyik, deyirlər. 

 

Bağçamda naringilər, 
Yarpağı xəzələ dönən nar, 
Dərdimdən saralmış heyva, 
Bağçama soxulan gilavar, 
Sizi incidənmi var? 
 
Titrəyən payız havası, 
Qırmızı payız alması, 
Oyadır düşüncəmi. 
 
Qapısı açıq zirzəmi. 
Gizlədir qəmimi 
 
Becərtdiyim 
müxtəlif növ güllər, 
mənə həmfikirdilər. 
Qərənfillər küsüb 
Əllərini məndən üzdülər. 
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Məryəm gülü, 
               çobanyastığı, 
                             inci gülü, 
Nəvaziş istəyir məndən hər biri. 
 
Mənsə bu payız öz hayımda... 
İlahi, mənə təpər, 
          mənə  güc ver, 
                  adlayım qəmimi, 
Qaytar mənə tükənən səbrimi. 
Qaytar çiçəklər eşqinə, 
qaytar gerçəklər eşqinə, 
qaytar mələklər eşqinə. 
 

noyabr -. 2014. 

Saat 15:17. 
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Sarı çiçək 

 
İstədim sevməyəm, əzizim, səni, 
Gördüm ki, alışan-yanan közmüşəm. 
Yalandan nə deyim, incidim səni, 
Həm özüm sevmişəm, həm sevilmişəm. 
 
Qorxuram bu sevda yarıda qala, 
Tuş gələ taleyin döngələrinə. 
Yapışaq əl-ələ, dalaq xəyala, 
Qarışaq payızın küləklərinə. 
 
Bu sevda uzanır beləcə hara? 
Sevgimiz səpilib yolların üstə. 
Baxma utandıran, sıxan günaha, 
Al məni, əzizim, qolların üstə. 
 
Deyirsən, kəsilib andım-amanım, 
Bir özgə dilbərə baxmaram daha. 
Sevginin qanunu belədi, canım, 
Kökləyir insanı yaza, bahara. 
 
Hanı əllərində sarı çiçəyin? 
Bilirsən, sevirəm mən o gülləri. 
Gətir o çiçəyin bircə ləçəyin, 
Bəlkə qaytaracam itən illəri?! 
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Ya da... 
 

Qəmim bəxtimə yazılıb. Ya insan ol, ya da daĢ... Əgər 

ki, daĢ olub daĢlaĢa bilsəm, o zaman da daĢ üzərindəki 

bitən mamırın dərdini çəkəcəyəm. 

 

Bağçamda oturacaq kimsəsiz, 
Hər yan sükunət-səssiz. 
Ağacdan yarpaq hərdən 
Tökülür yerə dən-dən. 
Yalnız mən varam, bir də 
qəm-qüssəm. 
 
Məndən mədət uman çöl pişiyi, 
Hər gün qapımı kəsdirir. 
Payız isə öz işində 
soyuğun əsdirir. 
 
Həyətdəki daş heykəllər 
necə də məğrurdurlar. 
Pəncərə qarşısından 
bağçama baxmaqdan yoruldum, 
Onlar isə yorulmurlar. 
 
Daş heykəl kimi soyuqqanlı olmaq, 
Sükunətin bağrına girmək istədim. 
Hər kəsdən gizlənib daşın içində, 
Dərdimə gülmək istədim. 

10 noyabr. 2014. Saat 

16:17. 
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Yoxdu xəbəri 

 
Əgər sevmək günahdırsa, bu böyük günahı 

daĢıyacağam. 

 
İstədim köksünə sığınam yenə, 
İstədim qayıdam o ötən günə. 
Körpə uşaq kimi ovunam deyə 
Ağladım, köksünü açmadın mənə. 
 
Yenə qəm çilədi könlümə gözüm, 
Alışan ocaq tək yandırır məni. 
Göndərib dalınca özümü özüm, 
O isə gəlməyir, sındırır məni. 
 
Bu qapı açılmır nə vaxtdan bəri, 
Sınıb şüşələri, çilik-çilikdir. 
Gözlərim qapıda nə vaxtdan bəri, 
Ölmüşəm-qalmışam, yoxdu xəbəri. 
 
Duzammış, necə də əridim, Allah! 
Əridim həsrətdən, qəmdən əridim. 
Dərdimin ilməsi acı bağırsaq, 
Çözüldü-çözüldü... mən də əyirdim. 
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Tərk edilən 
 
BaĢına gələn bədbəxtliyi sev,o səni sevdiyi kimi... 

 
Sən ey tərk edilmiĢ qadın, yolun haradır? 

 
Qapılar, pəncərələr silkələnir, 
Ağlayır mənimlə birgə. 
Ulduzlar qaçaq, 
Ay yoxdu, itib, 
yatmağa gedib bəlkə?! 
 
Pəncərədən baxan qadın, 
O yollara az bax, 
Yorma pərdəni, burax. 
O bir daha qayıtmaz! 
 
Yollar ayağına dolaşır, 
Yetməz gücü qəm çəkməyə. 
Kimi dərdindən yollarda, 
Kimi çıxıb “dəm” çəkməyə. 
 
Bu səs nədi, bu səda? 
Sən  meyxanədəsən, 
yoxsamı barda? 
Bu gecənin babalı sənin, 
Hava bürküdü, yoxsa sərin? 
Cadarlanmış dodaqdan 
çırpındı, qopdu bir ah!!! 
Od tutdum-yandım, Allah! 
 

11.11.2010. 
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Əmanət 

 
Atılmaq- ağır cəza... Allahına ərizə yaza-yaza üz tut 

qurbangahlar ölkəsinə 

 
Dörd divar üstümə qurd tək 
Şəkləndi, uladı, yeridi, Allah. 
Səsləsəm, hay verənim kim, 
Bura ruhlar “yeri”dimi, Allah? 
 
Gedim, getməyim? 
Ağlım tərsə fırlanır. 
Şərab içən adam təki 
beynim-başım çalxalanır. 
Çıx get Allah eşqinə! 
 
Qapı kandara calandı, 
Kandar dalana calandı, 
Pillələr eşiyə çıxdı, 
Ayağım yola calandı. 
 
Bu bürküdə, bu istidə, 
Yiyə çıxan kim tapılar 
Mən boyda əmanətə? 
Qəm üzümdə, 
dərd qoltuğumda, 
Möhtac qaldım bircə yelə, 
Hara gedirəm belə? 
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Anam məni 
təkər üstə doğubmuş, 
Cismim təkər üstə, 
Ruhum harda doğulmuş? 
 
Bu ağırlığında dərdə 
dözmədi, inlədi 
bu yekəlikdə şəhər də. 
Ruhsuzam, 
dönmüşəm bir parça “ət”ə. 
İlahi, kim yiyə çıxacaq 
mən boyda əmanətə?! 
 

15.11.2010. 
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Mələklər 

 
Gecənin bu  vədəsində kabusa dönmüĢəm. Ġlahi, 

gecənin də öz gözəlliyi varmıĢ! Bu, hündür, vahiməli 

hasar dibindən ötərkən kölgələr divar boyu sıralanır. 

Qəribədir, üç kölgəm məndən qabaqda gedir. Elə zənn 

etdim ki, kimsələr arxamca  gəlir. Geri çevrilirəm. 

Kimsə yoxdur. Bir anlıq içimi vahimə bürüyür. 

Qorxuram. Ġçimdə Ģübhələr baĢ qaldırır; bu zəmanədə 

cin-Ģeytanmı var? Əstafurullah! Amma yox, cin-

Ģeytanın kölgəsi olmur axı! Və birdən hasar bitir, Ayın 

aydınlığı, nuru ayaqlarıma səpələnir. Sanki hasar Ay 

iĢığının qarĢısını kəsibmiĢ. Qulaqlarıma dolan 

pıçıltılardan mənə elə gəldi ki, gözəl üzlü gecədə göy 

üzündə mələklər pıçıldaĢır. 

 

Bu gecə göydə mələklər 
Rəqs edir qanadlarıyla. 
Ətrini yayır küləklər, 
Süsənbər dodaqlarıyla. 
 
Bədxahlar üzülüb buna, 
Soxulur bulud qoynuna. 
Tanrım, bizi buraxma, 
Şeytanların umuduna. 
 
Üzü qara, bətni ağdı, 
Gecəni peşman qoymayaq. 
Gecələr zülmətdən bezib, 
Bəlkə saçlarını boyayaq?! 
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Şəbnəmlər düzülür gülə, 
Körpələr öz beşiyində. 
Yolçu dünya bələdçisi, 
Ana bala keşiyində. 
 
Dan üzündə qan göründü, 
Səhər açdı, dan söküldü. 
Tanrım mələyi qorudu! 
İblisin gözü töküldü! 
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Çıxmışam 

 

Bu  can o candan deyil, 
Qollar qucanan deyil. 
Quşam, zülmət gecədə 
Yuva- yurddan çıxmışam. 
 
Atılıb-düşən ürəyim, 
Min arzu, min diləyim. 
Sevgidən bişən ürəyim, 
Yanan oddan çıxmışam. 
 
Səsəm, sehirəm nədi?! 
İstək, mehirəm, nədi?! 
Məni Tanrı köklədi, 
Çalan uddan çıxmışam. 
 
Dərdi ötürüb, gəldim, 
Odu götürüb, gəldim. 
Yarla görüşə gəldim, 
Özüm yaddan çıxmışam! 
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Aparır 

 
Bir uşaq yapışıb əlimdən mənim, 
Aparır, harasa çəkib, aparır. 
Ayımı, günümü götürüb qaçır, 
Özümü özümdən söküb aparır. 
 
Bir uşaq qarşımda atın oynadır, 
Bu uşaq gəncliyin xatirəsidir. 
Solan məhəbbətin son hekayəsin 
Nimdaş paltarıma büküb aparır. 
 
Bu uşaq mənəmmi, yoxsa yaddımı, 
Bəxtim mürgülədi, yoxsa yatdımı? 
Görən bəxtim yel qanadlı atdımı? 
Məni yəhərinə çəkib, aparır. 
 
İlahi, mən necə bu yaşa gəldim? 
Qədərlə çarpışa-çarpışa gəldim, 
Əzrayıla yoldaş olub, tuş gəldim, 
Sinəmin üstünə çöküb aparır. 
 

01.02.2010.     
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Ağlamışam 

 

İlahi, bu gecə yenə yatmıram, 
Açıram səhəri dipdiri gözlə. 
Qaranlıq gecənin bu qış günündə 
Bəxtimə deyirəm, dur, məni gözlə! 
 
İsti otağımda yataq buz kimi, 
Dörd divar gözünü dikir üzümə. 
Gözümün yaşları acı duz kimi, 
Gilə-gilə, səf-səf süzür üzümə. 
 
Yenə öz qınıma sığınmışam mən, 
Yenə öz-özümə danışdım nağıl. 
Deyirlər, ağlamaz özü yıxılan, 
O zaman bəs niyə ağlamışam mən?! 
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Ağ ayaqqabı 

 
Başın qoyub dizi üstə, 
Qız nağıl istəyir öz anasından. 
Dərdi alışıbdı ocağın üstə 
Özünü gizlədib öz balasından 
…Ana nağıl danışır… 
 
Codlaşan əllərin sığalı sərtdi, 
Xəyal kələf  kimi qarışır… 
Bu nağıl, yoxsamı dərddi?! 
Ana nağıl danışır… 
 
Nə ana cavandı, nə qızı körpə, 
Saçlarından öpə-öpə 
Yatırdır qızını dizinin üstə. 
Ana nağıl danışır… 
 
Yaşlarını tökə-tökə, 
Dərd-sərini çəkə-çəkə, 
Nəyisə unudub bəlkə? 
Ana nağıl danışır… 
 
Bəbək sədəf, göz mirvari, 
Dürdanədir göz yaşları. 
Ananı durdurun  barı. 
Qızının üz-gözünü 
yudu ananın yaşları. 
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Ana nağıl danışır… 
Elə sən yaşda-səndən uzaq!!! 
Elə səntək ağ buxaqlı. 
Ayağında  ağ çəkmə, 
Sarı saçlı, yosun gözlü… 
Üzü qəmdən duvaqlı. 
O ağ ayaqqabılar 
Tak… 
             tarak… 
O qızı apardılar… 
 
Ana nağıl danışır… 
Olub-bitən günləri… 
Qəfildən qız qalxaraq 
Qaçır harasa… qaçır… 
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Gedir, amma qayıdır, 
Əlində ağ çəkmələr. 
 
– Bumu, səni apardı 
Qəm-qüssəli günlərə? 
Qoy dolanım başına, 
Qəm-qüssən mənim olsun, 
Bu çəkməni ver mənə. 
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Qəm gəmisində 

 
Xəzərin köksündə bir gəmi üzürdü – qəm gəmisi. 

Səhərin alatoranlığında, kimsəsizikdə intizar çəkirdi 

gəmi. 

 
Süzülüb içimə doldu qaranlıq, 
Yenə saçlarımı yolacaq gecə. 
Bu gecə zirzəmi verir qonaqlıq, 
Kədərim çöhrəmə qonacaq yenə. 
 
Suvağı tökülən divarlar soyuq, 
Zirzəmi qaranlıq divarı oyuq, 
Ağlama, biçarə, səsini ud ki… 
Bir kimsə halından düşməsin duyuq. 
 
Sən Allah, diksinən qismətə bir bax, 
Yosun gözlərimin nəsibi yaşdı. 
Əlimdə tutduğum qızıl ləyəni 
Doldurub göz yaşım, ləbələb -daşdı. 
 
Yenə qısılmışam divar küncünə, 
Kədərlə yükləndi baxışlarım da. 
Bu günə baxanda dünənə şükür… 
Yazıqlıq töküldü baxışlarımdan. 
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Süzür qulağıma o səsin sehri, 
Atamın ruhuyla danışdım yenə. 
Ruhun da olarmış yaşı, qəhəri, 
Ay Allah, kədər də üzülür mənə?! 
 
Duz kimi ağappaq bəxtimin çölü, 
Elə duz yüklüdür qəmim də, Allah. 
Bəxtim suya düşdü, duztək əridi, 
Əridi ovcumda, əlimdə, Allah! 
 
Uçacaq bir gecə bu kürsülü ev, 
Nisgilim batacaq zirzəmisində. 
Bu   gecə Xəzər də fırtınasıyla 
Dərdimi aparsın qəm gəmisində. 
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Gedim 

 
Sənə gəl demirəm, gəl, yenə də qayıdarsan,  deyirəm 

 
İçimdə fırtına, güman boğulur, 
Tənhalıq nə yaman ağır olurmuş. 
Deyirlər, gecədən sabah doğulur, 
Sən demə, gecələr kədər doğurmuş! 
 
İtim gözlərindən gedim haraya?! 
Sən yolu göstər ki, mən çıxım gedim. 
Sən adlı sevgimə  gələn bəlaya 
Ağlayım, yaşımı qoy sıxım, gedim. 
 
O dağda duman var, gedim bürünüm, 
Sarılım dumana, bükülüm çənə. 
İldə bircə dəfə qayıt yanıma, 
Doğulan şəfəq tək sarılım sənə. 
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Nilufər eşq 
 

Həyatda elə dəyərlər var ki, çox zaman insan 

xəyalında, düĢüncəsində onunla birgə addımlayır və 

düĢünür, daima fərəhlik bəxĢ edir. Ġnsan o duyğuya 

cazibə qüvvəsi kimi dartılır. 

Onun adı – Sevgidir! Bu sevgi fatehdir, bütün qəlbləri 

fəth edən fateh! 

 
Eşqim – Nilufər 
Su üzündə zanbaq. 
Eşqim – inci, 
Nil incisi! 
Eşqim sevdaların 
İlki, birincisi! 
 
 



150 

 

Sənsizlik 

 
Məzar sükutu 
sən yoxsan deyə. 
Ahlarım pillə-pillə 
ucalır yerdən göyə, 
sən yoxsan deyə. 
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Qaytarın 

 

Deyəsən içimdə bir ağlayan var, 
Yaşı düşüncəmi yuyur, aparır. 
Ay aman, içimdə  boğulan o səs 
Özünü tabuta qoyur, aparır… 
 
Aynaya sancılan baxışım donuq, 
Sevgim, məhəbbətim soyumuş, Allah. 
İndi bir-birimizə daha yad olduq, 
Sevgimiz əbədi donubmuş, Allah. 
 
Dindirsən, bu gecə səsim də qərib, 
Bağrıma od düşüb bu gecə nədən? 
Eşqin peyğəmbəri yuxuma gəlib, 
Məhəbbət şerini istəyir məndən. 
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…Dilim olmadı 

 
Ardınca uzanıb yorulan əlim  biləkdən üzülüb 

qopacaq, arxanca baxan gözlərimin nuru çiçək tək 

solacaq bir gün. 

 
Sarı çiçək tək elə solmuşam… 
Bu  sarı telləri elə yolmuşam… 
Mən elə alışıb, elə yanmışam… 
Sacı külləməyə külüm qalmadı. 
 
Soysunlar dərimi haqqın yolunda, 
Həsrətin ilan tək yatıb qoynumda. 
Boş məzar axtardım, tapdım sonunda 
Ay Allah, gecikdim, ölüm qalmadı. 
 
Taleyim bəs niyə nigaran-küskün? 
Bəxtin yollarına atılır düyün. 
İstədim özümçün dərəm bircə gül, 
Sevgi bağçasında gülüm qalmadı. 
 
İllərdir sevgimi salıbdı yola, 
Külək tellərimi daraya, yola. 
Baxışım yalvardı iki il ona, 
Qüruru qırmağa dilim olmadı. 
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Həsrət 

 

İntizar yüklüdür dilim, ay Allah, 
Kəndirim yükümdən ağırmış demə. 
Nə fəryad, nə qəsəm eyləməz dilim, 
Dodağım dilimdən fağırmış demə. 
 
Nə sən qayıdırsan, nə dərdim gedir, 
İstərəm, ovunam, dincələm bir az. 
Nə edim, ağlayan ümidlərim də 
Şam kimi əriyir, tükənir az-az. 
 
Yenə də öpəcək qəm dodağımdan, 
Utanıb, sıxıldım baxışlarından. 
Bir həsrət doğulub intizarından, 
Bu həsrət bənzəyir necə də sənə. 
 
Bir gecə yolumu qəbirstanlığa 
Salacam, dərdimi basdıram, gələm. 
O gecə, o vədə ümidləri də 
Gecənin qoynunda azdıram, gələm. 
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Qatara minsəm… 

 
Bu  axşam yenə də şər qarışanda 
Gedib astanamda uyuyacağam. 
Dişisin itirmiş canavar təki, 
Üzü günbatana ulayacağam. 
 
Süzür gözlərimdən qan damla-damla, 
Doldurub çəkəcəm başıma camla. 
O dağda görünən yağış dumanla 
Dolunu üstümə yağdıracağam. 
 
Danlayıb, tənəni vurdun üzümə, 
Haqqın divanını tutdum özümə, 
Susaraq duracam yiyə sözümə, 
Özümü  beləcə, susduracağam. 
 
Tayını axtaran qara quş kimi, 
Ürəyi buz tutan qarlı qış kimi, 
Uçub köç eyləyən qaranquş kimi 
Ruhumu köksümdən uçurdacağam! 
 
Bu canı cəfadan qurtara bilsəm, 
Həsrəti köksümdən qopara bilsəm, 
Ay Allah, o gələn qatara minsəm… 
Özümü özümdən qaçırdacağam! 
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Əsir düşən sevgi 

 
Körpə ovuclarıtək yumulmuĢ əllərimdə öz ürəyim var, 

sanki. Titrək barmaqlarım ürəyimi incitmək  istəmir 

güman ki... Açım  əllərimi, buraxım ürəyimi azadlığa. 

 
Bu zindan, bu kilid açılar nə vaxt? 
Özüm öz içimdə “əsir”əm, Allah. 
Nə gecə yatıram, nə də ki, gündüz, 
Səni öz içimdə gəzirəm, Allah. 
 
Sevda çiçəklərin dərməyə gedim, 
Sevgi çələngini hörməyə gedim, 
Bəlkə qüruruna sığınıb qalıb, 
O zaman mən onu görməyə gedim. 
 
Sıxılmış ürəyi ovuclarında, 
Taleyi ələnir göz yaşlarımdan. 
Amandı, titrətmə kipriklərini 
Asılıb qalmışam baxışlarından. 
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Gedir 

 
Ayaqlarım məni hara çəkir, aparır? 

Getmə, Allah eĢqinə! Qulaq asma dodaqlarımın 

pıçıltısına!Getmə, Allah eĢqinə! 

 

Sevgimin titrəyən, əsən əlləri 
Dərmir bağçamızdan yasəmənləri. 
Ağlayır gözləri, yanır ürəyi, 
Ağlaya-ağlaya baş alıb gedir. 
 
Tanrı  qismətimə qara naxışı 
Yamayır, üstəlik, tökür qarğışı. 
Taleyim gözündən sıxıb yağışı, 
Buludtək özünü boşaldıb, gedir. 
 
Qalmadı bəxtimin daşı daş üstə, 
Taleyim yollarda baş alıb gedir. 
Uçulub-tökülən bəxt sarayımdan, 
Fələyi vurmağa daş alıb gedir. 
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Qayıdacağam 

 
Min fikir calanır bir yolun üstə, 
Bu yollar üstündə cənazəm gedər. 
Sən Allah özümü özümdən soruş, 
Özümdən qabağa icazəm gedər. 
 
Düzülüb yollara baxışlarım da, 
Əlim çətir oldu qaşlarım üstə. 
Allahın nur tökən yağışlarında 
Göyərdi, göy yosun daşların üstə. 
 
Ah, necə, necə də dərbədərəm mən, 
Sərilib qalmışam qolların üstə. 
Öləndə getsəm də çiyinlərində, 
Qayıdıb duracam yolların üstə. 
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Ayrılaq 

 

Doymuşam sevgidən tox gedirəm mən, 
Daha durmayacam, yox, gedirəm mən. 
İndi bir dəqiqə – çox demirəm mən 
Baxaq bir-birimizə vidalaşmağa. 
 
Həsrəti biçmişik illərin üstə, 
Günləri ötürdük sirlərin üstə, 
Ayrılaq deyirsən, gözlərim üstə, 
Ehtiyac görmürəm qucaqlaşmağa. 
 
O tənha söyüdün əlləri yerdə, 
Ayrılıq şarkısın çalır dilim də… 
Mən sənsiz darıxıb, darılsam evdə 
Gedəcəm söyüdlə pıçıldaşmağa. 
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Sevgi 
DüĢün... düĢündükcə... Sevgini düĢün.  Bu istək və 

sevda bir kəĢf və elmdir. Daha dəqiq desək- DUYĞU 

elmi. Bu elmi öyrənənlər, onu dərindən dərk edənlər 

bəxtiyardırlar! 

 
Çilçıraq  oynayır  tavanın altda, 
İşığı rəqs edir ətəklərində. 
Bir oğlan dayanıb Allahın altda. 
Sevgi parıldadır bəbəklərində. 
 
Ay işıq salıbdı pənjərəm üstən, 
Ulduzlar bu gecə nəğmə söyləyir. 
Günəşsə batıbdı, küsübdü bizdən, 
Sevənlər günəşi gecə neyləyir? 
 
Dan atır sabahın üzü deyəsən, 
Sevgim gündoğana boylanıb, gedir, 
Kim isə,  nə  isə dedi görəsən? 
Qoymayın, bu sevdam tovlanıb, gedir. 
 
O oğlan bəlkə də bu gecə yenə, 
Qoyacaq dəmini ocağın üstə. 
Gündüzü neynirəm, gəlib hər gecə 
Alsın qucağına, məni gizlicə. 
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İnciyən sevda 

 

Bir çiçək ağladı ayağım altda, 
Tapdayıb, ləçəyin tökmüşəm deyə. 
Bir oğlan ağlayır yuxularımda 
Onun ürəyindən köçmüşəm deyə. 
 
Demə, Babadağın dumanı, çəni, 
Hələ çox bürüyər, hələ çox məni. 
Gözəllik naminə mərcə durmuşam, 
Udacam tülpanı, dağda süsəni, 
 
İncitdim  çiçəyi, ləçəyi düşdü. 
Lalənin bağrı qan, gözü də yaşdı. 
Daşqınlar tökülür Baba dağından, 
Məhəbbət incidi, bir sevda qaçdı. 
 
Bu yollar dolaşıq kələf kimidi, 
İlişsə ayağa düyün düşəcək. 
Göylərdən sallanan cinmi, mələkmi? 
Kökündən qırılıb bir gün düşəcək. 
 
Oayanın dalından kəklik çırpınıb 
Uçdu, məhəbbətin özünə sarı, 
Hanı əllərimin xınası kəklik? 
Harayla sevgimi özümə sarı. 
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Ağladı 

 

Bir baxışda yandılar, 
Qəmli, pərişandılar, 
Bir-bir, dən-dən oldular, 
Başımda telim ağladı. 
 
Yaş gəlib gözə doldu, 
Sevgi teli qırıldı. 
Sevənə yazıq oldu, 
Bağçada gülüm ağladı. 
 
Ox idi-çarxa döndü, 
Su idi-arxa döndü, 
Üfürdüm, odum söndü, 
Ocaqda külüm ağladı. 
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Deyiləm 

 
Səndən qaçmaq istəyirəm, sonuna qədər!Əllərimi 

əllərindən, gözlərimi gözlərindən çəkəcəyəm birdəfəlik. 

 

Uçub dağılsa dünya ahından, 
Bir daha yanına dönən deyiləm. 
Sən məni yandırdın ah, sözlərinlə, 
Vulkanlar sönsə də, sönən deyiləm. 
 
Keçdiyin o körpü uçacaq dedim, 
Yalanın ayaqla qaçacaq dedim, 
Bu sevda başına uçacaq dedim, 
Bir mələk olsan da dönən deyiləm. 
 
Dilim kösöv üstə, alışan odda, 
Ötmə o sahildən, nə bəri adda, 
Çiçəklər düzsən də ayağım altda, 
Gözümü yumacam, görən deyiləm! 
 
Salma ötənləri daha yadıma, 
Boşuna alışdım, yandım oduna. 
Dönüb Əzrayıla gəlsən qapıma, 
Mən sənə can verib, ölən deyiləm. 
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Sonuncu ümid 
Məni dünyandan çıxarıb atdın. Saçaq-saçaq sökdün 

məni qəlbindən. Bəlkə də bir zaman bilərsən ki, mən 

günahkar deyiləm. Olanlara inana bilmirəm. Amma 

inanıram ki, mənə nə vaxtsa bircə dənə sarı çiçək 

göndərəcəksən. 

 

 
Bu payız ağacdan bir yarpaq düşüb 
...dindirdi könlümün duyğularını. 
Bağçada bir qızla oğlan görüşüb… 
Gerçəyə döndərdi yuxularımı. 
 
Boylanıb keçmişə, geriyə döndüm, 
Titrədi gözümdə qəm yağışları. 
Sonuncu ümidim sozaldı söndü, 
Töküldü ümidin son yarpaqları. 
 
Bu payız yağışlar damla-damladı, 
Ömrümün sonuncu yağışıdımı? 
Bəxtimin ulduzu sönük parladı, 
Bu mənə Tanrının qarğışıdımı? 
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Məni 

 

Həsrətin oduna yandım, alışdım, 
Pirsaat çayında söndürün məni. 
Bu gecə üzümü yaşla yumuşdum, 
Nə olar, siz Allah güldürün məni. 
 
Atılıb qalmışam zindan küncünə, 
Qaldırın mehraba – sevda kürsünə. 
Sevdayla, sevgiylə alışan günə 
İzahat verəcəm, dindirin məni. 
 
Mətanət, sınıb, qırılıb qolların, 
Açılsın önündə sevgi yolların. 
Yolumda qurulub dar ağacların 
Asın o kəndirdən öldürün məni. 
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Həsrət zəngi 

 

Bu yay yaman ləngidi… 
Qorxuram çiçəklər açmasın, daha. 
Duman çökübmü bağlara, 
yoxsa üzün rəngidi? 
 
Bu səs nədi, bəs  səda?… 
Qırx  yaşın qırx ritmi, 
Tütək səsi, yanğı səsi, cəngidi. 
Ömrün sevgi nəğməsi? 
bəlkə həsrət zəngidi! 
 



166 

 

İnsaf 

 
İstərəm mələklər çiynimin üstə 
Yaza əməlləri yaxşıdan yaxşı. 
Nə umsan sən onu Allahdan istə, 
Halallıq aparar  xeyirə qarşı. 
 
Bir az həsrət, bir az kədər, bir az qəm, 
Bir az hicran, bir az vüsal, bir az dəm, 
Bir az gödək, bir az uzun, bir az kəm, 
Hər cür tale yazılıbdı bəxtimə. 
 
Amma ki, qismətdi, nə yazılıbsa, 
Görmüşəm dünyanın ağın-qarasın. 
Əgər Əzrayilda insaf qalıbsa 
Yatan qaraçuxamı gəlib oyatsın. 
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Öz günahım 
 

Quruyan göl, solan çiçək, ağacdan qopan yarpaq kimi 

və ya sudan ayrı düĢən balıq kimi hiss edirəm özümü 

susdurulduğum üçün. 

Mənə; -sus! dedilər. Ġlahi, bəs bu dil mənə nə üçün 

verilib? DanıĢmalıyam, ya da gəlin kəsin dilimi. 

 
Özümü özümdən asdım içimdə, 
Kəndirim içimdə bağırsağımdı. 
Özümə özümdən maya tutmuşam, 
Çalası özüməm, öz qursağımdı. 
 
Çağırdım haraya özümü özüm, 
Qaçan da özüməm, qovan da özüm. 
Özüm əllərimlə döydüm başıma, 
Mən öz qatiliməm, çıxacaq gözüm. 
 
Hər gecə yorğanla, döşəklə dava, 
Balış daşa dönür başımın altda. 
Bəlkə də bu gecə başıma hava 
Gəlibdi, göz gülür qaşımın altda. 
 
Bacarsaz, bir anlıq qəlbimə girin, 
İçimdə gah diri, gah da ölüyəm. 
Necə istəsəniz – o cür də bilin, 
Gahdan ağıllıyam, gahdan dəliyəm! 
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Özümü özümdən asdım içimdə, 
Kəndirim içimdə bağırsağımdı. 
Görsəniz başıma nəsə gəlibdi, 
Babalı boynuma, öz günahımdı. 
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Bitməz intizar 

 

Titrəyib, üşüdüm yataqda təkcə, 
O şanslı qadının qucağı dolu. 
Əynimə geydiyim qalın gödəkcə 
İntizar yüklüdür, ayrılıq dolu. 
 
Fağır dodaqlarım tərpənməsə də, 
Ürəyim gizlicə dillənir axı. 
Dilim giley edib səslənməsə də, 
Göz yaşım içimdə göllənir axı. 
 
Mən sənə verdiyim közlü ürəyi 
Atmısan yad qadın ayaqlarına. 
Mənim dodaqlarım təşnəli sənə, 
Susadın sən özgə dodaqlarına. 
 

01.09.2010. 
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Bilmirəm 

 
Mən səni ġahdağına, Haramı dağına, elə lap son 

günlərdə gördüyüm Göyəzən dağına bənzətmiĢdim. 

Göyəzən dağı əsirləri, ġahdağı haçalanmıĢ fikirləri, 

Haramı dağı barmağı kəsilən oğrunu gizlədən kimi, 

özünü gizlətmə məndən! 

 
Ayrılıq yolunu tutub gedirsən, 
Yolları ayaqla yolur, didirsən. 
Nədən diləyirsən ayrılığı sən? 
Bilmək istəyirəm, bilə bilmirəm. 
 
Əridi, su oldu dağların qarı, 
Yol saldı gözümdən üzümə sarı. 
Əllərim yetməyir gözümə sarı, 
Silmək istəyirəm, silə bilmirəm. 
 
Eşqimi könlündən atıb, siləndən, 
Özünü özümdən ayrı biləndən, 
Sən elə gizlədin özünü məndən... 
Görmək istəyirəm, görə bilmirəm. 
 
Ün atın, hay salın qəm dağlarına, 
Bir içim su verin dodaqlarıma, 
Sarmaşıb ölümün ayaqlarına 
Ölmək istəyirəm, ölə bilmirəm. 
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Bir dənədir 

 
Damla-damla göz yaşların 
səpələndi əllərimə. 
İntizardan yandı bağrım, 
qəm ələndi gözlərimə. 
 
Gecə göydən 
ulduzlar qaçaq, 
“Dərd əlindən çay daşları 
Mamırlaşar saçaq-saçaq”. 
 
Ayaq altda yollar yandı, 
Yağış yağır söndürməkçün. 
Həsrət əgər bir il çəksə - 
Yetər məni öldürməkçün. 
 
Amin! – desəm qayıdarmı? 
Qaytar mənə, Allah, onu. 
Üzü Qərbə dayanmışam, 
Önümdə də həsrət yolu. 
Kipriklərim 
göz yaşından dənələndi, 
Allah, ondan bir dənədi! 
Qaytar Allah, 
                 qaytar onu! 
 

03.10.2010. 



172 

 

Bu gecə qapımı çal 

 
Bu payız kövrək, 
elə mənim tək, 
Mənimlə birlikdə üşüyür külək. 
Sevgilim, Tanrı eşqinə, 
Bu payız yenə görüşək! 
 
Qaranlığın bağrını dəl, 
gəl, əzizim, bu gecə gəl! 
 
O payız qapımı çaldığın kimi, 
O gecə yanımda qaldığın kimi, 
Bir il yaddaşımda olduğun kimi, 
köç bu gecə yaddaşıma. 
 

23.11.2010. 
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Bu payız 

 

Bağçamda bar verən, 
nar ağacında düyməciklənən, 
özü kürə, 
          başı ulduz, 
                     bağrı qan 
göbəyindən qan sızan 
partlamış nar. 
Nar səni yada salır, 
Bu payız! 
 

16.12.2010. 
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Sevirəm... 

 

Sevirəm... 
Atılmış sarı çiçəyi, 
xala çevrilən böcəyi. 
 
Sevirəm 
nəmli gözümü, 
ləbələb göz yaşımı, 
quyuya atılan daşımı... 
 
Sevirəm... 
Günəşi, 
Ayı. 
Axşamın sükutunu, 
həmdəmimi, xəyalımı. 
 
Sevirəm... 
Qəmimi, 
kimsələr onu gördümü? 
Sevirəm... 
Heç kimə görsənməyən, 
köksümdə yatan dərdimi. 
 

23.11.2010. 
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Gizlət məni 

 
Ay ana, uşaqtək məni, 
Bələginən, dərdin alım. 
Dərdimi sıxıb gözümə, 
Uşaq kimi ağlayım. 
 
Ay ana, hanı yüyrəyim, 
Puça çıxdı min diləyim, 
İntizardan çat-çat olub, 
Sevdaya düşən ürəyim. 
 
Can köynəyi geydir mənə, 
Tənə elə, danla yenə. 
Bərk-bərk tutum ətəyindən, 
Uşaqtək sığınım sənə. 
 
Xəlbirini sula, ana, 
Tikəmədim yuva, ana. 
Bir oğulun həsrətilə 
Ömür yetir daha sona. 
 
Gözlərinin nurunu sən, 
Mənim üçün ələyirsən. 
Soruşsalar bu yaşında 
Bunu niyə bələyirsən? 
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Deyərsən ki, uşaq qalıb, 
Nə böyüyüb, nə ucalıb. 
Elə bələyin içindəcə 
Görün, nə yaman qocalıb. 
 
Ay ana, qurbanın olum, 
Ələyindən ələ məni. 
Özümü qoyum uşağlığa, 
Dərd əlindən gizlənməkçün, 
Bələyinlə bələ məni. 
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Dur, qadasın al 

 
Düşdüm ləpirinə, yolum uzandı, 
Şaxtadı, sazaqdı, donub, əsirəm. 
Başında tac gördüm, dedim sultandı, 
Dedi ki, səninçün qulam, əsirəm. 
 
Dedim ki, qul olmaq xana yaraşmır, 
Qəmzən də bəzəkli, qana yaraşmır. 
Saçını düz dara, yana yaraşmır, 
Sığalla, mən ölüm telindən ötrü. 
 
Darıxsan, yetişməz vüsalın dəmi, 
Dedi ki, hicranın öldürür məni. 
Ölüm çiyinlərə qaldırar səni, 
Doğulan yaranır ölümdən ötrü. 
 
Bu cür qismət yazılıbsa ömrümə, 
Qarşımı gələcəm Allah əmrinə?! 
Ahəstə-ahəstə eşqin bəminə 
Kökləndim, ölürəm zilindən ötrü. 
 
Sevda zülüm imiş, çəkəcəyim var, 
Bir ömür sürəcək eşqlə ahu-zar. 
Şeytan deyir, ay qız, dur qadasın al, 
Məhəbbət yaranıb zülümdən ötrü. 
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Ölmək istəyirəm 

 
Apar məni Qanlı gölə, öldür məni, əgər 

günahkaramsa. Qanım sənə halaldır. Ah, əzizim, gəl 

əvvəlcə əgər varsa,  günahımı soruĢ sən. Hər Ģey bitsin, 

ondan sonra əllərinin qanını sən -al Ģərabla 

təmizlərsən. 

 

Mənə qədəh verin, 
bir az da şərab. 
Mən içmək istəyirəm. 
Ölüm şərabını süz, 
Mən ölmək istəyirəm. 
 
Al məni ağuşuna, 
Məmməd Rahimin şeirini de. 
Bələndim göz yaşıma, 
de, əzizim, de. 
 
Yaxınlaş, bir az da sən iç, 
Iç, əzizim, iç. 
Məni günahkar bilirsən? 
Bu baş, bu sən, biç əzizim, biç. 
 
Qısqanclıq qəlbini didir, 
Öldür məni, öldür! 
Apar məni Qanlı gölə, 
Günahımı soruş hələ. 
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Al məni qollarına 
şəhadətimi deyəcəyəm, 
La-İlahə-İlləllah- 
Günahım yoxdur, Allah! 
 
Dayan! 
Hələ son sözüm qalıb, 
sünbül saçım ağarıb. 
Mənə əzab verə-verə, 
Budur, özü qocalıb. 
 
Ah, bağlanır bəbəklərim, 
Gözdən süzən yağışla. 
Əgər sevmək günahdırsa, 
İlahi, məni bağışla! 
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Mənə 

 

Baş qoyum hara yatmağa, 
Çalışmayın oyatmağa. 
Dərdi aparıb satmağa 
Bir bazar verin mənə. 
 
Halımı yaza bilmədim, 
Yuxu tək yoza bilmədim. 
Səhv yazdım, poza bilmədim, 
Bir yazar verin mənə. 
 
Məqsədim var, yolum yoxdur, 
Vuran əlim, qolum yoxdur, 
Ölüyəm, gorum yoxdur, 
Bir məzar verin mənə. 
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Darıxmışam 

 
Darıxmışam, sığalınçün, 
Darıxmışam, qucağınçün, 
Yada inanıb nə üçün 
Odlara atdın məni?! 
 
Soruşmadın dərdimi. 
Məhəbbətin əridimi? 
Heç küsməyin yeridimi, 
Yadlara qatdın məni?! 
 
Ləçək-çiçək qoynunda, 
Şər dayanıb yolumda. 
Bu sevginin sonunda 
Qəpiyə satdın məni. 
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Yuxu 

 
Yuxular həyatın aynası, yuxular həyatın mənasıdır 

 

Əgər cümə yağış yağsa 
Sıxıntılar dağılar, 
Arzular çin-çin olar, 
Belə dedilər, yuxular. 
 
Gözlədim  şah cüməni, 
Barmaqla saydım günləri 
intizarla, həsrət ilə. 
 
Bu da cümə... 
İlahi, göy üzü tutuldu, 
Çaxnaşdı, buludlar doldu. 
İldırımlar çaxdı, 
buludlar haçalandı, 
bir anda parçalandı. 
Qara buludlar itdi, 
Yerə damla da düşmədi, 
Arzular boşa getdi. 
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Gəlirəm 
 

Hər gecə sevgini düĢünə bilsən sevdan ölməyəcək! 

 

Dağların qoynunda qar, 
Getdi daha, gəlməz yar. 
İncidir ayrılıq-kədər, 
Qəbrimi qazın, ölürəm. 
 
Ay ana, gözüm yolda, 
Fikrim-xəyalım yarda. 
Sevdam çırpınır, torda, 
Anam, onu sevirəm. 
 
Dağları duman görürəm, 
Vüsalı yanan görürəm, 
Çağıra, deyə sevgilim, 
Sonam, ay sonam, gəlirəm. 
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Qadan alım 

 

Alıb qollarına sığal çəkirsən, 
Könlümü beləcə al, qadan alım. 
Sevgi toxumunu qəlbə əkirsən, 
Sevgi bağçasını sal, qadan alım. 
 
Ah, necə dözərəm, mən sənsiz necə? 
Alışdım oduna, yandım gizlicə. 
Əlləri saçımda sən incə-incə 
Çəkərək sığalla, yar, qadan alım. 
 
Bir bax, sevgimizin xoş əməlləri, 
Ənbər tək qoxuyur sevda  gülləri. 
Sənin titrətdiyin sevgi telləri 
Mənim də könlümdə var, qadan alım. 
 
Sevda şarkısından başım gicəlir, 
Bu sevgi nə susur, nə də dincəlir. 
Bu necə nəğmədir əvəz eləmir 
Kaman, qaval, tar, qadan alım. 
 
Əzizim, deyirəm, “yad”a sarılma, 
Sevda yollarında yorma, yorulma. 
Məndən nə incimə, nə də darılma, 
Ömürlük yanımda qal, qadan alım. 
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Ağacların söhbəti 

 

Ağacların öz dili var-söhbəti, 
Hər birinin ayrı-ayrı hörməti, 
Meşələrin əsrarəngiz qiyməti 
Ağaclardır, ağaclardır, ağaclar! 
 
Hörmətli qovağın həmyaşıdıyam, 
Adım Tut ağacı, yarpağım ipək. 
Sanki bölgələrdə üzük qaşıyam, 
Evlərə ocağam, baramaya köynək. 
 
Vələsəm mən, Palıd mənə dayıoğlu, 
Nəsil vermək istəyirəm gələcəyə. 
Məni kəsir, odunlayır insan oğlu, 
Ey insanlar, mən yaşamaq istəyirəm. 
 
Adlı-sanlı ağacların hörməti var, 
Kim baxar ki, kiçik-xırda yemişana?! 
Amma bilin, hər bir kəsin öz yeri var, 
Lazım gəlsə çevrilirəm dərmana. 
 
Nar ağacı, nar çiçəyi, bənzəyirəm mərcana, 
Qırmızı kitabın kiçik fəxriyəm. 
Nar bayramı – gəlin gedək Göyçaya, 
Görürsünüz, mən necə də fərqliyəm. 
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Adımı çək, qoy ağızlar sulansın, 
Yeyənlərim məni sevir, sağ olsun. 
Turşum dadlı, məmləkəti dolansın, 
Məhsulum da bərəkətli, bol olsun. 
 
Mən zoğalam, Tuqay mənim vətənim, 
Deyin, adım çəkilməyir, nə üçün? 
Dağ bölgəsi Vətənimdi, vətənim, 
Mürəbbəyəm, çayınızla bir için. 
 
Ay ağaclar, nə yaxşı ki, varsınız, 
Sovqatsınız, meyvəsiniz, barsınız. 
Hər biriniz təbiətdə qalsanız 
Başdan-başa cənnət olar bu vətən. 
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Əsər 

 
Dünya Allahın əsəri,Yer, Göy abad, 
İnsi, cinsi, mələyi, səmanı yaradan 
Uca Yaradan. 
 
Ömür vağzalından zaman qatarı 
Apardı atamı son mənzilinə 
Köçdü dünyadan. 
 
Mən də həsrətilə yandım, qovruldum, 
Sanki ayrılmışdım bir balıq təki 
Sudan-havadan. 
 
Oğuldan, qızdan, ah, sevgili yardan, 
Nə bilim, bilmirəm necə doyacam 
Bu Kainatdan?! 
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Düşüncələrim 

 
Nəyinə qonağam mən bu dünyanın, 
İşıqlı odası  üzümə bağlı. 
Bilmədim, ağlına uyub şeytanın 
Allah qarşısında oldum günahlı. 
 
Göylərin yerdəki dirəyi qopub, 
O qara buludlar çöküb üstümə. 
Adəmi şeytanın yalanı yıxıb, 
Əncir yarpağını tikib üstünə. 
 
Dünən Adəm idi günahlı olan, 
Bu gün günahları mənmi sayacam? 
Günəşdən süzülən, o Aydan qopan, 
Ulduzu sönməyə qoymayacağam. 
 
Ruhumu diddilər düşüncələrim, 
Yıprandı arzular, əlçimlənmədi. 
Düşdülər yadıma ötən illərim, 
Od alan qəlbimə yaş çilənmədi. 
 
 



189 

 

Çal, aşıq, tərsinə çal 

 
Bir səda süzülür yanıqlı ney tək, 
Bir aşıq “Ruhani” çalır, deyəsən. 
Leysanlar yağsa da, eyləmir kömək, 
Ürəyim içimdə yanır, deyəsən?! 
 
Toz basan ayna da məndən incidi, 
Qorxudan baxmadım, qocaldım deyə. 
Dürdü, mirvaridi, yoxsa incidi? 
Şəfəqin bol edib, gözümdə gilə. 
 
Cismimi basdırın dərin quyuda, 
Buraxın ruhumu azadlığına. 
Məni qəribsədib, sıxan dünyada 
Nə mənə yer olur, nə də ruhuma. 
 
Məndən küsən ayna çilikləndilər, 
Aşıq “Ruhani”sin tərsinə çaldı. 
Dürrdən, mirvaridən olan gözlərim, 
Ürəklə birlikdə alovlandılar. 
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Dünya sevinsin 

 
Səhərlə axĢam arasında qalmıĢam. Səhər məni 

axĢama, axĢam isə səhərə ötürür 

 
Üfüqdə qızaran dan yerinə bax, 
Gecənin köksündən çırpınıb çıxıb. 
Günəşin tökülən tellərinə bax, 
Cənnət bulağında yuyunub çıxıb. 
 
Bir  ulduz qərib tək səmada qalıb, 
Bəlkə də azıbdı, yolunu tapmır. 
Yatıbdı, deyəsən, yuxuya dalıb?! 
Günəş də incitmir, qıyıb, oyatmır. 
 
Çiçəklər boynunu büküb gözləyir, 
Təbiət oyansın, bülbül oxusun. 
Mələklər səmadan bizi izləyir, 
Bu dünya sevinsin, kədər yox olsun! 
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Pəncərədən baxan gözəl 

 
Gözlərində gözüm qaldı, 
Dodaqları şəkər-baldı. 
Kəməndinə məni saldı, 
Pəncərədən baxan gözəl, 
Ay yandırıb-yaxan gözəl! 
 
Tül pərdəsi örpəyidir, 
Sevən qəlbin cövhəridir. 
Elə bil ki bir pəridir, 
Pəncərədən baxan gözəl, 
Günəş kimi çıxan gözəl. 
 
Sənin kimi bir dilbəri, 
Axtarırdım ildən bəri. 
İnadınla üzmə məni, 
Pəncərədən baxan gözəl, 
Ay evimi yıxan gözəl. 
 

Nazına bax, sən nazına, 
Qurban olum ədasına. 
Elçi düşüm xalasına, 
Pəncərədən baxan gözəl, 
Ay qəlbimi yaxan gözəl. 
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Meşənin sakinləri 

 

Meşənin sakinləri – şir, pələng, 
Ceyran, cüyür, qoşabuynuz. 
Ağaclar meşədə çərpələng, 
Meşə evimiz- yuvamız. 
 
Kürqırağı, Tuqay – meşələr sıra, 
Meşə sənin, tülkü ağa, şir ağa. 
Sərçələr uçur qonur budağa, 
Deyir, gözəldir yuvamız! 
 
Naz gəlib qırqovul xanıma, 
Qonur yemişan koluna, 
Bülbülü çağırıb yanına, 
Deyir, gözəldir yuvamız! 
 
Zülmət olur sıx meşələr gecələr, 
Tuqay meşəsində ilk sakindilər, 
Qaratoyuq, ağacdələn, cücülər, 
Deyir, gözəldir yuvamız! 
 
Qoca qurd, tülkü, canavar, 
Bəylik alıb dağkeçisi-uzunsaqqal. 
Qanadın çırpıb qarabatdaq, 
Deyir, gözəldir yuvamız! 
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Fəsillər dəyişir payıza, yaza, 
Meşədə doludu cır meyvə, qoza. 
Sataşsanız qarınqulu donuza, 
Deyər, gözəldir yuvamız! 
 
Əvvələr Kürçayın ətəklərində, 
Nəğmələr oxunur şirin dillərdə. 
Qu quşu, Qaratoyuq, bülbül də 
Deyir, gözəldir yuvamız! 
 
Tala bürünüb ətirli yovşana, 
Diqqət edin fısıldayan ilana. 
Əlində kök tutan qorxaq dovşana 
Baxanda deyəcək gözəldir yuvamız! 
 
Heyvanların məskənidi bu meşə, 
Bol-bol bitir qaragilə, gülöyşə. 
Bahar gülü, qar çiçəyi, bənövşə, 
Meşələrin bəzəyidir, bəzəyi 
Bir cənnətdir Azərbaycan meşələri! 
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Tanrım 
 

DüĢüncələrim bəzən Ģıltaq qıza, bəzən cilovsuz ata və 

bəzən də dustaqlıqdan qaçan məhkuma bənzəyir. Və 

bəzən də lütfikarlıqla düĢüncələrimi azad quĢ kimi 

pərvazlandırıram. 

Ġlahi, nə yaxĢı ki, o zaman düĢüncələrimə heç kəs 

müdaxilə edə bilmir. 

 

Utancaq söyüd kimi 
Telim üzümə tökülmüş. 
-Ah! fikirlər....fikirlər 
dirəndikcə yollara 
düşüncələr ilmə-ilmə 
Saçaq-saçaq sökülmüş. 
 
Üzümü göyə tuturam; 
-Səmada qəribəlik! 
Buludların sinəsi 
Əlçimlənib didilmiş, 
Göydən işıq süzülür, 
Şükür, şükür deyirəm, 
Üzüntülü günümdə 
Tanrım məni görübmüş. 
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Dözmədim… 

 

Gözlərimdə iztirab, 
Ürəyimdə ümidlər 
Döndüm kasıb komama. 
Yenə zillət görürəm. 
Tanrım, məni  bağışla, 
Mən səndən icazəsiz 
Əzablara dönürəm. 
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Sevda buludu 

 
Ruhum utanır, 
utanır ruhundan. 
Damla-damla şeh düşür 
Sevda buludundan. 
Baxışlarım toqquşur 
sevgiylə dolu baxışınla. 
Həya qan tək 
süzülür yanağımda, 
Sevgi çiçək açır, 
dilimdə, dodağımda. 
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SƏN adlı əzab 

 
Məhəbbət və ehtiras mənəvi və hətta maddi dəyərlərdir 

 

Sevdim ki… 
sevginin təamını dadım, 
Sevmədim 
bu istək əzaba dönsün. 
Ağlama, 
dözmürəm, 
əzizim, 
sən ağlayanda. 
O qədər sevdim ki… 
ağzımda dilim 
titrədi adını pıçıldayanda. 
 
Bu sevgi yoğruldu 
əzabla birgə, 
Sənsizlik necə də 
çətinmiş mənə, 
Dönürəm, 
Dönürəm, əzizim, 
SƏN adlı əzaba yenə. 



198 

 
Mənəm 

 
Həsrətə qalandım, yandım, 
Möhnətə calandım, yandım, 
Boşa getdi milyon andım, 
Nə gəlir ki, əldən. 
 
Su imiş süzülüb getdi, 
Ürəyim üzülüb getdi, 
Yollara düzülüb getdi, 
İzi keçdi ürəyimdən. 
 
Apar məni Qanlı gölə, 
İstəyirsən öldür hələ. 
Mən razıyam sevə-sevə 
Həsrətindən öləm. 
 
Ah, solan məhəbbət, 
Budur, bitməyən nifrət! 
Etdin lənət, töhmət, 
Ulduzu sönən mənəm. 
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Lənət 

 

Səhər və axşam… 
Mənim üçün zülmət. 
Darıxdırıcı sükunət 
Sənsizlik- 
bir fəlakət. 
 
Ah, ağlayan məhəbbət… 
Çırpınan möhnət 
Məni bu günə salana 
Lənət! 
          lənət! 
                    lənət! 
 
*** 
Ürəyim duyğuyla köklənib gedir, 
Hər addım səsinə səksənir gedir, 
Təzə nəyim varsa 
köhnəlib gedir. 
Təkcə sevgimdən başqa. 
 
*** 
Dənizlər gözümün yaşı, 
Dağlar dərdimin daşı. 
Nə dərd ver mənə, Allah, 
Nə də tökəm göz yaşı. 
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Baxıram 

 
Dola məni öz başına, 
Gəl bağışla göz yaşıma. 
Ah, əzizim, boş-boşuna, 
Getdiyin yoldan baxıram. 
 
Yollarına su çiləndi, 
Yox, əzizim, qəm ələndi. 
Göz yaşlarım gilələndi, 
Sənin üçün darıxıram. 
 
Bal idim, duza dönmüşəm 
Buz idim, suya dönmüşəm. 
İlahi, elə bil ölmüşəm, 
Yatdığım gordan baxıram. 
 
*** 
Günəş batdı, Ay göründü, 
Qış ötüşdü, yay göründü. 
Dərdim tikə-tikə bölündü, 
Asıldı yollar üstünə. 
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Qarğış 

 
Dava- dalaĢ salan insanlar abır silahını itirir, 

tamaĢaya duranlar isə onu tapırlar 

 

İblisin diliylə qarğıdın mənə, 
Dağıldı könlümün gülüstan evi. 
Ürəyim hüznlə ağrıdı yenə, 
Fələk yıxa bilməz sən yıxan evi. 
 
Dil açdı gözləri baxışlarıyla, 
Yudu əllərimi qəm yağışıyla, 
Qıyıb, elədiyi qarğışlarıyla 
Zəbuna, zəlilə döndüm. 
 

25.11.2008 
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Dördlüklər 

 

Dəlilər dahidirlər! 

 
Dəlidən doğru xəbər; 
– Bu gecə daş yağacaq. 
Bəxtəvər dəlinin başına, 
Oynatmağa top tapacaq. 
 

28.11.2010. 

 
Ah, bu soyuq düşüncələr, 
Çəkir məni ağuşuna. 
Sevənim atıb gedib, 
Düşdüm kimin qarğışına? 
 
*** 
Qəm məni köksünə elə alıb ki, 
Elə bil anası, balasıyam mən. 
Bu dərd məni elə günə salıb ki, 
Elə bil xəncərin yarasıyam mən. 
 
*** 
Sənə gələ bilmirəm, 
günahkar kimi. 
Nə mən gedirəm, 
nə sən dönürsən, 
inadkar kimi. 
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Ah, necə bərkidin, 
Qaya kimi, daş kimi. 
Bu dünya qaralıb gözümdə daha, 
Allahın şimşəyi qaramı çaxır?! 
Bəzi kişilər də arvadlaşıblar, 
Adama min cürə qaralar yaxır. 
 
*** 
Asılıb qalmışam dar ağacından, 
Nə kəndir qırılır, nə dar ağacım. 
Nə ətim əl çəkir sümüklərimdən, 
Nə ağrım tükənir, nə də ki, acım. 
 
*** 
Gözlərimin yaşın silən, 
Ocağımı çatıb gedib. 
O gün mənə könül verən 
Bu gün məni atıb gedib. 
 
*** 
Dərdim dərin dərədi, 
Düşdüm, çıxa bilmirəm. 
Dərdlə cəngə çıxmışam. 
Neynim, yıxa bilmirəm. 
 
*** 
Nəm çəkibdi gözlərim, 
Ha baxıram, nəmdi göz. 
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Başdan-başa kədərmiş, 
Yaranandan qəmdi, göz. 
 
Sənə gizli baxışlarım 
məhəbbətin özüdü. 
Nə odum var, nə ocağım, 
Hiss etdiyin 
            ürəyimin közüdü. 
 
*** 
Tanrıya ərz etdim şikayətimi, 
Bu dolu dünyada yetiməm-yetim. 
Hamı sevdi, sevdalandı, 
Hanı mənim məhəbbətim? 
 
*** 
Kədər otağa sığmır, 
Açın pəncərəni, açın. 
Ağıl düşüncələri yığmır, 
Can evimdə qəm çırpınır. 
 

15.11.2010. 

 
A kor şeytan, lənət sənə, qaç görüm, 
Ruhum uçur, göylər, köksün aç görüm, 
Fağır qardaş, qaç qəbrimi qaz, görüm, 
Cansız nəşim yiyə çıxır qəbrimə. 
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Bayatılar 

 
Aşiqəm sizə dağlar, 
Durub üz-üzə dağlar. 
Sizdə böyük qürur var, 
Gəlməyin gözə, dağlar. 
 
Mən aşiqəm dağlara, 
Sünbül, süsən dağlara. 
Məndən salam aparın 
Məndən küsən dağlara. 
 
Mən aşiqəm dərd dağı, 
Ağrı dağı, dərd dağı. 
Səfanı düzdə gördüm, 
Dağlar dərdim oylağı. 
 
A dağlar, uca dağlar, 
Ətəyi yonca dağlar. 
İl keçir, əsr keçir, 
Qocalmır uca dağlar. 
 
Səhər şəfəq söküldü, 
Dağlar üstə töküldü. 
Bir ah çəkdim zirvədə, 
Dağlar uçub, töküldü. 
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A dağlar, sıra dağlar, 
Tutub sır-sıra dağlar. 
Dərdim sizdən böyükdür, 
Ürəyim yara bağlar. 
 
A dağlar, şüşə dağlar, 
Bir pünhan guşə dağlar. 
Süsən, sünbül oylağı, 
Sinəsi meşə dağlar. 
 
Aşiqəm dağ başına, 
Yağıbdı qar başına. 
Qışda arana köçüm, 
Yayda da dağ başına. 
 
Mən aşiq dağa çıxdım, 
Arana, dağa çıxdım. 
Dərd məni qovlayanda, 
Əlindən dağa çıxdım. 
 
O dağlar vüqarımdır, 
Andımdır, ilqarımdır. 
Adını bəy qoymuşam, 
Xanımdır, sultanımdır. 
 



207 

 
Dağlarda çoban gəzər, 
Xan gəzər, çoban gəzər. 
Dağların şərəfinə 
Çobanlar qurban kəsər. 
 
Mən aşiqəm Şahdağım, 
Baba dağım, Şahdağım. 
Gül-bənövşə ətirli, 
Dağ döşüdür oylağım. 
 
Dağlarda süsənim var, 
Saçına düzənim var. 
Dağlara xəbər verin, 
Dağlardan küsənim var. 
 

28.11.2010. 
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