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Azerbaycan’ımızın yetiştirdiği çok özel ve 

seçkin bir insan olan Sona Abbaseligızı hanımın 
kaleme aldığı “Ağlayan xatireler” adlı bu şiir kitabı, 
şiir seven tüm okuyucuya hitap ettiği gibi, insani 
değerleri, sevgiyi, vatanı ve vatan sevgisini, çocukları, 
yardımlaşmayı, Türklüğü ve insanlığı seven her bir 
birey için son derece anlamlı ve ders içeriklidir. 
Kitaptaki şiirler, konular itibarıyla bir insanın yaşamı 
boyunca karşılaşabileceği sevgi, mutluluk ve üzüntü 
alanlarında önemli içeriklere sahiptir. Şiirlerin 
konularına ve içeriğine göz atınca bu durum rahat bir 
şekilde görülebilmektedir. Sona hanım bu eser ile 
aslında pek çok gönlün ve her konuda sevgi sahibi 
olan ancak bunu dile getirme konusunda güçlük 
çekenlerin sesi ve avazı olmuştur. Bilindiği gibi şairler 
“insanlığın ortak konuşan dili”dirler. Bu eser de 
böyle bir fonksiyon yerine getirmektedir. Aslında 
kitabın içeriğinin bir cümle ile dile getirilmesi söz 
konusu olursa, “gönül fakirliği”nin her türlü fakirlik 
ve insani sorunların kaynağı olduğu, bu nedenle 
“gönül sevgisi”nin büyütülmesi vurgulanmaktadır 
denilebilir. Örneğin, “Hesret Tonqalı” şiirinde sevgi 
ve gönüle dokunmanın manası güzel ifade 
edilmektedir.  
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Sənin insafına yenə qar yağır, 
O sevgi qoxulu yolların hanı? 
Könlümü oxşayan qoşa misra tək, 
Boynuma sarılan qolların hanı?!  

 
Şiirlerde görülen her konudaki anlatımlardan 

anlaşılan odur ki, şaire hanımın duygu dünyasının 
çok zengin ve sevgi dolu olmasının yanında, eğitimli 
bir insan olarak topluma vermeye çalıştığı anlamlı 
mesajlarda bulunmaktadır. Aslında çıkarılabilecek 
önemli bir ders, toplumlarda verilen eğitimin “kişileri 
insanlaştıran eğitim” şeklinde verilmesi gerekliliğinin 
anlaşılmasıdır. Bu özellikte olmayan bir toplumda 
yetişen birey veya grupların hem sevgileri gerçek 
olamamakta hem de diğer ülke ve insanların hak ve 
hukuklarına haksız saldırılar yapabilmektedirler. 
Sona hanımın şiirlerindeki vurguların, toplumsal bir 
iyiliği ve olması gerekenleri ön plana çıkarıcı özelliği 
bulunmaktadır. Örneğin “Deyil” şiirindeki şu dörtlü-
ğü vatana uzanan hain elleri ne güzel ifade etmekte-
dir; 

 
Yurduma uzandı xəyanət əli, 
İtirdim obanı, itirdim eli. 
Namərdin, nakəsin işi, əməli, 
Əzəldən qaradır ağ olan deyil. 
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Sona hanımın şiirlerinde büyük bir vatan hasre-
ti, Türklük  ve Atatürk sevgisi görmek de mümkün-
dür. “Bilmedim” şiirindeki şu dörtlük vatan hasretini 
ve vatana karşı sevgisini yansıtan güzel bir örnektir.  

 
Vətənin ləzzəti, dadı canımda, 
Buz bulaqlar cövlan etdi qanımda. 
Bir gun Əzrayılı  gördüm yanımda, 
Yolunda can verdim, ölə bilmədim. 
 
 “Şanlı Bayram” adlı şiirindeki şu dörtlük de 

Türklük ve Atatürk sevgisini açık açık ortaya koy-
maktadır. 

 
Böyük ATATÜRKÜN amal dünyası, 
Olub  ruhumuzun camal dünyası, 
Gülür  paşaların kamal dünyası. 
Salam,Türklüyümün şanlı bayramı! 
 
Sona hanımın insanlık sevgisi ile beraber büyük 

bir evlat sevgisi olduğunu da şiirlerinden anlıyoruz. 
Örneğin “Boyuna Qurban” adlı şiirindeki kızına yö-
nelik yazdığı şu mısralar takdire şayandır. 

Gözümün günəşi, ayısan, qızım, 
Ömrümün baharı,yayısan,qızım, 
Sən mənə Tanrının payısan, qızım, 
Sənin camalına, boyuna qurban. 
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 Şaire hanımın evlat sevgisi ile beraber çocuk-
lara yönelik şiirleri de maneviyat ve anlam doludur. 
Örneğin, “Yusif Balama” adlı şiirinde çocuğun dün-
yaya gelişine yönelik vurgusu tam bir manevi anlam 
yüklüdür. 

 
Başın üstündə əsdim, 
Adına qurban kəsdim, 
Gəlişin bayram oldu, 
Qəlblərə sevinc doldu. 

 
 Şairenin Eldar İsmayil’a atfen yazdığı “Söy-

ken Öz Sebrine”  adlı şiir hem kendisinin topraklarına 
hasretini yansıtma şekli hem de insanlara karşı vefa 
ve sevgisini yansıttığı önemli şiirlerdendir. Şu dörtlük 
durumu özetlemektedir. 

 
Çəkilmir fələyin dumanı, çəni, 
Sona unutmayıb dogma Goycəni. 
Yaradan qorusun, ay ustad , səni, 
Söykən öz səbrinə, Eldar İsmayıl  
 
Bunun gibi pekçok şiiri, insanı yüceltmekte, 

sevgiyi öyütlemekte, vatan ve toprağa bağlılığı ön 
plana çıkarmaktadır.  Verilen örneklerden de anlaşıla-
cağı gibi, Sona hanım tam bir “sevgi dağı”, “vatan 
sevdalısı”, “insanlık numunesi”, “vefa örneği”, 
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“mehriban bir ana ve nene üreği”, “dostluk abidesi” 
ve “Atatürk ve Türkiye aşığı” şairedir.   Kitabı oku-
yan her yaş ve sınıftan tüm okuyucular, mutlaka 
kendilerine pay çıkaracakları ve ruhlarını rahatlata-
cakları satırlar bulacaklardır. Çalışmanın Türkiye 
Türkçesine çevrilerek de yayımlanmasının oldukça 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu vesile ile Sona Ab-
baseliqızı hanımı yürekten tebrik ediyor, bu tür çalış-
malarının devamını diliyor, Azerbaycanımız ve 
Türkiyemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını 
temenni ediyorum.  

30.11.2019 
Prof. Dr. Kerem KARABULUT 

Atatürk Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Öğretim Üyesi  
ERZURUM 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

AĞRI 
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SONA ABBASƏLİQIZI 

BİR OVUC XATİRƏ İŞIĞI 
(Müəllifdən) 

 
Hamının qəlbində keçmişə, gələcəyə, xeyirxah-

lığa, sevgiyə açılan bir qapı var.O qapıdan keçdikdən 
sonra ötən günlərin,itirilmişlərin,olub-keçənlərin qə-
rib yanğısı,qərib intizarı insanı alov-alov qarsılayır.O 
qərib yanğını, qərib həsrəti ovutmağa,təsəlli verməyə 
söz tapmaq olmur.Bu nisgilin,bu intizarın yükü 
altında Sözün də nəfəsi tıncıxır elə bil. 

Dünya qapı kimi açılır,qapı kimi örtülür üzü-
müzə.İnsan ömrü də bir qapıdır.Zaman-zaman,fəsil-
fəsil açılır gah sevincin ,gah kədərin, üzünə... 

Bir gün ömrün qapısında əcəl atı keşnəyir və 
qapı örtülür... 

Bax,onda qapının o üzündə insanın kimliyi 
qalır. Yəni nələr etmişdi,neçə-neçə ürəyi sevindirmiş-
di, nələr etməyə qadir idi, zəhmətə,halallığa münasi-
bəti necə idi... 

Bax insanın ölümündən sonra doğulması 
budur. Yəni xeyirxah əməllərdə,yaxşılıqlarda yaşama-
sıdır. Necə deyərlər; "Süleymana” qalmayan dünyada 
ancaq xeyirxahlıqlar,yaxşılıqlar və pak sevgilər qalır. 
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Sözün işığı Ruhun işığıdır.Bu işığa hərarət qa-
tan könlümdəki uca Sevgidir;Göyçə sevgisi,övlad sev-
gisi, yaddaş sevgisi. 

Doğmalığın köynəyindən keçib bütün sev-
gilər.Torpağın,ağacın,otun,çiçəyin,daşın ömründən 
keçən sükutun harayıdır bu doğmalıq. Bu kitabdakı 
hər sözün,hər misranın yaxasından doğmalıq ətri 
yağır.Göyçə həsrətli könlümün səsini dinləyirəm. 

 
Göyçənin bir qərib lalasıyam mən, 
Qəmli könüllərin laylasıyam mən. 
Ələsgər yurdunun balasıyam mən, 
Hələ unutmayıb izimi dağlar. 
 
Boylanıb baxıram Göyçəyə sarı, 
Üşüdür qəlbimi həsrət hasarı. 
Sona,ümidlərlə qəlbini sarı, 
Bir gün güldürəcək üzümü dağlar. 
 
 Hər bir insanın qəlbində böyük Vətənin kiçik 

bir parçası olan doğma ata ocağı-kəndi obası 
haqqında oxunmamış bir nəğmə yaşayır.Vaxtından-
vədəsindən asılı olmayaraq,haçansa bu nəğmə onun 
dodaqlarından pərvazlanmalı,misra-misra,sətir-sətir 
qanad çalmalıdır. Gec-tez oxunmalıdır bu yurd 
nəğməsi. 
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Bu nəğmə hər  yerdə oxuna bilər; uca dağlar 
qoynunda da,ayna bulaq başında da,dünyanın ən 
möhtəşəm salonlarında da... 

İnsanın ömür yolu beşikdən başlanır.Dünyanın 
nəhəng çaylarının"damarlarında"körpə çeşmələrin 
"qanı" axır.Böyük yollar, geniş yollar xırda cığırların 
köynəyindən keçib. Ən ucqar kəndlərdəki balaca ev-
lərin qapılarından böyük, müqəddəs Vətən boylanır.  

Dünyaya  göz açdığın,iməklədiyin,ayaq açıb 
yeridiyin doğma ocaq,duymadan,sevmədən, böyük 
Vətəni,ulu yurdu duymaq,sevmək mümkün deyil. 

İnsan övladına,bizim hamımıza qol-qanad ve-
rən balaca evlər var.Ata-ana arzusunu,baba hirsini, 
nənə ipəkliyini,fəsillərin rəngini,duyğu və düşüncə 
ovqatını,doğma dilin şəhdi-şirəsini,beşiyimiz başında 
oxunan laylaların həzinliyini,qəbristan yollarını silkə-
ləyən ağıları,həyatın- sevincini bir sözlə,qoca dünya-
nın hər bir sirrini-sovunu məhz bu balaca kənd ev-
lərində öyrənmişik.Ən uzaq,  ünyetməz ulduzların 
"səssiz"çağırışından,ta torpaqdakı xırda cücələrin pı-
çıltısına qədər sanki min bir dildə danışan təbiəti də 
burda sevmişik,burda vurğun olmuşuq. 

   Ruhumuzda od, hissimizdə saflıq,ağlımızda 
kəsər,xəyallarımızda qanad varsa,bütün bunlara görə 
ata ocağımıza,doğma beşiyimizə borcluyuq! 
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Qan yaddaşımın harayını eşidirəm.Bu kitabda-
kı şeirlərimin həsrət qoxulu doğmalıq qoxulu ruhu 
ulu Göyçənin,müqəddəs türk ruhunun əmanətidir. 

Əziz oxucu! 
Xatirələrimin köynəyini göz yaşımda yuyub, 

yaddaşımın güneyinə sərmişəm.Ömrümün dan yerin-
dən gələn tale yolu Sözün qoluna girib,gedirəm. Hər 
şeirimdə,hər misramda Göyçə həsrətli qəlbimin odu-
nu, hərarətini əmanət qoymuşam. 

Bəlkə kimsə bu oda isindi. 
Vətəndə vətən həsrətini çəkən,ulu Ələsgər yur-

dunun saz-söz havacatını,irfanını canında,qanında 
yaşadan qərib bir misrayam elə bil... 

 Sevgisiz ürək, susuz dəyirman kimidir. Həsrə-
tin, hicranın odu,alovu qəlbimizdəki sevginin həniri, 
atəşi qədərdir. Əslində yaşanmış hər günümüz, ayı-
mız, ilimiz uzaqlardan bizə əl edən kövrək xatirələr-
dir.Şeirlərə,misralara hopmuş ruhumu,uzaqlardan 
mənə əl edən günlərimin,aylarımın ovqatını Sizlərə 
ərmağan edirəm,əziz oxucu... 

 
 Xəyalların əl eyləyir uzaqdan, 
Boylanıram yollarına hər səhər. 
Gözlərimin yağışında yuyunur, 
Ruhumdakı bu intizar, bu qəhər. 
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Qapısını çırpıb gedir ümidlər, 
Sənsiz qalan bu taleyin, bu baxtın  
Mənki sənsiz bu şəhərdə qəribəm, 
Zalım,niyə əllərimi buraxdın?! 
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SEVGİ ŞEİRLƏRİ 
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AĞLAYAN XATİRƏLƏR 
 

Sən getdiyin gündən uçub yuxular, 
Gecələr sübhədək oyaqdır gözüm. 
Baş qoya bilmirəm, yastıq daş olub, 
Dodağım üstündə kövrəlir sözüm. 
 
Daha duyğuları ovutmaq olmur, 
Sıxıram ovcuma bu göz yaşını. 
Əllərim kənara ata bilməyir, 
Qəlbimdən asılan həsrət daşını. 
 
Həsrət küləkləri çoxdan aparıb,  
O gözəl ətrini sənli günlərin. 
Gəl, özün könlünü bir az al, zalım, 
Bu sənsiz ağlayan xatirələrin. 
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AĞLAYIR 
 

Duyğu xumarlanıb göz nazlananda, 
Sevgi gülşənində söz nazlananda, 
Ürək pərdə -pərdə pərvazlananda, 
Arzu qanadları sınan ağlayır. 
 
Bəxt yolu düşəndə həsrət qarına. 
Ayrılıq ömürdən çətin arına. 
Söykənib qəlbinin ağrılarına, 
Məhəbbət ocağı sönən ağlayır. 
 
Yenə selə dönüb gözümün yası, 
Göynər susqun-susqun qəlbimin başı. 
Söylə, harda qaldın, könül sirdaşı, 
Baş qoyub həsrətə Sonan ağlaryır. 
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BİR ÖMÜR 
 

Söykənib bəxtimin divarlarına, 
Oxudum alnıma düşən yazını. 
Zamanı ağarmış birçəklərində, 
Öyrəndim kədərin əlifbasını. 
 
Bir ömür yaşadım xərcləyənmədim, 
Bu qüssə varımı “kədər” varımı. 
Qərib yaddaşımı sərdim önümə, 
Bir-bir varaqladım arzularımı. 
 
Hönkürdü sinəmdə bir yetim istək, 
Döydüm qapısını ötən illərin. 
Bir kövrək misranın işartısında, 
Sildim üz-gözünü xatirələrin. 
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BU NECƏ SƏSDİ 
(oğluma həsr edirəm) 

 
Musiqiyə olan mehrinə heyran, 
Könül rübabının sirrinə heyran. 
Olmuşam səsinin sehrinə heyran, 
Bu necə avazdı, bu necə səsdi, 
Duyduqca qəlbimin telləri əsdi. 
 
Bülbül tək ötəndə zili, həm bəmi, 
Mat qoyur cəh-cəhin külli aləmi. 
Bir qırıq zümzümən kövrəltdi məni, 
Bu necə avazdı, bu necə səsdi, 
Duyduqca qəlbimin telləri əsdi. 
 
Bulaq tək sinəndə nəğmələr daşır, 
Vüqarlı dağları zəngülən aşır. 
Səsində məhəbbət çağlayıb, coşur, 
Bu necə avazdı, bu necə səsdi, 
Duyduqca qəlbimin telləri əsdi. 
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BU YAGIŞ 
 

Bir qərib nəğmənin misraları tək, 
Mənim ürəyimə yağır bu yağış. 
Göydə doluxsunmuş tənha mələyin, 
Qəmli gözlərindən axır bu yağış. 
 
Sən çıxıb getdiyin yolların üstə, 
Nə vaxtdır  dözümüm, səbrim islanıb. 
Bu bəyaz yağışın damlalarında, 
Bir vüsal həsrətli ruh misralanıb. 
 
Bu yağan yağışın payız qoxusu, 
Həsrətlə çırpınır könlümə hopur. 
Kövrək urəyimə təsəlli kimi, 
Yağış damcıları üzümü öpür. 
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DAHA 
 

Həsrətin sinəmə baş qoyub yatır, 
Sükutdan səbrimin qulağı batır. 
Ayrılıq qırovu saçlarımdadı, 
Qalmayıb nə ahım, amanım daha. 
 
Ruhuma çən kimi çöküb intizar, 
Arzumu yumaq tək büküb intizar. 
Ömrü ilmə-ilmə söküb intizar, 
Qalmayıb getməyə gümanım daha. 
 
Dərdin ürəyimdə ucaldıb saray, 
Kövrəlib içimdə sənsiz bir haray. 
Fələk qapı döyür anlarımı say, 
Bilmir çoxdan bitib zamanım daha. 
 
Ocağım qaralır, közüm ağlayır, 
Dağım təpələnir, düzüm ağlayır. 
Yıxılıb səbrimdən dözüm ağlayır, 
Dərdin qucağıdır ünvanım daha. 
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ƏLLƏRİMİ BURAXDIN 
 

Qəlbimdəki kövrək-kövrək duyğular, 
Yazmadığın məktubların sətridir. 
Ürəyimdən misra-misra yağan söz, 
Bu sevginin qoxusudur, ətridir. 
 
Xəyalların əl eyləyir uzaqdan, 
Boylanıram yollarına hər səhər. 
Gözlərimin yağışında yuyunur, 
Ruhumdakı bu intizar, bu qəhər. 
 
Qapısını çırpıb gedir ümidlər, 
Sənsiz qalan bu taleyin, bu baxdın. 
Mən ki, sənsiz bu şəhərdə qəribəm, 
Zalım, niyə əllərimi buraxdın? 
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DƏNİZİN PAYIZI 
 

Mənim könlümdəki duyğular kimi, 
Bu payız günündə çırpınır Xəzər. 
Ruhumdan ələnən söz qoxusunu, 
Allah, bu dənizin  sularına sər. 
 
Sahilə can atan  coşqun dalğalar, 
Vüsala tələsən könlüm kimidir. 
Tufanlar içində  boğulan  qayıq, 
Uzaqdan əl edən ölüm kimidir. 
 
Sənli xatirələr üsüyür burda , 
Yenə ürəyimi həsrət dağlayır. 
Dənizin  üzünə qəriblik hopub, 
Dalğalar hönkürür, sahil ağlayır. 
 
Payız saçlarını sərib dənizə, 
Ayrılıq havası qoxuyur sular. 
Yuva tək boşalar sahillər üçün, 
Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular . 
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GÖRÜŞE GEL 
(Anadolu türkçəsinə çevirən Antalya yayın 

evinin direktoru Qöncə xanım Aydəmir) 
 

Her gün gözüm yollarında qaribser, 
Hasret gönlüm senin için teleser. 
Yüreğime çiçek, çiçek vüsal ser. 
Görüşe gel çiçeklensin duyğular! 
 
Men seninle  vüqarlanım haylanım , 
Nefesinle güneşlenim, aylanım. 
 Sen, ey benden uzaklarda kalanım. 
 Görüşe gel, çiçeklensin duygular! 
 
Keder bitip çığırımda yolumda, 
İntizarın hantal olup kolumda, 
Elce elce elçimlerin yolunda, 
 Görüşe gel,çiçeklensin duygular. 
 
Sona gönlüm olmuş  neğmem, bayatım, 
Arzularım nefesimle boy atmış. 
Gel, özlemin yollarına taş atım, 
Görüşe gel çiçeklensin duygular. 
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        HƏSRƏT TONQALI 
 
Bu söz heykəlinin önündə çoxdan, 
Cavabsız məktuba dönüb qalmışam. 
Bu günkü həsrəti yola salmamış, 
Yenə ayrılıqdan məktub almışam. 
  
Sənin insafına yenə qar yağır, 
O sevgi qoxulu yolların hanı? 
Könlümü oxşayan qoşa misra tək, 
Boynuma sarılan qolların hanı?!  
 
Sənsizlik qoxuyan qərib misralar, 
Gör necə üşüdür  mənim  qəlbimi. 
Ovcunun içində  titrək əllərim,  
Kaş yenə çırpınsın  göyərçin kimi. 
  
Qərib  bir nəğməyə dönüb əzizim, 
Daha ləzzəti yox sənsiz həyatın 
Həsrət tonqalı tək üşüdür məni, 
Hər gün dodağımı isidən adın. 
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HEYİF 
 

Sən mənə gör necə eylədin zülüm, 
Ocağım qaralıb, üşüyür külüm. 
Çırpınır həsrətlə yaralı könlüm, 
Duya bilmədiyin könlümə heyif. 
 
Ömür yollarıma düşübdü axşam, 
Ümid gözlərimdə titrəyən bir şam. 
Boylana-boylana sənsiz qalmışam, 
Həsrətli ayıma, ilimə heyif. 
 
Ayrıllq sinəmə vurubdu  yara, 
Sevdalı günlərim geyinib qara. 
Sənsizlik köynəyi geymiş yollara, 
Gözlərimdən axan selimə heyif. 
 
Daha sənli günlər qərib yuxudu, 
Sona sevgisiylə  çələng toxudu, 
Məhəbbət ətirli nəğmə oxudu. 
Adını oxşayan dilimə heyif. 
 
Bir zaman gəzərdim sənin qolunda, 
Gözləri dolubdur sənsiz yolun da. 
Sənə bəslədiyim eşqin yolunda, 
Vədəsiz ağaran telimə heyif. 
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          İNCİMƏ 
 
Mən adına eşq xənası toxudum, 
Gəlişindən sevgi ətri qoxudun. 
Baxışından bir küskünlük oxudum, 
Gözlərinə qurban olum, incimə. 
 
Bu ömürdü hər anı bir naxışdı, 
Gah bahardı, gah payızdı gah qışdı. 
Xatirələr bir-birinə qarışdı, 
Gözlərinə qurban olum, incimə. 
 
Eşq mülkündə könlün qurub bir dəyə, 
Ömrüm təşnə sevgi dolu, badəyə. 
Söz vermişdim gecikdim o vədəyə, 
Gözlərinə qurban olum, incimə. 
 
Heç vaxt enmə arzuların atından, 
Sevgi qoxu gəl Sonanın adından. 
İncikliyi çıxar daha yadından, 
Gözlərinə qurban olum, incimə. 
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KEÇƏR 
 
Durub arzuların yol ayrıcında, 
Ürəyim sinəmə sığışmır daha. 
Müqəddəs sevginin əli saçımda, 
Taleyim yol çəkir, gedir sabaha. 
 
Tilsimə salınan adamlar kimi, 
O gün xoşbəxtliklər məndən yan keçər. 
Qara gözlərimin dərinliyindən, 
Yanan ürəyimin başından keçər. 
 
Gözümdən çay keçər, bulaqlar keçər, 
Qəlbim o bulağın suyundan içər. 
Ürəyim can atan, əlim yetmiyən. 
Sevdiyim yaxınlar, uzaqlar keçər. 
 
Dünya sevincindən umacağım var, 
Hardandır içimdə bu həsrət, bu qəm. 
Bilirəm nədənsə bu cür anımda, 
Dünyanın ən qərib adamı mənəm. 
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KİM BİLƏR 

 
Mən illərcə əzizlərəm xətrini, 
Silə bilməm taleyimin sətrini. 
Bu çağlayan eşqimizin qədrini, 
Mən bilməsəm, sən bilməsən,  
kim bilər?! 
 
Sevənlərin cənnətidir, cənnəti, 
Sevgi ruhun qidasıdır, sərvəti. 
Tarixlərdən süzülən bu hikməti, 
Mən bilməsəm, sən bilməsən,  
kim bilər?! 
 
Məğrur çinar kimi dik tut başını, 
Sev bu yurdun torpağını daşını. 
Ömrümüzün baharını, qışını, 
Mən bilməsəm, sən bilməsən,  
kim bilər?! 
 
Saf eşqimiz su içibdir çeşmədən, 
Bu sevdadan nə sən doydun, nə də mən. 
Nə umuruq məhəbbətdən, sevgidən, 
Mən bilməsəm, sən bilməsən,  
kim bilər?! 
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     KÖVRƏK QƏLBİM 

 
Qəfəsdəsən bülbül kimi, 
Açılmayan sünbül kimi, 
Müntəzirsən bir gül kimi, 
İncə qəlbim, kövrək qəlbim, 
Bir gül kimi titrək qəlbim. 
 
Sevincindən şən olansan, 
Dərə keçib dağ aşansan, 
İndi niyə pərişansan, 
İncə qəlbim, kövrək qəlbim, 
Bir gül kimi titrək qəlbim. 
 
Ayaq tutur ağ yalanlar, 
Daş üstə daş qoymayanlar. 
Vardır səni duymayanlar, 
İncə qəlbim, kövrək qəlbim, 
Bir gül kimi titrək qəlbim. 
 
Məhəbbətlə dolu kaman, 
Eşqsiz çalmaz heç bir zaman. 
Qırma onu, aman, aman, 
İncə qəlbim, kövrək qəlbim, 
Bir gül kimi titrək qəlbim. 
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MƏNİM-1 
 
Qəlbim ağrılara əsir düşübdü, 
Bir dərdin içindən min sirr düşübdü. 
Ömrümdən bəxt payım kəsir düşübdü, 
Dəryalar tökülür gözümdən mənim. 
 
Bu sevgi könlümdə var oldu yoxdan, 
Qan damır bəxtimə sancılan oxdan. 
Ruhum bədənimdən uçubdu çoxdan, 
Xəbərim olmayıb özümdən mənim. 
 
Qəfil uralanıb bəhərim, barım, 
Yandırır sinəmi dərdim,qubarım. 
Tanrıdan pay olan sərvətim,varım, 
Talanıb dağımdan,düzümdən mənim. 
 
Həsrətə doğmayam, vüsala yadam, 
Dərd dolu sevgidir günahım, xətam. 
Məni misra-misra oxuyan adam, 
Gözlərin nəm çəkır sözümdən mənim. 
 
Sona, qərib-qərib sızlayır ürək, 
Bəxt bir əlçim duman, taleyim külək 
Sinəmdə bir ocaq qalayıb fələk, 
Arzular üşüyür közümdən mənim. 
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MƏNİM-2 
 
Elimin yolunda gur yanmaq üçün, 
Vətən harayına oyanmaq üçün, 
Düşmənlə üzbəüz dayanmaq üçün, 
Qeyrətim, iradəm, əzmim var mənim. 
 
Vətənin çınqılı qumu əzizdir, 
Anamın südü tək safdır, təmizdir, 
Haqqa dəstək olan sevgim dənizdir, 
Həyat yollarında izim var mənim. 
 
Sənə məhəbbətim artsa da gülüm, 
Yetər elədiyin bu sitəm  zülüm. 
Dəyiş ünvanını, vədəsiz ölüm, 
Hələ bu dünyada gözüm var mənim. 
 
Gözüm ac olsa da, qəlbən tox oldum, 
Düşmənə çəkilən çarpaz dağ oldum. 
Ey vətən, nə yaxşı şair doğuldum, 
Səni vəsf etməyə sözüm var mənim. 
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           MƏLHƏM EYLƏ 
 
Bir nəğmədir sevən qəlbin həvəsi, 
Ruh oxsayır duyğuların nəfəsi. 
Nəvazişə bələnmiş o xos səsi, 
Həsrətimə məlhəm eylə, əzizim. 
 
Məhəbbətdir urəyimin naxışı, 
Qoy yağmasın ayrılığın yağışı. 
Sər könlümə sevgi dolu baxışı, 
Həsrətimə məlhəm eylə, əzizim. 
 
Qar basıbdır vüsalımın yolunu, 
Bəxt itirib, həm sağını, solunu. 
Sal boynuma nəvazişlə qolunu, 
Həsrətimə məlhəm eylə, əzizim. 
 
Sən olmasan, yaxınım da uzaqdı, 
Yollarımı boran alıb,sazaqdı. 
Duyğularım  yetim qalıb yazıqdı, 
Həsrətimə məlhəm eylə əzizim. 
 
Göyçə gölu Sonasızdır nə vaxtdı, 
Kədər qurub sinəm ustə bu taxtı. 
Bu yaz günü gəl, sevindir bu baxtı, 
Həsrətimə məlhəm eylə, əzizim. 
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        MƏNİ QORUYUN 
 
Örtüyü açıldı sevən qəlbimin, 
Sirrini heç kəsə aça bilmədim. 
Məni sevənlərdən uzaq gəzsəm də, 
Gülüm, təkcə səndən qaça bilmədim. 
 
Qəlbimdə həmişə əksin dolaşır, 
Bilirsən gözümdə yanırsan necə?! 
Deyirəm nə ola gözün yaşara, 
Ovudum mən səni öz istəyincə. 
 
Şübhən var andıma, gəl, yoxla onu, 
Mən vicdan üstündə tənha durmuşam. 
Zaman çaşdırsa da gəl düşün bunu, 
Sənin heykəlini sözlə qurmuşam. 
 
Allahın saf, təmiz bir bəndəsiyəm, 
Gəlin şübhə ilə baxmayın mənə. 
Hər cür bədhaxlardan uzaqdır qəlbim, 
Hər qara ləkəni yaxmayın mənə. 
 
Haqqımda düz danış, dilinə qurban, 
Bilirsən təmizdir hər bir əməlim. 
Ehtiram qırılar, gəl buna inan, 
Qəlbimi süfrə tək qoy aça bilim. 
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Qaçıram böhtandan,bil ki,həqiqət 
Hopubdur şeirimin hər bir sətrinə. 
“Mərdi qova-qova namərd etməzlər”, 
Qoruyun siz məni Allah xatirinə. 
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 O GOZLƏRİN ODU 

 
Tanrı verən bu da belə bir baxtdı, 
Üz çevirdim, ayrılıgın ha baxdı.  
Həsrətindən qovruluram nə vaxtdı, 
O gözlərin odu məni yandırır. 
 
Yollar üstə son haraydır izlərim, 
Bir ocağam, ta üşüyür közlərim. 
Qəm qoxuyan bir çiçəkdir sözlərim, 
O gözlərin odu məni yandırır. 
 
Xəbərim yox, ta "ölümdən","olumdan", 
Dəli sevdam  yol adladı yolumdan. 
Yaxın gəlib heç tutmadın qolumdan, 
O gözlərin odu məni yandırır. 
 
Göy üzündə bulud olubdur ahım. 
Günahsızdır eşq yolunda günahım. 
Arzularım həşəm oldu, Allahım, 
O gözlərin odu məni yandırır. 
 
Mən Göyçənin Sonasıyam əzəldən, 
Fələk çəkmir heç vaxt gözün gözəldən. 
Tək Allahdır müşgülləri düzəldən. 
O gözlərin odu məni yandırır. 
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             OYADACAĞAM 
 
Ayrılıq məqamı yetişən zaman, 
Titrədi qəlbimiz, axdı gözümüz. 
Ayrılıq əlindən dad, aman-aman, 
Qurudu dilimiz, dondu sözümüz. 
 
Hüsnünü əks edən bir duyğu olub, 
Ləkəsiz qalaram, xalsız qalaram. 
Həsrəti yox edən bir sevgi olub, 
Hər dərdə, kədərə zəfər çalaram. 
 
Gözlə sən yolumu, həmişə gözlə, 
Vüsal nəğməsiylə qayıdacağam. 
Süzüb gözlərini ilk məhəbbətlə, 
Yatan duyğuları oyadacağam. 
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SƏNLİ GÜNLƏRİM 
 
Ümid köçüb gedir, saxlamaq olmur, 
Dərdin qapsını bağlamaq olmur. 
Oturub doyunca ağlamaq olmur, 
Uzaqdan əl edir sənli günlərim. 
 
Uçub duyğuların çiçək qoxusu, 
Könlümü məst edən göyçək qoxusu. 
Üşüdür ömrümü həsrət qorxusu, 
Uzaqdan əl edir sənli günlərim. 
 
Ağ bayraq qaldırıb  qara saçlarım, 
Çəkib sevincimi dara saçlarım. 
Boyunbağım olub ehtiyaclarım, 
Uzaqdan əl edir sənli günlərim. 
 
Xəyalımın əli əlinə çatmır, 
Könlüm həsrətini başından atmır. 
Sənsiz keçən ömür qəlbimə  yatmır. 
Uzaqdan əl edir sənli günlərim. 
 
Sonası perikən Göyçə gölüyəm. 
Xiffətdən  saralan Göyçə gülüyəm 
Sevgisiz üşüyən ocaq  külüyəm, 
Uzaqdan əl edir sənli günlərim. 
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           PAYIZ ÖMRÜN BAHAR ƏTRİ 
 
Çırpınır könlümün qəmi, qəhəri, 
Gözüm kirpik-kirpik açır səhəri. 
Unutmaq olmayır sənli günləri, 
Sən payız ömrümün bahar ətrisən. 
 
Arzumun bağçası talandı, neynim, 
Sinəm dərd oduna qalandı, neynim. 
Sənsiz dünya mənə yalandı, neynim, 
Sən payız ömrümün bahar ətrisən. 
 
Yağır gözlərimdən acı həsrətin, 
Dağılıb sinəmə saçı həsrətin. 
Gəl ki, düyününü açıb həsrətin, 
Sən payız ömrümün bahar ətrisən. 
 
Ömür yollarında azıb qalmışam, 
Özümü səbrimdən asıb qalmışam. 
Vüsala son məktub yazıb qalmışam, 
Sən payız ömrümün bahar ətrisən. 
 
Gəl, Sona ömrümün bir nazını çək, 
Son görüş yerindən son dəfə keçək. 
Mən bəxtin əlində solan bir çiçək, 
Sən payız ömrümün bahar ətrisən. 
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        PAYIZ YOLLARI 
 
Məhəbbət ətirli misralarım var, 
Mən bir oxunmamış kitab kimiyəm. 
Urəklər öyrənsin vəfa dərsini, 
Sevgi dünyasına xitab kimiyəm. 
 
Həsrət yanğısını basıb bağrıma, 
Özümdən-özümə yol eyləmişəm. 
Yadlar  əzabımı görməsin deyə, 
Dərdi  ürəyimdə xal eyləmişəm. 
 
Çiçəkli anlarım xəzana dönüb, 
Ələnib bəxtimə fələyin qarı. 
Hələ də ilk görüş yerindən keçir, 
Ömrümün payızdan keçən yolları. 
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QƏDƏMİN MÜBARƏK! 

(2020-ci  yeni il) 
 
Yeni duyğuların qanadlarında, 
Yeni il qapımı döyür astaca. 
Əllərim uzanır xatirələrə, 
Söz gərək könlümün könlünü aça. 
 
Yenə ləpələnir duyğu dənizi, 
Uzaqdan gorünür ömrün sahili. 
Yaxın gəl, gözlərim səni axtarır, 
Qəlbimi isidən yeni təsəlli. 
 
Bir il də ömrümdən adlayıb keçir, 
İllər yaş gətirir yaşımın üstə. 
Könlümə nur səpən  ümid isığı, 
Nə yaxşı asılıb başımın üstə. 
 
Könlüm dəniz-dəniz çağlayır yenə, 
Sözlər ürəyimdə yamyaşıl yosun. 
Qələbə sevinci gətir yurduma, 
Yeni il qədəmin mübarək olsun! 
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          SƏNİ AXTARIR 
 

Duyğular olub kövrək, 
Saralır arzu, dilək. 
Ovcuma düsüb ürək, 
Gözüm səni axtarır. 
 
Hardadır şirin çağım, 
Üşüyür  hey qucağım. 
Sozalıbdır ocağım, 
Közüm səni axtarır. 
 
Bu ömür əriyən şam, 
Damla-damla axmışam. 
Səbrimi buraxmışam, 
Dözüm səni axtarır. 
 
Solur ömrün hənası, 
Ürək çoxmu yanası? 
Mən Göyçənin Sonası, 
Sözüm səni axtarır. 
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           SƏNİN ƏTRİNİ 
 
Həsrətin əlləri səbrimi yolub, 
Sevgi yollarımın gözləri dolub. 
Sənli xəyallarla qolboyun olub, 
Yellərdən alıram sənin ətrini. 
 
Dərdin qucağında qalıb bir gəlin, 
Varmır mənasına gövhərin, ləlin. 
Ta gəzmir saçımda mehriban əlin, 
Tellərdən alıram sənin ətrini. 
 
Könlümə eşq ilə yazılıb adın, 
Bu payız ömrümə yaz olub adın.  
Arzumun boynundan asılıb adın, 
Güllərdən alıram sənin ətrini. 
 
Bəxtimin bağrını oyub getmisən, 
Ruhumu əlində soyub getmisən. 
Gözümü yollarda qoyub getmisən, 
Yollardan alıram sənin ətrini. 
 
Sonanı öldürür bu duman bu çən, 
Kövrəlir sinəmdə söz çəmən,çəmən. 
Sənli duyğularla ömürdən keçən, 
İllərdən alaram sənin ətrini. 
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     SƏNSİZLİK  AĞRISI  
 
Sən mənim eşqimi atıb getmisən, 
Mən səni qəlbimdən ata bilmirəm. 
Məhəbbət qoxulu xatirələrin,  
Üzünə baş qoyub yata bilmirəm. 
 
Həsrət dənizi tək  ləpələnirəm, 
Ələnir sinəmə gözümün yaşı. 
Ayrılıq dumanı yolları kəsib, 
Ağrıdan göynəyir qəlbimin başı. 
 
Görən saçlarımı oxşayan əllər, 
Azca üşüyürmü həsrət odunda?! 
Sən çıxıb gedəli gərəksiz olub, 
Sənin atəşin də, sənin odun da. 
 
Hələ də yoluna boylanıb baxan, 
Qəmli gözlərimi ovutmaq olmur. 
Sənsizlik alovu canımı yaxır, 
Sevdalı günləri unutmaq olmur. 
 
Sənli xatirələr hopub ömrümə, 
Arxanca gözlərim xəyala dalıb. 
Əzizim, sən mənim ürəyimdəsən, 
Əllərim qəlbimə uzalı qalıb. 
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                DEYİL 
 
Ürəyimdə türlü-türlü yara var, 
Təbibsiz, loğmansız sağalan deyil. 
Nə qədər ki, ayrılıq var, ara var, 
Üzüm gülən, kefim çağ olan deyil. 
 
Yurduma uzandı xəyanət əli, 
İtirdim obanı, itirdim eli. 
Namərdin, nakəsin işi, əməli, 
Əzəldən qaradır ağ olan deyil. 
 
Fələyin dərd yükü qəddimi əydi, 
Naşının söz oxu sinəmə dəydi. 
Bağçada meyvələr vədəsiz dəydi, 
Ovsanadan çıxdı, yığılan deyil. 
 
Yadımdan çıxmayır el-oba dərdi, 
Tale bəxş eləyib, mənə bu dərdi. 
Bağ saldım, barını özgələr dərdi, 
İnnən belə canım sağ olan deyil. 
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   TƏNHALIQ NƏĞMƏSİ 
 
Göyü titrədən ah sinəmdən qopub, 
Ruhumu ağrıdan sitəmdən qopub. 
Sənsizlik ömrümə-günümə hopub, 
Əl atıb saçını yolur duyğular, 
Səndə günahkarsan, mən də günahkar! 
 
Qəlbində sevgisi üşüyən mənəm, 
Dərdin çöllərində tövşüyən mənəm. 
Bəxtini yoluna döşəyən mənəm, 
Üzümə baxmağa utanır yollar, 
Səndə günahkarsan, məndə günahkar! 
 
Həsrətin könlümə yağır qar kimi, 
Çatlayıb ürəyim sanki nar kimi. 
Gedirəm ömründən bir bahar kimi, 
Arxamca ağlayır kövrək arzular, 
Səndə günahkarsan, məndə günahkar! 
 
Qopub yarasının közü qəlbimin, 
Donub dodağında sözü qəlbimin. 
Neynim günahkardı özü qəlbimin, 
Döyür bu sevgini acı ruzigar, 
Sən də günahkarsan, mən də günahkar! 
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Ürəyim qırılıb qəfil tel kumi, 
Sonuncu sevinc də əsdi yel kimi. 
Ömür axır gedir acı sel kimi 
Gözümün yaşına bələnib sular, 
Sən də günahkarsan, mən də günahkar! 
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         TƏSƏLLİ VER 
 
Söyləsəm də unut məni, unutma, 
Eşq atəşin kül eyləmə, soyutma. 
Ovutmursan bu könlümü, ovutma, 
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım. 
 
Şübhələrin duman kimi itəcək, 
Arzuların gül olacaq, bitəcək. 
Bu təsəllin imdadıma yetəcək, 
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım. 
 
Başın üstən əskilməyən bir tacam, 
Ocaq üstə hər gün yanan bir sacam, 
Təsəllinə, ümidinə möhtacam, 
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım. 
 
Aramızdan keçə bilməz qara yel, 
Gah kükrəyən, gah çağlayan dəli sel, 
Ağarsa da intizardan qara tel, 
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım. 
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        ÜMİDLƏR QAYITMIR 
 
Bu gedən karvanın sarvanı kimdi, 
Görən hansı səmtə gedir, ilahi?! 
Dözümüm qalmadı səbrim tükəndi, 
Şər gəlib qəlbimi didir, ilahi. 
 
Bu sarvan naşıdır karvan yoluna, 
Qaçağa, quldura yem edir bizi. 
Bu sarvan acımır elin halına, 
Bu sarvan günbəgün kəm edir bizi. 
 
Beş ildir bu karvan gedir bu yolu, 
Gündoğan, günbatan bilmirik, Allah. 
İrəli qorxulu, geri qorxulu, 
Beş ildir ürəkdən gülmürük, Allah. 
 
Bir yana çıxarmır bu sarvan bizi, 
Bu yolda yorulub əldən düşmüşük. 
Salıb qan gölünə nahaqdan bizi, 
Səsimiz batıbdı, dildən düşmüşük. 
 
Bu karvan yolunun sonu görünmür, 
Niyə haqq, ədalət bəri qayıtmır, 
Gözlərim zillənib, yollara, qardaş, 
Gedən ümidlərim geri qayıtmır. 
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 VƏFA İSTƏYİR 
 
Sevgisiz ocaqlar sönüb gedəcək, 
Xəyallar göylərdən enib gedəcək. 
Əhdə vəfasızlar dönüb gedəcək, 
Məhəbbət əbədi vəfa istəyir. 
 
Ürəyi oxsayır sevgi aləmi. 
Silir duyğu-duyğu kədəri, qəmi. 
Bitməsin  hec zaman  ülviyyət dəmi, 
Məhəbbət  aləmi səfa istəyir. 
 
Hər qəlbin bir kövrək sevgisi vardır, 
Sevən ürəklərdə daim bahardır. 
Sona, həyat yolu borandır,qardır, 
Məhəbbət  aləmi cəfa istəyir. 
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            VURĞUNAM 
 
Can fələklə hər gün bəhsə-bəhsdədir, 
Əcəl yolda, qulaqlarım səsdədir. 
Ümidlərim həyat adlı dərsdədir, 
Mən taleyin qismətinə vurğunam. 
 
At oynadır zəmanənin soyuğu, 
Solan deyil içimdəki bu duyğu. 
Nənələrin mənə miras qoyduğu, 
Abırına, ismətinə vurğunam. 
 
Bir xoş sözlə tənhaları dindirin, 
Gözlərdəki dərdi, qəmi endirin. 
Bu dünyanın möhnəti var çox dərin, 
Ürəklərin şəfqətinə vurğunam. 
 
Sona bilir zaman ömrü toxuyar, 
Arzularım pərdə-pərdə oxuyar. 
Ümidlərim zəfər ətri qoxuyar, 
Doğma elin qeyrətinə vurğunam. 
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XATİRƏ ƏTİRLİ DƏNİZ 
 
Yenə xatirələr dəniz qoxuyur, 
Könlümü oxşayır qırçın ləpələr. 
Ruhumda uçuşan qağayı səsi, 
Ömrümə bir dəniz sevgi səpələr. 
 
Qollarım boynuna sarılıb sənin, 
Qəlbim qanad açır doğmalığından. 
Yenə öpüş dərir odlu dodağın, 
Mənim könlümdəki sevgi Bağımdan. 
 
Saçımı oxşayır mehriban əlin, 
Təravət ətirli dəniz mehi tək. 
Boylanır telimdən mirvari sular, 
Çiçək yanağında bahar şehi tək. 
 
Sənin sevgi dolu baxışlarından, 
Ruhum çiçəklədi,qəlbim sevindi. 
Duyğular çırpınır sinəmin üstə, 
Dəniz sahilində dənizəm indi. 
 
Durmuşam səninlə nəfəs-nəfəsə, 
Vüsal nəğmələri sevgi qoxuyur. 
Tanrının bəxtəfər çağına bir bax, 
İkimiz susmuşuq, dəniz oxuyur. 
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             BAXIŞLAR 
 
Gözlərinə baxıb ruhum isinir, 
Eşqin hənirindən qəlbim diksinir. 
Könlüm qanad açır, misram sevinir, 
Məni kül eyləyən baxışlarından. 
 
Allah tez ötməsin bu bəxtəvər çağ, 
Sinəmdə alışıb bir od,bir ocaq. 
Bəxtimə bir yeni günəş doğacaq, 
Məni kül eyləyən baxışlarından. 
 
Yaralı quş kimi çırpınır səsim, 
Xəyal qanadında uçur həvəsim. 
Yeni bir təravət alır nəfəsim, 
Məni kül eyləyən baxışlarından. 
 
Demə eşq yolunun əzabı çoxdu. 
Həsrət vüsalıma sancılan oxdu. 
Bəlkə Allahın da xəbəri yoxdu, 
Məni kül eyləyən baxışlarından. 
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NİYƏ XATIRLAMIR 

 
Söylə necə bu həsrəti mən boğum,  
Qərib-qərib sızıldayır bu duyğum.  
Baxışına hər gün heyran olduğum, 
Niyə məni xatırlamır, İlahi?!  
 
Uçub getdi pıçıldaşan o sözlər,  
Ocağımda ta üşüyür bu közlər.  
Görən indi hara baxır o gözlər,  
Niyə məni xatırlamır, İlahi?!  
 
Bir meh kimi oxşayırdım saçını,  
Unudurdum qəlbimdəki acını.  
Ona verdim könlümün taxt-tacını,  
Niyə məni xatərlamır, İlahi?!  
 
Odum sönüb,sovrulubdu küllərim,  
Sona-sona çağırmayır göllərin,  
Eşq bağçamda haray çəkir güllərim,  
Niyə məni xatırlamır, İlahi?! 
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        DƏNİZ 
 
Şahə qalxır dalğaların, 
Sahilinə min iz düşür. 
Könlümə sahil qoxusu, 
Bir də ki, bir dəniz düşür,- 
Ağ örpəkli mavi dəniz! 
 
Kürəyimi şeh isladıb, 
Çox sərt əsir yel, əsirəm. 
Gözlərimi yollar çəkir, 
Mən də sənə tələsirəm,- 
Ağ örpəkli mavi dəniz! 
 
Küləyinə bir de, sussun, 
Vardır sözüm tək özünə. 
İndən belə, səhər-axşam, 
Xəyalımı çək özünə,- 
Ağ örpəkli, mavi dəniz! 
 
Mənim dəniz arzularım, 
Səninlə bir təndə üzür. 
Görüşünə tələsirəm, 
Bir Sonan var, səndə üzür, 
Ağ örpəkli mavi dəniz! 
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QALDI 

 
Payız xəzan edib bagça-bağları, 
Dumana bürünüb ümid dağları. 
Mənim ürəyimin şirin çağları, 
Sən çıxıb gedəli,virana qaldı. 
 
Bəxtimin yoluna ələnibdi qar, 
Ömrün qapısını döyür son bahar. 
Könlümü isidən gözəl duyğular, 
Sən çıxıb gedəli,virana qaldı. 
 
Çəkilmir gözümdən dərd dumanlarım, 
Soldu arzu-arzu xoş gumanlarım. 
Məhəbbət qoxulu gözəl anlarım, 
Sən çıxıb gedəli,virana qaldı. 
 
Vüsal yollarıma heç gün doğmadı . 
Qərib taleyimə sevinc doğmadı. 
Ömrümün - günümün ləzzəti, dadı, 
Sən çıxıb gedəli,virana qaldı. 
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HARA GEDİRSƏN 
 

Azıb öz içində, itib ürəyim, 
Ağrıdan tükənib, bitib ürəyim. 
Arxanca yüyürur yetim ürəyim, 
Sevgimi götürüb hara gedirsən? 
 
Daha duyğu-duyğu arzular solub, 
Gördüyün bağçalar bax, xəzan olub. 
Kövrək ümidimin gözləri dolub, 
Sevgimi götürüb hara gedirsən? 
 
Bitmədi həsrətlə ömrün savaşı, 
Ovcumda buğlanır gözümün yaşı. 
Olmadın ömrümə könül sirdaşı, 
Sevgimi götürüb hara gedirsən? 
 
Axır bəxtim üstən ayrılıq seli, 
Əsir ömrüm üstə tənhalıq yeli. 
Könlümdə misramın quruyub dili, 
Sevgimi götürüb hara gedirsən? 
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YAZMA 
 
Elə bil əzəldən torpağam, daşam, 
Gözdə gilələnmiş bir ovuc yaşam. 
Dərdin bacısıyam, qəmə qardaşam, 
Mənim günahımı günaha yazma! 
 
Yalan ayaq açıb sevgi yerinə, 
Toz qonub cahanın sevgilərinə. 
Səni and verirəm, söz güllərinə, 
Mənim günahımı günaha yazma!  
 
Gözlərim qəm dolu dərin quyudu, 
İndiki sevgilər sərin quyudu. 
Bəxtim dərd üstündə dərin uyudu, 
Mənim günahımı günaha yazma! 
 
Sözdən ilmə-ilmə belə söküldüm, 
Dərdimlə oyanıb dərdimə güldüm, 
Mən sözdə boğuldum, mən sözdə öldüm, 
Mənim günahımı günaha yazma! 
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BU PAYIZ 

 
Qaçıb təbiətin isti yuxusu, 
Diksinir yarpağın ölüm qorxusu 
Hopub üst-başına kədər qoxusu 
Məni bu payızdan otür, ilahi. 
 
Yetmir bu ümidin sözü həsrətə. 
Buludlar yol alıb üzü həsrətə, 
Bir əlçim çarə et özün həsrətə, 
Məni bu payızdan ötür, ilahi. 
 
Bu kövrək qəlbimin soruş halını. 
Qopar könlümdəki dərdin xalını. 
Getdiyim yolların qırışıb alnı, 
Məni bu payızdan ötür, ilahi. 
 
Yaman qəribsəyib odum, ocağım, 
Dərdə bələnibdi qoynum, qucağım, 
Qalıb uzaqlada o gənclik çağım, 
Məni bu payızdan ötür, ilahi. 
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KÖVRƏK SEVGİ 

 
Qəlbimi coşdurur sözlərin nazı, 
Ruhumu oyadır duyğunun yazı. 
Gəlir uzaqlardan eşqin avazı, 
Bu kövrək sevgiylə bəxtəvərəm mən. 
 
Könlümü üşütməz həsrətin qarı, 
Tanrı payı bildim əhdi,ilqarı. 
Heç zaman əyilməz eşqin vüqarı, 
Bu kövrək sevgiylə bəxtəvərəm mən. 
 
Könlümdə alışır eşqin tonqalı, 
Özgədir gözümdə dünyanın halı. 
Allah, özün qoru bu mah-camalı, 
Bu kövrək sevgiylə bəxtəvərəm mən. 
 
Ruhum zirvə-zirvə göyə yüksəlir, 
Baxışım həsrətin bağrını dəlir. 
Dünyadan məhəbbət qoxusu gəlir, 
Bu kövrək sevgiylə bəxtəvərəm mən. 
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DƏNİZ QOXULU SEVGİ 
 
Coşqun dalğaların mavi qoynunda, 
Məni qucağına basıb, öpərdin. 
Sevirəm sözünü pıçıltılarla, 
Qara saçlarımdan asıb, öpərdin. 
 
Bir dəniz içində biz iki dəniz, 
Baxışlar eşq ilə dalğalanırdı. 
Ruhumuz saçılıb biri-birinə, 
Ürəkdə duyğular alovlanardı. 
 
Hopubdu ömrümün sahillərinə, 
O dəniz qoxulu bəxtəvər anlar. 
Kimin ürəyində sevgi yaşayır, 
O məni duyacaq, o məni anlar. 
 
Könlüm pıçıldaşır xatirələrlə, 
Səninlə gəzdiyim sahil boyunca. 
Dənizdə eşqimin ətri var deyə, 
Gözüm dalğaları öpür doyunca. 
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GÖZLƏRİNİN HƏSRƏTİ 
 
Əzəl gündən alın yazısı haqqdır, 
Heç bilmirəm bu nə tale, nə baxtdır. 
Ürəyimi dara çəkir nə vaxtdır, 
Gözlərimdə gözlərinin həsrəti. 
 
Arzuların yerə axan qanıdır, 
Duyğuların haray çəkən anıdır. 
Ürəyimə dərd yolunu tanıdır, 
Gözlərimdə gözlərinin həsrəti. 
 
Ümid-ümid dillənəcək, əzizim, 
Vüsal anı bilinəcək, əzizim. 
Görən haçan silinəsək, əzizim, 
Gözlərimdə gözlərinin həsrəti. 
 
Bu, sevgimin yazılmayan sözüdür. 
Həsrət adlı bir tonqalın közüdür. 
Könlümdəki bir harayın özüdür, 
Gözlərimdi gözlərinin həsrəti. 
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EH, KİÇİLMƏK DƏ DƏRDDİ 
 
Sızlayan gözlərimi, 
Ovutmur nə sazaq, şeh. 
Bu həyat qovğasında, 
Danlanan da mənəm,eh. 
 
Nə qədər acıyım ki, 
Bu nanəcib baxtıma? 
Qara kölgələr çıxlb, 
Mənim ömür taxtıma. 
 
Baxt məndən hədər keçir, 
Ağrımaqdır əlacım. 
Bir quru sözdü, bir də, 
Dərddi mənim ilacım. 
 
Eh, kiçilmək özü də, 
Bir dərd olub canıma. 
Allah, bəlkə kölgəni, 
Göndərəsən yanıma.? 
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NƏDƏN GİLEYLİSƏN,  
EY SINIQ  ÜRƏK 

 
Sındım şüşə kimi, əzildim daştək, 
Dərd məni əzabın qoruna salıb. 
Nədən gileylisən, ey sınıq ürək, 
Kim səni bu eşqin toruna salıb? 
 
Qəlb təmiz olarsa, əmin olsun ki, 
İnsan sevgisini artıra bilər. 
Dünyanın son günü haqqın mizanı, 
Məni min əzabdan qurtara bilər. 
 
Tez-tez dəniz kimi coşur hisslərim, 
Nə yaxşı qurtarmır sevgi nağılım. 
Mən sənin ən xoşbəxt bəndənəm, Allah, 
Ruhuma dayaqdır hissim, ağılım. 
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BİR GÜN... 

 
Səninlə olduğum gözəl anları, 
Söylə,indi necə unudub gedim. 
Doğma  nəfəsini,görüşlərini, 
Bir ovuc həb kimi qoy udub gedim. 
  
Gözüyaşlı qalan misralarımın, 
Saçını oxşaya bilmir əllərim. 
Sənin nəfəsindən uzağa düşüb, 
Matəm içindədir,gülmür ellərim. 
  
Bağışla ,ömrümün vaxtsız sevgisi, 
Özümü özümdən atıb gedirəm. 
Sənin ətrin hopmuş xatirələrin, 
Birtəhər başını qatıb gedirəm. 
  
Əmanət edirəm səni özünə, 
Bir özün bilərsən,bir də Allahın. 
Bir gün cavabını verərsən yəqin, 
Qəlbimi yandıran bu odsuz ahın... 
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UNUDA BILMƏYƏCƏYƏM 
 
Bu qərib könlümün duyğusu kövrək, 
Hopmusan ömrümə yaz qoxusu tək. 
Sənsiz bənövşədir sinəmdə ürək, 
Mən səni unuda bilməyəcəyəm. 
 
Həsrət köynəyini qəlbim geyəcək, 
Vüsalım xiffətdən boyun əyəcək. 
Saçım əlin üçün qəribsəyəcək, 
Mən səni unuda bilməyəcəyəm. 
 
Hər gün ucaldıqca həsrət hasarı, 
Dözüm yarpaqları olar sapsarı. 
Gözlərim boylanır yoluna sarı, 
Mən səni unuda bilməyəcəyəm. 
 
Sevincim kədərə baş qoyub yatar, 
Boğular dilimdə söz qatar-qatar. 
"Unut"kəlməsini qəlbim unudar, 
Mən səni unuda bilməyəcəyəm. 
 
Sona,qar yağsada qaralan telə, 
Sevdalı günləri vermərəm yelə. 
Sən özün -özünü unutsan belə, 
Mən səni unuda bilməyəcəyəm. 
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VƏTƏN HƏSRƏTLİ 
 ŞEİRLƏR 
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             AY ALLAH 
 
Mənim yurdum çiçək kimi duyulan, 
Hər nemətdən payı vardı, ay Allah. 
Sularında günahımız yuyulan, 
Neçə-neçə sayı vardı, ay Allah. 
 
Bir yol görən olasıdı xəstəsi, 
Qəlb oxşardı çiçəklərin dəstəsi. 
Zümzümələr təbiətin bəstəsi, 
Könüllərə yayılardı, ay Allah. 
 
Ərəniylə şöhrət idi ər kişi, 
Nər dizini qatlayırdı  nər kişi. 
Öz evinin ağasıydı hər kişi, 
Ağa kimi sayılırdı, ay Allah. 
 
Qadın ənbər qoxuyardı gecələr, 
Güldən çələng toxuyardı gecələr. 
Bülbül elə oxuyardı gecələr, 
Eşidənlər məst olardı, ay Allah. 
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             BİLMƏDİM 
 
Kədərdən üzümə sel kimi axan, 
Gözümün yaşını silə bilmədim. 
Əğyar fitnə ilə girdi min dona, 
Onun hiyləsini bilə bilmədim. 
 
Baldırğanlı çeşmə, yarpızlı dərə, 
Dolannam basina, gəlib yüz kərə. 
Coşqun cavanlığı verdim illərə, 
Durub görüşünə gələ biimədim. 
 
Həsrətdən sinəmdə nə qədər dağ var, 
Fələkdən bəxtimə düşüb ahu zar. 
İçimdə göynərti, könlümdə qübar, 
Dərdinə bir çarə qıla bilmədim. 
 
Vətənin ləzzəti, dadı canımda, 
Buz bulaqlar cövlan etdi qanımda. 
Bir gun Əzrayılı  gördüm yanımda, 
Yolunda can verdim, ölə bilmədim. 
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DAĞLAR 
 
Doğma elim üçün çox darıxmışam, 
Sevincin üzünə enibdi axşam. 
Nə vaxtdı qoynuna həsrət qalmışam, 
Qoyubdu yollarda gözümü dağlar. 
 
Ələnib saçıma dərdin qırovu, 
Dayanmır ömrümün bəxt qovhaqovu. 
Çoxdan səngisə də vüsal alovu, 
Qoymayır sönməyə közümü dağlar. 
 
Kövrək arzularım dəyibdi daşa, 
Duyğular dönübdü gözümdə yaşa. 
Həsrətlə sinəmdə verib baş-başa, 
İmtahan eyləyir dözümü dağlar. 
 
Göyçənin bir qərib lalasıyam mən, 
Qəmli könüllərin laylasıyam mən. 
Ələsgər yurdunun balasıyam mən, 
Hələ unutmayıb izimi dağlar. 
 
Boylanıb baxıram Göyçəyə sarı, 
Üşüdür gözümü həsrət hasarı. 
Sona, ümidlərlə qəlbini sarı, 
Bir gün güldürəcək üzümü dağlar. 
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    DAYAĞIM SƏNSƏN 
 
Mənim ana yurdum, mən bahar olsam, 
Ətrim, təravətim, çiçəyim sənsən. 
Ən böyük, ən dahi sənətkar olsam, 
Sinəmdə döyünən ürəyim sənsən. 
 
Gözünə bir adi insan görünsəm, 
Şöhrətim, vüqarım, həyatım sənsən, 
Göylərdə qıy vuran qartala dönsəm, 
Yorulmaq bilməyən qanadım sənsən. 
 
Açılsam işıqlı bir səhər kimi, 
Üfüqdə parlayan günəşim sənsən. 
Yandıqca sönməyən şölələr kimi, 
Eşqim,məhəbbətim, atəşim sənsən. 
 
Kükrəyib çağlayan şəlalə olsam, 
Suyu tükənməyən bulağım sənsən. 
Yamacı bəzəyən bir lalə olsam, 
Bu torpaq üstündə dayağım sənsən. 
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        GÖYÇƏ SƏNDƏ NƏYİM QALDI 
 

İtkin düşübdür həvəsim, 
Ruhum titrər əsim-əsim. 
İçin-için ağlar səsim, 
Göyçə, səndə nəyim qaldı? 
 
Fələk fəndgir, mən naşıyam, 
Qaralmış ocaq daşıyam. 
Çətin bu dərdi daşıyam, 
Göyçə, səndə nəyim qaldı? 
 
Mən ömründən itən cığır, 
Yol gedirəm fağır-fağır. 
Göyçəsiz Sona çağırır- 
Göyçə, səndə nəyim qaldı? 
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GÖYÇƏ 
 

Kəsibdi yolları yenə qar, sazaq, 
Könlüm bir quzudu, həsrət yalquzaq. 
Sən mənim gözümdən olsan da uzaq, 
Yaxınsan həmişe ruhuma GOYÇƏ. 
 
Nadanlar  incidir bəxti küsəni, 
Mən ki, incitmədim heç vaxt kimsəni, 
Soylə, mənim kimi sevər kim səni. 
Yaxınsan həmişə ruhuma GOYÇƏ. 
 
Dədə Ələsgərin barmaqları tək, 
“GOYCƏ GÜLÜ” üstə köklənib ürək. 
Səninlə  hər misram görüşdü-kövrək, 
Yaxınsan həmişə ruhuma GOYÇƏ. 
 
Sənin həsrətinlə yananı soruş, 
Dərdin çöllərində donanı soruş. 
Hər gün Göyçə deyən Sonanı soruş, 
Yaxınsan həmişə ruhuma GOYÇƏ. 
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ÖZ-ÖZÜNƏ TƏSKİN VERİRSƏN, 

GÖYÇƏ 
 

Həsrət birdir, astarı nə, üzü nə, 
Dərd üzübdü ondan indi üzüm nə? 
Buludların saçı dəyir üzümə, 
Öz-özünə təskin verirsən, Göyçə. 
 
Ahım qonub zirvələrin qaşına, 
Sükut hopub qayaların qaşına. 
Babaların səsi çıxır qarşına, 
Yaddaşını diksindirirsən, Göyçə. 
 
Yurd yerinin qəmi bəlli, dərdi nə? 
Kaş harayım məlhəm ola dərdinə. 
Taleyimin sevinci nəm, dərdi nəm, 
Həsrətini günə sərirsən, Göyçə. 
 
Sən Quranım, mən oxunan son ayəm, 
Bu ömürdə sənsiz son gün, son ayam. 
Mən gölündən perik düşən Sonayam, 
Ümidini diksindirirsən, Göyçə. 
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         VƏTƏN 
  
Çox tufandan keçib ömür yolların 
Talanıb nə qədər sərvətin, varın, 
Dədə Qorqud eli, Babək diyarım, 
Vətən, tarixinə, yaşına qurban. 
 
Fələyin daşları ağırdan-ağır, 
Ümidi harayla, bəxtini çagır. 
Xocalı-xocalı torpağa yagır, 
Gözlərindən axan yaşına qurban. 
 
Yaralı Şuşamin gəlmir yuxusu, 
Olub gözlərimdə ölüm qorxusu. 
Üstünə ələnib qurbət qoxusu, 
Vətən torpağına, daşına qurban! 
 
Şəhadət şərabı içən şəhidin, 
Düşməni qargı tək biçən şəhidin. 
Cavankən torpağa köçən şəhidin, 
Vaxtsız payızına, qışına qurban! 
 
Coşur igidlərin hünər nəğməsi, 
Çırplnır könlümdə  Zəfər kəlməsi. 
Gəlir uzaqlardan ümidin səsi, 
Vətən, bu qələbə marşına qurban! 
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VƏTƏNƏ SEVGİ GƏRƏK 
 
Vətənə sevgi gərək,  
        qoy döyünsün ürəyi, 
Hər zaman halal etsin, 
         suyu, duzu, çörəyi. 
Vətən içindən başlar,  
      vətəni sevin barı, 
Hər zaman gül-çiçəkdir,  
       vətənin boran qarı. 
Qürbətdə çox gəzsən də,  
        unutma el-obanı, 
Vətənsiz köksüz ağac,  
         olarsan bir yabanı. 
Doğma elin havası,  
         getməyibdir başımdan, 
Vətəndən ayrılmışam,  
       elə gənclik yaşımdan. 
Müqəddəsdir hər zaman,  
       bu yerin Ocaq-Piri, 
Övliyalar diyarı,  
         əməlləri sağ-diri. 
Xeyirxah əməlləri,  
       ürəklərdə yaşayır, 
Şair çəkilməz yükü,  
        sinəsində daşıyır. 
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  QƏLƏBƏ YOLLARI  
 
Səni əzizləyir könlüm həmişə, 
Mən sənin ağsaçlı qızınam,Vətən! 
Sənin şərəfinə misralarımla,  
Gərək ümid-ümid qızınam,Vətən! 
 
Çəkilir qəlbimin səmalarından, 
Arzunu üşüdən ölüm qorxusu. 
Səndən söz açıram vətən əsgəri, 
Hopur misralara qeyrət qoxusu. 
 
Bu gün səngərlərin sinəsi üstə, 
Üçrəngli bayrağın esqi ələnir. 
Qeyrət qoxusuna, oğul ətrinə, 
Yaralı vətənin səbri bələnir. 
 
Doğma Qarabağda qürbət ağrısı, 
Qonub üz-gözünə torpağın, daşın. 
Silaha sarılın yurd oğulları, 
Dərələri keçin, dağları aşın. 
 
Qarabağ ətirli arzum böyüyür, 
Vətən əsgərinin qolları üstə. 
Səpirəm çiçək tək ümidlərimi, 
Qələbə gününün yolları üstə! 
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DEYİL 
 
Ürəyimdə dürlü-dürlü yara var, 
Təbibsiz, loğmansız sağalan deyil. 
Nə qədər ki, ayrılıq var, ara var, 
Üzüm gülən, kefim çağ olan deyil. 
 
Yurduma uzandı xəyanət əli, 
İtirdim obanı, itirdim eli. 
Namərdin, nakəsin işi, əməli, 
Əzəldən qaradır, ağ olan deyil. 
 
Fələyin dərd yükü qəddimi əydi, 
Naşının söz oxu sinəmə dəydi. 
Bağçada meyvələr vədəsiz dəydi, 
Ovsanadan çıxdı, yığılan deyil. 
 
Yadımdan çıxmayır el-oba dərdi, 
Tale bəxş eləyib, mənə bu dərdi. 
Bağ saldım, barını özgələr dərdi, 
İnnən belə canım sağ olan deyil. 
 
 
 
 



Ağlayan xatirələr 

 77 

 
 
      ƏZMİM VAR MƏNİM 
 
Elimin yolunda gur yanmaq üçün, 
Vətən harayına oyanmaq üçün, 
Düşmənlə üzbəüz dayanmaq üçün, 
Qeyrətim, iradəm, əzmim var mənim. 
 
Vətənin çınqılı, qumu əzizdir, 
Anamın südütək safdır, təmizdir, 
Haqqa dəstək olan sevgim dənizdir, 
Həyat yollarında izim var mənim. 
 
Sənə məhəbbətim artsa da gülüm, 
Yetər elədiyin bu sitəm, zülüm. 
Dəyiş ünvanını vədəsiz ölüm, 
Hələ bu dünyada gözüm var mənim. 
 
Gözüm ac olsa da, qəlbən tox oldum, 
Düşmənə çəkilən çarpaz dağ oldum. 
Ey vətən, nə yaxşı şair doğuldum, 
Səni vəsf etməyə sözüm var mənim. 
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                  GƏDƏBƏY  
        (Gədəbəydə keçirilən milli elat   
        festifalına rəsmi dəvətimdən dolayı   
        gördüyüm gözəlliyi qələmə aldım)  
 
Qayadan boylanan daş sarıteldi, 
Yanağa süzülən yaş sarıteldi. 
Könlünün mayası “Baş Sarıteldi” 
Sazın köynəyisən özün, Gədəbəy. 
 
Misralar dil açır dodaqlar üstə, 
Lalələr alışır yanaqlar üstə. 
Ellər məclis qurur  bulaqlar üstə, 
Sevinclə dolubdu gözün, Gədəbəy. 
 
Sinəsi dastandır burda hər dağın, 
Saza köklənibdir könül otağın. 
Ruhu gülümsəyir İlyas Tapdığın, 
Kövrəlir astaca sözün, Gədəbəy. 
 
Donub bulaq üstə bir su sənəyi, 
Sazla cavab verir dindirsən neyi. 
Yaylaqlar geyinib bayram köynəyi, 
Fərəhlə dolubdu köksün, Gədəbəy  
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Sonayam, car etdim  mən öz eşqimi, 
Yazdım zirvələrə bu söz eşqimi. 
Burda adamların ürəyi kimi, 
İstidir ocağın, közün, Gədəbəy. 
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              VAXTIDIR 
 
Bir bahar axşamı durub yol üstə, 
Bu durna köçünü çağır tel üstə. 
Cığırlar köklənib “Sarıtel” üstə, 
Yenə təbiətin ozan vaxtıdır. 
 
Qoxla bu torpağın yaşıl otunu, 
Dağlar diyirləyir daş sükutunu. 
Mürgülü meşənin qış sükutunu, 
İndi ağacdələn pozan vaxtıdır. 
 
Bu tale yolları olubdur uzun, 
Nəfəsi tıncıxır ocağın, közün. 
Dönüb kəpənəyə neçə arzunun, 
Gözlərim dalınca qaçan vaxtıdır. 
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               DARIXMIŞAM 
 
Qayalardan öz atını çapıb gələn, 
Qarşısına nə çıxıbsa yarıb gələn. 
Toz-torpağı ora, bura yapıb gələn, 
Xoş ətirli yellər üçün darıxmışam. 
 
Sal daşları təbil kimi çalıb gedən, 
Bənd-bərəni əsir kimi alıb gedən, 
Dərələrdə haray- həşir salıb gedən, 
Səsli, küylü sellər üçün darıxmışam. 
 
Qucağında bu həyata göz açdığım, 
Qədəm basıb, pərvazlanıb tez uçduğum. 
Dönə-dönə xatırlayıb söz açdığım, 
Qədirbilən ellər üçün darıxmışam. 
 
Uca dağlar, qurbanınız olaram mən, 
Zirvənizə bir gün yolu salaram mən. 
Boyunuza qollarımı dolaram mən, 
Sizlə keçən illər üçün darıxmışam. 
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         ŞANLI BAYRAM 
(29 Oktyabr türk cümhuriyyəti   
         bayramı.Urfada) 
 
Mən sənin balanam, olsam da şair, 
Mənə qüdrətindən  bir söz yaz, ayır. 
Səndə şəhidlərin eşqi yaşayır, 
Salam,Türklüyümün şanlı bayramı ! 
 
Böyük ATATÜRKÜN amal dünyası, 
Olub  ruhumuzun camal dünyası, 
Gülür  paşaların kamal dünyası. 
Salam,Türklüyümün şanlı bayramı! 
 
Tanıdım doğmanı,yadını sənin 
Böyük Atatürkün amal dünyası. 
Sona əzizləyir adını sənin, 
Salam, Türklüyümün şanlı bayramı!!! 
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     FƏLSƏFİ  ŞEİRLƏR 
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        BAĞIŞLA, DÜNYA 
 
Mərdin süfrəsinə dadanıb namərd, 
Yolumun ağzında bitib xəyanət. 
Birinə işıqsan, birinə zülmət, 
Bəlkə düz demirəm, bağışla, dünya. 
 
Birinin vaxtı var, vaxta güvənir, 
Birinin baxtı var, baxta güvənir. 
Biri oturduğu taxta güvənir, 
Bəlkə düz demirəm, bağışla, dünya. 
 
 Söz verib durmursan sözünün üstə, 
Deyən yox qaşın var gözünün üstə. 
Olmusan çörəyi dizinin üstə, 
Bəlkə düz demirəm, bağışla, dünya. 
 
Qanqallar əkirsən gülün yerinə, 
Danalar satırsan kəlin yerinə. 
Qarılar verirsən gəlin yerinə, 
Bəlkə düz demirəm, bağışla, dünya. 
 
Yaxşı-yaman bir-birinə qarışır, 
Bilən yoxdur kim-kim ilə yarışır. 
Haram yeyən halallıqdan danışır, 
Bəlkə düz demirəm, bağışla, dünya 
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        BU NANKOR ADAM 
 
Yatır tülkü kimi neçə dərədə, 
Min nöqsan axtarır bir mənzərədə. 
Vicdanı sızlamaz bircə zərrə də, 
Kas ki, olmayaydı bu nankor adam! 
 
Neçə-neçə qəlbə dəyib, gedəndir, 
Fidan arzuları əyib gedəndir. 
Hər vaxt hərzə-hədyan deyib gedəndir, 
Kaş ki, olmayadı bu nankor adam! 
 
Geyinib əyninə yaltaqlıq donu, 
Gözum görən kimi tanıyır onu. 
Heyif beləsinin gec gəlir sonu, 
Kaş ki, olmayaydı bu nankor adam! 
 
Arxanca danışar, gülər üzünə, 
Əhsən söyləyəcək hər bir sözünə. 
Daim qorxa-qorxa baxar gözünə , 
Kaş ki, olmayaydı bu nankor adam! 
 
Dünyanın malında tamahım yoxdu, 
Sözüm bəd ürəyə sancılan oxdu. 
Sonanın vəfalı dostları çoxdu, 
Kaş ki, olmayaydı bu nankor adam! 
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        HARAYINA KİM ÇATACAQ 
 
Adlayıbdır taleyin sərt qışından, 
Xəbəri yox ayrılığın yaşından. 
Hamı qaçıb, dağılırsa başından, 
Harayına kim çatacaq bu kəndin... 
 
Baxmaqdanmı göz qarıyıb ilahi, 
Dodağında söz qarıyıb ilahi. 
Gözəli var ki, qız qarıyıb, ilahii, 
Harayına kim çatacaq bu kəndin... 
 
Daha tutan yoxdur onun əlindən . 
Ta söz qopmur süküt dolu dilindən. 
Ayrı düşüb obasından-elindən! 
Harayına kim çatacaq bu kəndin... 
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          KİMƏ DEYİM 
 
Namərd tənəsini mərd yeyir daha, 
Ağacı içindən qurd yeyir, daha, 
Mənim ürəyimi dərd yeyir, daha, 
Mən dərdimi kimə deyim, İLAHİ?! 
 
Qəm-qüssə içimdə bitir elə bil, 
Varlığım əriyir itir elə bil. 
Bəxtim gündən-günə yatır elə bil, 
Mən dərdimi kimə deyim, İLAHİ?! 
 
Bu dəli gərdişdə ağıllı çaşır, 
Dərd tüğyan eyləyir, çay kimi daşır. 
Gündəlik qayğılar başımdan aşır, 
Mən dərdimi kimə deyim, İLAHİ?! 
 
Zaman bizi ələyində ələdi, 
Yurdumuzu qızıl qana bələdi. 
Vallah, tələ, kürən quran tələdi, 
Mən dərdimi kimə deyim, İLAHİ?! 
 
Dərd bilənlər dərdə baxmır,neyləyim, 
Namərd dünya mərdə baxmır, neyləyim. 
Göy deyənə Yer də baxmır, neyləyim, 
Mən dərdimi kimə deyim, İLAHİ?! 
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Nadanlar əlində qalıbdı söz də, 
Yenə  düz deyənlər qalıbdır düzdə. 
Daha abır, həya qalmayıb üzdə, 
Mən dərdimi kimə deyim, İLAHİ?! 
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            ALDADIR 
 
Ömrünü isitməz daha yaz anı, 
Bir gün soruşarsan, axı yaz hanı? 
Bəyaz varaqlara yalan yazanı, 
Əlində tutdugu lələk aldadır. 
 
Qırılıb tökülür hər ömrün şaxı, 
Yıxılır arzular üzu aşagı. 
Həyata günahsız gələn uşagı, 
Baş qoyub yatdığı bələk aldadır. 
 
Haramın ucadır bacası, damı, 
Şirindir həyatda halalın tamı. 
Günahsız kimsəni yıxan adamı, 
Özgəyə gəldiyi kələk aldadır. 
 
Cahan az görməyib nahaq qanları, 
Haqqin dərgahına daş atanları. 
Dünyanın özünü aldadanları, 
Əzrayıl adında mələk aldadır. 
 
Halaldı könlümün sənət süfrəsi, 
Haçansa açılar bəxtin qəfəsi. 
Haqqın şairini aldadan kəsi, 
Bir gün gülümsəyib fələk aldadır. 
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                       MƏLƏKLƏRİN GÖZ YAŞI 

 
Mələklərin göz yaşıdı  
       yağan yağış, 

Göyçə hər gün körpə quş tək 

     islanır bu yağışda. 

Bu “yağış” Göyçə gölün, 

Uca-uca dağların duyğularına  

     nəm sırğa taxır. 

Göyçə bu “yağışı” acı-acı süzür, 

Yorğun qollarının üstünə, 

Ağarmış saçlarına hopan 

        el dərdi kimi susur, 

Sonra da bu acının sularında süzür. 

Sənə həsrət, mənə həsrətdi Göyçə. 

Düşmən əzabına dözən  

      bir hiddətdir Göyçə, 

Bizə, hamımıza ibrətdir Göyçə. 

Mənim göz yaşlarımda telini darayır o, 

Səni, məni, bizi arayır o. 
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Eh, buna görə, mələklərin göz yaşıdı  

           yağan yağış, 

Bu “yağış” Göyçəni isladır,  

          dözüm vermir, 

Düşməndə qalıb Göyçə adlı közüm,  

              vermir. 
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MƏNİM YATAN BƏXTİM, 
OYAN BİR OYAN 

 
Bəd nəfəs yol açıb yenə üstümə, 
Mənim yatan bəxtim, oyan bir, oyan. 
Günəş kimi həqiqətin eşqinə, 
Mənim yatan bəxtim, oyan  bir, oyan. 
 
Bir ağac tək halal tərlə, barlanım, 
Taleyimdən xərac alım,varlanım. 
Yollarımdan ayrı düşüb tərlanım, 
Mənim yatan bəxtim, oyan bir, oyan. 
 
Gün çıxmamış duman ağlar daşımda, 
Cövlan edir min cür bəla başımda. 
At oynadır yenə dərdim qarşımda, 
Mənim yatan bəxtim, oyan bir, oyan. 
 
Mat qalmışam, Tanrı, bu cür işindən, 
Gülüm çıxmaz daha dağın döşündən. 
Qoru məni bu ac qurdun dişindən, 
Mənim yatan bəxtim, oyan bir, oyan. 
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      MƏNİ DİNDİRMƏYİN 
 
Hayıf daha  haram, halal bilinmir, 
Eşq yolunda  hicran, vüsal bilinmir, 
Ta dünyada  dilliylə lal bilinmir, 
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah. 
 
Namərd yatır indi mərdin içində, 
İtib-batdım itin-qurdun içində. 
Boğuluram mən bu dərdin içində, 
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah. 
 
Bu enişin, bu yoxuşun düzü yox, 
Gecələrin ümidli gündüzü yox. 
Bəxtimin də məni görən gözü yox, 
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah. 
 
Eşidən yox ürəyimin naləsin, 
Yadlar dərir gülşənimin laləsin. 
Verməyincə yağıların bəlasın, 
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah. 
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SABAHINIZ XEYİR OLSUN, 
MƏNİM DÜNYAM 

 
Ürəyinə kömək üçün, 
Qəm-qüssəni yemək üçün, 
Sübhə qədər yatmamışam... 
Bu sözləri demək üçün, 
 
Sabahınız xeyir olsun....  
Mənim dünyam... 
 
Canım, candan uzaqdadı, 
Ömrüm şaxta, sazaqdadı, 
Sübhə qədər yatmamışam.. 
Bir pıçıltım dodaqdadı, 
 
Sabahınız xeyir olsun... 
Mənim dünyam.. 
 
Sənə qurban olmaq üçün 
Ürəyinə dolmaq üçün, 
Sübhə qədər yatmamışam, 
Xəyalında qalmaq üçün..... 
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Sabahınız xeyir olsun... 
Mənim dünyam... 
 
Sevgin məni sıxsa, sıxsın, 
Qoy göz yaşım axsa, axsın, 
Sənə qurban, göz bəbəyim, 
Baxışların mənə baxsın... 
 
Sabahınız xeyir olsun... 
Mənim dünyam... 
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OLUR 
 

Mən şeir deyəndə ürəyi, qəlbi 
Götürən də olur, götürməyəndə. 
Yaxşılıq edirəm bacaran qədər, 
İtirən də olur, itirməyən də. 
 
Keçirdim dostları bir-bir sınaqdan, 
Yaxşı ki, yaxşıdan çox azdı yaman. 
Əlini əlimə, darıxan zaman 
Yetirən də olur, yetirməyən də. 
 
Sona, göz önünə gətir gərdişi, 
Gəl salma ürəyə olub keçmişi. 
Adamlar içində sadə bir işi, 
Bitirən də olur, bitirməyən də. 
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    KƏLAĞAYI 
 

Çox yaraşır pak adına, 
Həya, ismət qız-qadına. 
Oxşayır quş qanadına, 
Kəlağayı, kəlağayı. 
 
Bizim qadın qeyrətimiz, 
Tomrisimiz, Məhsətimiz. 
Nigarımız, Həcərimiz, 
Kəlağayı, kəlağayı. 
 
Bəzəyisən gözəllərin, 
Şəlalə tək nur tellərin. 
Bir cüt göyərçin əllərin, 
Kəlağayı, kəlağayı. 
 
Vətənimin qız vüqarı, 
Sudan duru, aydan arı. 
Nənələrin yadigarı, 
Kəlağayı, kəlağayı. 
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           NEFTCİ ƏLLƏRİ 
 
Halallıq qoxuyan hər neft damlası, 
Vətən torpağının qara qanıdır. 
Bu “qara qızılım”, ulu sərvətim, 
Bütün yer üzünə məni tanıdır. 
 
Odlar diyarımın damarlarında, 
Dunyanı isidən hərarət olub. 
Neftçi əllərinin halallığında, 
Firəvanlıq dolu məhəbbət olub. 
 
Vətən torpağının qara qanından, 
Bəmbəyaz ümidlər açıbdır qanad. 
Dənizdən boylanan estakadalar, 
Qoynu çiçək dolu həyatdir, həyat. 
 
Şöhrəti bu yurdda yola salıbdır. 
Neçə əsrləri, necə illəri. 
Halalıq  nəğməsi oxuyur hər gün, 
Zəhmət bayrağıdır neftçi əlləri. 
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HANI 
 
Ağrı damırdı üzündən, 
Alov qalxırdı izindən. 
Soruşurdu öz-özündən, 
Hanı bu ömrün yiyəsi? 
 
Göz yaşları bir cüt ağı, 
Bilinmir qarası, ağı. 
Dərdin yiyəsi var axı, 
Hanı bu ömrün yiyəsi? 
 
Ahı bir tənha cığırdı, 
Tüstü gözündən çıxırdı. 
Ölüm gəlib çağırırdı, 
Hanı bu ömrün yiyəsi? 
 
Deyin bu kimin baxtıydı, 
Dərdin səllənən vaxtıydı, 
Qəmin dillənən vaxtydı, 
Hanı bu ömrün yiyəsi? 
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PAYIZ 
 
Təbiət cəngin dəyişir, 
Buludlar rəngin dəyişir. 
Göy üzü əngin dəyişir, 
Yurdumuza payız gəlir. 
 
Yarpaqlar saralıb, köçür, 
Durnalar qaz olub, köçür. 
Duyğular qaralıb, köçür, 
Yurdumuza payız gəlir. 
 
Yanağı pörtür gözəlin, 
Şeh olur şeirin, qəzəlin. 
Yuxusu gəlir xəzəlin, 
Yurdumuza payız gəlir. 
 
Torpaq  yorulur dəmlənir, 
Dağın ətəyi nəmlənir. 
Sonanın gözü qəmlənir, 
Yurdumuza payız gəlir. 
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ÇOX ŞÜKÜR 

 
Əlimi Allaha açdım hər səhər, 
Qarşıda günümü ağ gördüm,şükür. 
Mənə haqsız deyən Allahsızların, 
Tez-tez sinəsində dağ gördüm şükür. 
 
Tanrı övladıyam, ürəyim təmiz, 
Tanrı ürəyimə sığır nə vaxtdır. 
Başımın üstündə uçan mələklər, 
İçimə məhəbbət yığır nə vaxtdır. 
 
Şeytanın balası sevgi tanımaz, 
Sevginin adam tək canı var,ana. 
Ölüm nə karədir mənə göz dikə, 
Hər bir çətin günün sonu var,ana. 
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        ETÜD 
 

Soyuq qış gecəsi,yol-iriz donub, 
Yenə ac qurd kimi ulayır külək. 
Havanın üz-gözü qırov bağlayıb, 
Yenə çöl-bayırı bulayır külək. 
 
Təbiət yuxuda ağ xəyal görür, 
Körpə ağacları şaxta vurubdu, 
Mənim də xəyalım, donmasın deyə 
Sınıq pəncərəyə taxta vurubdu. 
 
Üşüyür qəlbimin duyğuları da, 
Ömrün sınağına hazıram, şükür. 
Bu qış gecələri mənə xoş gəlir, 
Sevgi nəğmələri yazıram şükür. 
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ÖVLAD  
ŞEİRLƏRİ 
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GƏLIŞIN MÜBARƏK 

(yenicə dünyaya gələn qız nəvəm 
 SERRA  balama   həsr edirəm) 

27.12.2019 
 

Yeni dünyam kimi bu gün doğuldun, 
Bahar havası tək ruhuma doldun. 
Sən mənim yeni il hədiyyəm oldun, 
Dünyaya gəlişin mübarək, balam! 
 
Nabata döndərdin nənə ömrünü, 
Yenidən bəxş etdin mənə ömrümü. 
Qurban eyləyərəm sənə ömrümü, 
Dünyaya gəlişin mübarək, balam! 
 
Könül xəzinəmdə bir inci oldun, 
Bayram payım kimi birinci oldun. 
Ömrümün bir ömür sevinci oldun, 
Dünyaya gəlişin mübarək,balam! 
 
Atalı-analı günün xoş olsun, 
Ömrün başdan-başa fərəhlə dolsun. 
Sevincin gül açsın,kədərin solsun, 
Dünyaya gəlişin mübarək, balam! 
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BOYUNA QURBAN 
(Qızım Samirəyə) 

 
Gözümün günəşi, ayısan, qızım, 
Ömrümün baharı,yayısan,qızım, 
Sən mənə Tanrının payısan, qızım, 
Sənin camalına, boyuna qurban. 
 
Nə vaxt ki, doğuldun, qəlbim sevindi, 
Hissim, duyğularım danışdı,dindi. 
Sən gəldin, həyatım cənnətə döndü, 
Ömrümün sən adda yayına qurban. 
 
Aya bənzəyirsən, gur işıqlısan, 
Cöhrən çiçək açıb, nur işıqlısan, 
Sən bir mələk kimi yaraşıqlısan, 
Allahım, bu gözəl payına qurban! 
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SƏN DÜNYAYA GƏLƏN GÜN 

(Oğlum Samirə) 
 
Sənsən arxam, köməyim, 
Tanrı payım, diləyim, 
İki oldu ürəyim, 
Sən dünyaya gələn gün. 
 
Sənə baxdım bircə an, 
Gülümsədi gənc anan, 
Gözəlləşdi bu dövran, 
Sən dünyaya gələn gün. 
 
Arzum safdır, təmizdir, 
Sanki sonsuz dənizdir, 
Ah, necə də əzizdir, 
Sən dünyaya gələn gün. 
 
Qucaqlayıb boynunu, 
Görüm nübar toyunu, 
Bir gözəl yazın günü, 
Sən dünyaya gələn gün. 
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DÜNYANIN ƏN XOŞBƏXT 

NƏNƏSİNDƏN, NƏVƏLƏRİNƏ 
ƏRMAĞAN 

 
Biz ulu Göyçədə tumurcuq açdıq, 
Atam da, babam da o yurdda qaldı. 
Yaxşı ki, gün doğdu taleyimizə, 
Xeyir şər üstündə qələbə çaldı. 
 
İndi könül verir bu həyat mənə, 
Kövrək arzuların yandırdım şamın. 
Mənim nəvələrim, mənim canlarım, 
Nübar meyvəsisiz bu gen dünyamın. 
 
Sizin varlığınız güc verir mənə, 
İşığa bükülür hər gün sözlərim, 
Osmanla Yusifim həyat eşqimdir, 
Məryəmlə Ömərim görən gözlərim. 
 
Hər nəvəm ruhumun bir aynasıdır, 
Könlüm işıq saçır ömrün yayıtək. 
Min yol minnətdaram, ey Tanrı, sənə, 
Pay yoxdur dünyada nəvə payı tək! 
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YUSİF 
(Əziz nəvəm Yusifə) 

 

Ürəyim sevinclə çapır atını, 
Təzə-tər sözlərin açır qatını. 
Məgrur, əzəmətli, mərd bir atanın, 
Qəlbinin işıgı, gözüdür, Yusif. 
 
Sözüm geyinibdi səadət donun, 
Uşaq dunyasından danışır onun. 
Göyçədən başlanan arzu yolunun, 
İşığa bələnmiş üzüdür Yusif. 
 
Sevinc köynəklidir bu haray, bu ün, 
Ümid qalasını fərəhdən hörün. 
Halallıq nəğməsi oxuyan ömrün, 
Məhəbbət qoxulu sözüdür Yusif. 
 
Necə də gözəldir sənin bu çağın, 
Arzular üzünə açıb qucağın. 
Sonanın qəlbində yanan ocağın, 
Heç zaman sönməyən közüdür Yusif. 
 
Tanrı özü olsun ömrünə qalxan, 
Şərəf gülləriylə bəzənsin yaxan. 
Nənəsi Sonanın qəlbindən  baxan, 
Bir yeni zirvənin özüdür Yusif. 
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QALAMDI YUSİF 

(Yusifimin doğum gününə həsr edirəm) 
 

Alovlu Günəşim, nurlu Ayımdı, 
Nəvə sovqatımdı, nəvə payımdı. 
Göyçəyə yol gedən yurd harayımdı, 
Uca, yenilməyən qalamdı Yusif. 
 
Mənim harayımdı, gur səsimdi O, 
Bahar təravətli nəfəsimdi O. 
Həyatda yaşamaq həvəsimdi O, 
Ağıllı, mehriban balamdı Yusif. 
 
Hər gün sevinc səpir ruhuma adı, 
Olubdu ruhumun qolu, qanadı. 
Dilimin ləzzəti, ağzımın dadı, 
Şirinim, şəkərim, balımdı Yusif. 
 
Könlümü sərmişəm gülə, çiçəyə, 
Astaca qımışan, gülən çiçəyə. 
Göyçəli Sonadan ulu Göyçəyə. 
Əbədi bir haqqı-salamdı Yusif. 
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MÜƏLLİM ADI 
(Gözəl qızım, qayğıkeş ana, savadlı 
və ağıllı müəllimə qızım Samirəyə 

müəllimlər günü hədiyyəsi) 
 

İsıq soraqlıdır müəllim ömrün, 
İsığa bələnib yolların, qızım. 
Hər sagird  bəxtinə  nur çiləyirsən, 
İşıq bələyidir qolların, qızım. 
 
Adınla həmişə öyünmüsəm mən, 
Ulu müəllimdir ana ürəyi. 
Məktəb yollarında  göyərdib əlin, 
Gör neçə arzunu, neçə diləyi. 
 
Müəllim ömrünün qüdrəti uca, 
Daim ucalarda olmusan,qızım. 
Şərəfli,xeyirxah əməllərinlə, 
Sanki dəniz kimi dolmusan,qızım. 
 
Bu gün bayramındır, sevimli balam, 
Müəllim adınla öyünürəm mən. 
Sənin bayramını təbrikə gəldim, 
Misrada ürək tək döyünürəm, mən! 
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QOŞA QANADIM 
 
Şükür sənə ULU TANRIM, 
Dərgaha qalxıb qollarım. 
Xoşbəxt olsun balalarım- 
Biri nurum, biri günüm, 
       Övladlarım! 
 
Hərə evin bir çırağı, 
Ağılları yaraşığı, 
Alışdırır od-ocağı- 
Biri nurum, biri günüm, 
       Övladlarım! 
 
Hər ikisi elə bağlı, 
Bir qırılmaz telə bağlı, 
Şirin-şəkər dilə bağlı- 
Biri nurum, biri günüm, 
       Övladlarım! 
 
Mənim görən gözlərimdir, 
Bükülməyən dizlərimdir, 
Bu dünyada izlərimdir- 
Biri nurum, biri günüm, 
       Övladlarım! 
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ÇIXIB GEDIRƏM 
 

Qərib vüsalımın gözü qəm dolu, 
Kövrək ümidimin qırılıb qolu. 
Açıb qucağını ayrılıq yolu, 
Daha bu şəhərdən çıxıb gedirəm. 
 
Üzmüşəm əlimi özüm-özümdən, 
Könlüm doluxsunur hər bir sözümdən. 
Həsrət yağışları yağır gözümdən, 
Daha bu şəhərdən çıxıb gedirəm. 
 
Həmişə qorudum düz ilqarımı, 
Öpüb əzizlədim könül varımı. 
Alıb qucağıma ağrılarımı, 
Daha bu şəhərdən çıxıb gedirəm. 
 
Hicran küləkləri saçımı yolub, 
"Keçənlər keçibdi"olanlar olub. 
Arzu bağçasında güllərim solub, 
Daha bu şəhərdən çıxıb gedirəm. 
 
Sona,bu nə haray,bu necə ündü, 
Sevgi sarayımın çırağı söndü. 
Sevdalı günlərim xəzələ döndü, 
Daha bu şəhərdən çıxıb gedirəm. 
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İNCİMƏ 
 

 (bu şeiri isə getme bu şeherden qurbanın olum 
deyen Yusifin dilinden yazıram)   

                    
İncimə bizlərdən incimə barı, 
Sən elin Sonası,sən elin varı. 
Batıb səsim-ünüm, indi qəhərdən, 
Qurbanın olaram getmə şəhərdən. 
 
Boynu bükük qalar, 
gör neçə insan, 
Sonasız yaşamaq, olarmı asan? 
Əlimi üzərəm, bardan-bəhərdən, 
Qurbanın olaram,getmə şəhərdən. 
 
Sən mənim Sonamsan,ruhum canımsan, 
Vüqarlı şairəm,şöhrət-şanımsan. 
Oxudum şeiri,durub səhərdən, 
Qurbanın olaram,getmə şəhərdən. 
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Yusif həsrətinə olubsan xəstə, 
Sən boyu surahi,mən boyu bəstə. 
Dərmanım çəkilir,mardan-zəhərdən, 
İnsaf elə küsüb getmə şəhərdən... 
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UŞAQ  ŞEİRLƏRİ 
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YUSİF BALAMA 

 
Aldım səni qucağa, 
Baxdım yanan ocağa. 
Demək sönməz bu ocaq, 
Yusifdən od olacaq. 
 
Başın üstündə əsdim, 
Adına qurban kəsdim, 
Gəlişin bayram oldu, 
Qəlblərə sevinc doldu. 
 
Hamının arzusu bir, 
Ürəkdən gəlib keçir. 
Xoşbəxtlik haqq-ədalət, 
Sənə olsun əmanət. 
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PİŞİK BALASI 
 
Gəzirdi asta-asta, 
Körpə pişik balası. 
Görən harda qalmışdı, 
Bu körpənin anası. 
 
Səpirdi künc-bucağa, 
Körpə miyoltusunu. 
Elə bil axtarırdı, 
Siçanın qoxusunu. 
 
Körpə pişik balası, 
Qorxudan uzaq idi. 
Balaca siçanlara, 
Sanki yalquzaq idi. 
 
Dünyanı oxşayırdı, 
Anasının səsiylə. 
Astaca oynayırdı, 
Özü-öz kölgəsiylə. 
 
Dağı-daşı titrədir, 
Nəriltisi,nərəsi. 
Əzəmət bayrağıdır, 
Hər zaman şirin səsi. 
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YAZ GƏLİR 
 
Göyün üzündən, 
Qaçır buludlar. 
Yerdən başını, 
Qaldırır otlar. 
 
Yaşıl köynəyi, 
Geyinir meşə. 
Kolun dibində, 
Gülür bənövşə. 
 
Güllər əl çalır, 
Bağa yaz gəlib. 
Dərəyə, düzə, 
Dağa yaz gəlib. 
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YAĞIŞ DAMLASI 
 

Qopub göyün üzündən, 
Düşür torpağın üstə. 
Silir tozunu alır  
Qonur yarpağın üstə. 
 
Hopub onun canına, 
Gömgöy buludun ətri. 
Körpə çiçəklər üçün, 
Əzizdir onun xətri. 

 
     ALMA 
 

Könlüm alma istədi, 
Heç kim mənə almadı. 
Anam dedi:-darıxma, 
Yanağın ki, almadı. 
 
Durdum güzgü önündə, 
Mən axtardım almanı. 
Bu ki, al yanağımdı, 
Bəs mənim almam hanı? 
 
Nənəm gəldi həyətdən, 
Öptü al yanağımdan. 
Dedi, bir alma dərdim, 
Sənin alma bağından. 
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 BALACA ŞAHZADƏ 
 
Qəfil çaldı telefon, 
Kimsə çağırdı məni. 
Açan kimi tanıdım, 
Balaca Şahzadəni. 
 
İşıq düşdü qəlbimə, 
Onun körpə səsindən. 
Elə bil çıxdı bülbül, 
Qərib, dar qəfəsindən. 
 
Bir parça şeir dedi, 
Sevinc qondu üzümə. 
Balaca Şahzadəni, 
Yaxın bildim özümə. 
 
Gözəl rəftarı üçün, 
Ona çox"sağol"-dedim. 
Gələcək taleyinə 
Gülüm,"yaxşı yol"- dedim. 
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  ÇİYƏLƏK 
 

  Yaşıl bostan içində, 
Qırmızı ulduz yanır. 
Elə bil ki, gözəldə, 
Allanıbdı üz, yanır. 
 
Onun tamı ləzzətli, 
Var arzuda diləkdə. 
Al-yanaqlı körpə tək, 
Uyuyubdu bələkdə. 
 
Qara-qara çilləri, 
De, üzünə kim çəkdi. 
Axdı ağzımın suyu, 
Nə dadlı çiyələkdi?! 
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SİÇAN 
 
Qorxunu duyan kimi, 
Qaçıb girir deşiyə. 
Ordan eləcə tərs-tərs, 
Baxır qara pişiyə. 
 
Dalındakı quyruğu, 
Elə bil ki, qamçıdır. 
Bir yerə ilişəndə, 
Onu yaman acıdır. 
 
Deşiklərin içində, 
Hər gün qoruyur canın. 
Burda şeiri bitdi, 
Bapbalaca siçanın. 
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GÜNƏŞ 
 
Hər səhər açılanda, 
Dərənin, dağın üstə. 
Qızılı saçlarını, 
Sərir torpağın üstə. 
 
Çiçəklərin,otların, 
Qamaşdırır gözünü. 
Şəfəq-şəfəq dinləyir, 
Dünya onun sözünü. 
 
Gözünü açan kimi, 
Alovdu, atəşdi o. 
Dünyaya işıq saçan, 
Sevimli günəşdi o. 
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KƏPƏNƏK 
 
Şirin-şirin öpürdü, 
Çiçəklərin üzündən. 
Nəğmələr səpilirdi, 
Baxışından, gözündən. 
 
Onun gözəlliyindən, 
Xoş hal idi çiçəklər. 
Onun qanadlarında, 
Yol gəlmişdi diləklər. 
 
Sözlər mənim gözümdə, 
Əlvan gül-çiçək kimi. 
Qələm uçur varaqda, 
Xallı kəpənək kimi. 
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   KÜKNAR NƏĞMƏSİ 

 
Küknarın ətrafında,  
Daim deyib-gülürdü. 
Onun baxışlarından, 
Sevinc, nur tökülürdü. 
 
Onun gözündə dünya, 
Gözəl bir nağıl idi. 
Ağappaq donlu gözəl, 
Şipşirin noğul idi. 
 
Küknar budaqlarından, 
Asılmışdı arzusu. 
Bir nəğmə qanadında, 
Qol açmışdı duyğusu. 
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QUZUM  
 
Şirin-şirin mələşir, 
Mənim bu məxmər quzum. 
Ürəyimə sıxıram, 
Olur təzə-tər quzum. 
 
İndi gözəl çəmənlər, 
Çəkir onun nazını. 
Hər gün yamyaşıl otlar, 
Öpür onun ağzını. 
 
Atılıb düşür hər gün, 
Göy otların içində. 
Sanki günəş boylanır, 
Buludların içində. 
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       QIŞ 
 
Asta-asta qar yağır, 
Hər yan olub ağ-appaq. 
Qış kənddəki evlərin 
Başına qoyub papaq. 
 
Ağaclar da əyninə, 
Bəyaz libas geyinir. 
Yenə qış gəlib deyə, 
Həyət baca sevinir. 
 
Qar topu oynamağa 
Uşaqlar geyib əlcək. 
Fərəhlə gözləyirlər, 
Şaxta baba gələcək. 
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TÜLKÜ 
 
Bax bu şələquyruğun, 
Adı Tülkü lələdir. 
Daim toyuq-cücənin, 
Ömrün qara elədi. 
 
Min cürə hiyləsi var, 
Lap əzəldən oğrudu. 
Hiyləsinə söz olmaz, 
Hər hiyləsi doğrudur. 
 
Sizə tülkü lələdən, 
Bir kəlmə söz açmışam. 
Özüm hiylələrindən, 
Uzaqlara qaçmışam. 
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İTHAFLAR  
VƏ NƏZIRƏLƏR 
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   KÜSMƏRƏM 
(M.Müşfiq hər ilin bu günündə yenidən qətl edilir. 

Mikayıl Müşfiqə ithaf edirəm: 
Nəzirə ) 

Hər gün gözlərimin önündə dayan, 
Qəlbimin məhəbbət rənginə boyan. 
Ruhumu əzəldən uca saxlayan, 
Vüqardan küsərəm,səndən küsmərəm. 
 
Sənin sevgin olub mənim varlığım, 
Gəl sənin səsini ovcuma yığım. 
Könül oxşasa da vəfadarlığım, 
İlqardan küsərəm,səndən küsmərəm. 
 
Eşqinlə hər səhər çiçəklədim mən, 
Sən oldun meh kimi saçımı öpən. 
Ayağım altına gül-çiçək səpən, 
Yollardan küsərəm səndən küsmərəm. 
 
Qərib oxşamayam,qərib ağıyam, 
Məhəbbət qoxulu eşq varağıyam. 
Ömrü yaz ətirli sevgi bağıyam, 
Bahardan küsərəm,səndən küsmərəm. 
 

     Xızı rayonu  Sayat kəndi. M.Müşfiqin abidəsi 
önünə əklil qoyarkən.2018.10.06 
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UCA SÖZ AGACI 
(75 yubileyinə) 

 
Doğmalıq boylanır gözündən, ustad, 
Ümid hənir alır közündən, ustad. 
Göyçə  ətri gəlir sözündən,ustad, 
Ruhum çiçək açır, ELDAR İSMAYIL. 
 
Fələk yollarını sərt eləyibdi, 
Səbrin çox mənzillər qət eləyibdi. 
Sözün zirvələri fəth eləyibdi, 
Düşüncən nur sacır, ELDAR İSMAYIL. 
 
Həsrətlə çırpınır şair xəyalı, 
Sinəmdə yurdumun dərdi, məlalı. 
Arzularım olub başı bəlalı, 
Bitmir agrı-acı, ELDAR İSMAYIL. 
 
Didərgin ellərin söz vüqarısan, 
Həsrətli Goyçəmin vəfadarısan. 
Böyük vətənimin sənətkarısan, 
Uca soz ağacı - ELDAR İSMAYIL. 
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ELDAR KİMİ YAŞADIN 

        (Ruhumuzun Göyçə ətirli ağsaqqalı  
         hörmətli Eldar İsmayil Böyüktürkün  

        “Nə yaşadım Eldar kimi yaşadim”   
      şeirinə nəzirə) 

  
Duydum ustad , harayını, çağrını, 
Zalım fələk çox teyləyib bağrını. 
Göyçə kimi unudulmaz ağrını, 
Pozulmayan ilqar  kimi yaşadın, 
Sən  yaşadın, ELDAR kimi yaşadın! 
 
Ala yaylaq köklənəndə yaz üstə, 
Neçə duyğu qələm çaldı naz üstə. 
“Göyçə gülü” güllənəndə saz üstə, 
Ürəyində neçə qübar yaşadın, 
Sən yaşadın, ELDAR kimi yaşadın! 
 
Dərdlərini misralara sər gecə, 
Ağrıları sətir-sətir dər gecə. 
Yurda sarı yol eylədin hər gecə, 
Həsrət dolu neçə yollar yaşadın, 
Sən yaşadın, ELDAR kimi yaşadın! 
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Görən haçan söküləcək uzaq dan? 
Üzülməyib üzümüzdə üz haqdan 
Göyçə gölü əl eyləyir uzaqdan, 
Bir göz güldün,bir göz ağlar yaşadın, 
Sən yaşadın, ELDAR kimi yaşadın! 
 
Ələsgərin  qoxusu var sözündə, 
Haqqın nuru şölələnir   üzündə, 
Zirvə-zirvə ucaldın el gözündə. 
Qəlbi geniş, həm nəfsi dar yaşadın, 
Sən yaşadın, ELDAR kimi yaşadın! 
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USTADLAR USTADI 

(Hörmətli xalq şairi Fikrət Qocaya 
həsr edirəm) 

 
Sənət  dunyasında, söz meydanında, 
Ustadlar ustadı Fikrət Qocadır. 
Bu el ağsaqqalı, böyük sənətkar, 
Urəyi genişdir, qəlbi ucadır. 
 
Könül dünyasının bağbanıdır o, 
Solmur bağçasının söz çiçəkləri. 
Neçə-neçə qəlbi isindiribdir, 
Sənət   ocağının köz çiçəkləri. 
 
Vətən məhəbbəti, yurd məhəbbəti, 
Ömrünə-gününə hopub hər zaman. 
Məhəbbət ətirli hər bir misrası, 
Millətin qəlbini öpüb hər zaman. 
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ÖZÜN GƏL 

(Netçaladan ailə dostlarımız Hicran 
qardaş və Bədirə xanımın dünyasını 24 
yaşında dəyişmiş gənc balası Rzaya həsr 

etmişəm) 
 
Əyninə geydiyin ölüm köynəyi, 
İslanıb taleyin yağışlarında. 
Hər səhər bir ana üzünü yuyur, 
Nakam arzuların göz yaşlarında. 
 
Elə haray çəkir ana ürəyi, 
Təsəllinin boyu boyuna çatmır. 
Cavan balasını itirən qəlbin, 
Bir ömür ağrısı, acısı yatmır. 
 
Ömrün arzu dolu bahar çağında, 
De,necə baş qoydun məzara,oğul. 
Adını bir ana çağırıb, ağlar, 
Dərd alıb ömrünü hasara oğul. 
 
Bir ana laylası yaralı quş tək, 
Düşüb üzüqoylu torpağın üstə. 
Qoyuram misramı çiçəklər kimi, 
Qəbrindən boylanan bayrağın üstə. 
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Yaralı ümidlər girib qoluna, 
Cavan bir taleyi qəm, kədər alıb. 
Sən, ey ana vətən, başın sağ olsun, 
Cərgədə bir zabit yeri boş qalıb. 
 
Sənin ölümünə yas tutub, oğul, 
Sükutla hönkürən bu torpaq, bu yer. 
Ana ürəyini ovutmaq olmur, 
Özün gəl, sən ona bir təsəlli ver... 
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ÜMİD BAĞLAMIŞAM 

 
Üzündə Peyğəmbər nuru olan, bütün 

gözəllikləri özündə cəmləşdirən, "Spero" 
hospitalın sığorta şöbəsinin rəhbəri, insani keyfiyyətlərə 

malik olan  həkim Natəvan xanım Babayevaya həsr edirəm. 
 

Xəyalım gümana sarılır tez -tez, 
Canım ağrıları bir hökümədir. 
Mənim də canımın ağrısı artıb, 
Ümid Natavan tək bir həkimədir. 
 
Sadədi, alidi, ucadı adı, 
Yoxdur bu məkanda tən o həkimə. 
Əlin şəfalıdır Natəvan xanım, 
Ümid bağlamışam sən, tək həkimə. 
 
Heç vaxt büdrəməsin ömür yolunda, 
Dərd-qəm oturmasın daşının üstə, 
Onun həkim əli mənə can verir, 
Allah özü dursun başının üstə. 
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GÜL ÜZLÜ HƏKİM 

(Xeyirxah və nəcib ürəkli gözəl xanım, 
bacarıqlı həkim,nevroloq Rəna xanıma 

doğum günü hədiyyəsi) 
 
Ruhunda gözəllik təravəti var, 
Könüllər oxşayan məlahəti var. 
Şəfalı qəlbinin şəfaəti var, 
Dərmandır hər sözü Rəna həkimin. 
 
Bahara döndərir elə bil qışı, 
Ümid soraqlıdır  doğma baxışı. 
Bəxtini bəzəyir sevgi naxışı, 
Nur saçır gül üzü Rəna həkimin. 
 
Dərdin dağlarını yerə sindirir, 
Mürgülü bəxtləri o diksindirir.  
Üşüyən ümidi çox isindirir,  
Sönməz odu,közü Rəna həkimin. 
 
Həyat yollarında çəksə də cəfa, 
Hippokrat andına eyləyib vəfa. 
Xəstələr əlində tapdıqca şəfa, 
Daim gülüb gözü Rəna həkimin. 
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Geydiyi ağ xalat ümid rəngidir, 
Şəfalı bir ömrün xoş ahəngidir.  
Ömrə ömür qatır dərdi ləngidir, 
Gecəsi- gündüzü Rəna həkimin. 
 
Bir mələk sağdadır, bir mələk solda, 
Sona, o gəncləşir hər bir sağolda.  
Xeyirxahlıq adlı şərəfli yolda, 
Qalacaqdır izi Rəna həkimin. 
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SAĞ OLSUN 
(Mənim əməyimi mükafatlandıran 

dövlətimə təşəkkür edir və bu şeirimi 
ithaf edirəm) 

 
Ləyaqətlə axır alnımın təri, 
Şərəflə yaşadım ötən illəri. 
Kiçik əməyimə böyük əməyi, 
Səxavətlə verən ürək sağ olsun! 
 
Ulu duyğulara könül bağladım, 
Haqqın məqamını uca saxladım. 
Vətən eşqi ilə daim çağladım, 
Sinəmdə bu arzu dilək sağ olsun. 
 
Həyatda çox düşdüm borana, qara, 
Ümidim boylandı üzü bahara. 
Ömrümü bələdim xoş duyğulara, 
Arzumu qoruyan bələk sağ olsun. 
 
Daha sevincimin qaçıb yuxusu, 
Acı günlərimin yoxdu qorxusu. 
Gətirir ruhuma Göyçə qoxusu, 
O ümid ətirli külək sağ olsun. 
 
Sonanı dinləyin bircə anlığa, 
Heç qapı açmadım mən yamanlığa. 
Qəlbim aşiq olub mehribanlığa, 
Bu adı daşıyan mələk sağ olsun. 
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UCA TÜRK 
(Türkün şərəfli oğlu Rahim 
Cavadbəyliyə ithaf edirəm) 

 
Sənin qeyrətinə açdım könlümü, 
Sinəmdə dastanın sətir-sətirdi. 
Millətə azadlıq hayqıran səsin, 
Qara zindana da şöhrət gətirdi. 
 
Sən, ulu Turanın hunərvər oğlu, 
Bir inam boylanır adından sənin. 
İçdin layla-layla ana südüylə, 
Yurd haqqı çıxmadı yadından sənin. 
 
Qorxunu tulladın ayaqlar altda, 
Turan sevgisini bağrına basdın. 
Türkün hünərini,cəsarətini, 
Yenidən tarixin alnına yazdın. 
 
Qitədən-qitəyə uzanan yurdun, 
Şanlı sərhədləri qəlbindən keçir. 
Müqəddəs amaldır Turan sevgisi, 
Türk doğulan gündən buna and içir! 
 
Cahanı isidib onun həniri, 
Türk soyu əbədi yanan ocaqdır. 
Nə qədər Rahim tək oğulları var, 
Tanrı uca türkü qoruyacaqdır! 
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GÖZÜN AYDIN MİLLƏTİM 

(Rahim Cavadbəyliyə) 
 
Rahim bəyə azdlıq, 
Dillərdə şüar oldu. 
Elə bil ki, bu dünya, 
Başımıza dar oldu. 
 
Türklər igid oğlunu, 
Yada vermərik dedi. 
Cəllad quran duzağa, 
Oda vermərik dedi. 
 
Millət qalxdı ayağa, 
Kükrədi dərya kimi. 
Yer üzünə paylaşdı 
Bu özgürlük səsini. 
 
Türklər birləşən zaman, 
Şir olur, aslan olur. 
Türk ədalət deyəndə, 
Haqq olur, divan olur. 
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Rahim bəyə azadlıq, 
Sədamız qalxdı göyə. 
Cəllada şans vermədik, 
Ədalət deyə-deyə. 
 
Sən oğlunu yağıdan, 
Çəkib aldın millətim! 
Qoy birliyin var olsun, 
Gözün aydın millətim! 
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GƏLMİŞƏM 
(Ənvər Rzaya nəzirə) 

 
Ənvər Rza, yolum haqda düşünmə, 
Namərdləri dağlamağa gəlmişəm. 
Mən vətəni tütyə sandım çörək tək, 
Gözüm üstə saxlamağa gəlmişəm. 
 
El ah çəkir, qəm-kədəri biçəyin, 
Hay-harayla qarşı dağa keçəyin. 
Mən könlümün sırğa taxmış çiçəyin, 
Sözlərimlə qoxlamağa gəlmişəm. 
 
Yaz ayları zirvələrdə öy çəni, 
Səhər vaxtı yağış bilir, göy çəni. 
Vətən dedim, qucaqladım Göyçəni, 
Ana yurdu yoxlamağa gəlmişəm. 
 
İncitmədim ov gözləyən cücünü, 
Allah bilir ürəyimin gücünü, 
Bir anlığa tərk eləyin küçəni, 
Anam üçün ağlamağa gəlmişəm. 
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İNANMALIYIQ 

Haqdan hədiyyədir şairlik bizə 

 
İllərin ağrı-acısına mərd-mərdanə sinə gərən  

Batı Trakyadan olan şair dostuma 
 
Tarix geri dönüb istəməsək də, 
Acı həqiqətlər, yalana dönür. 
Bəzən gözümüzdə gül açan dünya, 
Şərin fitvasıyla talana dönür. 
 
Taleyin həyata saldığı cığır, 
Ürəyə köz salan çağ qədər olur. 
Kişilik məktəbi keçən insanın, 
Səbri, dözümü də dağ qədər olur. 
 
Mənim də bəxtimə köçkünlük düşüb, 
Mən də dərd əlində naçar qalmışam. 
Bəzən elə olub gülmək yerinə, 
Ağlar gözlərimə düçar qalmışam. 
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Haqdan hədiyyədir şairlik bizə, 
İlham içimizdə sızlayır bəzən. 
Mənim qələmimdə çırpınan ümid, 
Sənin qələmidə buzlayır bəzən. 
 
Biz eyni acının yolçularıyıq, 
Qəmin hədəfində sınanmalıyıq. 
Bir gün doğma yurda dönəcəyik biz, 
Buna ALLAH qədər inanmalıyıq. 
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       NEYNİM 
 

Borana düşübdü, qara düşübdü, 
Qəmlidi bəxtimin yolları neynim? 
Günlərim qəfildən xəzana döndü, 
Neynim, bunca gözəl anları neynim?! 
 
Həsrət əlcə-əlcə eyləyib məni, 
Qapqara qaralıb bəxtin çəməni. 
Saraldı ömrümün sevgi gülşəni, 
Oldu arzularım sapsarı, neynim?! 
 
Ömrümün ömrünə düşübdü axşam, 
Ümid aralıda öləziyən şam. 
Sən gedən yollarda bitib qalmışam, 
Ötdü sevgimizin qatarı, neynim?!
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Həqiqət Həqiqi 
GÖRÜŞƏ BİLMİRİK 

(Həqiqət Həqiqinin mənə gileyi) 
 

Qəlbimə almışam əzizim səni, 
Şirin bal bilirəm hər bir kəlməni, 
Biz çoxdan tanışıq, əzizim, yəni, 
Biz niyə görüşə bilmirik axı?! 
 
Özün Göyçəlisən, Sonadır adın, 
Gözəl, dəyanətli, vüqarlı qadın, 
Yaxınıq, durmuşuq yanında yadın, 
Biz niyə görüşə bilmirik axı?! 
 
Ayları illərə bələdik getdi, 
Tanrı qovuşdursun, köməyə yetdi. 
Həqiqət bizlərdən şikayət etdi, 
Biz niyə görüşə bilmirik axı?! 
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GÖRÜŞƏCƏYİK 
(Əzizim Həqiqət Həqiqinin məndən 
görüş gileyinə cavab olaraq yazdım) 

 
Hasil etmək olmur ürək deyəni, 
Çıxıbdır əlimdən bəxtin yüyəni. 
Heyif əldə deyil vaxtın yüyəni, 
Əzizim, inşallah, görüşəcəyik. 
 
Səni bir mehriban bacı bilmişəm, 
Dostluğu başımın tacı bilmişəm. 
Sənin uzaqlığın acı bilmişəm, 
Əzizim, inşallah, görüşəcəyik. 
 
Göyçə ellərinin Sonasıyam mən, 
Bir cüt göyərçinin anasıyam mən. 
Dostluğun haqqını anasıyam mən. 
Əzizim, inşallah, görüşəcəyik.  
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Sima Azadqızı (Göyçəli) 

 
ƏZİZDİ... 

(Sona Abbasəliqızına  həsr edirəm) 
 

Doğmalıq gətirmir “Qürbətdə” adı, 
Hər sonaya öz yuvası əzizdi... 
Qürbət eldə olsa qızıl qanadı, 
Hər balaya öz anası əzizdi. 
 
Dursa keşiyində yalçın qayalar, 
Vətən qeyrətini çəkməyə nə var? 
İnsanı yaşadan yaxşı ad olar, 
Qəhrəmana öz “ANASI” əzizdi. 
 
Sahilsiz çay olmaz, Vətənsiz Ana, 
Dönüş Allahadı, getsək ha yana. 
Biz nə qədər baş əysək də Qurana, 
Yaradana Mustafası (s.s.) əzizdi. 
 
Yurd-yuvasız yaman olar yaxşılar, 
Yad ölkədə ad qazanar yaxşılar, 
Yaxşılara hörmət qoyar yaxşılar, 
Yaxşı qıza qaynanası əzizdi. 
 



Ağlayan xatirələr 

 151 

 
Sima, qürbət eldə axtarma sona, 
Vaxt gələr həsrətin yetişər sona. 
Gözəllər içində olsa min Sona, 
Göyçəliyə öz Sonası əzizdi. 

Sima Azadqızı (Göyçəli) 
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GƏLSİN HƏR SƏHƏRİN XOŞ, 

SONA XANIM 
(Sona Abbasəliqızına həsr edirəm) 
 
Göyçənin yarası sağalmaz olub, 
Ötüb neçə payız, qış, Sona xanım. 
Allahın izniylə bitsin bu həsrət, 
Qovuşaq baharda kaş, Sona xanım! 
 
Dağlara-daşlara amanın-ahın, 
Üzünü güldürsün nurlu sabahın, 
Canına qayıtsın didərgin ruhun, 
Çağlayan çay kimi daş, Sona xanım! 
 
Hicranın oduna alışıb-yanma, 
Heç zaman özünü günahkar sanma, 
Gördüyün röyadan qəfil oyanma, 
Gəlsin her səhərin xoş, Sona xanım! 
 
Sevinc göz yaşına qərq olsun gözün, 
Bal ilə yoğrulsun söhbətin, sözün, 
Ələsgər yurduna açılsın izin, 
Sazına sığal çək, coş, Sona xanım! 
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Yaz-yarat hər zaman Vətən eşqinə. 
Müxənnət nə bilir, Vətən eşqi nə?! 
Sima hey alışır Vətən eşqinə, 
Olaydı Vətənə “daş”, Sona xanım! 
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