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ÖN SÖZ 

 

Böyük rus ədibi F.M.Dostoyevski qeyd edir ki, “İnsan hər 

bir şeyə alışa bilən bir varlıqdır”. Bu doğrudanda belədir, 1993-

cü ildə məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərinə gələndə düşü-

nürdüm ki, mən bu ağrı-acıya dözə bilmərəm. 

Atalar gözəl deyib “Dərd gələndə qoşa gələr.” Mən bu ağ-

rı-acıya dözə bilmədiyim halda 18 oktyabr 1993-cü ildə özümə 

arxa dayaq sandığım, məsləhətləri ilə təsəlli tapdığım atam 

Çərkəz qəflətən vəfat etdi. Deməli atam vətən dərdinə dözə bil-

mədi. 

Bu dərdin ağırlığından ilk anlar dəhşətli surətdə sarsılsam 

da, sonralar Allahın dərgahına əl qaldırıb özü bilən yaxşıdır de-

yərək şükr etdim. Hər iki dərdi vətən və ata dərdlərini qoşa 

çəkməyə başladım. Hələ bu azmış kimi 12 dekabr 1998-ci ildə 

anamda vəfat etdi. Dərdimin üstünə dərd gəldi. Mən Allahın 

dərgahına əl qaldırıb özü bilən yaxşıdır deyərək şükr etdim. 

Dözməkdən başqa bir çarə tapmadım. 

Hörmətli oxucularım bu bir həqiqətdir ki, M.S.Qorbaçov 

hadisələri başlayana qədər bütün Azərbaycan xalqı kimi Cəbra-

yıllılarda Qorbaçovun hakimiyətə hansı yolla gəldiyindən, ye-

nidənqurma senarisinin mahiyyəti, niyəti və onun aqibətindən 

xəbərsiz idilər. Ermənilər isə onun hakimiyyətə hansı niyyətlə 

gəlməsini də ölçülüb, biçilmiş oyunlarını da, gələcəkdə baş ve-

rəcək hadisələridə əvvəlcədən bilirdilər. Buna uyğun olaraq on-

lar əvvəlcədən hazırlıq işləri görmüşdülər. Ermənilər bu hadi-

sələrə uzun illər boyu gizli hazırlaşmışdılar. Ona görə də hadi-

sələr başlayan gündən onlar bütün tədbirləri ardıcıl və planlı 

şəkildə həyata keçirirdi. 
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1988-ci il fevral faciəsini də Sumqayıt şəhərində ermənilər 

qəsdən törətdilər. Sonra isə bütün dünyaya haray-həşir saldılar 

ki, Azərbaycan türkləri ermənilərə qarşı soyqırım etdilər. Özlə-

rinin törətdiyi Sumqayıt faciəsindən istifadə edərək Ermənista-

nın və Qarabağın sərhəddi boyu çoxlu vəhşiliklər etdilər. 

Kəndləri yandırdılar, insanları qətlə yetirdilər, onları girov gö-

türdülər. Ermənistanda yaşayan 200 mindən artıq Azərbaycan 

türklərini soyqırıma məruz qoyaraq vəhşiliklə köçürməyə 

başladılar. Ermənilər bütün bu vəhşilikləri Rusların Ermənis-

tanda yerləşən hərbi bazaları hesabına etdilər. Qorbaçovun gös-

tərişi ilə Azərbaycandan ov tüfəngləri də yığılmışdı. Ermənis-

tanda isə hətta iri çaplı silahlarda yığılmamışdı. Ermənilərin 

bütün sərhəd boyu vəhşiliklər törətməsinə baxmayaraq Azər-

baycan rəhbərliyi gözləmə mövqeyi tuturdu. Onlar Moskvanın 

göstərişi ilə durub otururdular. 

Bütün bu vəhşiliklərə dözməyən Cəbrayıl xalqı ayağa 

qalxdı. Qəhrəman oğullarımız düşmənə qarşı bərabər olmayan 

ölüm-dirim müharibəsinə başladı. Neçə-neçə igid oğlanlarımız 

şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Azərbaycan xalqının böyük oğlu 

Üzeyir Hacıbəyov demişkən “onlar öz ömürlərini başqaları 

üçün yaşamaqdan ötrü doğuldular.” 

Bütün bunları sadalamaqda demək istəyirəm ki, Cəbrayıl 

xalqı qəhrəmanlıqla vuruşdu. Torpaqlarımız isə xəyanət nəti-

cəsində verildi. Cəbrayıl düşmən əlinə keçəndən sonra onun 

haqqında bir sıra kitablar, monoqrafiyalar, jurnal və qəzet mə-

qalələri nəşr olunub oxuculara təqdim olunmuşdur. Bu nəşrlə-

rin müəlliflərinə öz təşəkkürünü bildirir və onlardan bir neçəsi-

nin adını çəkmək istəyirəm. 

Bunlardan Sərvaz Hüseynoğlunun 2007-ci ildə “Təknur” 

nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Həcərin nağıl dünyası” Nə-
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cim Sinə Tumasinin 2005-ci ildə “Nurlan” nəşriyyatı tərəfin-

dən buraxılmış “Dağlar niyə ağlayırsan” Vaqif Mehdinin 2001-

ci ildə “Araz” nəşiryatı tərəfindən buraxılmış “Anamı ovuda 

bilmirəm”, 2005-ci ildə yenə “Araz” nəşiryatı tərəfindən bura-

xılmış “Cəbrayıla gedəydim kaş”, Malik Əhmədoğlunun “Tə-

fəkkür” nəşiryatı tərəfindən 2007-ci ildə buraxılmış “Birdə ba-

xacaqmı gözüm dağlara” yenə həmin nəşiryat tərəfindən bura-

xılmış “Ölməyə qoymayın ümidlərimi”, 2008-ci ildə yenə “Tə-

fəkkür” nəşiryatı tərəfindən buraxılmış “Sevincim qəmim mə-

nim”, Əjdər Yunus Rzanın 2001-ci ildə “Nasir” nəşiryatı tərə-

findən nəşr etdirdiyi “Bir ovuc torpaq”, 2006-cı ildə yenə hə-

min nəşiryatda çap edilmiş “Niyə açdın ay bənövşə” 2008-ci il-

də yenə “Nasir” nəşiryatı tərəfindən buraxılmış “Yol gedirəm”, 

Baba Quluyevin 2007-ci ildə “Təknur” nəşiryatı tərəfindən çap 

edilmiş “Yurd bizi çağırır”, Əlisahib İsrafilzadənin 1998-ci ildə 

Gəncə “Ekalogiya” nəşiryatında çap edilmiş “Gürzə gözü”, 

“Yəhya Çələbi haqqında” və şair kitabları göstərmək olar. Hacı 

Simuzər xanımın oxucularla 3-cü görüşü olan “Ziyarətgahlara 

gedən yollar” kitabı onun ömür yolunu, xatirələrini, yurdu və 

vətəni haqqındakı düşüncələrini əhatə edir. Kitabın qiymətini 

əlbətdə oxucular verəcək. Hacı Simuzər xanım el, obasına, 

dilinə və dininə sadiq bir insandır. Onun “Ay Mirim” şeirində 

deyilir. 
 

Yaman əsdi ayrılığın yelləri,  

Bir-birinə calandı yas illəri. 

Ölümünlə ağlatdın sən elləri,  

Təbiblər təbibi ay Mirim mənim. 
 

Bu misralarda Hacı xanımın el obasına dininə bağlılığı aş-

kar hiss olunur. Hacı Simuzər xanımı yaxından tanıyanlar onun 



6 

müsbət insani keyfiyyətlərini asanlıqla duyur onun doğma 

vətəni Cəbrayıl üçün burnunun ucu göynəyir. Ora qayıtmaq eş-

qiylə yaşayır. Hacı Simuzər xanım vətəninin inanc yerlərinə, 

ocaqlarına, pirlərinə, seyidlərinə, çələbilərinə ürəkdən bağlıdır 

onun “Yəhya Çələbiyə” yazdığı şeirə nəzər salaq. 
 

İtirdim Bakıda ata anamı,  

Çələbi Arzumu, Yəhya babamı. 

Ocağın o hacı Qaraman hanı,  

Hesaba gəlməyir ölənlərin sanı. 

Yəhyam, Teyfurum, Suqram, Arzum hanı. 
 

Mən bu kiçik yazımda heç də Hacı Simuzər xanımın yara-

dıcılığını təhlil etmək imkanında deyiləm. Təkcə onu qeyd edi-

rəm ki, müəllifin şeirində vətənə sevgi, elə məhəbbət açıq aşkar 

özünü büruzə verir. Bu kitab onun oxucularla 3-cü görüşü olsa-

da, ondakı daxili enerji göstərir ki, hələ onun neçə-neçə kitabı 

oxuculara çatdırılacaq. Mən bu çətin şərəfli yolda müəllifə 

uğurlar diləyirəm. 

ƏĢir BəĢiroğlu  

Ģair, Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü,  

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı. 
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MÜƏLLĠF HAQQINDA 

 

Məmmədova Simuzər Çərkəz qızı 27 yanvar 1950-ci ildə 

Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndində anadan olub. Orta 

məktəbi doğma kəndi Dağtumasda bitirdikdən sonra Bakı 1№ -

li Tibb məktəbinə daxil olub və oranı 1968-ci ildə bitirib. O 

vaxtdan 1993-cü ilin avqustuna kimi Dağtumas kənd xəstəxa-

nasında tibb bacısı işləmişdir. Məlum səbəblərə görə 1993-cü 

ilin avqust ayının 24-də məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhəri-

nə gəlmişdir o vaxtdan hal-hazıra kimi Sumqayıtda yaşayır. Si-

muzər xanımda şeirə maraq hələ gənc yaşlarından yaranıb. Ey-

ni zamanda o dininə bağlı adam olmuşdur. Hacı Simuzər xanım 

21 noyabr 2008-ci ildən 17 dekabr 2008-ci ilə kimi Həcc ziya-

rətində olub. Suriyə, Mədinə və Məkkə şəhərlərindəki ziyarət-

gahları ziyrət edib. 3 mart 2009-cu ildən 12 mart 2009-cu ilə 

kimi Məşhəd ziyarətində olmuş, 20 aprel 2009-cu ildən 2 may 

2009-cu ilə kimi Kərbəla ziyarətində olub. Kərbəla ziyarətində 

o Nəcəf, Karmin, Qum, Məşhəd şəhərlərindəki ziyarətgahları 

ziyarət etmişdir. 

Eyni zamanda böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin 

qəbrini də ziyarət etmişdir. 

Hacı Simuzər xanım xoşbəxt adamdır ki, Həcc, Məşhəd və 

Kərbəla kimi böyük ziyarətgahlarda olmuş və onların hər 

üçünü ziyarət etmişdir. O, özü də o ziyarətgahları xatırlayaraq 

deyir: - “Mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, Allah o 

ziyarətgahları ziyarət etməyi mənə qismət edib. İndi mənim 

ürəyimdə heç bir arzum yoxdur. Əgər o üç ziyarətgahı ziyarət 

etməyi birdə Allah mənə qismət edərsə mən özümü dünyanın 

ən xoşbəxt adamı sayaram. Birdə Allahdan arzum ki, arzusun-

da olanlarada o ziyarətgahları ziyarət etməyi qismət eləsin ”. 



8 

Ziyarətgahlara getməkdə mənə bələdçilik edən və yol gös-

tərən Kərbəlayi Mirzə Hüseynə, HacıTalehə dərin minnətdarlı-

ğımı bildirirəm. Bu işdə mənə maddi və mənəvi dayaq olduqla-

rına görə Hacı Sabirə, Hacı Bəhruza və Yqub müəllimə “çox 

sağol”-deyirəm. 

Qohum-qardaş və onların balalarına mənə maddi kömək 

göstərdiklərinə görə razılığımı bildirir və Allah onlara “yar 

olsun”- deyirəm. 

 

MƏġHƏD, KƏRBƏLA ZĠYARƏTLƏRĠNDƏ  

ZĠYARƏT OLUNMUġ YERLƏRĠN  

SĠYAHISI 

 

1. Bibi-Heybət məscidi. Həkimə xanım 7-ci İmam Musaye 

Kazımın qızı –  Bakı ş.; 

2. Maşğon piri. Seyid Əhməd türbəsi  –  Astara şəhəri; 

3. İmamzadə İbrahim. 8-ci İmam Musaye Kazımın nəvəsi; 

4. İmamzadə Qasım. 8-ci İmam Musaye Kazımın nəvəsi 

(başları cim ilə kəsilib Aşura günündə) –  Astara-İran; 

5. İmamzadə Haşimi Muhəmməd Hənəfiyyənin ziyarəti. 

Əli Əlehissəlamın fərzəndi  –  Rəşt şəhəri; 

6. İmamzadə Süleyman. İmam Musaye Kazımın oğlu 

İmam Rizanın qardaşıdır  –  Mincil şəhəri; 

7. Qəzvin şəhəri; 

8. Behişti Zəhra. Seyidlərin ziyarəti  –  Tehran şəhəri; 

9. İmamzadə Talibin ziyarəti. 4-cü İmam Zeynalabdinin 

fərzəndi  –  Tehran -25 km; 

10.  İmamzadə Həsənin ziyarəti. İmam Rizanın nəvəsi. –  

Səbzibar şəhəri; 
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11. 4 nəfər İmam övladlarının ziyarəti. Səbzibar şəhəri. –  

Xosrov Qerdə; 

12. İmam Rizanın Ayyat Namaz qıldığı yer  –  Nişapur; 

13. İmam Rizanın Hacət Namazı qıldığı yer; 

14. Şəfa bulağı  –  Nişapur şəhəri; 

15. Abasətin ziyarəti. İmam Rizanın xidmətçisi və dostu-

nun ziyarəti  –  Məşhədə 7k/m qalmış; 

16. 8-ci İmam Rizanın ziyarəti  –  Məşhəd şəhəri; 

17. Nərgiz xanımın ziyarəti; 

18. İmamzaman Ağanın Məqan yeri; 

19. Şeyx Bahaddinin ziyarəti  –  Məşhəd şəhəri; 

20. Şəfa qapısı  –  Məşhəd şəhəri; 

21. Hacət qapısı  –  Məşhəd şəhəri; 

22. Cohər Şahin 60 ilə tikdiyi məscidin ziyarəti; 

23. Qədəmgah  –  Nişapur; 

24. İmamzadə Seyid Əli Rizanın ziyarəti  –  Sarımsor şə-

həri; 

25. İmamzadə Seyid Əli Əkbərin ziyarəti (Musaye Kazım 

Ağanın nəvələri) –  Sarimsor şəhəri; 

26. Həzrəti Mənsuməye Fatimənin ziyarəti  –  Qum şəhəri 

(Mənsumə İmam Musaye Kazımın qızıdır-İmam Rizanın ba-

cısıdır); 

27. Cəmkəran məscidi. Namaz qılınan yer; 

28. İmam Mehdinin adına niyyət quyusu; 

29. Fərhadın qaya çarpan yeri  –  Germanşah şəhəri; 

30. İmamzadə məscidi. Namaz qılınan yer  –  Germanşah 

şəhəri; 

31. İmam Hüseyn Əlehissəlamın ziyarəti  –  Kərbəla; 

32. Həzrəti Əbülfəzla Abbasın ziyarəti  –  Kərbəla; 

33. 72 şühədanın ziyarəti  –  Kərbəla; 
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34. Həbibi İbni Məzahirin ziyarəti  –  Kərbəla; 

35. Seyid İbrahimin ziyarəti  –  Kərbəla; 

36. İmam Hüseyn Əlehissəlamın başı kəsilən yerin ziya-

rəti; 

37. Əli Əkbərin Məqamın ziyarəti; 

38. Əli Əskərin Mərancı ziyarəti; 

39. Fizzənin ziyarəti; 

40. Telli Zeynəbin ziyarəti (Kərbəlaya təpəcikdən nəzər 

edilən yol); 

41. Həzrəti Abbasın sol qolu qələm olunan yer; 

42. Həzrəti Abbasın sağ qolu qələm olunan yer; 

43. Fərhadın ziyarəti; 

44. İmam Cəfəri Sadiqin dərsxanası  –  Kərbəla şəhəri; 

45. Həsən Əskərin dərsxanası  –  Kərbəla şəhəri; 

46. İmam Mehdinin məqam yeri  –  Kərbəla; 

47. İmam Hüseynin xeymləri; 

48. Cənabi Qasımın toy xeynəsi; 

49. Həzrəti Zeynəbin xeynəsi; 

50. İmam Zeynal Abdinin xeynəsi; 

51. Həzrəti Əli Əkbərin xeynəsi; 

52. Hərəti Abbasın xeymələri (Qapısında məqam yeri);  

53. Farsi Salmanın ziyarəti  –  Kərbəla; 

54. Huri Dilavərin ziyarəti  –  Kərbəla; 

55. Məhəmməd Füzulinin ziyarəti  –  Kərbəla; 

56. Həzrət Abbasın su müşqinin oxlandığı yerin ziyarəti; 

57. Nuhun gəmisinin maketi  –  Kərbəla; 

58. Müslümün oğlu Məmmədin ziyarəti; 

59. Müslümün oğlu İbrahimin ziyarəti; 

60. Əli Əlehisəlamın məscidi  –  Kufə; 

61. Əli Əlehisəlamın zərbələnən yeri  –  Kufə; 
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62. Həzrəti Zeynal Abidinin roz-niyaz yeri; 

63. Həzrəti İbrahimin məqamı; 

64. İmam Cəfəri Sadiqin dərsxanəsi  –  Kufə; 

65. 7-ci İmam namaz qıldığı ibadət yeri; 

66. Haninin ziyarəti  –  Kufə; 

67. Xədicənin ziyarəti. Əli Əlehisəlamın övladıdı –  Kufə; 

68. 7-ci Peyğəmbərin məqam yeri, ibadət yeri; 

69. Əhmədi Muxtarın ziyarəti  –  Kufə; 

70. Müslim İbni Əqilin şəhid olan yeri və qəbrinin ziya-

rəti; 

71. Əli Əlehissəlamın evi; 

72. Əli Əlehissəlamın qonaq qəbul edilən yeri; 

73. Əli Əlehissəlamın qazdığı su quyusu; 

74. İmam Həsənin uşaq dövrü; 

İmam Hüseynin uşaq dövrü yaşadığı yer  –  Kufə; 

75. Əli Əlehissəlamın qüsul verilən yeri; 

76. Əli Əlehissəlamın kəfənlənən yeri; 

77. Nəhlətlənmiş Ubeydulla İbni Ziyadın gizlənən yeri –  

Kufə; 

78. Mehsəm Təhmor ziyarəti. (Əli Əlehissəlamın dostu və 

qonaqları qəbul edən şəxs); 

79. Adəmin tövbə yeri  –  Səlhə; 

80. İmam Zeynal Abdin Ağanın dərsxanası; 

81. İmam Mehdinin məqam yeri; 

82. Xızır Peyğəmbərin ibadət yeri və məqamı; 

83. 7-ci Saleh Peyğəmbərin məqam yeri; 

84. 5-ci İmamın ibadət yerləri; 

85. Hadnın ziyarəti; 

86. Əli Əlehissəlamın ziyarəti  –  Nəcəf şəhəri; 

87. Adəmin ziyarəti; 
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88. Nuhun ziyarəti; 

89. Vadi Salam (24 min peyğəmbərin əhli qubur); 

90. Saleh peyğəmbərin ziyarəti; 

91. Hud peyğəmbərin ziyarəti; 

92. İmam Cəfəri Sadiqin dərsxanası və qırx tələbəsi təhsil 

aldığı yer; 

93. İmam Mehdinin məqamı; 

94. İmam Əliyən Nağının ziyarəti. Samirə şəhəri; 

95. 11-ci İmam Həsən Əskərin ziyarəti; 

96. 12-ci İmam Mehdinin zirzəmidə məqam yeri; 

97. Xədicə xanımın ziyarəti; 

98. Nərgiz xanımın ziyarəti; 

99. Maliki Əjdərin qalası (uzaqdan); 

100. 7-ci İmam Musayi Kazım Ağanın ziyarəti –  Kazimiy-

yə şəhəri; 

101. Məhəmməd Tağının ziyarəti (İmam Rizanın oğludur); 

102. Musaye Kazımın 2 əsabəsinin ziyarəti; 

103. İmamzadə İbrahimin ziyarəti; 

104. Əyyub peyğəmbərin ziyarəti  –  Babil şəhəri. 
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ƏSHAFĠ- KƏHF ZĠYARƏTĠNDƏ 

 

Lap uşaqlıqdan mövhümata Allaha onun peyğəmbərlərinə, 

imamlarına inam məndə çox güclü olub. Mən 1968-ci ildə Bakı 

1№-li Tibb məktəbini bitirmişəm. Elə həmin ildəndə öz doğma 

kəndim olan Dağtumasda fəailiyyətdə olan xəstəxanada tibb 

bacısı işləyirəm. Mən imkan olduqca ocaqları, pirləri ziyarət 

etmişəm. Bizim kəndimiz hər tərəfdən pirlər və ocaqlarla əhatə 

olunub. Bunlardan Tumas ata, Yeddi qardaş, Dərviş piri, Hacı 

Qaraman piri, Başı kəsik Kümbəz, Şəhidlər piri, Şıxazəddin 

ocağı, Şərbətalı ocağı, Hacı Rəhimbaba ocağı və s.göstərmək 

olar. Bu saydığımız ziyarətgahları mən dönə-dönə ziyarət 

etmişəm. Ashəbi-Kəhf ziyarətgahına getmək mənim çoxdankı 

arzum idi. Mənim bu arzum 1972-ci ildə həyata keçdi. O vaxt 

biz Sisyan rayonu ərzisində olan ata baba doğmalarımıza get-

mişdik. Ordan biz 40-lar pirini ziyarət edib, Naxçıvan şəhərin-

də yerləşən Əshabi-Kəhf ziyarətinə getdik və oranı ziyarət et-

dik. Birdə bu il yəni 2011-ci ilin Əsabi-Kəhfi ikinci dəfə ziya-

rət etmək mənə nəsib oldu. Ziyarətgahın bələdçisi Əshabi-Kəhf 

haqqında bizə məlumat verdi. Bələdçinin dedikləri: Musa 

peyğəmbərin dövründə Dağ Yunis padşahın hökmüranlığı 

zamanı ölkədə ədalətsizlik hökm sürürdü.İş o yerə çatmışdıki, 

Dağ Yunis özünü Allah adlandırmaq istəyirdi. Ölkədə Büdpə-

rəstlik hökm sürürdü. Dağ Yunisə xəbər çatdıki, dörd nəfər 

gənc onların dininin əksinə çıxaraq tək Allahlıqa inanırlar. Qə-

zəblənən padşah onları yanına çağırıb və deyirki əgər bizim 

sitayiş etdiyimiz dinə inanmasanız sabah sizi mis qazanda 

zeytun yağında qaynatdıracağam. Padşahın baş vəziri Təlimxa-

da tək olan Allaha inanırmış. Odurki vəzir gecə ikən beş at ha-

zırladır, özü və o dörd nəfər gənc minib yola düşürlər. Bir 
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dağda çobana rast gəlirlər. Çoban onlara çörək verir. Onların 

niyyətini öyrənəndən sonra oda qoşulub dağa gedir. Çobanın 

itidə onlardan əl çəkmir onlarla gedir. Onlar bir mağaraya girib 

yatırlar. Səhər yuxudan duranda bərk acdıqların hiss edirlər. 

Təlimxana deyir bir nəfər çəhərdən çörək alıb gəlsin. Lakin 

qorxudan heç kəs getmək istəmir. Onlar püşk atırlar. Püşk Tə-

limxaya düşür. O, çobanın paltarın geyinib şəhərə gedir. Lazım 

olan şeyləri alandan sonra pul çıxarıb verir. Satıcı deyir: sən 

xəzinə tapmısan nədir? O pul Dağ Yunusun puludur. O, 309 il 

bundan qabaq olub. Təlimxan desədə biz dünən dağa getmişik 

heç kim ona inanmır. İşə padişah qarışmalı olur. Məlum olurki 

onlar 309 il mağarada yatıblar. Padşahda tək olan Allaha ina-

nırmış. O, onlara hər cürə şərait yaratmasına baxmayaraq onlar 

yaşamaq istəmirlər. Odur ki, Allaha üz tutub ölüm istəyirlər. 

Bu vaxt mağaranın ağzı bağlanır. Onlar əbədilik orda qalırlar. 

əfsanəyə görə mağaradan daman damcı göz yaşlarıdır. O damcı 

kimin üstünə düşsə niyyəti hasil olur. 

Noyabr 2011-də biz Əshafi-Kəhf ziyarətinə yeddi nəfər, 

böyük bacım möminə xanım Maral, hacıxanım Raya, hacıxa-

nım Səkinə, hacı Simuzər, hacı Dilruba xanım, hacıxanım Və-

zifə, Kərbəlayı Aidə xanım Bakı şəhəri Heydər Əliyev adına 

hava limanından Naxçıvan şəhərinə uçan təyyarə ilə iki saat 

müddətinə çatdıq. Naxçıvan hava limanından bizi sürücü çox 

səmimi qarşılayıb Əsabi-Kəhf ziyarətinə apardı. Biz ziyarəti-

mizi çox gözəl başa vurduq, dualar etdik, dövlətimiz, milləti-

miz üçün. Quran oxuduq, namaz qıldıq. Əshabi-Kəhf ziyarət-

gahı çox gözəl təmir olunub, hər şərait düzəldilib. Qurban kə-

silən yer, namaz qılınana yer, istirahət etmək üçün, dincəlmək 

üçün yemək, çay içmək üçün hər bir şərait vardır. Axırıncı 40 

piləkənə qədər ziyarət edib evə qayıtmaq istəyərkən güclü bir 
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yağış başladı. Sanki yağış nur-bərəkət yağdı və enişli, yoxuşlu 

piləkənləri yuyub pak etdi. Sonra gün çıxdı biz Əsr namazını 

qılıb yola düşdük. Bizə Allah bu ziyarətləri təkrar ziyarət etmə-

yi və arzusunda olanlarada nəsib eləsin. Ziyarətlərimizi, ibadət-

lərimizi ibadəti qəbul olunanalardan eləsin Amin. 

Naxçıvanın hər bir təbii neməti şəfalıdır. 

Hörmətli oxucularım mən yuxarıda qeyd etmişdim ki, 

1972-ci ildə Əshabi-Kəhf ziyarətinə gedərkən Naxçıvan şəhə-

rində ziyarət etmişdim. O vaxtdan bəri Naxçıvan şəhəri tanıl-

maz dərəcədə dəyişilib. Çox mərtəbəli yaraşıqlı binalar, geniş 

prospektlər, gözəl parklar şəhərin simasını tamamıilə dəyişib. 

Bu yerdə şair publisist Əşir Bəşiroğlunun Naxçıvanım şeirini 

yazmaq yerinə düşər. 

 

NAXÇIVANIM 

 

Naxçıvanım, yurdumun əzəlisən. 

Cilvələnmiş Azərbaycan gözəlisən. 

Memarlığın zirvəsinə,  

Əcəmilər yetirmisən. 

Sənətin ahənginə,  

Sənətkarın nəhəngini,  

Gətirmisən. 

Cavidanın rübabından,  

Yaranmısan. 

Bəhruzumun fırçasından,  

Boyanmısan. 

Məhəmməd Səid sənətiylə,  

Nəsrə şeir ahəngini 

Gətirmisən. 



16 

Mirzə Cəlil yetirmisən. 

O ustadın timsalında  

Sözün meydanına,  

Satiranın çələngini  

Gətirmisən. 

Sənətkarın nəhəngini,  

Yumorun incəsini,  

Gətirmisən. 

 Əşir deyir: sinəndə xəzinə 

 Yatıbdır. 

 Nuhun gəmisi 

 Səndə batıbdır. 

 Şəfalıdır Əshabi-Kəhf 

 Övliyalar orada olub dəfn. 

Əşir Bəşiroğlu –  

şair, Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü,  

qızıl qələm mükafatı laureatı. 
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ZĠYARƏTGAHLARA GEDƏN YOL 

 

Doğulub boya başa çatdığım Dağtumas kəndi hər tərəfdən 

dağlar, sıldırım qayalarla əhatə olunub. Əsrarəngiz gözəlliyi ilə 

dağlar qoynunda yerləşir. Belə ki, Tumas dağı, Tumas ata oca-

ğı, Yeddi qardaş, Ballı qaya, Göyərçin qayası, Kəklikli qaya, 

Molla Əhməd qayası ilə əhatə olunub, dövrəyə alınmışdır. Ən 

maraqlısı böyük “Dağ” dediyimiz mağaraya oxşar sanki “Əs-

habi-Kəhf” ziyarətin xatırladan maşın yoludur ki, qışda bu yol-

da gediş-gəliş qalın buz bağladığına görə dayanır və kiçik 

“Dağ” deyilən ensiz kəsə yoldan istifadə edilir. Bu yol da sal 

daşlarla örtülüb. Həmin daşların üzərində at ayağının izləri var-

dır. Rəvayətə görə at ayağının izləri Həzrəti Əli (ə)-ın atı “Dül-

dül”-ün irəddidir. 

Kəndimizin gözəlliyi, möcüzəli yerləri saya gəlməzdir. 

Övliyalar, ocaqlar, pirlər, Hacı Qaraman ocağı, Hacı Qasım 

çələbi ziyarətgahı, Dağtumas məscidi, Başı kəsik Kümbəz, Tu-

mas ata, Yeddi qardaş, Göy ardıc, Qasım oturan, Qız qəbri, 

Dəvriş pirim, Şəhidlər ocağı, Şıxəzədin piri, Çələbilər məscidi, 

Alı Çələbinin evinin Ələmdarlar, Pir Əsəd ziyarətgahı və s. Zi-

yarətgahları qonşu kəndlərdə olan “Sarı Aşıq” və Yaxşının Gü-

ləbird kəndindəki ziyarətgahı ziyarət etmişəm. 

Hələ uşaq ikən yadımdarır ki, quraqlıq olanda, yağış yağ-

mayanda el ağsaqqalları pul yığıb hər evdən qurbanlıq mal 

alardılar və Tumas ata ocağında aparıb Allah yolunda kəsərdi-

lər, gətirib evlərə paylayardılar. Ocaqdan kəndə çatmamış yarı 

yolda yada elə ocaqda yağış yağardı. Bu ocağa “yağış piridə” 

deyərdilər. Yağış uzun müddətli yağanda, kəsməyəndə yenidən 

hər evdən pul yığıb qurbanlıq mal alıb “başı kəsik Kümbəz” 

deyilən pirdə Allah yolunda kəsərdilər evlərə paylayardılar. Elə 
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həmin gün hava açılardı, gün çıxardı. Taxıl zəmiləri bitərdi, 

əkin-biçin davam edərdi. Belə möcüzələrdən “Hacı Qaraman ” 

ocağına ağır xəstələr, ağzı əyilənlər, nitqi tutulanlar, əsəbi po-

zulanlar, “Alı çələbinin damına” Çələbilər kəndindən və Hacı 

Qaraman ocağı, Hacı Qasım çələbinin, Əli çələbinin, Suqra çə-

ləbinin ziyarətgahına gəlib Allahdan şəfa diləyib şəfa tapardı-

lar. Hacı Qasım çələbinin nəvələri Məhəmməd Əli çələbi, Suq-

ra çələbi, Yəhya çələbi, Şahlıq çələbi, Qasım çələbi, Xədicə çə-

ləbi, Rəfiqə çələbi həmişə bizim kəndə gələrdilər və çox əzizlə-

nərdilər. 
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MƏHƏMMƏDƏLĠ ÇƏLƏBĠNĠN  

MÖCÜZƏLƏRĠ 

 

Gözümün şahidi olduğum həqi-

qətdən yazıram. Bir gün Qazanzəmi 

kəndinə toya getmişdik. Məhəmmədə-

li çələbi də toyda idi, bizdən hal-əhval 

tutandan sonra, mən evə gəlmək istə-

yərkən dedi: birinci bilmək olmaz xe-

yir getməkdədir, qalmaqdadır – üç də-

fə təkrar etdi. Mən evə gələndən sonra 

bir ziyanlıqla qarşılaşdım. O, vaxt bil-

dim ki, ona görə mənə bu sözləri 

deyib. 2-cisi, Bir gün Məhəmmədəli çələbinin qızı Arzu çələbi 

xəstələnir və nitqi tutulur. Xəstəxanamızın baş həkimi Əli 

Mahmudovun evi bizim evin yaxınlığında idi. Axşam idi, qa-

ranlıq düşmüşdü. Arzu çələbini gətirmişdilər həkimgilə. Mən 

də tibb bacısı olduğuma görə məni də çağırdılar. Suqra çələbi 

də orada idi. Əli həkimin anası Gülbəstə xala və ailəsi Gülüzə 

xanımla köməklik edib, həkim xəstəni müayinə etdi. Elə bu 

vaxt Məhəmmədəli çələbi Arzuya – bala sən kimdən, nədən 

qorxursan? –  deyib dualar oxumağa başladı və tez bir zamanda 

Arzu çələbi danışmağa başladı. Biz də çox sevindik. Allah belə 

övlüyalarımızın duasından bizi ayrı salmasın. Amin. 
 

Cavan ömrün getdi bada. 

Möcüzələr gəlmir saya 

Gün görmədin bu dünyada  

Arzuların getdi zaya,  

Qonşu oldun sən Arzuya. 
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Əziz oxucularım bizim vətənimizdən, el-obamızdan ayrı 

düşməyimiz, qaçqınlıq, köç didərginlik həyatımızın dözülməz-

liyindən kövrəkləşib yazar olmuşuq. Qaçqınlıq həyatımızın 

ziyarətgahlarda olmaqla təsəlli tapıb Allaha dua edirik. Bizim 

torpaqlarımız sülh yolu ilə özümüzə qaytarılmaqda Allah yar-

dımçımız olsun deyirik. Biz Bakı ətrafı ziyarətgahlarına da 

vaxtaşırı ziyarətə Xırdalanda Seyid Əşrəf ağa, Bibiheybətdə 

Həkimə xanım, Bülbülədə İmamzadə, Şüvəlanda Mir Mövsüm 

ağa, Mərdəkanda Pir Həsən baba, Buzovnada Əli ayağı, Bil-

gəhdə Leyla xanım, Nardaranda Rəhimə xanım, Maşdağada 

Səkkiz qapı ziyarətgahlarına gedirik. Bundan əlavə rayonlarda 

Beyləqanda Cərcüz peyğəmbər, Gəncədə İmamzadə, Dəvəçidə 

Tacdı nənə, Qaradağda Sofi Həmid baba, Ağ Dəvə dəvəçidə 

Xıdırzinda baba və s.ziyarətgahlarda ziyarət edib Allahdan mil-

lətimiz, dövlətimiz üçün dualar edirəm. Allah bizləri qorusun 

amin. 

 

 

MƏHƏMMƏDƏLĠ ÇƏLƏBĠYƏ 

 

Bu fani dünyadan vəfa görmədin, 

Dərdini kimsəyə deyə bilmədin. 

Arzunun dərdinə dözə bilmədin, 

Bütün arzuların puç oldu sənin 
 

Qəm, kədərdən qismətinə pay düşüb, 

Tufan gəlib, yolun əzaba düşüb. 

Dərd çəkməkdən ürəyinə xal düşüb, 

Bütün arzuların puç oldu sənin. 
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Dərd ağır olanda dözmək olmayır, 

Övlad itkisi sinəni dağlayır. 

Yaraların sızıldayıb ağrıyır, 

Ellərin dərdini görüb ağlayır, 

Bütün arzuların puç oldu sənin. 
 

Taleyin hökmünə, qismətinə bax, 

Dərmanı tapılmayan dərdlərdə çox. 

Məhəmmədəli çələbi, Arzu yox, 

Çələbi Suqra yox, Şahlıq nənə yox. 

Simuzəri üzür bu itkilər çox, 

Bütün arzuların puç oldu sənin. 

 7.08.2011  

vəfatı günü 

  

 
КЮНЦЛЛЯРИН ШАЩАНЯ ДЯРВИШИ!... 

 
Ъябрайыл ъамааты, Гарабаь вя Зянэязур елляри бир язиз-эи-

рамы  ювлийа-ювладыны да итирди: Аиляликъя, нясилликъя сцрэцн 

олундуглары Газахыстан сящрасында 1943-ъц илдя бир гяриб кюрпя 

кими дцнйайа эюз ачан Мящяммядяли Чяляби  Ящмяд Чяляби 

оьлу Ящмядов 2011-ъи илин 7 августунда юз елиндян-обасындан 

дидярэин дцшмцш гяриб ювлийа-аьсаггал кими дя дцнйасыны 

дяйишди. Гяриблик, дидярэинлик,суфийаня дилля ифадя елясяк, дяр-

вишлик талейи еля бил Мящяммядяли мцяллимин юзцнц гарабагара 

изляйиб ону даим тягиб едирди. Ону да дейим ки, саьлыьында  та-

лейи неъя ону дярвишаня юмцр сцрмяйя  мящкум етмишдися, ин-

ди щагг  дцнйасына говушандан сонра да о, бир мцггядяс ювли-

йа-Чяляби кими ону таныйыб - севянлярин кюнцл дцнйасынын 

ябяди дярвиши кими кюнцллярин дярвишидир, кюнлцмцзцн сяйащят-

чисидир. Наьылларымыздакы, фолклорумуздакы  нурани сималы  мц-



22 

гяддяс пай верян дярвишлярин  яйани тимсалы иди Мящяммядяли 

Чяляби. Онун пайы юлчцйяэялмяз  иди-истяр мяняви, истярся дя  

маддиййат бахымындан: о пайдан щяр кяс  юзц цчцн йыьыб -

йыьышдырса да, Щатям-Таинин тцкянмяз  вар-дювляти кими  битиб-

гуртармырды. Онун пайы мянявиййат хязиняси  иди,  лакин бу хя-

зинядян  мяняви, еляъя дя мадди  пай алмаьы, даща доьрусу, 

пай эютцрмяйи баъаранлар тякъя мяняви  тохлугла доймурдулар, 

мадди ъящятдян дя -йяни дцнйа малындан да гане олмуш кими  

газанъ,  мянфяят эютцрцрдцляр. Бу пайын мянбяйи онун ишыглы, 

дярин зякасына  ясасланмагла  щям дя она пянащ эятирянляря 

дили иля , мцгяддяс няфяси-сюзц иля вердийи хейир-дуаларда иди, 

шяфасында иди, лайигли вя доьру йол эюстяря билмясиндя иди. Беля 

кейфиййятляр онда юзцнц щяр ъящятдян  эюстярирди: авам  кцтля 

иля юз дилляриндя кяндлисайаьы данышыб баша салмагла  истядикляри 

мятлябляриня онлары чатдырарды, савадлы тябягя иля данышанда ися 

юзцняхас билийи-дцнйаэюрцшц сявиййясиндя  суфийаня  кялмя-

лярля сющбятляшярди. Она эюря дя мян онунла  эюрцшцб-сющбят-

ляшяндя, бцтцн диггятими онун сюзляриня вя фикирляриндян до-

ьан мянтиги нятиъяйя кюкляйярдим ки, бяс мян  ади адамла 

йох, мящз Мящяммядяли мцяллимля щямсющбятям, щеч олма-

са онун фикир архасындан демяк истядикляринин мцяййян дяря-

ъясини  эяряк дярк едиб  гаврайа билям...  

Цмумиййятля, Мящяммядяли Чялябинин  данышыьы образла  

долу, ейщамлы иди, Ашыг Ялясэяр демиш, "мяъази данышыб, мяъа-

зи эцлян" мцдрик кимсяня иди, эяряк онунла мцсащиб олан щяр 

кяс ариф олуб, онун данышыьындакы "ишарядян сюз  ганайды", йох-

са онун сюзцндян-сющбятиндян еля-беля асанлыгла няся бир шей 

яхз елямяк олмазды.  

Эюрясян бу еъазкар данышыгларын сябябляри ня иля баьлы иди, 

дейя сорушсаг, чохлу ъаваблар аларыг.  

Биринъиси. Мящяммядяли Чялябинин мянсуб олдуьу чяля-

биликдян - ювлийалыгдан иряли эялирди.  
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Икинъиси. Бу, онун мяшяггятли тале йазысынын она дигтясин-

дян  йаранмышды. Беля ки, сцрэцнлцк, амансыз репрессийа щяйаты, 

онларын ювлийалылыьына гаршы  ъидди режимли  тязйиг тяляб едирди ки, 

онлар билдиклярини, эюрдцклярини-юнъяэюрмялярини вя с. Мюъцзя-

ляри  ъамаата бирбаша тялгин едиб  ашыламасынлар. Бу сябябдян 

дя мцгяддяс Чялябиляр вя Чялябилярин бир  цнлц нцмайяндяси 

олан Мящяммядяли мцяллим дя юз данышыьынын яндазясиня-

сярщядиня  санки юзц сензура гоймаьа юзцнц  кодлашдырмышды. 

Буна эюря дя сющбятляринин мязмунуну ясасян ейщамлар, иша-

ряляр  цстцндя гурур, образлы дейим вя ифадялярля, пярдяли-цстц-

юртцлц шякилдя нитг сюйляйирди... 

Цчцнъцсц. Мящяммядяли Чяляби щям дя шаир тябиятли 

адам иди, даща доьрусу, мян ону эюзял шеирляр, гязялляр мцял-

лифи олдуьуну ешитмишдим. Демяк, шаир тяби, шаир  сюзц-сющбяти 

яслиндя рямзляря, символик мяналара кюклянмяли олурдуса, 

Мящяммядяли мцяллимин дя данышыьына бу шаиртяблилик кейфий-

йятинин щопмасы, сирайят етмяси тябии иди...  

Дюрдцнъцсц. Мящяммядяли Чяляби Инъясянят Университе-

тини битирмишди; демяк о, щям дя мядяниййят вя инъясянят ада-

мы иди. Бу сябябдян дя Мящяммядяли мцяллимин данышыг мя-

дяниййяти дя бир инъясянят адамы кими ряван тябли олмагдан 

ялавя, щям дя юзцнямяхсус ифадя тярзиня эюря дя сечилиб-фярг-

лянмяли иди. Бу да бир тяряфдян дя юзцнц еля мяъазиликдян 

доьан мцдрик натиглиг мящарятиндян бцрузя верирди... 

Бешинъиси. Мящяммядяли Чяляби бир халг ювлийасы кими 

халгын ичиндян эялирди - халгын мцгяддяс кимсяняляриндян бири 

кими щям дя халгын юзцнц тяъяссцм едирди. Бу мянада еля 

щям дя Мящяммядяли мцяллим фолклорумузун ъанлы дашыйыъысы 

иди. Фолклорумузун ъанлы дашыйыъысы кими, щям дя буна алтынъы 

амил кими ялавя етмяк олар ки, фолклорумузу дяриндян билян 

инсан кими, фолклорумузун билиъиси кими онун фолклора хас олан 

мядяни - ейщамлы, образлы дилля данышмасы тябии иди. Вя бцтцн 
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бунлара йеддинъи ъящят кими ялавя едярдим ки, Мящяммядяли 

Чяляби фолклорумузун гядимлийи иля танынан мцдрик Азярбай-

ъан халгынын мцгяддяс нцмайяндяси иди. Азярбайъан халгы ися 

та язялдян юз мядяни давраныш системиндя юзцнцн мяъази - 

цстцюртцлц, тярбийяви данышыг яхлагы - мядяниййяти иля сечилиб. 

Демяк, Мящяммядяли мцяллимин симасында-мяъази, образлы 

данышыг мядяниййятинин майасында, ъювщяриндя онун халгымы-

зын мцдрик аьсаггалы олмасы иля йанашы щям дя ляйагятли ювлады 

- оьлу олмасы факты дайанырды... 

... Базар эцнц - августун 7-дя дан цзц ачылар-ачылмаз бала-

ъа гардашым Фазилин ял телефонуна эялян зянэ щамымызы сарсытды: 

Мящяммядяли Чялябинин рящмятя эетдийини хябяр вердиляр...  

Щеч вахт ешитдийим бяд хябярляря инанмаг истямядийим-

дян, бу дяфя дя инанмаьым эялмяди. Чцнки ахырынъы дяфя бу 

йахынларда Республика Хястяханасындан чыхыб евя- даща доь-

русу, баъысы Ряфигя Чяляби иля онлара эедяркян эюрцшмцшдцм. 

Айаьынын бири ампутасийа олунса да, юзцнямяхсус шух ящвалыны 

сахламышды. Палатада бир хейли сющбятляшдик дя, мянимля сорьу-

суал апарды да... Мяня юзцнямяхсус данышыг гайдасы иля хейир-

дуа да верди, алгыш да еляди. Фолклорла баьлы мараглы мцлащизя-

ляр сюйляди, инди анлайырам ки, юлцмц она яйан имиш ки, сюзарасы 

мяня ня вахтса бу сющбятимизи йазарсан деди. Еля бу да онун 

ейщамлы данышыьынын бир нцмуняси имиш, баша дцшмямишдим... 

Мяня деди ки, сян эянъ кадрсан, фолклоршцнас кими эяляъяйин 

габагдадыр, фолклорумузла,фолклоршцнаслыьымызла баьлы ъидди 

тядгигатлар апараъаьыма цмидли олдуьуну да билдирди... 

"Короьлу" дастаны иля баьлы хейли сющбят етди, мараглы мц-

лащизяляр сюйляди, фолклор бир сарайдыр, фолклор сарайынын шащ га-

пысы ися "Короьлу"дур,-деди. Щяля "Дядя Горгуд"дан да га-

багда олдуьуну, даща доьрусу, "Дядя Горгуд"дан да цстцн 

олдуьуну сюйляди. Беля ясасландырды ки, бизим совет режиминдя 

бир етнос-халг кими, миллят кими саьлам галмаьымызын, саь галыб 
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яримямяйимизин- мящв олуб эетмямяйимизин ян мцщцм ся-

бябляриндян бири  мящз Короьлуну ялимиздян-бейнимиздян, ру-

щумуздан алыб чыхара билмямяляри олуб. Короьлу рущунда йа-

шамаьымыз бизи юлцб- эетмяйя гоймайыб деди. "Короьлу" дас-

танынын мязмуну щаггында, дилинин инъялийи, ящянэдарлыьы вя 

язямятли  сяслянмяси иля баьлы дяйярли фикирляр дейиб, бир  даща 

вурьулады ки, бизим ичимиздя йашайан Короьлу йенилмязлийи, 

гцдряти бизи бир халг кими рущян юлмяйя гоймайыб... Беляъя, 

бир хейли сющбят етдик; онунла бир вахтлар да беляъя мян Ъябра-

йыл районунда мцяллим ишлядийим вахтлар чохлу мараглы сющбят-

ляримиз оларды, даща сонра ися бир мцддят дя Саатлы районунда 

бизим дяфялярля эюрцшляримиз, сющбятляримиз олмушду... 

Ахырынъы сющбятимизин олдуьуну дуйуб щисс етдийиндянмиш 

ки, юз тювсийя вя арзуларыны, хейир дуаларыны верди мяня Мя-
щяммядяли Чяляби... Йери нурла долсун, бещиштлик олсун!.. 

Щцзнлц издищам ону Бинягядидя мяскунлашмыш баъысы Ря-

фигя Чялябинин евиндян сон мянзиля йола салмаг цчцн Сарай 

гясябясиндяки щяйатдан вахтсыз кючмцш адар-мадар гызы Арзу 

Чялябинин, баъысы Шащлыг нянянин уйудуглары сярдабяйя гядяр 

мцшайият еляди. 

1937-ъи илин аьыр репрессийасы Чялябляр тайфасыны юлкямиз-

дян узаглара сцрэцн салыб дярбядяр елядийи кими, 1993-ъц илин 

доьма торпагларымыздан башланан аьыр мцсибятли гачгынлыг 

кючц дя бизим щамымызы Республикамызын мцхтялиф эушяляриня 

даьыдыб сяпяляди, доьмалары бир-бириндян финаргы - айры, перик 

салды. Мящяммядяли Чяляби дя йашадыьы бу кючкцнлцк щяйаты-

нын 18 илини доьмаларындан- йеэаня гызы Арзудан, гардашы Га-

сым Чялябидян вя баъыларындан айры салды, демяк олар ки, тяк-

тянща бир щцъряйя чякилиб гяриблярин гяриби кими аьыр мяшяггят-

ли кючкцн юмцрц йашады... 

Инди ися гардашы Гасым Чяляби, баъылары, доьмалары вя она 

доьма олан ряиййят нцмайяндяляри Сарай гясябясиндяки мяг-
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бярядя ону гызы Арзу иля йанашы дяфн етдиляр, бир сярдабя ал-

тында гызы Арзу Чяляби вя баъысы Шащлыг Чяляби иля рущлары 

"эюрцшдцляр", щеч олмаса сон мянзилдя - гябир евиндя "гяриб-

лик чякмясинляр" дейя баш-баша вериб уйуйурлар!.. 

Аллащ щяр цчцня гяни-гяни рящмят елясин, онларын торпаьы 

саны Чялябиляр оъаьынын йердя галанларына юмцр версин, сябир 

кярамят елясин!.. 

Рущун сяййащ кими щяр биримизин кюнлцндя доланыр, Мя-

щяммядяли Чяляби!.. Кюнлцмцзцн шащ гапысы щямишя цзцнцзя 

ачыгдыр, ей кюнцллярин шащаня дярвиши!.. 

 
Шакир Албалыйев. 
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HAMIMIZIN NƏNƏSĠ –  

ġAHLIQ NƏNƏ 

 

Bir ildir ki, Şahlıq Çələbi haqqın 

dərgahına qovuşub, Saray qəsəbəsin-

də öz qardaşı qızı Arzu Çələbi ilə bir 

sərdabədə uyuyur. Bizim evimizdən 

ora bir piyada mənzili yoldur. Bir 

dəfə işıq idarəsindən bizə müfəttişlər 

gəlmişdilər, anamgil Şahlıq nənənin 

gor evini ziyarətə getmişdilər. İşıq 

idarəsinin işçiləri bunu eşidib, soruş-

dular ki, axı eşitdiyimizə görə, Şah-

lıq Çələbi Qubadlı rayonundandır, 

siz isə Cəbrayıldansınız... Onlara ca-

vab verdim ki, bəli, Qubadlı camaatı onu Qubadlı kimi, Cəbra-

yıllılar da Cəbrayıllılar kimi düşünüb qəbul edirlər. Bunun bir 

səbəbi odur ki, Şahlıq nənə üçün, ümumiyyətlə, Çələbilər oca-

ğının region məhdudiyyəti yoxdur, onları hər rayonda tanıyıb-

sevirlər, etiqad edirlər. Bir incə nüansı da unutmayaq ki, Şahlıq 

nənə hamının ürəyində özünə yuva qurduğundan, hamı onu 

özünə yaxın, doğma hesab edir, hamı onu özününkü bilir, hamı 

onu öz doğma rayonunun təmsilçisi kimi qəbul edir. Bu da 

təbiidir, insanın daxilindən gələn sövq-təbii duyğudur. Axı bö-

yük insanlar həm məşhur olurlar, həm də hamı onları özünə 

munis sayır, onu nəinki özündən uzaqlaşdırmaq – kənarlaşdır-

maq istəmir, hətta özünə doğmalaşdırmaq, bundan öyünmək, 

qürurlanmaq istəyirlər. 

Çələbilər nəslinin nümayəndələri də, Şahlıq Çələbi də be-

ləcə qüdrətli, böyük simalardan olduqlarından, həmçinin ulu 
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yaradanın sevimli övliyaları olduqlarından, bütün insanların da 

sevimlisinə çevriliblər... 

Bəli, Şahlıq nənə hamımızın nənəsi idi. Adam bir çətin işə 

düşəndə kömək üçün, nicat tapmaq ümidi ilə göydə ulu Allaha 

yalvarır, yerdə isə Allah-təalanın övliyalarına pənah aparır, on-

lardan imdad diləyir. Çələbilər nəslinin nümayəndələri də, bu 

ocağın ünlü ağbirçəyi Şahlıq nənə də elin-obanın sığınacaq ye-

ri, güvənc yeri idi. Dara düşənlərə əl tutan, ağbirçək kimi xe-

yir-dua verən Şahlıq nənə eyni zamanda insanlara yaşamağın 

sirlərini də, çətinliklərlə mübarizə aparmağın yollarını da öyrə-

dirdi. Özü 1937-ci ilin ağır repressiyasının çətinliklərini gör-

müşdü, əzablarını yaşamışdı, necə deyərlər, böyük həyat mək-

təbi keçmişdi, ona görə də həyatın sınaq meydanından necə 

qalib çıxmağın sirlərini bilirdi. Yaman günün ömrü az olar 

ümidi ilə bəndələrində yaşamağa inam hisslərinin, sabaha – gə-

ləcəyə ümidlə boylanmaq duyğularının olmasını vacib əlamət 

sayırdı və bu ruhu onun qapısına gələnlərin hamısına aşılayırdı. 

Bir el ağbirçəyi kimi, nurani nənə kimi, müdrik insan kimi 

Şahlıq nənə insanların ürəyində qut idi, insanların inam evi idi, 

gedəcək yeri idi. 2009-cu ilin 20 oktyabrında Şahlıq nənənin 

axirət evinə köç etməsi hamını sarsıtdı, çünki Şahlıq nənə ha-

mının idi. Çünki o, hamıdan getdi, hamını ağlatdı, hamını göy-

nətdi. Amma Allahın möcüzələri çoxdur. Bu möcüzələrin biri 

də odur ki, sağlığında qapısına gedib ondan xeyir-dua almaqla, 

məsləhət eşitməklə təskinlik tapan insanlar üçün övliyalar, 

həmçinin, övliyamisilli Şahlıq nənə o dünyaya köç edəndən 

sonra da ölməzlik qazanırlar. Həmin müqəddəs kimsənələrin 

gor evləri ziyarət yerinə çevrilir, müqəddəs ruhları biz bəndələ-

rin üstlərində duaçı olur, bizi qaraçuxa kimi hifz edir, könül 

dünyamıza əmin-amanlıq bəxş edirlər. 



29 

Yeri könüllərdə qərar tutmuş Şahlıq nənəmizə Allahdan 

rəhmət diləyirik. 

Məzarın nurla dolsun, nənə! 

ġakir ƏLĠFOĞLU 

 

EL ANASI  

Şahlıq çələbiyə 

 

Bir dağ idin sığınmışdıq sənə biz, 

Qəfil gedişindən olduq xəbərsiz. 

Bilsəydik beləcə uçub gedərsən, 

Üz tutub Allaha yalvarardıq biz. 

 

Heç yaraşmır ölmək sənə, 

Düşünürəm dönə-dönə. 

Şahlıq xala gəzməkdədir, 

Gec-tez qayıdar evinə. 

 

Davudunun gözü yolda, 

Səni sorur orda-burda. 

Deyir nənəm qayıdacaq, 

Niyə qoyduz onu orda. 

 

Niyə qırdın elin belin, 

Hamıya sən təsəlliydin. 

Dayaqsıza dayaq durub, 

Köməksizə kömək idin. 

 

Evin düşüb yaraşıqdan, 

Əsər yoxdu o, işıqdan. 
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Hər ləzzəti sənlə gedib, 

Baş açılmır qarışıqdan. 

 

Son nəfəsində belə sən, 

Gözün qaldı Vüsaləndə. 

Düşünürdün yolum uzaq,  

Bir də baxmaram mən sənə. 
 

Səsin qulağımdan getmir, 

Allahım bizə səbr ver. 

Bu sənsizlik niyə bitmir, 

Niyə dönmürsən evinə, 

Davudun da bir sevinə. 

 

İndi də sən saldın sarayda məskən, 

Dedin ki, ay Arzu sən burda təksən. 

Qoy səni mən alım isti qoynuma, 

Özünü kimsəsiz, əlacsız sanma, 

Nə biləydik atan gəlir yanına.  

 Hafizə çələbi Zamanova  

 20.10.2009 
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CAN ƏLĠ, DEYĠM 

Hacı Qaraman ocağında məzarı olan 

Əli Çələbiyə 
 

Bir gül idim Mələklərin qəstində, 

Oturmuşdum kəhər atın üstündə. 

Fələk girdi mən cavanın qəsdinə, 

Sağalmaz yaralı getdim dünyadan. 
 

Ay həzərat qara zimi görəndə, 

Dolanım başına can Əli, deyim. 

O, güllü məzara üz çevirəndə, 

Dolanım başına can Əli, deyim. 
 

Fələk qara gətdi mənim yazımı, 

Qırdı simli tarı, xoş avazımı. 

Müsibətli gördüm əmim qızını, 

Üzü qanlı ağlar, can Əli, deyim. 
 

Yeriyirəm, yüyürürəm tapmıram, 

Gəzirəm dünyanı axı çatmıram. 

Axtarıram qara zimin sahibin, 

Bəs hanı Şərifə, can Əli, deyim. 
 

Canım qurban olsun Hacı Qasıma, 

Qərib Həvəzəyə, qərib Yasinə. 

Qurbanam Alıya, oğlu Teyfura, 

Bunlara qurbanam can Əli, deyim. 
 

Murmanskı hara, Həvəzə hara, 

Fələk necə qıydı cavan Teyfura? 
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Güzarım düşərsə həmin diyara, 

Can nurlu Həvəzə, can Əli, deyim. 
 

Bir cüt övlüyadır, yatır yanaşı, 

Biri Həvəzədir, biri Dadaşım. 

Dolanım məzarın, olum baş daşın, 

Çağırın Qasımı, can Əli, deyim. 
 

Mən gəzirəm hər mahalı, hər eli, 

Yasin gedib, məskən edib Daşkəndi. 

Gəzirəm Osmanı, həmi Firəngi, 

Hər addım başına can Əli, deyim. 
 

Canım qurban sənə Qaraman piri, 

Dolanım başına Qasım çələbi. 

Gəzirəm Misiri, Şamı, Hələbi, 

Hər addım başına can Əli, deyim. 
 

Qurbanam Saraya, həm Sələməyə, 

Məhyəddin çələbi, Həcər nənəyə, 

Suqraya, Yəhyaya, Ardığlı pirə, 

Qurbanam kökünə can Əli, deyim 
 

Hələ tam olmayıb 34 yaşın, 

Ona qurban olsun dostu, sirdaşı. 

Ellərin axıtdığı gözünün yaşı, 

Bəs hanı Fatimə, can Əli, deyim. 
 

Cəfa çəkdi ata, bəhrin görmədi, 

Cavan getdi, uzun ömür sürmədi. 

Niyə Əli getdi, Yağub ölmədi, 

İndi soraqlıyım, can Əli, deyim, 

Dolanım başına, can Əli, deyim. 
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SÜBHANALLAH 

 

Əzəl söylə Bismillah,  

Sidq ilə çağır Allah! 

Odur bəndələrə pənah,  

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Dada yetən bir Allahdır,  

Məkkə bizə qibləgahdır.  

Kəbə evi səcdəgahdır, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Adəm yarandı torpaqdan, 

Libası oldu yarpaqdan. 

Həvva bir cüt qabırğadan, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Əyyub peyğəmbər çubuğu,  

Yaratdı neçə bulağı. 

Nurdan yaratdı çırağı, 

Sübhanallah deyə-deyə. 

 

Saleh peyğəmbər dəvəsi, 

Daşddan yarandı əzası. 

Yanında vardı balası, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Tut orucu, qıl namazı, 

İbadət et qışı, yazı. 

Zikr eylə, de bu avazı,  

Sübhanallah deyə-deyə. 
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Üzünü tut qibləgaha,  

Səcdə eylə bir Allaha. 

Namazı qoyma sabaha,  

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Nə qədər ki, sağdır canım, 

Çoxdur dostum, pasibanım. 

Bir gələr son zamanım, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Dəryalarda gəzər gəmi, 

Xıdır İlyas, Xıdır Nəbi.  

Var 124 min peyğəmbəri, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

İbrahimxəlil duası,  

Qurban kəsilər balası. 

Bizik onun nişanəsi, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Məhəmməddir peygəmbərim, 

İslamiyyət oldu dinim. 

Əhli-Beyt çəkdi zülm, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Zərbətləndi Həzrət Əli, 

İki cahanın yavəri. 

Çağırdı o, peyğəmbəri, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Öyrən Muhəmməd dinini,  

Söylə Fatimə zikrini. 
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Get Əhli-Beytin yolunu,  

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Oxu Yasinı, Quranı,  

Ucadan de “Həl Ətanı”. 

Çıxart qəlbindən şeytanı, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Əlini qaldır Allaha, 

Üzünü tut gibləgaha. 

Bir gün çəkər imtahana, 

Sübhanallah deyə-deyə. 
 

Zikr eylə sən dönə-dönə, 

Gəl imana, gəl sən dinə. 

İblisi qoyma qəlbinə, 

Sübhanallah deyə-deyə. 

 

 

 

ZĠKRĠ ALLAH 

 

Peyğəmbəri uca elə, 

Nə tapşırıb onu söylə. 

Çalış ki, pisliklər etmə, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Peyğəmbərin yoluyla get, 

Dediyinə gəl əməl et. 

Aydın çağır, illəllah et, 

Allah, allah deyə-deyə. 
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Peyğəmbərimiz durub zamin, 

O, diləyir haqq, imdadın. 

Haqqa itirmə inamın,  

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Ordan keçən iki yoldur,  

Biri geniş biri dardır. 

Peyğəmbər çox intizardı,  

Allah, allah deyə-deyə. 

 

Allah qıyan payın alıb,  

Gecə gündüz yada salıb. 

Peyğəmbər qayğınıza qalıb,  

Allah, allah deyə-deyə. 

 

Haqqa ümid bağlayanlar,  

Kimdir orda ağlayanlar. 

Sorğu-sual olunanlar, 

Allah, allah deyə-deyə. 

 

Ərərsətə gələr hamı,  

Əlindədir Kövsər camı. 

Qismət olar Cənnət tamı,  

Allah, allah deyə-deyə. 

 

Hamı dünya qonağıdır,  

Behişt mələk oylağıdır. 

Peyğəmbərin qəlb çırağıdır,  

Allah, allah deyə-deyə. 
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Ümidini bağla haqqa, 

Mail olma gəl nahaqqa. 

Sorğu-sual olan vaxtda, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Öyünmə gəl sən özünə, 

Torpaq tökülər gözünə. 

Əməl dirənər üzünə, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Cəhənnəmdə yoxdur kömək, 

Fikirləş gör nədir demək. 

Gərək biz Siratdan keçək,  

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Əlində imkan yeridir, 

Bu dünya axirət sirridir. 

İbadət Cənnət gülüdür, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Haram işi görmək olmaz, 

Çiynindəki yalan saymaz. 

Bir-birindən ara qoymaz, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Yeri göyü xəlq eylədi, 

Muhəmməd adın söylədi. 

Mələkləri cəm eylədi, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Nə iş gördün Bismillahla, 

Haqqı çağır sidqi canla. 
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Şeytana uyma imanla, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Gəl uyma şeytan sözünə, 

İnanma şirin dilinə. 

Səni salar çox pis günə, 

Allah, allah deyə-deyə. 
 

Alarsan dəftər əlinə,  

İləllah gəlsin dilinə. 

Mələk yapışar əlinə, 

Allah, allah deyə-deyə. 

 

 

BULUDLAR 

(bayatı) 

 

Göydə qara buludlar, 

Böyrü para buludlar. 

Mənim ərzi-halımı, 

Apar yara buludlar. 
 

Göydəki bulud mənəm, 

Əylənərəm getmərəm. 

Dilindən yad eyləsəm, 

Kor ollam unutmaram. 
 

Əzizim dağ döşündə, 

Gül bitər dağ döşündə.  

Ünüm sənə yetməyir, 

Məzarım dağ döşündə. 
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Əzizim oda həsrət, 

Ocağa oda həsrət. 

Allah bir övlad verdi,  

O da övlada həsrət. 
 

Əzizinəm yaddansan, 

Qohum, qardaş yaddansan. 

Nə ahım candan gedər, 

Nə çıxarsan yaddan sən. 
 

Bizdə bir qışlaq idik, 

Qışlağa müştaq idik. 

Fələk yurdu dağıtdı, 

Qədimi qışlaq idik. 
 

Mən aşiq dolan gözüm, 

Doy gözüm, dolan gözüm. 

Gedərsən qayıtmazsan, 

Vətəni dolan gözüm. 

 

 

  

SĠZĠ GÖZLƏYĠR 

 

Yığılıb gəlibdir ağır ellərin, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

Qapıda ellərin boy-boya durub, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Adını eşidib həsrət qalanlar,  

Əlacı olmayıb, əlac umanlar. 



40 

Ehtiyac ucundan yolda duranlar, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Şəcərənin kökü, qoluda sənsən, 

Çoxuna xeyriyyə payı vermisən. 

Çoxuna vəd verib, gəlləm demisən, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Atasız, anasız körpə uşaqlar, 

Qocalar evində qalan qocalar. 

Küçədə imkansız, müztər olanlar, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Uşaq xəstə olsa yol gözləyənlər,  

Toya hazırlaşan toya gedənlər. 

Səni görmək üçün qızlar, gəlinlər,  

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Ev tikib, yük qurub, gəlin bəzəyən,  

Bunlar üçün sizdən imdad gözləyən. 

Gəlişinə əmlik quzu bəsləyən, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Kiminin düyünü bağlı qalıbdı, 

Kimi qızı üçün cehiz alıbdı. 

Kimi yas gözləyib, yola salıbdı, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Səndən müsahibə alan diktorlar, 

Yolunu gözləyən sadə insanlar. 
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Beşikdə ağlayan körpə uşaqlar,  

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Uçdu bir məleykə, çıxıbdı əldən, 

Sizi bəs soruşaq, biz yazıq kimdən? 

Əlləri qoynunda ağlayan bəndən, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Ulu babaların uyuyan yer də,  

Yad əllərdə qalan doğma vətən də.  

Cəbrayılatada bitən güllər də,  

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Gəzdiyin torpaqlar, gördüyün yerlər,  

Xeyirə-şərə qonaq getdiyin ellər. 

Ürəyinə yatan qaldığın evlər, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Əldən çıxdı Allah bir təşəbbüskar, 

Mövlud işığına, şad yığışanlar. 

İndi məlil-məlil, boyun buranlar, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Sən çox istədiyin yoldaşlarında,  

Mehriban qonşular, oymaqların da. 

Qurub, yaratdığın Niftalılar da,  

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Məclisdə dediyin şəkərli sözlər, 

Oynadığın toyda, qoyduğun izlər. 
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Dalınca boylanan o qara gözlər, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Maşını gətirən qapıda durub,  

Sükanda əyləşib, boynunu burub. 

Hər keçən məxluqdan sizi soruşub, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Şahlıq nənə, istədiyin alınıb, 

Gələn oğlan muşduluğa dayanıb. 

Gördü burda çoxlu millət yığılıb, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Telefonda danışdığın sözlər də,  

Gözünə görünüb, şəkillərin də. 

Sənin saxladığın körpə nəvən də, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Xədicənin ahı ürəyi dağlar, 

Belə halı görən, qəlbi qan ağlar. 

Yığılıb qapıya gələn qonaqlar, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Rəfiqənin halın hər kəs ki, görüb, 

Bilin ki, qəlbindən, gör nələr keçib. 

Uşağın naləsi otağa düşüb, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Qəbuldursa burda bir iz qoymağım,  

Bu qapıya qəlbdən mən dost olmağım. 
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Yığılıb, gəlibdi, elim, oymağım, 

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

Əziz, nə yazmısan, şahlar şahından, 

Fələk heç doymadı, tərsa oyundan. 

Çoxumuz keçərdi özcə canından,  

Şahlıq nənə deyib, sizi gözləyir. 

 

 

 

ADI GÖZƏL,  

ÖZÜ GÖZƏL MUHƏMMƏD 

 

Canım qurban olsun sənin yoluna,  

Adı gözəl, özü gözəl Muhəmməd. 

Gəl şəfaət eylə kəntər quluna, 

Adı gözəl, özü gözəl Muhəmməd. 

 

Mömin olanların çoxdur cəfası,  

Axirətdə olur zövqi səfası. 

On səkkiz min aləmin Mustafası,  

Adı gözəl, özü gözəl Muhəmməd. 

 

Yeddi qat göylərin sehran eyləyən,  

Kürsünün üstündə cövlan eyləyən. 

Meracından ümmətini diləyən,  

Adı gözəl, özü gözəl Muhəmməd. 

 

Dörd çaryar onun göyçək yarıdır,  

Onu sevən günühlardan bəridir. 
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On səkkiz min aləmin sultanıdır,  

Adı gözəl, özü gözəl Muhəmməd. 

 

Sən həqq peyğəmbərsən şəksiz, gümansız,  

Sənə uymayanlar gedər imansız. 

Aşıq Yunus neylər dünyanı sənsiz,  

Adı gözəl, özü gözəl Muhəmməd. 

 Yunus Əmrə 

 

 

PEYĞƏMBƏRƏ XĠTABƏN 

 

Allahın dostu Muhəmməd,  

Dinin carçısı Muhəmməd. 

Dünyamız doldu nur ilə,  

Qədəm basanda Muhəmməd. 
 

Peyğəmbər olan gecəsi,  

İmana gəldi neçəsi. 

Yüz min kafir dinə gəldi,  

Muhəmməd olan gecəsi. 
 

Yeri göyü xəlq eylədin,  

Muhəmməd adın söylədin. 

Mələkləri cəm eylədin, 

Quranı nazil eylədin. 
 

Muhəmməd yoluyla get,  

Dediyinə sən əməl et. 

Ümidini bağla haqqa,  

Allah səni salar yada. 
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Simuzər Allah sevəndi,  

Muhəmməd yolun gedəndi. 

İbadətini eyləyib,  

Allaha dua edəndi. 

İbadət cənnət gülüdü, 

Peyğəmbər qəlbin nurudu. 

 

 

ALLAHA DUA 

 

Allahımsan, Allahım,  

Sənsən mənim pənahım. 

Qiyamətin günündə,  

Bağışla sən günahım. 

 

Allahın gözəl adı,  

Ağzımdan getməz dadı. 

Hər kəs bir Allah desə,  

Görməz cəhənnəm odu. 

 

Allahım əziz allah,  

Bizi et təmiz, Allah. 

Əl açaq dərgahına,  

Bəndəni sal yadına. 

 

Allahım qoru bizi,  

Açıq et yolumuzu. 

Zikr etsək gecə gündüz 

Çatarıq arzumuza. 
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MƏDƏD SƏNDƏN,  

YA BĠR ALLAH 

 

Qiyamət günü gələndə, 

Günahkarlar çəkər aman. 

Qıl körpü qılıncdan yaman, 

Mədəd səndən, ya bir Allah! 

 

İki mələk gələcəkdi, 

Sual-cavab edəcəkdi. 

Gözün yaşla dolacaqdı,  

Mədəd səndən, ya bir Allah! 

 

Halal-haramı yeyənlər,  

Şəri-böhtanı deyənlər. 

Bir gün dərgahına gələr,  

Mədəd səndən, ya bir Allah! 

 

Tut orucu, qıl namazı. 

İbadət et qışı, yazı. 

Zikr eylə, de bu avazı,  

Mədəd səndən, ya bir Allah! 

 

Ey dağların laləzarı,  

Ey bağçaların gülüzarı,  

Mir Həmzənin şux Nigarı 

Mədəd səndən, ya bir Allah! 
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LƏ ĠLAHƏ ĠLLƏLLAH 

 

Allahın bir adı bu, 

Didar gördü, yeridi su. 

Zikrlərin gözəli bu, 

Lə ilahə illəllah! 

 

Nə yatmısan qafil insan, 

Dur eylə zikr Allaha. 

Günahın həddən aşıbdı, 

Deynən əstəğfirullah! 

 

İki mələk gələr sənə, 

Ona münkər, nəkr derlər. 

Desələr rəbbin kimdir, 

Unutmaginən Allahı! 

 

Deynən Allah rəbbimdir, 

Muhəmməd mənim nəbimdir. 

Dinim islam dinidir, 

Qibləmdir Kəbətullah, 

Lə ilahə illəllah! 

 

Cün suvalın asan olsa, 

Sənə cənnət məkan olsa. 

Mələklər şadiman olsa, 

Gedərlər ondan qəh-qəhlə, 

Lə ilahə illəllah! 
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ZĠKR, SƏBR EYLƏRƏM MƏN 
 

Bismillah söyləyəndə,  

İşin avand olar bəndə. 

Allah adı çəkiləndə,  

Zikr, səbr eylərəm mən. 
 

Sudan duru, aydan arı,  

Neynirəm dövləti, varı. 

Yaddan çıxmaz yurda sarı,  

Zikr, səbr eylərəm mən. 
 

Ruzunu verən Allahdı,  

Kəbə evi qibləgahdır. 

“Hacı Qaraman” pirimiz,  

Zikr, səbr eylərəm mən. 
 

Bizə bəxş edib dünyanı,  

Naz-nemət, əziz Quranı. 

Yerin, göyün yaradanı,  

Zikr, səbr eylərəm mən. 
 

Qəlbimizdən silinməzdi,  

Allah gözə görünməzdi. 

Səbr Allahın adıdır,  

Zikr, səbr eylərəm mən. 
 

Simuzərəm çəkərəm qəm,  

Torpağımız getdi əldən. 

Dağtumasın həsrətindən,  

Zikr, səbr eylərəm mən. 
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HƏCC ZĠYARƏTĠNĠZ  

QƏBUL OLSUN 
 

Allaha iman gətirib, 

Gecə-gündüz yalvardıq biz. 

Həccə getdik iki bacı, 

İkimizdə olduq hacı. 
 

Sənəd verdik hər ikimiz, 

Son gününü gözlədik biz. 

Noyabr 2008-də, 

Yola düşdük hər ikimi. 
 

Allah bizi dəvət etdi, 

Qardaşlarım kömək etdi. 

Hacı Taleh bələdçimiz, 

25 nəfərdik biz. 
 

Gürcüstan, Türkiyə yolu, 

Seyr edirik sağı-solu. 

Allah bizə açıb yolu, 

Qəlbimiz sevinclə dolu. 
 

Suriyada xanım Zeynəb, 

Ziyarətin vurduq başa. 

Peyğəmbər ziyarətinə, 

Mədinəyə yollandıq biz. 
 

Ruqiyyəni, Səkinəni, 

Bilalı ziyarət etdik. 

72 şüadanın, 



50 

16 başın gördük. 

Simuzərəm qəlbim toxdu, 

Ürəyimdə arzum çoxdu. 

Minada kəsdik qurbanı, 

Səkinəylə vredik ehsanı. 

Səy etdik Səfa, Mərvanı, 

Təvat etdik biz Kəbəni. 

 

 

QORU, ALLAHIM! 

 

Xəkdən xəlq edən Adəmi, 

Canı cismə yar eyləyən. 

Odu İbrahimxəlilə, 

Əcəb gülüzar eyləyən. 
  

İsanı ana bətnində, 

Lisanı ricar eyləyən. 

Musanın quru əsasın, 

Əjdahanı şahmar eyləyən. 
 

Dünyanın su almağını, 

Nuha xəbərdar eyləyən. 

Ayı Muhəmməd şərində, 

Şəkk ilə izah eyləyən. 
 

Ya muxu mismar eyləyən,  

Sərkizi sultan eyləyən. 

Sayili borcdan qurtaran, 

Yusifi quyudan çıxaran. 

Bizləri qoru, Allahım! 
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Bu dünya fanidir, fani, 

Verən Allah alar canı. 

Xəlq eyləyib müsəlmanı,  

Verəndə sən, alanda sən, 

Bizləri qoru, Allahım! 
 

Yusifi saxlayan quyu,  

Yunisi saxlayan balıq. 

Nuhu qurtaran gəmi,  

Yaqubu örtən gecə. 

İbrahimi oddan qoruyan, 

Bizi qoru, Allahım! 

 

 

ZĠKRĠ PEYĞƏMBƏR 

 

Dünya xarab olmusan, 

Sənə gələn canlar hanı. 

Ənbiyalar, övliyalar, 

Cümlə peyğəmbərlər hanı. 
 

Cənnət buğdasın yeyən, 

Atəş mucrəsin geyən. 

Dünya mənimdi deyən, 

Adəm peyğəmbər hanı. 
 

O, quyuya atılan, 

Tül yerinə satılan. 

Misirdə sultan olan,  

Yusif peyğəmbər hanı. 
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Heyvanların şahın-şahı, 

Pərilərin qibləgahı. 

Bilqeyisin varigahı, 

Süleyman peyğəmbər hanı. 
 

Gəmisi suda batan, 

Özünü suya atan. 

Balıqların qarnında yatan, 

Yunis peyğəmbər hanı. 
 

Minib budağa uçan, 

Özünə guşə seçən. 

Balasın qutban deyən, 

İbrahim peyğəmbər hanı. 
 

O, qələmi aparan, 

Kafirləri oda vuran. 

Aslanın gözüylə baxan, 

Əliyyi Heydər hanı? 
  

Budur Allahın aslanı, 

Susuz kərbəla qurbanı. 

Ümmətlərçün verən canı, 

İmam Hüseyn hanı. 
 

Göydən mələklər endilər, 

Həzrət peyğəmbərləri dindirdilər. 

Peyğəmbər dünyaya gəldi, 

Qurani Kərim nazil oldu. 
 

Yüz min kafir dinə gəldi, 

Oda bu zikri dedi. 
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Lə ilahə İlləllah, 

Muhəmməd rəsulallah. 

 

 

BAYATILAR 

 

Əzizim keçmə məndən, 

Çay məndən çeşmə məndən. 

Vəfalı yarım olsa, 

Heç vaxt ayrılmaz məndən. 

 

Vətəndə, vətənsizə, 

Yurdsuzam yuvasızam. 

Qəfəsdəki quşam mən, 

Buraxılsam qaçaram. 

 

Əzizinəm həzinəm, 

Qəmlə dolu xəzinəm. 

Torpağımız alına, 

Yurdumda gəzinəm. 

 

Əzizinəm Tağtumasa, 

Qar yağıb Dağtumasa. 

Vətən yadıma düşsə, 

Dolan gəl Dağtumasa. 

 

Əzizim kümbəzə gəl,  

Düzə gəl Kümbəzə gəl. 

Əgər anam ölübsə, 

Götür dərdin bizə gəl. 
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Əzizinəm gün keçdi,  

Ömür keçdi gün keçdi 

Elimdən ayrı düşdüm,  

Elə bil min il keçdi 

Əzizim elim hanı, 

Çəməndə gülüm hanı? 

İtirmişəm yurdumu, 

O, gözəl günüm hanı? 

Əzizim qara düşdük, 

Borana, qara düşdük. 

Eldən ayrı düşəndən, 

Tufana, qara düşdük. 

Əizinəm sağ alma,  

Sağ əlimdə sağ alma. 

Yaram nə sızlayırsan, 

Sağalmırsan sağalma. 

Göynən uçan quş mənəm, 

Hər quşdan sayquş mənəm. 

Elimdən ayrı düşdüm, 

Qanadı sınmış quşam. 

Bağlar əkili qaldı, 

Barı tökülü qaldı. 

Zəhmət çəkib ev tikdin, 

Evin tökülü qaldı. 

Əzizim binə gəlləm, 

Gedərəm yenə gəlləm. 

Birdə bizlərə gəlsən, 

İmana, dinə gəlləm. 
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56 

SĠZĠ XOġBƏXT OLASIZ 

Hafizə Südabə xanıma 

 

Hafiz həkim, Südabə, 

Toyunuz mübarəkdi! 

Qoşa qarıyasız, 

Sizi xoşbəxt olasız. 

 

Övlad sahibi olub,  

Arzu-kama çatasız. 

Yüzü yaşayasız,  

Sizi xoşbəxt olasız. 

 

Xoşbəxtliyin ətrini, 

Duyanlardan olasız. 

Nəvə, nəticə görüb,  

Sizi xoşbəxt olasız. 

 

El-obaya şöhrəti, 

Yayılandan olasız. 

Valideyin haqqını, 

Ödəyəndən olasız. 

 

Hacı Simuzər deyir, 

Allah qorusun sizi. 

Doğru yolda olasız, 

Bol ruzili, həm sağlam, 

Xoşbəxt yaşayasınız, 

Sizi xoşbəxt olasız! 

 23.01.2011 
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ġĠRĠN-ġƏKƏR MƏRYƏMĠM 
 

Balaca Məryəm mənim,  

Həm balım, həm şəkərim. 

Anam adın daşıyır. 

Şirin, şəkər Məryəmim. 
 

Çox şirindi bal dadır,  

Yanaqları allanır. 

Görəni heyran edir, 

Şirin, şəkər Məryəmim. 
 

Qızıl gül ətirlidir,  

Baharı xatırladır. 

Təzə açan lalədir, 

Şirin, şəkər Məryəmim. 
 

Aşımızın qarası,  

Qardaşımın balası. 

Dağlarımın laləsi,  

Səxavətin körpəsi. 

Şirindir hər kəlməsi, 

Şirin, şəkər Məryəmim. 
 

Hacı Simuzər deyir, 

Ayımsan, ulduzumsan. 

Gözlərimin nurusan, 

Hafizimin toyunda. 

Qol götürüb süzəsən, 

Şirin, şəkər Məryəmim. 

 23.11.2011. 
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VERƏNƏ ġÜKR 

(İki yaşın mübarək) 

 

Səni verənə şükür,  

Könül görənə şükür. 

İki yaşın mübarək,  

Şükür verənə şükür. 

 

Soyadını daşıyırsan,  

Şükür şən yaşayırsan. 

Gözümün nurusan,  

Evimizin yaraşığısan. 

 

Hacı Səkinə nənən,  

Kəbədə dua edib. 

Şükürümü ver bizə,  

Şükürü verənə deyib. 

 

Hacı Simuzər nənən də,  

Gecə, gündüz zikr edib. 

Allaha şükür deyib,  

Allah sən doyunca ver,  

Şükürü Məhəmmədə,  

Şükür sənə deyib. 

 

 04.12.2011 

 

 

  



59 

QARDAġ 

 

Qardaşsız adam sınar əyilər,  

Qardaşla adam eldə sayılar. 

Böyüyü ata kimi dayaqdı,  

Kiçik qardaşsa ayıq, sayıqdı. 

 

Böyüyü arxa köməyin olar,  

Kiçik qulluğunda hazır durar. 

Yaxşı, pis süddən mayadan gələr, 

Bir bətindən və bir beldən gələr. 

 

Övladın dönük çızxsa yadlaşsa,  

Ata, ana üzünə ağ olsa. 

Əzityyətini qardaşın çəkər,  

Yolunda çalışıb qan-tər tökər. 

 

Çərkəz qızı qardaşın acıdı,  

Qardaş onun başının tacıdı. 

Qardaşsız olmasın heç bir bacı,  

Qardaşdı dərdlərinin əlacı. 

 

 

CANIM ANA 

 

Sənsiz qara olar günüm,  

Heç zaman mən ağlaram. 

Gecə, gündüz mən ağlaram,  

Sənsiz üzüm gülməz ana. 
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Yazım gedib qışım gəlib,  

Dərdin məni dəli edib. 

Qəmli çalır könül sazım,  

Sənə  qurban canım ana. 
 

Sızlayır bağrımın başı,  

Hey axır gözümün yaşı. 

Gecə, gündüz ağlar balan, 

Adın dildən düşmür anam. 
 

Xoş günlərim əldən gedib,  

Dərdin məni şair edib. 

Sənli günüm yada düşür,  

Dərdin məni üzür ana. 
 

Çərkəz qızı dərdə dözmür,  

Həsrət onu üzür ana. 

Sən dərdimin çarəsisən, 

Gözlərimin qarasısan. 

 

 

HAFĠZ, TOYUN MÜBARƏK 

 

Nə gözəl yaraşır toy gənclərə,  

Məhəbbət güc versin qoy gənclərə. 

Eşqiniz örnək olsun gənclərə, 

Arzularınız çıxamsın boşa, 

Sevgilylə yaşa dolasız qoşa. 

 

Qoy həmişə şən keçsin ömrünüz,  

Gül-çiçəklə bəzənsiz yolunuz. 
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Girin meydana süzün beləcə,  

Sizlər daim şən olun beləcə, 

Sevgilylə dolun yaşa beləcə. 

 

Həyatda daim mehriban olun,  

Ülvi məhəbbətlə yaşa dolun. 

Oğullu, qızlı, bəhrəli olun, 

Arzularınız çıxmasın boşa,  

Həyatda qoşa qarıyın, qoşa. 

 

Ananın arzu-kamı sizsiniz,  

Atanın canı, qanı sizsiniz. 

Cəmi dövləti varı sizsiniz, 

Allah arzunuzu versin başa, 

Qoşa qarıyın, həyatda qoşa. 

 

Bəşiroğlu alqışlayır bu toyu,  

Gənclərdəki o qaməti, o boyu. 

Ağsaqqal şairin xeyir, duası,  

Sizə dayaq olsun sözün qısası. 

Heç vaxt arzunuz çıxmasın boşa, 

Qoşa qarıyın həyatda qoşa. 

 

Əşir Bəşiroğlu,  

şair, Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü, 

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı 
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ARZUMA ÇATDIM 

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, 

Şükür olsun Allahın özünə,  

Əməl etdi sözünə. 

Açdı qanadımı, qolumu, 

İşıqlandırdı yolumu. 

Həcc, Məşəd və Kərbəla, 

Ziyarətinə getdim. 

O müqəddəs yerləri 

Ziyarət etdim. 

Mən 40 ziyarətgahı 

Ziyarət etdim. 

Böyük Füzulinində 

Ziyarətinə getdim. 

Bununlada mən  

Bütün arzularıma çatdım. 

Allah övladdan  

Bağlasa da əl-qolumu, 

Ziyarətgahlara açdı yolumu. 

Ailədə də yetirdi muradıma, 

Məni çatdırdı arzu-kamıma. 

Allahım açdı yolumu, 

Çatdırdı mənə 

Qədirbilən yarımı. 

Alicənab püxtə kişidi, 

Şairlik onun işidi. 

Əlindən düşmür qələmi, 

Xoşdur hər sözü, hər kəlamı. 

Yaxşı saxlıyır yolumu,  
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Sevir həm şeir yazmağı,  

Həmdə ibadətimi. 

Allah adamıdır özü,  

Kişi sözüdür hər bir sözü. 

Dili şirin, gözəldi 

Yazdıqları şeirdi, qəzəldi. 

İşarədən qanır məni. 

Təsdiqləyir hər kəlməmi. 

Oğlu, qızıda 

Yaxşı saxlayır yolumu 

Alırlar könlümü. 

Yoldaşımın danışdıqları 

Gözəl kəlamdı. 

Övladları doğma balamdı. 

Qardaş, bacımda sevir məni  

Allahda sevsin məni sevəni. 

Böyük qardaşım Fazil 

Qulluğumda durur hazır,  

Oğlu Kərbəlayı Vüqar  

əsl kişidi 

Allaha ibadət  

Onun işidi 

Təhsili ali 

Sevir vətəni, eli. 

İki oğlu Ceyhun, Elşən 

Hər ikisi hərbiçidi. 

Vətəni qorumaq  

Onların işidi. 

Vətən keşiyində  

Durublar hazır. 
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Onlar düşmənə 

Qəbir qazır. 

Əmr olunsa  

Vətəni alarlar  

Düşməni pis günə 

Salarlar. 

Rövşən Məşədə gedib 

O, müqəddəs yerləri 

Ziyarət edib. 

Müğənnidir sənəti,  

Təbliğ edir Əhli-Beyti 

Mehmanla, Ruslan 

Ustadır hər ikisi 

Bünövrəli olur. 

Tikdikləri evlər. 

İnsanlar onları sevərlər. 

İkinci Qardaşım Nazir. 

Lazım olan vaxt  

Yanımda olur hazır. 

O, çox nurlu, səxavətlidi. 

Möhkəm iradəli, dəyanətlidi. 

Oğlu Bəhruz ticarətçidi. 

Oğru, quldurlara nəzarətçidi. 

Qohum, qonşulara hörmətçildi. 

Oğlu Hafizin çox gözəldi işi. 

Müalicə edib, sağaldır dişi 

Çox gözəl olur 

Saldığı dişlər. 

Müştərilər onu alqışlar. 

Yanı həmişə  
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Müşdəri ilə dolu olur. 

Allah hifz etsin onu  

Yaxşı saxlayır 

Doğmaların yolunu 

Çox gözəldi böyük qızı,  

Bəhriyənin sənəti 

Gənclərə aşılayır 

Elmi, mədəniyyəti. 

Kiçik qızı Şəmsiyyə komputerçidi. 

Həm gözəl övlad  

Həm mehriban bacıdı. 

Qardaşım arvadı Nübardı 

O, həm gözəl ana 

Həm də mehriban qadındı. 

Kiçik qardaşım Səxavət 

Rusiyadadı xeyli vaxt 

Qızı Məryəmə  

Qoyub anamızın adını 

Allahdan arzumdu ki, o olsun,  

Dünyanın ən gözəl qızı. 

Bacım Maral  

Qəhrəman anadı. 

Həm mehriban  

Həm də canıyanandı. 

Zəhmətkeşdi o özü 

Həmişə gülür üzü 

Həyat yoldaşın Alıhüseyn 

Mehriban atadı  

Ovladlar ona butadı 

Oğlanları işgüzar  
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Qızları gözəldi 

Onlar yaxşı saxlayır 

Ata, ana yolunu. 

Mənə də çox edirlər hörmət 

Allahdan arzu edirəm 

Onlara mehribançılıq və məhəbbət 

Kiçik bacım Hacı Səkinə 

Çox Mehribandı mənə. 

Onun balaları şirin, şəkər 

Həmişə nazımı çəkər 

Qızları həm mehriban 

Həm də gözəldi 

Oğlu Məhəmmətdə 

Gözəl baladı 

Dilinin əzbəri xaladı. 

Adı peyğəmbər adıdı. 

Anasının gözəl övladıdı. 

Qızları Fatimə oğlu Şükür. 

Qurban olum Allahıma. 

Onları çatdırdı arzularına. 

Verdi Şükür balanı 

Sevindirdi ata ananı 

Gözəl idi Məryam anam. 

Onu anıram hər zaman. 

Dərzi idi sənəti 

Elə yayılmışdı şöhrəti 

Atam Çərkəz 

Səxavətli mərd kişiydi 

İmkansızlara əl tutmaq 

Onun işiydi 
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Atam Çərkəz 

Vəsiyyət etmişdi bizə 

Meyidimi aparın. 

Kəndim Dağtumasdakı düzə. 

Əməl edə bilmədik. 

Ata sözünə 

Çatdıra, bilmədik. 

Dağtumasın düzünə 

Gözlərim yaşla dolub. 

Çünki atam 

Qürbətdə dəfn olunubdur. 

Atamın vəsiyyətini  

Yaza bilmirəm. 

Vahid müəllim 

Verib təfsilatını. 

O, şeirləri olduğu kimi 

Verirəm sizə. 

Qoy atam düşsün yadınıza. 

 

 

 

YAZA BĠLMĠRƏM 

 

O kəndin daşların öpərdim, atam, 

Vətəndən heç nəyi uca bilmədim. 

Taleyin hökmünə qismətinə bax, 

Doğma torpağını quca bilmədim. 

 

Atalar sözüydü hər kəlmən, babam, 

O hikmət dünyana çata bilmədik. 
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Topun lüləsinə biz qoyub səni, 

Doğma torpağına ata bilmədik. 

 

Nə ağır dərd imiş dərdimiz, Allah, 

Gördüyüm yuxunu yoza bilmirəm. 

Dərd əkir əlimdə kağıza qələm, 

Sənli xatirəmi yaza bilmirəm. 

 

Hər gün dərdlər gəlir dərdimin üstə, 

Hopdu o dağlara bayatın, ağın. 

Məzarın qürbətdə, ruhun o yerdə, 

Getməz sinəmizdən nisgilin, dağın. 

Vahid Mehdi  

 

ATA 
 

Öz taleyindən gileylənmə, ata, 

Qocalıq hamıya qismət olmayır. 

Keçdiyin mənalı ömür yolları, 

Solmaz bir çiçəkdi, açıb solmayır. 
 

Xoşbəxtsən ki, gözəl ömür sürmüsən, 

Övladlar böyüdüb, nəvə görmüsən. 

Xalqına nə qədər xeyir vermisən, 

Onların miqdarı saya gəlməyir. 
 

Nə qədər təmizdir saf məhəbbətin, 

Keçib qanımıza hər bir adətin. 

Nəsiyətdir bizə sözün, söhbətin, 

Verdiyin öyüdlər yerdə qalmayır. 

Vahid Mehdi  
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HACI SƏKĠNƏ XANIMA 

 

Gözəl bacım, hacı bacım,  

Gözəllərin tacı bacım. 

Çox mehriban hacı bacım, 

Nurlu bacım, gözəl bacım. 

 

Şirin, şəkərdi sözlərin,  

Nurla boyanıb gözlərin. 

Səni sevir əzizlərin,  

Nurlu bacım, hacı bacım. 

 

Ürəyi pak, qəlbi təmiz,  

Mənə hamıdan çox əziz. 

Çox sevdiyi sədəfli saz,  

Nurlu bacım, hacı bacım. 

 

Müqəddəs bir yol seçmisən,  

Qara daşa əl vurmusan. 

Zəm-zəm suyundan içmisən,  

Nurlu bacım, hacı bacım. 

 

Zeynəbi ziyarət edib,  

Peyğəmbər ziyarətinə. 

Mədinəyə də getmisən, 

Minada qurban kəsmisən,  

Nurlu bacım, hacı bacım. 
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GÖZƏL ġƏMSĠYYƏM 

 

Mənə sən çox əzizsən, 

Şirinsən həm gözəlsən. 

Gözəllərdən, gözəlsən, 

Mənim gözəl Şəmsiyyəm. 

 

Sən çox mehriban qızsan, 

Sevimli bir ulduzsan. 

Həm də qonaq sevənsən, 

Mənim gözəl Şəmsiyyəm. 

 

Qara qaş, qara gözsən, 

Sən baldan da şirinsən. 

Bahara Rəfiqəsən, 

Mənim gözəl Şəmsiyyəm. 

 

Simuzər sevir səni, 

Sən də sev vətənini. 

Həm atanı, ananı, 

Sənə candan yananı. 

Könülü, Bəhriyyəni, 

Mənim gözəl Şəmsiyyəm. 

 

Mehriban qohumlar, 

Qardaşlarım baş tacım. 

Maral da böyük bacım, 

Fazil, Nazir, Səxavət, 

Səkinə kiçik bacım. 
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Balaları gülümdü,  

Vüqar, ceyhun, Mehmandı. 

Elşən, Rövşən, Ruslandı, 

Gəlinlər bülbülümdü. 

 

Əjdər, Məleykə, Adil, 

Sevda, Xatirə, Qabil, 

Zəminə, Sədaqət, Ramil, 

Əli çox mehribandı. 

 

Bəhriyyə, Bəhruz, Hafiz, 

Şəmsiyyə, Yusif, Yunus, 

Şəfiqə, Muradxandı, 

Könül gözəl inşandı. 

 

Məhəmməd, Diləfruz da, 

Təzəgül, Xəyalə də, 

Amalya, Kəmalə də, 

Nubarla, Fatimə də, 

Qohumlar mehribandı, 

Simuzəri sevəndi. 

 

 

ANA 

 

Ana olmaz hər yetən gözəldən,  

O sözün vurğunuyam əzəldən. 

Ana gərək zəhmətə qatlaşa,  

Övlad üçün əzaba tablaşa. 
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Övlada anadı, ataya qadın,  

Yolun saxlar qohumu, həm yadın. 

Şam tək əriyər övlad yolunda,  

Bəsləyər sinəsində, qolunda. 

 

Ana gözəl biçimdə yaranmış, 

Allah onu övlada pay vermiş. 

Övladın ürəyində kök atmış,  

Övlad üçün hər zəhmətə qatlanmış. 

 

Beşiyimin başında oturan,  

Məni böyüdüb, ərsə yetirən. 

Mənə qələm verib şair edən, 

Canım, ciyərim anamdır anam. 

 

İndi mən saralıram anasız,  

Deyin: - ürək yaşayarmı qansız? 

Yüz yaşda da anaya uşağam,  

Anasız gecə-gündüz ağlaram. 

 

Çərkəz qızının canıdır ana,  

Ürəyidir həm qanıdır ana. 

Anasız fəryad edib ağlayır,  

Könlünü dərdə-qəmə bağlayır. 
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MƏNĠM ġAĠRƏ BACIM 

(Bacım Hacı Simuzər xanıma) 

 

Mənim gözəl şairə bacım,  

Məşədim, Kərbəlayım, Hacım. 

Səni yüz yaşayasan bacı,  

Həyatda dadmayasan acı. 

Mənə əziz şairə bacım. 

 

Allah səni təmiz pak seçib,  

Ziyarətgaha yolun açıb. 

Püxtələşib yaşa dolmusan,  

Sən gözəl bir Hacı olmusan, 

Mənim əziz şairə bacım. 

 

Arzuya diləyə yetməkdə,  

Ömür-gün yoldaşı seçməkdə. 

Allahındır köməkçin sənin, 

Ona görə xoş olur günüm, 

Mənim gözəl şairə bacım. 

 

Dəyanətin bənzər palıda,  

Sözə hopub şəkər də, bal da. 

Xoşbəxt idik gözəl diyarda,  

Dərd, qəm çəkirik qürbət eldə,  

Mənim gözəl şairə bacım. 

 

Olsaq dünyanın harasında,  

Gəlir dərdi də, çarəsi də. 
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Allah işləri yoluna salır, 

Bizdən ona ibadət qalır, 

Mənim gözəl şairə bacım. 

 

Səkinə bacım sevir səni,  

Allah qalın etsin kölgəni. 

İndi düz tapmısan yarını,  

Çalış qazan eytibarını. 

Həyatda görmə ağrı, acını, 

Mənə əziz şairə bacı. 

Hacı Səkinə xanım. 

 

 

SƏNĠ YÜZ YAġA, BACI 

(Bacım Hacı Simuzərin ad gününə həsr edirəm) 

 

Ay mənim şairə bacım,  

Hamıdan gözəl yazırsan. 

Yazdığın şeirlərinlə,  

Ürəklərə yol açırsan. 

 

O, gözəl nurlu çöhrənlə,  

Elə bil ki, nur saçırsan. 

Sən işarədən qanansan,  

Mehriban, canıyanansan. 

 

Şeirlərin sevgi anır,  

Yatan daş qəlblər oynayır. 

Güclüdür sənin qələmin,  

Hikmətlidir hər kəlamın. 
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Kərbəlayı həm Məşədi,  

Həm də, gözəl bir Hacısan. 

Şairə həyat yoldaşı,  

Mənə mehriban bacısan. 
 

Əli şəfalı loğmansan,  

Allaha yaxın hacısan. 

Dostlara olursan dayaq,  

Səni arxa, kömək sayaq. 
 

Çatmısan altmış bir yaşa,  

O, yaşı yüzdə vur başa. 

Səkinəyə əziz bacı,  

Heç vaxt duyma ağrı, acı. 

Çox bəlalar çəkib başın,  

Daha axmasın göz yaşın. 

Hacı Səkinə xanım 

 

 

ANAMDIR, ANAM 

 

Mənə həyat verən, qida qan verən,  

Ərsəyə yetirib, tərbiyə verən. 

Gecələr, gündüzlər qayğımı çəkən,  

Mənim doğma, əziz anamdır, anam. 

 

Gecələr beşik başında oturan,  

Qolunun üstündə yedirib yatıran. 

Uzun gecələri yuxusuz qalan,  

O mənim mehriban anamdır, anam. 
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Qail olar öz halal zəhmətinə,  

Gözün tikməz heç kəsin qismətinə. 

Övlad üçün əvəzsiz zəhmət çəkən,  

O, mənim mehriban anamdır, anam. 

 

Halalı haramdan seçib ayıran,  

Övladına məhəbbət aşılayan. 

Ona hörməti, qayğunu öyrədən,  

Mənim doğma, əziz anamdır, anam. 

 

Öz vətənini, elini sevməyi,  

Ana, bacı namusunu çəkməyi. 

Simuzər demədiyi çox şeyləri,  

Övlada öyrədən anadır, ana.  

 

 

ÖMRÜNÜ ġƏRƏFLƏ YAġA 

(Həyat yoldaşım Əşir müəllimin  

76 yaşına həsr edirəm ) 

 

Şair yazır əldə qələm,  

Bunu bilir külli aləm. 

Onu sevir balaları,  

Oğlu, qızı, nəvələri. 

 

Həyatda şərəflə yaşa, 

Yüz yaşda ömrü vur başa. 

Dayaq ol dosta, tanışa,  

Ömrünü şərəflə yaşa. 
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Doqquz kitab nədir sənə,  

Sayın vurarsan doxsana. 

Səni üzü gülər görək,  

Yüz yaşın vətəndə edək. 

 

Bəşiroğlu qəlbi kövrək,  

Qürbət eldə dözmür ürək. 

Yurdumuzu azad edək,  

Doğma elimizə gedək. 

 

Simuzər görsün o günü,  

Vətəndəki toy düyünü. 

Edək nəvələrin toyunu,  

Oxşayıb sevək boyunu. 

Vətəndə yaşayaq qoşa,  

Ömrü birgə vuraq başa. 
 

 Hacı Simuzər xanım  

03.11.2011 

 

BACI 
 

Atadan anadan giley yeridi,  

Yoldaşdan, qardaşdan gizli sirridi. 

Sevincə, qəm, kədərinə şərik,  

Ana əvəzidi, sirdaşdı bacı. 
 

Birinə həyatda ömür yoldaşı,  

Birinə sevimli anadı bacı. 

Elinə bəxş edir övlad payını,  

Öz ailəsinə sevincdi bacı. 
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Şirin sözləri bir sərvətdi ona,  

Ərlə, övladla arzu yetir sona. 

Atayla, qardaş qururdu bacıya,  

Onlar üçün dözər ağrı, acıya. 

 

Hamıdan çox istər bacı qardaşın,  

O yanından getməz ağrısa başın. 

Allaha əl açıb duaçın olar,  

Yıxılsan əzilsən saçını yolar. 

 

Simuzər razıdı bacılarından,  

Bir xoş gündə keçməsin onlardan yan. 

Firəvan yaşayıb sürsünlər dövran,  

Allah düşməni qaryağıb daşlasın,  

Xoş günümüz bundan sonra başlasın. 
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VƏTƏN DƏRDĠ 

 

Torpaq yaddan çıxıb alanı yoxdu,  

Yeyib dağıdanı talanı çoxdu. 

Alçaq oğul unudub vətən dərdin,  

Başı qarışıb toplamağa varın. 

 

Haq söz danışanın dili kəsilir,  

Onlar boğazlanıb dardan asılır. 

Satqın, yaltaq tamahından sallanır, 

Var, dövlətə, daşa, qaşa aldanır. 

 

Vətənsiz ötüşür ömürün ili,  

Düz danışanların kəsilir dili. 

Ağlasan dərdinə qananın olmaz,  

Bir kimsə sənin göz yaşını silməz. 

 

Ağlasan çoxları güləcək sənə,  

Rişxənd edib dağ çəkəcək sinəmə. 

Yaranı naşı əlləri bağlayar. 

Dostların göz yaşı töküb ağlayar. 

 

Simuzər də dözə bilməz bu dərdə,  

Onun çəkdiyin çəkə bilməz nərdə. 

İstəyir düşmənin əzilə burnu,  

Vətəndə başa çata ömrün sonu. 
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ĠGĠD, AL VƏTƏNĠ 

 

Mərd əsgər qoru vətəni,  

Qır vətənə dağ çəkəni. 

Əyilmə düşmən önündə,  

Qəhrəmanlıq var qanında. 

 

Öyrən Nəbidən, Babəkdən,  

Vətəni qoru ürəkdən. 

Qoyma, məkirli dığalar,  

Yurdumu çapıb talayar. 

 

Qoru vətəni canın tək,  

Düşmənin yurdunda turp ək. 

Qır düşməni qoyma qala,  

Düşmən başından qur qala. 

 

Sən əsirgəmə qanını,  

Lazım gəlsə ver canını. 

Erməni qorxaqdı qaçar,  

Qorxudan quş kimi uçar. 

 

Simuzər sevir vətəni,  

Xar olsun onu alanı. 

İgid əsgər al vətəni,  

Qır alçağı, qan tökəni. 
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AY VƏTƏN 

 

Mən sevirəm vətənimi, elimi,  

Onun laləsini, həm də gülünü. 

Yaşılbaş sonalar üzən gölünü,  

Sənsiz darıxıram mən gözəl vətən. 

 

Vətən sənin güllərindən üzəydim,  

O, gülləri sinəm üstə düzəydim. 

Dağtuması birdə gedib gəzəydim,  

Sənsiz darıxıram mən gözəl vətən. 

 

Bağlarından tər bənövşə dərəydim,  

Dağlarından kəklik otu üzəydim. 

Kol dibindən quzu qulağı yığaydım. 

Sənsiz darıxıram mən gözəl vətən. 

 

Şəfalıdı bulaqların suları,  

Vəfalıdı elimizin qızları. 

Ataların nəsihətli sözləri,  

Sənsiz darıxıram mən gözəl vətən. 

 

Hacı Simuzər yazır bu sözləri,  

Ana vətəndi dilimin əzbəri. 

Allah bizdən əsirgəmə nəzərin, 

Sənsiz darıxıram mən gözəl vətən. 
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DÜNYAMIZ 
 

Pulluya pul üstdən pul verir,  

Kasıba dərd, qəmi bol verir. 

Varlılar kölgədə yatırlar,  

Kasıblar qan-tərə batırlar? 
 

Birin sevindirib güldürür,  

O, birinə dərd verib öldürür. 

Bəzi köhlən atı minibdi,  

Bəzi də əyilib sınıbdı,  

Belə hara gedir dünyamız? 
 

Haqqı boğdu aman vermədi,  

Düzlər öldü saya salmadı. 

Çoxların vecinə almadı,  

İgidlər qırıldı qalmadı. 

Belə hara gedir dünyamız? 
 

Simuzər çəkəmmir bu dərdi,  

Dərd, qəm onun belini əydi. 

Birin bol nemətlə qandırır. 

Birin odsuz közsüz yandırır. 

Belə hara gedir dünyamız? 
 

DÜNYA 
 

Gəlmişik denyanı görməyə,  

Dünya ki, bizə qalan deyil. 

Bir kimsə onun sonun görməz, 

Dünya heç kimə qalan deyil. 
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Vaxtı sayırıq gecə, gündüz,  

Gündüz gün çıxır, gecə ulduz. 

Dünya olduğu kimi qalır, 

Nə saralır nədə ki, solur. 
 

O, gələnlərə yer, yurd verir,  

Ömrü kəsir, vaxtı əridir. 

Həmişə öz sözün yeridir,  

Ömrümüzü kəsir dünya. 
 

Dünya bir sirdi başdan, başa,  

İstər yaxşı, istər pis yaşa. 

Yazıq insanlar nələr çəkir,  

Heç vecinə də almır dünya. 
 

Simuzər ömrün çox qısadı,  

Qəm, kədər ağıllı başladı. 

Yaxşını pisdən seçmək olmur,  

Tökülənlərsə birdə dolmur. 

Yaranan canlılar öləcək,  

Bir ölməyəcək yalan dünya. 

 

 

AĞLA, AġIQ 

Qubadlı, Cəbrayıl, Əşir,  

Ürəyimi qəhər kəsir. 

Kələfim olub dolaşıq,  

Sən oxuma hələ, aşıq. 
 

Bağ, baxçanın solub gülü,  

Oxumur onun bülbülü. 
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Gülləri alıb, sarmaşıq,  

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

Halınıza ağla aşıq,  

Çal-çağır saxla aşıq. 

Vətənsiz gözlərdə yaşıq,  

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

Fələk qarğayıbdı bizə,  

Biz gəlmişik yaman gözə. 

Heç bir yerdən gəlmir işıq,  

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

Simuzər, eli alarıq,  

Düşmənə qalib gələrik. 

Oxuyarsan şad olarıq,  

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

VƏTƏN DÜġMƏNƏ QALIB 

 

Qürbətdə yaram yaman göynədi,  

Ona toxundu, naşı əlləri. 

Yenə yada düşdü bizə dağlar, 

Həsrət ölsəm ürəyim qan ağlar. 

 

Dağlarım həsrət qalıb adama,  

Onun ehtiyacı var salama. 

Yamacda otlamır qoyun, quzu,  

Bulağa gəlmir gəlini, qızı. 
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Yurdumu qarı düşmən alıbdı, 

Bizə kədəri, ahı qalıbdı. 

Dağların başın duman, çən alıb,  

Var dövlətimiz düşmənə qalıb. 

 

Qartalları görünmür zirvədə,  

Dağlarda bitmir nərgiz, lalədə. 

Vətəndə açıq, saçıq gəzərdim, 

Lalə dərib nərgizin üzərdim. 

 

Simuzər açılmır qaş-qabağın,  

Düşmənə qalıb aranın, dağın. 

Qoç Nəbini yetirən torpağı,  

Qoparıb ala bilərmi yağı? 

 

VƏTƏN ALINA 

 

Harda qaldı o gözəl çağlar, 

Həsrəti ürəyimi dağlar. 

Güllü-çəmən bəhrəli bağlar,  

Düşmənə qalıb, ürək ağlar. 

 

Xoş idi vətənin qışıda,  

Qürbətdə üşüyürəm, yayda. 

Həsrət gözüm baxır, yollara,  

Vətən alına gedək elə. 

 

Qorumadıq vətənimizi,  

İtirdik torpaqlarımızı. 
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Günlərimiz ah vayla keçir,  

Düşmən yurdun şərbətin içər. 

 

Simuzər qürbətdə ağlayır,  

Qəlbini dərd-qəmə bağlayır. 

İndi vətəndə gəzər yağı,  

Sinəmə çəkir çarpaz dağı,  

Allah qoysa vətən alınar,  

Düşmən öz qanında boğular. 

 

KAġ GEDƏM ELĠMƏ 

 

Durna qatarı uçur çöllərə,  

Kaş o gedəydi bizim ellərə. 

Həsrət qalıbdı dağlara gözüm,  

Birdə düşəcəkmi ora izim? 

 

Hacı Qaraman, Tumas ata,  

İnsafmı ocaqlar yasa bata. 

Millət düşüb şoran çöllərə,  

Haçan gedəcəyik doğma ellərə. 

 

Bir vaxt dağlara yola çıxardıq,  

Zirvəsinə həsrətlə baxardıq. 

Xudayə intizar sona yetə,  

Kaş birdə düşə yolum dağlara. 

 

Dağın zirvəsində duman batır,  

Sürüsüz qalan dağ yasa yatıb. 
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İlahi düşmənin yolun bağla,  

Qızların yolu düşsün bulağa. 

 

Simuzər qürbətdə ömür heçdi,  

Onun gül çağı, qürbətdə keçdi. 

Vətənsiz sənin ömrün qurtardı,  

Qürbətdə sənə kim yas tutardı. 

Qismət ola mən gedəm elimə,  

Qovuşam ocağıma, pirimə. 

 

 

BASILDIQ BĠZ 

 

El obanın hayına,  

Niyə getmirik axı biz. 

Xocalının harayına,  

Səs vermədik, basıldıq biz. 
 

İrəvan, Göyçə gedəndə,  

Qubadlımız çağıranda,  

Cəbrayıl qan, yaş tökəndə,  

Səs vermədik, basıldıq biz. 
 

Zəngilanı aldı yağı,  

Sinəmizə çəkdi dagı. 

Qorumadı Füzulini,  

Səs vermədik, basıldıq biz.  

 

Verdik Şuşanı, Laçını,  

Düşmən aldı Xankəndini. 
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Cıdırda yağı gəzəndə,  

Səs vermədik, basıldıq biz. 

 

Simuzər, yurdu satdılar,  

Onlar bizə tor atdılar. 

Düşmənə satıldı vətən,  

Ölüb, itsin onu satan. 

Nər oğula, ərənlərə,  

Səs vermədik, satıldıq biz. 

 

  

HƏLƏLĠK 

 

Harda qaldı ömrün gözəl çağları, 

Doğma vətənin aranı, dağlar? 

Düşmən əlimizdən alıb torpağı,  

Ondan qisas alammırıq, hələlik. 

 

Elim dönə bilmir vətənə sarı,  

Görmür zirvədəki qartalı, qarı. 

Gözəl yurdun səfalı dağlarında,  

Yağı düşmən kef eləyir, hələlik. 

 

Gələn yaşlı nəslin azalır sayı,  

Cavanlar eldən almayıb güc payı. 

Savaşsız söz, söhbət olar havayı,  

Ümüd çırağımız sönür, hələlik. 

 

Ellərimiz neçə yerə bölündü? 

Rayona, şəhərə, kəndə bölündü. 
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Dostlar ancaq xeyir, şərdə görüşür,  

Ayrılıq çarəsiz qalıb hələlik 

 

Simuzər, dərdinin yoxdu çarəsi,  

Elə qovuşmaqdı onun çarəsi. 

Günlərimiz keçir ağrı, acılı,  

Düşmən bayrağı vətəndə ucalır. 

Düşmənin qanına qəltan görərik,  

İndi fürsət düşmənindi hələlik. 

 

 

ELĠM VAR ĠDĠ 

 

Mənimdə vətənim, elim var idi,  

Dərdimə ağlayan dilim var idi. 

Qurban olardım vətənin, elin,  

Qoxlayardım onun çiçəyin, gülün. 

 

Qışdada açardı bağçada gülüm. 

Gül bağımda oxuyardı bülbülüm. 

Bülbül yuvasını tapmayan zaman,  

Mənimlə qalardı gecəni tamam. 

 

Kədər dərd-qəm məndən qaçardı uzaq,  

Qışımda yaz idi əsməzdi sazaq. 

Anadil gecələr oxuyan zaman,  

Ağlımı başımdan alardı tamam. 

 

Gülüstana girsəm güllər gülərdi,  

Bənövşə utanıb boynun bükərdi. 
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Birindən inciyib onu üzməsəm,  

O biri könlümü alardı mənim. 

 

Simuzər qaçardı pislikdən, şərdən,  

O, uzaq idi bütün dərdi, sərdən. 

İndi qanım donub o, axmır daha,  

Mən meyil salmışam kədərə, aha. 

 

  

ƏLƏ BAXAN OLMUġAM 

 

Dərdim çoxdu, onun hansından yazım, 

Az qalmışam dərdin içində azım. 

Yəqin taledən qismətdəndi bu yazı,  

Deyirlər haqq yazana yoxdu pozu. 

 

Dərd hamıya eyni verilmir, niyə, 

Birin ağa edir, digərin kölə? 

Dərd-qəm məni sevir vurulub mənə,  

Mənimlə yatır sıxılır sinəmə. 

 

Qaçqın olsam da haram yemədim,  

Elsiz yaşanana ömür demədim. 

Xına görmədi gözəllərin əli,  

Nə vaxt kəsiləcək yağının dili? 

 

Gülüstan solubdu, bülbül ağlayır,  

Yarın yarasını naşı bağlayır. 

Mən qürbətdə ələ baxan olmuşam,  

Ölüncə düşmənlə varam demişəm. 
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Simuzər qürbətdə sərgəndər gəzir,  

Dərdindən, sərindən, elindən yazır. 

Hicrana dözə bilmir dərd onu əzir,  

Yaşamaq istəmir ölmək istəyir, 

Yağı düşmən qana qəltan olacaq. 

 

YAġ TÖKÜR GÖZÜM 

 

Gözləri yaşlıyam binadan başdan,  

Ölmürəm qutara gözlərim yaşdan. 

Yanıram tüstümdən od alır hamı,  

Hələki közərir ömrümün şamı. 
 

Ocağı odsuz yandıran naləmdi,  

Hönkürüb ağlamağım bir aləmdi. 

Qürbətdə olduğum xeyli zamandı,  

Heç vaxt üzüm gülmür hər yan dumandı. 
 

Sübhətək xəyala dalıram bəzən,  

Bəxtimi qara yazıb yazı yazan. 

Bilmirəm qürbətdə mən neçə dözüm? 

Ürək qan ağlayır, yaş tökür gözüm. 
 

Qartalı zirvəyə qalxmır dağların,  

Ağacları da bar vermir bağların. 

Kasıb ölümü sevir, qovmur onu,  

Bilir ki, ölümdü ömrümün sonu. 
 

Çərkəz qızı daim dərdindən yazır,  

Qəm-qüssə onun ürəyini əzir,  
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Allah kömək et azad olsun vətən,  

Qoy öz qanında boğulsun qan tökən. 

 

 

HƏSRƏT ÇƏKĠR 

 

Gözəldi bizim dağların havası,  

Bunu bu dağları gəzənlər bilər. 

İnsanlar mehriban, ürəyi təmiz,  

Bunu orda mehman olanlar bilər. 

 

Boldu meşəsinin meyvəsi, barı,  

Ancaq o, meyvənin ətri başqadı. 

Hər yerdə qonaq əziz tutulur,  

Bizdə qonağın hörmətli başqadı. 

 

Bizim yerin hər fəsili gözəldi,  

Qızlarımızın dilləri qəzəldi. 

Bizdə gözəlliyin görünməz sonu,  

Geyinməyə var hər fəslin öz donu. 

 

Simuzər vətənin həsrətin çəkir,  

Dərd yeyir, onun yerinə qəm çəkir. 

O, yerin qiymətin görənlər bilər,  

O, yerlərdə qonaq olanlar bilər. 
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AĞLADIM 

 

Yurd həsrətilə yandım alışdım,  

Qəmdən özümə çələng bağladım. 

Ürək göynədi, gözüm ağladı. 

Həsrət qəlbimi yaman dağladı. 

 

Hicran məni boğdu yurd istədim,  

Ney, kaman istədim ud istədim. 

Ömür düyün düşmüş saca bənzər,  

Vətən həsrətlə yolumu gözlər. 

 

Dərd, qəm sinəmi açır, gecələr,  

Onlar yanımda yatır, gecələr. 

Qürbətdə yad baxışdan üşüdüm,  

Yad ocaqlarda közdən üşüdüm. 

 

Əzrayıl ala bilməz canımı,  

Ona halal etmərəm qanımı. 

Allah qoysa vətənə gedərəm,  

Vətəndə ölsəm kama yetərəm. 

 

Simuzər dağlarından qar istər,  

Vətənin bağlarından bar istər. 

Ayağa qalxsa milli ordumuz,  

Yurd azad olar gülər üzümüz. 
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VƏTƏN AZAD OLSUN 

 

Dünya vəfasızdı ömür əmanət,  

O, ömrü namusla yaşa sona çat. 

Az ömrünü ləyaqətlə yaşa sən,  

Qoy baxanlar sənə desinlər əhsən. 

 

Çalış həyatda səndəndə iz qalsın,  

El səni o, izinlə yada salsın. 

Bircə xeyirxah iz qalarsa səndən,  

Sən heç zaman silinməzsən qəlblərdən. 

 

Vurğunusansa gözəl təbiətin,  

Təmiz olar arzuların niyyətin. 

Saf niyyətlə xidmət etsən elinə,  

Sənin adın düşər elin dilinə. 

 

Qoy tale yar etsin, şad günü bizə,  

Kədər qaçsın, sevinc çıxsın üzə. 

Gözəllər şadlanıb, oynayıb, gülsün,  

Düşmən xar olsun bağrı yarılsın. 

 

Çərkəz qızından yadigar söz qalsın,  

Xalq oxusun onu da yada salsın. 

Vətən azad olsun biz gedək elə,  

Vətəndə qovuşar ocağa, pirə 
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MÜSTƏQĠLDĠ VƏTƏNĠM 

 

Söz meydanında müsəlləh əsgərəm,  

Dünya gərdişinə sinə gərirəm. 

Sevinirəm ki, zaman şairiyəm mən,  

Müstəqil dövlətdən ilham alıram. 
 

Atalar dünyadan dərd yedi getdi,  

Axan göz yaşına şeh dedi getdi. 

Ömür bağından qüssə, dərd, qəm dərdi,  

Kədərli ömrünə meh dedi getdi. 
 

Sovet dönəmində alındı dilim,  

Müstəqil olmadı vətənim, elim. 

A dostlar azad nəfəs alın indi,  

Bu müstəqil, azad, dövlət bizimdi. 
 

İndi müstəqildi vətənim elim,  

Artıq dövlət dilidi mənim dilim. 

Var öz doğma bayrağım, gerbim, himnim,  

Vətəni qoruyur öz milli ordum. 
 

Rusla, erməni taladı elimi,  

Aldı Qarabağı, Göyçə elimi. 

Farsla, rus vətəni böldü ikiyə,  

Yiyə durdular hər iki bölgüyə. 
 

Çərkəz qızı çəkə bilmir bu dərdi,  

Düşmənin vətəndə əkdiyi şərdi. 

Silah götürsə vətənin ərləri,  

Biz azad görərik doğma elləri. 
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UNUDULUR VƏTƏN 

 

İllər ötdükcə unudulur vətən,  

Cəzasını almır vətəni satan. 

İgidlər birləşin hələ gec deyil,  

Biz birləşsək vətən basılarmı heç? 

 

İndi alçaq, satqınlar minir dəvə,  

Dədə, babasından tez ölür nəvə. 

Əgər alçaq Həmzələr minsə ata,  

Heç mənim xalqım yetərmi murada. 

 

Ər oğullar qalıb qarın hayına,  

Onlar göz dikirlər qonşu payına. 

Köçkün, qaçqın bükülüb abrına,  

Onlar istər tez girə qəbirə. 

 

Simuzər də dözə bilmir əriyir,  

Qərib, qürbət diyarda o, çürüyür. 

Çadırda yaşamaq olmaz bu qədər,  

Axı bizi öldürür bu qəm, kədər. 
 

 

QOVAQ DIĞANI 

 

Dığaların işi dava, dalaşdı,  

Dartıb dağıdanlar ona hamaşdır. 

Rusun ətrafında quyruq bulayan,  

Ya ermənilərdi, ya alabaşdı. 
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Müsəlmanı qırıb biçir xristian,  

Qaniçən vəhşilər deyildi insan. 

Artıq yetər biz yalvardıq dığaya,  

Ələ qılınc alaq çıxaq qabağa. 

 

Dünya bir-biriylə qanlı bıçaqdı,  

Bəşər anadır insanlar uşaqdır. 

Məsum övladını bu ana bir gün,  

İsti qucağında oxşayacaqdı. 

 

Çoxu hakim olub ürək dağlayır,  

Nərlərin qoluna zəncir bağlayır. 

Analar saç yolub səssiz ağlayır,  

Ərinin, oğlunun yasın saxlayır.  

 

Simuzər müstəqil olmaq gözəldi,  

Onun şərbətini içmisən artıq. 

Qarabağ ürəkdə qara yaradı,  

Gərək o, yaranı qoparaq ataq. 

Bir həmlə ilə biz qovaq dığanı. 

Ürəkdən qoparaq ataq yaranı. 

 

VƏTƏN DARDADI 

 

Vətəndən ayrılan gündən,  

Yuxuma doğma kəndim girir. 

Meşələrdə dolaşan,  

Ceyran, Cüyürüm girir. 

Dağda, daşda qaqqıldaşan,  
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Xınalı kəkliyim girir. 

Evim, eşiyim, ocağım, pirim girir. 

O, şəfalı Hacı Qaramanım,  

Tumas baba pirim girir. 

Cəbrayıldakı xan çinarımın,  

Aş xanası, çayxanası girir. 

Bol məhsullu üzüm bağım,  

Sünbüllü tarlam girir. 

Bir sözlə vətənimdəki,  

Ağac da, daşda cəmi canlılar. 

Torpaqlar, bulaqlar, dağlar. 

Köməyə çağırır məni. 

Şəhid analarının fəryadı. 

Deşir sinəmi. 

Vətən bizi pisləyir,  

O, qana, qan istəyir. 

Yurdum, yuvam, elim, obam. 

Qana qan istəyir. 

Vətən dardadı,  

Ayağa dur milli ordum,  

Yumruq tək birləş,  

Qəhraman azəri xalqım. 

İstifadə edək bütün canlı qüvvəmizdən. 

Məkirli düşməni qovaq elimizdən. 

Ana torpaq düşüb pis hala,  

Qıraq, qoymayaq. 

Bir düşməndə qala. 

Qoy ana torpaq gül açsın. 

Şəhid ruhları bizlə barışsın. 
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QALX AYAĞA, MĠLLƏT 

 

Qara bəxtli Qarabağ qalıb əsir,  

Soyuqdan millətim çadırda əsir. 

Şeytana, çuğula mən əl çalıram,  

əl çala-çala mən alçalıram. 

 

Göz görə-görə var, yoxum soyulur,  

Yaralarım oyum, oyum oyulur. 

Ağ saqqallar təhqir olur söyülür. 

Qoç igidlər haqsız yerə döyülür. 

 

Kardı millət səsi eşitməyənlər,  

Onun ağır həyatın görməyənlər. 

Qalx ayağa illərlə yatan millət. 

Nə vaxt oyanacaq səndəki qeyrət? 

 

Simuzərin eldə ucalar başı,  

Qılıncla alınsa torpağı, daşı. 

Ayağa qalxarsa milli ordumuz,  

Bir həmlədə alınar yurdumuz. 
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TƏBĠĠ GÖZƏLLĠK 

 

Gözəlliyi hər zaman axtar,  

Onu tapan olar bəxtiyar. 

Təbii gözəllik çox xoşdur,  

Elə gözəlin yeri başdır. 

 

Sadə olsada sənin donun,  

Ürəyin ovlarsan hamının. 

Al-əlvan geyimli nadandan,  

Çit geyinmiş canən gözəldi. 

 

Sığal, tumar yaraşır qıza,  

Elə et ki, gəlməsin gözə. 

Yumurta tək boyasan onu,  

Onda o gözəlin çatar sonu. 

 

Allah da gözəlliyi sevir,  

Onu sadə ölçüdə görür. 

Gözəl əqilli olsun gərək,  

Heç vaxt bilməsin məkir, kələk. 

 

Simuzər gözələ yaz qəzəl,  

Onda günlərin keçər gözəl. 

Məzmunsuz həyatı seçmə sən,  

Mənalı yaşa, yüksələrsən. 
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OXġAYIM TELĠNĠ 

 

Bu gecə nə xoş gecədir,  

Həe şey ürəyimcədir. 

Sevgilimlə gəzirəm sahili,  

Ay nur saçır sahil boyunca. 

Aylı gecədir,  

Yer işıq,  

Göy işıq,  

Sevgilim sahilə çıx. 

Ay ətrafa nur səpələr,  

Pıçıldaşar ləpələr. 

Gözəlim başında ağ kələğay. 

Tələs sahilə gəl. 

Tez ol gəl,  

Yarına ver əl. 

Bu fürsət ələ düşməz birdə. 

Gəl duraq kölgədə. 

Əlini ver əlimə. 

Sığal çəkim ipək telinə. 

Qucum belini,  

Oxşayım telini. 

Səninlə yaşanan bir an. 

Artıqdı sənsiz yüz ildən. 

Qulaq as sözümə,  

Dağınıq saçların tökülsün üzümə. 

Bu gecə nə xoş gecədi. 

Hər şey ürəyimcədi. 

Nəşəm sığmır aləmə. 

O yanda bir nəğmə,  
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Bu yanda bir nəğmə. 

Sevgilim üzünü qoy üzümə. 

Gözün baxsın gözümə,  

Səninlə qoşa durum,  

Saçını darayım hörüm. 

 

 

ARZULARIM GÜL AÇAYDI 

 

Hərdən dalıram xəyallara,  

Xəyalım uçur uzaqlara. 

Xəyalan gəzirəm bağları,  

Dəniz kənarındakı qumları. 

Deyirəm kaş o, günlər olardı,  

Arzularım gül açaydı. 

Sevgilimlə verəydim baş-başa,  

Söyüd kölgəsində uzanaydım qoşa,  

Şirin xəyallara dalaydıq. 

Xoş arzularla ucalaydıq. 

İsti vuranda bizi,  

Qucaydıq dənizi,  

Qoşa üzəydim yarımla,  

Pıçıldaşaydım xoş arzularımla. 

Dalğalar məni almaq istəyəndə,  

Yarın əlindən. 

Mən tez yapışardım onun belindən. 

Sevgilim dalğalarada 

Qısqanardı məni. 

Öpüb oxşayardı sinəmi. 

Dalğalar açanda saçımı. 
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Mən yarımı qucardım. 

Onunla birlikdə,  

Xəyal aləmində ucardım. 

Kaş o, günlər dönəydi geri. 

Yenə yarla qoşa olaydım. 

Qələmə mövzu verəydim. 

Yarla həmsöhbət olduğum,  

Çağlardan kam alaydım. 

 

  

NECƏ ƏL ÇƏKĠM 
 

Gündən-günə cəmiyyət gözəlləşir,  

Bu gözəl həyatdan necə əl çəkim. 

Zəhmətlə əllləşən, daim çalışan. 

Dost tanışlardan necə əl çəkim? 
 

Baxınız dan yeri təzə ağarır,  

Tarla gözəlləri işə çağırır. 

Gözəlin əlində gül açır tarla,  

Bu güllü tarladan necə əl çəkim? 
 

Su gəlir mələyən çöllərə,  

Qanqallar çevrilir gözəl güllərə. 

Əməklə xeyir verilir ellərə,  

Bu gülşən çöllərdən necə əl çəkim? 
 

Mən sevirəm yaradışı insanı,  

Tərif edirəm ondakı ad, sanı. 

Bülbüllər oxuyur güllü bağlarda,  

Bu güllü bağlardan necə əl çəkim? 
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Sədaqətli yarım durub qarşımda,  

Hicrandan ağlım qalmadı başımda. 

Yetmək istədim vəfalı yarıma,  

Bu gümüş saçlıdan necə əl çəkim? 

 

Simuzər həyat dönübdü gülzara,  

Qarşısında açılıb geniş mənzərə. 

Yazım, yaradım vəsf edim elimi,  

Bəhrəli bağımı, geniş çölümü. 

Bu gözəl dövrandan necə əl çəkim. 

Şeirdən, sənətdən, necə əl çəkim? 

 

 

ANA DA GÖZƏLDĠ,  

YAR DA GÖZƏLDĠ 

 

Gözəllik çox gözəldi, şit olmasa,  

Gözəllər oxşayır ulduza, aya. 

Güllər, çiçəklərdə gözələ bənzər,  

Bülbüllər onlara çox salar nəzər. 

  

Gözəl görmək istəyirəm elləri,  

Barlı bağları, sünbüllü çölləri. 

Hər kəsə nəsib olmaz insan olmaq,  

Gözəlliyi ürəkdən sezib, duymaq. 

 

Anada gözəldi, yarda gözəldi. 

Hər kəsin öz yerin biləsən gərək. 

Tarlada gözəldi, çöldə gözəldi,  

Onları becərib, əkəsən gərək. 
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Əkmək də gözəldi, elmdə gözəldi,  

Onları ayırıb, seçəsən gərək. 

Müdrik sözdü bağa bax dağ olmasın,  

Bağın nazın çəkib becərmək gərək. 

 

Çərkəz qızı, gözəlliyin acıdı, 

Xoş anların, günlərin möhtacıdı. 

İstər daim əmin, amanlıq ola. 

Həyatın gözəlliklə başa vura. 

Olmaya bayağı gözəllik, şit söz,  

Hər iş axarına düşə gedə düz. 

 

 

GÖZƏL 

 

Gözəl öpmək istəyirəm əlindən,  

Onlar ürəyimi tutub dərindən. 

Baxışın ağlımı alıb sərindən. 

Özümü almısan özümdən, gözəl. 

 

Zərif ayaqların necə incədi,  

Kəklik tək səkiməyin ürəyimcədi. 

Gözəl əndamını incə ayaqla. 

Titrədə-titrədə aparır, gözəl. 

 

O, məsum baxışın, ceyran gözlərin,  

Oxuyur qəlbimi məndən də dərin. 

O, saf məhəbbətin ağlımı alıb,  

Məni məcnun tək çöllərə salıb, gözəl. 
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Oyadır hissimi gözəl rəftarın,  

Şux yerişin, gözəl sallanışların. 

İncədi səsin tonu, davranışın,  

Elə bil qəzəldi danışığın, gözəl. 

 

Çərkəz qızı gözəlliyin acıdı. 

Təmiz, ülvi məhəbbət baş tacıdı. 

Kaş duman çəkilə vətənim gülə. 

Elimizdə əmin-amanlıq ola. 

Məclislərdə oxuna şeir, qəzəl,  

Gənclərimiz sevə bir nazlı gözəl. 

 

 

TƏRĠFLƏ YAZI 

 

Payızda gülləri qəmli gördüm,  

Onların gözlərin nəmli gördüm. 

Kimdənsə onların gileyi var,  

Solğunluq özlərinə gəlir ar. 

 

Bənövşə tək boynu buruq durub,  

Niyə yanağı saralıb, solub? 

Çox küsgündülər, nəmdi gözləri,  

Kiməsə var onların sözləri. 

 

Artıq igidlər onları üzmür,  

Nazlı gözəlin telinə düzmür. 

Yaz gələr gülər güllərin üzü,  

İgid dərib sevindirər qızı. 
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Bahar gələndə gülür təbiət,  

Sevinir bağça-bağ, gülür həyat. 

Bülbül oxuyur gül gəlir cana,  

Sevinc iliyə, qana. 

 

Payızda gülün hörməti olmaz,  

Becərəsən qönçələnib, açılmaz. 

Hey sənə dikilər nəmli gözü,  

Tükənər ətri, açılmaz üzü. 

 

Simuzər sevdiyin fəsil yazdı,  

O, fəsildə daim kefin sazdı. 

Ona şeir yaz, təriflə yazı,  

Çöldə maralı, göllərdə qazı. 

Bütün fəsillər dönüb yaz olsun,  

Sevənlərin kefləri şad olsun. 

 

 

YAR ÜÇÜN AĞLARAM 

 

Mən eşq bağında ötən bülbüləm,  

Yar üçün nalə çəkib ağlaram. 

Atəşdən yanır mənim ürəyim,  

Haram olubdur suyum, çörəyim. 
 

Məlahətli yar, sözləri şirin,  

Məhəbbət sirrini sən açdın gizlin. 

Məni sınayıb çəkirsən bərkə,  

Demirsən ürək dözməz bu yükə. 
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Ürəkdə eşqi gizli saxlaram,  

Pünhan alışaram, pünhan yanaram. 

Yarçün yanmaqdan alıram ləzzət,  

Tanrı yazıb mənə belə qismət. 

 

Eşqdən yandım, ağlım getdi əldən,  

Yarım sevirəm demədi dildən,  

Canən sevirəm deməsə özü,  

Mən dildən çıxartmaram bu sözü. 

 

Sevgilim məni salırsan oda,  

Nə atmırsan, nə salmırsan yada. 

Gündüz başın qarışır bir təhər 

Gecələrsə məni boğur qəhər. 

 

Simuzər çəksələrdə dara,  

Sevirəm sözünü deməz yara. 

Mən gələmmədim eşqimə üstün,  

Eşqimi yara açacam bu gün. 

 

 

ÇIRPINIR ÜRƏK 

 

O, ala gözlərin yandırır məni,  

O, şirin dillərin alır canımı. 

Mən daim xəyalınla yaşayıram,  

Səndən küsürəm.gah da barışıram. 

 

Eşqinin odudur məni yandıran,  

Bu misgin könlümü işıqlandıran. 
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Məni məndən uzaqlara aparan,  

O, şirin dillərin yadıma düşdü. 

 

Sən mənə zülm etdin ay üzü dönmüş,  

De sənin eşqinmi tükənmiş, sönmüş? 

Bir yandan boşalan, bir yandan dolan,  

O, qara gözlərin yadıma düşdü. 

 

Yarım səndən mənə şəfqət uzaqmış,  

Saçımı sənin həsrətin ağartmış,  

Sənsiz ürək həsrət çəkir üşüyür. 

Şaqanraq gülüşün yadıma düşür. 
 

O, məsum gözlərin yandırır məni,  

Qəlbimi göynədir, deşir sinəmi. 

Köksümə yerləşmir, çırpınır ürək,  

İntizar yarını istəyir görmək. 
 

Simuzəri həsrətli qoyma yarım,  

Sənə necə yetişim, necə çatım. 

Sən məni alışdırdın, yandırdın,  

Bilmədim qəlbimi necə övladın. 

 

 

ƏLVAN ÇĠÇƏKLƏR 

 

Baharda açılan əlvan çiçəklər,  

Könlümü oxşayan yaz çiçəkləri. 

Öpüb, oxşayıram sizi hər səhər,  

Bir-birindən gözəl əlvan çiçəklər. 
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Gözəlin sizinlə açılır dili,  

Ürəyi sevinir, titrəyir əli. 

İlk çiçək dəstəsi bir xəyal olur,  

O xatirələrdə əbədi qalır. 

 

Əlvan güllər sizə olmuşam heyran,  

Siz olmayanda oluram pərişan. 

Solsanız sizdən, küsüb, inciyərəm. 

Sizi anaraq, vəfasız deyərəm. 

 

Küləklər üstünüzdən əssin asta,  

Gözəllər sizi yığıb tutsun dəstə. 

Öləndə səpilin məzarım üstə,  

Vətən gülləri, vətən çiçəkləri. 

 

Simuzər vurğunudur təbiətin,  

Onsuz o, mənasız sayır həyatın. 

İstəyir həmişə çal-çağır ola,  

İnsanlar sevinə, şadlana gülə. 

 

 

TAPDIM YARI 

 

Nadan insana tuş oldum,  

Həyatdan bezdim, ağladım. 

Tənalara sinə gərdim,  

Alışdım, yandım, əridim. 

 

Qulağıma sirqa oldu,  

Babalarımın öyüdü. 
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Mən namusla yaşa doldum,  

Tez açıldım, tez də soldum. 

 

Bəzən məni sancan oldu,  

Ürəyim kədərlə doldu. 

Ağlasamda gecə, gündüz,  

Büdrəmədim, yeridim düz. 

 

Gecdə olsa tapdım yarı,  

Qədir bilən vəfadarı. 

İndi günlərim xoş keçir,  

Saf məhəbbət qəlbim açır. 

 

Xoş günlərim kaş çox ola,  

Ürəyim sevinclə dola. 

Unudam ağır günləri,  

O, tənələri, pislikləri. 

 

Simuzər yar sevir səni,  

Səndə həmişə sev onu. 

Allahına şükür elə,  

O, səni çatdırdı yara. 

Sən əlinə al qələmi,  

Tərif elə el, obanı. 
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GÜLLƏRĠN ANASIDI BAHAR 

 

Bahardı gül açıb bağçalar, bağlar,  

Al əlvan dona bürünübdü dağlar. 

Güllər qəh-qəh çəkib deyib gülürdü,  

Tək qərənfil boynu buruq dururdu. 

 

Sordum kim qəlbinə dəymiş qərənfil? 

Dedi:-o, güllərdən ətirsizəm mən. 

Məndən ətirlidi nərgiz, yasəmən,  

Nə üçün ətirli yaranmadım mən? 

 

Cəmi güllər gənclərə olub əziz,  

Tək biçarə qərənfil qalıb yalqız. 

Güllər ətir saçır, bülbül oxuyur,  

Oğlanlar qızlar çələng toxuyur. 

 

Çəmənlər ətirli güllərlə dolmuş,  

Bülbül öz gülünə burda vurulmuş. 

Nərgizlə, lalə yar tapıb özünə,  

Qərənfilinsə qəm çöküb gözünə. 

 

Simuzər başın qaldırsın qərənfil,  

Ona belə misginlik yaraşmaz bil. 

Qiymətlidir ömrünün hər bir anı,  

Sən burax qəlbindəki bu böhranı. 

Hər gülün öz qoxusu, öz ətri var,  

Cəmi güllərin anasıdı bahar. 
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OLSUN 

  

Vətənimdə mən gedərdim dağa,  

Qonaq olardım buz bulaqlara. 

Sinəsində gül dərdiyim dağda,  

Gah çovğun, gah da yağış olardı. 

 

Güllər, çiçəklər göz oxşayardı,  

Gözəl gülüşü aşıb, daşardı. 

Qızlar çiçəkdən çələng hörərdi,  

Sevənlər ətirdən məst olardı. 

 

Dağlar bir gündə girir min dona,  

Hərdən yağışa, hərdən çovğuna. 

Qışda qar yağır, çovğunda olur,  

Al çiçəklərin yanağı solur. 

 

Gülü dərməsin düşmən əlləri,  

Qəm, qüssə bürüməsin elləri. 

Bizim dağların əziz qonağı,  

Dostlar tar, kaman birdə saz olsun. 

 

Simuzər içsin buz bulaqlardan,  

Ondan ayrı düşsün dərd, qəm, hicran. 

Dağ yamacında gəzən qızların,  

Nəsibi şənlik toy büsat olsun. 
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YARIM ĠNSAFA GƏLƏ 

 

Mənim eşqim ağır keçir dözmürəm daha,  

Nə qədər dözəsən kədərə aha. 

Ürək döz, dayan özünü al ələ,  

Bəlkə yarın baxıb insafa gələ. 

 

Mən çəkəni dağ çəksə uçar tökülər,  

Fildə çəksə onun dizi bükülər. 

Canım döz nə haray çək, nə də bağır,  

Sən ancaq allahı köməyə çağır. 

 

Sevgilim bulud tək dolmuşam mən,  

Könlüm almasan qoparacam tüfan. 

Mən nərəm dözürəm bu ağır dərdə,  

Gözəl görüşə gəl mən istəyən yerdə. 

 

Dolsam da özümü göstərirəm şad,  

Mən çöllərə düşüb etmirəm fəryad. 

Gəzsəm də şad, kədər üzdən oxunur,  

Qüssə qəmimdən bir çələng toxunur. 

 

Çərkəz qızı heç vaxt dərtsiz olmayıb,  

O, bir dəfədə ürəkdən gülməyib. 

Ana təbiətə mən salsam nəzər,  

Sevicdən, fərəhdən dərdim silinər. 

Canım sən nikbin ol üzmə özünü,  

Allahın eşidər sənin sözünü. 
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GÜL, GÜLLƏR AÇILSIN 
 

Yazıq o şəxsə ki, qaraqabaqdır,  

Nə qədər yaraşır insana gülmək. 

 Mikayıl Müşfiq 
 

Sevgilim sən gül, qoy güllər açılsın,  

Günəş nur saçsın çis-duman qaçsın. 

Bilirsən gülüşün nəyə bənzəyir? 

Alma yanağında xala bənzəyir. 
 

Sən güləndə arzularım gül açır,  

Dərdim, qəmim məndən uzağa qaçır. 

Gözəl gülüşün şəlaləyə bənzər,  

Elə gül ki, sənə dəyməsin nəzər. 
 

İnsanı pak edir gözəl gülüşü,  

Kaş saxta, sönük, bayağı olmaya. 

O oynaq gözlərin buluda bənzər,  

Kaş onlar qəmdən dolub, boşalmaya. 
 

Gülüşlərin bahardan xəbər verir,  

Könlümə sevinc verir, fərəh verir. 

Saf gülüşdən şairlər ilham alır,  

Şeirləri gözəl bir ahəng alır. 
 

Çərkəz qızı çox sevir saf gülüşü,  

Gülüşdən bağçada güllər açılır. 

Ana torpaq gülür, günəş nur saçır,  

Vətənin gülləri bizə bir örnək. 

Gözəl eldə olmaz, gülməyib ölmək,  

Arzumdu doğma el, obamı görmək. 



118 

 

QƏLBĠM YANACAQ 

 

Gözəl baxışın yandırır sinəmi,  

Məcnun edib çöllərə salır məni. 

Birdə baxsan mən çıraq tək sönəcəm,  

Bu baxışdan, bu gülüşdən sən əl çək. 

 

Başlayacaq o, yuxusuz gecələr,  

Atəşimdən qopacaq firtinalar. 

Ayrılıqlara dözə bilməyəcəm. 

Vücudum alışıb, qəlbim yanacaq. 

 

Sevgilim əl çək bu sərt baxışdan,  

Bu işvəli, qəmzəli gülüşündən. 

Yoxsa mənim cismim alışar, yanar. 

O, atəşdən üstünə od ələnər. 

 

Həmişə gözlərim axtarır səni,  

Gözəlim sən məftun etmisən məni. 

Eşqdən məstəm elə bil içmişəm şərab,  

Məhəbbət saf olsun, olmasın xarab. 

 

Simuzər saf məhəbbətdi devizin,  

Ana vətən həyatın, iki gözün. 

Məhəbbətim boldur vətənə, elə,  

O, barlı bağlara sünbüllü çölə. 
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QARA GÖZLƏRĠN 

 

O, ceyran gözlərin qəlbimdə parlar,  

Eşqin aşıb-daşıb qəlbimdə qaynar. 

Dəli könlüm eşqindən məcnun olub,  

Divanə gəzər daim səni anar. 
 

Məni dəli edib, qara gözlərin,  

O, məsum baxışın, şirin sözlərin. 

Sən gözəlsən, gözəlliyin tacısan,  

Eşqin təməl daşı, onun acısan. 
 

Məni məftun etdin, gənclik çağımda,  

Dəli-divanə oldum, eşq bağında. 

əl çatmaz, ün yetməz, eşqin dağında. 

Ürəyimin sönməz atəşi qaynar. 
 

Yığılsın dünyanın söz sərrafları,  

Bu eşqi kim mənim qəlbimə yaydı 

İnan donardım qışın şaxtasında,  

Eşqin odu məni qızdırmasaydı. 
 

Qışda şaxta, ayaz olar, alar canımı,  

Sən eşqin odundan məni ayırsan. 

Sevgilim de mənim ümid qapımı,  

Niyə həm açırsan, həm də qapayırsan. 
 

Çərkəz qızı sevər vəfalı yarı,  

Ona fəda edər bu şirin canı. 

Vəfalı yar sadiq olar eşqinə,  

Özünün o saf ilk məhəbbətinə. 
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OXU GÖZƏL, OXU 

 

Oxu gözəlim xoş avazınla,  

Ruhum pərvazlanır sənin səsinlə. 

Səsinlə əks səda versin sirlərin səsi,  

Sübh çağı əsən yellərin səsi. 

Sahilə yayılan dalğanın səsi,  

Ürəkdən gələn məlahətli səsin,  

Mən olaydım. 

Ürəklərə məlhəm olan nəğmən mən olaydım. 

Oxu sevənləri gətir heyrətə,  

Titrəyib çağlayan, səsinlə. 

Qüvvət ver şeirə, sənətə,  

Könül quşum qüvvət alır səsindən. 

Gül qoxuyan o, xoş nəfəsindən,  

Gözəlim sən oxuyanda xəyala dalıram. 

Göyün yeddi qatına ucalıram 

Bülbüllərə susur sən oxuyanda. 

Nazlı gözəllər xalı toxuyanda. 

Oxu gözəl, oxu! 

Qoy həyat şənlənsin,  

Təbiət oyansın,  

Yurda bahar gəlsin. 

Oxu gözəl, oxu!qoy güllər açsın. 

Şeyda bülbül həvəsə gəlsin,  

Oxu gözəlim xoş!avazınla,  

Ruhum qanadlanır sənin səsinlə. 
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ÇIXMA ÇƏMƏN SEYRĠNƏ 

 

Gözəlim çıxma çəmən seyrinə,  

Güllərin gözü düşəcək sənə. 

Bənövşə boynun vurub baxacaq,  

Nərgiz, lalə qızarıb pörtəcək. 

 

Zambaq, yasəmən küsüb gedəcək,  

Lalə, nərgiz paxıllıq edəcək. 

Gülüstan güllərinə güləcək,  

Cəmi güllər utanıb solacaq. 

 

Gülüstan səndən ətir alacaq,  

Qəm, kədər, bunu görüb qaçacaq. 

Dağ, çəmən sənəı ürək açacaq,  

Özləri sənə elçi gələcək. 

 

Gözəllər sənə qibtə edəcək,  

İgidlər sənə qucaq açacaq. 

Vətəndə bəlli olacaq adın,  

Eldə olarsan, ən gözəl qadın. 

 

Simuzər alqışlar gözəl qızı,  

Bizim gözəl olar dan ulduzu. 

Vətən azad ola elə gedək,  

Gözəllərə vətəndə toy edək. 

 

Şair kövrəkdi onu əzməyin 

Şairlər kövrəkdi onu əzməyin,  
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Səmum yeli tək üstündə əsməyin,  

Hələ nəfəsi var qələmi yazır,  

Ona qəbir qazıb etməyin hazır. 
 

Sirli bir aləmdi şair aləmi,  

Heç zaman farş olmaz qüssəsi, qəmi. 

Əgər əli əssə, sınsa qələmi,  

Atmayın hələ var gözəl kəlamı. 
 

Şairin ürəyi torpaq kimidir,  

Torpağın altında xəzinə yatır. 

Şairdən nəzərinizi kəsməyin,  

Onun ürəyini sındırıb əzməyin. 
 

Oxucu onu tərif etmə vaxtsız,  

Heç zaman qış keçməz şaxtasız, qarsız. 

Vaxtsız nə tərif et, nə tənqid et onu,  

Gözəl qoy yetişsin işinin sonu. 
 

Simuzər sevir həqiqi şairləri,  

Qəlbdə ucalar onların heykəli. 

Şairləri ellər gəzib, dolaşar,  

Onlar təmiz ürəklərə yol açar. 
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DÜNYA SƏNDƏ 

 

Niyə baxıb getmədik,  

Dayandıq dünya səndə. 

Azmaz ömür yaşadıq,  

Əzildik, öldük sənlə. 

 

Sənə gəlmək heç imiş,  

Gələn baxan keçirmiş. 

Çoxu elə yaşamış,  

İzi yox dünya səndə. 

 

Gülşənsən gülün yoxdu,  

Nə bağsan barın yoxu. 

Sağolsun əzrayılı,  

Saymır heç kəsi dünya. 

 

Çətin ömür sürdük,  

Axır ölmədik dözdük. 

Ömür hay, küylə keçdi,  

Ölmədik dözdük dünya. 

 

Simuzər sənə nə edib ki,  

Onu sən göynədirsən,  

Qoymursan yaşamağa,  

Yerində oynadırsan. 

Kim səndə yaşayırsa,  

O, doymur səndən dünya. 
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YAġA DÜNYA 

 

Məndə yoxdu dözüm daha,  

Mən gedim sən yaşa dünya. 

Pisdi günüm-güzəranım,  

Mən gedim sən yaşa dünya. 

 

Ömür şirin doymaq olmur,  

Haqsızlıqdı dözmək olmur. 

Nəyə lazım bu qalmaqal? 

Mən gedim sən yaşa dünya. 

 

Başım çox dəyibdi daşa,  

Arzularım çıxıb boşa. 

Qardaş xor baxır qardaşa,  

Mən gedim sən yaşa dünya. 

 

Ümidlərim puça çıxdı,  

Ağır dərdlər məni yıxdı. 

Vətəni verdik dığaya,  

Mən gedim sən yaşa dünya. 

 

Simuzər səndən doymadı,  

O, həyatdan kam almadı. 

Daha dözəmmirəm dərdə,  

Namərd tələ qurur mərdə. 

Sən şərsən başdan-başa dünya,  

Mən gedim, sən yaşa dünya. 
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ÜZÜMÜZ GÜLƏ 

 

Ömür kitabını vərəqlə canım,  

Yaxşı günüm, varsa ömrümə yazım. 

Həsrətə dözmür bu xəstə canım,  

Məndən yadigar qalsın yazdıqlarım. 

 

Harda qaldı ömrümün bahar çağı,  

İndi xəstəyəm sevirəm yatağı. 

Qoy halıma baxıb dostlar ağlasın,  

Dərdimi yazan dəftər, qələm qalsın. 

 

Oturub olub keçəni yazıram,  

Viranə bağları keçib, gəzirəm. 

Yaşamaq eşqiylə döyünür ürək,  

Qaçqına tapılmır bir tikə çörək. 

 

Vətən həsrətilə döyünür ürək,  

Doğma vətənimdə bol idi çörək. 

Qürbətdə xəstəyəm yoxdur davası. 

Dərdimə dərmandır vətən havası. 

 

Simuzər vətənsiz, elsiz dərd çəkir,  

Düşmənlər mənim yurdumda turp əkir. 

Nə olar Allahım möcüzə göstərə,  

Torpaqlar alına üzümüz gülə. 
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ÖMÜR MÜXTƏLĠF OLUR 

 

Ömür bir ovdu bərədən keçir,  

Vaxtı gələndə, əzrayıl biçir. 

Allah özü verdiyin alacaq,  

İnsandan əməlləri qalacaq. 

 

Bəzi çox cavan ikən öləcək,  

Bəzi yüz yaşın ötüb keçəcək. 

Bəzi qüssə, qəm, kədər üzəcək,  

Bəzi harınlayıb öləcək. 

 

Ölməyə tələsmə vaxtı gözlə,  

Sən istəsəndə vaxt gəlməz sözlə. 

Bir kimsə dünyanı tutub qalmaz,  

Vaxt, vədə gəlməsə ölmək olmaz. 

 

İnsanda həyat müxtəlif olur,  

Biri kefdən, biri dərddən ölür. 

Bəydə nökərdə eyni öləcək,  

Hər ikisi beş metr bez geyəcək. 

 

Simuzər qürbətdə yaşa dolur,  

El həsrətilə saralıb, solur. 

İstər torpaqlarımız alına,  

O gedə vətəninə, elinə. 

Vətəndə ömrü çata başa. 

Ölə qarışa torpağa, daşa. 
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SARIL QƏLƏMƏ 

 

Ömür əmanətdə ötəcək,  

İnsandan yaxşılıq qalacaq. 

Səndən bir iz qalsa dünyada,  

Onda el səni salar yada. 

 

İnsan dərdin çəkərsə elin,  

Sevsə onun laləsin, gülün. 

Əkinçi sevərsə torpağın,  

Onda uca tutar papağın. 

 

Ömrün bilinmir qədəri,  

Dünya vəfasız gəldi, gedəli. 

Axirətdə sorğu, sual var. 

Bəzi gülər bəzidə ağlar. 
 

Taledən, qismətdəndi şad gün,  

Kimə sevinc, kimə dağ-düyün. 

Məhculdur ömür yox qədəri,  

Dünyamız vəfasız, ötəri. 

 

De səndən nə qalır Simuzər? 

Həmişə ağlayırsan zar-zar. 

Yaz, yarat qoy səndən söz qalsın,  

Elin oxusun yada salsın. 
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ÖMÜR BEġ GÜNDÜ 

 

Dünyamız gedir hara? 

Beş gündü o da qara. 

Ömür yolu qısadı,  

Bu qorxu, bu xof nədi? 

 

Yetim halın soran yox,  

Oğurluq, əyrilik çox. 

Qaçıb, qovanı çoxdu,  

Əldən tutanı yoxdu. 
 

Eli verdik yağıya,  

Günlər dönüb ağuya. 

Ordu dursa ayağa,  

Dağ çəkərik dığaya. 

 

Qüssəsiz ömür olmaz,  

Yazda gül-çimçək solmaz. 

Qaçqın ömrün yarıdır,  

Ruzin qonşu payıdır. 

 

Simuzər qürbət eldə,  

Gözləri qalıb yolda. 

Kim qovur, kimdi qaçan? 

Elə dönərik haçan? 
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SINMADI ĠNADIM 

 

Qəm, kədərim çoxdu deyə,  

Kədər elə məni seçir. 

Dərdi öldürə bilmərəm,  

Axı ürəyimdən keçir. 
 

Hamı məni bilir fağır,  

Baxışımdan dərd, qəm yağır. 

Dərdli deyirlər adıma,  

Yenə dərd yetir dadıma. 
 

Sən bağışla məni canım,  

Səni saxlaya bilmədim. 

Gah ağlatdım, gah sızlatdım,  

Nazını çəkə bilmədim. 
 

Sevinc alıb dərd verdilər,  

Dərdi bir təhər yaşadım. 

Sınmadı mənim inadım,  

Sevinc umdum dərd yaşadım. 
 

Simuzər dərd səni yedi,  

Baxan sənə yazıq dedi. 

Onu bitirə bilmədin. 

Nə dərd səni öldürmədi,  

Nə də səndən əl çəkmədi. 
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ġEĠRĠM MƏNĠM 

 

Şeir mənim ürəyim, qanım,  

Anamdan aldığım ilhamım,  

Onunla bir ağarır saçım. 

Odur həmdəmim yol yoldaşım. 
 

Bu dünyada qonaq qalmağa,  

Gecə xəyallara dalmağa. 

Dərdimlə həmsöhbət olmağı,  

Mənə öyrədən şeirimdi mənim. 
 

Əlimə alanda qələmi,  

Vəsf edirəm doğma elimi. 

Şeir azaldır dərd, qəmimi,  

Azad edir batan gəmimi. 
 

Hicran dərd əkəndə sinəmə,  

Şeirim həmdəm olur mənə. 

Həm qəmə, həm dəmə yoldaşdı,  

O, mənə mehriban qardaşdı. 
 

Çərkəz qızı uzaqdı şərdən,  

Dost yolunda o, keçər sərdən. 

Mən həqiqəti dansam əgər,  

Şeirim məni dara çəkər. 

 

 

  



132 

 

MĠN BĠR ÇAĞI VAR 

 

İnsan bağa baxçaya bənzər,  

Barlı, barsız minbir çağı var. 

Arzusu bir bulağa bənzər,  

Quruyan və axan çağı var. 

 

Çətin həyat yolun keçəsən gərək,  

O şərbətdən içəsən gərək. 

Haram çörək yeməyə nə var,  

Halal çörək yeyəsən gərək. 

 

Kiminsə qəlbinə dəymə sən,  

Yenərsən əgər qəlbə deyəsən. 

Yıxılanın qolundan tutsan,  

Görənlər sənə deyər əhsən. 
 

İnsan pula salmaya meil,  

Allah verənə ola qail. 

Qənaətlə dolansa insan,  

Ona yaşamaq olar asan. 

 

Simuzər vara olmaz mail,  

Öz qismətinə olar qail. 

Zəhmətilə dolansa hamı,  

Əməyindən alar ilhamı. 

 

 

  



133 

 

VAR YIĞIR HAMI 

 

Qurunun oduna yanır yaşlar,  

El dərdi çəkir ağıllı başlar. 

Elim, obam qalıbdı yağıya,  

Mən meylimi salmışam ağuya. 

 

El unudulub var yığır hamı,  

Sönübdü yanmır ömrümün şamı. 

Könlüm bənzəyir viranə bağa,  

Həsrət qalmışam qarlı dağlara. 
 

Çox bəla gəlib mənim başıma,  

Düşmənlər zəhər qatıb aşıma. 

Vətəndə mənim gülərdi üzüm,  

Qürbətdə bu dərdə necə dözüm? 
 

Vətənə gedən yolum bağlıdı,  

Ürəyim düyünlüdü, dağıldı. 

Dərd bilən görər mənim halımı,  

Qəmdən toxunan ömür xalımı. 

 

Simuzərdi ki, çəkir bu dağı,  

Dağdan ucadı sinəmin dağı. 

Halımı qanan görsə qan ağlar,  

Vətənə getsəm yaram sağalar. 
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YETĠġƏR QÜRBƏTĠN SONU 

 

Qərib eldə köməkçim sənsən,  

Mənə çox əziz telefon telləri. 

Mənə uzaq olsada yarımın gözləri,  

Telefonla çox yaxundur sözləri. 
 

İndi çapar lazım deyil ellərə,  

Ümiddə bəslənmir əsən yellərə. 

Arzular telefonla yetir başa,  

Mən ruhən yarımla dururam qoşa. 
 

Daim belə qalmaz bu ölkə,  

Qəlbimi dəstəkdə açarkən sənə. 

Xəyalən gördüyüm gözlərin bəlkə,  

Nə vaxtsa uzaqdan görünər mənə. 
 

Telefon yaxınlaşdırsada bizi,  

Bir-birinə calamır üzümüzü. 

Xeyiri eldə çox iş gəlib başıma,  

Ürək sakitləşər gözünü görsən. 
 

Qürbət eldə çox iş gəlib başıma,  

Çox tuş olmuşam namərd savaşına. 

Sevgilim görünsə o, ala gözlər,  

O, açıb həqiqəti mənə söylər. 
 

Çərkəz qızı indi dəyişib dövran,  

Doğma vətəndə yaşardın firəvan. 

Yəqin qürbətində yetişər sonu,  

Əriyər buzları, açılır donu. 
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QALACAQ 

 

Heç kəs qalmaz hamı ölüb gedəcək,  

İnsandan ancaq əməllər qalacaq. 

Gül-çiçəklər, barlı bağlar solacaq,  

Ana torpaq birdə dağlar qalacaq. 
 

İnsanın ömürü Allahdan paydı,  

Kiminə qaradı, kiminə ağdı. 

Fərq etməz varlı da, kasıb da birdi,  

Onların əməli, işi qalacaq. 
 

Sən istər şah ol, istərsə dilənçi,  

Hər ikisindən yaxşıdı əməkçi. 

Öləndə hər ikisi bir tutulur,  

Hər ikisi beş metr bezə bükülür. 
 

Bəzi cavan, bəzi yüzdə öləcək,  

Bəzi xoş gün, bəzi dərd, qəm çəkəcək. 

Alimin adı, şahın taxt, tacı,  

Nadanın yıxdığə taxtı qalacaq. 
 

Simuzər, əzrayıl durub bərədə,  

Ona lazım bircə can var hərədə. 

Canın hər kəs öz vaxtında verəcək,  

Məndən qalsa yazdıqlarım qalacaq. 

Cah-cəlal, var, dövlət mütləq gedəcək. 

Ana torpaq, birdə dağlar qalacaq. 
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VƏFASIZ OLMA ÜRƏK 

 

Vəfasız olma ürək atma məni,  

Hələ deyilməmiş çox sözüm qalır. 

Tərif gözləyirməndən vətən qızı,  

Hələ sinəmdə yatır çoxlu arzu. 
 

Tükənməzdi mənim arzum, həvəsim,  

Aləmə yayılsın şeir, qəzəlim. 

Sən yaşa sönməyib hələ həvəsim,  

Qoy dünyaya çatsın mənim haq səsim. 
 

Ürəyim şikayətlənib ağladı,  

Ağladıqca ürəyimi dağladı. 

Gah sevinc yüklədin, gah kədər mənə,  

Bir anda rahatlıq vermədin mənə. 
 

Ürək dözəmməz bu ağrı, acıya,  

Gah yara yandın, gah ana, bacıya. 

Mən hicran oduna yandığım zaman,  

Sən məni yüklədin, vermədin aman. 
 

Ürək, Çərkəz qızı yalvarır sənə,  

Səndə gəl vəfasızlıq etmə ona. 

Qoy başa çatdırım arzularımı,  

Sonra Əzrayıla verim canımı. 
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DURNALAR 

 

Buluda qarışıb uçan durnalar,  

Uzaq ölkələrə köçən durnalar. 

Bizim elləri niyə tərk edirsiniz? 

Yəqin inciyib, küsüb gedirsiniz. 

 

Sizin yurdunuzu yağıya verdik,  

Qılınc çalmadıq, gözün yaşın tökdük. 

Bəzən havada şahin tək sığayan,  

Bəzən yorğun-yorğun uçan, durnalar. 

 

Kədərdən tutulubdu göyün üzü,  

Gecəyə dönübdür onun gündüzü. 

Dağılsın buludlar açılsın hava,  

Yolunuza davam edin, durnalar. 

 

Söyləyən elimin halı necədi? 

Günəş doğur yoxsa, daim gecədi. 

Güllər solubdusa bulud göndərim,  

Buludlar sulasın gülü, durnalar. 

 

Simuzər dözmür siz qayıdın geri,  

Sizsiz qırılar ürəyimin teli. 

Milli ordumuz alacaq vətəni,  

Qanına qəltan edəcək düşməni. 

Siz doğma yuvanıza köçərsiniz. 

Qürbətə son qoyarsınız, durnalar. 
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BORCLUYAM TORPAĞA  

VƏ ANAYA 

 

Hər şeyi yedirib, yaşadan torpaq,  

Torpaqsız ağaclarda açmaz yarpaq. 

Torpaq daimdir, o ölmür heç zaman,  

Onsuz bəşəriyət yaşamaz heç zaman. 

 

Sən hamıya bədən, can, qan verirsən,  

Canlıları bəsləyib yedirirsən. 

İnsan gəldi, gedərdi sənsə daim,  

Şəninə tərifi mən necə yazım? 

 

Sən olmasan məhv olar bəşəriyyət,  

Nə elm yaranar nə dəki, şəriyyət. 

Suda, quruda hardakı canlı var,  

Sən qidalandırılıb verirsən həyat. 

 

İnsanda xidmət edir vədəsində,  

Əkib, becərməsində, kübrəsində. 

Sən onu yaşadırsan, o da səni. 

Vəsf edir, aləmə yayır şənini. 

 

Sənlə mən bir ruhuq iki bədəndə,  

Səni becərən də mənəm.şəkəndə. 

Səni göyə qaldıran əməlimdi. 

Elmim, əməyim, qəhrəmanlığımdı. 

 

Çərkəz qızı tərif yazır şəninə,  

Sənin bol nemətinə, sərvətinə. 
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İnsan səndən yaranıb sənə gedir. 

Bu gücünə, qüvvənə, qibtə edir. 

Çox borcluyam torpağa və anaya,  

Məni yaşadan hər iki anaya. 

 

 

SALAMLAR MÜXTƏLĠF OLUR 

 

Salamlar müxtəlif olur. 

Bəzi salam səmimi,  

Bəzisi bayağı olur. 

Biri elə belə candərdi,  

Salam verir. 

Biri sidq ürəklə. 

O biri könülsüz salam verir. 

Biri samballı ağır-ağır,  

O bir səthi fağır,  

Salam verir. 

Biri səmimi qəlblə, ürəklə,  

Salamlaşıb keçir,  

O biri salamlaşmır,  

Uzaqlaşıb qaçır. 

Biri təkəbbürlü, istehzalı,  

O biri təbəssümlü salam verir. 

Biri salamlaşmır 

Qardaşımdan inciyəndə,  

Birinə ağır yükdü salam. 

Birinə şərəfli işdi salam. 

Birinə böyük minnətdi salam,  

O birinə əzab, əziyyətdi salam. 
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Mən sevirəm sadə salamı,  

Ağıllı, gözəl kalamı. 

İstərəm salamlar sadə olsun. 

Adamın canına yağ tək yayılsın. 

Mən salamıda sevirəm,  

Kalamıda sevirəm. 

Ancaq onlar səmimi,  

Ürəkdən gələn olsun. 

 

 

ƏMƏKDƏN YAPIġ 

 

Maşında gəzdirilən it,  

Darıxır yaman. 

Madmazel maşını sürür. 

Küçə boyu. Buxanımın 

Bilinmir kökü soyu. 

Məxmər döşəkli maşına 

Bir it minib tək başına. 

İtini əyləndirmək üçün  

Qız maşını sürür küçə boyu. 

İtin dırnağın manükür edib. 

Öz dırnağı kimi. 

Soyuq olanda bürüyür şala onu,  

Massaj edir belini. 

Hər gün darayır telini. 

Qız itini gah ac saxlayır,  

Gah da yarı tox. 

Qız da, itdə darıxır. 

Həm cinslər üçün,  
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Sağa, sola baxır. 

İt it kimi yaşamaq istər,  

Gah sümük gəmirib,  

Gah oynamaq istər. 

Quyruğunu belinə qoyub,  

Oynaqlamaq, şıllaq atmaq istər. 

Sözün qısası o, it kimi 

Yaşamaq istər. 

Madmazel it inadını,  

Burax it kimi yaşamağını. 

İnsanlara yaxınlaş,  

Yapış bir işdən. 

Əl çək bu axmaq vərdişdən. 

Çalış, işlə, zəhmətlə qazan. 

Onda sənə yaşamaq olar asan. 

İşdən, əməkdən yapış. 

Üzü ağ ol. 

Görənlər sənə desin,  

Sağ ol, elinə dayaq ol. 

 

 

SÜLH NƏDĠR, ATA? 

 

Oğlum sual verdi mənə,  

Sülh nədir ata? 

Məni başa sal görüm. 

Mən düşündüm bir az,  

Sonra dedim:- bu gələn yaz,  

Bülbülün oxuduğu xoş avaz,  

Sənin doğma ana dilində,  



142 

Oxumağın, yazmağın 

O oxuduğun nəğmə, dastan. 

Sülhdü oğlum!sülhdü bunlar! 

Sahildə gəzdiyimiz. 

Yeni gözəl, bulvar,  

Uca, yaraşıqlı, binalar,  

Güllü, çiçəkli küçələr. 

Sülhdü oğlum!sülhdü bunlar! 

Abad kəndlər, şəhərlər,  

Göz oxşayan mənzərələr. 

İnsanların əməyi,  

Pambıq tarlaları,  

Barlı bağlar, sünbüllü çöllər. 

İnsanların arzu diləyi,  

Sülhdü oğlum!sülhdü bunlar! 

Müstəqil dövlətimiz,  

Himnimiz, gerbimiz, bayrağımız. 

Dövlət dili olan  

Doğma ana dilimiz,  

Oğlum sülhün təməlidi. 

Sülhdü oğlum!sülhdü bunlar! 

Əsl sülh mehribanlıq 

Əməkdi bil. 

Ürəyindən qubarı sil,  

Böyü, yaşa dol. 

Dayaq ol elimizə. 

Zəhmətinlə, əməyinlə,  

Müqəddəs amalınla,  

Kömək et, dövlətinə, xalqına. 

Çalış müstəqillik 
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Daim olsun. 

İnsanlar azad yaşasın,  

Xoş gün görsün 

Qoru müstəqil dövlətini, doğma elini. 

Saf, təmiz, gözəl. 

Doğma ana dilini. 

Müstəqillik gözəl şeydi. 

Qoru onu, canın kimi. 

Ürəyin, qanın kimi. 

Bütün dediklərim. 

Sülhdü oğlum!sülhdü bunlar. 

 

 

LƏYAQƏTLĠ OĞUL 

 

Ana söyüd kölgəsində,  

Xalça üstə oturmuşdu. 

O körpəsin, can-ciyərin,  

Qucağında yatırmışdı. 

Şivə saçı tökülmüşdü,  

Balasının üzərinə. 

Ana qüssəlidi,  

Üzünün qırışları dərin,  

Çox böyükdür mənası. 

Çuxura düşmüş gözlərin. 

Qadın erkən itirmişdi ərin. 

O tək görürdü işlərini,  

Xoşbəxt böyüdürdü övladını. 

Gah beşik yarğalayır,  

Gah corab toxuyur. 
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Dərdi çox artanda,  

Nəğmə oxuyur. 

Ana bekar dayanmadı,  

Əmək sərf etdi, çalışdı. 

Zəhmətlə yandı, alışdı. 

İşlədi tökdü, alın təri,  

Fərəhlə gülümsədi gözləri. 

Ciyərparasını böyütdü, oxutdu. 

Alışdırdı zəhmətə. 

Sonra ana getdi rəhmətə. 

Oğul dəfn etdi ananı,  

Ona candan yananı. 

Qırx gün ləyaqətlə,  

Saxladı yasını. 

Məzarı üstə əydi başını. 

Ləyaqətli oğul oldu vətənə,  

Rəhmət oxutdu, onu böyüdənə.  

 

 

OĞUL TOYU 

 

Bu gün toy edib gəlin gətirirəm,  

Oğlumu ayrı evə köçürürəm. 

Bir qədər kədərliyəm, bir qədər şad,  

Ayrılır müstəqil ev olur övlad. 
 

Mən sinəm üstdə böyütmüşəm onu,  

Arzum idi görəm oğul toyunu. 

Oynadam, oxşadam nəvə boyunu,  

Kaş görəm nəvəmin kiçik toyunu. 
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Bizə qədəmləri xoş gəlin gəlir,  

Daim arzuladığım xoş gün gəlir. 

Hamı istər belə əziz qonağı,  

Şölələnəcək evimin çırağı. 
 

Qoy müharibəsiz açılsın səhər,  

Heç zaman bizi boğmasın qəm, qəhər. 

Aparmasın müharibə ölümlər,  

Oğlumu aparsın gözəl gəlinlər. 
 

Simuzər kaş, həmişə toy ola,  

Ürəklər sevinclə, fərəhlə dola. 

Vüsala yetişək, hicran olmasın,  

İnsanlar sevinsin, kədər görməsin. 

 

 

NĠYƏ ġEĠR OLMASIN? 

 

Şair olsamda,  

Mən qadınam axı. 

Biş düşə gedir,  

Vaxtımın çoxu. 

Şeiri yazarlar gözələ,  

Gözəli tutarlar şeirə, qəzələ. 

Bəs qaynayan samovar,  

Biş, düşdən qalxan buxar. 

Niyə şeir olasın? 

Təmiz yuyulub,  

Qurulanan qablar. 

Göz oxşayan somavar,  

Mətbəxdə yanan çıraq,  
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Bərq vuran ağ appaq,  

Tavan, divar. 

Niyə şeir olmasın? 

Qadın çəkir ailənin nazını,  

Biri sevir payın çoxunu. 

Biri sevir azını. 

Biri sevir şor xiyar. 

Biri sevir təzəni,  

Birinin xörəyi olmalıdı,  

Yağsız, soğansız, sarımsaqsız. 

Birininki, duzlu, birininki duzsuz. 

Birinin qismətinə,  

Kürsülərdə oturmaq. 

Birinin qismətinə,  

Mətbəxdə çalışmaq düşür. 

Küllü bağa da şeir yazmaq olar,  

Adi mətbəxədə. 

Şeir mövzusu ola bilər. 

Bir hisli qazan, taxıl sovuran kürək. 

Sən onlara,  

Şair gözüylə baxasan gərək.  
 

 

ġEĠRĠM MƏNĠM 
 

Sən varlığımsan, canımsan,  

Ürəyim, beynim, qanımsan. 

Gecələr ayımsan, gündüzlər günəşim. 

Hər şey gözəlləşir, səndə gözəlləş. 

Şeirim mənim. 
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Varlığım, özüm,  

Şirin sözümsən. 

Canım, ciyərim, iki gözümsən. 

Şeirim mənim. 

Həyatımın rəngi sənsən,  

Ahəngi sənsən. 

Çiçəklərin çələngi sənsən,  

Mən bülbüləm, sən gülümsən. 

Açıl pardaxlan qızıl gül kimi,  

Şeirim mənim. 

Şeir gözəldirsadə olarsa. 

O şeir deyil başını yorsa. 

Mənalı səslən, şeirim incələş,  

Tar, kaman kimi. 

Sadəlik gözəldi, səndə sadələş,  

Aqil insan kimi,  

Şeirim insan kimi,  

Şeirim mənim. 

Lazım gəlsə silahlan bir əsgər kimi. 

Atıl meydana nərə çək Koroğlu kimi. 

Hamı bilir həyatın sonu ölümdü. 

Mənasız yaşayıb ölmək zülümdü. 

Mən ölsəm, sən də öl mənim kimi. 

Mənim yerim məzar, səninki. 

Ürəklər olsun, şeirim mənim. 

Yaşa ürəklərdə şeirim mənim. 
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ġƏRƏFDĠ SƏNƏTKAR OLMAQ 

 Kamil palançı olsa da insan,  

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.  

 Nizami Gəncəvi. 

Sadə insanlardı sənətkarlar,  

Onlar ürəklərdə tez yer tapırlar. 

Mən də istərəm sənətkar olam. 

Şeir yazam, mahnı bəstələyəm. 

Yamayam birinin çuxasını,  

Tikəm başmağını. 

Dəmirçi olam, körük basam,  

Cüt, kotan düzəldəm yer əkəm. 

İstərəm namərd ölə mərd altında. 

Qırğın silahları əriyə martında. 

Zəhlə tökməsin iş əvəzinə söz verən. 

Yaxunn gəlsin dəmir döyən, yer bəcərəm. 

Zəhmətkeş insanlar mənimdir,  

Onlar mənə tərəfdir,  

Zəhmətkeşlərin şairi olmaq böyük şərəfdir. 

Geniş mənzərələr, uca binalar. 

Görəndə ucalır başım. 

Elə xeyir verir,  

Həqiqi ixtiraçı, həqiqi alim. 

Yaltaqlara, satqınlara yaraşır ölüm. 

Çox böyük sənətkar olmaq. 

Elinlə bir durulub, bir axmaq. 

Həqiqi alim, şair, sənətkar. 

Qəlblərdə yaşar. 

Dünya durduqca onları 

Yaşadar bəşər. 
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ĠNKĠġAF EDĠB ELM 

 

Atalar sözüdür:- 

“Keçən günə gün çatmaz” 

Bu atalar sözü  

Mənim ürəyimə yatmaz. 

Keçən gündən çox getmişik irəli. 

Artıq bəyənmirik cütü, kotanı, beli. 

Keçmişdə biz bəslərdik, taxıl döyərdik. 

Vəl sürərdik, toxum səpib, xış çəkərdik. 

Çox əziyyət çəkərdik,  

Özümüzə edərdik zülüm. 

Hazırda inkişaf edib elim. 

Daha işləməkdən əyilmir belim. 

Traktor əkir, kombayn biçir. 

Tok dəyirmanı taxılı üyüdür,  

Onu çeşidləyir, seçir. 

İndi əl işinə azdı ehtiyac. 

Hər işə maşın edir əlac. 

Maşın pampıq əkir, becərir yığır. 

Dəzgah pampıq, yun əyirir. 

İşlər daha getmir ağır. 

Fabrik parça toxuyur, gözəllər xalı. 

İndi az əziyyət çəkir əhali. 

Bir ixtiraçı alim minlərlə. 

Fəhlənin işin görür. 

Yerin təkinə yenir. 

Göyün yeddi qatına çıxır. 
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ġAĠRLƏR DAĠM OLACAQ 
 

Şair sən niyə susursan? 

Söndümü ilhamın sənin 

Qalxıb enmir daha sinən. 

Boşaldı dolu xəzinən? 

Səbəb nədir sən susursan? 

Sən susduqca uduzursan. 

Qorxma sən dəyişir zaman. 

Yaşamağına var güman. 

Yaz dağıntını, talanı,  

Tənqid et məkri yalanı. 

Həqiqət qalıb gələcək,  

Şairlər daim olacaq. 
 

Müstəqil yaşayır elim,  

Dövlətin dilidi dilim. 

Öz gerbim, bayrağım, himnim. 

Var olsun müstəqilliyim. 
 

Hamı azad deyir sözün,  

Düz deyəndə çıxmır gözün. 

Şair təriflə elini,  

Sən qoru dövlət dilini. 
 

Simuzər götür qələmi,  

Tərif et küllü aləmi. 

Səndən sonra sözün qalsın. 

Xalqın səni yada salsın. 

Düz yazsan xalq səni sevər. 

Adın el dilində gəzər. 
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ƏLĠN VAR OLSUN 

 

Gözəl ilmə vuran əlin var olsun,  

Xalın əsirlərə ərməğan olsun. 

Yaratdığın o, gözəl əsərinlə,  

Bir inci bəxş etdin bəşəriyyətə. 

 

Sənin toxuduğun o gözəl xalı,  

Andırır səndəki böyük amalı. 

Çəkdiyin zəhmət, sənin alın tərin,  

Elə bəlli olur sənin hünərin. 

 

Qabarlı əllərin şərəfdir sənə,  

Çalışıb zəhmətinlə yüksəlsənə. 

Sənətin sənə şərəf gətirəcək,  

O, sənətinlə adın yüksələcək. 

 

Eli gəzəcək toxuduğun xalı,  

Sənə verəcəkdi şöhrəti, varı. 

Başın olacaq ucadan da uca,  

Alqışlayacaq həm cavan, həm qoca. 

 

Simuzər sevir səndəki hünəri,  

Vəsf edir gözəl sənəti, əməyi. 

Tükənməz əməyinlə, hünərinlə,  

Ərsə çatdırdığın şah əsərinlə,  

Yüksəldirsən şöhrətini şanını,  

Göyə qaldırırsan Azərbaycanı. 
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AT ĠGĠDĠN QANADIDI 

 

At igidə qanaddı deyib atalar,  

O, igidi qovğadan qaldan qurtarar. 

Şux yerişin, qaçışın ceyrana bənzər. 

Kaş bəndəzərdən sənə dəyməyə məzər. 
 

O, qan-qadalı vuruşlu, döyüşlü, çağlar,  

Hər tərəfimizi almışdı düşmənlər. 

Mən onda ümüdümü bağladım sənə. 

Dedim atın məni davadan qutarsana. 
 

Çox qanlı savaşdan qurtarmısan məni,  

Kaş qızıldan, gümüşdən nallayam səni. 

Köhlən qanlı-qadalı döyüşlərdə sən. 

Koroğluya, Nəbiyə kömək durmusan. 
 

Qəhrəman atla keçib qanlı döyüşlər,  

Düşmənə qan udduran, şanlı yürüşlər. 

Dinc vaxtdada at köməkdir insana,  

İgid sən onu qoruyub bəsləsənə. 
 

Simuzər faydalanıb atın işindən,  

Düşmən lərzəyə atın işindən. 

Həm igidə, həm zəhmətkeşə köməkdi,  

İnsan tək atıda ucaldan əməkdi. 
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NOVRUZ BAYRAMLARI 

 

Novruz bayramın sevinclə gözlərdik,  

Tonqal çatıb üstündən atılardıq. 

İl boyu çəkdiyimiz ağrıları,  

Biz tonqaldan atılıb yandırardıq. 

 

Çox sevinclə gəzərdik qonşuları,  

Gözəl keçərdi bayram gecələri. 

Papağımı atardım bacalardan,  

Bayram payı alardım yaxınlardan. 

 

Təzə nəyimiz varsa geyinərdik,  

Dostlarla deyib-gülüb şənlə. 

Əlimizə məşəl alıb gəzərdik,  

Gözəlləri oğrun-oğrun süzərdik. 

 

Səhərə kimi yatmazdıq, gəzərdik,  

Gün çıxmasın intizarla, gözlərdik. 

Günəşim “Kəhər atı min çıx” deyə,  

Gəzərək qışqırardı hər birimiz. 

 

Toplaşardıq süfrənin dövrəsinə,  

Şükür edərdik Allahın süfrəsinə. 

Gecə yuxu getməzdi gözümüzə,  

Babam xatirə danışardı bizə. 

 

Simuzər geri qayıda o, günlər,  

Doğma vətənindəki toy düyünlər. 

Gözəl günlər xoş anlar keçirərdik,  
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El dərdini birlikdə daşıyardıq. 

Allah istəsə alınar vətənim,  

Doğma eldə başlayar toy, düyünüm. 

 

 

ARZULAR YETMƏYĠR SONA 

 

İnsanlar girsədə gündə min dona,  

Arzular heç zaman yetməyir sona. 

Bəzi çıxdı göyün yeddi qatına,  

Bəzi insan yendi yerin təkinə, 

Yenə də arzular sona yetmədi. 

 

Aqil insan ülvi əməllə yaşar,  

Xalqı onu sevər, onu alqışlar. 

Gözəldi günəşə aya da çatmaq, 

Onları qabaqçıl dəstəyə qatmaq, 

Aqillərə çətindi arzuya çatmaq. 

 

Zamanla əl-ələ verəsən gərək,  

Hər bağdan dərədən bir gözəl çiçək. 

Töhvə vermək istəyirsənsə illərə,  

Onda sən qoşul əməkçi ellərə, 

Onda əməyin yayılar çöllərə. 
 

Arzular böyükdür, qısadır ömür. 

Bu qısa ömürdə yaradan ölmür. 

Yaşamaq istəsən ürəklərdə sən,  

İşinlə xalqa xeyir, verməlisən,  

Xalqla olsan yaddaşlarda qalarsan. 
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Simuzər nə gəlir sənin əlindən? 

Sən tez düşəcəksən xalqın dilindən. 

Səninki yazmaqdı sarıl qələmə, 

Gecə gündüz yaz, tənbəllik eləmə. 

Səndən nişanə yazdıqların qalar,  

Elin oxuyur səni yada salar.  

 

 

YETĠġĠB GÖZƏL ZAMAN 

 

Müstəqillik yetişib gözəl zaman,  

Yoxdur qəlbimizdə hıçqırıq, aman. 

Gedib vətənimdən kölə qorxusu,  

Vətənimdən gəlir bahar qoxusu. 

 

Ömür bir körpüdü hamı keçəcək,  

Ölüm şərbətini hamı içəcək. 

Ey insan üz çevir yamanlığından,  

Gəl danışaq dövrün yaxşılığından. 

 

Şairlər əlina olsun qələmi,  

Vərəqə süzülsün gözəl kəlamı. 

Qoxusuz çiçəkdir mənasız şeir,  

Ondan xalqına yetməz heç bir xeyir. 

 

Şair var baş açmır dünya işindən,  

Yaza bilmir dünyanın gərdişindən. 

İldə bir şeir çıxmırsa dilindən,  

Belə şair çıxsın söz meydanından. 
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Simuzər yazdığını gözəl yaz, yarat,  

Şeirini oxuyan olsun rahat. 

Hansı sənətdə olursa insan,  

Gərək yaratdığından ilham alsın. 

Yazma ilhamın Allahdan olmasa,  

Ürəyin şeirlə alovlanmasa. 

 

  

SARIL QƏLƏMƏ 

 

Qızıl bitirirdi torpağımız,  

Orda uca idi papağımız. 

Dubaylara yol açanda qızlar,  

Əlimizdən getdi namusla ar. 
 

Mən dözmürəm qürbətdə qalmağa,  

Tələsirəm tez yurdu almağa. 

Nərləri qandallayıb əzirlər,  

Didərgin adın bizə yazırlar. 
 

Var yoxumuzu düşmən aparıb,  

Dığalar zorla dartıb qoparıb. 

Eldə fil gücü vardı dizimdə,  

Qürbətdə eşidilmir sözümdə. 
 

Simuzər elin inciyib səndən. 

Sən az yazırsan obadan, eldən. 

Vətən üçün tənəbəllik eləmə. 

Sən gecə, gündüz sarıl qələmə. 

Qələminlə düşmənin bagrın yar,  

Səndən xalqına ancaq söz qalar. 
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ƏR OĞULLAR ƏL ÇALIR 

 

Öz qiymətin almır yaxşılar, pislər, 

Hörmətli tutulur nanəcib kəslər. 

Məxmərdən tikilir eşşəyin çulu,  

Qır atın ayağında yoxdu nalı. 

 

Küt beyin alçaqlar olublar ağa,  

Onlar at oynadırlar sağa, sola. 

Tərlanlar qəfəsdə, sarılardı ağa,  

Bülbülə cəh-cəh öyrədir qurbağa. 

 

Bilinmir sonu bu işgəncələrin,  

Hər şey yaxşı olacaq, siz əl çalın. 

Ər oğullar alçaqlara əl çalır,  

Əl çala-çala millətim alçalır. 

 

Simuzər vara göz tikməz zərrəcə,  

Gözəllər çıxarılıbdı həllaca. 

Əvvəl qız olardı ayrı biçimdə,  

İndi etibar yox qızlar içində. 

 

 

ATOM DĠNC MƏQSƏDƏ YÖNƏLSĠN 

 

Xirosima cinayəti,  

Silkələdi bəşəriyyəti,  

Qırıldı oğul, uşaq, ana. 

Dünya az qaldı alışa, yana. 

İki yüz min insan qırıldı. 
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Atom bombasından. 

Od püskürdü,  

Təbiətdəki bütün canlılar,  

Məhv oldu, alışdı yandı. 

Xirosima şəhəri qana boyandı. 

Güllər baş qaldırırdı,  

Bahar eşqiylə. 

Qız gəlinlər evdən çıxırdı,  

Xoş gələn, güllü həyat eşqiylə. 

Yaz gəlirdi, çiçəklənirdi aləm. 

Bomba partladı, elə bu dəm. 

Qırıldı iki yüz min adam. 

Alışdı, yandı, torpaq. 

Məhv oldu həyatda. 

Onun nemətləridə,  

Puç oldu arzular, diləklər. 

Göydən yerə enib,  

Ağladı mələkləklər. 

Elmin bu yüksəlişinə,  

Alimin ixtirasına,  

Lənət yağdırdı bəşəriyyət. 

İndi də insanlar gəlir xirosimaya. 

Bu müsibətin ağırlığını,  

Duyurlar onlar yenə. 

Sükut edib, əyirlər başlarını. 

Axıdırlar göz yaşlarını. 

Deyirlər birləşək, birdə yol. 

Getməyək belə qırğına. 

Atomu yönəldək faydalı işə. 

Maşın işləsin atomla,  



159 

Atom elektrik stansiyası yaransın. 

Zülmətlər işıqlansın. 

Həyat çiçəklənsin, gülsün, oyansın. 

Müxtəsəri atom. 

Dinc məqsədə yönəlsin. 

 

 

 

ÜZÜMÜZ GÜLƏ 

 

Kaş dünyada əmin amanlıq ola,  

İnsanlar sevinə, insanlar gülə. 

Quruya o, silah düzəldən əllər,  

Biri-birindən gözəl gələ illər. 

 

Çaylarla, dənizlər qoşa-qoşadır,  

Sular axıb tökülürlər dənizə. 

Başı qarlı dağların baş-başadır. 

İnsanlar yayılır tarlaya, düzə. 

 

Ölkələr, şəhərlər bir qardas ola,  

Namərd ölə, sular axa durula. 

Azərbaycan birləşə bir ola,  

Həsrətlər qovuşa, üzümüz gülə. 

 

Ellər qonaq gedə bir-birinə,  

Çata bir-birinin xeyir, şərinə. 

Millətlər birləşə bir qardaş ola. 

Üzlər gülə, ürək sevinclə dola. 
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Hələ də dünyada düşmənlər vardı,  

Bu geniş dünya çoxlarına dardı. 

Barıt qoxusu çəkilə dünyadan,  

İnsan azad ola birləşə cahan. 
 

Simuzər sən də sevinib güləsən,  

Bütün insanları qardaş, görəsən. 

Silaha sarıla milli ordumuz. 

Mənim də ömrüm çata o, günə,  

Vətənimdə gedən toya-düyünə. 

 

 

ANA FƏRYADI 

 

Ana oğul böyütdü,  

Boya-başa çatdırıb. 

Əsgərə yola saldı,  

Ana arzuya çatdı. 
 

Ana oğul böyütdü,  

Oğul gedib gəlmədi. 

Vətənin xidmətində,  

Vətənə qurban getdi. 
 

Ana oğul böyütdü,  

Oğullar toysuz getdi. 

Arzular sona yetdi,  

Analar fəryad etdi. 
 

Ana oğul böyütdü,  

Oğul barın yemədi. 
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Nə torpaqlar alındı,  

Nə də oğul qayıtdı. 

 

Ana oğul böyütdü,  

Pəhlivan oğul getdi. 

Bu ağrı acılardan. 

Ana da vəfat etdi. 

Analar fəryad etdi. 

 

İgidlər, nərlər qalxar 

Torpağımız alınar. 

Simuzər də sevinər. 

Şəhid ruhlar şad olar. 

Oğul qanı alınar. 

Ana sevinər gülər. 
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SON SÖZ 

 

Hacı Simuzər Çərkəz qızının həyatı. Dünyaya göz açdığı 

Tumas ata dağının ətəyində yerləşən, füsunkar gözəlliyi ilə 

yaddaşlarda qalan Dağtumas kəndi, onun lilpar çeşmələri, bu-

laqları, əzəmətli qayaları, min bir dərdin dərmanı olan tər çi-

çəkləri və bütün bunlar onun yazılarında, yaradıcılığında öz ək-

sini tapmışdır. Hacı xanımın ilk silsilə şeirləri şair-publisist 

Əşir Bəşiroğlunun “Nəbi yurdu” kitabının bir bölməsində işıq 

üzü görmüşdü. Bu şeirlərində onun gənclik təəsüratları, lirik 

düşüncələri, həyat arzuları və amalı geniş yer almışdır.  

Hacı Simuzər Çərkəz qızının “Vətən həsrəti”, “Təknur” 

2011 şeirləri, sayca ikinci kitabı daha geniş oxucu kütləsi üçün 

hesablanmışdır. Onun bu kitabında ilk şeirlərində olduğu kimi 

Vətən həsrəti, yurd sevgisi, daşlaşmış Tumas ata əzəməti, dağ-

ların vüqarı, təbiətin rəngarəngliyi, zümzüməli bulaqların pıçıl-

tısı bütün çalarları ilə təsvir olunmuşdur. Bayatılarının birində : 
 

Biz də bir qışlaq idik,  

Qışlağa müştaq idik. 

Fələk vurdu dağıtdı,  

Qədimi qışlaq idik. 
 

Deyimi ilə Hacı xanım sanki haray çəkir, yurd yerlərimizi, 

viran qalmış torpaqlarımızı yada salır, qaçqın-köçkün həyatını 

lənətləyir, ər oğullarımızı köməyə, ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

etməyə çağırır. Bu nikbin notlarlada o, şeirlərini yazır və mü-

qəddəs ocaqlara, ziyarətgahlara üz tutur. 

Gənclik illəri və doğulduğu ətraf mühit, müqəddəs yerlər, 

ocaqlar onu əhatə etdiyindən, doğma ata və anasının inanclı 
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adamlar olması onu erkən yaşlarından islam dininin dərinliklə-

rinə baş vurmağa, ziyarətgahlara getməyə sövq edir. İxtisasca 

şəfqət bacısı olması, insanlara köməyə ehtiyacı olanlara hər cür 

yardım göstərməsi, köməyə tələsməsi onu daha da duyğulandı-

rır, onu şeriyyata gətirir, onu əhatə edən ziyarətgahlar və onun 

nümayəndələri haqda yazmaqda qərarlanır.  

İlk öncə Yunis İmrə, Şıx Mir Həmzə, Seyid Nigari və bir 

çox dünya şöhrətli dahiləri Cahana bəxş etmiş Böyük-türk Qa-

ramanilər nəslindən olan bütöv Azərbaycanı əhatə edən, Hacı 

Qaraman övladları övlüyaları olan Böyük Alı Çələbi, Alı Çələ-

bi, Hacı Qasım Çələbi, Yasin Çələbi, Mirsədi ağa, Əhməd çələ-

bi övladları haqqında, yaxın keçmişdə dünyasını dəyişmiş öv-

lüya çələbilər, Həcər nənə, Suqra nənə, Şahlıq nənə, Məhəm-

mədəli Çələbi, Əhməd Çələbi oğlu Arzu nənə haqqında yazdığı 

aşiqanə, məlhəm şeirləri oxucuları və onları tanıyanları duyğu-

landırır, oxucu qəlbini fəth edir. Bu mənada Hacı Simuzər Çər-

kəz qızının sayca üçüncü “Ziyarətgahlara gedən yol” kitabının 

oxucu qəlbinə yol tapacağına, müqəddəslərə, övliyalara olan 

inanclarını daha da artıracağını ümid edirik. İnanırıq ki, Hacı 

xanım yaşadığı 61 illik ömür yolunu ləyaqətlə davam etdirə-

cək, insanlara olan sonsuz məhəbbətini, ülviyyətini əsirgəmə-

yəcək, getdiyi ən böyük ziyarətgahların məsuliyyətini dərk edə-

rək, yaşadığı ömür yolunu və yaradıcılığını davam etdirəcəkdir. 

Bu yolda ona uğurlar diləyir, arzuların çin olsun deyir və doğ-

ma yurd yerlərində, Külli Qarabağda görüşmək ümidi ilə ayrı-

lırıq.  

 Nazir Çərkəz oğlu  

müəllim, publisist. 

 26.12.2011 
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