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Redaktordan ön söz əvəzi 
 

“Tanrıdan kəm sevinc payım” adlandırdığı ilk şeirlər kitabı 
ilə oxucularının görüşünə gələn tanınmış alim, beyin üzrə nadir 
ixtisas sahibi, biologiya üzrə elmlər doktoru, Amerika Elmlər 
Akademiyasının üzvü Babək XALİSTÜRK (Babək Məmməd 
oğlu Abuşov) həm də öz iç dünyasını sözə çevirən, ona poetik 
nəfəs verməyi bacaran bir şairdir. Onun şeirlərində lirik ricət, hər 
bir ifadə insan ruhuna doğma olduğu üçün oxucunun qəlbinə tez 
yol tapır. Müəllif müraciət etdiyi istənilən obyekt ilə maraqlı sü-
jet qurur. Onun orijinallığı ilə seçilən xüsusi deyim tərzi vardır. 
Coşqun təbə, geniş bədii təxəyyülə malik olduğu üçün bütün 
janrlardakı yazılarında bitkin süjet qurmağa nail olur. O, istedad-
lı və təcrübəli bir şair kimi bədii təsvir vasitələrindən yerində, 
ustalıqla istifadə edir, cəmiyyətin sivil inkişafını əngəlləyən sosi-
al bəlaları tamamilə fərqli ədəbi ampulada, bədii üslubda təlqin 
edir, boş-boşuna söz demir, həyatımızın, cəmiyyətimizin reallıq-
larını özünəməxsus tərzdə səciyyələndirir. 

Babək XALİSTÜRK poeziyası qıjov axan dağ selinə bən-
zəyir. Babək müəllim zəngin söz ehtiyatına malik olan bir 
şairdir. O, nədən yazır-yazsın, ürəklə yazır, yazdıqlarını öz da-
xili ruhundan qoparıb, beyninin süzgəcindən keçirərək ortaya 
qoyur, əsasən cəmiyyəti narahat edən mövzulara toxunur. 
Onun yaratdığı misralar sözsüz ki, özündə dərin sehrli, fəlsəfi 
mənalar daşıyır. Bu mənada Babək XALİSTÜRK filosof şair-
dir. Dərdlərini, qəmlərini şeirlə ovudur. Kitabdakı şeirlərinə 
görə, onu məhəbbət şairi də adlandırmaq olar. Çoxlu sayda şe-
irləri sevginin, gözəlliyin tərənnümü üzərində köklənmişdir. 
Məhz bu mənada həyat fəlsəfəsi və məhəbbət onun yaradıcılı-
ğında qoşa qanad kimi pərvazlanıb oxucu duyğusuna söykənir. 

İstedadlı şair, alim Babək XALİSTÜRKün oxucularına 
təqdim etdiyi “Tanrıdan kəm sevinc payım” şeirlər kitabı ilə 
otaqda baş-başayam. Bu kitab burulğan kimi ötüb keçən Babək 
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XALİSTÜRK ömrünün acılı-şirinli poetik ovqatına, onun ya-
şam tərzinə bir güzgü tutur. 1966-cı ildən şeirlər yazan Babək 
XALİSTÜRK ömrünün yeniyetmə çağından 67 yaşına qədər 
kəşməkəşli uzun bir yolda dağ seli kimi qıjov axan odlu ilhamı 
ilə daim yoldaş, qardaş və dost olmuşdur. Şair taleyinin, dəyərli 
bir insan həyatının dolanbac yollarının kövrək və unudulmaz 
duyğu ləçəkləri olan bu şeirlər adamı düşündürür, ovsunlayır, 
oxucunu sanki bir quş kimi öz qanadı altına alaraq göylərə qal-
dırır. Şeirlərindən də görünür ki, Babək XALİSTÜRK çağdaş 
poeziyamızda özünəməxsus bir yolu olan şairlərimizdəndir və 
o, uzun illərdir ki, çıxdığı bu yolu inamla addımlamaqla, şərəf-
lə getməkdədir. Deyim tərzi, orijinal ifadə, bənzərsiz qafiyə və 
təşbehlər baxımından onun yaradıcılığının unikallığı ədəbi vic-
danı olan hər bir kəsdə təbii ki, böyük maraq doğurur. 

Uzun illər Azərbaycandan kənarda – Rusiyada yaşayan və 
orada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Babək XALİSTÜRK sözün 
həqiqi mənasında özünəməxsus manerası, bədii üslubu ilə digər 
yazarlardan fərqlənir. O, müxtəlif mətbu orqanlarda – qəzet və 
jurnallarda, almanaxlarda, internet saytlarında nəşr olunmuş şe-
irləri, hekayələri, povestləri, eləcə də publisistik yazıları ilə 
özünü tanınmış şair, yazıçı, publisist, bir sözlə, yetkin bir qə-
ləm sahibi kimi artıq çoxdan təsdiq etmişdir. Elə buna görə də 
onun əməyi az da olsa dəyərləndirilmişdir. Babək XALİS-
TÜRK “Qızıl Qələm” media mükafatı və bir çox digər 
mükafatların laureatıdır. 

Müxtəlif məzmunlu şeirlər yazan hər bir qələm əhli, əlbət-
tə ki, bu sahədə ciddi uğur qazana bilmir. Şeirlər müəllifdən 
sözləri, mənaları, fikirləri yerində işlətməklə bərabər, həm də 
ondan bitkin süjet qurmağı tələb edir. Babək XALİSTÜRK də 
təcrübəli bir söz xiridarı olaraq tanınmış şair sələflərinin mü-
qəddəs yollarını cəsarətlə davam etdirmiş, xeyli sayda dəyərli 
şeirlər araya-ərsəyə gətirmişdir. Bu şeirlərdən bəzi nümunələrə 
müraciət edək: 
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Mən nəsə ummadım sözdən, sənətdən, 
Qəlbimdə sənətə sayğılar oldu. 
Seçsəm də sözləri ürəyimlə mən, 
Qələmə güc verən duyğular oldu. 
 
Hər sözü sözlərin öz dəryasında 
Düzməyə çalışdım yerli-yerində. 
Mahir qəvvas kimi söz dəryasında 
İnci toplamaqçün üzdüm dərində. 

(“Mən nəsə ummadım sözdən, sənətdən”) 
 
Yaxud: 
 

XALİSTÜRK hər zaman başı bəlalı, 
Əskilmir başından dünyanın qalı. 
Sevəndən vəfasız, yanağı alı, 
Göz yaşı bulaq tək çağlar, incidir. 

(“İncidir”) 
 
Və yaxud: 
 

Babək, uyma bu dünyanın malına, 
Gəl aldanma kamanına, tarına. 
Hörmət elə sevgilinə, yarına, 
O dünyaya getməyə də üz qazan, 
Nə qazansan halal qazan, düz qazan! 

                              (“Üz qazan”) 
 

Babək XALİSTÜRK hər bir şeirində sözün qədrini bilir, 
onu necə işlətməyi yaxşı bacarır, fikri özünəməxsus şəkildə, ob-
razlı deməyə çalışır və buna nail olur. O, ruhunu sözə kökləyə-
rək, zamanın diqtəsindən, taleyin qəzəbli olaylarından pəhsinmə-
yib, inam duyğusu ilə söz silahını işə salır. Bu mənada şair müx-
təlif fəndlərlə oxucunu müəyyən ovqata kökləməyi bacarır. 
Onun şeirləri oxucunu düşündürən, heyrətləndirən, ürəyini riq-
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qətə gətirən dərin məna elementləri ilə doludur. Müəllifin sözün 
ruhundan doğan, dünyamıza, ona münasibətə həsr olunan onlarla 
şeiri bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, şairin istənilən şeirinin mis-
ralarında məna dərinliyi çox aydın və qabarıq verilmişdir. 

Mənə elə gəlir ki, şairlik taleyi ilə ilham tamam başqa-baş-
qa şeylərdir. Tale Babək XALİSTÜRKə bolluca ilham verərək 
onu şair edibdir. O, şairliyi necə deyərlər, öz hesabına, öz min-
nətinə qazanıbdır. Onun şeirlərini oxuyanda hiss edirsən ki, şair 
haqlı olaraq cəmiyyətin bəzi kəm-kəsirli qanunları ilə hesablaş-
mır. Bu da təbiidir. Bu, onun vətəndaşlıq missiyası, ömür yolu, 
şairlik taleyidir. 

Özündən əvvəlki ustadlardan, klassiklərdən bəhrələnmiş 
Babək XALİSTÜRK bu günün şairidir. Müəllif bu kitabında 
özünü əsasən fəlsəfi və sevgi şeirlərinə kökləmişdir. Düşündü-
rücü deyimlərlə cilalanıb hörülən bu şeirlər ağıl, ürək, nəfəs, 
idrak zərgərliyi ilə işlənmişdir. Müxtəlif məzmunlu bu şeirlər 
əlvan və fəlsəfi söz kələfləri ilə zəngindir. 

Bu kitab burulğan kimi ötüb keçən şair ömrünün acılı-şi-
rinli poetik ovqatına, onun yaşam tərzinə bir güzgü tutur. Şeir-
lərindən də görünür ki, kəşməkəşli uzun bir yolda dağ seli kimi 
axan odlu ilhamı Babək XALİSTÜRKə daim yaxın dost ol-
muşdur. Şair taleyinin, dəyərli bir insan həyatının dolanbac 
yollarının kövrək və unudulmaz duyğu ləçəkləri olan bu şeirlər 
adamı düşündürür, ovsunlayır, oxucunu sanki bir quş kimi öz 
qanadı altına alaraq göylərə qaldırır. Onun özünəməxsus deyim 
tərzi, orijinal ifadə, bənzərsiz qafiyə və təşbehləri vardır. Nü-
munə üçün müəllifin “Pozarsan” adlı şeirinə müraciət edək: 

 
Sənə azar diləyənə can desən, 
Qanmayana dönə-dönə qan desən, 
Zatıqırıq bir gədaya xan desən, 
Haqq yolundan uzaq düşər, azarsan, 
Bu dünyanın nizamını pozarsan. 
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Babəkəm, dost, qısa desəm, söz budur, 
Ağlı ilə düz iş görən uludur. 
Satqın, məddah insanlardan uzaq dur, 
Yoxsa sən də əyrini düz yozarsan, 
Bu dünyanın nizamını pozarsan. 

 
Kitabda mövzu baxımından maraqlı və oxunaqlı şeirlər 

çoxdur. Burada zəngin aforizmlər, ibrətamiz fikirlər, duyumlu 
həqiqətlər, ağıllı nəsihətlər, məsləhətlər kifayət qədərdir. Müəl-
lif öz daxili duyğu təcrübəsinə əsaslanıb ibrətli kəlamları, fəlsə-
fi ümumiləşdirmələri, söz çələngi ilə öz “mən”indən çıxış edə-
rək, insanların qəlbinə sirayət edəcək mətləblərdən, dünyamı-
zın geniş mənzərəsini əks etdirən xəfif duyğulardan maraqla 
söhbət açır, seçdiyi söz çələngi ilə bunları cilalayaraq oxucuya 
çatdırır. Şeirlərindən də görünür ki, olduqca ciddi, humanist 
mövzular, bəşəriyyətin, insanlığın taleyinə narahatlıq Babək 
XALİSTÜRK poeziyasına xas olan əsas səciyyəvi cəhətdir. O, 
şeirlərində bizə sanki öz həyatını, gələcək planlarını danışır. 
Həm də içimizin boş qalmış qaranlıqlarına həmişəyanar çıraq 
kimi işıq saçır… 

Düşünmək, anlamaq dərdi bəşər övladının taleyinə yazılan 
bir dərddir. Bəzən bu ucsuz-bucaqsız dünyanın özü də nədənsə 
insana dar gəlir. Amma burası da var ki, İNSAN da düşündük-
cə, anladıqca İNSAN olur. Babək XALİSTÜRK şeirləri adama 
dar gələn bu dünyada İnsanı düşündürür, ona anlamaq dərdini 
anladır. İstedadlı qələm sahibi olan şairin dərd, ağrı, düşüncə, 
qəzəb dolu poeziyası özünəməxsusluğu ilə seçilir, diqqəti cəlb 
edir, məhz sadəliyi, adiliyi ilə yadda qalır. Şairin ürək ağrısı ilə 
yazdığı bu mövzulu şeirlərində bir ünvan var – İNSAN. Bu ağ-
rıları yaradan da, həmin ağrıları çəkən də odur - İnsandır. Bu 
İnsanın nisgilləri şeir dili ilə müdrik oxucunu dərin düşüncəyə 
daldırır: 
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İnsan var – ac qalar, haram tam yeməz, 
İnsan var – haramdan heç doydum deməz. 
 
İnsan var – şöhrəti, varı çeynəyir, 
İnsan var - qeyrəti, arı çeynəyir. 
 
İnsan var – dilinin hər sözü şəkər, 
İnsan var – vücudu büsbütün zəhər. 
 
İnsan var – kamildir, insan var kaldır, 
İnsan var – varlığı elə sualdır... 

      (“İnsan var”) 
 
Məlum Qarabağ nisgilindən sinəsi al qana boyanan Babək 

XALİSTÜRK torpağa, yurda, Vətənə qəlbən bağlı olan bir şair-
dir. Özü əslən Qarabağdan olmasa da (o, əslən Kürdəmir rayo-
nundandır), Qarabağda cövlan edən proseslər bir qeyrətli Vətən 
övladı olaraq onu qələmə bağlayır, yazmağa vadar edir. Bəşər si-
vilizasiyasının beşiklərindən biri olan Azərbaycan adlı vətənimi-
zin bir hissəsinin – Qarabağın bu şeytan əsrində əlimizdən su ki-
mi buxarlanması şairi göyüm-göyüm göynədir, yandırır, dəmir 
məngənə kimi sıxır. Qarabağ münaqişəsi nəticəsində ermənilər 
tərəfindən işğal edilən yüzlərlə yaşayış məntəqələrimizin artıq 
neçə illərdir ki, düşmən caynağında qalması vətənpərvər şairi 
sarsıdır, onun qəlbini didir, parçalayır. Girovluqda qalan torpaq-
larımızın qəlblərdə qubar bağlayan sonsuz ağrı-acıları Babək 
XALİSTÜRK poeziyasının ayrıca bir ideya xəttini təşkil edir. 
Şairin hələ 1995-ci ildə qələmə aldığı “Qarabağ” şeirinə nəzər 
salaq: 

 
Qarabağ şərəfim, şöhrətim, şanım, 
Qarabağ ürəyim, damarım, qanım, 
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Dəyişməz ünvanım, varlığım, canım, 
Qoymaram yad əldə qala Qarabağ! 
Mürdar pəncəsində sola Qarabağ! 

 
Hər bir Azərbaycan türkünün ağır dərd yükü olan Qarabağ 

probleminin həlli yolları – Qarabağın düşməndən azad olunma-
sı, köçkün soydaşlarımızın tezliklə doğma yurd yerlərinə qayıt-
ması, Vətənin bütövlüyü arzusu ilə döyünür onun vətəndaş şair 
ürəyi. Kədəri sevincindən böyük olan şair ümidlidir. İnanır ki, 
işğal edilmiş yurd yerləri tezliklə yağılardan azad ediləcək, Və-
tənimizin bir hissəsi olan Qarabağ nəhayət ki, erməni cayna-
ğından xilas olunacaq, yağı düşmənlər tərəfindən Vətənə vurul-
muş yaralar qeyrətli oğullarımızın əzmkar mübarizəsi sayəsin-
də tam sağalacaqdır. 

Şeirlərindən görünür ki, Babək müəllimin həyatını, taleyi-
ni, yaradıcılığını, duyğularını, şəxsiyyətini Vətənsiz təsəvvür 
etmək qeyri-mümkündür. Dərindən düşünsək, bu qənaətə gələ-
rik ki, hər bir insanın müqəddəs Vətən, Ana qarşısında bir mə-
nəvi borcu var. Bu borc Vətənə layiqli övlad olmaqdan, vali-
deynlərə hörmətdən, həqiqətə sədaqətdən ibarətdir. Babək XA-
LİSTÜRKün yaşadığı kəşməkəşli tale, yurd, Vətən həsrətindən 
dolayı dərdli bir şair taleyidir. Onun dərd yükündən yoğurul-
muş kədərli misraları bəzən insanı göz yaşlarına bələyir. Am-
ma eyni zamanda onun haray çəkən o dərdli misralarında ümid 
işığı vardır. Şairin qəmli könül pıçıltıları Vətən, Yurd həsrətli 
el-obanı qisasa haraylayır, intiqam savaşına səsləyir. Onun 
Yurda, Vətənə aid olan şeirlərinin əksəriyyətində “Vətən” məf-
humu məhz Azərbaycan kimi mənalandırılaraq qavranılır, bü-
tövlükdə Azərbaycan anlamını daşıyır. Babək XALİSTÜRK 
poeziyasında Vətən mövzusu, Vətən məfhumu bəzi 
mövzularda yazdığı şeirlərdən daha qabarıq görünür: 
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Keçib gedər bu acılar, çəkmə qəm, 
Düşmənini məhv edərəm, uf deməm. 
Səni bütöv görüb ölsəm, qəm yeməm, 
Sən – əbədi həqiqətim, gerçəyim, 
Sən ey Vətən, ürəyimsən, ürəyim!.. 

      (“Ey Vətən”) 
 
Babək XALİSTÜRKün Vətən mövzulu şeirləri ağrılı dərd-

lərin ovqatından boy göstərir: 
 
Sərvətini qaphaqapdır hər yanda, 
Görməsəydim inanmazdım, doğrusu. 
Belə ölkə yenə varmı cahanda? 
Məmləkətin nə çox imiş oğrusu... 
 
Şüşədə quş güc qoymayıb divlərdə, – 
Vətən yanıb, torpaq yanıb, el yanıb. 
Cinayətlər gizlənibdir ciblərdə, – 
Xocalının ünü ərşə dayanıb... 

(“Yazıq Vətən”) 
 
Babək XALİSTÜRK nədən yazırsa, yazsın, sözün qədrini 

bilir. Onu necə işlətməyi bacarır, fikri özünəməxsus şəkildə, ob-
razlı deməyə çalışır və buna da nail olur. Onun şeirləri oxucunu 
düşündürən, heyrətləndirən, ürəyini riqqətə gətirən dərin məna 
elementləri ilə zəngindir. Ümumiyyətlə, müəllifin istənilən şeiri-
nin misralarında məna dərinliyi çox aydın və qabarıq verilmiş-
dir. Şairin Ana mövzusunda xeyli şeiri var. Onlardan bir neçəsi-
nə diqqət edək: 

 
Silinsə də yol-cığırdan izlərin, 
Hopub qalıb gözlərimdə gözlərin. 
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Rişə atıb yaddaşımda sözlərin, 
Nə tez köçdün son, əbədi ünvana? – 

ANA! AY ANA! 
 
Babək oğlun heç kirimir, ağlayır, 
Göz yaşları dağ seli tək çağlayır. 
Anasızlıq sinəsini dağlayır, 
“ANA!” – deyə səs salıbdır hər yana, - 

ANA! AY ANA! 
(“Ana! Ay Ana!”) 

Yaxud: 
 

Nə qədər olsa da çox dəyanətim, 
Bitməyir kədərim, ötmür möhnətim. 
Ruhumda kök atıb sənin həsrətin, 
Ömrümün solmayan mənası – anam! 
Dünyanın mehriban anası – anam! 

(“Anam”) 
 
Və yaxud: 
 

Bənövşə ətirli, mehriban, əziz, 
Günəş tək şəfqətli, müqəddəs, təmiz. 
Ürəyi bir ömür narahat dəniz, 
Anama həsrətəm, anama, ellər! 
 
Ötən hər saatım dönür bir ilə, 
Gözümdən süzülür yaş gilə-gilə. 
Nədən çox uzanır bu həsrət belə?.. 
Anama həsrətəm, anama, ellər!.. 

(“Anama həsrətəm”) 
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Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, bütün dövrlərdə söz adam-
larını düşündürən ən böyük məsələlərdən, mövzulardan biri də 
məhəbbət mövzusu olmuşdur. Babək XALİSTÜRK də bu bə-
şəri hissi kövrək ürəyinin lirik duyğusuna qulaq asaraq qələmə 
alır. Onun yeni nəslə, gəncliyə ünvanladığı yüksək bədii zövqə 
malik olan lirik şeirləri çoxdur. Bu şeirlər gəncləri düşündürür 
və onları milli ruhda böyüməyə, tərbiyə almağa səsləyir. Şairin 
ülvi məhəbbəti, sevgini vəsf edən şeirləri sanki bir inci kimi sa-
pa düzülərək, onun ruhunda ilham çeşməsi kimi qaynayır və öz 
nağılvarı axını ilə oxucuları ovsunlayır. Şair xəyalında yaşatdı-
ğı sevgilisinin həsrətindən kədərlənir, nigaran, narahat hisslər 
keçirir və oxucuya da bu ovqatı təlqin edir: 

 
Sən getdin, dəyişdi büsbütün aləm, 
Sandım ki, həyatda sənsiz heç kiməm. 
Bürüdü ruhumu qüssə, kədər, qəm, 
Sanki tərs axdı qan damarlarımda. 

(“Qalmasın nəm gözlərində”) 
 

* * * 
Ax, o gözlər necə baxır, 
Can evimi oda yaxır. 
Bilirəm mən, əvvəl-axır 
Öldürəcək bu qız məni. 

(“Öldürəcək bu qız məni”) 
 

* * * 
Varsa əgər qəbahətim, 
Olsun mənim cinayətim. 
XALİSTÜRKəm, öldür məni, 
Cinayətsə, məhəbbətim. 

(“Cinayətsə, məhəbbətim”) 
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* * * 
Məhəbbət oduna qoşa yanardıq, 
Səadət qoynunda xumarlanardıq. 
Gözlər danışanda lal dayanardıq, 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar!.. 

(“Qayıt, o günləri geriyə qaytar”) 
 
Şairin sevgi mövzusunda yazdığı “Əzabdır həsrətin” adlı 

şeirində oxuyuruq: 
 

Boylanma, əzizim, yad tək uzaqdan, 
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha. 
Qalmamış məndə can bunca fəraqdan, 
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha. 
 
Sənsən eşq bağımın gülü, gülşəni, 
İncitməz həyatda sevən sevəni. 
Əridir günbəgün qəm, kədər məni, 
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha. 
 
Babəkəm, olmaram nəfsimə möhtac, 
Ummaram dünyadan nə taxt, nə də tac. 
Sənin vüsalındır dərdimə əlac, 
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha. 

 
Dünyamıza münasibət Babək XALİSTÜRK poeziyasında 

oxucusunun daima düşündürən və narahat edən bir məsələdir. 
O, ruhunu sözə kökləyərək, zamanın diqtəsindən, taleyin qə-
zəbli olaylarından pəhsinməyib, inam duyğusu ilə söz silahını 
işə salır. Bu mənada Babək XALİSTÜRK müxtəlif fəndlərlə 
oxucunu müəyyən ovqata kökləməyi bacarır.  

Babək müəllimin cəmiyyətdə ağır ittiham kimi səslənən 
müxtəlif səpkili şeirləri ona əsil əhli-qələm, ədəbiyyat adamı, 
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şair deməyə əsas verir. Onun bu qəbildən olan şeirləri çoxdur. 
Bu şeirlərdən bir neçəsinə diqqət edək: 

 
İşimiz dolaşıb dara düşəndə 
Başımızı tutur, dizə döyürük. 
Səbəb arayarkən bərk ilişəndə 
Dünyanı qınayır, söy ki, söyürük... 

(“İşimiz dolaşıb dara düşəndə”) 
 

* * * 
Amerikan, rus, fransız 
Çevriliblər nağılbaza. 
Onillərlə bu üç qansız 
Bizə quyu qaza-qaza, 
Çevriliblər nağılbaza. 
 
Yetər, bizi hey aldatdız, 
Nağıl girmir başımıza. 
Bəsdir, bunca zəhər qatdız 
İsti, halal aşımıza, 
Nağıl girmir başımıza. 

(“İnanmırıq nağıllara”) 
 

* * * 
Mərd üzünə qapıları bağladır, 
Namərd qalır, mərd sinəsin dağladır. 
Dünya elə qanan kəsi ağladır... 
Bu dünyanın dərdi nədir, səri nə?.. 

(“Bu dünyanın dərdi nədir, səri nə”) 
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* * * 
Bu nə dünya? Mərd zərləri “yek” vurur, 
Namərd atan zərlər həmən “şeş” durur. 
Dünya gedib namərdlərlə iş qurur, 
Düz demişlər: “Əfsanədir bu dünya”, 
Qardaş, vallah, divanədir bu dünya! 

(“Namərd qovur, mərd qaçır”) 
 
Gözəl qəlbə malik xeyirxah bir insan olan Babək XALİS-

TÜRK həm də yaşadığımız aləmin, yeni dünyanın şairi olduğun-
dan onun yüksək bədii zövqlü şeirləri də əsasən yeni nəslə, müa-
sir gəncliyə ünvanlanır. Onun şeirləri gəncləri milli ruhda böyü-
məyə səsləyir, onları həyata, cəmiyyətə diqqətlə, qayğı ilə yanaş-
mağa sövq edir. Bu şeirlər Azərbaycan oxucusunun, Azərbaycan 
gəncinin həyatın müxtəlif sahələrində yetişməsinə təkan verir. 

“Tanrıdan kəm sevinc payım” kitabı Babək XALİSTÜRK-
ün ədəbiyyata gələn yolunun heç də təsadüfi olmadığını bir da-
ha sübut edir. Şair qələminin böyük uğuru olan, həyatının uzun 
illərinin, gərgin əməyinin nəticəsi kimi araya-ərsəyə gətirdiyi 
bu kitab çağdaş poeziyamıza, ədəbiyyatımıza, bütövlükdə mə-
dəniyyətimizə, geniş oxucu kütləsinə dəyərli bir töhfədir. İna-
nıram ki, onun bu ilk şeirlər kitabı poeziyasevərlər tərəfindən 
maraqla qarşılanacaq və öz müəllifinə böyük oxucu məhəbbəti 
qazandıracaqdır. Zənnimcə, Babək XALİSTÜRKün bu kitabın-
dakı şeirləri az müddət içərisində dildən-dilə düşəcək, ağızdan-
ağıza dolaşacaqdır. İnanıram ki, onun sözə sonsuz məhəbbət 
ruhunda qələmə aldığı “Tanrıdan kəm sevinc payım” kitabı 
oxucuların ruhunu oxşayacaq, müasir gəncliyin sözə münasibə-
tində, ümumilikdə onun tərbiyəsində mühüm rol oynayacaqdır. 
Babək müəllimi çap olunmuş bu şeirlər kitabı münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, ona elmdə və sənətdə yeni-yeni müvəffə-
qiyyətlər diləyirəm. 
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Mən sonda təbi qıjov axan dağ seli kimi kükrəyib qayna-
yan, poetik istedadına, obrazlı təxəyyülünə, yaradıcı qələminə 
böyük hörmət bəslədiyim alim və yazar dostuma – Babək XA-
LİSTÜRKə həyatda möhkəm cansağlığı, sevinc, səadət, eləcə 
də çətin, şərəfli sənət yollarında böyük yaradıcılıq uğurları, 
bundan sonra da müəllifi olacaq çoxlu sayda çap edilmiş kitab-
larının sevincini yaşamağı arzulayıram. 

Ulu Tanrıdan diləyim budur ki, ləyaqətli insan, dəyərli 
alim-yazar Babək XALİSTÜRKün ürəyindən vətənsevərlik, 
türksevərlik, kövrəklik və eşq odu heç zaman əskik olmasın!. 

. 
Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov) 

tədqiqatçı, tarixçi, şair, publisist,     
“Qızıl Qələm” media mükafatı laureatı 
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MƏN NƏSƏ UMMADIM SÖZDƏN, SƏNƏTDƏN 

 
Mən nəsə ummadım sözdən, sənətdən, 
Qəlbimdə sənətə sayğılar oldu. 
Seçsəm də sözləri ürəyimlə mən, 
Qələmə güc verən duyğular oldu. 
 
Qəlbimi sızladan qəmim, kədərim 
Coşqun dərya oldu, dağ seli oldu. 
Ruhumdan süzülən hər bir şeirim 
Ağrıyan qəlbimə təsəlli oldu. 
 
Gecələr göylərdə yanan ulduzlar 
Ən yaxın sirdaşım, həmdəmim oldu. 
Qəlbimdə ahımdam əriyən buzlar 
Həm sevincim oldu, həm qəmim oldu. 
 
Hər sözü sözlərin öz dəryasında 
Düzməyə çalışdım yerli-yerində. 
Mahir qəvvas kimi söz dəryasında, 
İnci toplamaqçün üzdüm dərində. 
 
Hər sözü övlad tək hey əzizlədim, 
Misralar saralıb-solmasın deyə. 
Hər kəlmə sözümdə sevgi gizlədim, – 
Ürəklər sevgisiz qalmasın deyə. 

05.09.2017. 
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QAN AXIR TORPAĞA 

 
(Bu ilk şeirim 1966-cı ildə  İsrailin Fələstində axıtdığı   

nahaq qanlara etiraz əlaməti olaraq yazılmışdır) 
 

Qan axır torpağa, sel kimi axır,   
Müsəlman qanıdır axıdılan qan. 
Dünya laltək susur, kor kimi baxır, 
Cəllada deyən yox, əl saxla! Dayan! 
 
Susmaq vaxtı deyil! Məni dərd, fikir,                                 
Qaldırır göylərə özüylə qoşa.                                              
Tutub əllərimdən məni də çəkir                                          
Ərəb torpağında gedən vuruşa. 
 
Gözlərim önündə o məğrur diyar                                      
Alovlar içində yanır, qaralır. 
Qəhrəman oğullar, qəhrəman qızlar,                          
Vətənçün düşməndən intiqam alır. 
 
Ey ərəb xalqının mərd oğulları,                                         
Qəlbim sizinlədir, şərikəm sizlə.                                         
Artır sayənizdə Şərq nağılları,                                            
Mən qürur duyuram ürəyinizlə! 

25.08.1966. 
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SÖZ QƏSRİMİ QURACAĞAM 

 
Nə qədər var canımda can,                                      
Sözümlə nur saçacağam.                
Al şəfəqli səhərlərin                                                
Gözlərini açacağam. 
 
Toxuduğum söz xalıma,                                        
Şux ilmələr vuracağam.                                                
Şeir, sənət dünyasında                                                 
Söz qəsrimi quracağam.  
 
Mən Babəkəm, haqq aşiqi,                                          
Haqq yoludur yolum mənim.                                        
Haqq əməlin gur işığı, –                                              
Sağım mənim, solum mənm!.. 

10.11.1966. 
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SƏNƏ ÇİÇƏK DEMƏRƏM 

 
Sənə cicək demərəm,  
Sən  çiçəkdən göyçəksən.                      
Bəlkə də göydən enmiş  
Bir qaragöz mələksən. 
 
İlham pərim sən oldun   
Ta əzəldən, bilirsən.  
El bilir, aləm bili, – 
Sən də məni sevirsən. 
   
Harda olsam, çağırsan 
Yanına gəlləm, gülüm. 
Sənin qara gözünü,   
Görməsəm ölləm, gülüm!  
 
Solub gedər arzular, 
Çiçək açmaz bir dilək.  
İnan, susar əbədi,  
Sənsiz qalsa bu ürək.                 

02.12.1966. 
 
 

 



Tanrıdan kəm sevinc payım 

21 

 
İNCİDİR 

 
Məndə hal qalmayıb, əzizim, daha,    
Gözümü qoymusan ağlar, incidir.          
Ümidim qalmayıb, hətta sabaha, 
Sinəmdə qövr edən dağlar incidir.           
 
Sən sevda bağından ilk nübarımsan,  
Sinəmə sığmayan arzularımsan,            
Mənə qanad verən duyğularımsan, 
Bizsiz çiçək açır bağlar, incidir.  
 
Məni sevgin ilə məndən almısan, 
Sənsiz ağlayıram, harda qalmısa? 
Qəlbindən qəlbimə körpü salmısan, 
Hərdən qurduğumuz tağlar incidir. 
 
Viranə könlümün, de, suçu nədir?  
Vüsal soraqlayan bir divanədir. 
Naşılar söyləyir: “Eşq əfsanədir”, 
Bizi haraylayır dağlar, incidir. 
 
XALİSTÜRK hər zaman başı bəlalı, 
Əskilmir başından dünyanın qalı.  
Sevəndən vəfasız, yanağı alı, 
Göz yaşı bulaq tək çağlar, incidir. 

19.02.1967. 
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ƏZABDIR HƏSRƏTİN 

 
Boylanma, əzizim, yad tək uzaqdan,                                     
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha.                                        
Qalmamış məndə can bunca fəraqdan,                                
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha. 
                                                
Sənsən eşq bağımın gülü, gülşəni,                           
İncitməz həyatda  sevən sevəni.                                            
Əridir günbəgün qəm, kədər məni,                                       
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha.    
                                            
Söylə, sənsizliyə necə dayanım?   
Həsrətdən nə qədər qovrulum, yanım?                                  
Nədir bu tərəddüd, söylə, ay canım?                                     
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha.                                        
 
Onsuz da yanıram hicran əlində,  
Gəl alov üstünə od atma sən də.                                           
Taxtını qurmuşam odlu sinəmdə,                                         
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha.   
                                              
Babəkəm, olmaram nəfsimə möhtac,                     
Ummaram dünyadan nə taxt, nə də tac.                               
Sənin vüsalındır dərdimə əlac,                                              
Əzabdır həsrətin, dözmürəm daha.                                        

15.12.1967. 
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ÇEVRİLƏLİ SƏN YADA 

 
Çevriləli sən yada,                                                     
Bil, düşmüşəm mən oda.                                            
Sənin kimi dünyada,                                                   
Görməmişəm tər çiçək,                                              
Yanaqların lalətək. 
 
Mən heyranam, bil, sənə,                                           
Zülm eləmə, gəl, mənə.                                              
Təkrar edim qoy yenə,                                                
Yoxdu gözəl sənintək,                                                
Sən nəğməkar bir ürək. 
 
Baharım ol, yazım ol,                                                 
Ayım ol, ulduzum ol,                                                 
Mənim alın yazım ol,                                                 
Sən göydən enmiş mələk,                                           
Mənim olasan gərək!.. 

                            10.07.1969.  
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AZMAYAQ DUMANDA, ÇƏNDƏ 

 
Şaxtaya tuş gəlmiş tər çiçək kimi, 
Solur,öləziyir qayğılarım da..  
Bədəndən ayrılmış bir ürək kimi, 
Dəyişib hisslərim, duyğularım da. 
 
Sən getdin, dəyişdi büsbütün aləm,  
Anladım, həyatda sənsiz heç kiməm.                                    
Bürüdü ruhumu qüssə, kədər, qəm.                                      
Sanki tərs axdı qan damarlarımda. 
 
Sənli günlərimi daim özlədim.                                             
Dərdimi qohumdan, yaddan gizlədim,  
İl üstə il gəldi, səni gözlədim,  
Çəkilib oturdum qəm otağımda. 
 
Xəyallar yuvadan dərbədər oldu,                                          
Həsrətin acısı qəlbimə doldu.                                                
Dözmədi ürək də bezdi, yoruldu,  
Saraldı bağçam da, soldu bağım da. 
 
Deyirsən: “Təqsirin hamısı səndə”,  
İnan sözlərimə, yox günah məndə.  
Barışaq, azmayaq dumanda, çəndə,  
Silinsin könlümdən həsrət dağım da.                                   

                                                   28.12.1969. 
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NEYÇÜN, A CEYRAN BALA 

 
Qonaq gəlmişdim kəndə,   
Dili şəkər, bal sən də,    
Saldın məni kəməndə,    
Neyçün, a ceyran bala? 
 
Qoşa gəzdik, dolandıq,                                                   
Eşqi möcüzə sandıq,                                                       
Yarı yolda dayandıq...                                                    
Neyçün, a ceyran bala?  
 
İndi mənsiz gəzirsən,                                                      
Toy-düyündə süzürsən,                                                   
Ürəyimi  üzürsən...                                                         
Neyçün, a ceyran bala?   
 
Ulduz olub axırsan,                                                         
Şimşək kimi çaxırsan,                                                    
Yandırırsan, yaxırsan;                                                     
Neyçün, a ceyran bala?  
 
Mən ki, sənə heyranam,                                                  
Yuva quraq, ay sonam!                                                  
Deyirsən: “Verməz anam!”                                            
Neyçün, a ceyran bala?.. 

13.06.1970. 



Tanrıdan kəm sevinc payım 

27 

ÖLDÜRƏCƏK BU QIZ MƏNİ 
 

Bu baxışla, Vallah, bir gün,  
Öldürəcək bu qız məni.  
Hər gün edir dərdə sürgün,  
Öldürəcək bu qız məni. 
  
Bir söz demir, gülümsəyir,  
Ürəyimə od ələyir,  
Ruhum quzutək mələyir...  
Öldürəcək bu qız məni. 
  
Bir dilbərdir şirin dilli,  
Nazik əlli, incə belli,  
Mən yazıqsa qərib elli. 
Öldürəcək bu qız məni. 
 
Görünməyib belə yağı,  
Bəlli deyil solu, sağı,  
Dağ üstündən çəkir dağı. 
Öldürəcək bu qız məni. 
 
Yanağının alı ilə,  
Dodağının balı ilə,  
Buxağının xalı ilə, 
Öldürəcək bu qız məni. 
 
Ax, o gözlər necə baxır... 
Can evimi oda yaxır. 
Bilirəm mən, əvvəl-axır  
Öldürəcək bu qız məni. 

18.05.1972. 
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ÜZ QAZAN 

 
Var-dövlətə boyun əyib qul olan,                              
Bu dünyanın çox sirrini anlamaz.                   
Çəkər onu ağuşuna hər yalan,                                             
Haqq olanın heç birini anlamaz,        
Bu dünyanın çox sirrini anlamaz. 
 
Kor insan tək əlhavası dolanar,                                           
Haram harda, halal harda ayırmaz.                                     
Versən udar bu dünyanı büsbütün,                                     
Gözlərini heç dünya da doyurmaz.                                     
Haram harda, halal harda ayırmaz.    
                                                                                             
Babək, uyma bu dünyanın varına,                                       
Nə qazansan halal qazan, düz qazan.                                  
Nə olsun ki, “beş günlükdür bu dünya”,                             
O dünyaya getməyə də üz qazan,                                        
Nə qazansan halal qazan, düz qazan!.. 

02.05.1975. 
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SAXLAMIŞAM 

  
Bənövşəni çox xoşlardın, 
Ovsunlardı ətri səni.  
Gözəlliyə mat qalardın, 
Hər görəndə yasəməni. 
  
Ləçəyinə sığal çəkib,  
Nərgizlə hey danışardın.  
Lalə görcək qızarardın, 
Sən onunla yarışardın?  
   
Çox sevdiyin tər güllərdən,  
Dəstə tutub bağlamışam. 
Eşitdim ki, gələcəksən,  
Sənin üçün saxlamışam.  

12.07.1975. 
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UŞAQLIQ  İLLƏRİ 

 
Uşaqlığın fərəh dolu illəri...     
Xatırlarkən, nələr keçmir ağıldan? 
Axşamacan qoxulardıq gülləri,  
Gecələrsə heç doymazdıq nağıldan...  
 
Yorulmadan oynayardıq “Gizlənpaç,             
“Bayraq qap qaç”, “Turna döydü”, “Ənzəli”,     
Futbol, güləş, “Çilingağac”, “Artırmac”,  
Oyunlardı, bir-birindən məzəli. 
 
Axşam evə dönən zaman görərdik, 
Cırılıbdır şalvarların dizləri. 
Qorxa-qorxa evimizə girərdik, 
Danlayardı anamız da bizləri. 
 
O illərə dönmək üçün təzədən 
Qazandığım çox şeyimi verərdim. 
Öz əlimlə göydən ulduz dərib mən, 
O illərin ayağına sərərdim. 

10.11.1976. 
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BƏNZƏMƏYİR AY SƏNƏ 

 
Bənzəməyir Ay sənə,     
Sən Tanrıdan pay mənə. 
Günəşin özü belə   
Ola bilməz tay sənə. 
 
Sən dilimin əzbəri,  
Gen dolanma, gəl bəri.  
Heyranınam, bilirsən,  
Səni görəndən bəri.  
 
Sənsən arzu, diləyim,  
Sənsiz vurmaz ürəyim.    
Aşiqini incitmə,  
Qara gözlü mələyim.   
 
Gözlərində məhəbbət,  
Sözlərində min hikmət.  
Bəxş elə gəl sən mənə  
Bir ömürlük səadət.  

26.06.1977. 
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MİN AFƏRİN... 
 

Yurdumuza hər il bahar gələndə, 
Soyuq qışı könüllərdən siləndə, 
Tər çiçəklər nazla baxıb güləndə 
Sığmır ürək sevənlərin köksünə. 
Min afərin təbiətin hökmünə! 
 

Körpə fidan rişə atıb bitəndə,        
Qaranquşlar yuvasına yetəndə,    
Torağaylar min avazla ötəndə, 
Sığmır ürək sevənlərin köksünə. 
Min afərin təbiətin hökmünə! 
    

Təkə gəlib dar gədikdən keçəndə,    
Körpə cüyür bulaqdan su içəndə,   
Zirvələrdə qartal yuva seçəndə, 
Sığmır ürək sevənlərin köksünə. 
Min afərin təbiətin hökmünə! 
 

Kol dibində bənövşə göz açanda, 
Qayalıqda fərə kəklik qaçanda, 
Doğan Günəş zərrin şəfəq saçanda, 
Sığmır ürək sevənlərin köksünə. 
Min afərin təbiətin hökmünə! 
 

Ey XALİSTÜRK, susma, sən də gəl dilə, 
Nəğmə söylə hər çiçəyə, hər gülə,  
Təbiətin büsatını vəsf elə, 
Sığmır ürək sevənlərin köksünə. 
Min afərin təbiətin hökmünə! 

02.07.1977. 
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POZARSAN 

 
Sənə azar diləyənə can desən, 
Qanmayana dönə-dönə qan desən,  
Zatıqırıq bir gədaya xan desən, 
Haqq yolundan uzaq düşər, azarsan,  
Bu dünyanın nizamını pozarsan. 
 
Tamahkarın pis nəfsindən qaçmasan,  
Nacins görüb iç üzünü açmasan, 
Haqla olub, haqq tək işıq saçmasan, 
Haqsızlığı haqq adına yazarsan, 
Bu dünyanın nizamını pozarsan. 
 
Mərd yaranıb, mərd olaraq qalmasan, 
Mərd dostları daim yada salmasan, 
Mərd kişinin salamını almasan, 
Namərd qalar, mərdə məzar qazarsan, 
Bu dünyanın nizamını pozarsan. 
 
Babəkəm, dost, qısa desəm, söz budur, 
Ağlı ilə düz iş görən uludur. 
Satqın, məddah insanlardan uzaq dur. 
Yoxsa sən də əyrini düz yozarsan, 
Bu dünyanın nizamını pozarsan. 

22.06.1980. 
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“YANIQ  KƏRƏMİ” 

 
Alov tək, atəş tək yaxıb yandıran, 
Haraydır, imdaddır ”Yanıq Kərəmi”. 
İnsan damarında qanı donduran, 
Nalədir, fəryaddır “Yanıq Kərəmi”. 
 
“Yanıq Kərəmi” çal, çal, ay aşıq, çal, 
Simlərdən od yağdır, et məni bihal. 
Elə çal alışım, od tutub yanım, 
Elə çal, ay aşıq, məni məndən al. 
 
Zildən bəmə enib, bir az dayan, dur, 
Mizrabı simlərə asta-asta vur. 
Barmaq şah pərdədə gəzişən zaman 
Mizrabı, can aşıq, çalış usta vur.  
 
Elə çal, ay aşıq, qoy saz ağlasın, 
Naləsi, fəryadı sinə dağlasın. 
Naləyə, fəryada rəqs edən yazıq, 
Nədir bu nadanlıq, utan, ağla, sın. 
 
Alov tək, atəş tək yaxıb-yandıran, 
Haraydır, imdaddır ”Yanıq Kərəmi”. 
İnsan damarında qanı donduran, 
Nalədir, fəryaddır “Yanıq Kərəmi”. 

                                                  12.11.1980. 
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CİNAYƏTSƏ, MƏHƏBBƏTİM 

 
Gül yanaqlım, ruha məlhəm 
Sözlərinin əsiriyəm. 
Varlığıma şəfəq saçan 
Gözlərinin əsiriyəm. 
 
Ay qabaqlım, şux nigarım,         
Tər bənövşəm, ilk baharım, 
İncə bellim, şəkər dillim, 
Əlindədir  ixtiyarım.                                                     
                                      
Üz döndərib getmə belə,  
Göz yaslarım dönər selə.                                          
Həsrətinə dözmərəm mən, 
Ocaqsız da dönnəm külə.     
                                          
Varsa suçum, andır mənə, 
Günahımı qandır mənə. 
Zərrə qədər incimərəm, 
Yandırırsan, yandır yenə. 
 
Varsa əgər qəbahətim, 
Olsun mənim cinayətim. 
XALİSTÜRKəm, öldür məni, 
Cinayətsə, məhəbbətim. 

                                  06.02.1981.         
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YENƏ GƏLDİ MÜFƏTTİŞ 

 
Yenə gəldi müfəttiş, 
Başlanacaq çək-çevir. 
Çək-çeviri bu zalım, 
Canından da çox sevir. 
 
Qoparmaqçün beş manat 
Əlli dona girəcək. 
Bir saatda otuz yol 
Hırıldayıb güləcək. 
 
Fərqləndirmir, ayırmır, 
Tapmacadan şərqini. 
Zalım oğlu qanmayır, 
Hırla zırın fərqini. 

29.01.1983. 
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MƏNƏ DEYİR 

 
( Şeir 1986-cı ildə “Kirpi” jurnalı üçün yazılmışdır) 

                 
Biri keçib yağlı işə, 
Hər gün kabab çəkir dişə, 
Çalışır ki, atsın rişə. 
Mənə deyir: “Məndən yazma, 
Öz-özünə quyu qazma”. 
 
Rəis olub bir özgəsi, 
Müavini – öz yeznəsi, 
Katibəsi – məşuqəsi. 
Mənə deyir: “Məndən yazma, 
Öz-özünə quyu qazma”. 
 
Dədəsi tuz bir yekəpər, 
Yox özündə heç bir təpər, 
Yazdırıbdır elmi əsər. 
Mənə deyir: “Məndən yazma, 
Öz-özünə quyu qazma”. 
 
“Müəllim” də xəlvət-xəlvət, 
Tin-dalanda alır rüşvət, 
Nə ar bilir, nə xəcalət. 
Mənə deyir: “Məndən yazma, 
Öz-özünə quyu qazma”. 
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Kirpi lələ, mən onlara,           
Qarınqulu pitonlara,          
O əcaib ilanlara,            
Söylədim ki, yazacağam,         
Sizə məzar qazacağam 
 
Ey xalq malı talayanlar, 
Haqqa nahaq calayanlar, 
Ədaləti dalayanlar, 
Ölsəniz də, yazacağam, 
Sizə məzar qazacağam. 

15.09.1986. 
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YAZIQ VƏTƏN 
 

Yazıq Vətən, nanəciblər əlində, 
Bir dəyərsiz oyuncağa dönmüsən.  
Taleyə bax, nadan, naşı dilində 
Odlar yurdu deyilsən sən, sönmüsən.  
 
Babəkimə, Şah Babama lağ edən, 
Yarımçıqlar peyda olub bu günlər.  
Susammaram öz sözümü demədən,  
Vurulduqca taleyinə düyünlər. 
 
Sənin odun sönəsi od deyildir, 
Odundan od almayanlar utansın.  
Sənin adın bir əbədi məşəldir,  
Adınla şad olmayanlar utansın. 
 
Sərvətini qaphaqapdır hər yanda, 
Görməsəydim, inanmazdım, doğrusu.  
Belə ölkə yenə varmı cahanda?  
Məmləkətin nə çox imiş oğrusu... 
 
Şüşədə quş güc qoymayıb divlərdə, – 
Vətən yanıb, torpaq yanıb, el yanıb. 
Cinayətlər gizlənibdir ciblərdə, – 
Xocalının ünü ərşə dayanıb... 
 
Kişi olan bir can üçün titrəməz,            
Qaradağlı, Malıbəyli – qəm, kədər.    
Bəzəməyin başdaşımı, istəməz,              
Vətənimin dərdi varkən bu qədər. 

                                              26.03.1992. 
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ZƏRRƏ MƏHƏBBƏTİ 

  
Görə bilməsək də, duymasaq da biz,                                  
Möhtəşəm bir eşqi zərrədə axtar.                                       
Zərrənin zərrəyə sevgisi dəniz,                                           
Zamanla azalmaz, durmadan artar. 
 
Bu qoca dünyanın ilki, əzəli,                                               
Güc almış zərrələr sədaqətindən.                                        
Bütün şairlərin şeir, qəzəli,                                                
Yaranmış zərrələr məhəbbətindən. 
 
Tikilən binalar, salınan bağlar                                             
Yerin, təbiətin təravətidir.                                                   
Güngörməz dərələr, zirvəli dağlar                                      
Zərrənin zərrəyə bir ülfətidir. 
 
Bütün canlılara sevgi, məhəbbət,    
Eşqi ümman olan zərrədən keçib.                                      
XALİSTÜRK, çox güman, ana təbiət,                                
Zərrə məhəbbətin bir örnək seçib.                                     

23. 07.1992. 
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İNSAN VAR 

 
İnsan var – ac qalar, haram tam yeməz, 
İnsan var – haramdan heç doydum deməz. 
 
İnsan var – sevinci tutub dünyanı,  
İnsan var – kədərlə ötür hər anı. 
 
İnsan var – şöhrəti, varı çeynəyir, 
İnsan var – qeyrəti, arı çeynəyir. 
 
İnsan var – əlindən gəlməz xəyanət, 
İnsan var – xəyanət onda bir adət.  
 
İnsan var – baş kəsər, heç uf da deməz,  
İnsan var – qarışqa xətrinə dəyməz. 
 
İnsan var – dünyaya yaraşıq verər, 
İnsan var – dünyanın cibinə girər. 
 
İnsan var – kamalı dünyanı bəzər, 
İnsan var – qarnında ilanlar gəzər. 
 
İnsan var – dilinin hər sözü şəkər,  
İnsan var – vücudu büsbütün zəhər.  
 
İnsan var – kamildir, insan var kaldır,  
İnsan var – varlığı elə sualdır. 

11.08.1993. 
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QARABAĞ 
 

Eşit sözlərimi, ey namərd yağı,      
Çəkəcəm sinənə dağ üstdən dağı! 
Alacam əlindən mən Qarabağı!  
Qoymaram yad əldə qala Qarabağ!  
Mürdar pəncəsində sola Qarabağ! 
 
Ulu babalarım edib səxavət, 
Səni süfrəsinə eylədi dəvət. 
“Sağ ol” deməkdənsə etdin xəyanət, 
Qoymaram yad əldə qala Qarabağ!  
Mürdar pəncəsində sola Qarabağ! 
  
Qarabağ şərəfim, şöhrətim, şanım, 
Qarabağ ürəyim, damarım, qanım, 
Dəyişməz ünvanım, varlığım, canım,  
Qoymaram yad əldə qala Qarabağ!  
Mürdar pəncəsində sola Qarabağ! 
 
Qarabağ gözüdür Azərbaycanın,  
Gözünə toxunub, axıtdın qanın. 
Əvəzi, biləsən, canındır, canın,      
Qoymaram yad əldə qala Qarabağ!  
Mürdar pəncəsində sola Qarabağ! 
 
Olmayıbdır səndə namus, ar, qeyrət, 
Kim ki, çörək verib etmisən nifrət.  
Erməni, yaymısan fitnə, ədavət,   
Dünya tanır səni, namussuz millət...  
Qoymaram yad əldə qala Qarabağ!  
Mürdar pəncənizdə sola Qarabağ!   

18.10.1995. 
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ÇİSKİN  YAĞIŞ 
 

Nə zamandır çiskin yağış                                             
Ara vermir, səpələyir.                                                   
Sanki göylər qəzəblənmiş,                                            
Qüssə, kədər, qəm ələyir? 
 

Xoşlamıram mən çiskini,                                              
Yağanda da gürşad yağa.                                              
İldırımlar şaqqıldaya,                                                    
Səda düşə düzə, dağa.  
 

Çiskin yağış yağan zaman,                                           
Kədər mənə hücum çəkir.                                             
Həm ruhuma, həm cismimə                                          
Boz-bulanıq əzab əkir. 
 

Çiskin yağış, xəbis insan,                                            
Bir-birinə çox oxşayır.                                                  
Göz qoymuşam, hər ikisi                                              
Kədər yayır, qəm paylayır. 
 

Anlamıram mən bu sirri,                                              
İnsan hara, çiskin hara?                                                
Bu oxşarlıq, bu bənzərlik                                              
Necə sığır qanunlara? 
 

XALİSTÜRKəm, haqq aşiqi,                                       
Yaradandan var diləyim.                                              
Hər kəs yetsin muradına,                                              
Çöhrələrdə qəm görməyim!..                                           

                                         27.01.1996. 
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RUHUMA YADDIR 

 
Ömrün xəzan bilməz bahar çağında  
Qəlbimi həsrətin közü dağladı.  
Oturub sızladım qəm otağında, 
Gözlərim yaş tökdu, qanlar ağladı, 
Qəlbimi həsrətin közü dağladı.  
 
Açdım kirpiyimlə neçə sabahı,  
Keçici məhəbbət ruhuma yaddır.  
Olmaz sevən qəlbin səhvi, günahı,  
Məhəbbət həyatdır, qoldur, qanaddır, 
Keçici məhəbbət ruhuma yaddır. 
 
XALİSTÜRKəm, eşqim hələ çağlayır, 
Bir ülvi məhəbbət həsrətindəyəm. 
Sevgisiz insanın ruhu ağlayır, 
Sevgisiz illərin dəhşətindəyəm, 
Bir ülvi məhəbbət həsrətindəyəm. 

                                                 02.08.1996. 
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DÖZMƏSƏN HİCRANA 
 

Bir zaman dağlarda səninlə qoşa, 
Ana təbiətlə verib baş-başa, 
Zövq aldıq həyatdan hey daşa-daşa...  
Dözməsən hicrana, gətirməsən tab, 
Gəl məni yenidən o yerlərdə tap. 
 

Çələng toxuyardıq dağ çiçəyindən, 
Nəğmə dinləyərdik bülbül dilindən, 
Keçərdik çayların dəli selindən... 
Dözməsən hicrana, gətirməsən tab, 
Gəl məni yenidən o yerlərdə tap. 
 

Səhərlər günəşlə tən oyanardıq, 
Qayalar üstündə lal dayanardıq, 
Zərrin şəfəqlərdə hey yuyunardıq... 
Dözməsən hicrana, gətirməsən tab, 
Gəl məni yenidən o yerlərdə tap. 
 

Vəfalı dostları salaraq yada,  
Kəhər at belində hərdən, arada, 
Gedib baş çəkərdik yaylaqlara da...  
Dözməsən hicrana, gətirməsən tab, 
Gəl məni yenidən o yerlərdə tap.                         
 

Bitib-tükənməzdir xatirələrim, 
İzi silinməzdir xatirələrin, 
Düşərsə əlinə bu sətirlərim, 
Dözməsən hicrana, gətirməsən tab, 
Gəl məni yenidən o yerlərdə tap!.. 

07.10.1996. 
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KÜRDƏMİRİM 

 
Çox gəzmişəm bu dünyanı, 
Səndən gözəl şəhər hanı, 
Ay ömrümün ilk ünvanı! 
Ülfətlisən, ey şəhərim! 
Kürdəmirim, Kürdəmirim! 
 
Ömrün şirin, bal çağında, 
Xoş arzular sorağında, 
İsindim mən qucağında. 
Şəfqətlisən, ey şəhərim! 
Kürdəmirim, Kürdəmirim! 
 
Gözəllərin qara gözlü, 
Şirin dilli, şəkər sözlü. 
Saf  ürəkli, gülər üzlü, 
İsmətlisən, ey şəhərim! 
Kürdəmirim, Kürdəmirim! 
 
Cavanların şir biləkli, 
Qurd ürəkli, xoş diləkli, 
Süfrələri düz-çorəkli, –  
Qeyrətlisən, ey şəhərim! 
Kürdəmirim, Kürdəmirim! 
 
Zəhmət sevir hər insanın, 
Düşüb dilə adın, sanın, 
Mərd yurdusan mərd Şirvanın. 
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Şöhrətlisən, ey şəhərim! 
Kürdəmirim, Kürdəmirim! 
 
Neçə alim yetirmisən,  
Dünyaya nur gətirmisən, 
Qəhrəmanlar  vətənisən, 
Hikmətlisən, ey şəhərim.    
Kürdəmirim, Kürdəmirim!  
 
XALİSTÜRKəm, öz balanam, 
Daim haqdan güc alanam, 
Ölüb qoynunda qalaram,  
Cənnətimsən, ey şəhərim!  
Kürdəmirim, Kürdəmirim! 

12.01.1998. 
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ANA! AY ANA! 
 

Silinsə də yol-cığırdan izlərin,  
Hopub qalıb gözlərimdə gözlərin,  
Rişə atıb yaddaşımda sözlərin,  
Nə tez köçdün son, əbədi ünvana? –  
                         ANA! AY ANA! 
 
Yerindəydi hər səliqə-səhmanın,                                          
Məhəbbətdi, sədaqətdi hər anın,  
Ən mehriban anasıydın cahanın,  
Həsrət qaldım məni sözsüz duyana, – 
                         ANA! AY ANA! 
  
Tək canından sən altı can ayırdın, 
Ruhumuzu cəsarətlə doyurdun.  
Hər birimiz bu millətin, bu yurdun  
Hazır olduq hay verməyə hayına, – 
                         ANA! AY ANA!  
 
Əlin dəycək su dönərdi şərbətə,  
Övlad üçün dözdün hər cür zəhmətə,  
Qurban olum səndəki o qeyrətə!  
Ayrılığın əzab verir bu cana, –  
                         ANA! AY ANA! 
    
Babək oğlun heç kirimir, ağlayır,  
Göz yaşları dağ selitək çağlayır.                                           
Anasızlıq sinəsini dağlayır, 
“ANA!”, – deyə səs salıbdır hər yana, –  
                         ANA! CAN ANA! 

19.03.2000. 
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SƏNSİZ YUVA QURMUŞ 

 
Sənsiz yuva qurmuş qəlbimdə həsrət, 
Zülmət gecələrlə əlbəyaxayam.  
Budursa alnıma yazılan qismət, 
İlahi, necə də qara çuxayam? 
 
Sənsiz mənzilim də, yatağım da buz,         
Duymuram fərqini baharla qışın.            
Oxşamır ruhumu Ay, Günəş, ulduz,              
Qalmamış qiyməti ən parlaq daşın...  
 
Həsrətin – ruhumu bürümüş duman, 
Əhvalım günbəgün pərişan olur.        
Xəyalın yanımdan ötdüyü zaman 
Ətrini duyuram, ürək qan olur.       
 
Babəkəm, əzizim, çəkdiyim ahlar, 
Yetməzmi, nə vaxtsa yetməzmi sona? 
Hər yanda arayar, məni soraqlar 
Qəm, kədər girərək gündə min dona?..  

07.04.2000. 
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MƏDDAH 
 

Kol-kosa bağ,  
təpəyə dağ,        
qaraya ağ  
deyir məddah. 
 

Qartala vağ,  
soluna sağ, 
qatığa yağ  
deyir məddah. 
 

Əlliyə yüz,  
kələ öküz, 
əyriyə düz  
deyir məddah. 
 

Keşkələ çay, 
Günəşə Ay,  
payıza yay  
deyir məddah. 
 

Quruya yaş,  
qayaya daş, 
ayağa baş  
deyir məddah. 
 

Məddah nə çox  
dünyamızda! 
Dözmür daha  
dünyamız da! 

19.04. 2000. 
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QAYIT, O GÜNLƏRİ GERİYƏ QAYTAR 
 

Bir zaman birlikdə ulduz seçərdik,  
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 
Eşq adlı şərbəti şövqlə içərdik... 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 
 

Qış sona yetəndə, bahar gələndə, 
Dünya təzələnib üzə güləndə, 
Bəxtiyar olardıq şehli çəməndə... 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 
 

Ötməzdi anımız boş yerə, hədər, 
Eşqimiz, sevdamız dünyalar qədər, 
Sevinc bizimləydi, kədər dərbədər... 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 
 

Məhəbbət oduna qoşa yanardıq, 
Səadət qoynunda xumarlanardıq, 
Gözlər danışanda lal dayanardıq... 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 
 

Gözün od alardı eşqin közündən, 
Doymazdım ləhcəndən, bal tək sözündən, 
Dəli tək öpərdim odlu gözündən... 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 
 

Nədən ayrı düşdük, nə oldu bizə? 
Olmaya eşqimiz gəldi bəd gözə? 
Eşit XALİSTÜRKü, gəl durma üzə... 
Qayıt, o günləri geriyə qaytar! 

19.08.2001. 
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GÖZ YAŞI NƏDİR 

 
Pozub əhdimizi getdin bir zaman, 
İndi axıtdığın göz yaşı nədir? 
Dinib-danışmağa vermədin aman,    
İndi axıtdığın göz yaşı nədir? 
 
Dünyası viranə, nalan qalınca, 
Süründüm, diz üstə gəzdim dalınca. 
Təzəcə toxtayıb sakit olunca,  
İndi axıtdığın göz yaşı nədir? 
 
Sən qaçdın qismətdən, qaçdın qədərdən, 
Şam kimi əridim dərddən, kədərdən. 
Dayanıb qarşımda bu gün səhərdən, 
İndi axıtdığın göz yaşı nədir? 
 
Sənin ucbatından biz yad olmuşuq,  
Günəş tək saralıb, ay tək solmuşuq. 
Sən nənə, mən baba – yaşa dolmuşuq,  
İndi axıtdığın göz yaşı nədir?  
 
XALİSTÜRK sadiqkən əhdü-peymana, 
Günahsız qəlbini döndərdin qana. 
Əl yeri qoymadın, hətta gümana, 
İndi axıtdığın göz yaşı nədir? 
İndi axıtdığın göz yaşı nədir?.. 

07.12.2001. 
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HEYRANAM 
 

Saf dostların ürəyinə heyranam, 
Haqq sədalı diləyinə heyranam, 
Halal süfrə, çörəyinə heyranam, 
Bu heyranlıq qanımdadır, əzəldən, 
Ruhumdadır, canımdadır əzəldən. 
 

Dostun sirri sirrim olar, yaymaram, 
Dost yolunda min qəm yesəm, doymaram, 
Bir dostumu inciməyə qoymaram. 
Mehribanlıq qanımdadır, əzəldən, 
Ruhumdadır, canımdadır əzəldən. 
 

Qonaq gəlsə, son tikəmi bölərəm, 
Dara düşsə, qayaları dələrəm, 
Qədir bilən dost yolunda ölərəm. 
Bu insanlıq qanımdadır əzəldən, 
Ruhumdadır, canımdadır əzəldən. 
 

Dostun qəmi həm də mənim qəmimdir, 
Dost sevinci sonsuz xoşbəxt dəmimdir, 
Dost atası sanki doğma əmimdir. 
Bu dostcanlıq qanımdadır əzəldən, 
Ruhumdadır, canımdadır əzəldən. 
 

Düşmənimə amansızam, həm qənim, 
Yüz il ötsə düşmənimdir, düşmənim, 
Düşmən dönüb ola bilməz həmdəmim, 
Qəhrəmanlıq qanımdadır əzəldən, 
Ruhumdadır, canımdadır əzəldən. 

05.09.2002. 
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MİLLƏT QANI İÇƏNLƏR 
 

Vəzifəyə keçəndən zatıqırıq bir acgöz,                                     
Bu milləti talayır, heç kim demir ona söz.                                 
Baxma nadan, kütbeyin, hələ bir az cinlidir,                             
Arxasında duranlar ondan qat-qat çinlidir.  
 
Bakının göbəyində on beş villa tikdirib,                                    
Bağlarında cürbəcür gül, fidanlar əkdirib.                                
Çarhovuzlar saldırıb, şəlalələr qurdurub,                                  
Darvazaya bir yekə at nalı da vurdurub. 
 
Sahilində Xəzərin ucaltdırıb on saray,                                       
O ətrafda tapılmaz heç birinə bənzər, tay.                                 
Həyətlərdə ayısı, tovuzquşu, ceyranı...                                      
Doyan deyil bu acgöz, versən udar dünyanı. 
 
Doqquz yerdə qarajı, hər qarajda bir maşın,                             
Ağlı kəsən gündən o, ölüsüdür daş-qaşın.                                 
Neçə kənddə ferması, geniş meyvə bağları,                             
Dədəsindən qalma tək qamarlayıb dağları. 
 
Okeanda alıbdır əsrarəngiz bir ada,                                           
Yayda gedib dincəlir məşuqəylə villada.                                   
Milyonları toplayıb xaricdəki banklara,                                   
Daş-qaşını doldurub zirzəmidə baklara.    
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Qəlbi təmiz, gözü tox, alicənab, fədakar                                  
İnsanları görəndə dodaq büzər, kəc baxar.                                
Məddah, satqın, boşboğaz dostlarıyla əylənər,                          
Qadın olan məclisdə pul xərcləyər, şellənər. 
 
Saydığımız  nədir ki, yalnız kiçik siyahı,                                  
Varidatı daha çox, ondan da çox günahı.                                  
Ölkədə çoxdur belə millət qanı içənlər,                                     
Bu milləti soğan tək soymaq yolu seçənlər. 
 
Nəfsi iti qılıncdan, doymur gözü, hey udur,                              
Bədbəxtlik etalonu, mənə qalsa, bax, budur.                             
Bu dünyanın malından yeddi əllə tutanlar!                               
Çoxu sizin kimiydi torpaq altda yatanlar!  
 
Aparıblar gedəndə cəmisi beş metr ağ,                                      
Onu hələ bilən yox, sizə qismət olacaq?                                  
XALİSTÜRKəm, əminəm, xalqa xidmət şərəfdir,                    
Öz xalqına zülm edən hər nifrətə hədəfdir.  

02.01.2002. 
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TİTRƏDİR QƏLBİMİ BİR DƏLİ SEVDA 

 
Hər görəndə səni, ey gözəl mələk,   
Titrədir qəlbimi bir dəli sevda. 
Ruhum qanad çalır yaralı quştək, 
Titrədir qəlbimi bir dəli sevda. 
 
Durursan qarşımda sən gülə-gülə, 
Hopur varlığıma eşq gilə-gilə. 
El duysa halımı düşərəm dilə,  
Titrədir qəlbimi bir dəli sevda. 
 
Uçub cavanlığım qoşulub yelə, 
Sənsə bir pərisən, çox gəncsən hələ. 
Ömrün payızında bu nədir belə? – 
Titrədir qəlbimi bir dəli sevda?.. 
 
Allah xatirinə, durma qarşımda, 
Fikirlər dolaşır, azır başımda. 
Çevrilib əzaba əlli yaşımda  
Titrədir qəlbimi bir dəli sevda. 
 
Söylə, XALİSTÜRKün günahı nədir? 
Sən alov, atəşsən, o, pərvanədir. 
Sanma bu sözlərim boş əfsanədir, 
Titrədir qəlbimi bir dəli sevda...   

28.12.2002. 
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QAR ƏLƏDİ ÖMRÜMƏ 

 
Mən nə deyim üzü dönük qismətə?                                  
Baharında qar ələndi ömrümə.                                         
Çox vədəsiz saldı məni zülmətə,                                      
Baharında qar ələndi ömrümə. 
 
Xəzan dəydi çiçəyimə, barıma,                                         
Həsrət qaldım gülzardakı narıma,                                     
Duyğularım çox çəkildi tarıma,                                        
Baharında qar ələndi ömrümə. 
 
Ağlar qaldım, göz yaşımı silmədim,                                 
Çağırdılar, məclislərə gəlmədim,                                      
Gəlsəm belə şadlanmadım, gülmədim,                             
Baharında qar ələndi ömrümə.  
 
Tənhalıqdan üşüsəm də, donmadım,                                
Bülbül olub min budağa qonmadım,                                
Od tutsam da, alovlanıb yanmadım,                                 
Baharında qar ələndi ömrümə. 
 
XALİSTÜRKəm, söz baharım olaydı,                             
Ürəklərə nəğmə kimi dolaydı,                                          
Zaman-zaman seviləydi, qalaydı...                                   
Baharında qar ələndi ömrümə.                                          

                                               03.02.2006. 
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SƏNİN UCBATINDAN, SƏNİN ÜZÜNDƏN 
 

Oxşamır ruhumu nə gül, nə çiçək, 
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 
Dolaşıb zehnimdə xəyalla gerçək, 
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 
 

Elə həsrətdir ki, gözünə gözüm, 
Dünyaya baxmağa var gəlmir üzüm. 
Şam tək əriyirəm, yox məndə dözüm, 
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 
 

Düz sözmüş, həsrətdir dərdin ağırı, 
Yoxdur bir əlacı, yoxdur axırı. 
Olmuşam indi mən dünya fağırı, 
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 
 

Bulanmış gözümdə büsbütün aləm, 
Titrək barmaqlarım tutmayır qələm. 
Bezdirib göyləri fəryadım, naləm, 
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 
 

Nə çoxmuş dünyanın dərdi, bəlası? 
Qarışıb gözümün ağı, qarası. 
Silinmir könlümün hicran yarası,  
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 
 

XALİSTÜRK bu dərddən sağ qalan deyil, 
Konlü yaralıdır sağalan deyil. 
Bu, bir həqiqətdir, bil, yalan deyil, –  
Sənin ucbatından, sənin üzündən. 

                                                20.05. 2008. 
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BƏNÖVŞƏ 

 
Görkəmin bir nəğmə, həzindən həzin, 
Görən mehr salır sənə, bənövşə. 
Dərin bir hikmətdən yaranıb ətrin, 
Duyan heyran qalır sənə, bənövşə. 
 
Zərifdən zərifsən, incədən incə, 
Güllər arasında öz yerin vardır. 
Əl çək kədərindən, bürün sevincə, 
Nə qədər ki, yazdır, hələ bahardır. 
 
Min məna duyuram hər baxışında, 
İsmətlə gözəllik cəm olub səndə. 
Ürkəklik, qısqanclıq var təlaşında, 
Bir həya bərqərar kövrəkliyində. 
 
Sən sevdin baharı, səni də bahar, 
Müqəddəs eşqiniz bitib-tükənməz. 
Görüş yerinizdir bağçalar, bağlar, 
Bu eşqin tarixi əsla bilinməz. 
 
XALİSTÜRK uşaqkən, xeyli gənc ikən, 
Doymadı ətrindən, təravətindən. 
Yetkinlik yaşına qədəm qoyarkən, 
Bir örnək götürdü sədaqətindən.  

11.12.2011 
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MURAD BALAM 

 
(Nəvəm Murada) 

 
Murad balam, körpə fidan,                                          
Xoş gəlmisən bu dünyaya!                                           
Çox razıyam Yaradandan,                                            
Xoş gəlmisən bu dünyaya! 
 
Həyatına Günəş doğsun,!                                             
Ömrün, günün nurla dolsun!                                        
Yolun açıq, rəvan olsun!                                              
Xoş gəlmisən bu dünyaya! 
 
Yaşa, var ol, saf iman ol,                                              
Sağlam, cəsur, pəhləvan ol,                                         
Zəkalı ol, qəhrəman ol,                                                 
Xoş gəlmisən bu dünyaya! 
 
Boyun əymə küləklərə,                                                 
Qovuş gözəl diləklərə,                                                 
Yol tap təmiz ürəklərə,                                                 
Xoş gəlmisən bu dünyaya! 
 
Qartal kimi səmada süz,                                               
Haqq saraya haqq daşlar düz,                                       
Sağlam canla yaşa bir yüz,                                           
Xoş gəlmisən bu dünyaya! 

20.01.2012. 
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DÜZ YOLLARA DÜZDÜ DAŞ 

 
Bir qurumsaq vəzifəyə keçən tək,                                       
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş.                                    
Elə bildi bəxti daim güləcək,                                              
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş. 
 
Qoydu qiymət qol çəkdiyi hər işə,                                     
Biznesindən razı qaldı həmişə.                                          
Rüşvət almaq oldu ona bir peşə,                                         
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş.  
 
Haram pulla yeznələrə ev aldı,                                            
Təmir etdi gözlərində ucaldı,                                             
Altağacda villa tikdi, yurd saldı,                                         
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş.  
                                                         
Çoxlarına zülm elədi, ağlatdı,   
Qaysaqlamış yaraları qanatdı.                                             
Hərdən dönüb qız-gəlinə əl atdı,                                        
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş.  
 
İtdi vicdan, o büsbütün dəyişdi,  
Ona qarşı kim çıxdısa, didişdi.                                           
Əlli illik dostlarına girişdi,                                                  
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş. 
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Haqq yollara nahaqq toxum əkdi o,                                    
Nə ar bildi, nə xəcalət çəkdi o,                                           
Elə bildi Allah yoxdur, təkdir o,                                         
Azdı yolun, düz yollara düzdü daş. 
 
Döndü dövran, yalnız onda ayıldı,                                      
Gördü yoxdur daha rüşvət, bayıldı,                                     
Bu şad xəbər tez aləmə yayıldı,                                         
Millət dedi: “Düz yollara düzdü daş,                                  
Fəqət, döndü boş başını əzdi daş”. 

29.01.2012. 
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ƏLACINI  ƏSİRGƏMƏ 

 

Kimə lazım dənsiz sünbül? 
Gül-çəmənsiz ölər bülbül.  
Qan ağlaram sənsiz, ey gül, 
Dolmuş gözlər bənddi himə, 
                       Əlacını əsirgəmə. 
 
XALİSTÜRKəm, deyiləm ac, 
İstəmirəm nə taxt, nə tac. 
Yaralı qəlb sənə möhtac, 
Dön loğmana, dön həkimə,                     
                        Əlacını əsirgəmə. 

20.07.2012. 
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GÖZÜM YOL ÇƏKİR 

 
Eşqin od-alovu hələ ürəkdə,  
Köçürəm dünyadan, gözüm yol çəkir. 
Ağlayır halıma gül də, çiçək də, 
Pərişan könlümə qəm, kədər əkir. 
Köçürəm dünyadan, gözüm yol çəkir.  
 
Qoyun bir yığışsın yollardan gözüm, 
Tələsik verməyin torpağa məni. 
Gələrkən vidaya o qaragözüm, 
Qovun başım üstdən mələyi, cini. 
Tələsik verməyin torpağa məni. 
 
 XALİSTÜRKəm, eşqim başıma bəla, 
 Yol üstə yenə də gileymi edim? 
 Bəzən qapılıram dərin xəyala... 
 Eşqin ucbatından çox acı yedim, 
 Yol üstə yenə də gileymi edim? 

23.07.2012. 
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SÖNMƏYƏCƏKDİR 

 
Solsa da bağçamda ən əziz çiçək, 
Quruyub qopsa da hey ləçək-ləçək, 
Sıxsa da könlümü bu acı gerçək,  
Xəyalım göylərdən enməyəcəkdir, 
Qəlbimin atəşi sönməyəcəkdir.   
 
 Qalmasa ürəkdə sevincdən nişan, 
 Gəzsəm də qayğılı, halsız, pərişan,              
 Ürəyim kədərdən olsa da şan-şan, 
 Kimsə bu halımı bilməyəcəkdir,           
 Qəlbinin atəşi sönməyəcəkdir. 
 
 Əssə də başımdan sərsəri külək, 
 Dağı dağ üstündən çəksə də fələk, 
 Çırpınsa quş kimi köksümdə ürək, 
 Susub kiriyəcək, dinməyəcəkdir, 
 Qəlbimin atəşi sönməyəcəkdir.   
 
 XALİSTÜRK, ruhuma çöksə də duman,            
 Əcəl verməsə də bircə gün aman, 
 Hətta qalmasa da sabaha güman,  
 Əqidəm düz yoldan dönməyəcəkdir, 
 Qəlbimin atəşi sönməyəcəkdir.  

17. 08.2012. 
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İŞİMİZ DOLAŞIB DARA DÜŞƏNDƏ 

 
İşimiz dolaşıb dara düşəndə 
Başımızı tutur, dizə döyürük. 
Səbəb arayarkən bərk ilişəndə 
Dünyanı qınayır, söy ki, söyürük. 
 
Sərf edən işimiz bərk getsin deyə, 
Yalanlar uydurub yarışan bizik. 
Təki məndən ötsün, yan keçsin deyə, 
Haqsızla dil tapıb barışan bizik. 
 
Bəzən bilməyərək, bəzən bilərək, 
Nadanı çəkirik yuxarı başa. 
Niyə parçalanmır, tab edir ürək, 
Aqilin yoluna atılan daşa? 
  
XALİSTÜRK, hər zaman sən haqq aradın, 
Haqsızdan gen durdun, haqlını tutdun. 
Bəzən yetməyəndə arzun, muradın, 
Hisslərini deyil, ağlını tutdun. 

20.02.2012. 
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KİMƏ YETƏR HARAYIM 

 
Bu dünyada heç olmadı dincliyim, 
Göz qırpınca uzaqlaşdı gəncliyim, 
Mən nə haqla, kimdən küsüm, inciyim, 
Bundan belə günahkarmı arayım? 
Hara çatar, kimə yetər harayım?. 
.  
Çəkilsəm də min sınağa, mən dozdüm,  
Yerli-yersiz hər qınağa mən dözdüm, 
Həyat mənlə oynasa da, mən dözdüm, 
Bundan belə günahkarmı arayım,?  
Hara çatar, kimə yetər harayım?.. 
 
Ömür durmur, zamanla tən yoldadır, 
Bir gün acı, bir gün şəkər, bal dadır, 
XALİSTÜRKəm, başım qeylü-qaldadır. 
Bundan belə günahkarmı arayım?  
Hara çatar, kimə yetər harayım?..               

25.07.2012. 
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ANLAMADI, BU ƏMƏLİ GÜNAHDIR 

 
Bir nadürüst haram işə qatdı baş,                        
Anlamadı, bu əməli günahdır. 
Mərd kişinin düz yoluna atdı daş, 
Anlamadı, bu əməli günahdır. 
           
Günah üstə günah yığdı, qaladı, 
Oz xalqını düşmən kimi taladı. 
Cəza yoxkən hər gün meydan suladı,   
Anlamadı, bu əməli günahdır. 
 
Xəstə idrak vurdu ona çox ziyan, 
Görmədilər xeyir işə əl qoyan.  
Dönüb oldu qeybət qiran, söz yayan, 
Anlamadı, bu əməli günahdır. 
 
Kim dindisə, qol gücünə danışdı, 
Aləm dəydi bir-birinə, qarışdı, 
İtdi vicdan, batdı qeyrət, barışdı. 
Anlamadı, bu əməli günahdır. 
 
XALİSTÜRKəm, halal çörək yedim mən, 
Hər bir kəsin eybin üzə dedim mən, 
Qanan qandı, qanmaza nə edim mən? 
Anlamadı, bu əməli günahdır...  

28.07.2012. 
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MƏNİ İNAM YAŞADIR 

 
Sual etdin: “Bir fərqimiz yox bizim, 
Hamı səni nədən belə çox sevir?” 
Bir-bir sayım fərqimizi, “əzizim”, 
Sonra dinlə, gör ürəyin nə deyir... 
 
Mən zəhmətə könül verdim ürəkdən, 
Sənsə, onun saf eşqini duymadın. 
Mən arı tək zövq aldıqca əməkdən, 
Zəhmətkeşi, hətta insan saymadın. 
 
Göz yaşıdır neçə-neçə insanın 
Haram yolla topladığın bu sərvət. 
Ömrün boyu susub durdu vicdanın, 
Anlamadın, bu necə bir rəzalət, 
 
Bir fərqimiz hopub cana, qandadır, 
Məni halal, səni haram yaşadır. 
Mənim səndən bir fərqim də ondadır,                 
Səni güman, məni inam yaşadır. 

20.09.2012. 
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EY TÜRK OĞLUM 

 
Ruhun təzə olsa da, bax,   
dünya bilir, türk uludur. 
Öz yolundan dönən deyil,  
tutduğu yol haqq yoludur. 
 
Qoy eşitsin bir də cahan, 
türk sevməyir ədavəti. 
Bu dünyaya gələn gündən, 
bağışlamır xəyanəti... 
 
Qeyrət türkə əmanətdir,  
şərəf, vicdan bir zinətdir. 
Haqqı danmaq, haqdan dönmək,  
türkə görə rəzalətdir. 
 
Sevməyi də türk sayağı, 
hələ heç kim bacarmayıb. 
Sevə-sevə yaşayır o,  
dörd min ildir qocalmayıb. 
 
Türk Dünyası nağıl deyil, 
xəyal deyil, həqiqətdir. 
Türkün qüvvə, güc mənbəyi 
ruhundakı cəsarətdir. 
 



Babək  XALİSTÜRK 

72 

 
 
Olmasaydı bu cəsarət, 
o, türk adı daşımazdı, 
Yüz illərlə, min illərlə,  
ömür sürüb yaşamazdı. 
 
Ulu Turan, ulu yurdun,  
sən göylərdən enməlisən.         
Haraylayır Vətən səni,  
tez Vətənə dönməlisən. 
 
Hey çalxanan bu dünyada 
türkün haqqı durulacaq. 
Bayraqların zirvəsində  
türk bayrağı qurulacaq...  

22.09.2012. 
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HEÇ VAXT ƏYİLMƏZ 

 
Halalı harama qatan nakəsin,                       
Bir gözü gülsə də, bir gözü gülməz.       
Kar olar, eşitməz haqlının səsin,              
Sürünən vicdanı heç vaxt dikəlməz. 
 
Görəndə fağırı əzər, ayaqlar,                 
Malını, mülkünü həmən qucaqlar. 
Onun ucbatından sönən çıraqlar, 
O qədər artar ki, hesaba gəlməz. 
 
Əl tutmaz yaxına, nə də uzağa, 
Ömründə tüpürməz yanıq barmağa. 
Sonunda əyilib dönər yumağa,  
Gözünün yaşını bacı da silməz.   
 
 Haramla bəslənib boy atan övlad, 
 Üzün qara edər, həm batırar ad. 
 Həyatı bu üzdən olunca bərbad, 
 Ağzının dadını, tamını bilməz. 
 
 XALİSTÜRK, düşsən də borana, çənə,  
 Haram yol tapmadı halal süfrənə.   
 Daim könül verdin haqqın səsinə, 
 Haqqa tapınanlar heç vaxt əyilməz. 

                                                 25.09.2012. 
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DESƏN 

 
Desən, min arzum var, yerinə yetir, 
Yetirrəm, əzizim, inan, yetirrəm.  
Desən, dərdi, qəmi dünyadan itir, 
İtirrəm, əzizim, inan, itirrəm.  
 
Desən, qov bu qışı, mənə yay gətir, 
Göydən ulduz qopar, sovqat, pay gətir, 
Parlaq Günəş gətir, nurlu Ay gətir. 
Gətirrəm, əzizim, inan, gətirrəm. 
  
Desən, bu halımı duymursan, nədir? 
Həsrət qucağında əsirəm tir-tir,  
XALİSTÜRK, dayanma, hicranı bitir!.. 
Bitirrəm, əzizim, inan, bitirrəm. 

27.12.2012. 
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ALLAH 

 
Nə iş tutsan, harda olsan,  
Sən Allahı bil yanında.  
Haqq olana sadiq qalsan,  
Saxlar səni pənahında. 
  
Sanma Allah uzaqdadı,  
O güllərdə, çiçəklərdə.  
Əzəl gündən məskən saldı,  
Sevgi dolu ürəklərdə. 
  
Allah Yerdə, Günəşdədir,  
Ulduzlarda, kəhkəşanda.  
Pak əməldə, saf işdədir...  
Tanı onu bu nişanda.  
 
Haqdan azıb düşsən dara,  
Kömək istə Allahından.  
Tövbə edən hər quluna,  
Qıymaz, keçər günahından. 
 
Yoxdur başqa təmənnası,  
Sən onu sev, bəsdir, yetər.  
Onu qəlbən sevənləri  
Qoymaz darda, dada yetər... 

10.05.2013. 
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VİDA DEYƏ BİLMİRƏM 

 
Sən silsən də birdəfəlik yadından, 
Sevdamıza vida deyə bilmirəm.       
Kül qalsa da eşqimizin odundan,  
Sevdamıza vida deyə bilmirəm. 
           
Sevdamızın oxu daşa tuş oldu,  
Qismətə bax, ömrü bircə qış oldu.       
Vida günü ayaqlarım daş oldu,    
Sevdamıza vida deyə bilmirəm. 
 
Nədən tale bizi ürcah elədi,                            
Dolandırıb bu sevdaya bələdi?    
Burda sirr var, sanma elə-belədi,        
Sevdamıza vida deyə bilmirəm. 
 
XALİSTÜRKəm, söylə, necə edim tab? 
Səndən qalan hər xatirə – min əzab. 
Ağlım almış içirdiyin o şərab, 
Sevdamıza vida deyə bilmirəm.  

30.09.2013. 
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GİZLƏDƏ BİLMİRƏM ... 

 
Gizlədə bilmirəm eşqimi, gözəl, 
Həsrətin çəkməkdən səbrim daralıb. 
Ovuda bilmirəm qəlbimi, gözəl,              
Sənsiz ruhum bezib, dünyam qaralıb. 
 
Qoy axım sevinc tək qəlbinə dolum,  
Qovum ruhundakı dumanı, çəni.  
Ya istə can verən bir qulun olum, 
Təki öz quluntək sevəsən məni. 
 
Ya da ki, bir gümüş kəmərin olum,        
Qucaqlayım bərk-bərk incə belini.      
Yaxud da, a gözəl, darağın olum,      
Doymadan hey öpüm qara telini. 
 
Nə gözəl, bağçanda çiçək tək bitsəm,   
Dərib gəzdirərsən nazik əlində.  
Ya da ki, biryolluq qərq olub itsəm, 
Xumar gözlərinin qəmzə selində. 

10.12.2013. 
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BAHAR KÜLƏYİ 

 
Döyüb pəncərəmi bahar küləyi,  
Yarımdan ərməğan gətirdi mənə.  
Onun pıçıltıyla: ”Sevirəm səni”, 
Dediyi sözləri yetirdi mənə.  
 
Ruhum fərəhlənib qanadlar taxdı, 
Uçdum səmalarda, uçdum doyunca. 
Başımın üstündən bir ulduz axdı, 
Tutub niyyətimi, baxdım dalınca.  
 
Nə qədər bəxtəvər, necə də şaddım,  
Elə bil göylərdən sevinc yağırdı. 
Mənə elə gəldi, ya elə sandım,  
Hansısa planet məni çağırdı. 
 
Ulduzlar bir yanda, ay da bir yanda... 
Üz tutub göylərə, dualar etdim.  
Ötmədi bircə il, payız olanda, 
Yarıma qovuşdum, arzuma yetdim,  
Səadət qoynunda qərq olub itdim... 

26.04.2014. 
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UĞUR OLSUN, NÜYVƏR ŞƏRİF 
(Səmimi dostum şairə Nüyvər xanıma) 

 

Sevinc dərdim xoş illərdən, 
Fərəh dolu fəsillərdən. 
Dəstə tutub tər güllərdən, 
Məclisinə etdim təşrif,  
Uğur olsun, Nüyvər Şərif! 
 

Şeirlərin qatar-qatar, 
Hər misranda bir hikmət var. 
Xəstə könül şəfa tapar. 
Qoyma kimsə etsin təhrif ,     
Uğur olsun, Nüyvər Şərif! 
 

Xəyalların kəhər atlı,                 
İlham pərin quş qanadlı,            
Sənət dünyan bağ-bağatlı.          
Qəlbin gültək – incə, zərif,  
Uğur olsun, Nüyvər Şərif! 
 

Sözlərində həqiqət var, 
Səmimiyyət, məhəbbət var,  
Mərdlik, qeyrət, cəsarət var. 
Bu şeirim deyil tərif,     
Uğur olsun, Nüyvər Şərif! 
 

XALİSTÜRKəm, dost canlıyam, 
Azərbaycan ünvanlıyam, 
Lap dəqiqi, Turanlıyam. 
Şeir söylə xəfif-xəfif,     
Uğur olsun, Nüyvər Şərif!                       

08.09.2014. 
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ANAM 
 

Nə qədər olsa da çox dəyanətim,
Bitməyir kədərim, ötmür möhnətim. 
Ruhumda kök atıb sənin həsrətin...    
Ömrümün solmayan mənası – anam! 
Dünyanın mehriban anası – anam!  
 

Əlinin sığalı başımda qalmış, 
Üzümdə, gözümdə, qaşımda qalmış, 
Ömrümdə, günümdə, yaşımda qalmış... 
Ömrümün ən şirin röyası – anam!                 
Dünyanın mehriban anası – anam! 
 

Yenidən dizinə baş qoysam nə qəm,          
Bir həzin laylanı mən duysam nə qəm,         
Bir anlıq dizində uyusam nə qəm...   
Ruhumun əbədi qidası – anam! 
Dünyanın mehriban anası – anam!  
 

Gözümdən süzülən yaşdı bu həsrət,                                      
Qəlbimdən asılan daşdı bu həsrət,        
Bütün dərdlərimdən başdı bu həsrət...   
Qəlbimin susmayan sədası – anam!         
Dünyanın mehriban anası – anam!             
 

Öz balan Babəkdir dərd çəkən sənsiz, 
Dünya boyda dərdi mərd çəkən sənsiz,       
Ömrünə, gününə dərd əkən sənsiz...     
Dərdimin dərmanı, davası  – anam!    
Dünyanın mehriban anası – anam!    

11.09.2014. 
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PAYIZ KÜLƏYİ 
 

Bir cüt xəzan vurmuş yarpaq əlində, 
Döydü pəncərəmi payız küləyi. 
Həsrətə bürünmüş nəğmə dilində,  
Döydü pəncərəmi payız küləyi. 
 
Sanki bir quş idi sinəsi dağlı, 
Çırpınırdı, fəqət, qəfəsi bağlı,  
Olduqca pərişan, həm də qayğılı, 
Döydü pəncərəmi payız küləyi. 
 
Xeyli darıxmışdı gəzişmək üçün,  
Köhnə dost-tanışla görüşmək üçün,  
Dərdini, qəmini bölüşmək üçün  
Döydü pəncərəmi payız küləyi. 

14.09.2014. 
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İNANMIRIQ NAĞILLARA 
 

Amerikan, rus, fransız                
Çevriliblər nağılbaza.                    
On illərlə bu üç qansız             
Bizə quyu qaza-qaza,                 
Çevriliblər nağılbaza.   
  

Yetər, bizi hey aldatdız,               
Nağıl girmir başımıza.                    
Bəsdir, bunca zəhər qatdız,            
İsti, halal aşımıza;                      
Nağıl girmir başımıza.  
  

Susun daha, bəsdir, susun!            
Tamam toxuq nağıllara.                 
Bu nağıllar qəbir qazdı,                       
Yüzlərlə mərd oğullara.        
Tamam toxuq nağıllara.   
  

Türk qanlıyıq, türk soyluyuq,        
Anamızdır Azərbaycan!                   
Bu torpaqlar uğrunda biz,        
Min illərlə axıtdıq qan.          
Anamızdır Azərbaycan!  
  

Söz vermişik, and içmişik,       
Nağıllara uymayaq biz.                
Bu torpağın bir qarışın,            
Düşmən əldə qoymayaq biz.  
Nağıllara uymayaq biz!..  

15.10.2014. 
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BU DÜNYANIN DƏRDİ NƏDİR 

 
Əlbir olub müxənnətlə, qənimlə,  
Bir amansız oyun qurub mənimlə. 
Baş-başayam özü boyda qəmimlə,   
Bu dünyanın dərdi nədir, səri nə?       
 
İnanmayır haqq sözümə, doğruma, 
Çalın-çarpaz dağlar çəkir bağrıma. 
Məhəl qoymur qəlb yarama, ağrıma, 
Bu dünyanın dərdi nədir, səri nə? 
 
Bir günahım, heç bir suçum olmadan, 
Zülm eləyir halım xəbər almadan.  
Ləzzət alır ilan kimi çalmadan,                   
Bu dünyanın dərdi nədir, səri nə? 
 
Mərd üzünə qapıları bağladır, 
Namərd qalır, mərd sinəsi dağladır.  
Dünya elə qanan kəsi ağladır...  
Bu dünyanın dərdi nədir, səri nə? 

20.10.2014. 
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DÜNYA, VARMI HEÇ XƏBƏRİN 

 
Dünya, varmı heç xəbərin? 
Baisisən sən nələrin? 
Əzəl gündən, qənimisən 
Eşqlə çarpan ürəklərin... 
 
Haqqı nahaq yazansan sən, 
Əyrini düz yozansan sən... 
Güman etmə bilən yoxdur, 
Mərdə məzar qazansan sən... 
 
Üzə durub hey dansan da, 
Alovlanıb lap yansan da, 
Sən ilk gündən boş, puç, yalan, 
Aldanmaram, talansan da... 

26.10.2014. 
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AY QARA GÖZLÜM 

 
Günəş tək gözəlsən, ay qara gözlüm, 
Sevgi həvəsilə aşıb-daşırsan. 
Konlümün sultanı, şəkər, bal sözlüm, 
Nədən məni görcək uzaqlaşırsan? 
 
Öyrədib özünə məni əzəldən, 
Dedin: “Buraxmaram əlini əldən”. 
Niyə dönüb yada belə qəfildən,  
Bağrımın başını yaralayırsan? 
 
Bilirsən, sadiqəm məhəbbətinə, 
Bir gün də dözmərəm mən həsrətinə. 
Bəs nədən salırsan belə çətinə, 
Hansı günahımçın qisas alırsan? 
 
Əlinlə duz basıb sızlar yarama, 
Yersiz sınamaqçın yollar arama. 
Yadlarla danışıb hərdən qarama, 
Nə üçün məni də ruhdan salırsan? 
 
Sevda bağımızda tər çiçəklər ək,                                           
Küsüb inciməyin üstündən xətt çək.                                    
Onsuz da dost-tanış bir gün deyəcək: 
“Qismətin Babəkdir, hara qaçırsan?” 

30.10.2014. 
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VÜSALINDIR DƏRMANIM 

 
Gül üzünü görüncə,  
Havalandı ürəyim... 
Birləşincə əlimiz, 
Qanadlandı ürəyim. 
 
Sevincindən ürəyim 
Səmalarda dolandı.   
Bu dünyada onuntək 
Kimsə sənə heyrandı? 
 
Söylə, gülüm, nə üzdən  
Sevdamızdan darıxdın?     
Qüssə, kədər əlində  
Məni yalqız buraxdın? 
 
Ürəyimin o gündən 
Sızıltısı bitməyir. 
Ovuc-ovuc dərmanlar 
Köməyinə yetməyir. 
 
Mənasını itirmiş 
Bu gün həyat gözümdə.  
Üz döndərib gedibdir 
Məndən ilham pərim də. 
 



Tanrıdan kəm sevinc payım 

87 

 
 
Gətirmirəm daha tab,  
Zalım həsrət əlində.  
Qıyma adım dolansın 
Naşı, nadan dilində. 
 
Bu dünyada tək sənsən, 
Ürək dostum, həyanım.       
Qayıt, gülüm, qayıt gəl,  
Vüsalındır dərmanım... 

31.10.2014. 
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YARALARIM GÖZ-GÖZDÜ 

 
Ürəyimdə məskən salan dərdə bax,  
Gündə beş-beş balalayır, heç sözdü?  
Nə günahım vardı axı, ay Allah?!  
Mən yazığı qüssə, kədər, qəm üzdü.  
 
Bu dərd hər gün çaylar kimi çağlayır,  
Aman vermir, bənd-bərəni bağlayır, 
Gecə, gündüz gözlərim qan ağlayır. 
Ürəyimə gör nə qədər köz düzdü... 
 
Bütün günü gəzir mənlə qol-boyun,  
Ayrı qalmır, açır başa min oyun, 
Lap üzüldüm, məni daha dinc qoyun!  
Ürəyimdə yaralarım göz-gözdü.  
 
Yara deyin, gəlib çarə eyləsin,  
Sidq ürəkdən bir şəfalar diləsin,  
Məni eşqin atəşinə bələsin.  
Həsrətinə mənim qədər kim dözdü?.. 

09.11.2014. 
 
 
 

 
 



Tanrıdan kəm sevinc payım 

89 

 
GEDİB GƏZMƏ ÖZGƏ HEYRAN 

 
Ağ buxağı qara xallım,                                                   
Dodaqları beçə ballım, 
İncə bellim, ay camallım... 
Ürəyimə salıb tufan,  
Gedib gəzmə özgə heyran.  
 
Sənsiz halım çox pərişan... 
Gündən-günə aşıb-daşan  
Dərd əlindən bağrım şan-şan. 
Qoyub məni könlü viran,  
Gedib gəzmə özgə heyran. 
 
İncikliyin daşını at,  
Gəl ömrünü ömrümə qat. 
Qoyma yatsın bəxtim, oyat... 
Qara gözlüm, nazlı ceyran, 
Gedib gəzmə özgə heyran. 

10.12.2014. 
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NAMƏRD QOVUR, MƏRD QAÇIR 

 
Bu nə dünya? Namərd qovur mərd qaçır, 
Namərd hər an qəm ələyir, dərd saçır,  
Mərd qapısın gündə min yol dərd açır.  
Nədən susur, laldır, nədir bu dünya?                
Qardaş, vallah divanədir bu dünya! 
 
Bu nə dünya? Namərd meydan sulayır, 
Mərd kişini əzir, çapır, talayır,    
İblis kimi haqqa nahaq calayır. 
Nədən bunca biganədir bu dünya? 
Qardaş, vallah divanədir bu dünya! 
 
Bu nə dünya? Mərd zərləri “yek” vurur,  
Namərd atan zərlər həmən “şeş” durur,   
Dünya gedib namərdlərlə iş qurur. 
Düz demişlər: “Əfsanədir bu dünya”, 
Qardaş, vallah divanədir bu dünya! 
 
Bu nə dünya?.. Tükənməyir suallar, 
Nədənlərlə ayaqlaşmır xəyallar, 
Milyonlarla açılmamış sirri var.  
Kimsə deyib: “Qəmxanədir bu dünya”.  
Qardaş, vallah divanədir bu dünya! 

08.12.2014. 
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GÜLÜM, DEMƏ UNUT MƏNİ 

 
Unut məni, söylədin sən, de, nədən?  
Gülüm, demə unut məni, sən Allah!  
İstəsəm də, bacarmaram, biləsən,  
Gülüm, demə unut məni, sən Allah!  
 
Sevdamıza şahid olmuş ilk bahar, 
Ömrümüzdə silinməyən izi var,  
Olanları ürək necə unudar?  
Gülüm, demə unut məni, sən Allah! 
 
Yastığımdan ətri gəlir telinin,  
Üz-gözümdə sığalı var əlinin,  
Dodağımda balı qalıb dilinin...  
Gülüm, demə unut məni, sən Allah!  
 
Xəyalımda hey dolanır surətin,  
Bilsən, necə amansızdı həsrətin,  
Sən mənimsən, mən də sənin qismətin... 
Gülüm, demə unut məni, sən Allah! 
 
Ürəyimdə qaladığın bu ocaq,  
Ömrüm boyu alovlanıb yanacaq.                                          
Bilmirsənmi, sevda deyil oyuncaq...   
Gülüm, demə unut məni, sən Allah!  
Gülüm, demə unut məni, sən Allah! 

20.01.2015. 
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MƏNİ DƏ APAR 
 
Bu gün söylədim mən o qələmqaşa, 
Baharı döndərmə gözümdə qışa...  
Məni həsrətinlə qoyub baş-başa, 
Uçurub dünyamı eyləmə tar-mar,  
Ya getmə, ya da ki, məni də apar! 
 

Oynama hissimlə, duyğularımla, 
Eşqimdən güc alan arzularımla,  
Göylərdən enməyən xəyallarımla... 
Sənsizlik qanıma kədər tək hopar,  
Ya getmə, ya da ki, məni də apar!  
 

Günəş küsər məndən, gülməz üzümə, 
Sənsiz ürəyim də baxmaz sözümə,  
Əbədi bir zülmət çökər gözümə.  
Getmə, getsən ürək min azar tapar,  
Ya getmə, ya da ki, məni də apar!  
 

Tək sənə borcluyam hər calalımla, 
Məni tək buraxma dərd, məlalımla, 
Yaşaya bilmərəm sənsiz halımla... 
Əzrayıl atını qapımda çapar,  
Ya getmə, ya da ki, məni də apar!  
 

XALİSTÜRKəm, gülüm, sənsən baharım,  
Sənsən Tanrı payım, dövlətim, varım. 
Hər yetən dilbərə demərəm yarım... 
Qəlbimdə kök atmış kədəri qopar,  
Ya getmə, ya da ki, məni də apar! 

08.04.2015 
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ANAMA HƏSRƏTƏM 

 
Bənövşə ətirli, mehriban, əziz,                      
Günəş tək şəfqətli, müqəddəs, təmiz,                            
Ürəyi bir ömür narahat dəniz,                                         
Anama həsrətəm, anama, ellər!  
  
Əlləri şəfalı, ağzı dualı,                                                  
Övlada qayğıkeş, ərə vəfalı,                                       
Bir həyat yaşadı xeyli cəfalı,                                          
Anama həsrətəm, anama, ellər! 
 
Bu həsrət ruhumu talan eyləyib,                                    
Ən ağır dərdimi yalan eyləyib,                                      
Dözməyib ürəyim, bəyan eyləyib,                                 
Anama həsrətəm, anama, ellər! 
 
İndi bir mələkdir göylərdən baxır,                                  
Qəlbim sızlayanda şimşək tək çaxır,                              
Kövrək bulud olub gözünü sıxır,                                  
Anama həsrətəm, anama, ellər! 
 
Ötən hər saatım dönür bir ilə,                                        
Gözümdən süzülür dərd gilə-gilə,                                 
Nədən çox uzanır bu həsrət belə?                                  
Anama həsrətəm, anama, ellər!                                      

30.04.2015. 
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SƏN ADINI ÜRƏYİMƏ YAZMISAN 

 
Xəyalımda surətini qazmısan,  
Niyə dönüb yad olmusan sən indi? 
Sən adını ürəyimə yazmısan,  
Necə silim onu, gülüm, mən indi?  
 
Söyləyirdin: “Sənsən mənim baş tacım,  
Bu dünyada ehtiyacım, əlacım,  
Bala dönür səni görcək hər acım...”  
Bu xoş sözlər, etiraf et, sənindir.  
 
Bu eşq bizə bəxşişidir göylərin, 
Bu eşq çıxmış sınağından illərin, 
Qatammarıq qabağına yellərin,  
Ömrümüzdə  naxışları dərindir.  
 
Bitməyibdir bu eşq hələ, bilirəm,  
Bitə bilməz bu eşq belə, bilirəm,  
Mən tərəfdən incikliyi silirəm,  
Qayıt, gülüm, bu qəlb sənin yerindir.  

05.05.2015. 
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SƏNİN  HƏSRƏTİNDİR 

 
Kədərə bürünüb ruhumu sıxan,  
Sənin həsrətindir, sənin həsrətin.  
Göz yaşıma dönüb qəlbimə axan,  
Sənin həsrətindir, sənin həsrətin. 
 
Ruhumu göylərdən alıb endirən,                                         
Könlümün sazını qəmli dindirən,                                       
Nadanı, naşını mənə güldürən, 
Sənin həsrətindir, sənin həsrətin.  
  
Bəxtəvər günləri əlimdən alan,  
Məni cəhənnəmtək atəşə salan, 
Eşq dolu qəlbimi daşlara çalan,  
Sənin həsrətindir, sənin həsrətin.  
 
Məni qultək əyən, qultək sındıran,  
Heç uf da demədən yaxıb-yandıran, 
Damarda qanımı buztək donduran,  
Sənin həsrətindir, sənin həsrətin.  
 
Yolumu tikana, kola döndərən,  
Ömrümü üfürüb şam tək söndürən,  
Məni diri-diri göra göndərən,  
Sənin həsrətindir, sənin həsrətin. 

10.05.2015. 
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NƏĞMƏ DOLU ÜRƏYİM 

 
Nəğmə dolu ürəyim, 
Hər an səni arayır. 
Barmaqlarım xəyalən, 
Saçlarını darayır. 
 
Sən ruhumun qanadı 
Sənsiz necə dözüm mən? 
Sənsizliyin qəm yükün, 
Necə çəkim, gözüm, mən? 
 
Yox cahanda sən kimi, 
İncə qəlbli bir mələk. 
Sənin üçün döyünür, 
Yorulmadan bu ürək. 
 
Tanrı payım – qismətim, 
Ehtiyacım, gərəyim! 
Bu dünyada tək səni, 
Səni sevdi ürəyim. 
 
Uzaq gəzib dolanma,                                                 
Ömrünü qat ömrümə.                                                
Bəxş et sevinc, səadət,                                               
Sənsiz donan könlümə.                                              

11.05.2015. 
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GÜLAYIM 

(Nəğmə) 
 

Sən Günəşim, Ayımsan,                                             
Gözəl, göyçək Gülayım!                                            
Sən Tanrıdan payımsan,                                            
A gül, çiçək Gülayım! 
 
Məhəbbətlə çırpınan                                               
Həyat dolu ürəksən.                                                
İndicə göydən enmiş                                          
Bir mehriban mələksən.    
      
Səni sevən aşiqə                                                         
Hər gün naz et, işvə sat.                                            
Ən şirin arzumuza                                                     
Mən də çatım, sən də çat. 
 
Hara getsən, gələrəm,                                                
Gülay, sənin dalınca.                                              
İnan ki, əl çəkmərəm,                                                
Sən mənə yar olunca.                                                 

12.05.2015. 
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ÖZÜN DE, ALLAH 

 
Dəyişib insanlar, tez yolun azır, 
Hər kəs günah üstə hey günah yazır. 
Qardaş var qardaşı didməyə hazır 
Dünya hara gedir, özün de, Allah! 
 
Hər kəs öz bildiyi havanı çalır,  
Doğru alçaldılır, yalan ucalır,  
Nahaq meydanında haqq çaşıb qalır,  
Dünya hara gedir, özün de, Allah! 
 
Həyalı həyasız əlində dustaq, 
Haqsızla həyasız günaha ortaq,  
Dözmür bu gərdişə nə daş, nə torpaq,  
Dünya hara gedir, özün de, Allah!  
 
Nazir var həyasız, hakim var qansız,  
Dindar var başkəsən, dinsiz, imansız,  
Dolanır arada bəşər inamsız...  
Dünya hara gedir, özün de, Allah!  
Dünya hara gedir, özün de, Allah!  

16.05.2015. 
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GÜNAHKARAM, QAYIT, GƏL 

 
Xəyallarım hey arxanca sürünür,                                         
Qayıt, gülüm, günahkaram, qayıt, gəl!..                                
Bitə bilməz bu eşq belə, görünür,                                       
Qayıt, gülüm, günahkaram, qayıt, gəl!.. 
 
Mən küsdürdüm, bütün günah mənimdi,    
Günahlarım indi mənə qənimdi,                                            
Kaş biləydim, haradasan sən indi,                                         
Qayıt, gülüm, günahkaram, qayıt, gəl!..  
 
Yaddaşıma həkk olunub gözlərin,                                      
Gül qoxulu, həyat dolu sözlərin,                                           
Üz sürtdüyüm bir məbəddir izlərin...                                   
Qayıt, gülüm, günahkaram, qayıt, gəl!.. 
 
Çıxmasa da sınağından illərin,         
Sevdamızdan ətri gəlir güllərin,                                            
Ümid dolu bəxşişidir göylərin;                                             
Qayıt, gülüm, günahkaram, qayıt. gəl!..  
 
İnanıram, dönəcəksən sən mənə,            
Tutacaqsan əllərimdən sən yenə,                                           
Ürəyimin ehtiyacı var sənə,                         
Qayıt, gülüm, günahkaram, qayıt, gəl!.. 

17.05.2015. 
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QALMADI 

 
Kölgən kimi hey arxanca süründüm,  
Hərdən dönüb baxdın mənə çəpəki. 
Ürək qandı, mənsə xoşbəxt göründüm,  
Xoşbəxt görsün dedim məni yar təki.  
 
Yoxmuş səndə nə etibar, nə vəfa,  
Vəfasızlıq sənin alın yazınmış.  
Eşq yolunda çox çəksəm də mən cəfa,  
Ürəyini bir başqası qazanmış. 
 
Həsrətini göz yaşımla yumağa,  
İllərimi qurban verdim, olmadı.  
Göz kor oldu, belsə döndü yumağa, 
Vüsalına bir gümanım qalmadı. 

20.05.2015. 
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QOŞA ADDIMLAYAQ 

                                                                             
Yenə asılıbdır məchul nöqtədən,        
Dünyanın yükünü çəkirmiş kimi...                                        
Dalğın baxışların nə gəzir görən?      
Dünyaya yeni don biçirmiş kimi...  
                    
Sən dönük çıxandan, saf eşqimizə                                        
Yurd salıb qəlbində qüssə, qəm, kədər.                                
Xəyalın yığılmır dağdan, arandan,                                       
Ömür axıb gedir boş yerə, hədər. 
 
Qalmısan yer ilə göy arasında...                                            
Didərgin halına dözmürəm daha.                                          
Qayıt gəl yenidən ömrümə, gülüm,                                       
Qoşa addımlayaq nurlu sabaha. 

25.05.2015. 
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İNDİ BAHAR FƏSLİDİR 

(Nəğmə) 
 

İndi bahar fəslidir,                                                   
Gül gülə naz eyləyir.                                                
Kol dibindən bənövşə,                                              
Nərgizə göz eyləyir. 
 
Eşqə düşüb bülbülüm,                                              
Şux nəğmələr söyləyir.                                             
Sevdiyi gül vəfalı,                                                   
Vəfasızı neyləyir?   
  
Səsləyir öz qoynuna                                                 
Gül baxçalar, çəmənlər.                                           
Yubanmayın, tez gəlin,                                            
Ay ürəkdən sevənlər! 
 
Dolsun ürək eşq ilə,                                                  
Qalmasın yer möhnətə.                                            
Sevə-sevə yaşayaq,                                                   
Həyat dönsün cənnətə.                                            

26. 05. 2015. 
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BİR TƏBƏSSÜM 

 
Yadındamı, məhləmizdən keçərkən  
Bir təbəssüm məni sənə bağladı.  
Bircə anda doğmalaşdıq yad ikən,  
Bir təbəssüm məni sənə bağladı. 
 
Gül dodaqda qanad çalan təbəssüm,  
Ay üzünə şəfəq salan təbəssüm,  
Yüz il ötsə yadda qalan təbəssüm...  
Bir təbəssüm məni sənə bağladı. 
  
Gözlərindən nur tək axan, süzülən,  
İlk baxışdan məlhəmliyi sezilən,  
Ürəyimə naxış-naxış düzülən...  
Bir təbəssüm məni sənə bağladı.  
 
Ürəyimi çalıb getdin o gündən,  
Məni məndən alıb getdin o gündən,  
Məni dərdə salıb getdin o gündən...  
Bir təbəssüm məni sənə bağladı... 

26. 05. 2015. 
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VER ƏLİNİ, ƏZİZİM 

 
Nur ələyib Ay yenə ruhumuzu oxşayır,  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq.  
Ulduzlar da sayrışıb sevgi, sevinc paylayır,  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq.  
 
Sevgi dolu gecədir, əsir xəfif küləklər,  
Ruhumuza dad qatır gecə, dəniz, çiçəklər,  
Qala bilməz biganə bu büsata ürəklər,  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq.  
 
Sahildə yoxdur heç kəs, təkcə bizik – ikimiz...  
Özgə bir həyəcanla çırpınır, bax, qəlbimiz,  
Göy sulara yayılsın həyat dolu şərqimiz...  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq.  
 
Neçə illərdən bəri əllərinə həsrətəm,  
Müşk qoxulu o ipək tellərinə həsrətəm,  
Gülüşünün çağlayan sellərinə həsrətəm...  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq. 
 
Gəl dayanaq üz-üzə, lal baxışlar danışsın,  
Məhəbbətdən od alıb gözlərimiz alışsın,  
Qucaqlaşaq sübhədək, ruhlarımız qarışsın...  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq.  
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Lal sükutun əlində səhərədək çırpınaq,  
Qızarınca dan yeri sarmaşıq tək sarmanaq,  
Qoy allansın daha da lalə kimi al yanaq...  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq.  
 
Gecə yenə bürünmüş öz füsünkar donuna,  
Alsın aşiq-məşuqu şəfqət dolu qoynuna,  
Şahid olsun yenidən bir həsrətin sonuna...  
Ver əlini, əzizim, bu gecədən kam alaq. 

08.07.2015. 
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VƏTƏN SƏNƏ NİYƏ OĞUL DESİN Kİ 
        

Bu Vətənə nə vermisən, eloğlu, 
Vətən sənə niyə oğul desin ki?  
Yol tutmusan günah dolu, suç dolu... 
Vətən sənə niyə oğul desin ki?  
 

Yaşamısan özün üçün, qayğısız,                                           
Həm atana, həm anana sayğısız,  
Bu Vətənin dar günündə duyğusuz... 
Vətən sənə niyə oğul desin ki? 
 

Düşünmə ki, Vətən sənə borcludur,  
Hamı sənin qabağında suçludur,  
Sənin yüz min günahını kim yudu?  
Vətən sənə niyə oğul desin ki?  
 

Utanmadan bu milləti çapdın sən,  
Son tikəsin, son qəpiyin qapdın sən,  
Cild dəyişdin, guya iman tapdın sən.  
Vətən sənə niyə oğul desin ki? 
 

Bir ac ilə çörəyini bölmədin,  
Vətənlə tən ağlamadın, gülmədin,  
Vətən üçün öldürmədin, ölmədin... 
Vətən sənə niyə oğul desin ki?  
 

Harda gəldi bir ağlaşma qurursan? 
Guya ki, sən bu Vətənçün qürursan?  
Yaxşı olar, bir üzünə su vursan...  
Vətən sənə niyə oğul desin ki?                                   

21.12.2015. 
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İNAN MƏNƏ, DOST-MEHRİBAN 

 
Tapşır, gülüm, o gözlərə,  
Qoy baxmasın yad üzlərə.  
Gecələrə, gündüzlərə,  
Qısqanıran səni, inan,  
İnan mənə, dost-mehriban! 
 
Sən təzəcə, tər çiçəksən...  
Sevgi dolu bir ürəksən,  
İncə ruhlu şux mələksən. 
İllərdir mən sənə heyran,  
İnan mənə, dost-mehriban! 
 
Yuxularıma bəzəksən,  
Ömrümə də ol bəzək sən. 
Eşq bağçamda güllər əksən, 
Özüm ollam sənə qurban,  
İnan mənə, dost-mehriban!  
 
Qarşımdan min gözəl keçib, 
Könlüm təkcə səni seçib,  
Dönən deyil, o and içib.  
Sözlərimdə yoxdur yalan,  
İnan mənə, dost-mehriban!   

07.01.2016. 
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DÜNƏN QARŞILAŞDIQ 

 
Dünən qarşılaşdıq yenə o qızla,  
Sanki dağ sellərı bəndləri yıxdı.  
Dayandı qarşımda min işvə-nazla, 
Saf, həzin duyğular qəbimə axdı.  
 
O, baxıb üzümə gülümsədikcə,  
Çırpınırdı ürək yaralı quştək. 
Mən qaçıb getməyə cəhd elədikcə,  
Tərpənə bilmirdim yerimdən daştək. 
 
Görürkən bir ömrün saraltısını,  
İlahi, sınağa çəkirsən, nədi?  
Bu sınıq könlümün sızıltısını,  
Mən necə ovudum, kiridim indi? 
  
Ruhum dil tapmırsa çəmənlə, güllə, 
Gənc qızın nazıyla necə oynayım?  
Qara tellərini bu titrək əllə,  
Necə sığallayım, necə oxşayım?  
 
İlahi, günahım nə idi görən?  
Gecikmiş eşq ilə sınanıram mən.  
Varsa da beş nəfər mənə haqq verən,  
Onunun dilində qınanıram mən. 

13.02.2016. 
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GƏL GÖRÜŞƏK, DEDİN 

 
Gəl görüşək, dedin, gəldim, əzizim,                             
Danışa bilmirsən, dilin titrəyir.                                       
Püstə dodaqların, nəm kirpiklərin,                                 
Ovcuma aldığum əlin titrəyir. 
 
Üzümə dikilib qəmli gözlərin,                                  
Danışa bilmirsən, göz yaşı boğur...                                  
Ruhunu üşüdür sükutun səsi,                                       
Qəlbində kədərli nəğmələr doğur.  
    
Nə yaman kövrəldib ayrılıq səni,                                        
Həsrət aramızda məskən salandan.                                    
Elə mən özüm də çox kövrəlmişəm,                               
Günahsız eşqimiz yetim qalandan.   
 
İlk gündən duymuşdum dönəcəyini,                                  
Mən sənsiz, sən mənsiz ola bilmərik.                                 
Bizə qismət yazan elə yazıb ki,                                          
Onca gün küsülü qala bilmərik.  

04.05.2016. 
 
 
 

 
 



Babək  XALİSTÜRK 

112 

NƏ XOŞ MƏNƏ 
 

Sənsən, gülüm, təmiz arzum, diləyim,  
Fərəh dolu, sevinc paylı ürəyim, 
Göydən enmiş bir qaragöz mələyim... 
Gül üzünü görcək bitir möhnətim,  
Nə xoş mənə, sən olmusan qismətim.  
 

Səhər mehi sığal çəkmiş telinə,  
Çox yaraşır gərdəninə, belinə,  
Yaranışdan bal qatılıb dilinə, 
Təbəssümün tükənməyən sərvətim, 
Nə xoş mənə, sən olmusan qismətim. 
 

Sən heyransan tər çiçəyin çətrinə,  
Mənsə heyran nəfəsinin ətrinə.  
Ömrüm boyu toxunmaram xətrinə... 
Sənlə bal tək şirin sözüm, söhbətim,  
Nə xoş mənə, sən olmusan qismətim.  
 

Su tək şəffaf, müqəddəssən, təmizsən, 
Xəyalımda bir nəğməkar dənizsən,               
İnan, gülüm, mənə candan əzizsən... 
Səadətim, sevgi payım, şəfqətim,  
Nə xoş mənə, sən olmusan qismətim.  
 

Alsa ölüm məni səndən, üzülmə,  
Ölüm haqqdır, dəhşətindən üzülmə.  
Demə, indi necə dözüm bu zülmə. 
Ölüm bizi ayırammaz, afətim,  
Nə xoş mənə, sən olmusan qismətim. 

08.05.2016. 
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AY İNSAFSIZ 

 
Ürəyimdə bu səhər də,  
Dindi kədər pərdə-pərdə.  
Necə dözüm mən bu dərdə,  
Özün söylə, ay insafsız?!  
 
Dağ üstündən dağ çəkmisən,  
Ruhuma dərd, qəm əkmisən.  
Məni viran edəcəksən,  
Sən bu səylə, ay insafsız.  
 
Gəzib dolan bu dünyanı,  
Dost-düşməni özün tanı. 
Səni məntək sevən hanı?..  
Etmə belə, ay insafsız!.. 
                         
Sən ömrümün ilk yazısan,  
Alnımdakı tək yazısan,  
Nədən belə narazısan?  
Getmə göylə, ay insafsız!,. 

10.05.2016. 
 
 
 

 
 
 



Babək  XALİSTÜRK 

114 

 
BİR HƏZİN NƏĞMƏYDİ... 

 
Bir həzin nəğməydi bizim eşqimiz,  
Yaşada bilmədik, vədəsiz söndü.  
Səadət vəd edən o eşq bir anda  
Qəlbimi göynədən acıya döndü. 
 
Sən tamam dəyişdin bir gün icində, 
“Ayrılaq” sözünü gətirdin dilə. 
Aradan ötsə də bu qədər illər, 
Anlaya bilmirəm nədənin hələ.  
 
İndi deyirsən ki, “Unudaq tamam...  
Mənəm günahkarı bu ayrılığın. 
Yenidən başlanan ömür yaşayaq,  
Dayansın rüzgarı bu ayrılığın”. 
 
Unutmaq səninçün olsa da asan,  
Mənimçün çox çətin – işgəncə, əzab. 
Yenidən unutmaq əzablarına,  
Dözərmi ürəyim, gətirərmi tab?..  

14.05.2016. 
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EY VƏTƏN 
 

Suyun, duzun, çörəyinlə boy atdım,  
Min əzabla öz dünyamı yaratdım,  
Həm özümü, həm də səni ucaltdım,  
Daim oldun güman yerim, köməyim,  
Sən, ey Vətən, ürəyimsən, ürəyim!  
 

Həyat məni çox sınağa çəksə də,  
Yollarıma kol, tikanlar əksə də,  
Əqidəmdən dönmədim mən heç vədə.  
Hər an oldun qol-qanadım, dirəyim,  
Sən, ey Vətən, ürəyimsən, ürəyim!  
 

Yollarımı bağlayanda çən, duman,  
Göz açmağa verməyəndə bir aman,  
Varlığından mən güc aldım durmadan.  
Bütövlüyün ehtiyacım, gərəyim,  
Sən, ey Vətən, ürəyimsən, ürəyim!  
 

Keçib gedər bu acılar, çəkmə qəm,  
Düşmənini məhv edərəm, uf deməm.  
Səni bütöv görüb ölsəm, qəm yeməm.  
Sən – əbədi həqiqətim, gerçəyim,  
Sən, ey Vətən, ürəyimsən, ürəyim!  
 

Bu dünyada yaşamadım mən hədər,  
Ölkə gəzdim, millət gördüm nə qədər,  
Yox türkümə – millətimə bərabər...  
Türkü daim uca görmək – diləyim,  
Sən, ey Vətən, ürəyimsən, ürəyim! 

18.05.2016. 
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NƏ YAMAN AĞIRMIŞ KÜSMƏYİN 

 
Mənə ulduzlartək uzaq olmusan,  
Nə yaman ağırmış küsməyin, gülüm.  
Ruhumu sızladan sazaq olmusan, 
Var imiş şaxta tək kəsməyin, gülüm,  
Nə yaman ağırmış küsməyin, gülüm.  
 
O küskün baxışlar yaraşmır sənə,  
Kiçik dünyamıza bir şəfqət gətir.  
Barı bir şam qədər yaxın ol mənə,  
Könlümə azacıq hərarət gətir,  
Kiçik dünyamıza bir şəfqət gətir.  
 
Hər kəsin seçilmiş bir qisməti var, 
Bizə bu qisməti seçən seçibdir.  
Nə sən günahkarsan, nə mən günahkar,  
Dəyişə bilmərik olub keçibdir,  
Bizə bu qisməti seçən seçibdir. 
 
Gəl barışaq, gülüm, inad eyləmə,  
Sənə həsrət qalıb yaşayammaram.  
Gəl məni ömürlük oda bələmə,  
Belə ağır dərdi daşıyammaram,  
Sənə həsrət qalıb yaşayammaram... 

21.05.2016. 
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SƏNİN XƏTRİNƏ 

  
Desən çiçək olub yolum üstə bit,                                         
Bitərəm, əzizim, bitərəm, inan.                                            
Desən bülbül olub şirin nəğmə öt,                                        
Ötərəm, əzizim, ötərəm, inan.   
                        
Desən, qaya üstdə bağ sal, gül bitir,                                      
Bürüsün dünyanı təravət, ətir;                                              
Ruhuma solmayan bir bahar gətir,                                        
Gətirrəm, əzizim, gətirrəm, inan. 
 

Sən mənim qismətim, sevda payımsan,                                
Ən şirin arzumsan, xəyallarımsan,                                       
Hissim, həyəcanım, duyğularımsan,                                    
Betərəm Məcnundan, betərəm, inan.   
                                                  
Mən sənin xətrinə nələr etmərəm,                                        
Səsləsən arxanca hara getmərəm?                                         
Güman eyləmə ha, birdən yetmərəm,                                   
Yetərəm, əzizim, yetərəm, inan.                                            

29.05.2016. 
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SƏNDƏN MƏNƏ XATİRƏ 

 
Bəsdir, qucub baş daşım,  
Hönkür-hönkür ağlama.  
Saxtakarlıq sevməyən,  
Ruhumu da dağlama.  
 
Məndən sənə bəlkə də,  
Xoş xatirə çox qalmış.  
Bu səbəbdən qəlbini, 
Qüssə, kədər, qəm almış.  
 
Sağkən rəva görmədin,  
Tutam incə belindən. 
Bir xoş kəlmə çıxmadı,  
Ünvanıma dilindən...  
 
Səndən mənə xatirə,  
İki damla göz yaşı.  
Bir də qəbrim üstünə,  
Qoydurduğun baş daşı. 
 
Nə özünü incit gəl, 
Nə də mənim ruhumu. 
Uyumuşam əbədi,  
Gəlib pozma yuxumu. 

11.08.2016. 
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LƏNƏT OLSUN FƏLƏYƏ 

 
Ağlar qalsın fələyi!                                                   
Səni məndən o aldı.                                             
Bu bitməyən acını                                       
Ürəyimə o saldı. 
 
Nəydi mənlə qərəzi?                                                 
Nə istədi o məndən?                           
Ruhum qəmli dolanır,                               
Yer üzünü o gündən. 
 
Bir meh ötcək yanımdan,                        
Sığal çəkib telimə.                            
Düşünürəm bu sənsən,                          
Adın gəlir dilimə. 
 
Bu ayrılıq zülm oldu,                                             
İki sevən ürəyə.                                         
Təkcə odur günahkar,                                  
Lənət olsun fələyə!.. 

13.08.2016. 
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ÜMİD YERİM SƏNSƏN, ALLAH 

 
Bu nə dünya, şər xeyiri 
Bir nəlbəki suda boğur. 
Sanki xeyir on ildən bir, 
Şərsə hər gün min yol doğur. 
 
Bircə namərd yüz min mərdin 
Gözgörəti içir qanın. 
Burda ərşə dirənibdir,  
Ah-naləsi mərd insanın. 
 
Ümid yerim sənsən, Allah!  
Bu dünyadan qopar məni! 
Haqq, ədalət zəfər çalan  
Bir dünyaya apar məni!.. 

05.09.2016. 
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YÜZ ÇALXANA, YÜZ ƏLƏNƏ 

 
Əziz dostum, şəkk eləmə 
Mənim mizan gözlərimə.  
Bu dünyanın zayı çıxıb,  
Sən də inan sözlərimə. 
 
Nə insanlıq qalıb burda,  
Nə də vicdan, qeyrət daha.  
Az-cox təmiz insanlar da,  
Batır hər gün min günaha. 
 
Ən müqəddəs arzuların,  
Üzərinə nifrət qonur.  
Dəhşətə bax, isti qanın  
İçində də ürək donur.  
 
Qoca dünya heç oxşamır 
Belə asan düzələnə. 
Düzəlməsi mümkün, gərək  
Yüz çalxana, yüz ələnə… 

08.09.2016. 
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MƏN SƏNİ SEVİRDİM 

 
Mən səni sevirdim, sən özgəsini,  
Uğursuz eşqimiz düşdü dillərə. 
Dəyişdi fəsillər, dolandı illər, 
Bahar ömrümüzü verdik yellərə.  
 
Mən sənin eşqinlə kül olan zaman  
Sən yalan vədlərlə alışıb yandın.  
Mən sənin qəlbinə qul olan zaman  
Özgəni qəlbinin sultanı sandın.  
 
Nə fayda, dönsən də sən bu gün mənə, 
Yenə pərişansan, qəmli gəzirsən. 
Xəyalın bürünüb dumana, çənə,  
Yenə də gözləri nəmli gəzirsən.  
 
Məni də kövrəldib ötən bu illər,  
Dözmürəm kimsənin çəkdiyi aha. 
Göz yaşı görəndə qəlbim sızlayır,  
Qurbanın olaram, ağlama daha. 

01.10.2016. 
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DƏNİZ VƏ SƏMA 
 

Belə rəva görmüşdü 
Yeri, göyü yaradan. 
Dəniz ayrı yaşasın 
Ömrü boyu səmadan. 
 

Məcburdular, doğrudur,     
Bir ömürlük fərağa. 
Əsla eşqə, sevdaya 
Qoyulmadı qadağa. 
 

İlk gəlincə göz-gözə 
Bir-birinə vuruldu. 
Milyon illər ötsə də 
Nə o, nə bu yoruldu. 
 

Bu aşiqlə məşuqu 
Həsrət sanır çoxları. 
“Daşa dəyib”, deyirlər, 
“İlk məhəbbət oxları”. 
 

Fəqət həsrət deyillər, 
Qalsa sözün düzünə. 
Bütün günü baxırlar 
Bir-birinin gözünə. 
 

Aşiqlərin göz-gözə 
Baxması da səadət. 
Gözlər söhbət edirsə, 
Başqa zada nə hacət?.. 

11.10.2016. 
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MƏNİ DƏRDƏ SALIRSAN 
                                           

Bir zamanlar gəzdiyimiz dağları,                                      
Gül ətirli çəmənləri, bağları,                                           
Ötüb keçmiş unudulmaz çağları,                               
Xatırlayıb bulud kimi dolursan.                                 
Gülüm, niyə məni dərdə salırsan?  
 

Sənsizliyim zəhərləmiş balımı,                                        
Yara etmiş ürəkdəki xalımı.                                       
Dost-tanışdan öyrənərək halımı,                                    
Xəzan görmüş çiçək kimi solursan...                    
Gülüm, niyə məni dərdə salırsan?  
    

Sən deyərkən: “Sevdamıza son verək”;                     
Parçalandı sənə möhtac bu ürək...                               
İnci kimi səpələndi min dilək.                                      
Bu gün yenə sən qeydimə qalırsan,                         
Gülüm, niyə məni dərdə salırsan?  
 

Bir-birinə bağlı isə könüllər,                                             
Nə dəyişər, ötsə aylar, fəsillər?                               
Unutmağa bəs eləməz on illər...                             
Danışıram xəyallara dalırsan,                                
Gülüm, niyə məni dərdə salırsan?    
 

Hicran üzüb bizi əldən salmasın,                                      
Səni məndən, məni səndən almasın,                                 
Bu eşq düşüb yarı yolda qalmasın.                                   
Ötənlərçün bunca peşman olursan?                                  
Gülüm, niyə məni dərdə salırsan?                                   

13.11.2016. 
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İLK GÖRÜŞÜMÜZ 
 

Gülüm, yadındamı ilk görüşümüz?  
Quştək çırpınırdı ürəklərimiz.  
Göydəki ulduzun sayı qədərdi,  
Şipşirin, bal dadan diləklərimiz. 
 

Tutdum əllərindən, dayandı zaman,  
Bəzədi dünyanı rəngbərəng çiçək.  
Anlaya bilmədim, doğrusu, o an,  
Yerdəyəm, ya göydə, inan, ey mələk...  
 

Unutdum kədəri, unutdum qəmi,  
Əbədi sevinctək doldun qəlbimə.  
Ruhumuz qarışdı sanki o axşam,  
İlahi bir məlhəm oldun qəlbimə.  
 

Sən də bir başqaydın elə o axşam,  
Bitməyən bir eşqin dastanı kimi.  
Süzürdün saf eşqin səmalarında,  
Möhtəşəm sevdanın ünvanı kimi.  
 

Sevincdən gözlərin par-par yanırdı,  
Füsünkar gecənin qaranlığında.  
Ulduz olduğunu danırdı ulduz,  
Almaz gözlərinin gur işığında.  
 

Ayıra bilmədim gözümü səndən,  
Səhərin gözləri açılanadək.  
Necə heyrandımsa sənə o axşam,  
Heyran qalasıyam toz olanadək. 

06.12.2016. 
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SƏNSİZLİK 

 
Gecə yarı, mən isə                                                  
Sənsizliklə döyüşdə.                                               
Unutdurammır səni                                                
Bu əzablı döyüş də. 
 
Sənsizlikdən bu gecə,                                             
Heç bir ulduz sayrışmır.                                         
Sevgili ulduzlar da,                                               
Sevincini paylaşmır.  
 
Sənsizlik nədən belə                                               
Ağrı verir, acıdır?                                                   
Sənsizliklə, olmaya,                                               
Pis xəstəlik bacıdır? 
 
İmtahanmı sənsizlik,                                              
Yoxsa elə qədərim?                                                
Sənsiz nədən açılmır,                                             
Qaragözlüm, səhərim? 
 
Sənsizliyim dünyada,                                             
Tək əzabım, tək dərdim.                                        
Vüsalına yetməkçin,                                               
Həyatımdan keçərdim. 

05.04.2017. 
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DOSTLARI UNUTMAQ YARAŞMAZ MƏNƏ 
 

Bir dostun gileyi dəydi xətrimə,                                           
Dedi: “Unutmusan dostları nədən?”                                     
Həmin güvənərək şair təbimə,                                               
Bu şeiri dedim mən bədahətən.  
 

Dostları unutmaq yaraşmaz mənə,                                        
Dostlar, Tanrı payı, dövlətdir, vardır.                                   
Dostlarım bilirlər, qoy deyim yenə,                                      
Qəlbimdə hər dostun öz yeri vardır. 
 

Ağladım ağlarkən, güldüm gülərkən,                                    
Saf dostun hər zaman qeydinə qaldım.                                 
Gözümün yaşını bir yol silərkən,                                          
Bir ömür can dedim, qadasın aldım. 
  

Ürək dostlarımla böldüm ruzimi,                                          
Halal süfrəsində düz çörək yedim.                                        
Heç vaxt gizləmədim arzularımı,                                          
Açdım ürəyimi, sirrini dedim.  
 

Biganə dostlardan, düzdür, qaçıram,                                     
Mən dözə bilmirəm biganəliyə.                                            
Mərd dosta qolumu geniş açıram,                                         
Əzəldən vurğunam mərdanəliyə. 
 

Bir dostun gileyi dəydi xətrimə,                                            
Dedi: “Unutmusan dostları nədən?”                                     
Həmin güvənərək şair təbimə,                                               
Bu şeiri dedim mən bədahətən.  

14.04.2017. 
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KÖNLÜM 

 
Könlüm, salma məni zora,  
O vəfasız ucbatından.    
Dözmür ürək ahu-zara,  
O vəfasız ucbatından.  
 
Boğma məni qəm selində,  
Qərq eləmə dərd gölündə.  
Bədnam etmə el dilində, 
O vəfasız ucbatından.  
 
Tanrıdan kəm sevinc payım, 
İndi bir-bir necə sayım?  
Xoş keçməyir ilim, ayım,   
O vəfasız ucbatından. 
 
Ah çəkməkdən yorulmuşam,  
Bulud kimi qaralmışam.  
Mən bir kölə, qul olmuşam,   
O vəfasız ucbatından. 
 
Ürəyimdə var min yara,  
Eh, onsuz da günüm qara.  
Könlüm, sən də çəkmə dara,   
O vəfasız ucbatından...  

23.04.2017. 
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YAZDIĞIM HƏR ŞEİR 

 
Yazdığım hər şeir ruhumdan qopan 
Acılı, şirinli nəğmələrimdir. 
Duyan könüllərdə doğmalıq tapan 
Dərdimdir, qəmimdir, nəşələrimdir. 
 
Oxuma qəm saçan şeirlərimi,  
Ürəyin tab etməz, yanar, oxuma!  
Hər sözdə duyarsan sən kədərimi.  
Qaysaqlı yaralar qanar, oxuma!  
 
Oxu sevgi dolu misralarımı,  
Oxu, qoy çırpınsın eşq ilə ürək.  
Sevindir qanadlı duyğularımı,  
Tək səni vəsf etdim hər an, ey mələk! 
  
Hər misram ruhuna şəfəqlər saçsın, 
Qovsun ürəyindən kədəri, qəmi.  
Hər sözüm könlündə gül, çiçək açsın,  
Qayıtsın qəlbinə ilk bahar dəmi. 

07.05.2017. 
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SƏNSİZLİYİM 

 
Sənsizliyim – saçlarıma   
Qar ələmiş illərimdir.  
Sənsizliyim – gülşəndəki 
Talan olmuş güllərimdir.                                            
 
Sənsizliyim – boğazıma  
Tıxac olmuş qəhərimdir.  
Sənsizliyim – illər boyu  
Açılmayan səhərimdir. 
 
Sənsizliyim – həsrətindən 
Viran qalmış könül bağım. 
Sənsizliyim – gecə-gündüz 
Hey sızlayan sinə dağım. 
 
Sənsizliyim – buz bağlamış 
Buz otağım, buz yatağım. 
Sənsizliyim – vüsalınçün 
Çat-çat olmuş dil-dodağım. 
 
And verirəm səni, gülüm,  
Sənsizlikdən qurtar məni.  
İstəyirsən özünlə lap  
Cəhənnəmə apar məni!.. 

24.05.2017. 
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BAHAR GƏLİB 
 

Eyvandakı yuvasına                                                     
uçub dönmüş qaranquşlar,  
yaxın-uzaq diyarlardan  
köçüb gəlmiş qonaq quşlar,  
qumru, sərçə – zimiştandan  
lap təzəcə qurtulmuşlar   
söyləyirlər: “Bahar gəlib”. 
 

Lalə, nərgiz, həm bənövşə –  
şehdə çimən o göyçəklər,   
budaqlarda gülümsəyən  
qönçə güllər, tər çiçəklər, 
uçub güldən gülə qonan  
zər qanadlı kəpənəklər   
söyləyirlər: “Bahar gəlib”.    
 

Bulaq üstə gələn cüyür,  
dar gədikdən keçən təkə,    
özündən də ağır yükü  
bir qarışqa çəkə-çəkə,    
səhralıqda cavan dəvə  
güc vurduqca ağır yükə    
söyləyirlər: “Bahar gəlib”. 
 

Günəşlə bir oyanaraq  
sevincindən aşıb-daşan,                                  
təbiətdən ilham alıb  
yurdumuza nəğmə qoşan,  
ürəkləri min arzulu  
uşaqlar da bir ağızdan  
söyləyirlər: “Bahar gəlib”. 

07.06.2017. 
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MƏN NİYƏ SEVİRƏM SƏNİ BU QƏDƏR 

 
Rast gəldik səninlə ilk bahar çağı,                                        
O gündən bitməyir sinəmin dağı.                                          
Qarışıb gözümün qarası, ağı.                                               
Yediyim acılar getsə də hədər,                                             
Mən niyə sevirəm səni bu qədər? 
 
Eşqimə zindandır qara gözlərin,                                           
Hər gün çəkir məni dara gözlərin,                                        
Bağrımda qoyub iz – yara gözlərin.                                      
Əzaba çevrilib cismimdə kədər,                                           
Mən niyə sevirəm səni bu qədər? 
 
Kamantək inləyir ruhum gecələr,                                         
Göyləri titrədir ahım gecələr.                                               
Yollara nə qədər baxım gecələr?                                           
Şəkər, bal ağzımda dadır öd, zəhər,                                     
Mən niyə sevirəm səni bu qədər?   
     
Deyirlər, arxamca çox boylanırsan,                                      
Pərişan halımı görüb yanırsan.                                              
Bəs nədən, nə üçün gen dolanırsan?                                     
Əziyyət verdiyin, çəkdiyin yetər,   
Mən niyə sevirəm səni bu qədər?                                         
Mən səni sevirəm dünyalar qədər! 

08.06.2017. 
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DAĞLARDAKI ÇİÇƏKLƏR 

 
Dağlardakı çiçəklər  
Sənlə bəhsə girənməz.  
Heç bir çiçək sənintək  
Məni heyran edənməz. 
 
Doymaq olmur ətrindən,  
Söylə, bu nə hikmətdir?  
Təbəssümlə baxmağın  
Ömrə yetən şəfqətdir. 
 
Bənzərin yox heç kəsə,  
Sən hamıdan göyçəksən.  
Göydən enmiş hurisən 
Ya qaragöz mələksən? 
 
Gəl gəzişək bağçada,  
Tutaq sənlə əl-ələ.  
Eşqimizdən söz açaq  
Hər çiçəyə, hər gülə. 
 

09.06.2017. 
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SƏN YOX İKƏN 

                          
Sən yox ikən qəmxanaydı yer üzü,         
Gəlişinlə göydən sevinc ələndi.           
Fərqlənmirdi gecəsindən gündüzü,      
Sən ki, gəldin, hər yan nura bələndi.  
   
Sən yox ikən məni kədər əzirdi,               
Səni görcək ilim-ilim itdi o.                         
Arzu-kamım qəm əlində əsirdi,                
Gəlişinlə çiçək-çiçək bitdi o.              
  
Sən yox ikən məni həsrət üzürdü,        
Gəlişinlə vüsalından güc aldım.       
Ürəyimə qəmdən naxış düzürdü,      
Sən gələntək həsrətindən öc aldım. 
  
Sən yox ikən məhəbbətim lal idi,          
Səni görcək fərəhindən dil açdı.      
Ömrüm-günüm belə gözəl deyildi,  
Sən ki, gəldin, bahar oldu, gül açdı. 

11.06.2017. 
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HEY SEVƏRƏK YANILDACAM 

 
Söyləyirsən: “Unut məni, 
Mən ki, səni unutmuşam. 
Sən də yanılt, yanılt məni,  
Necə ki, mən yanıltmışam”. 
 
Unutmaq da, yanıltmaq da,  
Sənin üçün asan, məncə. 
Bir ürəyi qanatmaq da.  
Səndən ötrü tam əyləncə, 
   
Qan eləyib sevən qəlbi,  
Dərdə, qəmə bələmisən. 
Anlamırsan, niyə axı? 
Böyük günah eləmisən. 
 
Mən sənintək olammaram, 
Sən əhdinə dönük pəri.  
Sənsiz bir gün qalammaram, 
Bezdirərəm göyü, yeri.   
  
Qayıt, gülüm, qayıt geri, 
Mən hər şeyi unudacam. 
Ömrün boyu cən dilbəri,  
Hey sevərək yanıldacam.  

12.06.2017. 
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CÜT AĞ GÖYƏRÇİNDİR 

 
Cüt ağ göyərcindir əllərin, gözəl,     
İpəkdən də zərif tellərin, gözəl.      
Ruhunun ətridir, təravətidir,             
Bağçanı bəzəyən güllərin, gözəl. 
 
Sən könül bağımda açan tər çiçək,  
Yox sənə bərabər, ya səndən göyçək.        
Sənsiz həyat zindan, tut əllərimdən,  
Eşqi şərbət sanıb bir ömür içək...  
  
O şirin ləhcənə, dilinə qurban, 
Üzükdən keçəsi belinə qurban,  
Heyran eyləmisən özünə məni.  
Baldan şirin, dadlı “bəli”nə qurban.       
 
Sən Günəş nurusan, Ay işığısan,      
Dünyanın zinəti, yaraşığısan.               
Vəsf edə bilmirəm gözəlliyini,            
Göz açmaqda olan bir sübh çağısan. 

14.06.2017. 
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PEŞMAN GEDƏR 

 
Yük tutmayan min əladan,   
Az fərqlənər müqəvvadan.     
Köç edərkən bu dünyadan,        
Sıxar canın qüssə, kədər,          
Son mənzilə peşman gedər. 
 
Qəlbində haqq yaşamayan,     
Şərəfli ad daşımayan,           
Vətən üçün daş olmayan   
Ömrü verər yelə hədər, 
Son mənzilə peşman gedər. 
 
Hər kəlməsi dümağ yalan,  
Yalan sözdən ilham alan, 
Yalanlarda azıb qalan         
Yalan deyib xeyir güdər, 
Son mənzilə peşman gedər.  
 
Düz əməldən güc almayan,  
Halallıqla ucalmayan,  
Halal süfrəsi olmayan, 
Şübhə yoxdur zərrə qədər,  
Son mənzilə peşman gedər.  

15.06.2017. 
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BİLMƏ MƏNİ GÜNAHKAR 
 

Vaxt var idi bir cüt qumru kimiydik,  
Mən səninçün, sən mənimçün dəliydik. 
Ayrı düşdük! Bir sükansız gəmiydik,  
Dolanırdıq göy sularda boş-bekar,     
İndi məni bilmə, gülüm, günahkar. 
 

Saf eşqimə hər an şübhə elədin, 
Qəmdən uzaq könlümə qəm ələdin,  
Məni həsrət alovuna bələdin.  
Ötənləri eyləməklə sən inkar,  
İndi məni bilmə, gülüm, günahkar. 
 

Hey səslədim, harayıma gəlmədin,  
Ağlar qoydun, göz yaşımı silmədin, 
Sevdamıza dəyər verə bilmədin.     
Sənmi, mənmi ayrılığa səbəbkar?     
İndi məni bilmə, gülüm, günahkar. 
 

Gəncliyimiz göz qırpınca ötübdür,  
İlk sevdamız yaşanmadan bitibdir, 
Sənsizliyim axırıma yetibdir.  
Tək mən oldum eşqimizçün fədakar, 
İndi məni bilmə, gülüm, günahkar. 
 

Gəl günahı aramayaq kimdəsə,   
Mən keçirəm günahından, səndəsə,  
Sən də unut, əgər günah məndəsə. 
Keçənlərçün gəl olmayaq inadkar, 
İndi məni bilmə, gülüm, günahkar. 

16.06.2017. 
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GÖZ AÇDIM DÜNYAYA 

 
Göz açdım dünyaya payız axşamı,  
Dünyanın üzünü qəmli gördüm mən.  
Yuxuya getmişdi göylərin şamı,  
Buludun gözünü nəmli gördüm mən. 
 
Qəflətən tuş gəldim vaxtsız xəzana,  
Kədərli növrağın heç bəyənmədim.  
Nə deyə bilərdim tale yazana?           
Qəlbimdən keçəni söyləyəmmədim. 
 
Görünür, bu üzdən ömrüm də payız...  
Çiskinli, küləkli illər yaşadım. 
Payız küləyitək çırpındım yalqız, 
Dünyanın yükünü təkcə daşıdım. 
 
Solub xəzan oldu güllərim neyçün?  
Qəlbimdən daş kimi asıldı kədər... 
Bir ömür ağladım mən için-için, 
Heç kəs dərd görməsin kaş mənim qədər. 

20.06.2017. 
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HƏSRƏTİNƏ ALIŞMIŞAM 

 
Gecələri lap ertədən 
Yaxalardı məni kədər, 
Qucaqlayıb xəyalını 
Ağlayardım sübhə qədər. 
 
Gözlərimdən axan nəydi? 
Yaşmı, qanmı, biləmməzdim... 
Sınıq qolla əl qaldırıb 
Gözlərimi siləmməzdim. 
 
Vüsalına yoxdu güman, 
Salmayırdım səsə, ünə.       
Sənsizlik həyat deyildi,       
Calayırdım günü-günə. 
 
Həsrətinlə illər boyu 
Dərə keçib, dağ aşmışam. 
Heç nigaran qalma, gülüm,  
Həsrətinə alışmışam. 

25.06.2017. 
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QURBAN QARA GÖZLƏRİNƏ 

 
Qurban qara gözlərinə,  
Dərdə dərman sözlərinə.  
Dünya dönüb cənnət olar,  
Baş qoyarsam dizlərinə. 
 
Sevimlisən, çox incəsən,  
Ürəyimcə, zövqümcəsən.  
Qərq edərsən gəlişinlə   
Qəlb evimi sevincə sən. 
 
Ömrü gün-gün varaqlaram,  
Səni gəzər, soraqlaram.  
Röyamda da saçlarını  
Sığallaram, daraqlaram.  
 
Sənsiz üzür məni kədər,  
Ömür keçib gedir hədər.  
Bu dünyada ürəyimə 
Kimsə yatmır sənin qədər. 

27.06.2017. 
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ÇOX ARADIM MƏN SƏNİ 

 
Çox aradım mən səni  
Ulduzlar arasında.  
Bəsləməkçün bir ömür   
Gözümün qarasında. 
 
Sən olmusan əzəldən,  
Ömrüm-günüm, ey mələk!  
Səndən ilham almasa,  
Döyünərmi bu ürək?  
 
Xəyalımdan silinmir  
Qara gözün bircə an. 
Arzularım adınla  
Qanadlanır hər zaman. 
 
Sənsizliklə sınama,  
Nəyə gərək imtahan?  
Sən güləndə sevinir,  
Fərəhlənir canda can.  
 
Harayıma haray qat,  
Etmə məni pərişan.  
Vüsalına yetim kaş, 
İstəmirəm şöhrət, şan. 

07.07.2017. 
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ABIR-HƏYAN, İSMƏTİN 

 
Güllər açır qəlbimdə  
Qarşıma sən çıxanda.  
Dünya gülür sanıram, 
Üzümə sən baxanda. 
 
Təravətin doyulmaz,  
Çiçək qədər incəsən.  
Ömür boyu dünyada 
Qüssə, kədər görmə sən. 
 
Ulduzlar da çəkinir  
Atəşindən gözünün.  
Hey dinləyər, doymaram 
Hikmətindən sözünün.  
 
Nəğmə desəm şəninə,  
Bir ömür, yorulmaram. 
Ayırmasa  tək Allah,  
Mən səndən ayrılmaram.  
 
Xəyalımda canlanır  
Təkcə sənin surətin.  
Məni sənə bağlayıb 
Abır-həyan, ismətin. 

10.07.2017. 
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SON QOY DAHA GÖZ YAŞIMA 

 
Ayrılığın üzür məni günbəgün,  
Silə bilmir bu həsrəti toy, düyün. 
Ağrı, acı ürəyimə xal salıb,   
İllər vurur düyün üstdən min düyün.  
 
Gözəl, məni həsrətinə bələmə,  
Gəl üstümə od üsdən od ələmə,  
Vüsal üçün hərdən sən də yol ara,  
Son qoy daha göz yaşıma, naləmə. 
 
Bu dünyada tək sənədir gümanım,  
Yalan desəm, atəşlərə qalanım. 
Həsrətindən talanmışam, biləsən, 
Səni sevən ürəyimdir qalanım.  
 
Xəyalımız baxma bir az azıbdır,  
Yolumuzda maneələr qazıbdır.  
Dərk elədim bu hikməti mən bu gün,  
Yazan bizə eyni qismət yazıbdır. 

18.07.2017. 
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QOCALIQ 

 
Cavanlıqla vidalaşan zamandan, 
Qocalığa yan alırıq anbaan, 
Diş tökülür, bel əyilir durmadan. 
Nədən belə amansızdır qocalıq?  
Yoxmu əlac, dərmansızdır qocalıq?  
 
Həyat eşqi azaldıqca ürəkdə, 
Üzə durur, baxmır sözə ürək də, 
Getmir ayaq, kömək etsə çəlik də. 
Nədən belə amansızdır qocalıq?  
Yoxmu əlac, dərmansızdır qocalıq?  
 
Gözdən işıq, başdan ağıl azalır, 
Odlu ürək sönür yerdə kül qalır. 
Anlayırıq həyat acı nağıldır. 
Nədən belə amansızdır qocalıq?  
Yoxmu əlac, dərmansızdır qocalıq? 
 
Ötən ömrün hər anından bac aldım,  
Halal zəhmət qanadında ucaldım, 
XALİSTÜRKəm, əfsus, vaxtsız qocaldım. 
Nədən belə amansızdır qocalıq?  
Yoxmu əlac, dərmansızdır qocalıq?..  

20.07.2017. 
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KƏDƏR PAYLANDIQCA 

 
Bu axşam yenə də xəyallar məni 
Qatıb qabağına aparır, dostlar!  
Anlaya bilmirəm onun qəsdini, 
Çəkib ürəyimi qoparır, dostlar!  
 
Hər gecə beləcə, qaradır günüm,  
Kimsəyə yetməyir harayım, ünüm.  
Yasa çevrilibdir toyum, düyünüm, 
Gün-gündən hövsələm daralır, dostlar! 
 
Ürəkdən güləmmir, danışammıram,  
Bir dostun dərdini soruşammıram,  
Mən bu halım ilə barışammıram, 
Dünya gözlərimdə qaralır, dostlar! 
 
Arzular, diləklər itib-batıbdır,  
Ümidlər puç olub başa çatıbdır,  
Bəxtim yuxudadır, çoxdan yatıbdır, 
Ürəkdə qəm, qüssə yer alır, dostlar! 
 
Qoyub dərdi, qəmi yenidən dəmə, 
Deyəsən, sizi də batırdım qəmə... 
Bir aqil söyləyib bir vaxt, səndemə 
Paylaşdıqca kədər azalır, dostlar! 

22.08.2017. 
 
  



Tanrıdan kəm sevinc payım 

147 

 
NƏ YAXŞI Kİ, SƏN VARSAN 

 
Sevilməzsə, ətir saçmaz gül, çiçək, 
Sevdasızsa, qanad açmaz bir ürək. 
Sən bir ömür doyulmazsan, ey mələk. 
Ruhu, qəlbi sevda yüklü bir yarsan, 
Ömrüm-günüm, nə yaxşı ki, sən varsan. 
 
Gözlərində dünya gülür hər səhər, 
Darananda ayna gülür hər səhər, 
Hər kəs səndən yana gülür hər səhər. 
Çox mehriban, gülər üzlü nigarsan, 
Ömrüm-günüm, nə yaxşı ki, sən varsan. 
 
Ulduzlarla bəhsə girib gözlərin, 
Ürəyimdə çiçəklənib sözlərin, 
Nə yaraşır, sinəm üstə izlərin. 
Varlığınla sevinc paylı baharsan, 
Ömrüm-günüm, nə yaxşı ki, sən varsan. 
 
Məcnun olum, sən də, gülüm, Leylam ol, 
Eşq mələyim, sevda dolu röyam ol, 
Gəl bir ömür nağıl kimi dünyam ol. 
Burax getsin addımbaşı imtahan, 
Ömrüm-günüm, nə yaxşı ki, sən varsan.                                 

23.08.2017. 
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UNUTMAĞA ÇALIŞSAM DA 

 
Ürəyimə sən saldığın talanı          
Unutmağa çalışsam da, olmayır.   
Ürəyimə sən vurduğun yaranı      
Unutmağa çalışsam da, olmayır.   
 
Gör nə qədər zülm elədin mənə sən, 
Biləmmədim, sən dostumsan, ya düşmən?  
Əllərindən saysız acı yedim mən...  
Unutmağa çalışsam da, olmayır.  

 
Sənlə keçdi neçə ilim boş, hədər,                                          
Sənlə bağlı xatirələr en qədər,                                               
Hər birinin arxasında qəm, kədər.                                         
Unutmağa çalışsam da, olmayır. 
 
Bircə dəfə yanlışımı görmədən,  
Zülm elədin mən fağıra sən nədən?  
Sanki məni siləcəkdin səhnədən... 
Unutmağa çalışsam da, olmayır. 

26.08.2017. 
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NECƏ UNUDUM 
 

Deyirsən: “Sil, unut olub keçəni”, 
Unuda bilmərəm, necə unudum? 
Eşqimizə şahid dilbər gecəni, 
Unuda bilmərəm, necə unudum? 
 

“Hə”deyib gül kimi açdığın anı, 
(O andan olmusan canımın canı), 
Mənə bəxş etdiyin sonsuz cahanı 
Unuda bilmərəm, necə unudum? 
 

İzimə qarışan doğma izləri, 
Ruhuma dad qatan şirin sözləri, 
Baş qoyub yatdığım zərif dizləri, 
Unuda bilmərəm, necə unudum? 
 

Tez-tez gəzdiyimiz qum sahilləri, 
Həzin nəğmə kimi titrək əlləri, 
Çiynimə tökülən qıvrım telləri, 
Unuda bilmərəm, necə unudum? 
 

Bağda bənövşəni, dağda laləni, 
Çiçəyin taxdığı sırğa jaləni, 
Gözünü - eşq dolu cüt piyaləni, 
Unuda bilmərəm, necə unudum? 
 

Hər gün qucağına alaraq bizi, 
Şirin layla deyən mavi dənizi, 
Bir eşqdən əmanət bu qədər izi 
Unuda bilmərəm, necə unudum?..  

29.08.2017. 
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HƏM YALANDIR, HƏM VƏFASIZ 

 
Bel bağlama bu dünyaya, mərd kişi,  
Həm yalandır, həm vəfasız bu dünya. 
Ədalətlə, haqla dönməz bir işi,  
Həm yalandır, həm vəfasız bu dünya. 
 
Namərd başın tumarlayar, yağlayar,  
Mərd kişinin sinəsini dağlayar, 
Sevinc sızan dəlik qoymaz, bağlayar,   
Həm yalandır, həm vəfasız bu dünya. 
 
Mərdin işin hər an salar düyünə, 
Yetməz əsla harayına, ününə. 
Bələdəm mən dabbaqdakı gönünə,  
Həm yalandır, həm vəfasız bu dünya. 
 
Mərd kişini möhtac qoyar namərdə,  
Qova-qova canın salar min dərdə.  
Vallah susmaq cinayətdir bu yerdə,    
Həm yalandır, həm vəfasız bu dünya. 

01.09.2017. 
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D  Ö R  D  L  Ü  K  L  Ə  R 

                                        
*** 

Ömrün xoş baharı, qarlı qışı var, 
Bəzən hər addımda min təlaşı var. 
Gülsə də üzünə həyat çox zaman, – 
Unutma, çevrəndə nadan, naşı var. 

*** 
Altmış il dünyadan dərs alsam da mən, 
Yenə öyrənirəm Şeyx Nizamidən. 
Nur saçır aləmə hər səhər, axşam, 
Cahan vəcdə gəlir hikmətlərindən. 

*** 
Eşqimin camına qatılan zəhər, 
Bəlkə də bir zaman məni məhv edər. 
Naümid olmamış həyatda əsla, 
Haqqa sığınanlar bu günə qədər. 

*** 
Bu dünyaya gəlməmisən qul, kölə, 
Gəl unutma kimliyini sən belə. 
Ey türk oğlu! Tarixinə nəzər sal, 
Damardakı türk qanınla fəxr elə!... 

*** 
Bir-bir ötüb dəyişdikcə fəsillər, 
Aləm  gülər, könül gülər, göz gülər.                                     
Yan-yörəmdə açıldıqca lal dillər,                                          
Şeir gülər, misra gülər, söz gülər... 
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*** 
Uzaq olum deyə qayğılarımdan, 
Xəyal karvanımla yola düzəldim. 
Qayğılar tükənib yox olan zaman 
Xəyaldan ayrılıb özümə gəldim. 

*** 
Ağıllı yerində gic oturubsa,                                                  
Deməli, çıxıbdır dünyanın şoru. 
Gicin də yanında bic oturubsa, 
İlahi, dünyanı sən özün qoru. 

*** 
Dost yolunda düşsə qara, borana, 
Çaşıb durmaz, yoldan dönməz ürəyim. 
Sədaqəti, saf ülfəti bir yana, 
Bir Günəşdir, heç vaxt sönməz ürəyim. 

*** 
Baş qoyuban yataram mən, 
Gülüm, sənin qucağında. 
Hər arzuma çataram mən, 
Ölüm sənin qucağında... 

*** 
Sönməmiş bir ocaq tərk ediləndə, 
Nələr düşünmədi, nələr duymadı... 
Yenidən çatılıb şölələnəndə 
İnsan vəfasına heç inanmadı. 
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*** 
Köçəsiyəm bu dünyadan,                                                      
Dərd etmirəm mən özümə.                                                    
Tökün vətən torpağından,                                                     
Dəfn edəndə üz-gözümə. 

*** 
Ayırsa da bizi amansız həyat,                                               
Durmuşuq yenə də bu gün üz-üzə.                                        
Bütün olanları yaddaşından at,                                             
Gözlər danışırsa, nə gərək sözə... 

*** 
Gülüm, sənsiz qalammaram,                                                 
Hara getsən, apar məni.                                                         
İnsafsızlar, amansızlar                                                           
Dünyasından qopar məni. 

*** 
Vəfasızlıq zəmanənin dəbimi,                                               
Ya taleyin əzabımı, ya nədi?                                                 
Vəfasızlıq insanlığın eybimi,                                                
Günahların cavabımı, ya nədi? 

*** 
Sayrışan ulduzun parlaq ziyası, 
Gözümə düşürdü, yata bilmədim. 
İstədim ulduzu kənara çəkim, 
Əlimdən sürüşdü, tuta bilmədim... 

 



Babək  XALİSTÜRK 

154 

 
 

*** 
Bir yetim qəlbini ovutmusansa, 
Bir qərib yedirib, doyurtmusansa, 
Kimsəsiz anaya əl tutmusansa, 
Yaşamaq haqqın var, yaşa, qardaşım!.. 

*** 
Qismətimə düşən sevinc payımı,                                          
Gəl apar, hamısı qoy sənin olsun!..                                       
Silmə yaddaşından mənli günləri,                                         
Hərdən bir sığal çək, qoyma ki, solsun. 

*** 
Dünya fani, həm vəfasız,                                              
Onun yazıb pozanı var.                                                 
Ömrün ötən hər anının                                                  
Tərəzisi, mizanı var. 

*** 
Haqq olandan güc alıram, 
Çəkinmədən, usanmadan. 
Haqqa doğru ucalıram, 
Bir an durub-dayanmadan. 

*** 
Dünya sirlərilə tanış olmaqçün,                                           
Hey yandım, alışdım, ola bilmədim...                                   
Haqqın dərgahında bir quş olmaqçün,                                  
Nə qədər çalışdım, ola bilmədim... 
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*** 
Əllərin bu qədər isti olsa da,                                                 
Ovcumda tutmuşam, onu isitmir.                                          
Ürəyin şaxtalı, buzlu bir ada,                                                
Əlinin istisi köməyə yetmir. 

*** 
Yetim quzu kimi boynunu əyib: 
“Yüz fikir bir borcu ödəmir”- deyib, 
Yenidən min fikrə dalan millətik. 
Ay kişi, Vallahi lap qiyamətik. 

*** 
Nə danışım, nədən açım indi söz, 
Məni tamam lal eləyib bir cüt göz, 
O qız məni hər görəndə deyir döz. 
Danışmağı belə asan sanmayın. 
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