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ÖN SÖZ 

 

Son zamanlar Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan 

Cəbrayıl haqqında bir sıra kitablar, Monoqrafiyalar, jurnal və 

qəzet məqalələri nəşr olunub oxuculara təqdim olunmuşdur. Bu 

nəşrlər arasında heç bir fərq qoymadan hamısını qiymətli mən-

bə hesab edir və onların müəlliflərinə öz dərin təşəkkürümü 

bildirirəm. Bu nəşrlərdən bir neçəsinin adını çəkməyi özümə 

borc bilirəm. 

Bunlardan Əjdər Yunus Rzanın 2001-ci ildə “Nasir” nəş-

riyyatı tərəfindən buraxılmış “Bir ovuc torpaq”, 2006-cı ildə 

həmin nəşriyyat tərəfindən buraxılmış “Niyə açdın ay bənöv-

şə?”, 2008-ci ildə yenə “Nasir” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış 

“Yol gedirəm” kitablarını, Baba Quluyevin 2007-ci ildə “Tək-

nur” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Yurd bizi çağırır” və s. 

kitablarını, Əlisahib İsrafilzadənin 1998-ci ildə Gəncə “Ekalo-

giya” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Gürzə gözü”, “Yəhya 

Çələbi haqqında” və s. kitablarını, Malik Əhmədoğlunun “Tə-

fəkkür” nəşriyyatı tərəfindən 2007-ci ildə buraxılmış “Birdə 

baxacaqmı gözüm dağlara”, yenə 2007-ci ildə həmin nəşriyyat 

tərəfindən buraxılmış “Ölməyə qoymayın ümidlərimi”, 2008-ci 

ildə yenə “Təfəkkür” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Sevin-

cim, qəmim vətən” kitablarını, Vaqif Mehdinin 2001-ci ildə 

“Araz” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış, “Anamı ovuda bilmi-

rəm daha”, 2005-ci ildə yenə “Araz” nəşriyyatı tərəfindən bura-

xılmış “Cəbrayıla gedəydim kaş” kitablarını, Nəcim Sinə Tu-

masinin 2005-ci ildə “Nurlan” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış 

“Dağlar niyə ağlayırsan? ” və s. kitablarını, Sahib Kərimoğlu-

nun “Nərgiz” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Darıxmışam” 

kitabını, Sərviz Hüseynoğlunun 2007-ci iə “Təknur” nəşriyyatı 

tərəfindən buraxılmış “Həcərin nağıl dünyası” adlı kitablarını 

göstərmək olar. 

Hacı Simuzər xanım isə oxucularla ikinci görüşü olan “Və-
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tən həsrəti” adlı kitabında ötən günlər haqqında xatirələrini, 

yurdu və ana vətəni haqqında düşüncələrini verməyə çalışıb. 

Ona nə dərəcədə nail olubsa onu əlbətdə oxucular deyəcək. 

Onun birinci yazısı şair Əşir Bəşiroğlunun “Nəbi yurdu” kita-

bının bir bölməsində verilmişdir. O şeirlər oxucuların rəğbətini 

qazanmışdır. Mən inanıram ki, “Vətən həsrəti” adlanan bu 

kitabda oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır. Hacı 

Simuzər xanım el, obasına, dilinə, dininə möhkəm tellərlə bağlı 

olan bir insandır. Onun “Zikir, Səbir edərəm mən” şeirindən bir 

bəndinə fikir verin: 
 

Ruzumu verən Allahdı, 

Kəbə evi qibləgahdı. 

“Hacı Qaraman” pirimiz, 

Zikir, Səbir edərəm mən. 
 

Bu misralarda Hacı Simuzər xanımın ulu yaradana inamı, 

yaxınlığı açıq aşkar öz əksini tapır. Allahını tanıyan insan, 

vətənini, doğulduğu torpağı, Valideyinlərini, doğmalarını, ən 

nəhayət keçmiş və gələcəyini tanıyır, onu ürəkdən sevir. Hacı 

Simuzər xanımı yaxından tanıyanlar ondakı müsbət insani key-

fiyyətləri asanlıqla duyur. Vətənin hər güşəsi onun üçün əziz-

dir. Düşmən əhatəsində olan doğma yurdu Cəbrayıl üçün ürəyi 

əsir. Ora qayıtmaq həvəsi ilə yaşayır. “Neylərəm” şeirinin bir 

bəndinə fikir verin: 
 

Əsir düşüb mənim Vətən torpağım,  

Qubadlım, Dağtumasım, Cəbrayılım. 

Bu qəm yükün hara yazım? 

Bu qisməti yazan yazıb neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
 

Hacı Simuzər xanım Vətəninin inanc yerlərinə, ocaqlarına, 

pirlərinə, seyidlərinə, 

Çələbilərinə ürəkdən bağlıdır. Bu bağlılığı onun “ay Mi-



 

5 

 

rim” şeirində açıq hiss etmək olur. O, şeirin bir misrasına fikir 

verin: 

Yaman əsdi ayrılığın yelləri, 

Bir-birinə calandı yaş illəri. 

Ölümünlə ağlatdın sən elləri, 

Təbiblər, təbibi ay Mirim mənim. 
 

Bu kiçik yazımla mən heç də Hacı Simuzər xanımın ya-

radıcılığını təhlil etmək fikirində deyiləm ümumi olaraq onun 

yaradıcılığı haqqında oxuculara məlumat vermək istəyirəm. 

Hacı Simuzər xanımın şeirlərində Vətənə sevgi, elə məhəbbət 

hisləri qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Bu kitab müəllifin 

oxucularla ikinci görüşü olsada ondakı daxili enerji imkan verir 

ki, onun hələ neçə-neçə kitabları oxucularla müəllif arasında 

körpü yaratsın. Ona bu çətin yolda, Hacı Simuzər xanıma uğur-

lar diləyirəm. 

Əşir Bəşiroğlu şair,  

Azərbaycan yazıçılar Birliyinin üzvü. 

 

 

BÖYÜK ZĠYARƏGAHLARA  

GEDƏN YOL 

 

Hacı Simuzər xanım şeir-sənət vurğunudur. O, boş vaxtla-

rında şeir yazmaqla məşğul olur.  

Hacı Sumizər Çərkəz qızı 27 yanvar 1950-ci ildə Cəbrayıl 

rayonunun Dağtumas kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 

1968-ci ildə Bakı 1 №-li tibb məktəbin bitirmişdir. 

O vaxtdan 1993-cü ilin avqustuna kimi Dağtumas kənd 

xəstəxanasında tibb bacısı vəzifəsində işləmişdir. Məlum sə-

bəblərə görə 1993-cü ilin avqust ayının 24-də məcburi köçkün 

kimi Sumqayıt şəhərinə gəlmişdir. O vaxtdan hal-hazıra kimi 

Sumqayıt şəhərində yaşayır və iş yerindən orta əmək haqqı alır. 
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Hacı Sumizır xanım 21 noyabr 2008-ci ildən 17 dekabr 

2008-ci ilə kimi Həcc ziyarətində olub. Suriya, Mədinə və 

Məkkə şəhərindəki ziyarətgahları ziyarət etmişdir.  

3 mart 2009-cu ildən 12 mart 2009-cu ilə kimi Məşhəd şə-

hərində olmuş və 40 ziyarətgahı ziyarət etmişdir. 20 aprel 

2009-cu ildən 2 may 2009-cu il tarixə kimi Kərbəla ziyarətində 

olmuşdur. Kərbəla ziyarətində Simuzər xanım Nəcəf, Kazmin, 

Qum, Məşhəd şəhərlərindəki ziyarətgahları ziyarət etmişdir.  

Eyni zamanda böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin qəbri-

ni də ziyarət etmişdir. 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Məşhəd ziyarətində ziyarət 

olunan yer. 

 

1. Bibi-Heybət Həkimə xanım ziyarəti – Bakı ş. Azərb. 

Respub. – 7-ci İmam Museyi Kazımın qızı, 8-ci İmam Rzanın 

bacısıdır. 

2. Maşğan-İlan piri ziyarəti – Astara ş. Azərb. Respub. 

3. İmamzadə İbrahim – Astara ş. İİR 

4. İmamzadə Qasım – Astara ş. İİR. – 7-ci imam Museyi-

Kazımın nəvələridir. Məmun tərəfindən 9-10 yaşlarında başları 

çini ilə kəsilib. 

5. İmamzadə Haşimi Mühəmməd Hənəfiyyənin ziyarəti – 

Mühəmməd Hənəfiyyə Əli-Əleyhissəlamın övladıdır. Rəşt ş. 

İİR 

6. Həzrəti Mənsumənin-Fatimə-ziyarəti. Həzrəti Mənsu-

mə 7-ci imam İmam Musayi Kazimin qızı 8-ci imam Rzanın 

bacısıdır. Qum ş. 

7. Həzrəti Mənsumənin yaşadığı ev və ibadət yerinin zi-

yarəti. Qum ş. 

8. Cəmkəran – İmam Zaman Ağanın məqam yeri, niyyət 

quyusu  

9. Behişti Zəhra-Seyidlərin ziyarəti. Tehran ş. 

10.  İmamzadə Yəhyanın ziyarəti. 7-ci imam İmam Musa-

yi Kazımın oğlu, 8-ci İmam Rzanın qardaşıdır. Səbzibar.ş. 
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11.  Abasətin ziyarəti. Abasət imam Rzanın dostudur. Xo-

rasan vilayəti, Məşhədə 25 km qalmış  

12.  8-ci imam İmam Rzanın-Əli-ziyarəti. Məşhəd ş. 

13.  Şeyx Bəahddininin ziyarəti. Məşhəd ş. 

14.  Nərgiz xanımın ibadət yerinin ziyarəti. Məşhəd ş. 

15. 12 imam İmam mehdinin gəliş yeri və minbərin ziya-

rəti. İmam Mehdi Sahib əz Zaman 11-ci imam Həsən Əsgərinin 

oğludur. 

16.  Niyyət qapısının ziyarəti. Məşhəd ş. 

17. Şəfa qapısının ziyarəti. Məşhəd ş. 

18.  8-ci imam İmam Rzanın-Əli-ehsan süfrəsinə dəvəti. 

Məşhəd ş. 

19.  İmam Rzanın qədəmgahı. Nişapur ş. 

20.  İmam Rzanın ayət namazı qıldığı yer. Nişapur ş. 

21.  İmam Rzanın hacət namazı qıldığı yer. Nişapur ş. 

22.  Şəfaət bulağı, şəfaət ağacının ziyarəti. Nişapur ş. 

23.  Cümə namazında ibadət yeri. Nişapur ş. 

24.  4 İmamzadənin şəhid olduğu yer. Səbzibar ş. (ilk zəv-

var olublar) 

25.  Seyid Rzanın ziyarəti. Simnan ş. 

26.  Seyid Əli Əkbər ziyarəti. Simnar ş. 

27.  İmamzadə Talebin ziyarəti. Sarımsar ş. İmamzadə Ta-

leb 4-cü imam Zelnalabdinin nəvəsidir. 

28.  İmamzadə Şah Əbdül Əzim ziyarəti. Rey ş. İmam Hə-

sən Müştəbanın nəvəsidir.  

29.  İmamzadə Həmzənin ziyarəti. Rey ş. İmamzadə Həm-

zə İmam Rzanın qardaşıdır. 

30.  İmamzadə Taherin ziyarəti. Rey ş. İmamzadə Taher 4-

cü imam Zeynalabdinin oğludur. 

31.  İmam Musayi Kazım 3 qızının ziyarəti (Xədicə, 

Kübra, Suqra) (düşmənlər onları suda boğub şəhid ediblər)  

32.  Xanım Şəhrəbanunun ziyarəti. Rey ş. (dağda) 

33.  Xanım şəhrəbanunun məqam yerinin ziyarəti. Rey ş. 

Xanım Şəhrəbanu İmam Hüseynin xanımıdır, İmam Zeynalab-
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dinin anasıdır. 

34.  İmamzadə Salehin ziyarəti. Tehran Ziba ş. İmamzadə 

Saleh İmam Musayi Kazımın oğludur. 

35.  İmamzadə Davudun ziyarəti. Damavənd dağı (3500 

metr) 

36.  Şahzadə Hüseynin ziyarəti. Qəzvin ş. Şahzadə Hüseyn 

İmam Rzanın qardaşıdır. 

37.  İmam Süleyman İmam Rzanın qardaşıdır. Müəngi 

şəhəri Rodbor. 

38.  İmamzadə Həsən İmam Məhəmməd Tağının oğludur, 

İmam Rzanın nəvəsidir. 

39.  İmamzadə Harun İmam Musayi Kazımın nəvəsi 

(Qəzvin şəhəri)  

40.  İmamzadə Naib. Səbzibar ş. 

 

Simuzər xanım xoşbəxt adamdır ki, Həcc, Məşhəd və Kər-

bəla ziyarətgahlarında olmuş və onların hər üçünü ziyarət et-

mişdir. O özü də o ziyarətgahları xatırlayaraq deyir: “Mən özü-

mü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, Allah o ziyarətgahları ziyarət 

etməyi mənə qismət etmişdir. İndi mənim ürəyimdə heç bir 

arzum qalmayıb. Əgər o üç ziyarətgahı təkrar ziyarət etmək bir 

də mənə qismət olarsa, mən özümü ikiqat xoşbəxt sayaram. Bir 

də Allahdan arzum budur ki, arzusunda olanlara da o ziya-

rətgahları ziyarət etməyi qismət eləsin. 

Ziyarətgahlara getməkdə bizə bələdçilik edən və yol göstə-

rən Kərbalayı Mirzə Hüseynə, Hacı Talehə dərin minnətdar-

lığımı bildirirəm. Bu işdə mənə maddi və mənəvi dayaq olduq-

larına görə Hacı Sabirə, Hacı Bəhruza və Yaqub müəllimə “çox 

sağ ol” – deyirəm. Qohum-qardaş və onların balalarına mənə 

köməklik göstərdiklərinə görə razılığımı bildirir və Allah 

onlara “yar olsun” – deyirəm. 
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ZĠKR, SƏBĠR EDƏRƏM MƏN 
 

Bismillah söyləyəndə, 

İşin avand olar, bəndə. 

Allah adı çəkiləndə, 

Zikr, səbir eylərəm mən. 
 

Sudan duru, aydan arı 

Neynirəm dövləti, varı. 

Yaddan çıxmaz yurda sarı, 

Zikr, səbir eylərəm mən. 
 

Ruzini verən Allahdır, 

Kəbə evi qibləgahdır. 

“Hacı Qaraman” pirimiz, 

Zikr, səbir eylərəm mən. 
 

Bizə bəxş edib dünyanı, 

Naz-nemət, əziz Quranı. 

Yerin, göyün yaradanı 

Zikr, səbir eylərəm mən. 
 

Qəlbimizdən silinməzdir, 

Allah gözə görünməzdir. 

Səbir Allahın adıdır 

Zikr, səbir eylərəm mən. 
 

Allahın adı min birdi, 

Onun biri də, Əzimdi. 

İmam Museyi Kazımdı, 

Zikr, səbir eylərəm mən. 
 

Simuzər, çəkərəm qəm 

Torpağımız getdi əldən. 

Dağtumasın həsrətindən  

Zikr, səbir eylərəm mən. 
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AY MĠRĠM 

 

Yaman əsdi ayrılığın yelləri, 

Bir-birinə calandı yas illəri, 

Ölümünlə ağlatdın sən elləri, 

Təbiblər təbibi, ay Mirim mənim. 

 

Göz yaşlarım haraydımı, haydımı? 

Taleyinə fələk yazan paydımı? 

Zalım fələk ömürünə qıydımı? 

Dərdlilər dərmanı, ay Mirim mənim. 

 

Torpağın hər qarışında izin var, 

Hər obada, hər bir eldə sözün var. 

İnanmıram səni udub daş məzar  

Yaralar məlhəmi, ay Mirim mənim. 

 

Kağız yanar, qələm yanar, söz yanar, 

Qəhər boğar, yaş süzülər, göz yanar, 

Məzar üstə elə bil ki, köz yanar, 

Bir elin dayağı, ay Mirim mənim. 

 

Viran qalıb o gözəl obam, elim, 

Solub gül-çiçəyim, yanıb çölüm. 

Min dərdə dərmandı, hər sözün sənin, 

Xəstələr şəfası, ay Mirim mənim. 

 

Yollar uzun olarmışmı, bu qədər? 

Üzdü bizi bu ayrılıq, bu kədər. 

Yol açılıb veriləydi, şad xəbər. 

Simuzər alimi, ay Mirim mənim. 
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ARZUM KÖÇDÜ 
 

Arzuladım Arzum oldu, 

İllər keçdi, yaşa doldu. 

Fələk tale yazan oldu, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 

 

Üzümü qoy gül üzünə, 

Baxma yadların sözünə. 

Tale gülmədi üzünə, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 
 

 

Fələk səni bizdən aldı, 

Bizi dərdə-qəmə saldı. 

Arzum ürəyimdə qaldı, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 

Gözəl balan zəlil oldu, 

Dərdə düşüb, qəmgin oldu. 

Gül rəngi saralıb soldu, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 

Məzlum balan bina qurdu, 

Kimə qaldı, gözəl yurdu? 

Ata-ana həsrət qaldı, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 

Qasım Çələbi nəvəsi, 

Asimanda Suqra səsi. 

Çağırır Həcər nənəsi, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 

Simuzər, qəlbin virandı, 

Ağır dərddən ürəyin yandı. 

Dərd üstünə dərd qalandı, 

Arzum köçdü bu dünyadan. 
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YƏHYA ÇƏLƏBĠYƏ 

 

 

 

İtirdim Bakıda ata, anamı, 

Çələbi Arzumu, Yəhya babanı. 

Ocağım – o Hacı Qaraman hanı? 

Hesaba gəlmir ölənlərin sanı 

Yəhyam, Teyfurum, Suqram,  

     Arzum hanı? 

 

 

 

Dünya bağçasında gül kollarım var, 

Bu kollar içində nur yollarım var. 

Tapşırılmamış nurlu bir Şahlığım var. 

El-obasız ölən Teyfur Çələbim, 

Yəhyam, Teyfurum, Suqram, Arzum hanı? 

 

Qubadlı, Cəbrayılı el bilmisən, 

Beyləqanda özünə yer seçmisən. 

Cənnət quşu olub, göyə uçmusan. 

Qürbətdə dözməyib sən tez köçmüsən, 

Yəhyam, Teyfurum, Suqram, Arzum hanı? 

 

Qəlbində çox kövrək sözün qalıbdı, 

Ürəkdə min dilək, arzun qalıbdı. 

Hər bir evdə sənin əksin qalıbdı, 

Rəfiqən, Xədicən ağlar qalıbdı, 

Yəhyam, Teyfurum, Suqram, Arzum hanı? 
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SUQRA ÇƏLƏBĠYƏ 

 

Gözəllikdə gözəllərin xanısan, 

Tanıyanlar bilir, qəm libasısan. 

Yasinlə, Sadanın nişanəsisən, 

Dünyanın çox qəm-kədərin 

 dadmısan. 

 

Bala anasından düşüb aralı, 

Fələk hər ikisini edib yaralı. 

Ürək dözməyir, daha bu hicrana 

Sənsiz atan qalıbdır yana-yana. 

 

Tanrı necə yazı yazıb sizlərə, 

Çərxi-fələk zülm eylədi sizlərə. 

Zalım fələk rəhm etmədi bizləri,  

Bu dünyadan qəm-kədərlə getdin sən. 

 

Taleyin bənzəyir bir gülüstana, 

Kitaba yazılsa, neçə dastana. 

Simuzər dözə bilmir həsrətinə, 

Kaş gələ biləydi, qəbrin üstünə. 
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 NEYLƏRƏM 
 

Kəndim Dağtumasdı, elim Cəbrayıl, 

Haqqın qismətinə olaram qail. 

Həyatda arzuma olmadım nail. 

Bu qisməti yazan yazıb, neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
 

Əsir düşüb mənim vətən torpağım, 

Qubadlım, Dağtumasım, Cəbrayılım, 

Bu qəm yükün hara yazım? 

Bu qisməti yazan yazıb, neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
 

Yol gözləyir Qubadlım, Cəbrayılım, 

Tumas ata, Tumas dağ, Üç Qardaşım. 

Üçgözlü şəfalı Tumas bulağım 

Bu qisməti yazan yazıb, neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
 

Hanı bəs ucaboylu Xan Çinarım? 

Şəfalı Hacı Qaraman ocağım. 

O geniş gəyən düzüm, üzüm bağım 

Bu qisməti yazan yazıb, neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
 

Nicat verən başıkəsik Kümbəzim, 

Mənim Dərviş pirim, Şıxəzəddinim. 

Dolanıb Ağbulağı su içəydim 

Bu qisməti yazan yazıb, neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
 

Müqəddəs Tumas ata, Yeddi qardaş 

Sənin ziyarətinə gələydim kaş. 

Kəkotulu çayından içəydim kaş  

Simuzər, yazan yazıb, neylərəm? 

Dağtumasım, Mollum üçün göynərəm. 
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QONġUM AYNURƏYƏ 

 

Ucaboylu, şirin sözlü, 

Xoşxəyallı, gülər üzlü, 

Xörəkləri dadlı, duzlu, 

Ay Aynurəm, qonşum mənim. 

 

Hərdən xəyala dalırsan, 

Zirvələrə ucalırsan, 

Yollara çox boylanırsan. 

Ay Aynurəm, qonşum mənim. 

 

Qəhqəhə çəkib gülürsən, 

Şirin söhbətlər edirsən. 

Hərdən mahnı oxuyursan, 

Gözəl-göyçək qonşum mənim. 

 

Bizlər Cəbrayıl, Qubadlı 

İndi olduq, Şirvan elli. 

Balaları şirin dilli, 

Ay Aynurəm, qonşum mənim. 

 

 

 

QONġUM SAFURƏYƏ 

 

Ay Safurə, sən özünü üzmə gəl. 

Gücün çatmaz, düzən düzüb pozma gəl. 

Göz yaşını leysan kimi süzmə gəl, 

Taleyin hökmüdür, neyləmək olar? 
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Çox kövrəltmə, məni qəmgin etmə gəl. 

Bina qurdum zəhmətim oldu hədər. 

Alın yazısıdır, onu da bil sən, 

Taleyin hökmüdür, neyləmək olar? 

 

Sən Qubadlı xoşxəyallı onu bil. 

Qonşun Cəbrayıllı ilə tapdın dil. 

Bacı olduq, Şirvan ellərində biz. 

Taleyin hökmüdür, neyləmək olar? 

 

 

QĠSMƏT PAYIM 

 

Yuva qurdum, tale onu uçurdu. 

Bina qurdum, düşmən bizi qaçırdı. 

Naşı ovçu oldum, ovu qaçırtdım, 

Yazan belə yazıb, qismət payımdı. 

 

Çox kövrəldim, qəmgin oldum, bir qədər. 

Zəhmət çəkdim, zəhmətim oldu hədər. 

Alın yazısıdır, onu da bil sən, 

Yazan belə yazıb, qismət payımdı. 

 

Köçkün olub səpələndik ellərə, 

Məcnun olub düşdük çöldən, çöllərə. 

Nə deyəsən, ötüb keçən illərə, 

Yazan belə yazıb, qismət payımdı. 

 

Simuzər çəkdi dünyada əzabı, 

İtirdi Bakıda ata, ananı. 

Gəlin Xuramanı, Yəhya babanı, 

Yazan belə yazıb, qismət payımdı. 
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HƏCC ZĠYARƏTĠNĠZ QƏBUL OLSUN 

 

Allaha inam gətirib, 

Gecə-gündüz yalvardıq biz. 

Həccə getdik iki bacı, 

İkimiz də olduq hacı. 

Sənəd verdik hər ikimiz, 

Son gününü gözlədik biz. 

Noyabr iki min səkkizdə, 

Yola düşdük, hər ikimiz. 

Allah bizi dəvət etdi, 

Qardaşlarım kömək etdi. 

Hacı Taleh bələdçimiz, 

İyirmi beş nəfərdik biz. 

Gürcüstan, Türkiyə yolu, 

Sehr edirik sağı-solu. 

Allah bizə açıb yolu, 

Qəlbimiz sevinclə dolu. 

Suriyada xanım Zeynəb  

Ziyarətin vurduq başa. 

Peyğəmbər ziyarətinə, 

Mədinəyə yollandıq biz. 

Ruqiyəni, Səkinəni 

Bilalı ziyarət etdik. 

Yetmiş iki şuadanın, 

On altı başını gördük. 

Simuzərəm, qəlbim toxdu. 

Ürəyimdə arzum çoxdu. 

Minada kəsdik qurbanı, 

Səkinəylə verdik ehsanı. 

Səy etdik Səfa, Mərvanı, 

Təvat etdik biz Kəbəni. 
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ÖLÜMÜNƏ ÇATMADIĞIM ANAMA 

 

Özüm gəlib çatsa idim, 

Əllərindən tutsa idim, 

Gözlərinə baxsa idim, 

Qəlbini kövrəltsə idim, 

Sənə ağlamazdım ana. 

 

Rafiq, Bayram qəddin əydi. 

Xuraman tez köç eylədi. 

Fələk necə qan eylədi 

Yorğun düşüb, qaşdın anam  

Sən də belə köçdün, anam. 

  

Sən Səxavət deyə-deyə, 

Haray saldın yerə-göyə, 

Dərd ürəyin yeyə-yeyə. 

“Dedin” – bala toy eləyim, 

Mən də toydan sonra ölüm. 

 

Gözlərin hey yolda qaldı, 

Sənin xəyalın dolandı, 

Arzun ürəyində qaldı. 

Telefonda izin qaldı. 

Deyilməmiş sözün qaldı. 

 

Gəl ay bala, toy eləyim. 

Mən də ondan sonra ölüm. 

Üstümdən ötübdü səmum.  

Dəryada batıbdı gəmim. 

Simzar sənə qurban, anam. 
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ĠKĠ BACI  

 

Həmişə qorumuşam ismətimi, 

Allahdan istəmişəm qismətimi. 

Ana olmaq arzusunda olmuşam, 

Arzum ürəyimdə yaşa dolmuşam. 

 

Övladdan bağlasa da əl-qolumu, 

Ziyarətgahlara açıb yolumu. 

Gecələr dua etdik iki bacı, 

Onunçün Allah bizi etdi hacı. 

 

Ziyarətgaha sidq ürəklə getdik, 

Məkkə, Mədinəni ziyarət etdik. 

Həyatda çox dadmışıq ağrı-acı,  

Sonda hacı olduq, biz iki bacı. 

 

Ulu Tanrıya həmdi səna olsun, 

Sonrakı həyatım sevinclə dolsun. 

Simuzər, həyatdan küskün olma sən. 

Məşəd, Həccə, Kərbəlaya getmisən. 

Qalan ömrü namus, qeyrətlə yaşa. 

Ziyarətgahları təkrar vur başa. 

 

 

VƏTƏN HƏSRƏTĠ 

 

Düşmən alıb torpağımı, daşımı, 

Tamamilə itirmişəm başımı. 

Artıb mənim dərd-sərim, ağrı-acım, 

Dərd-sərin əlindən mən hara qaçım? 
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Solubdu yanağım, ağarıb saçım, 

Həmdəmim rəfiqəmdi, kədər bacım. 

Dığalar dam-daşıma yiyə durub, 

Ana, bacım evsiz, eşiksiz qalıb. 

 

Hələlik görünmür, bu işin sonu. 

Süstləşib bədənim, açılmır donu. 

Düşmən talan edib, bağça-bağımı, 

Pozub bostanımı, qırıb tağımı. 

 

Simuzər də dözə bilmir, bu dağa 

Vətənimdə ağalıq edir dığa. 

Koroğlum, Babəkim, qoç Nəbim hanı? 

Qıra düşməni, bilinməyə sanı, 

Mən də çatam muradıma, kamıma,  

Qovuşam mən vətənimə, elimə. 

 

 

 

ATAM ÇƏRKƏZƏ 

 

Doxsan üçdə itirdim ata, 

Yaşadım qəmə bata-bata. 

Qəbri əmanətdi qürbətdə, 

Adı dillərdə, söz-söhbətdə. 

  

 Atalar sözüydü, hər sözü. 

Vətənindən doymadı gözü. 

Sözü duzlu, şirin, məzəli, 

Sevmişdi Məryamtək gözəli. 
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O, sevirdi el, obasını, 

Əsirgəməzdi duasını. 

Xeyirxah idi hər bir işi,  

Xoş idi sözü, həm gülüşü. 

 

Simuzər sevir el-obasını, 

Bacı-qardaş, ata-anasını. 

İstəyir vətən azad ola. 

Vətənə gedə, üzü gülə. 

O, bağlıdır haqqın yoluna,  

İstər torpaq azad oluna. 

 

 

ARZU ÇƏLƏBĠNĠN ƏZĠZ XATĠRƏSĠNƏ 

(Hafizə xanımın dilindən) 

 

Arzu təzə ev tikib,  

Bir təpənin başında.  

Təkcə qalır o evdə, 

O təpənin başında. 

Ay Arzu sən sevməzdin, 

Yalnızlığı, təkliyi, 

İndi niyə təkcənə, 

Oturmusan o evdə? 

Bəlkə incitmişik, 

Sənin kövrək qəlbini. 

Səndə onçün atmısan, 

Həm bizi, həm evini. 

Sən köçüb, köç edərkən 

Arxanca getdi elin. 

Nə qədər minnət etsək, 

Gəlmədi bizə rəhmin. 

 



 

22 

 

 

Arzu axı nə olub, 

Niyə belə susmusan. 

Sən bizi atıb gedib, 

Yaman başsız qoymusan. 

Arzu deyir ay ellər, 

Mən küsərəm heç sizdən. 

Məgər insan küsərmi, 

Onun qədrini bilib, 

Əzizləyən kimsədən. 

Doğma bacı, qardaşdan, 

Siz mənə yaxın olduz, 

Günüm xoş keçsin deyə, 

Hər gün toy, bayram qurduz. 

Elə axınlar var ki, 

Heç axtarmazlar məni. 

Ancaq sizlər bir gündə, 

Təkcə qoymadız məni. 

Sizin hər gəlişiniz, 

Toydur, bayramdır mənə. 

O, isti nəfəsiniz, 

Yaman doğmadır mənə. 

İndi sizə söyləyim, 

Mən sizdən küsməmişəm. 

Küsmüşəmsədə yalnız, 

Həyatımdan küsmüşəm. 

Nədənsə dünya mənə, 

Bir xoş günün qıymadı. 

Elə sınıq könlümü, 

Yaman-yaman dağladı. 

Bax beləcə söyləyim  

Səbəbləri sizlərə. 

Məni də vadar edir 

Həyatımdan küsməyə. 
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Məndən öncə dünyaya, 

Gəldi Yasın qardaşım. 

Allah onu çox gördü, 

İstəmədi yaşasın. 

Bundan sonra ortaya,  

Çıxdı bəzi səbəblər. 

Beləliklə yarandı, 

Yerli-yersiz söhbətlər. 

Elə sözlə, söhbətlə, 

Mən dünyaya gəlmişəm.  

Nəs dillərə gələrək, 

Bu günlərə düşmüşəm. 

Taki körpə vaxtımdan,  

Canım olub ağrılı. 

Allahdan yoxsa şəfa, 

Həkim nəçidir axı! 

İndi bircə sözüm var, 

Bu sınıq ürəyimdə. 

Onu da saxlamaram,  

Söyləyəcəm sizlərə. 

Hər kim qapımı döyüb, 

Axtarıbsa hər yerdə. 

Demək o, tək məni yox, 

Babamıda axtarıb, 

Daşkəndin çöllərində. 

Kimki, nifrət edərək, 

Düşmən tək baxıb bizə. 

Babam halallıq verməz, 

Axirətdə o kəsə. 

Məndən naran olmayın, 

Çox rahatam yerimdə. 

Hətta qonşu olacam, 

Cənnətdə Peyğəmbərə. 
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Hafizə qurban olsun,  

O qəmli ürəyinə. 

Daha təsəlli üçün, 

Gələrəm qəbrin üstə. 

 

 

ARZU DEYĠR: GEDĠRƏM! 

 

Yığılın ay ellər halallaşaq biz,  

Son mənzildi: mən güzarsız gedirəm. 

Dünyadan o qədər, küskün olmuşam 

Dünyadan da təmannasız gedirəm! 

 

Ağrılar canımı əzib, yoranda, 

Can-ciyərim məndən kənar olanda. 

Əzrayıl sinəmin üstə duranda, 

Oldum candan ixtiyarsız, gedirəm! 

 

O, gecəsi lərzə düşdü canıma, 

Qohum tapılmadı girə qoluma,  

Bir kəs olmadı ki, yana halıma, 

Gördüm ki, dünyadan halsız gedirəm! 

 

Mən bilmədim nədən ötrü yarandım, 

Ata yanında da, xəcalət qaldım. 

Eylədiyim səhvə cavab almadım, 

Günahıma mən cavabsız gedirəm! 

 

Bəlkə cavan idim: mən səhv eylədim 

Atamdan bu işdə imdad görmədim, 

Xəbər tutmadı ki, necə can verdim, 

Ona görə mən imkansız gedirəm! 
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Ev tikdirdim, görməsinə gəlmədi, 

Şad olmadı, həvəslənib, gülmədi, 

Qapımızın yolağasın bilmədi, 

Atamdan da, mən xəbərsiz gedirəm! 

 

Belə deməklə atamdan küsmərəm 

Onsuz da gedirəm, daha görmərəm 

Son mənzildi: heç nə mən istəmərəm 

Bundan sonra səs, soraqsız gedirəm! 
 

Taleimlə, dünya taraz gəlmədi 

Qəlbim şad olmağı, müdam bilmədi. 

Bir arzumda məramına yetmədi. 

Ona görə mən məramsız gedirəm! 
 

Bu dünyadan bir mərhəməd görmədim,. 

Zülm gördüm: başqa heç nə bilmədim. 

Bircə dəfə şad olmadım, gülmədim. 

Açılmadı, turş alnımız gedirəm! 
 

Bu dünyanın gərdişinə inandım. 

Zəlalətlə işıqında dolandım. 

Giley-güzar atəşinə qalandım. 

Qurtarmadı hey qalımız gedirəm! 
 

Mənim bu dünyadan əlim üzüldü, 

Ruhum evdə qaldı, gözüm süzüldü, 

Arzum pörtdələndi, yandı, töküldü, 

Dərd içində mən, aramsız gedirəm! 
 

Həvəslə ev tikdim, mən yaşamadım.  

Silib, təmizləyib, bir yorulmadım. 

Bir doyunca təsəllimi almadım. 

Qoy dağılsın, mən binasız gedirəm! 
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Bilmədim ki, mən fələyə neylədim. 

İşıqlı dünyada yandım, göynədim. 

Nədən ötrü gəldiyimi bilmədim. 

Peşimanam, çox təhərsiz gedirəm! 

 

Fələk mənə yarıyan bəxt vermədi. 

Taleim üzümə, heç vaxt gülmədi. 

Can deyənim yaman gündə gəlmədi. 

Əlim darda: mən pənahsız gedirəm! 

 

Gedə-gedə doğma bizdən yad oldu, 

Çəkdiyimiz hicran oldu, dərd oldu, 

Qohumların arasında sədd oldu. 

Mən Arzuyam: tay simsarsız gedirəm! 

 

Allah rəhmət eləsin! 

10.05.2008 

 

 

 

 GETDĠ 

 

Deyirəm ay ellər, bir ay doğmuşdu. 

Çıxdı əlimizdən, yamanda getdi. 

Şöləsi yayıldı bütün ellərə, 

Bizə şöləsindən çatanda getdi. 

 

Uçdu bir məleykə eldən obadan, 

Bir ümid vermişdi, bizə yaradan. 

Nə fayda apardı, vaxtsız dünyadan,  

Mələklər yerini tutanda getdi. 
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Arzu bir mələk tək göylərə qalxdın. 

Sizi istəyəni yandırdın, yaxdın 

Dərdini sinəndə gizli saxladın. 

İstək, arzuların gümanda saxladın. 

 

Dünyanı görmədin, doyunca barı, 

Az yaşında ayaxladın odları. 

Yaman məyus qoydun, dost, qohumları, 

Taleyin dolaşdı, dumanda getdi 
 

Bu dünyada şad olmadın, gülmədin, 

Bir simsara gizli dərdin demədin, 

Ev tikdirdin içində bir gəzmədin, 

Səninlə bir yerdə qalanda getdi. 
 

Ana yoxdu, harayına gəlmədi. 

Atan səndən xəbər tuta bilmədi. 

Qardaşın Yasinə əlin yetmədi , 

Qopdu boran, yağış tufanda getdi. 
 

Baban eşidirdi ahu, naləni, 

Sənin belə vaxtsız müsibətini, 

Eşidib, gəlmişdi şikayətini, 

Verdi öz əlində dərmanda getdi. 

 

Nənə, baba harayına gəlmişdi, 

Dərdini soruşub, xəbər bilmişdi. 

Cənnətdən özüylə su gətirmişdi, 

Pünhanda gəlmişdi, pünhanda getdi. 

 

Sən özün babanla söhbət edirdin. 

Pünhanda danışıb, pünhan gülürdün. 

Babanın gəldiyin özün görürdün, 

Səninlə birlikdə baban da getdi. 
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Fələk bizi niyə yaralı qoydun. 

Bircə, madar qızı sən necə qıydın. 

Yandı ürəyimiz, qabığın soydun, 

Ürəkdə sağalmaz yarada getdi. 
 

Gör fələk Arzuya necə qıyırmış, 

Gözümüzü yoldan tamam yığarmış. 

Yurd-yuvası nişanəsiz qalarmış, 

Yana-yana qoydu alovda getdi. 
 

Arzu bir çıraxdı, yanırdı eldə. 

Şirin söhbətləri gəzirdi dildə. 

Təravəti olmaz tər qızıl güldə, 

Qaldı şirinliyi dəhanda getdi. 
 

Görən niyə qara gəldi günümüz. 

Bundan sonra carda qaldı əlimiz. 

Bir ümid yerimiz, güvənc yerimiz, 

Dərdimizə dərman olanda getdi. 
 

Çoxları yalvardı, qurban kəsdilər. 

Çoxları sədəqə, fitrə verdilər 

Çoxları imama ehsan dedilər, 

Qəbulu olmadı, bihuda getdi. 
 

Görən nəydi bizim bu günahımız. 

Yalvardıq fələyə çatmır, ahımız  

Qəbulda olmadı bəs qurbanımız, 

Olmadı Arzuya çarada getdi. 
 

Arzu söhbətindən barı doymadıq, 

Möcüzəni maymaq olduq duymadıq.  

Sənin dərdlərinə şərik olmadıq, 

Çıxdı əlimizdən, havada getdi. 
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Sən öz vəfatını qabaxcan bildin.  

Onunçün sədəqə qurbanda dedin. 

Qurbanlığın tükündən də kəsdirdin, 

Qəbul olmadı, nə fayda getdi. 

 

ARZU DEYĠR: 

 

Nələr çəkdim namərd fani dünyada, 

Əzabla çürüdü ömrüm nə fayda. 

Heç bəndə olmasın mən tək əzabda, 

Zəlalətdə getdi, əzabda getdi. 

 

Mənim dərdim yaman namərd dərd idi. 

Həkim də bilmədi məndəki dərdi. 

Duran dəniz, axan çay dilə gəldi, 

Tutdu qulaqlarını onlar da getdi. 

 

İndi daha tapdım özcə yerimi. 

Mənə münasibi, öz həmdəmimi. 

Daha deyə billəm gizli dərdimi, 

Sızıltı da getdi, ahlarda getdi. 

 

Yerim behişdədi, nur behişdəyəm. 

Bilin imamlarla mən bir yerdəyəm. 

Nurilər qızıyla həmsöhbətdəyəm, 

 Ağrılar da getdi, acı da getdi. 

 

Arzuyam fanidə kama qalmadı, 

Ev tikdim içində barı yatmadım.  

Qohumları yaman gündə tapmadım.  

Zay oldu hər arzum cahanda getdi. 
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Əziz bu dərdləri çözələmisən, 

Hələ nə yazmısan, nə eləməsən. 

Arzunun dərdinin çoxun bilmirsən, 

Çoxu qaranlıqda, daldada getdi. 

 

 

AĞLASIN 

 

Suqranın dərdindən xəbərdar olan 

Dağıstan dünyanı talan ağlasın, 

Gəldi bu dünyadan peşiman getdi 

Talasın qoy, olsun viran ağlasın. 

 

Göz açanda gördü: çox qovxa, nələr 

Həyatda çox ağır, nə müsibətlər 

Suqranın halını görən kimsələr 

Döysün baş-gözünə, yaman ağlasın. 

 

Günləri çox məlil, dözülməz keçən 

Həyatı, gileyi, küskün ötüşən 

Əzəldən bəxdinə qəmgin pay düşən 

Suqranı, tanıyan cannan ağlasın. 

 

Neçə illər ayrı obadan, 

Xəbər tutammadı dost-aşnalardan 

Üzünü görmədi, bir qohumlardan 

Bu günlərdən xəbər tutan ağlasın. 

 

Suqra bir xəzinəydi, çıxdı obadan 

Təkcə yaratmışdı, onu yaradan 

Dərdimizə dərman alırdıq ondan 

Dərdlərinə dərman olan ağlasın. 
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Arsız-arsız bu cahanda gəzirik 

Niyə biz yatırıq, niyə dözürük 

Çünki bu dərdləri axı bilirik 

Bu dərdləri bilib, görən ağlasın. 
 

İki yerdən talei düz gəlməyən 

İkisindən bircə xoş gün, bilməyən  

Övladından bir yurdçunu görməyən 

Belə dərdli varmı? Olan ağlasın 
 

Suqra ovliya tək gəldi cahana 

Hamı şükr eylədi gəldi sahmana 

Üzünə gülmədi, zalım zəmanə 

Bu dərdlərə dözüb, duran ağlasın 
 

Yadigar qoymuşdu Çələbi Yasin 

Fələk qoymadı ki, görsün atasın 

Qannımda heç belə günü görməsin 

Bu günləri görüb anan ağlasın 
 

Umurduq verdiyi məsləhətindən 

Heç doymaq olmurdu xoş söhbətindən  

Çox məmnun olurduq hər gəlməyindən 

Suqranı yadına salan ağlasın 
 

Hər kimin Suqrayla tanışlığı var 

Yaddaşında onun nişanəsi var 

Bilin ki, o kəsdə nur nəzəri var 

Onun nəzərindən, nurdan ağlasın  
 

Onunla bir yerdə söhbət edənlər  

Çəkdiyi dərdləri, gözü görənlər 

Suqranın dərdindən xəbər bilənlər 

Qəlbindən ağlasın, haqdan ağlaəsın 
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Üzləşmədi bir xoş günlə, dünyada 

Həsrət qaldı bir ağ günə, dünyada 

Urcah oldu dərd, kədərə dünyada 

Suqranın o, günün görən ağlasın 
 

Bütün eldə adın- sanın var idi 

Olmağın, el üçün iftixar idi 

Sənin kim olmağın, eldə car idi 

Suqranın dərdini bilən ağlasın 
 

Nələr çəkdi namərd, zalım dünyada 

Əbəs yerdən ömrü tuş oldu bada 

Axır günü həsrət qaldı övlada 

Bu dərdlərə qəlbi yanan ağlasın. 
 

Bu nə yaman zülüm, nə yaman dərddi 

Dərd yandırdı, ürəyimi göynətdi 

Bu ana-balanın fərdi hikmətdi 

Hikməti kökündən qanan ağlasın 
 

Fələk dağ çəkmişdi, pak sinəsinə 

Naləsi çatmışdı, dağ zirvəsinə 

Suqranın bax belə, yanğın səsinə 

Bulud qara geysin, duman ağlasın 
 

Əzəldən bəxt payı çox qara gələn  

Fələk dərd verəndə sevinən, gülən 

Qaragöz Suqranın dərdini bilən  

Kədərdən ağlasın, qəmdən ağlasın. 
 

Gecə-gündüz dərd əlindən yatmadı 

İstədiyi məramını tapmadı 

Arzusu puç oldu, başa çatmadı 

Arzusu yarımçıq qalan ağlasın. 
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Doxsan üçdə, böyük bəd xəbər oldu 

Bu bəd xəbər, bütün elə yayıldı 

Gözünü nur Suqra əbədi yumdu 

Bəd xəbərdən, xəbər verən ağlasın. 
 

Bir dastana sığmaz Suqranın dərdi 

Əziz nə yazmısan, hələ heç nədi 

O, vaxtdan keçən il neçə illərdi 

İl qara bağlasın, zaman ağlasın. 
 

(1993-cü il 3.06. vəfat etdi, 4.06.1993-də torpağa  

tapĢırıldı. Allah rəhmət eləsin. 

16.05.2008  

 

 

Arzu Çələbinin vəfatının birinci ildönümü münasibətilə 

Pakizə xanımın dilindən deyilmiĢ Ģeirlər 

 

AY ANA 
 

Ömürün payızı, qışı yetişdi  

Qönçəllərim açımamış saraldı 

Şaxta vurdu ətri itdi gülümün 

Heç yuxuna girmədimmi, ay ana? 

Arzusu ağlar qalan Arzu . 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
 

Məhəbbətsiz sevgiyə qurban oldum. 

Od tutdum, alışdım, yandım, qovruldum. 

Bir ovuc kül oldum göyə sovruldum, 

Heç yuxuna girmədimmi, ay ana? 

Arzusu ağlar qalan Arzu . 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
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 APARDI DƏRD MƏNĠ 

  

Bu dərd məni yaman yerdə haqladı  

Ellər mənim bu halıma ağladı. 

Denyada bir nişanəm qalmadı. 

Belə gizlicə apardı dərd məni. 
 

Təbib naşı oldu, yaram sağalmaz, 

Mənim xəstə halımı kimsə bilməz. 

Üzüm gülsədə ürəyim gülməz, 

Bax beləcə apardı bu dərd məni. 
 

Tikdiyim ev özümə zindan oldu. 

Bu gözəl gül rəngim saraldı, soldu.  

Yamanca həvəsim gözümdə qaldı. 

Bu çarəsiz dərdlər apardı məni. 
 

Səma ilə İlhamə bir ağlasın 

Mahirə Zərliba qara bağlasın 

Sayad xalam da yasımı saxlasın  

Məni belə ağlayın 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 

 

 

MƏNĠ BELƏ AĞLAYIN 

 

Doyunca baxmadım baba üzünə 

Yatmadım nənənim xoş laylasına. 

Sevinmədim qohum hədiyyəsinə 

Dərdim ağırlaşdı günüm ağır keçdi. 

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 
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Mənim dərdim heç bir dərdə qarışmaz  

Küsdü qəlbim, bu həyatla barışmaz. 

Bundan sonra heç kəs halım soruşmaz 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
 

Yaman düşdüm fələyin oyununa. 

Gecə-gündüz qəm dolandı boynuma. 

Bir kimsə duymadı mənim halımı. 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
 

Əzizlərim siz məni unutmayın, 

Bu bəxti qara Arzunu atmayın. 

Siz yığışın mənə belə ağlayın 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
 

Bu dünyada nələr gəlib başıma, 

Bir-bir yazılsın mənim baş daşıma. 

Siz yığışın ocağımın başına 

Mənə belə ağlayın: 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 

 

ĠSTƏYƏNLƏR MƏNĠ AĞLASIN 
 

İxtiyarla, Qüdrət yasımı tutsun. 

Məni sevənlər məni unutsun. 

Hərə özünə isti yuva qursun 

Siz yığılın məzarımın başına  

Mənə belə ağlayın 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
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Kamalə qapımda boynumu bursun, 

Pakizə xalam halıma ağlasın. 

Qoşa Rənalar gözündən yaş töksün. 

Məni istəyənlər mənə ağlasın. 

Mənə belə ağlayın 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
 

Cavankən yanıb kül oldu ürəyim. 

Puça çıxdı bütün arzu diləyim. 

Tərs əsdi mənim həyatda küləyim, 

Zəhər daddı mənim nanım, çörəyim. 

Mənə belə ağlayın 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 
 

Tale qara yazıb mənim yazımı  

Zəhər edib çörəyimi, duzumu. 

Dünyada çəkən olmadı nazımı. 

Talein oyunun bilə bilmədim 

Mənə belə ağlayın 

Arzusu ağlar qalan Arzu. 

Bəxti qara yazılan Arzu. 

 

ÜRƏYĠM SIZLADI 

 

Bu dünyaya gələndən, 

Atalı, analı yetim oldum 

Biri dedi: Gülmə, 

Biri dedi: - Ağlama. 

Biri dedi: - Yaylıq bağla, 

Biri dedi: - bağlama. 

Biri dedi: - Saçım dara, 
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Biri dedi: - Darama 

Ortalıqda tənha qaldım. 

Özüm məlhəm elədim. 

Özüm qoydum yarama 

Heç yuxuna 

Girmədimmi ay ana? 

Yığdım başıma  

El obanın körpə qızların. 

Onlar mənə baxdı, 

Mən onlara baxdım 

Ürəyim sızladı. 

Yaralarım göz-göz 

Oldu qanadı. 

Heç yuxuna 

Girmədimmi aya ana? 

 

 

KĠMƏ DEYĠM DƏRDĠMĠ? 

 

Qara bəxtim qan eylədi neyləyim? 

Puça çıxdı hədər oldu gəncliyim. 

Çaş-baş qaldım heç bilmədim neyləyim. 

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 
 

Çox istədim xəyallarla barışam. 

Özünə ev tikən tay, tuşa qarışam. 

Bax mənim oğlum sənin qızın deyən. 

Şirin xəyallarla sevinəm güləm. 
 

Dərd əlindən canım gəldi cəzana  

Mən nə deyim mənə tale yazana? 

Utanıram kimə deyim dərdimi? 

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 
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Körpə həsrətiylə yandı ürəyim. 

Nəzirlədə zühr olmadı diləyim. 

Üzüm güldü qan ağladı ürəyim 

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 

 

Təbib naşı oldu yara sağalmaz, 

Bu xəstə halımı bir kimsə bilməz. 

Üzüm gülər amma ürəyim gülməz  

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 
 

İstədim körpə götürəm saxlayam. 

Sinəmə basam bərk-bərk qucaqlayam. 

Körpə ağlayanda məndə ağlayam. 

Mən dağıdam kədərimi qəmimi. 

Bunlar xəyal idi artdı dərd, qəmim. 

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 

 

 

ƏLĠMDƏ QƏLƏM AĞLAR  

 

Anadan incidim, atadan küsdüm. 

Yuvasız quşlar tək çöllərə düşdüm. 

Yol kənarında özümə yurd seçdim 

Çoxları çox gördü mənə evimi 

Heç yuxuna girməddimi ay ana? 

 

Mən yazıram əlimdə qələm ağlar, 

Deyəndəsə ağzımda dilim ağlar. 

Kənardan baxanlar heç nə anlamaz. 

Dərdimi dərindən duyanlar ağlar. 

Heç yuxuna girmirəmmi ay ana? 
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Arzunun sınıq könlü qanlar ağlar. 

Gözündən qanı su yerinə axar. 

Ay ellər Arzunun bu günün görən  

Dostlarda ağlar, qohumlarda ağlar 

Halıma sən ağlamazsan ay ana? 

 

Dərdə düşdüm tapılmadı dərmanım. 

Qaçaq oldu, itkin düşdü loğmanım. 

Gecə-gündüz sızıldadı yaram. 

Arzu sevənlər sızıldadı ağladı. 

Heç yuxuna girmədimmi ay ana? 

 

Bu qara bəxt hardan yazılıb mənə? 

Mən həsrət qaldım babama, nənəmə. 

Çalın, çarpaz dağ çəkildi sinəmə. 

Baxan qan ağlayır mənim halıma. 

Heç yuxuna girmirəmmi ay ana. 

 

 

DƏRD SƏRƏM MƏN 

 

Ağladım göz yaşım silən olmadı, 

Bilinməz dərdimi kimsə bilmədi. 

Mən də hamı kimi deyib gülmədim. 

Niyə belə olmalıydı bilmədim. 

Qara taleimdən baş aça bilmədimş 

 

Məndə hamı kimi sevdim, sevildim. 

Bununla özümü bəxtəvər bildim. 

İşlərdə tay, tuşumdan geri qaldım. 

Bildim ki, başdan dər-sərəm mən. 
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Qəza əydi bir bağbana tuş oldum, 

Bircə dənə qönçə gülün dərmədim. 

Dərd əlindən yaman dərbədər oldum. 

Bu dümyada bircə xoş gün görmədim. 
 

Niyə bilmədim ki, axı kiməm mən. 

Həmişəlik zindana məhkumam mən. 

Barsız bir ağacam, çürük tumam mən 

Qara taledən baş aça bilmədim. 
 

Soruşmayın məndən ki, haralıyam 

Yurda həsrətəm, qəlbi yaralıyam 

Ürəyi Qarabağa çox bağlıyam 

Qubadlı, Zəngilanlı, Şuşalıyam. 
 

Qaçqın, köçkün, didərginəm, sürgünəm 

Nə fərqi var mən yazıq haralıyam. 

Doğma vətənimdə qəribəm, yadam 

Kökündən ayrılmış kövrək budağam. 
 

Odu çoxdan sönmüş bir ocağam mən 

Laçınlı, Ağdamlı, Qarabağlıyam. 

Niyə sorursunuz mən haralıyam. 

Eli talan olan didərginəm mən 

Eldən ayrı yuvasız bir quşam mən 

Hər bir saniyə ölümə tuşam mən. 

 

ARZUMA ÇATDIM 
 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim 

Şükür olsun Allahın özünə, 

Əməl etdi sözünə. 

Açdı qanadımı, qolumu 
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Işıqlandırdı yolumu. 

Həcc, Məşhəd və Kərbala  

Ziyarətinə getdim. 

O, müqəddəs yerləri 

Ziyarət etdim. 

Mən 40 ziyarətgahı 

Ziyarət etdim. 

Böyük Füzulinində 

Ziyarətinə getdim. 

Bununlada mən 

Bütün Arzularıma 

Çatdım. 

Allah övladdan  

Bağlasada 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 saxlayır yolumu. 

Sevir həm şeir yazmağımı 

Həm də ibadətimi. 

Allah adamıdı özü. 

Kişi sözüdü hər bir sözü. 

Dili, şirin, gözəldi 

Yazdıqları şeirdi, qəzəldi. 

İşarədən qanır məni 

Təsdiqləyir hər kəlməmi. 

Oğlu, qızıda 
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Yaxşı saxlayır yolumu 

Alırlar könlümü. 

Yoldaşımın danışıqları 

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 

Iki oğlu Ceyhun, Elşən 

Hər ikisi hərbiçidi. 

Vətəni qorumaq  

Onların işidi. 

Vətən keşiyində 

Durublar hazır 

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. 
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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 hörmərçildi 

Oğlu Hafizin çox gözəldi işi 

Müalicə edib, sağaldır dişi. 

Çox gözəl olur  

Saldığı dişlər 

Müşdəri onu alıqışlar 

Yanı həmişə 

Müştəri ilə dolu olur. 

Allah hifs etsin onu  

Yaxşı saxlayır  

Doğmaların yolunu. 

Çox gözəldi böyük qızı 

Bəhriyyənin sənəti 

Gənclərə aşılayır 

Elmi, mədəniyyəti 

Kiçik qızı Şəmsiyyə komputerçidi 

Həm gözəl övlad 

Həm mehriban bacıdı 

Qardaşım arvadı Nubardı 

O, həm gözəl ana  

Həm də mehriban qadındı. 

Kiçik qardaşım Səxavət  

Rusyadadı xeyli vaxtı 

Qızı Məryama 

Qoyub anamızın adını. 
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Allahdan arzumdu ki, o olsun 

Dünyanın ən gözəl xanımı 

Bacım Maral 

Qəhrəman anadı 

Həm mehriban 

Həm də canıyanadı 

Zəhmətkeşdi o özü 

Həmişə gülür üzü 

Həyat yoldaşı Alıhüseyin 

Mehriban atadı 

Övladlar ona butadı. 

Oğlanları işgüzar 

Qızları gözəldi. 

Onlar yaxşı saxlayır  

Ata, ana yolumu. 

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 Məhəmməddə 

Gözəl baladı. 

Dilinin əzbəri xaladı. 

Adı peyğəmbər adıdı. 

Anasının gözəl övladıdı. 

Qızları Fatimə oğlu Şükür 

Onlara sevinc gətirir 

Qurban olum Allahıma 

Onları çatdırdı arzularına 

Verdi şükür balamı 
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Sevindirdi ata anamı 

Gözəl idi Məryam anam 

Onu anıram hər zaman. 

Dərzi idi sənəti 

Elə yayılmışdı şöhrəti. 

Atam Çərkəz 

Səxavətli mərd kişiydi 

Vəsiyyət etmişdi bizə 

Meyidimi aparın 

Kəndim Dağtumasdakı düzə. 

Əməl edə bilmədik 

Ata sözünə 

Çatdıra bilmədik 

Dağtumasın düzünə. 

Gözlərim yaşla dolubdur  

Çünki atam 

Qürbətdə dəfn olunubdur. 

Atamın vəsiyyətini 

Yaza bilmirəm şeirlərimdə. 

Vahid müəllim 

Verib təfsilatını 

O, şeirləri olduğu kimi  

Verirəm sizə  

Qoy atam düşsün yadınıza 

  

 

YAZA BĠLMĠRƏM 

 

O, kəndin daşların öpərdin atam. 

Vətəndən heç nəyi uca bilmədin. 

Taleyin hökmünə qismətinə bax, 

Doğma torpağını quca bilmədin. 
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Atalar sözüydü hər kəlmən babam 

O, hikmət dünyana çata bilmədik. 

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. 

 

 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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KÖMƏYƏ ÇAĞIR 

 

Ocaq sönüb külü qalıb, 

Şəhidlərin izi qalıb. 

Ata qalıb, oğul ölüb, 

Doğma günəş, açma gülüm. 

Gecə, gündüz ağlar anam, 

Ürəkləri dağlar anam 

Millətə çox olub zülüm, 

Doğma günəş, açma gülüm. 

Ana məzarı yoxlanmır, 

Güllərdən dəstə bağlanmır. 

Sənə sevgilin ağlamır, 

Doğma günəş, açma gülüm. 

İyirmi yanvar bəd gəldi, 

Ata qaldı, oğul öldü. 

Ana bacı saçın yoldu, 

Doğma günəş, açma gülüm. 

Simuzərin dərdi ağır, 

Millətimiz olub fağır. 

Allahı köməyə çalır, 

Bəlkə aça bizə cığır. 

Mən yaşayım, yoxsa ölüm? 

Doğma günəş, açma gülüm. 
 

 

NEYLƏSĠN 
 

Ürəyimdə var qoşa dağı, 

Anam ağlamsın, neyləsin? 

Vətən dağı və qardaş dağı, 

Anam Anam ağlamsın, neyləsin? 
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İtirib doğma qardaşını, 

Tapammır onun baş daşını. 

Axıdır gözünün yaşını, 

Anam ağlamsın, neyləsin? 
 

Getirsə qardaş məzarına, 

O, əl vurmasa baş daşına, 

Qocalmırsa doğma elində, 

Anam ağlamsın, neyləsin? 
 

Torpaq gedib alanı yoxsa, 

Vətən üçünü öləni yoxsa 

Gedəmmirsə doğma elinə 

Anam ağlamsın, neyləsin? 
 

Simuzər dözəmmir bu dərdə, 

Bu dərdi çəkə bilməz nər də. 

Sahibsiz qalan qəbirlərə, 

Anam ağlamsın, neyləsin? 

Qara bağlamasın neyləsin? 

Göz yaşı tökməsin neyləsin? 

 
 

YAġA QOġA 
 

Sən at bu inadını, 

Qoru etibarını 

At tərsliyin daşını, 

Sil yarın göz yaşını. 
 

Sən ələ al özünü, 

Yardan çəkmə gözünü. 

Gözəl yarını axtar, 

Yoxsa göz yaş axıdar. 
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Yarın səhvini anlar, 

Öz yarına inanar. 

Sən yaşa yarla qoşa, 

Arzun çımasın boşa. 
 

Sən ağlar qoyma yarı, 

İtirmə etibarı. 

İşin eşqin oduna,  

Böhtan demə adına. 
 

Simuzər sevir yarın, 

Qazanıb etibarın. 

Onunladı hər anı, 

Yara qurbandı canım. 

Təmizdi onun eşqi 

Pakdı, ülvidi sevgi. 

 

SAHĠB ÇIXDILAR 

 

Kərəmi yandırdı Əsli niyə? 

Onun sevgisini bilə-bilə. 

Açılsaydı Əslinin düyməsi, 

Bilinməzdi keşişin hiyləsi. 
 

Iravana mənimdi deyənlər. 

Gəncəyədə mənimdi deyərdi, 

Əslinin qoynundan çıxan alçaq, 

Bizi çox yerə bölüşdürərdi. 
 

Keşiş anlasaydı siyasəti, 

Özünün edərdi bizim milləti. 

O, çoxlu şeylərə əl atarmış 

Qızın düyməsin özü açarmış. 
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Xan Kərəmə yazığım gəlir, 

O, özü bilmir aldandığını. 

Onda özünə gəlir ki, Kərəm, 

O, bilir heç nədən yandığını. 
 

O, tilsimli düyməni açanlar, 

İndi bizlərə dönük çıxıblar. 

O, düymənin sirrin bilənlər, 

Doğma elimə sahib çıxıblar. 
 

Simuzər bu bəla hardan gəldi? 

Nankor erməni yurdumu aldı. 

Keşişin ağlı olsaydı əgər, 

Kərəmə oğlum deməzdi məgər? 

Keşiş Kərəmin əksinə getdi, 

O, tikan olub arada bitdi. 

 

ANAM AĞLASIN 

 

Nələr çəkdi sənin başın üç ayda , 

Əbəs yerdən ömrün tuş oldu bada. 

Axır günü həsrət qaldın övlada, 

Bu dərdimə qəlbi yanan ağlasın. 

Qoy bu dərdi çəkən anam ağlasın. 

 

Bu nə yaman zülmdü, nə yaman dərddi? 

Dərd yandırım ürəyimi göynətdi. 

Üzümə gülmədi zalım zəmanə. 

Rövşənin dərdini bilən ağlasın. 

Qoy bu dərdi çəkən anam ağlasın. 

 

El obada adım, sanım var idi. 

Olmağın el üçün iftixar idi. 
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Çoxlu-çoxlu arzuların var idi. 

Arzusu yarımçıq qalan ağlasın. 

Qoy bu dərdi çəkən anam ağlasın. 

 

Onun bəxt payı çox qara gəldi. 

Arzu həsrəti belimizi əydi. 

Doğma elim, obam çəksin bu dərdi. 

Anam dözə bilməz bu ağır dərdə. 

Bu xəbəri bilib gələn ağlasın. 

Qoy bu dərdi çəkən anam ağlasın. 

 
 

MƏNĠM ġAĠRƏ BACIM 

Bacım Hacı Simuzər xanıma Hacı Səkinə xanımdan 

 

Mənim gözəl şairə bacım, 

Məşədim, Kərbalayım Hacım. 

Səni yüz yaşayasan bacı, 

Həyatda dadmayasan acı. 

Mənə əziz şairə bacı. 

 

Allah səni təmiz, pak seçib. 

Ziyarətgaha yolun açıb. 

Püxtələşib yaşa dolmusan, 

Sən gözəl bir Hacı olmusan. 

Mənə əziz şairə bacım. 

 

Arzuya, diləyə yetməkdə, 

Ömür-gün yoldaşı seçməkdə, 

Allahındır köməkçin sənin. 

Ona görə xoş olur günün. 

Mənim gözəl şairə bacmım. 
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Dəyanətin bənzər palıda, 

Sözə hopub şəkər də, balda. 

Xoşbəxt idik gözəl diyarda, 

Dərd, qəm çəkirik qürbət eldə. 

Mənim gözəl şairə bacım. 

 

Olsaq dünyanın harasında, 

Gəlir dərdi də, çarəsi də. 

Allah işləri yoluna salır, 

Bizdən ona ibadət qalır. 

Mənim gözəl şairə bacım. 

 
 

Səkinə bacın sevir səni, 

Allah qalın etsin kölgəni. 

İndi düz tapmısan yarını, 

Çalış qazan etibarını. 

Həyatda görmə ağrə, acı. 

Mənə əziz şairə bacı. 

 

 

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. 
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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. 

Hacı Kərbalayı bacım. 
 

 

HACI RAYA XANIMA 
 

Əziz Hacıxanım bacı, 

Görməyəsən ağrı, acı. 

Balalarının baş tacı, 

Allah qorusun sizləri. 

Elimin gözəl qızısan. 

Şükür Allaha hacısan. 

Mənə çox şirin bacısan, 

Allah qorusun sizləri. 

Çox zəhmətkeş bir xanımsan, 

Həm də gözəl bir anasan. 

Balaların sevir səni, 

Allah qorusun sizləri. 
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Əzablı yollar keçmisən, 

Gözəl övlad böyütmüsən. 

Nəvə, nəticə görəsən. 

Allah qorusun sizləri. 

Hacı Simuzər bacında, 

Çox sevir el, obasını. 

Allah qismət edib bizə 

Məkkə, Mədinə ziyarətin. 

Öyrən ərəb əlifbasın, 

Oxu Qurani Kərimi. 
 

QƏLBĠMĠZ KƏDƏR EYLƏDĠ 

Vahid müəllimin ölümünə həsr edirəm. 
 

Eşitdik bu bəd xəbəri, 

Əsdi xəzan küləkləri. 

Hamıya əsər eylədi, 

Qəlbimiz kədər eylədi. 

Ellərimiz oldu talan, 

Ürəyimiz etdi nalən. 

Qapıya gəldi sağsağan, 

Bizə bəd xəbər söylədi. 

Payız gəldi vaxtsız əcəl, 

Üstümüzə əsdi xəzan. 

Bu şairdən çəkmədi əl, 

Yaman bixəbər eylədi. 

Dost qardaşı batdı yasa, 

Şair Vaqif əldə əsa. 

Duman gəldi Dağtumasa, 

Hər yeri xəzan eylədi. 

Qışda bu il qarlı gəldi, 

Dərd ələmi varlı gəldi. 

Baxçaların barsız gəldi, 

Hamıya qəhər eylədi. 
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Mən Yaqubam qəlbdə sazım, 

Səslənər qəmli avazım. 

Nə oxuyum, de nə yazım? 

Gör fələk nələr eylədi. 

Qəlbimiz kədər eylədi. 

 Yaqub Dağtumaslı. 

 

AĞ XALATLI HƏKĠM 
 

Ağ xalatın geyinəndə əyninə, 

Büllur su tək olur ağappaq həkim. 

Elə bil mələkdi tanrı göndərib, 

Xəstəyə bir əlac edəsən həkim. 
 

Şəfa verən əlləriniz var olsun, 

Bu gen dünya sizlərədə gen olsun. 

Son ümidi sizə olan xəstənin, 

Qoymayasız sönməyə siz, ay həkim. 
 

Nə atam var, nəanam var yanımda 

Atamda sən anamda sən dayımda. 

Qoyma cavan ölüb gedəm tabutda 

Yaşat zəhmətinlə ömrümü həkim. 
 

Uca dağlar başı duman çən alar, 

Ömür qocalanda çox dərd, qəm olar 

Əlacsız dərd var ki, gül kimi solar. 

Əlaclı dərdlərə ol məlhəm həkim. 
 

Kədərliyəm hələ çəkirəm dərdimi, 

Kim nə bilir ürəyimin sirrini. 

Kədərlinin sənə qalan dərdini, 

Asta sarı qanamasın ay həkim.  

 Bacın oğlu Qabil. 
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BAYATILAR 

 

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 düşündə. 

Əzizim oda həsrət, 

Ocağa oda həsrət. 

Allah bir övlad verdi, 

Oda 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 aşıq dolan gözüm  

Doy gözüm, dolan gözüm 

Gedərsən qayıtmazsan 

Vətəni dolan gözüm. 
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Vətəndə vətənsizəm, 

Yurdsuzam, yuvasızam. 

Qəfəsdəki quşam mən, 

Buraxılsam qaçaram. 

Əzizinəm həzinəm, 

Qəmlə dolub xəzinəm. 

Torpağımız alına, 

Yurdumda gəzinəm. 

Əzizim Dağtumasa, 

Qar yağıb Dağtumasa, 

Vətən yadına düşsə, 

Dolan gəl bax Tumasa. 

Əzizim Kümbəzə gəl, 

Düzə gəl Kümbəzə gəl. 

Əgər anan ölübsə, 

Götür dərdin bizə gəl. 

Əzizinəm gün keçdi, 

Ömür keçdi, gün keçdi. 

Elimdən ayrı düşdüm. 

Elə bil min il keçdi. 

Əzizinəm elim hanı? 

Çəməndə gülüm hanı? 

İtirmişəm yurdumu. 

O, gözəl günüm hanı? 

Əzizim qara düşdük, 

Borana, qara düşdük. 

Eldən ayrı düşəndən. 

Tufana qara düşdük. 

Əzizinəm haralı dağlar, 

Təbib yaramı bağlar. 

Əlim yetmir, ünüm çatmır, 

Kəsibdi aranı dağlar. 
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CANIM ANA 
 

Sənsiz qara olar günüm, 

Heç zaman açılmaz qəlbim. 

Gecə, gündüz mən ağlaram, 

Sənsiz üzüm gülməz ana. 
 

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. 

 

YARI SINADIM 
 

Gəlişinə möhtacam, 

Gülüşünə möhtacam. 

Görüşünə möhtacam, 

Gəl, məndən əsirgəmə. 
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Gözəl yara tay hanı? 

O bəxş edir dünyanı. 

Yar məndən əsirgəmə 

Bir işvəli, xoş hanı. 

 

Üzün dönməsin məndən, 

Mən doymamışam, səndən. 

Yar bizə gəlsə hərdən, 

Onda keçərəm sərdən. 

 

Yarım gəl gülsün üzüm, 

Sevincim düzüm, düzüm. 

Sənə qurban mən özüm, 

Sənlə bir keçər sözüm. 

 

Simuzər yarın gözəl  

Sənə həsr edir qəzəl 

Yarı bərkdə sınadım. 

Eşqi qolum, qanadım. 

 

GÜLÜġƏ YADAM 

 

Özünü mənə tay tutma qadası, 

Hamının tay, tuşu, yarı bəllidi. 

Ayrı-ayrı yuvaların quşuyuq. 

Hərənin harayı, hayı bəllidi. 

 

Mənim öz dəsti, xəttin sözün var, 

Öz elimdə, Vətənimdə gözün var. 

Sənin gözün var-vətənin varında, 

Mənim gözüm hər qarış torpağımda. 
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Sən nəfsin köləsi, varın qulusan, 

Yekə başsan, acgöz qarınqulusan. 

Mənim taledən öz qismətim, payım, 

Dilimdə haqq sözüm, yanımda tayım. 
 

Mən eyşə, işrata, gülüşə yadam. 

Elim sevinib, gülsə məndə şadam. 

Sən var dövlətin pulun qulusan, 

Heç vaxt of deməzsən, o, yolda ölsən. 
 

Simuzər el üçün ölən olubdu, 

O, dost kürəyinə qalam deyibdi. 

Torpaq, Vətən mənim doğma balamdı, 

Zəhmətsiz toplanan sərvət haramdı, 

Dərdi, qəmi sevirəm odur butam, 

Sən elə adamsan mən belə adam. 

 

 

NÖVBƏ KĠMĠNDĠ? 

 

Dünya bir quyudu 

Hamı düşəcək ora. 

Nə fərqi var  

Balıq düşsün 

Tilova ya tora? 

Günlərin birində  

Əzrayıl gələcək 

Köhlən atan belində. 

O, mənə baxıb 

Güləcək. 

Ömrümün ya əvvəlində 

ya da sonunda gələcək. 
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Mən ağlayacam 

Bir Allah bəndəsi 

“kiri” demiyəcək. 

Bədənim öləcək, 

Var yoxum gedəcək. 

Əgər varsa 

Məndən ancaq  

Söz qalacaq. 

Yazdıqlarım dünya 

Durduqca qalacaq. 

Sonra bilinməyəcəm 

Növbə kimindi. 

Əcəl atından 

Mən düşdüm 

Kim mindi.  

 

 

 ANADIR ANA 

 

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 yatırsan. 

Uzun gecələri yuxusuz qalan, 

O mənim mehriban anamdır, anam. 
 

Qail olar öz halal zəhmətinə, 

Gözün tikməz heç kəsin qismətinə. 

Övlad üçün əvəzsiz zəhmət çəkən, 

O, mənim mehriban anamdır, anam. 
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Halalı haramdan seçib ayıran, 

Övladına məhəbbət aşılayan, 

Ona hörməti, qayğını öyrədən. 

Mənim doğma, əziz anamdır, anam. 
 

Öz vətənini, elini sevməyi, 

Ana, bacı namusunu çəkməyi, 

Simuzər demədiyi çox şeyləri, 

Övlada öyrədən anadır, ana. 

 

 

SƏNĠ YÜZ YAġA BACI 

Hacı Simuzərin ad gününə bacısı Səkinə xanımdan 
  

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 oyanır. 

Güclüdür sənin qələmin, 

Hikmətlidir hər kəlamın. 
 

Kərbalayı həm Məşədi, 

Həm də, gözəl bir Hacısan. 

Şairə həyat yoldaşı, 

Mənə mehriban bacısan. 
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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. 
 

 

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 yoldaşdır, 

O, mənə mehriban qardaşdır. 
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Çərkəz qızı uzaqdır şərdən, 

Dost yolunda o, keçər sərdən. 

Mən həqiqəti dansam əgər, 

Şeirim məni dara çəkər. 

 

 

UNUT MƏNĠ 

 

İstəmirəm səni, məni unut get, 

Öz əlinlə könül evim yıxıb get. 

Adın dilimdədi onu sal apar, 

Sevgi sözünü ürəkdən sil qopar. 

 

Gözlərimin göz yaşısan, sil apar 

Başqa bir yar axtar, axtaran tapar. 

Keçən günlər xoş xəyala dönübdü, 

Ürəyimin sevgi şamı sönübdü. 

 

Qar əriyib saçıma həsrətin, 

Həlbət belə yazılıbmış qismətin. 

Yazım gedib, niyə getmir qarı qış? 

Tikdiyim komada ulayır bayquş. 

 

Qürbətdə də gözü könlü toxam mən, 

Hədəfindən çıxıb gedən oxam mən. 

Unut getsin elə bil ki yoxam mən 

Ürəyindəyəmsə sil at sən Allah. 

 

Dərdlərini gətir bölək ölürəm, 

Qürbətdə ki hər günü bəd görürəm. 

Simuzər qürbətdə ah, nalə çəkir, 

Dərd yeyir, yerinə qəm, kədər əkir. 
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DÜNYA 

 

Birinə qışsan, birinə yaz, 

Bəzən dərinsən, bəzən dayaz. 

Gah sevincsən gah da kı, kədər. 

Kimə zəhər, kimə bal dünya. 

 

Həm mürəkkəbsən, həm də sadə, 

Qara bir yarasan ürəkdə. 

Bəzi tapmır yavan çörəkdə, 

Bəzinə toy bayramsan dünya. 

 

Biri ölür, dərd onu əzir, 

O, biri yeyib içib gəzir. 

Birinə çəkir sığal, tumar, 

O, birinə qapazdı dünya. 

 

Girov saxlayırsan bizləri  

Çox sevirsən nəmli gözləri. 

Biri çörək üçün sürünür, 

Birinə kef damaqdı dünya. 

 

Simuzəri didərgin saldın, 

Nə vermişdinsə ondan aldın. 

Millətimi pis günə qoydun, 

Kaş dağılasan belə dünya. 
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ÖMÜRÜNÜ ġƏRƏFLƏ YAġA 

Həyat yoldaşım Əşir Müəllimin  

75 yaşına həsr edirəm 

 

Şair yazır əldə qələm, 

Bunu bilir küllü aləm. 

Onu sevir balaları,  

Oğlu, qızı, nəvələri. 

 

Həyatda şərəflə yaşa 

Yüz yaşda ömrü vur başa. 

Dayaq ol dosta, tanışa, 

Ömrünü şərəflə yaşa. 

 

Səkkiz kitab nədir sənə, 

Sayın vurarasan səksənə. 

Səni üzü gülər görək, 

Yüz yaşın vətəndə edək. 

 

Bəşir oğlu 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.  

03.11.2010 
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YETGĠN YAġIN MÜBARƏK 

Əşir Bəşiroğludan Hacı Simuzər xanımın ad gününə 
 

Sən yetkin yaşına çatmısan, 

Hələ demirəm qocalmısan. 

Xoş günlərlə yaşa dolasan, 

Yüzdə ömrü başa vurasan. 
 

Öz zəhmətinlə Həccə getdin, 

O, çətin yolları qət etdin. 

Gözəl qara daşı öpmüsən, 

O, pak zəm-zəm suyun içmisən. 
 

Məkkə, Mədinəyə getmisən, 

Şeytana daş atıb, qovmusan. 

Sidq ürəklə Hacı olmusan, 

Xoş niyyətlə yaşa dolmusan. 
 

Məşədə, Kərbalaya getdin, 

Qırx müqəddəs yerləri öpdün. 

Allah səni pak təmiz seçdi, 

Bütün arzun həyata keçdi. 
 

Altmış bir yaş nədir ki, sənə,  

Yaşını vursana səksənə. 

Otuz doqquz ildə yaşasan 

Yüz yaşını başa vurarsan. 
 

Mərvəda, Səfada qaçmısan, 

Minada qurbanlar kəsmisən. 

Kərbalayı, Məşədi oldun, 

Həcdə ziyarətə son qoydun. 

Əşir vəsf edir qeyrətini, 

Həmişə qoru ismətini. 

 27.01.2011.  
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ÖMÜR MÜXTƏLĠF OLUR 

 

Ömür bir ovdu bərədən keçir, 

Vaxtı gələndə əzrayıl biçir. 

Allah öz verdiyini alacaq, 

İnsandan əməlləri qalacaq. 

 

Bəzi çox cavan ikən öləcək, 

Bəzi yüz yaşın ötüb keçəcək. 

Bəzi qüssə, qəm, kədər üzəcək, 

Bəzidə harınlayıb öləcək. 

 

Ölməyə tələsmə vaxtı gözlə, 

Sən istəsəndə vaxt gəlməz sözlə. 

Bir kimsə dünyanı tutb 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 ömürü çata başa, 

Ölə qarışa torpağa, daşa. 
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YAXINDI 
 

Şeirin bütün növləri gözəldi, 

Rübai, qəzəl demirəm ki, pisdi. 

Dəli könlüm qoşmaya çox hərisdi. 

Mənim qəlbimə qoşma çox yaxındı. 
 

Mən kamanıda, tarı da sevirəm, 

Mənim qəlbim telli saza yaxındı. 

Qanıma hopubdu ana laylası, 

Anamın laylası hər şeydən yaxındı. 
 

Ruhuma doğmadı aşıq havası, 

Zülfüyyənin, Mübarizin nəğməsi. 

Təsniflər, müxəmməslər, həm qəzəllər, 

Bu dəli könlümə daha yaxındı. 
 

Allah ili bölübdü fəsillərə, 

Onu hədiyyə edib nəsillərə. 

Onun həm payızı, həm qışı gözəldi, 

Ancaq yaz fəsli mənə çox yaxındı. 
 

Simuzər çox vurğundur saza, sözə, 

İstəyir həmişə vətəndə gəzə. 

Doğma vətənində toy busat ola, 

Öz elində qocala yaşa dola. 

 

ÇĠÇƏK DƏRĠM 
 

Sən hara getdin mənim dəlim? 

Niyə demədin hara gəlim? 

Getmişdim sənə çiçək dərim, 

Dərdiyim gülü harda sərim? 
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Mənim arzularım gumandı, 

Ahu, naləm çəndi, dumandı. 

Çoxdan həsrətindəyəm gülüm. 

Həsrətdən az qalmışam ölüm. 
 

İtirdiyim vəfasız yardı,  

Ürəyimdə ona yer vardı. 

Göz yaşım axıb selə dönüb, 

Yatan bəxtimin çarxı çönüb. 
 

Çox gözləsəmdə sən gəlmədin, 

Könlümün sirrini bilmədin. 

Baxmaqdan yorulub gözlərim, 

Ot basıb itibdi izlərim. 
 

Çərkəz qızı həsrətli gəzir, 

Qürbət onun ömrünü kəsir, 

Kaş açıla vətənin yolu, 

Sına düşmənin vuran qolu. 

Anam, bacım gülə, sevinə, 

Vətəndə gedə toy düyünə. 

 

SƏNĠ TAPMADIM 
 

Dağı, yalqız gəzdim, dolandım. 

Haça yolu intizarla qol andım. 

Gədikləri dəfələrlə axtardım, 

Əldən düşdümsədə səni tapmadım. 
 

Toydan çal, çağırdan həmişə qaçdım, 

Dərdli insanlara mən ürək açdım. 

Keçmiş günlərimə könül bağladım, 

Xatirələr yada düşdü ağladım. 
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Sevgi bizə xatirədi nağıldı, 

Sevgi sözü qəlbimizdən dağıldı. 

Onun yerinə qəm, kədər doğuldu, 

Məhəbbətim gül açmamış boğuldu. 
 

Nisgillilər sevənləri pisləyir, 

Dərdlə dolan gözləri alqışlayır. 

Həsrət özü məhəbbətdən başlayır, 

Taleim həmişə məni daşlayır. 
 

Simuzərin vaxtsız ötübdü yaşı, 

Tökülüb dişləri, ağarıb başı. 

Gecə, gündüz axıdırdı göz yaşı, 

Ona arxa durdu bacı, qardaşı. 

 

 

MƏN NECƏ DÖZÜM? 

 

Namərd meydandadı ara qarışıb, 

Başları vara dövlətə qarışıb. 

Harın sərvət yığır yeyib şişəcək, 

Mərdə quyu qazan özü düşəcək. 

 

Qüssə, kədər olubdu atlı çapar, 

Hara getsəm axtarıb məni tapar. 

Namərd daş üstə bircə daşda qoymaz, 

İşlərinin xalqa xeyiri dəyməz. 

 

Dünyaya gələn ər oğullar yoxdu, 

Qalanların çoxu ac, azı toxdu. 

Qəmlə keçir mənim gecə gündüzüm, 

Bu ağır dərdlərə mən necə dözüm. 
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Qovmaq istəyirəm çəni gözümdən  

Əgər qovmasam çəkilməz üzümdən. 

Çox sevirəm vətənimi, elimi, 

Qarı düşmən bağlayıbdı yolumu. 
 

Çərkəz qızı sevir doğma elini, 

Dərmək istər çiçəyini, gülünü. 

Qoy milli ordumuz hücuma keçsin, 

Düşmən baş alıb vətəndən qaçsın. 

 

 

 VAXTINDA ÖLÜM 

 

Qocalasan ağara saçın, 

Salamat ola qardaş, bacın. 

Ola gözəl evin, eşiyin. 

Birdə sadiq həyat yoldaşın. 

 

Artıq yük olmayasan yara, 

Uymayasan dövlətə, vara. 

Allah verən ömrü yaşa, 

Ömür gün yoldaşınla qoşa. 

 

Gənclik insanı tez tərk edir, 

Quş tək uçub uzağa gedir. 

Qismət olsa, müdrik qocalıq, 

O, sənə gətirər ucalıq. 

 

Qəd-qamətin olmamış kaman, 

Fəryad edib deməmiş, aman. 

Hələ azalmamış hörmətin, 

Sən ölsən əsgilməz qiymətin. 
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Allah arzum qoyma ürəkdə, 

Məni sınama duz, çörəkdə. 

Çərkəz qızı görməmiş, əsa, 

Çox qocalıb batmamış yaşa, 

Öldür onu köçsün dünyadan, 

Hörmətlə ayrılsın obadan. 

 

SINADI MƏNĠ 

 

Sənə nə dedim ki, qınadın məni? 

Tənalı baxışla danladın məni. 

Saçımın ağlığı bezdirib səni, 

Sən sərt baxışınla sınadın məni. 
 

Elsiz pərişanam halım nasazdı, 

Sevib, sevilməyə bir ömür azdı. 

Belə qisməti mənə tale yazdı, 

Ömrün payızında sınadı məni. 
 

Tale nə çox məni çəkir sınağa, 

Çətinə salıb gətirir qınağa, 

Tale yazısıdı buna da şükür, 

Düşmən məni şən görüb qan-yaş tökür. 
 

Əl üzə bilmirəm vətəndən, eldən, 

Sona yaşayarmı ayrılsa göldən? 

Qismət ola gedəm Tumas dağına, 

Üzüm qoyam daşına, torpağına. 
 

Səfərbər edək milli ordumuzu, 

Azad eliyək doğma yurdumuzu. 

Çərkəz qızıda görsün o, şad günü, 

Vətəndə keçirilən toy düyünü. 
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ÜZÜ GÜLMƏZ 
 

Dağı dağ edən onun qarıdı, 

Zirvəsində gəzən qartaldı. 

Bağı bağ eliyənsə barıdı, 

Alması, heyvası həm narıdı. 
 

Dünya namərddi, gəldi gedərdi, 

Ürəyində saxla gizli dərdi. 

Etibar yoxdu dosta, tanışa, 

Sənin dərdinə yana, alışa. 
 

Dünyanın var dövləti gerçəkdi, 

Bağ-baxçası gül-çiçəkdi,ləçəkdi. 

Daş,qaş var dövlət nəyə gərəkdi? 

Baş ucalığı halal çörəkdi. 
 

İndi yaxşı dost tapmaq çətindi, 

Köhnə dostlar mehriban,mətindi. 

Az olar çətin günün dostları, 

Çətin gündə sına onları. 
 

Simuzər çatıb ömrünün sonu 

İblislər geyinib Mələk donu. 

Dostla düşməni tanımaq olmur, 

Yurd yuvasızların üzü gülmür. 

 

MĠN BĠR ÇAĞI VAR 
 

İnsan bağa bağçaya bənzər, 

Barlı, barsız min bir çağı var. 

Arzusu bir bulağa bənzər, 

Quruyan və axan çağı var. 
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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 dəysən. 

Yıxılanın qolundan tutsan, 

Görənlər sənə deyər əhsən. 
 

İnsan pula salmaya meil, 

Allah verənə olana qail. 

Qənaətlə dolansa insan 

Ona yaşamaq olar asan. 
 

Simuzər vara olmaz mail, 

Öz qismətinə olar qail. 

Zəhmətilə dolansa hamı, 

Əməyindən alar ilhamı. 

 

 

ÜZÜMÜZ GÜLƏ 

 

Ömür kitabını vərəqlə canım, 

Yaxşı günüm varsa ömrümə yazım. 

Həsrətə dözmür bu xəstə canım, 

Məndən yadigar qalsın yazdıqlarım. 

 

Harda qaldı ömürün bahar çağı? 

Indi xəstəyəm sevirəm yatağı. 

Qoy halıma baxıb dostlar ağlasın, 

Dərdimi yazan dəftər, qələm qalsın. 
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Oturub olub keçəni yazıram, 

Viranə bağları keçib gəzirəm. 

Yaşamaq eşqiylə döyünür ürək, 

Qaçqına tapılmır bir tikə çörək. 
 

Vətən həsrətiylə döyünür ürək, 

Doğma vətənimdə bol idi çörək. 

Qürbətdə xəstəyəm yoxdu davası, 

Dərdimə dərmandı vətən havası. 
 

Simuzər vətənsiz, elsiz dərd çəkir, 

Düşmənlər mənim yurdumda turp əkir. 

Nolar Allahım möcüzə göstərə, 

Torpaqlar alına üzümüz gülə. 

 

 

HƏSRƏT ÇƏKĠR 

 

Gözəldi bizim dağların havası, 

Bunu bu dağları gəzənlər bilər. 

İnsanlar mehriban, ürəyi təmiz, 

Bunu orda mehman olanlar bilər. 

 

Boldu meşəssinin meyvəsi, barı, 

Ancaq o, meyvənin ətri bağqadı. 

Hər yerdə qonaq əziz tutulur, 

Bizdə qonağın hörməti başqadı. 

 

Bizim yerin hər fəsili gözəldi, 

Qızlarımızın dilləri qəzəldi. 

Bizdə gözəlliyin görünmür sonu, 

Geyinməyə var hər fəsilin öz donu. 
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Simuzər vətənin həsrətin çəkir, 

Dərd yeyir, onun yerinə qəm əkir. 

O, yerin qiymətin görənlər bilər, 

O, yerlərdə qonaq olanlar bilər. 

 

ANADIR HƏYATIN MƏNASI 

 

Səndən ayrıldığım vaxtdan bəri, 

Üzüm gülmür, nə sirdi ana? 

Nə qədər şadlanıb gülsəmdə mən. 

Könlüm açılmır, nə sirdi ana? 

 

Var dövlətim başımdan da aşsa, 

Sevinc, gülüş qapımı açsa, 

Şöhrətim aləmə bəlli olsa, 

Ürəyim sənsiz əsirdi ana. 

 

Həm anam həm də vətənim gedib, 

Vətənsizlik məni iflic edib. 

Ad sanım aləmə yayılsada, 

Sənsizəmsə mən yetiməm ana. 

 

Həsrətin qəlbimi çox göynədir, 

Sənsiz alışıb yanaram ana. 

Anasız ömür mənasız keçir, 

Sənsən həyatın mənası ana. 

 

Simuzərə həyat dərsi verib, 

Düzlüyü öyrədən sənsən ana. 

Şan şöhrətim ad sanımda yoxdu, 

Ancaq sözədi imkanım ana. 
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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. 
 

Sübhədək xəyala dalıram bəzən, 

Bəxtimi qara yazıb yazı yazan. 

Bilmirəm qürbətdə mən necə dözüm? 

Ürək qan ağlayır, yaş tökür gözüm. 
 

Qartalı zirvəyə qalxmır dağların, 

Ağacları da bar vermir bağların. 

Kasıb ölümü sevir, qovmur onu, 

Bilir ki, ölümdü ömürün sonu. 
 

Çərkəz qızı daim dərdindən yazır, 

Qəm-qüssə onun ürəyini əzir. 

Allah kömək et azad olsun vətən, 

Qoy öz qanında boğulsun qan tökən. 

 

AĞLADIN 
 

Yurd həsrətilə yandım alışdım, 

Qəmdən özümə çələng bağladım. 

Ürək göynədi, gözüm ağladı, 

Həsrət qəlbimi yaman dağladı. 
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Hicran məni boğdu yurd istədim 

Ney, kaman istədim ud istədim 

Ömür düyün düşmüş saça 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. 

 

 

ƏLƏ BAXAN OLMUġAM 

 

Dərdin 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. 
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Qaçqın olsam da haram yemədim, 

Elsiz yaşanana, ömür demədim. 

Xına görmədi gözəllərin əli, 

Nə vaxt kəsiləcək yağınının dili? 
 

Gülüstan solubdu, bülbül ağlayır, 

Yarın yarasını naşı bağlayır. 

Mən qürbətdə ələ baxan olmuşam. 

Ölüncə düşmənlə varam demişəm. 
 

Simuzər qürbətdə sərgəndər gəzir, 

Dərdindən, sərindən, elindən yazır. 

Hicrana dözə bilmir dərd onu əzir, 

Yaşamaq istəmir ölmək istəyir. 

İnanıram elə bir gün gələcək, 

 Yağı düşmən qana qəltan olacaq. 

 

 ELĠM VAR ĠDĠ 
 

Mənimlə vətənim, elim var idi, 

Dərdimə ağlayan dilim var idi. 

Qurbanı olardım vətənin, elin, 

Qoxlayardım onun çiçəyin gülün. 
 

Qışdada açardı baxçada 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. 
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Gülüstana girsəm güllər gülərdi, 

Bənövşə utanıb boynun bükərdi. 

Birindən inciyib onu üzməsəm, 

O biri könlümü alardı mənim. 
 

Simuzər qaçardı pislikdən, şərdən, 

O, uzaq idi bütün dərdi, sərdən. 

İndi qanım donub o, axır daha, 

Mən meyil salmışam kədərə, aha. 

 

 

ġƏRDĠ NAMƏRDĠN ĠġĠ 

 

Dünya şər gəzdirən yol azan olub, 

Şeytanlar, çuğullar dünyaya dolub. 

Oğru, əyrilər yeyib içib gəzir, 

Düzlərin yolunu əyrilər kəsir. 

 

Namərdlər, naqislər bildiyin edir, 

Oğrunun əyrinin işi düz gedir. 

Pislik etmək namərdin canındadı, 

Qana hopub iliyində, qanındadı. 

 

Şərdi namərdin bütün işi, gücü, 

Mərdin boğazına çəkir ülgücü. 

Göstəriş alıb zülümkardan gəlir,  

Namərd mərdə tor qurur, ona gülür. 

 

İnamım yoxdu ki, dünya düzələ, 

Naqislər, alçaqlar rast gəlir gözələ. 

Ehtiyac gözəli döndərir qula, 

Onlar satılırlar paraya, pula. 
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Simuzər dünyanın hər üzün görüb, 

Qəmdən özünə bir çələng hörüb. 

İstəyir namərdlər olub, itələr, 

Onların yerini mərdlər tutalar. 

 

 

 DÖNÜK BĠL MƏNĠ 

 

Əhdi peymanına dönük bil məni, 

Eşqi, ilqarına sönük bil məni. 

Məni dünyanın lazımsız daşı bil, 

De ki, səni sevməmişəm əzəldən. 

 

Yanıb külə dönən ocağam indi, 

Sevib, sevilməkdən uzağam indi. 

İlk ovumu vurammadım qaçırtdım, 

Naşı oldum könlüm quşun uçurtdum. 

 

Eytibar görmədim gözəldə, yarda, 

Məndən uzaqlaşdı dövlətdə varda. 

Qürbətdə sərgəndər gəzirəm indi, 

Vətən yollarını süzürəm indi. 

 

Mən belə qisməti seçmərəm birdə, 

Çünki o, kök atmadı könüldə. 

Bu nisgil könlümdən keçsəndə hərdən, 

Bir də yapışmaram saman çöpündən. 

 

Simuzər sən əl çək əhdi dönükdən, 

Məhəbbət od almaz eşqi sönükdən. 

Vəfalı yarı tap, hələ gec deyil, 

O, qəlbi dönüklər sənə tay deyil. 



 

83 

 

ÇIXMA ÇƏMƏN SEYRĠNƏ 
 

Gözəlim çıxma çəmən seyrinə, 

Güllərin gözü düşəcək sənə. 

Bənövşə boynu buruq baxacaq, 

Nərgiz, lalə qızarıb pörtəcək. 
 

Zanbaq, yasəmən küsüb gedəcək, 

Lalə, nərgiz paxıllıq edəcək. 

Gülsütan güllərinə güləcək, 

Cəmi güllər utanıb solacaq. 
 

Gülüstan səndən ətir alacaq, 

Qəm, kədər bunu görüb qaçacaq. 

Dağ çəmən sənə ürək açacaq, 

Özləri sənə elçi gələcək. 
 

Gözəllər sənə qibtə edəcək, 

İgidlər sənə qucaq açacaq. 

Vətəndə bəlli olacaq adın, 

Əldə olarsan ən gözəl qadın. 
 

Simuzər alqışla gözəl qızı, 

Bizim gözəl olar dan ulduzu. 

Vətən azad ola elə gedək, 

Gözəllərə vətəndə toy edək. 

 

GÜLMÜR ÜZÜMÜZ 
 

İndi doğma deyil yadıq biz, 

Yurdu dağılmış qaçqınıq biz. 

Əvvəl doğma idi sözümüz, 

İndi yadıq gülmür üzümüz. 
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Saçın ağarıb qocalmısan, 

Günüm ağır keçir bilirəm. 

Baxanın yoxdu saralmısan, 

İşindən peşmansan bilirəm. 
 

Çaşdırdılar yolunu azdın, 

Özün-özünə quyu qazdın. 

Ev-eşiksiz aciz qalmısan, 

Onun üçün vaxtsız qalmısan. 
 

Sevənləri hicran yandırır, 

Onlara həddini qandırır, 

Onlar intizardan ağlıyır, 

Könülünü kədərə bağlayır. 

Simuzər qaçırıb ovunu, 

İndi axtarır sağ, solunu. 

 

 VƏTƏNƏ ġÜKÜR 
 

Səni verənə şükür, 

Könül görənə şükür. 

Bir yaşın mübarək. 

Şükür verənə şükür. 
 

Soy adını daşıyırsan, 

Şükür sən yaşıyırsan. 

Gözümüzün nurusan, 

Evimizin yaraşığısan. 
 

Hacı Səkinə nənən, 

Kəbədə dua edib. 

Şükürümü ver bizə, 

Şükür verənə deyib. 
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Hacı Simuzər nənən də, 

Gecə, gündüz zikr edir. 

Allaha şükür deyib, 

Allah sən doyunca ver, 

Şükürü Muhəmmədə, 

Şükür sənə deyib. 

 04.12.2010. 

 

 

ƏRĠYĠRƏM GĠLƏ-GĠLƏ 
 

Vaxtında can qurban etmədim yurda, 

İndi əzab çəkirəm qürbət eldə. 

Qorumadın yurdu verdim yağıya, 

Indi yediklərim dönüb ağuya. 
 

Vətəndə gəzərdim mən gülə-gülə, 

Qürbətdə əriyirəm gilə-hilə. 

Ağu deyənlərin şahıyam indi, 

Bağrım qan ağlayır sən onu dindi. 
 

Pərvanə şam bilir dərdimi mənim, 

Xoşdur vətən üçün əriyim ölüm. 

Dərdlilər nəm alır gözümdən mənim, 

Yaralıdı dərdi çoxdu sinəmin. 
 

Vətəndə dostlarla gəzərdim qoşa, 

Firəvan yaşayıb dolardım yaşa. 

Şuxluğum heyran edərək hamını, 

İndi çəkirəm dünyanın qəmini. 
 

Simuzərəm dərd-qəm çuğlayıb məni, 

Onlara sipər etmişəm sinəmi. 
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Gözüm yol çəkir istərəm vətəni, 

Mənə həyat verən gözəl güşəni. 

Mən bilirəm elə bir gün gələcək, 

Düşmən öz qanına qəltan olacaq. 

 

 

 ġĠRĠN DĠLLƏRĠN 

 

Bir gün qarşılaşdıq yan keçdin, 

Sən məndən uzaqlaşıb qaçdın. 

Tanıyaraq yolu dəyişdin, 

Ürəyimdən, canımdan keçdin. 
 

Sən görmədin saçımda dəni, 

O, dərdli gözümdəki nəmi. 

Gəlib boynum qucmur qolların, 

Könlüm almır şirin dillərin. 
 

Vətəndə firavan yaşardıq, 

Qürbətdə əyildik, qocaldıq. 

Eldə dostu arxa sanardım, 

Hicranıda vüsal bilərdim. 
 

Qürbət dostu əydi dəyişdi, 

Başı öz dərdinə qarışdı. 

Atdı ona candan yananı, 

Onu başa düşüb qananı. 
 

Simuzər düşübdü qürbətə, 

İndi dözə bilmir həsrətə. 

Qürbətdə o dolubdu yaşa, 

İstər ömür tez yetə başa. 
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GƏLMƏDĠ 
 

Mənim hicrana dözdüyüm çoxdandı, 

Vəfasız əhdinə vəfa çıxmadı. 

Əhdi ilqarını unutdu yəqin ki, 

Ülvü məhəbbəti yox imiş sanki. 
 

Eşqə vəfasızmış, daş imiş qəlbi, 

Yoxumuş ürəyi, vurmurmuş nəbzi. 

Mənliksizdi dediyi boş kəlmədi, 

Əhdinə vəfasız oldu gəlmədi. 
 

Könül aynamızı o, vurdu daşa, 

Hər boş sözdən ötəri çıxdı savaşa. 

Vəfasızdı ilqarını danandı, 

Yəqin unutdu əhdini gəlmədi. 
 

Dedim gəl dərdini bölək yox dedi, 

Həsrətin çəkməyə halım yox dedi. 

Hicran oduna yandım bilmədi, 

Qayıtmaq istədi üzü gəlmədi. 
 

Simuzər rast gəlir qəlbi daşlara, 

əhdinə dönük ürəyi boşlara. 

Əzəl məhəbbəti yalan deyildi, 

İlk ovunu yerdə qoyan deyildi. 

Küsmüş olsam gəlib könlüm alardı, 

Yəqin məni ölmüş bildi gəlmədi. 
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QARDAġ  
 

Qardaşsız adam sınar əyilər, 

Qardaşla adam eldə sayılar. 

Böyüyü ata kimi dayaqdı, 

Kiçik qardaşsa ayıq, sayaqdı. 
 

Böyüyü arxa köməyin olar, 

Kiçik qulluğunda hazır durar. 

Yaxşı pis süddən mayadan gələr. 

Bir bətindən və bir beldən gələr. 
 

Övladın dönük çıxsa yadlaşsa, 

Ata, ana üzünə ağ olsa, 

Əziyyətini qardaşın çəkər, 

Yolunda çalışıb qan-tər tökər. 
 

Çərkəz qızı qardaşın acıdı, 

Qardaş onun başının tacıdı. 

Qardaşsız olmasın heç bir bacı , 

Qardaşdı dərdlərinin əlacı. 

 

DAĞDAN UCADIR TƏPƏ 
 

Dostum sənidə dəyişib zaman, 

Köhnə dostların düşübdü moddan. 

Vəzifə bağlayıbdı gözünü, 

“Yekəlmisən” bilmirsən sözünü. 
 

“Dostlar” artdı dairə böyüdü, 

Təzə dostlar köhnəni itirdi. 

Dağdan uca tutdun sən təpəni, 

Saymayanın əziyətini çəkəni. 
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Meydan sulayır şeytan çuğullar, 

Qazanc dalınca gedir oğullar. 

Dünya şeytanla, çuğulla dolub, 

Dünənki kəm savad kreslo tutub. 

 

Meydan oğru, quldurun, şərindi, 

Bacarana iş verilmir indi. 

Vəzifə kiminsə odur ağa, 

Alimlə, şair qoyulur lağa. 

 

Simuzər qismət verən Allahdı, 

Onun əksinə çıxmaq günahdı. 

Niyə zalıma yanır yaradan? 

Xainləri götürmür aradan. 

 

 

ÇƏTĠNDĠ 

 

Xoşagəlməz bir dövran gəlib, 

Yaşamaq, dolanmaq çətindi. 

Satqın artıb dövran pozulub, 

Sevincdən danışmaq çətindi. 

 

Millət qaçqın, köçgün, olubdu, 

Küçə, bazar acla dolubdu. 

Nanəcib, satqınlar artıbdı, 

Yaxşıları seçmək çətindi. 

 

Əyriləri düz görür gözlər, 

Oğrulara qoşulur düzlər. 

Dost-tanış qoşula oğruya, 

Bunu sən görəsən çətindi. 
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Oğullar eşitmir atanı, 

Qızlarsa saymırlar ananı. 

Öyüd nəsyət eşitmir uşaq, 

Bu sayaq yaşamaq çətindi. 
 

Yaxşı pisi verən Allahdı, 

Bəndənin dediyi günahdı. 

Simuzər pisləyir bu çağı, 

Atanı sormayan uşağı. 

Öyüd nəsihət düşüb gücdən, 

İndi ağsaqqallıq çətindi. 

 

 SINAYIR ONU 
 

Ömrü Allah verib, yaşa. 

İstədiyin kimi vur başa. 

Kiminə sevincdi yaşayır, 

Kimi ağır yükdü daşıyır. 
 

Ana bətnində doqquz ay keçib, 

Özü yox dünya onu seçib. 

Yaradan ona qismət yazıb, 

Gen dünyada sınayır onu. 
 

Biri namusla ömür sürür, 

Biri də yaşamır, sürünür. 

Düz yolu o, gedir dolama, 

Halalı da qatır harama. 
 

Biri canını oda atır, 

O biri kölgələrdə yatır. 

Allah hələ sınayır onu, 

Cəhənnəmdi ömrünün sonu. 
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Simuzər sevir ismətini, 

Haqdan istəyir qismətini. 

Namusla yaşayır ömrünü, 

Saxlayır Allahın yolunu. 

 

BACI 
 

Atadan anadan giley yeridi, 

Yoldaşdan, qardaşdan gizli sirridi. 

Sevincinə, qəm, kədərinə şərik, 

Ana əvəzidi, sirdaşdı bacı. 
 

Birinə həyatda ömür yoldaşı, 

Birinə sevimli anadı bacı. 

Elinə bəxş edir övlad payını, 

Öz ailəsinə sevincdi bacı. 
 

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 başı. 

Allaha əl açıb duaçın olar, 

Yıxılsan əzilsən saçını yolar. 
 

Simuzər razıdı bacılarından, 

Bir xoş gündə keçməsin onlardan yan. 

Firəvan yaşayıb sürsünlər dövran, 

Övladları onlara olsun həyan. 

Allah düşməni qarğayıb daşlasın. 

Xoş günümüz bundan sonra bağlasın. 
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QALMAYIB 
 

İnsanlar dəyişib həyat tərzini, 

Heç kəsə etibar, inam qalmayıb. 

Yerişlər, baxışlar, gülüşlər saxta, 

Mən ölüm, sən öl kişilik qalmayıb. 
 

Saxtalıq, yalançılıq dodaqdadır, 

Həyasızlıq, pozğunluq qanındadır. 

Kim necə bacarır elə yaşayır, 

Kişilik, mərdlik, səxavət qalmayıb. 
 

Tamahkarlıq yerlibazlıq çoxalıb, 

Namərdlər harınlaşıb mərdlər solub. 

Gədə “kişi” olub özünü öyür, 

Namərd mərdi əzir, yıxıb sürüyür. 
 

Məmurlar kreslosundan bərk yapışır, 

Yaltaqlar əl çala-çala alçalır. 

Düz danlışanın çıxarılır gözü,  

Sayılmır ağsaqqal, ağbirçək sözü. 
 

Simuzər tablaşmır daim ağlayır, 

Könlünü qəmə, kədərə bağlayır. 

Daha qəlbi duyan insan qalmayıb. 

Təpə dağ olub, dağlarsa qalmayıb. 

 

YAYA HƏSRƏTƏM 

 

Sevinci gec tapdım, tez itirdim, 

Könül xoşluğun nazda itirdim. 

Ürək sirdaşın yayda itirdim, 

Elə o vaxtdan yaya həsrətəm. 
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Zalım fələk bağladı yolumu, 

Övlad sarıdan kəsdi payımı. 

Allah versəydi övlad payımı, 

Yəqin ki, mən atmazdım yarımı. 
 

Fikirə gedirəm öz özümə, 

Gecələr yuxu getmir gözümə. 

Allah kəssədə övlad payımı, 

Ziyarətgaha açıb yolumu. 
 

Simuzər Allahdan çox razıyam, 

Məşədi, Kərbalayı, Hacıdı. 

Mən püxtələşib doluram yaşa. 

İbadətlə ömür çatır başa. 

Mən gümrah hiss edirəm özümü. 

Allahıma tikirəm gözümü. 

 

DÜNYA ÖLÜM, YOXSA QALIM 
 

Dünya yaman sıxır bizi, 

Tükəndirir səbrimizi. 

Dərdim artır, gündən günə, 

Dünya ölüm, yoxsa qalım? 
 

Əlim elimdən üzülüb, 

Yaşım gözümdən süzülüb. 

Qəmdən belim bükülübdü, 

Dünya ölüm, yoxsa qalım? 
 

Çox işgəncə verdin mənə, 

Dərd, qəm yüklədin sinəmə. 

Bu dərd məni aparacaq 

Dünya ölüm, yoxsa qalım? 
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Daim məhv edirsən mərdi, 

Ona yükləyirsən, dərdi. 

Yaşamağım dərddi, sərdi, 

Dünya ölüm, yoxsa qalım? 
 

Simuzərə verdin qəmi, 

Dərdinin yoxdu dərmanı. 

Tapmır yaşamağın çəmin. 

Qaranlıq gəzir aləmi. 

Yaşamağım olub zülüm. 

Dünya ölüm, yoxsa qalım? 

 

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 dağı. 

Qorumadıq Füzulini, 

Səs vermədik, basıldıq biz. 
 

Verdik Şuşanı, Laçını, 

Düşmən aldı Xankəndini. 

Cıdırda yağı gəzəndə, 

Səs vermədik, basıldıq biz. 
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Simuzər yurdu satdılar, 

Onlar bizə tor atdılar. 

Düşmənə satıldı vətən, 

Ölüb, itsin onu satan. 

Nər oğula, ərənlərə, 

Səs vermədik, basıldıq biz. 

 

 

BĠLMĠRƏM 

 

Dərd içində boğuluram, 

Dərdi öldürə bilmirəm. 

Bircə ağlayan insanı, 

Niyə kiridə bilmirəm? 

 

Dərdim sığınır sinəmə, 

Mən balam deyirəm ona. 

Ürəyim alışıb yanır, 

Onu söndürə bilmirəm. 

 

Dərd, qəmlidir mənim adım, 

Gecə, gündüz sönmür odum. 

Mənə ağlar dostum, yadım, 

Mənsə kiridə bilmirəm. 

 

İllərlə mən dərd yaşadım, 

Sınmadı mənim inadım,  

Gah alışdım,gah da yandım, 

Ölmədim niyə bilmirəm? 

 

Simuzərin günü ağır, 

O dolanır fağır, fağır. 
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Dara düşsən Allah çağır, 

Onda günün keçməz ağır. 

İllərlə sevinc axtardım, 

Tapmadım niyə bilmirəm? 

 

 DƏRDĠM 
 

Əl çəkmir məndən dərdim, 

Həmişə kəsir yanım. 

Qan tökür, canım alır 

Əl çəkmir məndən dərdim. 
 

Hər yeri alıb duman, 

Xoş günə yoxdu güman. 

Sevinc əkdim qəm dərdim. 

Əl çəkmir məndən dərdim. 
 

Hara getsəm yanımda, 

İliyimdə, qanımda, 

Balamdı mənlə yatır, 

Əl çəkmir məndən dərdim. 
 

Həmişə qanım yeyir, 

Sənin balanam deyir. 

Hərdən mənə naz satır, 

Əl çəkmir məndən dərdim. 
 

Yolunu məndən salır, 

Daim yanımda qalır. 

O, Simuzəri sevir, 

Ona anamdı deyir. 

Dəymə qoy mənlə qalsın 

Mənim həmdəmim olsun. 
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QARABAĞIM DARDADI 

 

Vətən qalıb yağıların əlində, 

Adısa ağuçların dilində. 

Ürəyim sızlayır yadlar içində, 

De, insan olarmı bizim biçində? 

 

Bəxti qara Qarabağım dardadı, 

Məkirli düşmənlər sağı, soldadı, 

Qız, gəlinimiz düşmənə əsirdi, 

Vətəni alammırıq bu nə sirdi. 

 

Ər oğullar ələ baxır, zülümdü, 

Bu yaşamaq deyil, vallah, ölümdü. 

Çoxdandır ki, gülmür bizim üzümüz, 

Həmişə yaş tökür bizim gözümüz. 

 

Dərdimi deməyə sirdaşım yoxdu, 

Üzüm gülmür dərdim, qəmim çoxdu. 

İtirmişəm vətənimi, elimi, 

Susdurublar vətən deyən dilimi. 

 

Simuzəri üzəcəkdi dərd, kədər, 

Qürbət eldə qalmaq olmaz bu qədər, 

Ömür yaşanmır elə gedir hədər, 

İnanıram elə bir gün gələcək, 

Yağı düşmən yanıb külə dönəcək. 
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KÖLGƏNƏ ÇAĞIR 

 

Yaşamaq çətindi sənsiz vətən, 

Hara getsəm axtarıram səni. 

Çiçək tək dağılmışıq çöllərə, 

Topla bizi yığ doğma ellərə. 

 

Sərgəndər gəzirik qürbət eldə. 

Yuvasız quş tək qalmışıq çöldə. 

Yaşasaq da biz gülşən bağında, 

Heç nə aça bilmir qəlbimi burda. 

 

Unutmaq olmur uca dağları, 

Barlı, bəhrəli geniş bağları. 

İnac yerlərin gözəl pirlərin, 

Unutmağa qoymur səni vətən. 

 

Qürbətdə millət çevrilib aca, 

Dözürük aclığa, ehtiyaca. 

Qərib eldə biz olmuşuq fağır, 

Vətən sən bizi kölgənə çağır. 

 

Simuzər qürbət dilini kəsdi, 

Çörək qazanan əllərin əsdi. 

Soyuq baxışlar üşüdür məni. 

Allah yol aç gedim elimə. 

Qovuşum ocağıma, pirimə. 
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KÖÇ GERĠ DÖNMƏYĠR 

 

Neçə ildi qürbətdədi köçüm, 

Hələ də o köç dönməyir. 

İntizardan saralıb soluram, 

Həsrətliyəm onunçün ölmürəm. 

 

O, yerləri sevənlər azalır, 

Cavanlarda çox vaxtsız qocalır. 

Eldə düşmən bayrağı ucalır, 

Karvanım geri dönmür ölürəm. 

 

Çoxdandı yerim, yurdum qürbətdi, 

Gözlərim dağlarıma həsrətdi. 

Bu dərd məni yerimdə oynatdı, 

Karvanım geri dönmür ölürəm. 

 

Elin adət-ənənəsi dəyişir, 

Cavanlar ağsaqqalla dəyişir. 

Nər oğul çadırlarda boğulur, 

Körpələr yad ellərdə doğulur. 

 

Simuzər el dərdinə ağlayır, 

Könlünü dərdə, qəmə bağlayır. 

Tanrı bizdən göz əyib deyəsən, 

Hamı gözləyir yoxdu tələsən, 

Bəxt gülə gedib eldə öləsən. 
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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 yatır, 

Sürüsüz qalan dağ yasa batır. 

İlahi düşmənin yolun bağla, 

Qızların yolu düşsün bulağa. 

 

Simuzər qürbətdə ömür heçdi, 

Onun gül çağı qürbətdə keçdi. 

Vətənsiz sənin ömrün qutardı, 

Qürbətdə sənə kim yas tutardı. 

Qismət ola mən gedəm elimə, 

Qovuşam ocağıma, pirimə. 
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 NECƏ DÖZÜM 
 

Qürbət eldə dərdim çoxdu, 

Yazdı, qışdı fərqi yoxdu. 

Çadırda qalmaq zülümdü. 

Nə fərqi axır ölümdü. 

 

Vətənsizəm ömür talan, 

Kimdi məni yada salan? 

Bizimdi saralıb solan, 

El adıdı dildə qalan. 

 

Sevinc, gülüş yaddı bizə, 

Dərd yazılıb bəxtimizə. 

Yenə qəlbim dönüb qana, 

Ana lazım mənə yana. 

 

Hara gedim fərqi yoxdu, 

Ürəyimdə dərdim çoxdu. 

Sinəm az qalır ki, yana, 

Ömür niyə çatmır sona. 

 

Deyilən sözlər saxtadı, 

Ürəyimdə qan laxtadı. 

Yaşa öyrənibdi gözüm 

Ağır dərdə necə dözüm? 

 

Simuzərəm yetdim yara 

Tərlan qismət olur sara. 

Vətənimiz qalıb darda, 

Unutmayaq olsaq harda. 

Gözdən düşüb doğulanlar. 

Çadırlarda boğulanlar. 
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ÖMÜR ġAMI SÖNÜR 

 

Dərd çəkən oğul qırıldı getdi, 

Dönübdü daşa, torpağa indi. 

Ər oğullarım tükənib, bitdi, 

Onun yerin yaddan olan tutdu. 

 

Meşədə palıdın ömrü bitdi, 

Onun yerini kol, koslar tutdu. 

Palıdın ömrü dərd olub bizə 

Onun yarpağı tökülmür düzə. 

 

Vətənsiz bizim elimiz fağır, 

Elin gözündən yazıqlıq yağır. 

Ömür şamı sönüb daha yanmır, 

Didərgini bir kimsənə anmır. 

 

Qranit daşıda yumşaldır zaman, 

Elə getməyə çox azdı güman. 

Çayda boğulsan saman atırlar, 

Yaxşı, pisi bir yerə qatırlar. 

 

Biz dərd çəkirik gülmür üzümüz, 

Yaş tökməkdən kor olub gözümüz. 

İlbə-ildən azalır sayımız, 

Qışa dönübdü bizim yazımız. 

 

Simuzər vətən harda, sən harda? 

Sənin elin, oban qalıb darda. 

Kim açacaq dolaşıq düyün? 

Görmürəm vətənimi, elimi. 

Ayağa dursa milli ordumuz, 

Alınar vətənimiz, elimiz. 



 

103 

 

HEYĠFĠM GƏLĠR 

 

Yel əsəndə qopub düşən, 

Budağa heyifim gəlir. 

Elə can dərdi öpüşən, 

Dodağa heyifim gəlir. 

 

Gül, çiçəkdən doymaz heçkəs, 

Gül sahibsiz solmazmı bəs? 

Bağbanı yarıtmaz olan, 

Bağlara heyifim gəlir. 

 

Zirvəsini bürüyən çən, 

Qartala olmayan həyan. 

Qarğası çoxalıb artan, 

Dağlara heyifim gəlir. 

 

Çox dərd bverib tale bizə, 

Balta çalıb ömrümüzə. 

Elsiz keçən günümüzün, 

Hər anına heyifim gəlir. 

 

Simuzər dərdə döz, dayan, 

Dərdin olar sənə həyan. 

Öz sahibi qorumayan, 

Torpağa heyifim gəlir. 

Qarı düşmənə satılan, 

Dağ, daşa heyifim gəlir. 
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GÖZÜM YAġ TÖKÜR 

 

Qürbət məni yandırıb, yaxır, 

Vətənsizlik qəlbimi sıxır. 

Mənim səbir kasam dolubdu, 

Körpə yanaqları solubdu. 

 

Vətəndən uzağa düşmüşəm, 

Çadırda istidən bişmişəm. 

Qaçqın adı çox pis səslənir, 

Qılıncım qınında paslanır. 

 

Düşmən vətən yolun bağladı, 

Həsrət ürəyimi dağladı. 

Qarabağı düşmən taladı, 

Ürəyim sağalmaz yaradı. 

 

Günlərimiz çox ağır keçir, 

Buz-bulağından düşmən içir. 

Ömrüm, günüm dönüb bir heçə, 

Günüm olub qaranılıq gecə. 

 

Simuzər vətənsiz, elsizdi, 

Elə sanki, bülbül gülsüzdü. 

Vətənsizəm gözüm yaş tökür, 

Vətən dərdi belimi bükür. 

Əgər vətənə çatıb ölsəm. 

Deyərəm Allah sənə şükür. 
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SINMADI ĠNADIM 

 

Qəm, kədərim çoxdu deyə, 

Kədər elə məni seçir. 

Dərdi öyürə bilmərəm  

Axı ürəyimdən keçir. 

 

Hamı məni bilir fağır, 

Baxışından 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. 

Sevinc əksəndə torpaqda, 

Onu bitirə bilmədin. 

Nə dərd səni öldürmədi, 

Nədə səndən əl çəkmədi. 
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YALANDI DÜNYA 

 

Talayanı çox olub, 

Salamat qalıb dünya. 

Bəzən ruzi versədə, 

Bəzən də alıb dünya. 

 

Hərdən bir dona girib, 

Isti həm soyuq olub. 

Yaxşı pis fərq qoymayıb, 

Gora göndərib dünya. 

 

Gələnlər baxıb gedər, 

Ömrünü alar dünya. 

Ha yaşa axrı yoxsan, 

Canımı alar dünya. 

 

Hamı ölür, qalan yox, 

Dağıntı talan çox. 

Ölüm haqdı yalan yox, 

Dolub, boşalır dünya. 

 

Haq hesab çəkmək olmaz, 

Tökülən birdə dolmaz. 

Nə ölməz nə də itməz, 

Həmişə qalar dünya. 

 

Simuzər ömür heçdi, 

Məxluqat öləcəkdi. 

Çalış bir izin qalsın, 

Var, pul yalandı dünya. 
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DÜNYA SƏNDƏ 

 

Niyə baxıb getmədik, 

Dayandıq dünya səndə. 

Az maz ömür yaşadıq, 

Əzildik öldük səndə. 

 

Sənə gəlmək heçiymiş, 

Gələn baxıb keçirmiş. 

Çoxu elə yaşamış, 

Izi yox dünya səndə. 

 

Gülşənsən gülün yoxdu, 

Nə bağsan barın yoxdu. 

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, 

Gedirəm 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 qoşa, 

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. 

Şərsən başdan, başa dünya. 

Mən gedim, sən yaşa dünya. 
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 NĠYƏ YARADIRDIN 

 

Axırı ölümsə insanın, 

Mənası yoxdu yaşamağın. 

Axırsa nahaq insan qanı, 

Allah niyə yaratdın onu? 

 

Yıxıb kəsir insan insanı, 

Ölənlərin bilinmir sanı. 

Nahaq öldürürlərsə məni 

Allahım niyə yaradırsan? 

 

Çoxlu nahaq qanlar tökdülər, 

Gözəl evimizi sökdülər. 

Əgər sən sevmirdinsə bizi, 

Bəs onda niyə yaradırdın? 

  

 Torpağın çatmırsa ölənə, 

Gün-güzaran yoxsa qalana. 

İtirmişiksə özümüzü, 

Sən bizi niyə yaratmısan? 

 

Simuzər səndən bezib gedir, 

O, gecə gündüz ah, zar edir. 

Yaşad, öldür mənə fərdi yox, 

Qalan azdı ölənlərsə çox. 

Yarımız acdı, yarımız tox. 

Allah bizi niyə yaratdın? 
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DÜNYA 

 

Gəlmişik dünyanı görməyə, 

Dünya ki, bizə qalan deyil. 

Bir kimsə onun sonun görməz, 

Dünya heç kimə qalan deyil. 

 

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 başadı. 

Yaxşını pisdən seçmək olmur, 

Tökülənlərsə birdə dolmur. 

Yaranan canlılar öləcək, 

Bir ölməyəcək yalan dünya. 
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ÇIXIR 

 

Tale bizi qarğayıbdı, 

Ölümümüz üzə çıxır. 

Bir yanımız yanıb ölür, 

Bir yanımız külə çıxır. 

 

Məətdələm bu get-gələ, 

Gedənlərim gəlmir hələ. 

Nahaq qanlar düzə çıxır, 

Dərd dikəlib üzə çıxır. 

 

Dünyamız dərin bir dərya, 

Kimi üzə, kimi bata. 

Vətən tez-tez düşür yada. 

Onda dərdlər düzə-çıxır. 

 

Ömür haqdan gələn paydı, 

Axar çeşmə çaya taydı. 

Dost hörməti haqqı saydı, 

Xətirdən, hörmətdən çıxır. 

 

Simuzər sevir dostları, 

O, qazanıb etibarı. 

İstər onlarla bir ola  

Dostlarla sevinə, gülə. 

Dost görüşü könül açır, 

Onda sevinc üzə çıxır. 
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VƏTƏN OĞLU 

 

Yurd-yuvan hanı vətən oğlu? 

Vətən sözü yaddan çıxacaq. 

Sən çox pis gündəsən qurd oğlu, 

Qurd əcdadın yaddan çıxacaq. 

 

Xatırla vətənini elini, 

Tarlasını, geniş çölünü. 

Allah yerdə qoyma bu zülmü, 

Qaçqın arzulayırıq ölümü. 

 

Vətənin xoş idi qışıda, 

Qürbətdə üşüyürük yayda. 

Həsrətlə ömür yetir başa, 

Gözümüz öyrənibdi yaşa. 

 

Düşmən talayıbdı varımı, 

Topdalayıb namus, arımı. 

Vətən dildə söz tək qalıbdı, 

Sərvətimi düşmən alıbdı. 

 

Öz adım çıxıbdı yadımdan, 

Dilim, ağzım düşüb dadından. 

Sədəqə umuruq yadından, 

Ər oğul utanır adından. 

 

Simuzər haqq yetər dadına, 

Çalış yanma haqqın oduna. 

Zalım tələ qurmağındadı. 

Mərdə qarmaq atmağındadı. 

Namərd mərdi vurur gözündən 

Mərdlər utanır öz-özündən. 
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CANDAN BEZDĠK 

 

Ölüm axtarıb mərdi tapar, 

Namərd qaçar o, atla çapar. 

Biz xəstə düşüb candan bezdik, 

Ölmədik dərd içində üzdük. 

 

Daim əriyib dönür şama, 

Könül bağladıq dərdə, qəmə. 

Ömür kamandı çalsan sızlayır, 

Xəstə öz vətənin arzular. 

 

Qərib-dərdini dağda duyar, 

Bu ağrıya ancaq qəm uyar. 

Mərd ölərsə eli yas tutar, 

Yoxluğun yerdə göydə duyar. 

 

Simuzərəm vətənim gedib, 

Qəriblik məni xəstə edib. 

Qürbətdə günüm ağır, keçir. 

Dərd-qəm həmişə məni seçir. 

Könlüm istər vətəni görə. 

Gedib doğma elində ölə. 

 

 

OĞULSAN YAġA 

 

İgidin bəxti yazılıb daşa, 

Çox bəla gəlir ağıllı başa. 

Bu şər dünyada oğulsan yaşa, 

Mərdin gözləri öyrənib yaşa. 
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Namərdlər mərdi satmağındadı, 

Onlar mərdə daş atmağındadı. 

Yaltaqla, satqın yenə birləşib, 

Mərdlərə tələ qurmağındadı. 
 

Namərdlər yaman çıxır özündən, 

Mərdi ilan tək çalır gözündən, 

Düz danışan asılır sözündən, 

Satqınlar bədgümandı özündən. 
 

Düz-düzdə qalır tuş olur şərə, 

Ovçunun ovun gizləyir bərə. 

Yol gedənlərə yol vermir dərə, 

Qismət olurlar çovquna, selə. 
 

Əyrilər, düzləri şərə salır, 

Satqın, yaltaqsa mükafat alır. 

Düzlər düzlərdə düşürlər tora, 

Ağıllı başlar tez gedir gora. 
 

Nadanlar alimlərdən bac alır, 

Simuzər dözə bilmir qocalır. 

Haqq, ədalətdə yetişmir dada, 

Düz danışanlar tez gedir bada. 

Alim, şair verilir güdaza, 

Oğru, quldurlar almırlar cəza. 

 

EL OBANI SATDILAR 
 

Yurd yuvamdan, el obamdan ayrıldım, 

Quş kimi uçuqlarda məskən saldım. 

Indi mənə fərq etməz haralıyam, 

Şuşalı, Kəlbəcərli, Ağdamlıyam. 

Qaçqın, köçkün, didərginəm, sürgünəm. 
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Atasızlar el-obanı satdılar, 

O, isti yuvamızı dağıtdılar. 

Müqəddəs ruhları qan ağlatdılar. 

Namusu, arı beş qəpiyə satdılar, 

Bax beləcə başı bəlalıyam mən. 
 

Qubadlıyam, Cəbrayıllıyam qulam, 

Qaçqınam, didərginəm, sürgünəm mən. 

Aparın vətənə qolları bağlı, 

Ana bacı girovdu sinə dağlı. 

Siz sinəmi açsaz görərsiz dağı. 
 

Qarabağ ürəkdə qara yaradı, 

Fələk bizi o yerlərdən ayırdı. 

İndi vətən dilimizdə o ağudu. 

Nənələr vətənçün ağlayır. 
 

 

GÜLMÜR ÜZÜMÜZ 
 

Sənsiz ağırdı mənə çəmənim, düzüm, 

Gözüm qan-yaş tökür gülməyir üzüm. 

Vətənimdə vətənsizəm ölürəm, 

Günü bir-birindən ağır görürəm. 
 

Ağsaqqal dözmədi dünyadan köçdü, 

Qalanlarımızın günləri heçdi. 

Çadırlarda gülmür bizim üzümüz, 

Gecə-gündüz qan-yaş tökür gözümüz. 
 

Qaçqın, köçkün adı almaq ağırdı, 

Xalqım niyə bizi belə çağırdı? 

Eldən ayrı duruşumda fağırdı, 

Ələ baxanın özüdə sağırdı. 
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Qürbətdə mən itirmişəm özümü, 

Ağlamaqdan kor etmişəm gözümü. 

Düşmənlər at çapır cıdır düzündə, 

Elə bil ki, şimşək çaxır gözümdə. 
 

Simuzərdə dözə bilmir ağlayır, 

O, könlümü dərdə, qəmə bağlayır. 

Bizim ürəyimizi sıxır kədər, 

Elsiz yaşamaq olarmı bu qədər? 

Bir ömür yaşadım qürbətdə hədər. 

Gülmək istəsəmdə qaçmır qəm, kədər. 

 

HƏLƏLĠK 

 

Harda qaldı ömrün gözəl çağları? 

Doğma vətənin aranı, dağları. 

Düşmən əlimizdən alıb torpağı, 

Ondan qisas alammırıq hələlik. 
 

Elim dönə bilmir vətənə sarı, 

Görmür zirvədəki qartalı, qarı 

Gözəl yurdun səfalı dağlarında, 

Qarı düşmən kef eyləyir hələlik 
 

Gələn yaşlı nəslin azalır sayı, 

Cavanlar eldən almayıb güc payı. 

Savaşsız söz, söhbət olar havayı, 

Ümid çırağımız sönür hələlik. 
 

Ellərimiz neçə yerə bölündü? 

Rayona, şəhərə, kəndə bölündü. 

Dostlar ancaq xeyir, şərdə görüşür, 

Ayrılıq çarəsiz qalıb, hələlik. 
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Simuzər, dərdinin yoxdu çarəsi, 

Elə qovuşmaqdır onun çarəsi. 

Günlərimiz keçir ağrı, acılı, 

Düşmən bayrağı vətəndə ucalır. 

Düşməni qanına qəltan görərik, 

Indi fürsət düşmənindi, hələlik. 

 

 

TORPAĞI  

HƏRRACA QOYDULAR 
 

“Torpaqdan pay olmaz” deyənlər, 

Torpağı hərraca qoydular. 

Qarış-qarış satıb torpağı, 

Sinəmizə çəkdilər dağı. 
  

“Torpaqdan pay olmaz” deyirsən, 

Bəs pay olduğuna nə deyirsən? 

Onlar torpaq deyil lopuqdu? 

Sən alçaqsan qanın soyuqdu. 
 

Vicdanı, namusu atdılar, 

Yurdu pul, paraya satdılar. 

Dar gündə baş alıb qaçdılar, 

Başımıza oyun açdılar. 
 

Xalqa hərə bir tələ qurdu, 

Köməkləşib satdılar yurdu. 

Milləti saymırlar saya, 

Torpaqları böldülər paya. 
 

Simuzər sevir öz yurdunu, 

O, çox çəkir elin dərdini. 
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Pisləyir yurdu satanları, 

Onu hərraca qoyanları. 

Acılar paxılın iç üzü, 

Çıxarılar tökülər gözü. 

 

 

ÖZÜN ÇƏKDĠN 

 

Vəzifə verdilər kefin duruldu, 

Hər yerdə şəninə toslar deyildi. 

Dost tanış yanında özünü çəkdin, 

Yerişi dəyişib quş kimi şəkdin. 

 

Tərif edib başa çəkdilər səni, 

Daldada qılıncladılar kölgəni. 

Ətrafına yığıldı təzə dostlar, 

Böyüdü kuruqun deyildi tostlar. 

 

Tərif yıxdı səni əziz qardaşım, 

Mənim ürək dostum, əzəl sirdaşım. 

Bütün məclislərdə çəkdilər başa, 

Lağ, loğaz elədin dosta tanışa. 

 

O, şan şöhrətdən nə düşdü bəxtinə? 

Kim qarğadı səni qızıl taxtına? 

Artıq yıxılmısan bar ağacından, 

Indi asılarsan dar ağacından. 

 

Simuzər şöhrətə olmayıb mahir, 

Allahın verdiyinə olub qail. 

Kaş gələn yolun qayıda vətənə, 

Allah qarğıya yolumu kəsənə. 
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BU DAĞI 

 

Öyrənmişəm qəm, kədərə, 

Ömrüm getmir hədərə. 

Qəm kədəri balam bildim, 

Onunla, ağlaıdım, güldüm. 

 

Qəlbimdən su içib kədər, 

Köynəyimdən keçib gedər. 

Bəxtimə butadı ağı, 

Dağda çəkməz bu dağı. 

 

Başımı qatır qəm, kədər, 

Qəmsiz ömür olar hədər. 

əriyi ürəyin yağı, 

dərdə möhtac qoydun dağı. 

 

Həsrətim quyruq bulayır, 

Dərd, qəm tula tək ulayır. 

Alçaqlar meydan sulayır, 

Düzləri şərdə tovlayır. 

 

Simuzər yaran sızlar, 

Dağlar həsrət sızlar. 

Nərlər qovmasa dığanı, 

Biz görmərik el, obanı. 

Ömrümüz çatır başa, 

Eldə ölək dönək daşa. 
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 QATILDIQ 

 

Millətimi bir-birinə qatdılar, 

Sapanda qoyub uzağa atdılar. 

Silahları əlimizdən aldılar, 

Qılıncları qınında paslatdılar. 

 

Aldatdılar, içimizdən satdılar, 

Yaxşını, pisi bir yerə qatdılar. 

Əyrini düzlərdən seçə bilmədik, 

Bərkə düşsək qardaşdanda keçmədik. 

 

Aman istəyənə aman vermədik, 

Suda boğulana saman vermədik. 

Vətən istəyənlərə qəbir verdik, 

Dözə bilməyənə səbir verdik. 

 

Vətəni talayanlara göz yumduq, 

Qarın güddük, ondan, bundan pay umduq. 

Bizi söyüb, döyüb danladılar, 

Halalları haramlara qatdılar. 

 

Çərkəz qızı zarı-zarı ağlayır, 

O, könlünü dərdə, qəmə bağlayır. 

Düz danışdıq dilimizdən asıldıq, 

Sürüklənib türmələrə basdılar. 
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 DÜNYAMIZ 
 

O pulluya pul üstən pul verir, 

Kasıba dərd, qəmi bol verir. 

Varlılar kölgədə yatırlar, 

Kasıblar qan-tərə batırlar.  

Belə hara gedir dünyamız? 
 

Birin sevindirb güldürür, 

O, birinə dərd verib öldürür. 

Bəzi köhlən atı minibdi, 

Bəzidə əyilib sınıbdı. 

Belə hara gedir dünyamız? 
 

Haqqı boğdu aman vermədi, 

Düzlər öldü saya saymadı. 

Çoxları vecinə almadı, 

Igidlər qırıldı qalmadı. 

Belə hara gedir dünyamız? 
 

Simuzər çəkəmmir bu dərdi, 

Dərd, qəm onun belini əydi. 

Birin bol nemətlə qandırır, 

Birin odsuz köksüz yandırır. 

Belə hara gedir dünyamız? 

 

ÖMÜR BEġ GÜNDÜ 

 

Dünyamız gedir hara? 

Beş gündü o da qara. 

Ömür yolu qısadı, 

Bu qorxulu, bu qot nədi? 
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Yetim halın soran yox,  

Oğurluq, əyrilik çox. 

Qaçıb qovanı çoxdu, 

Əldən tutanı yoxdu. 
 

Eli verdik yağıya, 

Günlər dönüb ağıya. 

Ordu dursa ayağa, 

Dağ çəkərik dığaya. 
 

Qüssəsiz ömür olmaz, 

Yazda gül, çiçək solmaz. 

Qaçqın ömrün yarıdı, 

Ruzum qonşu payıdı. 
 

Simuzər qürbət eldə, 

Gözləri qalıb yolda, 

Kim qovur, kimdi qaçan? 

Elə dönərik haçan? 

 

 

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. 
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Bağlarından tər bənövşə dərəydim, 

Dağlarından kəklik otu üzəydim. 

Kol dibindən quzuqulağı 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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Simuzərdi ki, çəkir bu dağı, 

Dağdan ucadı sinəmin dağı. 

Halımı qanan görsə qan ağlar, 

Vətənə getsəm yaram sağalar. 

 

 

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 ağlayır. 

 

Simuzərdə dözə bilməz bu dərdə, 

Onun çəkdiyini çəkə bilməz nərdə. 

İstəyir düşmənin əzilə burnu, 

Vətəndə başa çata ömrün sonu. 
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VƏTƏN DÜġMƏNƏ QALIB 

 

Qürbətdə yaram yaman göynədi, 

Ona toxundu naşı əlləri. 

Yenə yada düşdü bizim dağlar, 

Həsrət ölsəm ürəyim qan ağlar. 

 

Dağlarım həsrət qalıb adama, 

Onun ehtiyacı var salama. 

Yamacda otlamır qoyun, quzu, 

Bulağa gəlmir gəlini qızı. 

 

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? 
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 DARIXDIM 

 

Torpağımda yağılar gəzir, 

Ürəyimi göynədir əzir. 

Elim, obam düşmənə əsir, 

Qürbətdə canım əsir, yesir. 

 

Ürəyim xəstədi həsrətdən, 

Sözümdə düşübdü kəsərdən. 

Vətənsiz mən yandım, sıxıldım, 

Mənə ağu deyin darıxdım. 

 

Biz bilmədik elin qədrini, 

Duymadıq güllərin ətrini. 

Qorumadıq şəhid qəbrini, 

İndi döz, cilovla səbrini. 

 

Mərmiyə tuş gəldi igidlər, 

Canın verdi neçə igid, ər. 

Atmışıq qeyrətin daşını, 

Ər oğul girləyir başını. 

Birləşsək vətəni alırıq, 

Düşməni pis günə salarıq. 

 

 

 AĞLA AġIQ 

 

Qubadlı, Cəbrayıl əsir, 

Ürəyimi qəhər kəsir. 

Kələfim olub, dolaşıq, 

Sən oxuma hələ aşıq. 
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Bağ baxçanın solub gülü, 

Oxumur onun bülbülü. 

Gülləri alıb, sarmaşıq, 

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

Halımıza ağla aşıq, 

Çal-çağırı saxla aşıq. 

Heç bir yerdən gəlmir işıq, 

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

Simuzər eli alarıq, 

Düşmənə qalib gələrik. 

Oxuyarsan şad olarıq, 

Sən oxuma hələ aşıq. 

 

 

QÜVVƏTDĠ ATA 

 

Elin ağsaqqalı, evin böyüyü, 

Oğulun arxası, qızın şöhrəti. 

Ananın, bacının tacıdı ata, 

Arxadı, köməkdi, dayaqdı ata. 

 

O, çuvala undur, tabaka çörək. 

Atalı evdən əskik olmaz xörək. 

Aylədə sevincdir onun gəlişi, 

Arxadı, köməkdi, dayaqdı ata. 

 

Ayləyə köməkdi, nəvəyə nökər, 

Evin ağırlığın çiynində çəkər. 

Eli ilə bir sevinər, bir gülər 

Arxadı köməkdi dayaqdı ata. 
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Simuzərin atasız üzü gülməz, 

Qardaşda atanın yerini verməz. 

Atasız evin bərəkəti olmaz, 

Arxadı, köməkdi dayaqdı ata. 

 

DÖZÜM VERDĠLƏR 

 

Alınıb vətənimiz elimiz, 

Tanrıdan bağlanıbdı yolumuz. 

Yalan danışanlar ağ elədilər, 

Ağlayanlara lağ elədilər. 

 

Çörək yerinə səbir verdilər, 

Ev istəyənə qəbir verdilər. 

Millətin duz, çörəyin kəsdilər, 

Onun yerinə dözüm verdilər. 

 

Var, dövlət, mal, pul çəkildi başa, 

Vuran silahlar çırpıldı daşa. 

Sevinc, gülüş qazılıb atıldı, 

Qəm, qüssə, kədər başa dartıldı. 

 

Arı, namusu çölə atdılar, 

Halalla haramı bir tutdular. 

Nadan alçaqlar meydan suladı, 

Əcəl bizimlə gəzdi uladı. 

 

Simuzər dözə bilmir ağlayır, 

Könlünü dərdə-qəmə bağlayır. 

Deyir dağılsın belə zamanə, 

Alim, aqil möhtacdı nadana. 
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SARIL QƏLƏMƏ 

 

Ömür əmanətdir ötəcək, 

Insandan 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. 

 

Ömürün bilinmir qədəri, 

Dünya vəfasız, gəldi gedəli. 

Axirətdə sorğu, sual var, 

Bəzi gülər bəzidə ağlar. 

 

Taledən qismətdəndi şad gün, 

Kimə sevinc, kimə toy-düyün. 

Məchuldu 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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AY DÜNYA 

 

Sən həmin dünyasan, mən həmin adam, 

Bəs dəyişən nədi dünya, ay dünya? 

Qabaqlı hislərə qəribəm yadam, 

Hanı ağzın dadı dünya, ay dünya? 

 

Ağac o ağacdır barda, o bardı, 

Payız o payızdı, varda o vardı. 

Yaradan yaradıb pay da qoyardı, 

Mənə pay qoymadı, dünya, ay dünya? 

 

Acı o acıdı, şirin o şirin, 

Isti o istidi, sərin o sərin. 

Altında yarandım uca dağların, 

Kim mənə neylədi dünya, ay dünya? 

 

Dedilər: Qismətə yaxın durmadım, 

Dedilər: Verdilər sən götürmədin. 

Dedilər: Bəxtimə yön çevirmədin. 

El məni qınadı dünya, ay dünya. 

 

Açmadı bağımda xoşək oldu gül, 

Yaradan görmədi bunu elə bil. 

Kimlər xanım oldu kimlərdə sail, 

Bu nədən yanadı dünya, ay dünya. 
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KƏSMĠġƏM YOLLARI 

 

Tarixə böhtan deyir yağı, 

Bizim dağı bilir öz dağı. 

Çoxdan mənə quyu qazırsan, 

Məni ora sala bilmirsən. 

 

Hörmət edib çıxartdıq başa, 

Sən acgöz dığa cumdun aşa. 

Bizə qız verdin qohum olduq, 

Öz başımıza külü qoyduq. 

 

Dünya bilir kimdi köçəri, 

Yurdumdu arazat çölləri. 

O daşlı, kəsəkli yerləri, 

İndi sən kəsmisən yoları. 

 

Mən verdiyimi alsam dığa, 

Sən həsrət qalarsan torpağa. 

Min ildir sən quyu qazırsan, 

O quyuya özün düşərsən. 

 

Simuzər elsiz üzün gülməz, 

Haqq nazilər amma üzülməz. 

Anamız Tomris kəsən başın, 

Heç vaxt yeri, yurdu bilinməz. 
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VƏTƏN ALINA 

 

Harda qaldı o, gözəl çağlar? 

Həsrəti ürəyimi dağlar. 

Güllü çəmən, bəhrəli bağlar, 

Düşmənə qalıb, ürək ağlar. 

 

Xoş idi vətənin qısıda, 

Qürbətdə üşüyürəm yayda. 

Həsrət gözüm baxır yollara, 

Vətən alına gedək elə. 

 

Qorumadıq vətənimizi, 

Itirdik torpaqlarımızı. 

Günlərimiz ah vayla keçir, 

Düşmən yurdun şərbətin içər. 

 

Simuzər qürbətdə ağlayır, 

Qəlbini dərd-qəmə bağlayır. 

Indi vətəndə gəzir yağı, 

Sinəmə çəkir çarpaz dağı. 

Allah qoysa vətən alınar, 

Düşmən öz qanında boğular. 

 

 

KÜL ETDĠLƏR 

 

Vətənimi aldılar, 

Məni oda saldılar. 

Yandırıb kül etdilər, 

Külüm çölə səpdilər. 
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Al qana buladılar, 

Yurdda od qaladılar. 

Boğazlayıb kəsdilər, 

Ağaclardan asdılar. 

 

Pusqularda durdular, 

Ağlayanda vurdular. 

Dinsən dilin kəsilər, 

Dinməyənlər əzilər. 

 

Qorxdum yurdumdan qaçdım, 

Qürbət eldə əl açdım. 

Alçatdılar söydülər, 

Ev-eşiksiz qoydular. 

 

Simuzər dözmür dərdə, 

O, dərdi çəkməz nərdə. 

Torpağım, daşım gedib, 

Dərd məni şair edib. 

 

 

QAR ETMĠġƏM SAÇIMI 

 

Həmişə varsan ağrı, acımda, 

Nursuz gözümdə və ağ saçımda. 

Ağardıb qar etmisən saçımı, 

Çoxaltmısan ağrımı, acımı. 

 

Səbrim tükənib gözümdən düşüb, 

Sevincim, gülüşüm gözdən düşüb. 

Ruhum ölüb artıb dərd, kədərim, 

İndi həmdəmim dərdi, şərim. 
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Çıxmır ürəyimdən vətən dərdi, 

Artıb könlümün qüssə kədəri. 

Dünya olsada mürəkkəb qələm, 

Yazılsa dərdimi tutmaz aləm. 

 

Simuzər Vətən çıxarmı yaddan, 

At o, şux gülüşü yapış dərddən. 

Vətəndə daim gülərdi üzün, 

İndi qürbətdəsən ağlar gözün. 

 

 

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. 
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Çərkəz qızından yadigar söz qalsın, 

Xalq oxusun onu da yada salsın. 

Vətən azad olsun biz gedək elə, 

Vətəndə qovuşaq ocağa, pirə. 

 

GÖZƏL ġƏMSĠYƏM 

 

Mənə sən çox əzizsən. 

Şirinsən həm gözəlsən. 

Gözəllərdən, gözəlsən. 

Mənim gözəl Şəmsiyəm. 
 

Sən çox mehriban qızsan, 

Sevimli bir ulduzsan. 

Həm də qonaq sevənsən, 

Mənim gözəl Şəmsiyəm. 
 

Şirin söhbətin sözün, 

Yaraşıqlısan özün. 

Həmişə gülsün üzün, 

Mənim gözəl Şəmsiyəm. 
 

Qara qaş, qara gözsən, 

Sən baldan da şirinsən. 

Bahara rəfiqəsən, 

Mənim gözəl Şəmsiyəm. 
 

Simuzər sevir səni, 

Sən də sev Vətənini. 

Həm atanı, ananı, 

Sənə candan yananı. 

Könülü, Bəhriyyəni. 

Mənim gözəl Şəmsiyəm. 
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MEHRĠBAN QOHUMLAR 

 

Qardaşlarım baş tacım, 

Maral da böyük bacım. 

Fazil, Nazir, Səxavət, 

Səkinə kiçik bacım. 

 

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, Yunis, 

Şəfiqə, Muradxandı, 

Könül gözəl insandı. 

Məryəm də öz anamdı. 

 

Muhəmməd Diləfruz da, 

Təzəgül, Xəyalə də, 

Amalya, Kəmalə də, 

Nübarla, Fatimə də, 

Qohumlar mehribandı, 

Simuzəri sevəndi. 
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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. 

 

Muhəmmədin yoluyla get, 

Dediyinə sən əməl et. 

Ümidini bağla haqqa, 

Allah səni salar yada. 

 

Simuzər Allah sevəndi, 

Muhəmməd yolun gedəndi. 

İbadətini eyləyib, 

Allaha dua edəndi. 

İbadət Cənnət gülüdü. 

Peyğəmbər qəlbin nurudu. 
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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. 

Etsək zikr gecə gündüz, 

Çatarıq arzumuza. 

 

Əlhəmdulillah deyək, 

Biz Allaha şükr edək. 

Simuzər deyir Allah, 

Yol aç vətənə gedək. 

Rəhimli, Rəhman Allah, 

Hökümlü adil Allah. 
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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- haram yeyənlər, 

Şəri şöhtanı 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 bağların gülüzarı. 

Mir Həmzənin şux Nigarı, 

Mədəd səndən ya bir Allah. 
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YARIMÇIQ ÖMÜR 

Qabilin əziz xatirəsinə 

Qubadlı torpağında, 

Nəbi, Həcər yurdunda, 

Ziyalı ailəsində, 

Dünyaya gəldi Qabil. 

O, boya başa yetdi, 

Qabil məktəbə getdi. 

Əla qiymətlər aldı, 

Medalla başa vurdu. 

 Oxuyub həkim oldu, 

Sonra ailə qurdu. 

Doğuldu bir çüt qızı, 

Biri bir dan ulduzu. 

Otuz iki yaşında, 

Rusiya torpağında. 

O, həkim işləyirdi. 

Firavən yaşayırdı. 

On biri mart gecəsi, 

Yetişdi faciəsi. 

Qabil evə gedirdi, 

Qatil onu güdürdü. 

Həyətinə çatan an, 

Qabilə güllə atdı. 

Yağı düşmən arxadan, 

Əbədi yumdu gözün. 

Deyəmmədi son sözün. 

Qabilin faciəsi, 

Simuzəri göynətdi. 

Bu dərd çox ağır dərddi. 

Qız ataya həsrətdi, 

Sağlam böyüsün qızlar. 

Bahar olsun arzular. 
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TƏSƏLLĠ VERĠN 

Dilişin vəfatı münasibəti ilə 

 

Ölüm haqdı, çarəsi yoxdur onun, 

Görmədim təbibin şəfalı əlin. 

O, qaytarmadı Dilişin əcəlin, 

Onun qızlarına təsəlli verin. 
 

Doğmalarım, qardaş-bacım, qızlarım, 

Gələndə gətirin bir dəstə gülüm. 

Ağlamayın göz yaşınızı silin, 

Onun qızlarına təsəlli verin. 
 

Simuzərə ağır dərddi bu ölüm, 

Hərdən bir məzarın üstünə gəlin. 

Mərmər baş daşımın üstünü silin, 

Onsuzda hamıya haqdı bu ölüm. 

Fələyin əlindən çox çəkdim zülüm. 

Mənim qızlarıma təsəlli verin. 

 08.03.2011 

 

RAMĠL SƏFƏROVA 
 

Elimin mərd oğlusan, 

İgid, qoçaq oğlusan. 

Soyu Atatürk soylu, 

İgid qəhrəman oğlu. 
 

Doğma yurdumuza gəl, 

Çətinliyə sinə gər. 

Dözümlü ol qayıt gəl, 

Elimin igid oğlu. 
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Sahib təmkinli ata, 

Ayrılığa döz, ata. 

Allaha dua elə, 

Muradına çat ata. 
 

Nübar anan dözmədi, 

Bu uzun ayrılığa. 

Sənsə dözməli oldun, 

Ömürlük ayrılığa. 
 

Simuzər sevir səni, 

Öz elini sevəni. 

Sən bizə çox əzizsən, 

Elin qəhrəman oğlu. 

Ulu tanrı çox sevir. 

Ramil tək el sevəni. 
 
 

VƏTƏN HƏSRƏTĠ 
 

Qoynunda doğulduğum, 

Doğma yurda həsrətəm. 

Boya başa çatdığım, 

Vətənimə həsrətəm. 
 

Qucağında gəzdiyim, 

Gül-çiçəyin üzdüyüm. 

Zirvəsində gəzdiyim, 

Dağlarıma həsrətəm. 
 

Həsrətində qocaldım, 

Bir Allaha yalvardım. 

Həmişə arzuladığım, 

Öz elimə həsrətəm. 
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Vətən küsmüsən məndən, 

Mən tez əl çəkdim səndən. 

Qayıdıb vətənimə,  

Şükür deyəydim sənə. 

Vətən sənə həsrətəm. 
 

Xan çinarın suyundan, 

Mən içəydim doyuncan. 

Simuzər deyir ki, kaş, 

Kölgəsində oturub, 

Dincələydim doyuncan. 

Vətən sənə həsrətəm. 
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SON SÖZ 

 

Qədir bilən oxucularım bu kitab mənim sizinlə ikinci 

görüşümdür. Elinə-obasına hədsiz məhəbbətlə bağlı olan mən 

bu kitabı göz yaşları ilə başlayıb sizə olan hədsiz məhəbbə-

timin gücü ilə yazıb başa çatdırmışam. Bu kitabda mən doğma 

yurdum Cəbrayılın əsrarəngsiz gözəlliklərini və qəhrəman 

xalqını qələmə almışam. Məqsədim vətəndaşlarımızda, xüsu-

silə də gənclərimizdə vətənə məhəbbət, milli düşmənimiz olan 

ermənilərə nifrət hissi aşılamaq olmuşdur. Bütün bunlara nə 

dərəcədə nail olmuşamsa onu siz deyəcəksiniz mənim istəkli 

oxucularım. 

Yaxşı bilirəm ki, sizin hər birinizin həyatı, vətəndən ayrı 

keçirdiyiniz əzablı illərin özü ayrıca kitabdır. Biz ya ölməli 

yada o torpağın əsil sahibi olmalıyıq. Bir şeyi yaddan çıxarma-

yın ki, bu ağır itkini əvəzsiz qoymaq olmaz.  

Əzizlərimizin, doğmalarımızın ruhu bizi bağışlamaz. 

Vətənimizi qoruya bilmədiyimiz üçün Allah bizi sınağa çəkir. 

Mənim ailə həyatım çox acınacaqlı olub başım çox bəlalar 

çəkib yalnız ömrümün ahıl vaxtında Allahım mənə özümə 

layiq həyat yoldaşı qismət edib bunun əvəzində isə Allahım 

ziyarətgahlara yolumu açıb. 

Mən qırx ziyarətgahı ziyarət etmişəm Məşədə, Kərbalaya, 

və Həccə getmişəm ona görədə mən Allahımdan çox razıyam. 

Mən hər səhər vətənimin azad olması üçün Allaha dua edirəm. 

Sizdə Allaha dua edin. Allah rəhmlidir, bağışlayandır. O bizim 

duamızı eşidib bizi bağışlayar. Torpaqlarımızı düşmən tapda-

ğından azad edər. Belə bir atalar sözü var: “Gəzməyə qərib 

ölkə, ölməyə vətən yaxşı” Mən o torpaqda uyumağı arzu edi-

rəm. Vətənimizin azad olması üçün hər kəs öz vəzifəsini yerinə 

yetirsə Allahın köməkliyi ilə tezliklə torpaqlarımız düşməndən 

azad olar. İnşallah. 
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SON SÖZ ARDI 

 

Hörmətli oxucular, Hacı Simuzər Çərkəz qızının həyatı və 

yazdığı şerləri hələ əlyazma şəklində oxudum və təəsüratlarımı 

sizinlə bölüşmək qərarına gəldim. Bir neçə kəlmə onun həyatı 

haqqında: 

Onun gənclik və tələbəlik illəri rəngarəng və mənalı 

günləri ilə yaddaşlarda qalıb. O, hələ “Şəfqət bacısı” deyildi, 

amma oxuduğu orta məktəb və tələbəlik illərində, rəfiqələri, 

tələbə yoldaşları ilə olan doğmalıq, mehriban, mübhəm 

münasibətlər onu başqalarından seçirdi, sanki “Şəfqət bacısı” 

olmaq onun boyuna biçilmişdi, onun missiyası idi. Və elə də 

oldu. Onun sonrakı bütün həyatı, sanki bu missiyanı yerinə 

yetirmək oldu. Bütün insanlara, doğmalara, yadlara olan sonsuz 

məhəbbəti, onu allahında sevimlisi etdi. Allah ona ən böyük 

ziyarətgahlara yol açdı. Allahın sevimli bəndəsi olmaq nə gözəl 

xoşbəxtlikdir. O, böyük ziyarətgahlara getmək, hələ Hacı, 

Kərbalayı, Məşədi olmaq, demək deyil, insanlara olan münasi-

bətinlə, ləyaqətinlə, xoş niyyətinlə bu yüksək adlara layiq 

olmalısan, Hacı Simuzər kimi. Allah onun ziyarətlərini qəbul 

eləsin. Allaha, onun Peyğəmbərinə, övlüyalarına olan sonsuz 

məhəbbəti, Hacı Simuzəri Böyük Qaramanilər nəslindən olan 

Çələbilərin həyatını, amalını vəsv eləməyə şeriyyata çevirməyə 

gətirib çıxarıb. Bəlkə də bu onun alın yazısıdır, tale qismətidir. 

Yunis İmrə, Mir Həmzə Seyid Nigarı və bir çox dünya 

şöhrətli dahiləri Cahana bəxş etmiş Böyük-türk Qaramanilər 

nəslindən olan bütöv Azərbaycanı əhatə edən, Hacı Qaraman 

övladları övlüyaları olan Böyük Alı Çələbi, Alı Çələbi, Hacı 

Qasım Çələbi, Yasin Çələbi, Mirsədi ağa, Əhməd Çələbi öv-

ladları haqqında sızıltılı, mübhəm şerlər yazmaq böyük fəxarət-

dir, böyük fədakarlıqdır, həm də böyük məsuliyyətdir. Bu mə-

suliyyətin altına Hacı Simuzər çox böyük ürəklə, məhəbbətlə 

girişmiş və nə dərəcədə buna nail olmuşdur, onun qiymətini 
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əziz oxucular verəcəkdir. 

Bir neçə kəlmə də Hacı Simuzərin Vətən, yurd həsrətli 

şerləri haqda fikirlərimi oxucularla bölüşmək istəyirəm.  

Böyük şairimiz Məmməd Arazın 

 

“Vətən mənə oğul desə nə dərdim  

Mamır olub qayasında bitərdim” 

 

- misraları hacı Simuzərin bütün şeirləri üçün sanki bir 

nümunədir, bir örnəkdir, o, bütün Vətən həsrətli, yurd nisgilli 

şerlərində vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edir, Vətəni tərən-

nüm edir, Vətəndə vətənsiz olduğunu insan yaşamının vətənsiz 

bir heç olduğunu dilə gətirir. O, minlərlə insanlar kimi, qaçqın-

köçkün həyatı yaşasada, bunu taleyin qisməti kimi qəbul etsə 

də, bəzən bununla barışmır, qeyrətli vətən oğulların haraylayır. 

Onları düşmən tapdağında olan vətənimizi qaytarmağa çağırır. 

Ümidlərin, arzuların çin olsun bacım. Vətəndə, yurd yerlərində, 

doğma torpaqlarımızda görüşmək ümidi ilə qardaşın. 

 

Nazir Çərkəz oğlu,  

Rus dili və Ədəbiyyatı müəllimi. 

 25.04.2011 il. 
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