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İTHAF 

 

Bu kitab yazar Etibar Həsənzadənin anası Nailə ananın 
(xanım Nailə Həsənova) timsalında Yer üzərində yaşayan, 
bu adın məsuliyyətini dərk edən bütün fədakar analara 
ithaf olunur. Dünyasını dəyişən anaların ruhu şad olsun... 
Yaşayanlara Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı, ailə 
səadəti və xoşbəxtlik arzu edirik.... Anaları incitməyin!!! 
Anaları qoruyun!!! Anaları sevin!!! 
REDAKSİYA  HEYƏTİ 
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                                ÖN  SÖZ 

                   MƏLƏKLƏRDƏN  UCA 

 
Mənə elə gəlir ki, analara verilən dəyər bütöv bəşəriyyətə 
verilən dəyərdi. Bir insanın şüurunun dərk edə biləcəyi hər 
şeyə, bir insan xəyalının gedib çata biləcəyi hər yerə 
verilən dəyərdir. 
Mənə elə gəlir ki, kainatda yaşayan bütün bioloji 
varlıqların yaranmasının başında Allah durursa, o uca 
Allahdan sonra ikinci varlıq analardır. Biz insanlar anaların 
sevgisinin nə qədər ola biləcəyini yalnız kənardan 
müşahidə edib görə bilirik. Onu analar qədər hiss edib, 
analar qədər yaşaya bilmirik. Anaların bizlərə nələr 
verdiyini, nə əziyyətlər çəkdiyini müəyyən qədər dərk 
eləsək də tam olaraq dərk edə bilmirik. Dərk edib 
anladığımızı da zaman keçdikcə unuduruq. 
Biz ən yaxşı övlad olduğumuz halda belə, yenə də onlar 
qarşısında borclu olduğumuzu anlamağa çalışmırıq. 
Mən Zaur Ustacın belə bir layihə üçün çalışdığını biləndə 
sanki dəryanın ortasında batmaqda olan, və o boğulduğum 
anda qayıq görən bir insanın sevincini yaşadım. Nə yaxşı ki 
insanlar arasında ölüb gedən insanlığımızı hələ də 
yaşatmağa çalışan insanlar var.... Nə yaxşı ki müqəddəs 
"ana" adını qorumağa çalışan, onu daha da yüksəklərə 
qaldırmağa çalışan insanlar var... Nə yaxşı ki gənc nəslin 
əvvəlcə kimə borclu olduğunu onlara xatırlatmaq istəyən, 
gənc nəslimizi zülmətdən işığa doğru yönləndirən insanlar 
var.... Nə yaxşı ki milli və mənəvi dəyərlərimizi qorumağa 
çalışan insanlar var... 
Buna görə mən bu layihəyə sevinməyə bilməzdim: 
Mən bu almanaxın içində toplanan çox dəyərli 
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yazarlarımızın şeirlərini oxuduqca inanıram ki Zaur Ustac 
öz hədəfinə çata biləcək. Bu günki gənc nəslimizin və 
gələcək nəslimizin milli, mənəvi, psixoloji tərbiyəsində bu 
kitabın rolu çox böyük olacaq. 
Zaur Ustac bu kitabında da bir-neçə böyük və unudulmaz 
qələm sahiblərinin şeirlərini verməklə gənc nəslimizi 
"böyüyə hörmət, tarixi şəxsiyyətlərə hörmət" çağırışını 
edir. 

Burda şeirlər səhifəsini vərəqləyəndə ilk öncə müəllifi 
Tarixi şəxsiyyətlərdən ən görkəmlilərindən biri olan Cəfər 
Cabbarlının "ANA" şeiri çıxır: 
Ana! Ana!... O adın qarşısında bir qul tək, 
Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. 
Bu misralar ən uca insanın belə, anaların ayaqlarına qədər 
əyildiyini, anaların nə qədər ucalarda durduğunu göstərir. 
Yəqin ki Zaur Ustac da bu Cəfər Cabbarlının bu şeirini 
təsadüfən seçməyib. 
Və yaxud da Səməd Vurğunun və Hüseyn Arifin ana 
şeirlərini... 
Səməd Vurğun yazır; 
Qoynunda bəslənir gözəl diləklər, 
Layiqdi səcdəyə sənə mələklər. 
Bu böyük şairimiz də misraları anaların mələklərdən də 
ucada dayandığını göstərir. 
Hüseyn Arif yazır; 
Torpaqmı anasız qalmasın deyə, 
Torpağın bağrına köçür analar? 
Ümumiyyətlə Hüseyn Arifin bu şeirini oxuyub 
kövrəlməmək mümkün deyil. Bu şeiri yaşayıb 
kövrəlməmək üçün gərək insan ürəyi daşdan olsun. 
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Hüseyn Arif yenə də bu gözəl şeirinin sonunda bu 
misralarla özünə sual verir; 
Razılaşmır. Dərk eləmək istəyir ki bu qədər uca və 
müqəddəs varlıq niyə torpağa köçür?... Sonra torpağın özü 
bir ana olsa belə, onun analara ehtiyacı olduğunu düşünür 
insan. 
Yəqin bu şeiri də Zaur Ustac təsadüfən seçməyib. Ən 
azından o da Hüseyn Arifin bu şeirini oxuyanda Hüseyn 
Arifin sualına cavab axtarmağa çalışıb və kövrəlib... 
Sırada Cabir Novruz gəlir. 
Burda da kitabda çox yer tutmamaq üçün Cabir Novruzun 
son misralarında dayanıram; 
Mənə dua elə məzarında da... 
Ana, qurban olum dualarına. 
Zaur Ustac bu böyük insanın şeirini yenidən 
isıqlandırmaqla nə demək istəyir oxucuya?... 
Zaur Ustac Cabir Novruzun bu şeirini verməklə yəqin ki 
elə mənim də düşündüyümü demək istəyir oxucuya. -Ki, 
insan nə qədər yaşlanıb qocalsa belə, həyatın ən ədalətli 
qanunlarından biri olan ölümə nə qədər yaxınlaşsa belə, 
yenə öz anasının qayğısına ehtiyacı var, ana xeyir-duasına 
ehtiyacı var. Gənc nəsil bir zamanlar bunu bilməsə də, 
yaşlandıqca hər bir insan dərk edir ki, ana nə qədər ülvi və 
müqəddəs bir varlıqdır. Hüseyn Arif şeirində deyildiyi 
kimi, analar övladları üçün hər əzaba qatlaşa bilən yeganə 
varlıqlardı. 
Övlad üçün dünyanın ən qorxmaz, ən güclü insanına 
çevrilən analar... Bütün bəşəriyyət sizin qarşınızda baş 
əyməlidi. O cümlədən elə mən də sizin qarşınızda baş 
əyirəm. Bu layihəni ərsəyə gətirən Zaur Ustaca isə öz dərin 
təşəkkürümü bildirirəm. 
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Analara verilən o sevgi, o missiya kaş bütün insanlığa 
verilərdi. Mən əminliklə deyirəm ki, o zaman yer üzü 
cənnətə dönərdi. 
Əziz oxucu, bu kitabda başqa böyük yazarların da şeirləri 
toplanıb. Mən o şeirlərə dəyməyib onları sizin öhdənizə 
buraxıram. İnanıram ki, şair və şairlərimiz tərəfindən 
analar üçün verilən bu böyük dəyər sizin də ürəyinizcə 
olacaq. Son olaraq sizə yorulmaz oxucu ürəyi, 
yazarlarımıza isə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
Zaur Ustaca isə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə 
bir layihəyə imza atıb. 
Mənə elə gəlir ki, analar haqqında hamı bu sözləri deyərdi. 
Var olun.... 

AYB və AJB-nin üzvü, 
QQMM mükafatçısı 
Taleh Cəfəroğlu 
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Müəllif: Cəfər Cabbarlı (1899 - 1934) 

Ana 

Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi-canım ola,  
Ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən.  
Ricavü xəvfə məkan vermərəm gər alimlər  
Min il də vəz edələr dəhşətü-qiyamətdən.  
*** 
Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əsla,  
Və ya ki, vəd edələr dövləti-cahanı mənə  
Ki, bir kəsə baş əyib içzimi bəyan eləyim,  
Əyilmərəm nə ki yer, versələr səmanı mənə.  
*** 
Yanımda gər dura cəllad əlində şəmşiri,  
Ölüm gücilə mənə hökm edə olum təslim,  
Əyilmərəm yenə haşa! Ölüm nədir ki, onun  
Gücilə xalqa həqiranə eyləyim təzim?  
*** 
Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən,  
Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu,  
Ki, hazıram yıxılıb xaki-payinə hər gün,  
Öpüm ayağını əcz ilə. Kimdir o? Nədir o?  
*** 
Ana! Ana!.. O adın qarşısında bir qul tək  
Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir, 
Onun əliylə bəla bəhrinə yuvarlansam,  
Yenə xəyal edərəm bəzmi-istirahətdir.  
*** 
Əs, ey külək, bağır, ey bəhri-biaman, ləpələn!  
Atıl cahana sən, ey ildırım, alış, parla!  
Gurulda, taqi-səmavi, gurulda, çatla, dağıl!  
Sən, ey günəş, yağışın yağdır, ey bulud, ağla!  
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*** 
Bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləqa yox! Yox!- Yox! 
Fəqət Ana! O müqəddəs adın qabağında-  
O pak bağrına bassın məni, desin layla,  
Təbəssüm oynadaraq titrəyən dodağında.  
*** 
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,  
Uçar səmalara o, aləmi-xəyalətdə.  
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz:  
-Ana… Ana… Sənə mən rahibəm itaətdə!.. 
*** 
Aman, Aman! Bu müqəddəs vücudu mümkünmü 
Ki, bir taqım canavar zülmnən şikar eləsin?! 
Yıxıb da xaki-rəzalətdə, tapdayıb əzərək, 
Ayaqlar altına torpaq kibi nisar eləsin ?! 
*** 
Zəlilü-xar edərək məhbəsi-əsarətdə, 
O şanlı qollarına zülminən vurar zəncir. 
Niyə? Neçin? Hanı vicdan? Hanı ədalət bəs? 
Neçin də parlayıb etməz cahanı bir tənvir? 
*** 
 

Aləmi, ədl-ədalət üzüldü dünyadən, 
Neçin nəsibim edibsən bu zülm- dövranı. 
Ey asiman, dağıl, ey zöhrələr axın, tökülün, 
Ki, aləmi-bəşəriyyət unutdu vicdanı. 
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Müəllif: Səməd Vurğun (1906 - 1956) 
Ana 

Pək cocuğdum, yerə gömdülər səni,  
Həyata qanadsız atdılar məni.  
Bax, necə pozulub ömür gülşəni,  
Həyat sənsiz mənə zindandır, ana!  
*** 
Qoynunda bəslənir gözəl diləklər,  
Layiqdir səcdəyə sənə mələklər,  
Nerdəsən, gözlərim həp səni bəklər,  
Bax evladın nasıl giryandır, ana!  
*** 
Sən bir günəş idin, doğdum da, batdın,  
Yazıq evladını qəmlərə atdın.  
Bir cavab ver, hanki murada çatdın  
Torpaqlarda neçə zamandır, ana!  
*** 
Bir ah çəksəm sənsiz, qopmazmı tufan?  
Əzizim anacan, gözüm anacan!  
Yumuq gözlərini aç da bir oyan,  
Şimdi zaman başqa zamandır, ana!  
*** 
Yıxılıb payinə öpmək istərəm,  
Analıq mehrini görmək istərəm,  
Səni görmək üçün ölmək istərəm,  
Təsəlim ah ilə fəğandır, ana! 
1927. 
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Müəllif: Hüseyn Arif (1924 - 1992) 
Analar 
Elə ki, balalar gəlir dünyaya, 
O gündən hey ölçüb, biçir analar. 
Mahnı da oxuyur, şeir də deyir 
Bəstəkar analar, şair analar.  
*** 
Dözür hər əzaba o bilə-bilə, 
Yaşayır, sirrini salmadan dilə. 
Vaxt olur, qaldırıb ağını belə 
Şərbət əvəzinə içir analar. 
*** 
Unudub illərin yorğunluğunu, 
Həyatda dincliyi, evdə yuxunu, 
Sevincin azını, qəmin çoxunu, 
Yükün ağırını seçir analar.  
*** 
Alnında zamanın açdığı qırış, 
Başına qar tökür, qar ələyir qış. 
Odun istisindən aralanmamış, 
Suyun soyuğundan keçir analar.  
*** 
Özüm də bilmirəm, Hüseyn, niyə  
Başımın tüstüsü çəkilir göyə?  
Torpaqmı anasız qalmasın deyə,  
Torpağın qoynuna köçür analar? 
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Müəllif: Cabir Novruz (1933 - 2002) 

Ana, qurban olum dualarına... 
Ay ana, düşürsən tez-tez yadıma, 
Təzədən dönürəm uşaq oluram. 
Dizinə baş qoyub bərk-bərk yatıram, 
Bütün qayğılardan uzaq oluram. 
*** 
Görürəm çiynində yenə d çarşab, 
O başdan durmusan sübh namazına. 
Əlində o ulu, müqəddəs kitab, 
Yenə üz tutmusan göylərə, ana. 
*** 
Məni tapşırırsan Tanrıya bərk-bərk, 
Tək bircə balanı, şair oğlunu. 
Deyirsən - Xudaya, ona ol kömək, 
Xətadan, bəladan gözlə sən onu. 
*** 
Ana, qurban olum, dualarına, 
Tapşır, yaxşı tapşır Allaha məni. 
Tapşır, yaxşı tapşır, ana, ay ana, 
Yurdum talanmasın bir daha mənim. 
*** 
Qurtulum ölümdən, dərddən, kədərdən, 
Unudum bir yolluq ağrı, acını. 
Millətim qurtarsın işgəncələrdən, 
Yağıdan alınsın Şuşam, Laçınım. 
*** 
Keçim Xankəndindən, Kərgicahandan, 
Şəhid torpaqları bağrıma basım. 
Şərlər qovulsunlar Azərbaycandan, 
Bircəciyinin də tumu qalmasın. 
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*** 
Ana, qurban olum dualarına, 
Onların sehrini çox görmüşəm mən. 
Elə körpəlikdən ana, ay ana, 
Onların sehriylə böyümüşəm mən. 
*** 
Uzaq səfərlərə getdiyim zaman, 
Gizlicə cibimə dua qoyardın. 
Məni keçirərdin Quran altından, 
Sonra min dil ilə ovundurardın. 
*** 
O dualarında bir sirr vardı, 
Məni hər bəladan qurtarardılar. 
Məni təyyarələr sağ aparardı, 
Salamat yanına qaytarardılar. 
*** 
Ana, qurban olum dualarına, 
Tapşır, yaxşı tapşır Allaha məni. 
Tapşır, yaxşı tapşır, ana, ay ana, 
Bir kimsə salmasın günaha məni. 
*** 
Tapşır, hər nanəcib, nadan, heyvərə, 
Çirkab atmasınlar mənim üstümə. 
Heç dözə bilmirəm böhtana, şərə, 
Murdarlıq ruhumu əzir dəstinə. 
*** 
Heç dözə bilmirəm riya görəndə, 
İblis sifətlərə baxa bilmirəm. 
Bir yalan çıxmayıb axı dilimdən, 
Mən biclik, xəbislik axı bilmirəm. 
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*** 
 

Bəzən də dünyadan üzülür əlim, 
Tarıma çəkilir beynimdə hər sim... 
Nə ümidim qalır, nə də təsəllim, 
Tapşır, Allah mənə təsəlli versin. 
*** 
Bu boyda kişiyəm ağır anda da, 
Yenə sən çatırsan dadıma, ana. 
Mənə dua elə məzarında da 
Ana, qurban olum dualarına... 
 
 

Müəllif: İldırım Əkbəroğlu 
ANA 
(Dünya işığına həsrət qalan anama…) 
Bir ana gözünə işıq nədir ki, 
Aldı görməmiş tək, tamarzı təki. 
Bəlkə həyat verən istəmədi ki, 
Görəsən dünyanın nəsini, ana! 

*** 

Sən də həyat verən,sən də bir sirsən, 
Əllərin göylərdə, hey baş əyirsən. 
Yenə də gözünü qurban deyirsən, 
Eşitsən övladın səsini, ana! 
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*** 

Nə var göy üzündə, yeddinci qatda, 
Behişt də, cənnət də ayağın altda. 
Tanrı imtahana çəkər həyatda, 
Deyirlər sevdiyi kəsini , ana! 

*** 

İldırım, o verdi həyatı sənə, 
Günəş, Ay nurunu tökdü üzünə. 
Nur verə bilməyib nursuz gözünə, 
Şad edə bilmədim mən səni, ana! 

 

 

Müəllif: Gülşən Mustafa 
ANAMIN 

Alnında əzabın izi olsa da, 
Hələ də bilinmir sirri anamın. 
Anamın ikicə gözü olsa da, 
Biri mənim olub, biri anamın. 
*** 

İçdən gülməyibdi, dərddən gülübsə, 
Yenə göz sulanıb hərdən gülübsə, 
Bir iri, bir xırda kədər gəlibsə, 
Düşüb taleyinə iri, anamın. 
*** 



17 

 

Əbədi olmayıb ya ac, ya tox vaxt, 
Anamı qocaldıb beləcə bax, vaxt, 
Ölsə də arzusu diləyi çox vaxt, 
Eşqi diri qalıb, diri anamın. 
*** 

Qoruyub ismətin qara küləkdən, 
Ona verilibdir bu haqq bələkdən, 
O qədər sevib ki, qəlbdən, ürəkdən, 
Bizə ata olub əri anamın. 
*** 

Hər çətin müşkülün sevgi həllidir, 
Desələr lap yaşım iki əllidir, 
Yenə də anamın yeri bəllidir, 
Başımın üstədir yeri anamın. 
 

 

Müəllif: Ramiz Həsənli 
ANA 

Qarşımda bir ana durur,  
Qəlbi oddur, çöhrəsi nur.  
Övlad arxa, övlad qürur,  
Hər kəlməsi, sözü ana! 
*** 

Həyat onsuz heç, hədərdir,  
Məhəbbəti nə qədərdir,  
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Övlad ölməz bir əsərdir, 
Müəllifdir özü ana! 
*** 

Niyə yolu çən-dumandır,  
Qəlbi kövrək bir kamandır,  
Qocalmayan bir insandır,  
Haqlasa da yüzü ana! 

*** 

Baş əyirəm bu varlığa,  
Getmə məndən sən uzağa,  
Həyat verib çox uşağa,  
Bir dünyadır duyan ana! 
 

 

 

Müəllif: Adil  Cəfakeş 
ANADIR 

Şənliklərin, toy - düyünün mələyi, 
Həm dünənin, həm bu günün mələyi. 
Göydən enmiş yer üzünün mələyi, 
Bu hətatın yaraşığı anadır. 
*** 

Kişilərin mətinliyi, qüruru, 
İdrakların, beyinlərin şüuru, 
Yanaqların təbəssümü, həm nuru, 
Görən gözün gur işığı anadır. 
*** 
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Adil, qəlbin ən ləkəsiz aynası, 
Eşqə düşən Məcnunların Leylası, 
Ağızların bayatısı, laylası, 
Cəmiyyətin haqq aşığı anadır. 
 
 

 

Müəllif: Təvəkkül Goruslu 

NEÇƏ Kİ... 
Neçə ki, var idin, dünya yar idi, 
Fələk hiss elədi, bildi , ay ana! 
Neçə ki, var idin, dünya var idi, 
Səninlə iç dünyam öldü, ay ana! 
*** 

Neçə ki, var idin , şaddı ürəklər, 
Yaman mehribandı oğulun, qızın! 
Sən getdin zəhəri daddı ürəklər, 
Soyuğu, sazağı görməsin üzün! 
*** 

Neçə ki, var idin, quru nəfəsin, 
Məlhəmdi bizlərə dosta , yoldaşa. 
Apardın özünlə yaşam həvəsin, 
Mehrimiz salmışıq qranit daşa! 
*** 

Neçə ki, var idin, o , kiçik otaq, 
Bizlərə behiştdi, cənnətdi, ana! 
İndisə torpaqdı yatdığın yataq, 
Oğlun yox, qızın yox, dönsən hayana! 
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*** 

Neçə ki, sağ idin sənə qaçardı, 
Sənin tək oğlunun qoxuyanı yox! 
Şirin kəlmələrin könlün açardı, 
Nəzər duasını oxuyanı yox! 
 

*** 

Neçə ki, var idin nurlu gözlərin, 
Yoluma mayakdı, işıqdı, ana! 
Qanundu, yasaydı müdrik sözlərin, 
Təvəkkül önündə uşaqdı, ANA! 
25.07.2019. 

 

 

 

Müəllif: Zaur İlhamoğlu 

Ana, mənə layla de… 
Görürsənmi, anacan, necə də üzülmüşəm, 
Necə də sınıxmışam? 
Eh,elə dolmuşam ki, axası göz yaşımı 
Bəbəyimdə sıxmışam. 
Körpə çağlarım təki yatım dizlərin üstə 
Laylançün darıxmışam, 
Ana, mənə layla de! 

*** 
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Dizlərin-varlığımın sığındığı tək məkan 
Başımı qoyum, ana. 
“Şirin balam, a layla, 
Körpə balam, a layla” 
Səsini duyum, ana. 
Bəlkə, ruhum dincələr qoy yatım mışıl-mışıl, 
Bir az uyuyum, ana. 
Ana, mənə layla de! 

*** 

Səhərdən axşamadək çəkdiyim acıları 
Bir gecədə unudum. 
İçimdəki yanğını, içimdəki atəşi 
Bircə anlıq soyudum. 
Kədər məngənəsində sıxılan ürəyimi 
Laylan içrə ovudum. 
Ana, mənə layla de! 

*** 

Axı yaxşı bilirsən, sənin şirin sözlərin 
Varlığıma həyandır. 
Yatırt! Yatdığım zaman birdən qorxub ağlasam, 
Hay ver məni oyandır. 
Birdə qorxmayım deyə bıçaq qoy başım alta, 
Dur, bir üzərlik yandır, 
Ana, mənə layla de! 

*** 
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Nə olsun böyümüşəm, yaşlanmışam həyatda, 
Qurban sənə, layla de. 
Ehtiyacım var axı, ” Olmaz” kəlməsi demə, 
Dönə-dönə layla de. 
Ölüm dizlərin üstə, bəlkə, dinclik taparam, 
Susma, yenə layla de. 
Ana, mənə layla de! 

 

 

Müəllif: Həqiqət Həqiqi 
ANA  SÖZÜ 

Ana sözü həzin mehlə dalğalanan,bəzən qalxan bəzən 
enən,notlara göz yaşları ilə süzülən bir musiqi əsəridir. Bu 
əsəri oxumayan,duymayan,ruhuna əbədi möhürləməyən 
yozdur.Ana sözü kainatın özündə belə açıqlanıb bitmək 
bilməyən əsərdir. Bu dillər əzbəri olan Ana kəlməsi 
yaranışdan,qərinələrdən oxuna-oxuna bu günümüzə qədər 
gəlib çıxsa da bitməyən bir yoldadır. 
 
DÜNYANIN ƏN GÖZƏL SÖZÜ 
 
Ana kəlməsinə titrəyər dillər, 
Ana qucağını bəzəyər güllər, 
Ötsə də fəsillər,keçsə də illər, 
Dünyanın ən gözəl sözüdür,ana. 
*** 

Qəldin sevincidir,qəlbin közüdür, 
Qəm çəkən,sevinən,gülən gözüdür, 
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Bəşərin,kainatın elə özüdür, 
Dünyanın ən gözəl sözüdür,ana. 
 
*** 

Həqiqət söyləyər cümlə yerində, 
Hər söz adiləşər günün birində, 
Kainat diz çökər bu ad önündə, 
Dünyanın ən gözəl sözüdür,ana. 
 
 
XOŞBƏXTƏM ANAM VAR 
 
Mən niyə xoşbəxtlik gəzirəm axı, 
Dilində duası anam var mənim. 
Mən niyə xoşbəxtlik gəzirəm axı, 
Qəlbimin yuvası anam var mənim. 
*** 

Hər ana deyəndə səsin eşitmək, 
Səadət,xoşbəxtlik deyilmi mənə. 
Dərdimə-sərimə gəlib yetişmək, 
Elə bil sağlamlığ gətirir mənə. 
*** 

Qoy bütün övldlar duysun səsimi, 
Anam qarşısında baş əyirəm mən. 
Göydə Allahım var,yerdə anam var, 
Bütün övladlara söyləyirəm mən. 
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*** 

Öpün əllərindən,ayaqlarından, 
Allah kimi ona səcdə eləyin. 
Çağırıb səsini eşitmək üçün, 
Nə qədər gec deyil can,can söyləyin. 
 
 
ANAMDAN YAZIM 
 
Qoy bu gün şerimi anamdan yazım, 
Yazım səs-sədası dağlara düşsün. 
Qoy mizrab toxunsun,dillənsin sazım, 
Nəğməli dodaqlar,dillər öpüşsün. 
 
*** 

Yazım sığal çəkən titrək əlindən, 
Yazım siyah telə düşən dənindən. 
Qəlbini odlayır övlad itgisi, 
Yazım ürəyinin duman çənindən. 
 
*** 

Bu gün şeirimi,anamdan yazım, 
Bütün analara hədiyyəm olsun. 
Ana ürəyinin qəmi silinsin, 
Gözəl qəlblərinə səadət dolsun. 
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MƏN SƏNDƏN ŞERİMİ NECƏ YAZMAYIM 
 
Dünyanın ən gözəl anasısan sən, 
Göllərin ən gözəl sonasısan sən, 
Ay anam,analar anasısan sən, 
Mən səndən şerimi necə yazmayım?! 
*** 

 
Hələ də qayğını bəlli edirsən, 
Dərdimizi yığıb həllin edirsən, 
Ağır anımızda öndə gedirsən, 
Mən səndən şerimi necə yazmayım?! 
*** 

Dərd deyib çəkdikcə belini bükdün, 
Qəmimi dərdikcə qəlbinə əkdin, 
Körpə deyiləm ki,dərdimi çəkdin, 
Mən səndən şerimi necə yazmayım?! 
*** 

Gülüşün qəlbimə şəfa gətirir, 
Gəlişin evimə səfa gətirir, 
Varlığın etibar,vəfa gətirir, 
Mən səndən şerimi necə yazmayım?! 
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Müəllif: Ədalət Bədirxanlı 

   ANA     
     Xanımlar xanımı anam 

           Zərnişan xanıma  

            Ruhu şad olsun! 

 
Anacan, elə bil huri- mələksən, 
Ancaq yuxularda sən görünürsən. 
Hər an görməsəm də, duyuram səni, 
Nədənsə, həmişə başım üstdəsən. 

 *** 

Son vaxtlar yuxuda tapa bilmirəm, 
Axtarıb hər yanı gəzirəm səni. 

Nədir bu ayrılıq, yata bilmirəm, 
Sən isə elə bil, duyursan məni. 
 *** 

Analar köç edir durnalar kimi, 
Kimdə güc var sizi qaytara, ana? 
Narahat ruhunuz gəzir göylərdə, 
Kim düzür sizləri qatara, ana? 

 *** 
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Deyirəm: anacan, hər gecə gəl sən, 
Deyirsən: ay oğul sən ki, bilirsən. 
Bala çox şirindir, sən tək deyilsən, 
Gör neçə övladın anasıyam mən?! 

 *** 

Çaldığın laylanı, axtarıram mən, 
Bu hansı muğamdır yaratmısan sən? 
Ay oğul, bəlkə də bütün muğamlar, 
Yaranıb analar zümzüməsindən. 

 *** 

Pambıq ləçəklərdən ip əyirərdin, 
Bir parça çörəyə zəhmət çəkərdin.  
Neçə bayatıda cəhrənin səsin, 
Şirin avazınla sən itirərdin. 

 *** 

Hanı o laylalar, o bayatılar, 
Hanı o alovlu xumar baxışlar? 
Sinəndə qıvrılıb yatdığım anlar, 
Hanı o beşiyi yırğalayanlar?! 

 *** 

Sənsiz günlərimi donub qalmışam, 
Sən olan günləri mən yaşamışam. 
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Anasız qalsam da, ana torpağı, 
Müstəqil görməyə hey çalışmışam. 

 *** 

Heç nəyə bənzəməz ana qucağı, 
Ananın balaya laylay çalmağı. 
Qoynunda uyuyub rahat yatarsan, 
Ana Vətən olsa, Vətən torpağı. 

 *** 

Oğlun Ədalətəm, sıxılır canım, 
Sən yoxsan, mən indi harada yatım? 
Başımı qoymağa bir yer gəzirəm, 
İzn ver qəbrinin üstündə yatım... 

 

 

Müəllif : İltimas Səmimi 

YALQIZ  BALANAM 

Saçlarımda gəzən 

O isti əllərinə, 

O gözəl xoş çağlara, 

Bir də şirin sözünə 
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Çoxdan həsrətəm, Ana. 

Mən sənin kimsəsiz 

Yalqız balanam, 

Alın yazım 

Bir az da torpaq qoxuyur. 

Yaşadığım yarımçıq ömründür, 

Nimdaşlanıb elə bil. 

Ovcumda sənə sarı uzanan 

Bir yol, 

Qıfllanmış bir qapı... 

Bacarsaydım məzarını 

Köynək kimi, 

Geyinərdim əynimə. 

Mən sənin kimsəsiz 

Yalqız balanam. 

                                     07. 03.2020 
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Müəllif: Elbrus Mahmudoğlu 

ANA 
( Elegia: Ağıt) 
Cennet anaların ayakları altındadır. 
Hadisi-Şerif 
Ana hakkı Tanrı hakkıdır. 
Hadisi-Şerif 
Fotoğrafı dehi kalmayan aziz ve kutsal anam Sakine 

hanımın unutulmaz hatırasına. 
Analar hatrına içinden önkürüp ağlamak isteyenler varsa, 

mendillerini hazır tutsunlar, belki yüreklerini boşaltıp 

teskinlik bulurlar. 
Ne tez gettin, ana, doya bilmedim? 
Yıllarım dert oldu, saya bilmedim, 
Sensiz muhabbeti duya bilmedim, 
Ayağın altından geçeydim ana. 

*** 

Gefil sorak tuttum acı haberden, 
Yaylaktan arana koştum seherden, 
Önkürüp geçirdim kese, güzerden, 
Karşı gedikleri aşaydım, ana. 

*** 

Yıkıldı dünyalar yine başıma, 
İkinci felaket çıktı karşıma, 
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Sevin felek, gözden akan yaşıma, 
Tüten ocağımın taşıydın, ana. 

*** 

Durdura bilmedi çınkıllı dere, 
Çırpılıp taşlara düşürdüm yere, 
Ayağım batmıştı akan kan tere, 
Bir görsem halini, neceydin ana? 

*** 

Feryatımı avuturdu Gıjoy çay, 
Çırpınarak hay verirdi, ay haray, 
Deyirdi: koş, koçum benim, yetiş, vay, 
Helal- himmet edip göçeydin ana. 

*** 

Dağlar aralanıp yolunu açtı, 
Tepeler alçalıp onümden kaçtı, 
Irmaklar seslenip hüzünle coştu, 
Savrulup yellere uçaydım, ana. 

*** 

Can vere bilmedim kabrinin üste, 
Ağladım, ağladım, ben düştüm haste, 
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Güz gülü yeşerdi taze nevreste, 
Gül olup yanında açaydım, ana. 

*** 

Ayağın altında bir karış toprak, 
Belki nasip olur kapısız otak? 
Gökçe yâd ellerde, felek çekir dağ, 
Fenadan ukbaya göçeydim, ana. 

*** 

Sana benzeyeni ana sanıram, 
Ana hasretiyle hala yanıram, 
O mutlu günleri her vaht anıram, 
Senin kucağında paşaydım, ana. 

*** 

Taşıdın dokuz ay ağır hurcunu, 
Kanınla ödedin hakkın borcunu, 
Ödemek mümkün mü senin harcını? 
Ağrıyan yaramın başıydın, ana. 

*** 

Geceler uykusuz muğayat oldun, 
Beşiğin başında nekâret oldun, 
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Açılan dünyama kol-kanat oldun, 
Tutup eteğinden koşaydım, ana. 

*** 

O helal sütünle besledin beni, 
Ana laylasına kattın nağmeni, 
Sevdirdin Gökçe’ni, anavatanı, 
Bağlanmış yolları açaydım, ana. 

*** 

Yitirsem hakkını, yitsin emeğim, 
Kesilsin umudum, sönsün dileğim, 
Anacan, ben sensiz neye gereğim? 
Öpüp ellerini kucaydım, ana. 

*** 

Su döküb yıkardım sayrı ayağı, 
Teselli tapardım Üveys sayağı, 
Dinmeyen gözyaşı sezmiş ferağı, 
Karışıb sellere taşaydım, ana. 

*** 

Suretin nekş olub gözüm üstüne, 
Gel dese, söylerem: gözüm üstüne, 



34 

 

Tanrı hak tanımış sözün üstüne, 
Ecel şerbetini içeydim, ana. 

*** 

Bir yürek vermisen, sevgi doludu, 
Elimden tutmusan, Ali yoludu, 
Sevgiden doğulan Mahmudoğlu’du, 
Kuzunu sürüden seçeydin, ana. 

Nekarat: 

Işıklı dünyanı, engin fezanı, 
Miraca sesleyen kutsal ezanı, 
Göğsümde döyünen minbir e’zanı, 
Cisimde canımı sen bağışladın! 

Agustos 1960 Kerkibaş Gokçe, 

13 Mayıs 2001 (Analar günü),  

30 Şubat 2003, Mayıs 2003, 31 Ocak 2013,  

18 Agustos 2016, 22 Ağustos 2019 İstanbul 
1 Ana: 17/İSRÂ–23: Ve kadâ rabbuke ellâ ta’budû illâ 

iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ(ihsânen)… Rabbin, ancak 

O’na kul olmanızı ve anaya babaya ihsanla davranmanızı 
emretti… 
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Müəllif:  Elçin  Məlhəmli 
ANA 
Ürəksiz yaşamaq olarmı görən? 

İnsanı yaşadan ürəkdir ana. 

Soruşsan dünyada hər kəsdən əgər, 

Söyləyər, “ən gözəl diləkdir ana. 

*** 

Döyünən qəlbimdə fikirlər ümman, 

Həyatda borcludur ona hər insan, 

Hamının qəlbində yurd saldığından, 

Deyirəm, ən zərif çiçəkdir ana. 

13.05.1978. Şamaxı. 
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ANA 
Sən mənə can verdin, nəfəs, qan verdin, 

Sən idin ömrümə yaraşıq, ana. 

Mələklər apardı səni yanına, 

Itdi gözlərimdən nur, işıq, ana. 

*** 

Həyətdə yıxılıb əziləndə mən, 

Sən idin pənahım, köməyim mənim. 

Həyatda min dəfə əzirlər indi, 

De, kimin dizinə gedim söykənim? 

*** 

Ən çətin vaxtımda, dara düşəndə, 

Sən idin dərdimə-sərimə yanan. 

Indi ağlayıram adın gələndə, 

Məni bu halımda yox ovunduran. 



37 

 

*** 

Qurban olum torpağına, daşına, 

Yorulmuşam, istəyirəm dincəlim. 

Sən yanında yer hazırla, beşik qur, 

Mən də dincəlməyə yanına gəlim. 

02.05.1998. Bakı. 

  
ANA 
Sənin torpağına qurban olum mən, 

Xoş gəldin yuxuma, xoş gəldin, ana. 

Öpdükcə hey öpdüm yanaqlarından, 

Dad bildim dünyada, dad bildim, ana. 

*** 

Dinməzcə, sakitcə üzümə baxdın, 

Qəlbimdə qəm evin dağıtdın, yıxdın, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015446052489
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Başımı sinənin üstünə sıxdın, 

Sildin göz yaşımı, sən sildin, ana. 

*** 

Elçinəm, dünyadan bezmişəm yenə, 

Sənsən ümid yerim düşsəm çətinə, 

Dedim: “Məsləhət ver, yol göstər mənə”, 

Güldün gözlərinlə, sən güldün, ana. 

01.10.2007. Bakı. 

QURBAN OLUM 
Axı nə tez köçüb getdin, 
Off! Yaşına qurban olum. 
Indi şəkildə gördüyüm, 
Göz, qaşına qurban olum. 

*** 

Həm mehriban idin, həm şən, 
Hər dərdimizi bölüşən, 
Kirpiyində son ilişən, 
Göz yaşına qurban olum. 
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*** 

Ey məni anlayan, duyan, 
Hər anımda oldun həyan, 
Indi məni qarşılayan, 
Baş daşına qurban olum. 

*** 

Atamla verib baş-başa, 
Bir yerdə doldunuz yaşa, 
Son mənziliniz də qoşa, 
Yoldaşına qurban olum. 

 

 

Müəllif: Sevda İbrahimli 
Ana Sevgisi 
Analıq sevgisi ,tükənməz hissidir, 

Bu necə tutqudur, bu necə sirdir? 

Yandırır göynədir onun sevgisi, 

Atəşdən köynəkdir amma əzizdir, 

Ananın övlada olan sevgisi. 



40 

 

Soğan qabuğundan soyulan kimi, 

Sinidə qovrulan qovurqa kimi, 

Suya həsrət qalan kor bulaq kimi, 

Yandırır, göynədir, onun acısı, 

Ananın övlada olan sevgisi. 

Çəkdiyi əziyyəti yadına salır, 

Haqqı itirilsə üsyan baş alır, 

Gücüdə çatmasa fikirə dalır, 

Saçının ağıdır övlad acısı. 

Yaşadar ananı övlad sevgisi. 

Çəmənzar zəmilər öz lalasını, 

Qoruyar hər canlı öz balasını, 

Şerdə, nəğmədə oxunan kimi, 

Yaşatsın övladlar öz anasını, 
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Qorusun həmişə O, balasını. 

03.08.2015 

 

 Qocalmış Anam 
Zaman saçlarıma ağların hörüb, 

Qocalıq torlarıgözünə çöküb, 

Xoş günün həsrətin çox çəkmiş anam. 

Hər dərdə , cəfaya dözən olubdur, 

Məfəsi gül olub ,süsən olubdur, 

Uşaqlar dağılışıb , təkcə qalıbdır, 

Yaşlanıb, illərdən güc almış anam. 

Həyatın bağlayıb övladlarına, 

Sözünü deyibdir sirdaşlarına. 

Ömrünü həsr edib zalim yarına, 

Oğullar böyüdüb ,ucalmış anam. 

https://www.facebook.com/sevda.ibrahimli.549


42 

 

Xoş günlər keçirib barmaq sayalı, 

Əziyətlər çəkibdir ,başı bəlalı. 

Nəğmələr qoşmuşam ,ana laylalı, 

Bu gün qonağınam ,qocalmış anam. 

04.06.2016 

  
Günəşim Ana 
Bir həsrət nəğməsini oxur içindən, 

Ömrünü şam kimi əridir ana. 

Evladı yolunda hər bir cəfaya, 

Hər ağrı ,əzaba dözəndir ,ana. 

Sevgini, istəyi, müqəddəs hissi, 

Qəlbimin içində olur sevgisi, 

Ən şirin arzuyla yaşadır bizi, 

Dünyaya nur saçan işıqdır ana. 

https://www.facebook.com/sevda.ibrahimli.549
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Uşaqlıq illərim keçdi önümdən, 

Acı xatirələr keçdi gözümdən, 

Yanımda tapmadım öpəm əlindən, 

Laylası həzin bir dalğasan ana, 

Qəlbimdə parlayan günəşsən ana. 

08.06.2014. 
  
 
 
Cənnətə Qapı 
Müqəddəs dünyadır, ana dünyası, 

Bəşər də əyilər bir ona qarşı. 

Cənnətə qapıdır ana dünyası, 

Anadan qiymətli dünyada nə var? 

*** 

Ağlayan körpəsi onu çox yorar, 

Qolların körpəyə sarar ovudar, 

https://www.facebook.com/sevda.ibrahimli.549
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Ana qoxusunu o duyar susar. 

Anadan şəfqətli dünyada nə var? 

*** 

Ötən günlər yada düşdü ,kül oldum, 

Buğda dənəsi tək daşda ovuldum, 

Onun cənnətində bir həyat buldum, 

Anadan qüvvətli dünyada nə var? 

*** 

Qəlbimə nur düşər ana eşqindən, 

Nurdan pay səpələr, Secda könlündən, 

Çöhrəmdə gül bitər onun mehindən, 

Anadan hikmətli dünyada nə var? 
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Müəllif: Tuncay Mustafayev 

ANA 
(Anamın ad günü münasibəti ilə) 
Qayğımıza  qalan,  anadır,  ana. 

Varmı bu dünyada, anadan əziz?! 

Dünyanın bəzəyi, anadır, ana. 

Ananın özüdür, anadan əziz… 

 *** 

Harda bir bala var, orda ana var, 

Analar olmasa, bala da olmaz! 

Dünyanı sözüylə bəzər analar, 

Analar olmasa, dünya da olmaz!!! 

27.10.2018. 

ANA,  AD  GÜNÜN  MÜBARƏK !!! 
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Müəllif: Zaur Ustac 

ANA 
Sönməz bir od kimi, adın qövr edər, 
İçimdən atəşlə boylanar, ANA! 
O, hansı duyğudur, hər şeydən uca, 
Qəlbimin yağıyla qovrular, ANA?! 

*** 

Nə qədər cismimdə dövr edər qanın, 
Nə qədər yaşayar, bir para canın, 
Özünün əmridir, Cənabi-haqqın, 
Borcluyam, qarşında daima, ANA! 

*** 

Ümidim, təsəllim sənin duandır, 
Həmişə çin olan yuxularındır, 
Ən yüksək mərtəbə analarındır, 
De, səni unutmaq olarmı, ANA?! 

13.04.1997. Bakı. 
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ANA 
Beşiyim üstündə layla çalanım, 
Gözümün işığı, dirəyim, ANA! 
Dünyalar durduqca, yaşayasan sən, 
Düşünən beyinim, ürəyim, ANA! 

*** 

Dünya yaranışdan Həvva anamız, 
Anadır, bacıdır qol-qanadımız, 
Özün demişdin ki, deyil babımız, 
Gör, nəyin dərdini çəkirsən , ANA! 

*** 

Heç fikir eləmə oğul sarıdan, 
Oğlunu bəxş etdi ulu Yaradan, 
Mərdlərə təsəlli olmaz nigardan, 
Vətənçün böyütdün oğlunu, ANA! 

*** 

Vaxt olar; baharda, açanda güllər, 
Yaxud da qocalar dadanda nübar, 
Sənin də üzünə təbəssüm qonar, 
Qayıdacaq oğlun, cəbhədən, ANA! 
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ANA 
Sənsən xəyalların tuşlandığı yer, 
Ümdə arzuların məkanı, ANA! 
Nə qədər, möcüzəli, sirli bir dünya, 
Kəşf olunmamış dünyamsan, ANA! 

*** 

Nə deyim, nə yazım yaraşsın sənə, 
Yüksələ biləydim kaş mənsəbinə, 
Dünyalar sığınar mərhəmətinə, 
Özün boyda böyük dünyamsan, ANA! 

*** 

Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş, 
Kipriyim islanıb, oldu yenə yaş, 
Olaydım, ayağın altda qalan daş, 
Biləydim, başımın üstəsən, ANA! 

*** 

Elə, kövrəlmişəm, körpə uşaq tək, 
Qəlbimi yandırır odlu bir, istək, 
Ay Ana, saçıma yüngül sığal çək, 
Ən böyük dövlətim, qayğındır, ANA!!! 
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ANA 
Ey ilk sözüm, əzəl cümləm, dastanım, Ana! 
İnsanların gözəli, mehribanım, Ana! 
*** 
Ana, borcludur hər bir kəs önündə sənin 
Səcdəyə layiqsən, ey səcdəgahım,Ana! 
*** 
İlahi bəxş etmiş səni xoş günlər üçün 
Ey azadə günüm, xoşbəxt dövranım, Ana! 
*** 
Bil, ülviyyətin ilə sən geniş cahansan 
Mənim həyat məktəbim, ilk cahanım, Ana! 
*** 
Hamı istinad üçün öncə səni görür 
Hər sözün mənbəyi, istinadgahım, Ana! 
*** 
Dünyada sənin tək uca varlıq de hanı? 
Ey müqəddəsliyin rəmzi, paklığım, Ana! 
*** 
Zaurun bildiyi bu idi, bunu dedi 
Bilmədiyim ucalıq, cənnəti-sultanım, Ana! 

29.12.1991. Yusifcanlı. 

ANA 
Ana, ən ülvi insan 
Çox əziz, çox mehriban. 
Övladına qayğılı, 
Övlad ananın balı. 
Ana balasın sevər, 
Hərdən tənbeh də edər. 
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Bu danlamaq deyildir, 
Ana nəvazişidir…. 
Övlad üçün şalışır, 
Hər zəhmətə qatlaşır. 
Övladı gümrah olsun, 
Paltarı təmiz olsun. 
Hamıdan yaxşı geysin, 
Ən ləziz yemək yesin. 
Bala pis iş görəndə, 
Ana bunu biləndə…. 
Çox da ki, kötəkləyir…. 
Ana məhəbbətidir. 
O, övladın çox sevir. 
Pis əməlin istəmir…. 
İstəyir yaxşı olsun, 
Ləyaqətli böyüsün…. 
Fərsiz övlad olmasın, 
Adın təmiz saxlasın. 
Ana tənbeh edəndə, 
Hərdən kötəkləyəndə…. 
O, balasın döyməyir, 
Xətadan hifz eləyir. 
Deyirəm, bir haləti, 
Qədim bir rəvayəti; 
Rəvayətdə deyilir, 
Bir Ana vəfat edir…. 
Vəfat edərkən Ana 
Deyir öz yoldaşına: 
-“Sən kəs əlimi saxla, 
Sonra yoldaşın olsa…. 
Bu əllə uşaqları, 
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Vursun, vuranda barı…. 
Mənim əlim ağtıtmaz, 
Öz balamı sızlatmaz…. 
Axı, ananınkıdır, 
Ana əli AĞRITMIR…. 

08.03.1990. Ağdam-Yusifcanlı. 

* * * 

Ay ana, adına vurğunam sənin, 
Durduğun ucalıq xəyalə gəlməz… 
Dünya xalqlarının lüğətlərində, 
“ANA” sözünə tay söz ola bilməz!!! 
08.01.1997. Bakı. 

 

AY ANA 

(Yazar Etibar Həsənzadənin anası Nailə xanıma ) 

 

Ay Ana, önündə səcdədəyəm mən, 
Varlığın duyulan hər yer cənnətmiş. 
Xatəmül-ənbiya (s) vermişdi xəbər, 
Qədəmin toxunan  hər yer cənnətmiş. 
* * * 

Ən türlü kəlmələr, xitablar belə, 
Sənin  tərifini daşımaz dilə, 

https://www.facebook.com/etibar.salmanov.1401?__tn__=%2CdK-R-R-R-R-R-R-R&eid=ARD3UlF2Gs6FSRqXnQMp5XLP_jgvRG9C5r0gcsR0oTmThVK0bwH1qUw6coamygi658LZVzBB2yLy2DhD&fref=mentions
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Dünyanın mal-mülkü sığışmaz ələ, 
Əməlin görünən hər yer cənnətmiş. 
* * * 

Ustacam, əzəldən həqqi bilmişəm, 
“Ordan” gələn varmı ? – Çox eşitmişəm, 
Deyəcəm, cənnəti görüb gəlmişəm, 
Əsərin  oxunan  hər yer cənnətmiş. 
16.07.2017.  Bakı. 
 

 

 

 

Müəllif: Ülkər Nicatlı 
Anama məktub 

Yuxuma gəlmisən bu qiş gecəsi, 
Qayğılı qəlbinə qurbanam, Ana 
Dünyanın ən böyük müqəddəsliyi 
"İncilim'',"Töratım," "Quranım", Ana. 
* * * 

Yuxuma gəlmisən bu qış gecəsi 
Yastığım bələnib sənin ətrinə 
Yenə də səpilir layla qoxusu 
Ömür kitabımın hər bir sətrinə. 
* * * 

Yuxuma gəlmisən bu qış gecəsi 
Ömrü çiliklənib yuxularımın, 



53 

 

Sənin gəlişinlə həyat qapısı 
Bağlanıb üzünə qorxularımın. 
* * * 

Yuxuma gəlmisən bu qış gecəsi 
Köz düşüb üstünə xatirələrin, 
Yuxunu yorğan tək çəkir üstümə 
Sənin nəvazişli kövrək əllərin. 
 

 

 

 

Müəllif: Şəmsiyyə  Qaramanlı 
Ana 
Şəfqəti əridər şaxta, sazağı, 

Nigaran baxışı həsrət ocağı, 

Qəlbində bir vətən, bir övlad dağı, 

Qüssə, kədərimin çarası anam. 

*** 

Keçər səhvimizdən bağışlar bizi, 

Gözləri tükənməz qayğı dənizi, 
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Alnında qırışlar sərt həyat izi, 

Bütün gözəllərin sonası anam. 

*** 

Ümidim, gümanım, dayağım, andım, 

Düşəndə çətinə halıma yandın. 

Ana vətənimi laylanda sandım, 

Ana torpağımın anası anam. 

 

 

Müəllif: Etibar Vəliyev 

ANA 
Sən mənsiz neynirsən ana, 
O dünyada kiminlə dərdləşirsən? 
Mən bu dünyada, özüm özümlə dərdləşirəm. 
Söylə, hansı yaxşıdı,  
bu dünya, 
yoxsa o dünya. 
Söylə ordada varmı, 
ev dərdi, 
iş dərdi, 
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çörək dərdi, 
qız dərdi, oğul dərdi. 
Söylə, nə var o dünyada, 
kənd varmı, 
şəhər varmı. 
Bağ necə, baxça necə, 
Ordada gül açırmı. 
Söylə ki necə olur, 
oranın yayı, qışı. 
Orda kim var, 
adam var, yoxsa insan. 
Hansı dildə danışır, 
o dünyanın sakinləri, 
Hansı dildə şeir yazır şairləri. 
Bilirsən, ana 
keçən gecə səni yuxuda gördüm, 
Sakit, 
səssiz, 
Üzündə nur, 
gözündə nur, 
Həmən ətir, 
həmən qoxu. 
Söylə, 
cənnətin ətri beləmi olur ana! 
Yox demə, 
Yox demə ana! 
Ayağı altı cənnət olan ananın, 
Yeri də cənnət olar. 
Əgər bilsəm ki, cənnətdə deyilsən, 
Cəhənnəmə inanmaram. 
24.02.2019 
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Müəllif: Eldar İsmayıl Böyüktürk 

ANAMI AXTARIRAM 
Könlüm intizardadı, 
Gözlərim yollardadı. 
Görən anam hardadı? 
Anamı axtarıram! 

*** 

Günəş nurun yaxanda, 
Eyvanıma axanda… 
Mən otaqdan çıxanda 
Anamı axtarıram! 

*** 

Üstümdən yel əsəndə, 
Soyuq məni kəsəndə… 
Bacılarım küsəndə 
Anamı axtarıram! 

*** 

Ağlayanda, güləndə, 
Göz yaşımı siləndə… 
Axşam evə gələndə 
Anamı axtarıram! 
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*** 

Bu dağların qaşında, 
Baharında, qışında… 
Bulaqların başında 
Anamı axtarıram! 

*** 

Kədərlər tufanında, 
Həsrətlər ümmanında… 
Atamın hicranında 
Anamı axtarıram! 

*** 

Ömrümün hər anında, 
Ürəyimin qanında… 
Anaların yanında 
Anamı axtarıram! 
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Müəllif: Məmməd  Qədir 

Ay ana 
Hər gün yuxun şirin olsun deyərdin, 
Yuxularım zəhər dadır, ay ana. 
Şirin-şirin oyadardın, öyərdin, 
İndi məni qəm oyadır, ay ana. 

*** 

Ah, canımda nə göynəyir can yeri, 
Gözlərimdən rəngin alır dan yeri, 
Gecələrim hərb meydanı, qan yeri, 
Anasızlar necə yatır, ay ana. 

*** 

Yatmadım ki, sənsiz görəm yuxu mən, 
Anlamıram bu əcaib yoxu mən, 
Sənsizlikdə necə sağam axı mən, 
Canım yanır çatır- çatır ay ana. 

*** 

Eşitmirsən, ürək yaxan çağrımı, 
Didib- tökür, parçalayır bağrımı 
Yer götürmür, torpaq tutmur ağrımı, 
Ahu-naləm göyə çatır, ay ana! 

*** 
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Görünməyən köylərdəsən, bilirəm, 
Bağrı yanıq neylərdəsən, bilirəm, 
Əlim çatmır, göylərdəsən, bilirəm, 
Off, dərgahın nə ucadır, ay ana?! 

*** 

Allah bilir sənsizlikdə nə çəkdim, 
Sənə qurban olmağıma gecikdim, 
Sənsiz ömrüm bir misradan kiçikdi, 
Məmməd Qədir bir hecadı, ay ana! 
Ah, dərgahın nə ucadı, ay ana… 

 

 

Müəllif: Zamin Rüstəmov 

Ana 
(Bütün analara ithaf edirəm.) 
Indi dərk edirik, nələr çəkdiniz 
Hansi əzablardan, keçdiniz ana. 
Dərd əkib, dərdləri necə bicdiniz 
Neçə zülümlərdən, keçdiniz ana. 

*** 

Saçlarda bir dənə qara görmədik 
Səhəri axşami, belə bilmədik. 
Gözünün yaşini, silə bilmədik 
Dərdləri ürəkdə, əkdiniz ana. 
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*** 

Argisa başiniz, heç vaxt demədiz 
Bircə loxma belə, bizsiz yemədiz 
Fərq qoyub bizləri, fərqli sevmədiz 
Sevməkdən yoruldum, demədiz ana. 

*** 

Necə xelq eyləyib yaradan sizi 
Zülmət gecələrin,sizsiz ulduzu 
Daima gosterdiz bizə düz yolu 
Bizi duz yollara, cəkdiniz ana. 

*** 

Görəsən olarmi, yadlardan ana 
Kimsə bənzəyərmi, görəsən ona 
Kim özünü verər, qurban balaya 
Amma siz bizlerə, verdiniz ana. 

*** 

Görəsən sizlərə, biz nələr verdik 
Bircə gecənizə, görən dəydimi 
Yüzcə can kəlmənə, bir can demədik. 
Görəsən Yaradan, bunu bildimi? 
Qaldi umidimiz, tək baş daşına 
Hayif ki dünyadan, köçdünüz ana. 
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Cənnəti-Gülşəndir Ana 
Yerin, Göyün Məhvəridi. 
Sözmü catar yazaq ona? 
Yer üzünün Mələyidi 
Cənnəti-Məkandır Ana. 

*** 

Laylasıyla bəslər bizi 
O can deyib, səslər bizi 
Yoxdur bizlərdən əzizi 
Bizə verən, Candır Ana. 

*** 

Özləri Cənnət quşudur 
Görən varmı taymı ona 
Üzük bizik, o qaşıdır 
Bizə Şöhrət- Şandır Ana. 

*** 

Yer üzünün Şah sarayi 
Həm Sultani, Xanı ana! 
Qucagi Cənnət bucagi 
Cənnəti Gülşəndir ana. 
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Müəllif: Səbahət Lənkəranlı (İsmayılova) 
ANA 
Mənim zəhmətimi sən çox çəkmisən , 
Sənə minnətdaram hər zaman ana . 
Başımın üstündə dayanıb hər gün , 
Bir layla demisən mehriban ana . 
*** 

Qayğımı çəkmisən sən gecə , gündüz, 
Eşqin , məhəbbətin olubdur dəniz . 
Hamıdan doğmasan , hamıdan əziz , 
Qolumdan tutmusan sən hər an ana . 

*** 

Gözlərin yoluma nur , işıq saçıb , 
Çöhrəni görəndə qəm , kədər qaçıb . 
Sənin arzuların gül , çiçək açıb , 
Qeyrətli , namuslu , qəhrəman ana. 

*** 

Başımı qoymuşam dizinin üstə , 
Gül , çiçək yığmışam mən dəstə – dəstə . 
Mən nə həvəsdəyəm , sən nə həvəsdə , 
Olmuşam hüsnünə mən heyran , ana. 
06.07.2019. 
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ANA 
(…anam üçün…) 
Mənə həyat verib , saç ağartdın sən , 
Sinəmdə döyünən ürəyim anam. 
Həyatda həmişə dayağım oldun , 
Ümidim , pənahım , gərəyim anam . 
*** 
Hərarət var hər çəkdiyin nəfəsdə , 
Sənsiz bir an könlüm olmaz həvəsdə . 
Min laylay çalmısan başımın üstə , 
Böyükdür zəhmətin , əməyin anam . 

 

*** 

Eşqim ilə qanadlanıb uçursan , 
Ömrümə gül kimi ətir saçırsan . 
Şirin sözlə ürəyimi açırsan , 
Sevincim , müqəddəs diləyim anam. 

*** 

Təşnə ürəyimə su tək axmısan , 
Qucaqlayıb öz köksünə sıxmısan . 
Dərdlərimə hər an şərik çıxmısan , 
Olmusan həyatda köməyim anam. 

*** 
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Can kimi bəslədin sən Səbahəti , 
Sildin ürəyimdən acı möhnəti . 
Səndən öyrənmişəm arı , isməti , 
Həyatda ən böyük örnəyim anam. 
19.06.2019. 

 
 
Müəllif: Sima Azadqızı (Göyçəli) 
MÖHTƏŞƏM MƏBƏDİM, PİRİM, AY ANA! 
(Anam Firuzə xanım Ələsgərovaya ithaf edirəm) 
Varlığımı varlığına borcluyam, 
Mövlam verən dövlət-varım, ay ANA! 
Varlığımda “o varlığın” özüsən, 
Zəhmətkeş zənburum-arım, ay ANA! 

*** 

Eləsgər nəfəsli “Göyçə gülü”msən, 
Sonası oxlanmış “Göyçə gölü”msən, 
Firuzəm, yaqutum, gövhər-ləlimsən, 
Tükənməz sərvətim, varım, ay ANA! 

*** 

Xudadan bağ-bağat, bar istəmirəm, 
Dövlət istəmirəm, var istəmirəm, 
Yayın ortasında qar istəmirəm, 
Baharın yüz olsun, görüm, ay ANA! 
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*** 

Cənnət məkanımsan, Vətən bağımsan, 
Sədəflə bəzənmiş ağ otağımsan, 
Uca Çalmalımsan, Ağrı dağımsan, 
Quzeydə xar tutan qarım, ay ANA! 

*** 

Yaradanın töhfə verən payısan, 
Nəim cənnətisən, Kövsər çayısan, 
İlahəsən, mələklərin tayısan, 
Müqəddəs varlığım, hurim, ay ANA! 

*** 

Həcərül-Əsvədim, müşk-ənbərimsən, 
Hər gün baş əydiyim iman yerimsən, 
Qibləm, səcdəgahım, Kəbə evimsən, 
Möhtəşəm məbədim, pirim, ay ANA! 

*** 

Tanrı pak yaradır qız övladını, 
Əmanət göndərir hər bir qadını. 
Hər ana doğrultmur ana adını! 
Analar anası – pərim, ay ANA! 

*** 
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Adınız çəkilir Vətənlə qoşa, 
Sizə səcdə qılır ağa, bəy, paşa… 
Allahdan diləyir Sima: “Yüz yaşa!”, 
Susmayan kamanım, tarım, ay ANA! 

 

MÜQƏDDƏS OCAĞIN KÖZÜYƏM, ANA! 
Sən coşub-çağlayan dağ şəlaləsi, 
Mən o şəlalənin səsiyəm, Ana! 
Sən uca zirvənin büllur çeşməsi, 
Mənsə, o çeşmənin gözüyəm, Ana! 

*** 

İlk kəlməm, ilk sözüm anam- birincim, 
Mənə həyat verən nəşəm, sevincim, 
Qiymətli xəzinəm, Firuzəm, incim, 
“Talıbxan nanı”nın duzuyam, Ana! 

*** 

Odlu nəfəsisən ustadlarımın, 
Şair nəvəsisən ecdadlarımın. 
Gücü, qüdrətisən qanadlarımın, 
Hər iki qanadın iziyəm, Ana! 

*** 
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Həm atam, həm anam, həm varlığımsan, 
Əzmim, asayişim, azadlığımsan, 
Zirvəm, əzəmətim, ucalığımsan, 
Mənsə, o zirvənin buzuyam, Ana! 

*** 

Dərsimi alıram dahi ustaddan, 
Qığılcım od alar parlayan oddan, 
“Sönməyən Günəşim” çıxarmı yaddan!? 
Müqəddəs ocağın közüyəm, Ana! 

*** 

Vətənin “oğluyam”, qürbətin qızı, 
Alnıma yazılıb belə bir yazı… 
Ələsgər babamın sədəfli sazı, 
Ən şirin söhbəti, sözüyəm, Ana! 

*** 

Tanrıdan payındı altı tər qönçə, 
Sən seçə bilmirsən, mən seçim necə?! 
Sizə duaçıyam hər gündüz-gecə, 
Açılan sabahın üzüyəm, Ana! 

*** 
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Cənnətdi hər yanı səntək əşrəfin, 
Ən böyük töhfəmdi şanın, şərəfin. 
Vəfalı yarının — Azad-Əşrəfin, 
Əmanət qoyduğu üzüyəm, Ana! 

*** 

Parlaq Günəşisən sökülən danın, 
Yanar çırağısan bir xanimanın, 
Müqəddəs adısan Səfa-Mərvanın, 
Mənsə, o dağların düzüyəm, Ana! 

*** 

Nurlu hövzəsisən qaynar quyunun, 
“Həcər ana”sısan Zəm-Zəm suyunun, 
Ərəbzəngisisən Oğuz boyunun, 
Hətəmxan nəslinin qızıyam, Ana! 

*** 

Yağıya qalıbdı Göyçəm- oylağım, 
Düşmən tapdağında Çalmalı dağım, 
Vətən həsrətiylə alışır bağrım, 
Elatdan ayrılan quzuyam, Ana! 

*** 
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Halal süfrəsiyəm halal nemətin, 
Şirin meyvəsiyəm saf məhəbbətin, 
Məcnun-Leylisiyəm sözün, sənətin, 
Göyçəli Simanın özüyəm, Ana! 

31.03.2018.  

 

 

Müəllif: Rəfiqə Qasımqızı 
Ana 
İşıqll dünyanı bəxş edən Allah, 
Sevgim sənə böyük,bir də ki ona. 
Qollarına alıb layla çaldığı, 
Qucağı bir cənnət məkandı ana. 
*** 

Tanrının yerdəki mələyidir o, 
Körpənin,qocanın diləyidir o. 
Sədaqət boğçası,bələyidir o, 
Yaşanan bir ömrə sükandı,ana. 
*** 

Səhvinə göz yumar,tez bağışlayar, 
Ömrü boyu səni hey alqışlayar. 
İnsanlıq adını o naxışlayar, 
Kitablıq ədəbdi,ərkandı,ana. 
Özünü övlada o qurban deyər, 
Hamını doydurub,özü az yeyər. 
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Gecənin ulduzlu donunu geyər, 
Dözüm qalasını tikəndi, ana. 

*** 

Əriyən şam kimi alışar,yanar, 
Gözündə yurd salan kədəri danar. 
Övlad sevincini xoşbəxtlik sanar, 
Nəfəsi xoş günə təkandı, ana. 

 

Qadın 

Bir dünya gəzdirər saf ürəyində, 
Dünyanın özünün bəzəyi qadın. 
Çiçəkdən zərifdir,dağdan vüqarlı, 
Sevgisinə möhtac doğmanın,yadın. 
*** 

Gündüzə günəş tək,gecəyə ay tək, 
Ən zərif naxışlı bəzəkdir qadın. 
Zülməti tapdayıb səhər danının, 
Sevgi sütununda özəkdir qadın. 
*** 

Zəriflik önünü bəzər adının, 
Dünyanın yükünü daşıyar qadın. 
Özünü düşünməz,daim narahat, 
Ömründən pay verib,yaşıyar qadın. 
*** 

Məhəbbət simvolu,sədaqət rəmzi, 
Oxunan maraqlı kitabdır qadın. 
Ağlına,könlünə zamanla hopan, 
Vəfaya,ilqara xitabdır qadın. 
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Müəllif: Eşqin Məmmədov 

Ana. 

Verir illərini yolunda qurban , 
Övladın halına yanan anadı. 
Boy atır qəlbimdə eşqin pöhrəsi 
Könlümə sevgili - canan anadı. 

*** 

Utanır ətrindən güllərin ətri 
Allah önündədir hörməti , xətri. 
Çətinə düşəndə övladdan ötrü 
Doğruni , düzgünü danan anadı. 

*** 

Övlad pis olanda yazıq neynəsin? 
Əskiltməz üsündən yenə kölgəsin . 
Ana o deyil ki , körpə bəsləsin , 
Analıq hissini qanan anadı. 

*** 

Həqiqət sayılmır adi inkarlıq. 
Torpaq da anadır , ona  nə yarlıq? 
Dünyada müqəddəs  ən böyük varlıq, 
Eşqinin sözünə inan anadı. 
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Müəllif:Sakit İlkin 

ANAM 

Eşidirsənmi, anam, məni... 
Məni səntək sevən yoxdur! 
*** 
Gəlmişəm ki, deyəm...anam.. 
Məni səntək sevən yoxdur, 
Aldana bilmirəm daha, 
Nağılınnan deyən yoxdur... 
*** 
Sevgim var, o çağ, deyərdim.. 
Sönməz od-ocaq, deyərdin. 
Yaxşı olacaq..deyərdin, 
Yaxşılar olmadı, anam... 
*** 
Yordular dürüst balanı, 
Əydilər düm-düz balanı... 
Canınnan əziz balanı, 
Sən kimə tapşırdın, anam? 
*** 
Balan evlidi, yarı yox, 
Saçları güllər, barı yox... 
Əllərinin tumarı yox, 
Saçlarım darıxdı, anam... 
*** 
Kimlər boşaltdı təknəmi? 
Kimlərdi görən tək məni? 
Dərdlərim təklədi məni, 
Mən yaman darıxdım..anam... 
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Müəllif: Telli Sənəm Borçalı. 
Anam 

Hərdən gözlərimdə bir yaz buludu, 
Könül gülşənimin yamyaşıl otu. 
Qəlbimin atəşi, könlümün odu, 
Ruhumun sönməyən közüdü, anam! 
*** 

Dünyada əbədi dəyanətimdir, 
Naxışı solmayan səadətimdir. 
İlahi ətirli əmanətimdir, 
Süfrəmdə çörəyim duzumdu, anam! 
*** 

O mənim qəlbimdə bir dağ laləsi, 
Camalı nur saçan işıq haləsi. 
Könlümə səpilib şipşirin səsi, 
Təravət qoxulu sözümdü, anam. 
*** 

Göyərir içimdə söz fəsil-fəsil, 
Bu ada borcludur hər el, hər nəsil. 
Heç nə bu dünyada gərəyim deyil, 
Dünyaları görən gözümdü, anam. 
*** 

Adını pıçılda, adını çağır, 
Telli, hər sözündən təravət yağır. 
Mənim gözlərimlə cahana baxır, 
Döyünən ürəyim, dözümdü, anam. 
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Ana həsrəti 
Başımın üstünü buludlar aldı, 
Analı günlərim virana qaldı. 
Yetimlik içimdə qapqara xaldı, 
Silinmir qəlbimdən ana həsrəti. 
*** 

Görüm kor olaydı fələyin gözü, 
Qalmayıb yadımda anamın üzü. 
Üşüyür dilimdə bir "ana" sözü, 
Silinmir qəlbimdən ana həsrəti. 
*** 

Yetim bir gün " ata", " ana " olsa da, 
Gənclik təravəti gül tək solsa da. 
Arzusu, istəyi kama dolsa da, 
Silinmir qəlbindən ana həsrəti. 
 

Ana ağrısı 
Anamın dünyadan köçdüyü gündə, 
Duyğular saç yoldu köksümdə mənim. 
Sinəsi göynədi xatirələrin, 
Kədər ləpələndi gözümdə mənim. 
*** 

 

Həsrət ilmə-ilmə səbrimi sökdü, 
Ayrıliq dumanı könlümə çökdü. 
Arzum bənövşətək boynunu bükdü, 
Lalələr yas tutdu düzümdə mənim. 
*** 
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Od saçdı ömrün əjdaha ağzı, 
Üşüdü alnıma yazılan yazı. 
Açıldı taybatay dərdin qapısı, 
Üzüldü əllərim dözümdən mənim. 
*** 

Yağış tək ələndi gözümün yaşı, 
Aramsız göynədi qəlbimin başı. 
Yaman ağır imiş fələyin daşı, 
Dərrdən dilim yandı ağzımda mənim. 
*** 

Mən qəmi oxşadım, gözümse nəmi, 
Ağrılar neçə yol deşdi sinəmi. 
Ovudan olmadı Telli Sənəmi, 
Ay ana, dərd yağır sözümdən mənim. 
 

Hardasan, ana 

Tale salıb səni məndən uzağa, 
Dözmürəm köksümə çəkilən dağa. 
Çiçəkli gülşənim düşüb sazağa, 
Baharım üşüyür, hardasan, ana?! 
*** 

Həsrətin çökübdür doğma yerlərə, 
Elə bil yetimdir o dağ, o dərə. 
İndi baxan yoxdur pöhrəliklərə, 
İlqarım üşüyür, hardasan, ana?! 
*** 

Dərdinlə sızlayır torpağım, daşım, 
Həsrət çeşməsinə dönüb göz yaşım. 
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Boynunu bükübdü bacım, qardaşım, 
Vüqarım üşüyür, hardasan, ana?! 
*** 

Sənsizlik qəlbimə sancılan bir ox, 
Ağrısı sinəmi çox incidir, çox. 
Sən gəzən yerlərə gedib- gələn yox, 
Yolların üşüyür, hardasan, ana?! 

*** 

Telliyəm, qırılıb bu könül sazım, 
Dərd, kədər qoxuyur səsim, avazım. 
Gəl səni son dəfə bağrıma basım, 
Qollarım üşüyür, hardasan, ana?! 
 

Ay anam 

Sən kövrək sevgimin ilki, əzəli, 
Yazıram adına şeiri, qəzəli. 
Nə xoş qələm çəkib haqqın öz əli, 
Gözəllər gözəli sənsən, ay ana. 
*** 

Bu könül bağçamda çiçəklər gülər, 
Səndən ətir alıb çiçəklər, güllər. 
Adını pıçıldar sonalı göllər, 
Gözəllər gözəli sənsən, ay ana. 
*** 

Ömür uzaq düşüb doğma elindən, 
Tutubdur əllərim sözün əlindən. 
Kaş öpə biləydim bir də telindən, 
Gözəllər gözəli sənsən, ay ana. 
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*** 

Telliyəm, adına paylaram niyaz, 
Ruhumdan süzülür bu səs, bu avaz. 
"Arşın mal alan"da oynayan Gülnaz, 
Gözəllər gözəli sənsən, ay ana. 
 

 

 

Müəllif: Səfər Valeh 

EHTİYACIM VAR 
(əsgərlik gündəliyindən) 
İtirib bir qədər cüssə-hünəri, 
Canım haldan düşüb, ağrı-acım var. 
Mənə gərək deyil həkim əlləri, 
Ana əllərinə ehtiyacım var. 
*** 

Dəysə əllərinə əlim sağallam, 
Dönüb dərd yetməyən uca dağ ollam, 
Sinəmdə qar qala, yenə sağ ollam, 
Mənim əllərində min əlacım var! 
*** 

Bu ki, möcüzədir, bu ki, böyük sirr, 
Əlinin istisi, hərarəti dürr. 
Gəzib saçlarımı oxşasa bir-bir, 
Sanaram başımda qızıl tacım var! 
Ana əllərinə ehtiyacım var! 
 

 



78 

 

Müəllif: Təbrizə Pünhan 

Ana 

Ay ana, gecələr sənin yerinə 
Güllü balışımı qucaqlayıram. 
Durub xəyalımda sənin seyrinə, 
Bəzən sübhə qədər mən ağlayıram. 
*** 

İnana bilmirəm heç yerdə yoxsan, 
Ğözlərim hər yerdə axtarır səni. 
Bir gecə yuxumda məni yoluxsan, 
Unuda bilmirəm həmin gecəni. 
*** 

Sənə olan sevgim ünvansız qalıb, 
Qəlbimdə bir yetim quzutək mələr. 
Sənli günlərimi yadıma salıb, 
İçimdən bir dəli hönkürtü gələr. 
*** 

Həsrətin qəlbimdə qübara dönüb, 
Daim həzin- həzin incidir məni. 
Sənsiz bu dünya da gözümdə sönüb, 
Ayıra bilmirəm gündüz-gecəni. 
*** 

Əbədi yanına köçmək istərəm, 
Arxamda üç körpəm büzüşüb qalar. 
Məni bu yaşımda incidir yaram, 
Onların yarası necə sağalar. 
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Anaya hədiyyə 

Ana, ad gününə gələ bilmədim, 
Öz şeir payımı sənə göndərim. 
Qoy barıt qoxulu tər çiçəklərdən, 
Bir çələng düzəldib şeirə döndərim. 
*** 

Açılsın səhərin təmiz səmayla, 
Yenə də bəhsə gir günəşlə, ayla, 
Istərdim körpətək rahat beşikdə, 
Yatam mışıl- mışıl, çalasan layla. 
*** 

Artıq daha körpə deyiləm, ana, 
Mən yata bilmərəm heç bir laylana. 
Qoy indi mən keşik çəkim yatana, 
Sən isti yuvanda rahat yat, ana. 
*** 

Topun gülləsindən göyə püskürən 
Qar sanki, saçına ələnir sənin. 
Yağı tapdağından göyü bürüyən 
Toz-duman ruhuna bələyir sənin. 
*** 

Durmuşam keşikdə bir sipər kimi, 
Fəxr elə,oğlun var aslan,nər kimi, 
Bilirəm,dönərəm yanına mütləq 
Bir gün alnıaçıq bir əsgər kimi. 
*** 

Burda sənsiz keçir hər ayım, ilim 
Ay mənim həyatım, ruhum, sevincim. 
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Yüz yaşa deməyə gəlməyir dilim, 
Mən sənə ölməzlik arzulayıram. 
 

Nakam ana 

Üç oğul, üç gözəl qız böyütdü Nazlı ana, 
Çəkdiyi əziyyəti, əzabı qaldı ona. 
Qızlar erkən yaşında ər evinə köçdülər, 
Oğlanlar yad ölkədə təzə məskən seçdilər. 
Hələ gənc yaşlarında itirmişdi ərini, 
Çiynində daşımışdı övlad dərdi- sərini. 
Onun tək yaşadığı artıq on dörd il oldu, 
Bu illər ərzində o, qocalıb yaşa doldu. 
Artıq gözü görmürdü, yaşamırdı, ölmürdü, 
O tez-tez deyinirdi: “Axı, bu nə ömürdür, 
Ya rəbbim, öldür məni qurtarım dərd əlindən, 
Ya da yetir dadıma bir qızdan, bir gəlindən. 
Yaxşı ki, qonşuluqda bəxtiqara Leyla var, 
Yenə o gəlib hərdən mənim qapımı çalar. 
Artıq on ildən çoxdur birinə nişanlıdır. 
Deyirlər, Urusyətdə yaman adlı- sanlıdır... 
Nə qıza məktub yazır, nə də ki, bir zəng vurur 
Leylanın bir üzü qız, bir üzü gəlin durur, 
Allah kəssin belə pis zəmanəni biryolluq. 
Hamımız zəmanənin əsiri, qulu olduq” 
Deyindikcə qarının gözünə duman çökür, 
Fikirlər, düşüncələr onun beynini sökür. 
Birdən başı hərlənir,yapışıb yerə yatır, 
Sonra da sürünərək çarpayısına çatır. 
Uzandığı olardı bəlkə yeddi gündən çox, 
Bir halını soruşan, onu bir axtaran yox. 
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Həsrətli gözlərini zilləmişdi tavana, 
Ağlayıb- sızlayırdı içindən yana-yana. 
Həyətdə görməyəndə Leyla Nazlı ananı, 
O, çox təşvişə düşdü:”Görəsən qadın hanı? 
Onu yataqda görüb halı pərişan olur, 
Qəhərdən ananınsa gözləri yaşla dolur. 
“Qızım, teleqram vur, qoy gəlsin uşaqlarım, 
Daha gedib taqətim, quruyub dodaqlarım. 
İki ildir görmürəm uşaqların üzünü, 
Çağır gəlsin son dəfə”bitirməmiş sözünü 
Birdən Nazlı ananın xırıldadı nəfəsi, 
Sonra da həmişəlik kəsildi onun səsi. 
Leyla şivən qoparıb, həyətə haray saldı, 
Onun hayı- harayı kəndi başına aldı. 
Qonşular həyətində ona çadır qurdular. 
Övladlarına bir- bir teleqram vurdular. 
Ana son mənzilinə yad çıynində gedirdi, 
Elə bil,təbiət də buna üsyan edirdi. 
Şiddətli yağış yağır, güclü külək əsirdi, 
Soyuq hava insanı qılınc kimi kəsirdi. 
Ağaclar qız yerınə saçlarını yolurdu, 
Yarpaqların oğultək gözü yaşla dolurdu. 
Ana, ana, can ana, qurban olum laylana, 
Bu dünya bir yanaydı, övladların bir yana. 
Yediyin hər yeməkdə bir acılıq duyardın, 
Hər övladın payını büküb ayrı qoyardın. 
Heç bilməzdin neçəydi nəvələrinin sayı, 
Oturub gözləyərdin onları bütün yayı. 
Ömrü fəda etdiyin övladların bəs hanı? 
Ana qədri bilməyən oğulun varmı qanı? 
Qayıdıb gələcəklər,sənə məclis qurarlar. 
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Bir az şivən qoparıb sonra sakit durarlar. 
Məclisinə növbənöv min cür nemət düzərlər, 
Gözaltı yeyənləri iftixarla süzərlər. 
Niyə bircə yol belə qeydinə qalmadılar, 
Sənə bu naz- nemətdən bəs niyə almadılar? 
Gözünü silləyərdin quruca təqaüdə, 
Bəzən iki aydan da çox gecikərdi o da. 
Təqaüd heç çayına, çörəyinə çatmazdı, 
Yavanlıqsız yeməklər ürəyinə yatmazdı. 
Bəs niyə bircə dəfə sən şikayət etmədin, 
Yada çıxıb onların yanlarına getmədin? 
Axı, səni nə idi bu daxmaya bağlayan? 
Sənə xoşbəxt günlərdən xatirələr saxlayan... 
Bu yöndəmsiz daxmanı bəlkə şahid qismində, 
Hər gecə, hər gün, hər an dindirərdin içində? 
Bir vaxt bu haylı- küylü, daim qonaq- qaralı 
Hər bir yoldan ötənə (soruşmazdın haralı? 
Həyan olan bu daxma, sənə çoxmu əzizdi? 
Ya öz yavan çörəyin sənə daha ləzizdi? 
Bir şey tapılmasaydı tökməyə qazançana, 
Yenə də göz dikməzdin övladın qazancına. 
Dərd belini əysə də, vüqarını əymədi, 
Oğlanların, qızların zəhmətinə dəymədi. 
Qoy tale özü çəksin onları imtahana, 
Görən, dözə bilərmi onlar da bu cəfana? 
Anasının qədrini bilməyən bir övlada 
Deyək, ana çəkənin yarısın çəksin o da. 
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Anam yadıma düşür 
Yenə səkkiz mart gəlir, 
Anam yadıma düşür. 
Qəlbim yaman kövrəlir , 
Bütün ruhum üşüyür, 
Anam yadıma düşür. 
Mən onun gözlərində, 
Həmişə "bəbə" idim. 
Bir vaxt tələbə idim. 
Əlim çatmırdı pula, 
Sözlə verirdim yola 
İllər sürətlə keçdi. 
Baş qarışdı çox şeyə, 
Bağlandım ev-eşiyə, 
Anam dünyadan köçdü... 
İndi oğul-uşağım, 
Vardır nəvəm, hər nəyim, 
Yaddan çıxmır o çağım, 
Uçub gedib mələyim, 
Hədiyyəni neyləyim? 

 

Atılmış körpə 
Bir günlük harasa gedərsən guya, 
Uşağı buraxdın yaxın qonşuya. 
Uşaq əşyadırmı,uşaq yükdürmü, 
Onu sənin üçün qonşu daşıya? 

*** 
Haraya qaçsan da,hara getsən də, 
Qapanmaz açılan o yara səndə. 
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Narahat olarsan soyuq olanda, 
Donarsan azacıq xəzri əsəndə. 
*** 
Nə qədər qaçsan da günahlarından, 
Övlad dəyərlidir dünya varından. 
Özgənin gözündə günahsızlaşıb, 
Qurtara bilməzsən əzablarından. 
*** 
Hər şeydən xəbərsiz, məsum körpəni, 
Doğmağa kim məcbur etmişdir səni? 
Baxmağa imkanın yoxdursa əgər, 
Bəs necə taparsan öz yeməyini? 

*** 
Bu gün o körpədir,bu gün dilsizdir, 
Ətraf da onunçun safdır,təmizdir. 
Üzləşsə həyatın sərt sınağıyla, 
Görəcək yaşamaq necə qəlizdir. 

*** 
Onu çətinlikdən kim qoruyacaq, 
Onu haqsızlıqdan kim qurtaracaq, 
Nə yeyər,nə içər,necə böyürər, 
Qanayan qəlbini kimlər saracaq? 

*** 
Deyək ki, daraldın,qorxdun çətindən, 
Sən necə qaçarsan öz cənnətindən? 
Rahatca körpədən əl çəkdin,amma, 
Vaz keçə bilmədin məhəbbətindən? 

*** 
O körpə uşağın nədir günahı, 
Gəlib bir gün səni tutmazmı ahı? 
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Səhv etdin anladıq, bəs günah nədir, 
Onun səndən başqa varmı pənahı? 

*** 
Bu namus dərsimiz pozulub hardan? 
Övlad gərəksizmi namusdan, ardan? 
Bizim kişilərin yoxmu günahı? 
Niyə kənar qaçır bu günahlardan? 

*** 
O uşaq xeyiri seçərmi şərdən? 
Sabah nə gözləyər o bu bəşərdən? 
Qaynağı bulanıq bulaq suyundan, 
Hamının səhhəti düşər kəsərdən. 
*** 
Bircə çürük meyvə düşsə anbara, 
Butun meyvələrə vuracaq yara. 
O sənin səhvindir,mənim səhvimdir, 
Nahaqdan yaxanı çəkmə kənara. 
*** 
Bir gün sıra gəlib sənə çatacaq, 
Sənin də qızını kimsə atacaq. 
Əgər oğlumuza dönüb baxmasaq, 
Bütün bəşəriyyət bir gün batacaq. 
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Müəllif: Taleh Cəfəroğlu (Əsədov) 
Ağlama şəhid anası 
Bəzədi güllər balanı, 
Apardı sellər balanı, 
Ağlayır ellər balanı, 
Ağlama şəhid anası. 
*** 
.Yaraşmayır ağı bizə. 
Çəkmə bu cür dağı bizə 
Baxar gülər yağı bizə. 
Ağlama şəhid anası. 
*** 

Tanrı sevir mələkləri, 
Əsir cənnət küləlkəri, 
Nalə çəkib ürəkləri, 
Dağlama şəhid anası. 
*** 

Ağlama şəhid anası. 
Qisas vaxtı yaxındadı 
Ağlama şəhid anası. 
 

 

Ay ana. 
Saçındakı hər dənə, illərimi borcluyam, 
Əlinin zəhmətinə, əllərimi borcluyam, 
Sənə iki balamı, güllərimi borcluyam, 
Bu sinəmin döyünən, yeri sənsən, ay ana. 
Evimin, ocağımın piri sənsən, ay ana. 
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*** 

Sən bir sevgi tanrısı, məhəbbət dünyasısan. 
Sən atalar anası, analar anasısan, 
Sən körpə könüllərin, ən şirin röyasısan. 
Göydəki mələklərin biri sənsən, ay ana.. 
Evimin, ocağımın piri sənsən, ay ana. 
*** 

Mən anlaya bilmirəm səndə olan hikməti. 
Bu qədər yumşaqlığı, bu qədər mərhəməti. 
Nə qədər əzab çəkdin, giley etmədin qəti... 
Yaradanın ən böyük sirri sənsən ay ana... 
Evimin, ocağımın piri sənsən, ay ana. 
*** 

Talehəm əllərimi, qızdırammaz bir soba. 
Sən olmasan evimdə, evim olar xaraba... 
Ayaqlarına qurban, altun, qızıl, zər, ziba. 
Bu Dünyamın altunu, zəri sənsən, ay ana. 
Evimin, ocağımın piri sənsən ay ana. 
 

AY ANA... 
Ən yaxşı musiqim, ən yaxşı bəstəm. 
Ən yaxşı şeirim, sənsən, ay ana. 
Gözümdə, sən varsan, ha yana getsəm, 
Mənim qiblə yerim sənsən, ay ana. 
*** 

Bir an cəkməmisən məndən əlini. 
Adam eyləmisən, mən tək dəlini, 
Neynirəm dünyanın gövhər-ləlini?... 
Mənim gövhər-ləlim sənsən, ay ana. 
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*** 

Günəş də tez gəlir sən olan yerə, 
Analar gərəkdi, bütün bəşərə. 
Getmirəm pirlərə, ziyarətilərə, 
Bir ocağım, pirim sənsən, ay ana. 
*** 

Az olar, qarşında qul olsam, yenə, 
Talehəm, bu canı borcluyam sənə. 
Atamdan geriyə tək qalan mənə, 
Bir təsəlli yerim sənsən, ay ana. 
 

Ay ana 
Niyə belə kədərlidi gözlərin? 
Gözlərinə qurban olum ay ana. 
Niyə belə gücsüz olub dizlərin? 
Dizlərinə qurban olum ay ana. 
*** 

Elə bil ki saçlarına çal düşür. 
Qocalırsan , ürəyimə xal düşür. 
Hər sözündən İnci düşür, bal düşür. 
Sözlərinə qurban olum ay ana. 
*** 

İnsafsızdı ürəyinə yar gələn. 
Ana yeri, ürəyinə dar gələn. 
O ağaran, qırov gələn, qar gələn, 
Tellərinə qurban olum ay ana. 
*** 
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O vaxtları hər əzaba bürünən. 
Kölgə kimi arxamızca sürünən. 
İndi məsum uşaq kimi görünən. 
Görkəminə qurban olum ay ana. 
*** 

Ən gözəli sən olmusan güllərin, 
Qayğılarla dolu keçib illərin. 
Hər yarama məlhəm olub əllərin, 
Əllərinə qurban olum ay ana. 
*** 

Yolunuzda arzu əkdin, kam əkdin. 
Süfrənizə dad gətirdin, tam əkdin. 
Hər qaranlıq yolumuzda şam əkdin. 
Qədəminə qurban olum ay ana. 
*** 

Bar gətirib bəslədiyin, budaqlar. 
Bir ev olub qaladığın ocaqlar. 
Gətir çəksin Talehinə nə qəm var. 
Gəl qəminə qurban olum ay ana. 
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Müəllif: Arzu Müzəffər Qızı Nuri. 

ANA 
 
Deyirlər çiçəkdi,güldü Analar. 
Kaş çiçək ya da gül olaydın Ana. 
Baharda qayıdır güllər,durnalar.. 
Qayıdıb ömrümə dolaydın Ana. 

*** 

Gül dedim,gül Anam,mehriban Anam. 
Gül tək qısa ömür arzulamadım. 
Solğun baxışına qurbandı balan. 
Neyləyim mən səni qoruyammadım. 

*** 

Bənövşə ətirlim, bahar qoxulum. 
Səndə bənövşə tək qayıt nə olar. 
Ay ana,göyərib qübar toxumum. 
Dönsən həsrətimdə saralıb-solar. 

*** 

Bir bax bu dünyanin hal-əhvalına. 
Ana,yasəmənlər düzə çıxıbdı. 
Qosul dön fələyin ruzigarına. 
Torpagin altıda üzə cixibdi. 
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QADIN. 
 
Açıb gözlərində yazın çiçəyi. 
Baxışı tər -təzə gülün ləçəyi. 
Allah tək yaratmış belə mələyi 
Dünyanın müqəddəs adıdır qadın. 

*** 

Sevib-sevildikgə pöhrələnibdi. 
Övlad sevgisiylə bəhrələnibdi. 
Elə bil üzünə nur ələnibdi. 
Qəlblərin əbədi yadıdır qadın. 

*** 

Baxdıqca min gürə işvə nazına. 
Çatdıqca hər arzu,hər murazına. 
Bir azda ömürü gözəl yazıla. 
Həyatın ən şirin dadıdır qadın. 

*** 

Lətafətli olar ilk busə kimi. 
Baxışlar süzülər bir nizə kimi. 
Küsərsə çalacaq lap gürzə kimi. 
Ömrünün söhrəti-şanıdır qadın. 

*** 

Susdusa dünyası başına dönər. 
Qəlblərin gizli göz yaşına dönər. 
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Üzüyünün sınmış qaşına dönər. 
Anadır, sevgidir ,bacıdır qadın. 

*** 

Özü kədərində güzgülənəndi. 
Sevən ürəklərə çilələnəndi. 
Dodağında gülüş gilələnəndi. 
Qədir bilənlərin tacıdır qadın. 

 

 

Müəllif: Malik Tağızadə 

Ana 

Ana! sən çəkdiyin, ağır dərdlərin, 
Əlacı yoxdursa, qoy mənə gəlsin. 
Çəkim əzabını, əziyyətini, 
Şəfa yaradanın, rəhminə gəlsin. 

*** 

Deyirsən: Qalmayıb, gözlərimdə nur, 
Gah qalxır hərarət, gah bədən donur. 
O, gülər üzünə, qəm nədən qonur? 
Qayıtsın təbəssüm, çöhrənə gəlsin. 

*** 

Ağrıya, acıya tab gətirmir baş, 
Axır gözlərindən, gilə-gilə yaş. 
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Sən yox, bu əzabı, mən çəkəydim kaş, 
Həyatın mənası xoş, sənə gəlsin. 

*** 

Pozulsa ürəkdə, qanın dövranı, 
Onun hərarəti, yandırar canı. 
Çökürdər cavanı, yıxar qocanı, 
Bəla əzrailin, zəhminə gəlsin. 

*** 

Övladın yolunda, oldun mübtəla, 
Qismətin qəm oldu, düşdün zavala. 
Nurani çöhrənə, gəlməsin bəla, 
Bahar təravəti, üzünə gəlsin. 

*** 

Diləmə dərdinə, kimsədən əlac, 
Haqqın dərgahına dua et, əl aç. 
Qoy səni etməsin, kimsəyə möhtac, 
Onun mərhəməti, qəlbinə gəlsin. 

*** 

Ana müqəddəsdir, demiş atalar, 
Övladlar xətrini, əziz tutalar. 
Qırmasın qəlbini, yersiz xətalar, 
Bəxtəvər çağların, kaş yenə gəlsin. 
1993 . 
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Müəllif: Tofiq qəbul 

MƏNZƏRƏ. 

Şüşəni tıqqıldadır ağacın budaqları, 
Sanki çağırır məni pəncərə qabağına. 
Yüz-yüz ələ bənzəyən ağacın yarpaqları 
Dəvət eləyir məni pəncərə qabağına. 

*** 

Pəncərəyə yanaşıb gördüm bala sərçəni, 
Titrədib qanadını anasını səsləyir. 
Anası sakit edir bu balaca dəcəli, 
Hardansa yem gətirib balasını bəsləyir. 

*** 

 

Nə gözəl mənzərədir, dastan söyləmək olar 
Balanın anasına olan ünsiyyətindən. 
Dalıb dərin xəyala çox şey öyrənmək olar 
Ananın balasına sonsuz məhəbbətindən. 
4.09.2006. 

 

QADINLAR 

Həm bacıdır, həm anadır, ağbirçəkdir qadınlar, 
Ləyaqətli, xoş ədalı, tər çiçəkdir qadınlar. 
Sanki heç vaxt tükənməyən al günəşin şöləsi, 
Həm dünəndir, həm bu gündür, gələcəkdir qadınlar. 

*** 
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Ürəkləri yuxa kimi, ürəkləri dürr kimi. 
Bəzən olur, anlaşılmaz, açılmayan sirr kimi. 
Ona ''anam''-söyləyəcək, bax, dindirsən hər kimi. 
Daim yanan, qayğı çəkən, saf ürəkdir qadınlar. 

*** 

Ev işində, çöl işində kişilərlə yanaşı, 
Zəif, zərif vücuduyla kişilərlə yarışır, 
O, azəri qadınıdır, qismətiylə barışır. 
Ruh oxşayan, göz oxşayan kəpənəkdir qadınlar. 

*** 

''Mən şairəm''-söyləsəm də, Gözəllərə borcluyam, 
Nərgizlərə, Lalələrə, Süsənlərə borcluyam 
Ülfət, şəfqət dənizində üzənlərə borcluyam. 
Şair qəlbə ilham verən bir mələkdir qadınlar. 

*** 

Bayramınız min mübarək, nurlu olsun gözünüz, 
Övlad olsun, ailə olsun söhbətiniz, sözünüz, 
Arxanızda duran ərsə, qabaracaq köksünüz. 
Nə qədər ki, sevgi vardır, güləcəkdir qadınlar ! 
Nə qədər ki, sevgi vardır, güləcəkdir qadınlar ! 
 
8.03.2020. 
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Müəllif: Təranə Əliyeva 

ANA, AY ANA 
İllərim əlində qabara dönüb, 
Qayğın ürəyimdə qubara dönüb, 
Gülüşün gözümdə nübara dönüb, 
Illər çəkib səni hər imtahana, 
Sənə qurban olum, ana, ay ana... 

*** 

Bir həzin layla de, uyuyum, yatım, 
Bir layla səsinlə ətrinə batım, 
Ay mənim gəraylım, qöşmam, bayatım, 
Qoyma, bu arzumla alışam, yanam, 
Sənə qurban olum, ana, ay ana... 

*** 

Yenə dizin üstə qoyum başımı, 
Nağıl deyə-deyə oxşa saçımı, 
Unudum dünyada ağrı-acımı, 
Gözlərim yol çəkə, yollar uzana, 
Sənə qurban olum, ana, ay ana... 

*** 

Odumsan, közümsən, sözümsən mənim, 
Ömrümə ən gözəl yazımsan mənim, 
Yanıq Kərəmili sazımsan mənim, 
Sənin gəlişinlə ruhum oyanar, 
Sənə qurban olum, ana, ay ana... 

*** 
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Qayğılı görünən gözünə dönüm, 
Hələ deyilməmiş sözünə dönüm, 
Sənin həyatdakı izinə dönüm, 
Ömrünə açılan bir qızıl danam, 
Sənə qurban olum, ana, ay ana... 
 

 

 

Müəllif:Sudabə İrəvanlı  
(Kazımova Südabə Tofiq qızı) 
AĞLA MƏNİ AY ANA 

Çatmayır havam mənim, 
Dərmanım, davam mənim. 
Dağılıb yuvam mənim, 
Ağla məni, ay Ana. 

*** 

Ha çağırım, gələn yox, 
Dərdlərimi bilən yox. 
Gözlərimi silən yox, 
Ağla məni, ay Ana. 

*** 

Niyə doğurdun məni, 
Yandırdı dərd sinəmi. 
Unudub Tanrı məni, 
Ağla məni, ay Ana. 

*** 
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Südabənin gözü yaş, 
Yollar üstə olub daş. 
Tükənmir ki bu savaş 
Ağla məni, ay Ana. 
 

ANAM MƏNİM 

Dönüm bir də körpən olum, 
Laylamı çal, anam mənim. 
Meh olum qoynuna dolum, 
Könlümü al anam mənim. 

*** 

Oxşa gülünü, lalanı, 
Tumarla əziz balanı. 
O gözəl günlərim hanı? 
Qeydimə qal,anam mənim. 

*** 

Budur Südabənin yolu, 
O səni seçibdi ulu. 
Əlləri şəfqətlə dolu, 
Süfrəsi bal, anam mənim. 
    

ANA 

Keçmişi geriyə qaytarmaq olsa, 
Dolanıb başına dönərdim, Ana! 
İstidən, soyuqdan qoruyub səni, 
Şamında əriyib sönərdim, Ana! 
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*** 

Bilsəydim taledən gələn yazını, 
Nə qışın istərdim, nə də yazını. 
Hər gün çəkmək üçün sənin nazını, 
Yarıyıb yanına gələrdim, Ana! 

*** 

Anayam, anasız qalmışamı indi, 
Südabə, gül kimi solmuşam indi. 
Elə bil mən özüm ölmüşəm indi, 
Bacarsam yerinə ölərdim, Ana! 
 

 

Müəllif: Ərəstun Çobanoğlu. 
Ay ana. 
Çək saçıma ağarmasın ay ana, 
Qaytarsın keçmişə məni əllərin. 
Təbib olub ağarmağa qoymasın, 
Saçımdan azaltsın dəni əllərin. 

*** 

Saçlarımı oxşayardın o vaxtı, 
Deyərdin ki balam hələ uşaqdı. 
Tərpədərdin, dur ay bala, sabahdı. 
Daha tərpənməyir, hanı əllərin? 

*** 
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Bir Çoban oğluyam, indi saçım ağ, 
Keçmiş illərimdən yoxdu bir soraq. 
Bu ağ saçlarıma çox olub dara; 
Burnumdan çox yuyub qanı, əllərin. 
 
Hanı? 
Mənim alovumdu göyə qalıxan, 
Su tapıb üstümə səpənim hanı? 
Bir gül nəfəsiylə, yaxa beşikdə, 
Gündə yanağımdan öpənim hanı? 

*** 

Göylərdən enmişdi o gözəl mələk. 
Gedəndə başımda şaxıdı şimşək. 
Köçürsən ay ana, köçün mübarək, 
Tapa bilmədiyin itənin hanı? 

*** 

Aman Allah, Ərəstundan gen durub, 
Ağ bənizi məndən ötrü soldurub, 
Qızılgülü beşiyimə doldurub, 
Bir vaxt bülbül kimi ötənim hanı? 

 

Tökülə. 
Ömrünə yenidən təzə yaz gələ, 
Anamın ömrünün qışı tökülə. 
Üzümü, üzünə sökəyəm Allah, 
Üzünə gözümün yaşı tökülə. 

*** 
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Can deyəm dilinə, cavab verəm “can”, 
Boynuna sarılam oyanan zaman. 
Beşiyiyinə yatam a sənə qurban, 
Başıma cənnətin quşu tökülə. 

*** 

Düşünmədi Çobanoğölu bu günü, 
Səndən sonra, çək ayrılıq zülmünü, 
Kaş ki ana, qoruyaydım ömrünü, 
Qoymayaydım bircə daşı tökülə. 
 

Müəllif: Cavid Bədəlov 
ANADIR 
Laylası cahana yayılan səsdir, 
Ömrümün baharı,yayı anadır 
Anasız yaşamaq boşdur, əbəsdir, 
Tanrının ən doğma payı anadır. 

*** 

Evlərə həm güldür,həm də çiçəkdir, 
Övlada atatək dayaq,köməkdir, 
Duası bizlərə ümid deməkdir, 
Hər işin imdadı,hayı anadır. 

*** 

Başının tacıdır,namus,isməti, 
Dağlara söykənir,onun qeyrəti, 
Bütün el-obada vardır,hörməti, 
Sevincin bənzəri,tayı anadır. 
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Müəllif: Kəmalə Məcidova 
Analar xəstə olanda 

Solar çəməndə çiçəklər, 
Gülüb açılmaz ürəklər, 
Yarımçıq qalar diləklər, 
Analar xəstə olanda. 

*** 

Övladı ürəksiz olar, 
Qəlbini qəm-qüssə sarar, 
Bulud tək boşalar, dolar, 
Analar xəstə olanda. 

*** 

Sən sevsən də, sevilsən də, 
Bir yük olar ürəklərdə, 
Tam olmayır xoşbəxtlik də, 
Analar xəstə olanda. 

*** 

Həyatın mənası sönür, 
Yaşamaq əzaba dönür, 
Məhəbbətsiz keçir ömür, 
Analar xəstə oıanda. 

*** 

Qız övladı kəsik olar, 
Ana ilə nəfəs alar. 
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Qanadları sınıq olar, 
Analar xəstə olanda. 

*** 

Kamaləyəm, çəkib başım, 
Deməyin ki, azdı yaşım. 
İtirər könül sirdaşın, 
Analar xəstə olanda. 
 

 

Müəllif: Firəngiz Sabirqızı 
ANAM 
Anam atamdan sonra, 
Köhnəldi kənd içində. 
Ha boyadı itmədi, 
Aĝ saçı rəng içində. 

*** 

Oğul dərdi, qız dərdi- 
Gözlərinə xış saldı. 
Atamın baş daşından, 
Üzüyünə qaş saldı. 

*** 

Uzandı yetim ömür, 
Atasız illər kimi. 
Evlə yan-yana idi, 
Məzarlıq tellər kimi. 
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*** 

Günəş batdı,ay batdı 
Anamın gözlərində. 
Elə bil atam yatıb, 
Anamın dizlərində. 

*** 

Qoxusuz qaldı anam, 
Ətri itən gül kimi. 
İndi kölgə tək gəzir, 
Ya yaşa, ya öl kimi. 

*** 

Anam atamdan sonra, 
Köhnəldi kənd içində.... 
20.12.2018. 

 

 

Müəllif: Esmira Günəş 
ANA MƏHƏBBƏTİ 
Mən ana məhəbbətini yetəri qədər duymamışam anamdan. 
Dörd uşaq olsaq da anam hər zaman övladlarını bir-
birindən seçib. Sevgisindən ən az pay düşən övladı isə 
bəlkə də mən olmuşam. Məsələn, bacımı və qardaşımı 
dəcəl olduqları üçün daha çox sevib, ərköyün böyüdüb. 
Onların səhvlərinin üstündə də danlanan mən olmuşam. 
Evin böyük uşağı olduğum üçün hər zaman məndən 
mükəmməllik gözlənilib. Mənim səhv etmək şansım 
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anamın amansız kötəyi ilə nəticələnərdi hər zaman. Elə 
buna görə də atama daha çox bağlıyam. Anama olan 
sevgimi də atama yönəltmişəm sanki. Uşaqlıqdan şeir 
yazmağıma baxmayaraq ana mövzusunda şeirləri özüm ana 
olduğum zaman yazmışam. İlk dəfə ana olmaq duyğusunu 
7 il həsrətində olduğum övladımı qucağıma alanda hiss 
etmişəm. Onun kibrit çöpü kimi balaca barmaqları əlimi 
tutanda, dünya gözümdə dəyişdi bir anda. O balaca gözləri 
ilə gözlərimə baxanda unutdum anamın mənə qarşı olan 
soyuqluğunu. Mən bütün qəlbimlə bağlandım övladıma. 
Onun üçün yaşamaq, onu sağlam və ziyalı böyütmək ən 
böyük arzum olmuşdu artıq. Hər gün telefonun yaddaşını 
öz şəkilləri ilə dolduran qadın ana olduqdan sonra 
telefonun yaddaşında övladının şəkillərindən öz şəklini 
tapa bilmir. Hər an qayğı içində olur. Hər an səksəkədə 
yaşayır. Bir gözü hər zaman övladının üzərində olur. "Ana" 
sözünün müqəddəsliyini daddım mən özüm ana olanda. 
Ana sevgisinin necə bir duyğu olduğunu anladım. Mən 
anamdan görmədiyim sevginin qat-qat artığını indi öz 
övladıma verirəm. Onun varlığı mənim həyatımın 
mənasıdır. Qəlbimin hər atışı övladıma bağlıdır. Ana 
övladının dayağıdır, güvən yeridir. Ana övladının 
sığınacağıdır, isti yuvasıdır, sevgi dolu qəlbidir. Boşuna 
deməyiblər: "cənnət anaların ayaqları altındadır" 
O cənnəti bizə yaşadan anaları Tanrı hər zaman qorusun. 
 

Gözləri yollara dikilən ana 

Oğul-qız böyüdüb kamına çatdı, 
Kim bilir gecələr nə qədər yatdı. 
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Bir bala sevinci yaşasın deyə, 
Ana gecəsini gündüzə qatdı. 

*** 

Yedirdi, geydirdi doğma balanı, 
Dilində olmadı əsla yalanı. 
Fəxr etdi hər zaman övladı ilə, 
Anadır balanı yada salanı. 

*** 

Oxudu, iş qurdu köçdü hər biri, 
Evləndi ailənin başqadır yeri. 
Darıxdı, ağladı ana gecələr 
Heç kəsə açmadı ancaq bu sirri. 

*** 

Daha övladları döymür qapını 
Arada yad edib çəkir adını, 
O kasıb komada övlad yerinə 
Tənhalıq dindirir həmin qadını. 

*** 

İndi qocalıbdı o nazlı sona, 
Az qalır həsrətdən ürəyi dona. 
Ümidlə gözləyir hər səhər-axşam 
Gözləri yollara dikilən ana. 
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Ata-ana sevgisi 

Anamın laylası gözümdə çətir, 
Atamın qoxusu ən gözəl ətir. 
Mənə onsuzluğu yaşatma Allah, 
Onlarla birlikdə xoş günlər gətir. 

*** 

Atam əzizləsin yenə hər zaman, 
Anam qısqanaraq baxsın kənardan. 
Sonra qucağına qaçım anamın, 
Başqa nə istərəm axı həyatdan ? 

*** 

Gecələr gözümə çöksün laylalar, 
Gecələr gözümdən öpsün laylalar. 
Anamın səsindən süzülüb bir-bir, 
Yuxuma şirinlik töksün laylalar. 

*** 

Gözümü açanda görüm atamı, 
Həyata bağlayar hər bir adamı. 
Alnından öpərək dillənib deyər: 
"Gəl işə yola sal görüm atanı." 

*** 

Atası-anası insana qanad, 
Atasız-anasız olmasın həyat. 
Onların verdiyi bu məhəbbəti, 
Yaşada bilməz ki, bizə heç bir yad. 
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Rütubət qoxan divar 

Bu gecə bir evdə qonaq olmuşam, 
Divardan rütubət iyi gəlirdi. 
O qədər balaca, baxımsız idi, 
Gözlərdən birbaşa ürək dəlirdi. 

*** 

Yoxsulluq zamana hökm kəsilib, 
Bir ailə sığınıb bu dar qəfəsə. 
İki körpə bala əriyir şam tək, 
İndi möhtac olub təmiz nəfəsə. 

*** 

Dağılıb boyası, daşlar görsənir, 
Bu körpə arada daş yeyir bəlkə. 
Ata göz yaşını atır qəlbinə, 
Ana dərdlərini deyir ki, bəlkə. 

*** 

Gün gələr sevinər onun da qəlbi, 
Çox deyil, bir otaq evləri olar. 
Körpə balaları sağlam böyüyər, 
Ananın qəlbinə sevinc də dolar. 
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Bu kitabı mənim anamın timsalında bütün analara həsr 
edən dəyərli şairimiz 

Zaur Ustac bəyə təşəkkürümü bildirirəm. 
 Kitabın sonluğu üçün bir yazı da mən vermək istədim. 

 
                   Tanrının ən qüdrətli xilqəti - A N A 
 
     Analar bütün bəşəriyyətin ilk müəllimləridir, canlı 
abidələrdir, canlı kitablardır, canlı tablolardır, canlı 
bəstələrdir. Analar haqqında yazılan kitabların, çəkilən 

rəsmlərin, bəstələnən musiqilərin, düzəldilən heykəllərin 

ən gözəli bu canlı qadının özüdür. Tanrının bu əsəri hər 

zaman qarşımızdadır. Bu misilsiz əsəri nə oxuyub, nə 

dinləyib, nə də seyr edib bitirmək mümkün deyil. Hər şeyi 
mükəmməl yaradan Allah anaları o qədər mükəmməl 

yaradıb ki, onları təsvir etmək üçün qələm də, fırça da, 
notlar da acizdir.  
     Analar bitməz, tükənməz sevginin, məhəbbətin, 

diqqətin, qayğının özüdürlər. Biz hələ ana bətnindəykən, 

onlar bizimlə ünsiyyət qurar, bizi əzizləyərlər. 

Doğulduğumuz ilk gündən bütün diqqət və qayğıları, 
sonsuz sevgiləri bizim olar. Yer üzünün ilk himnini – ana 

laylasını bizə dinlədərlər. Dünyada bundan daha gözəl bir 
bəstə varmı? Məncə yoxdur. Bizim rahat, şirin yuxuya 
dalmamız üçün analarımız canlı beşiyə çevrilərlər. Gah 

qolları, gah da ayaqları üstə bizi yırğalayar, həzin bir səslə 

xoş və rahatlıq gətirən laylalar oxuyarlar: 
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                                             Layla dedim yatasan 
                                             Qızıl gülə batasan 

                                             Qızıl güllər içində 

                                             Şirin yuxu tapasan 

     Bu şirin laylalar bizimlə onun arasındakı ilk nəğməli 

rabitədir. Bu laylalarda onlar bizə bütün istək və arzularını 
çatdırırlar. Bizi öz soy kökümüzə bağlayır, ulu 
nənələrimizin ninnilərini, laylalarını, oxşamalarını bizə 

dinlədirlər: 

                                                Laylası dərin bala 

                                                Yuxusu şirin bala 

                                                Tanrıdan əhdim budu 

                                                Toyunu görüm bala 

     İnanıram ki, laylalarla böyüyən uşaqlar elinə, obasına, 
torpağına daha çox bağlanır, daha vətənpərvər olurlar. 

İndiki zamanda müşühidə etmişəm ki, bizim yaşadığımız 
rayonlara, kəndlərə nisbətən şəhər yerlərində daha az 

analar öz körpələrinə layla deyirlər. İndi ancaq nənə-baba 

yanında böyüyən uşaqlar laylalar dinləyib yata bilirlər. 

Amma mən deyərdim ki, uşaqların ana laylası ilə böyüməsi 

çox vacibdir. Çünki, ana laylası körpələrin əsəblərinin sakit 

olmasına və rahat yatmasına çox kömək edir. Gecələrin 

şirin yuxusu hər kəsi qoynuna alarkən, analar göz 

qırpmadan səhərədək beşik başında dayanar, övladlarının 
yuxusuna keşik çəkərlər. Keşik çəkərlər ki, övladları 
böyüyüb Vətən sərhədlərində torpağın, millətin və anaların 
keşiyini çəksin. 
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     İlk vaxtlar ana qucağı vətənimiz olur, ağlımız kəsəndən 
sonra isə Vətənə - Ana Vətən deyirik. Hansı yaşda olursaq-

olaq, analarımız üçün biz həmişə uşaq, Vətənimiz üçün isə 

övladıq. 
     Anaların fitrəti sevgidən yoğrulub. Dil açanda ilk 
sözümüz, dünyadan köçəndə isə son sözümüz – ana olur. 

Dara düşəndə, bir sıxıntımız olanda, ağrıyanda, yıxılanda 
dediyimiz söz – ana olur. Ən ağrılı vaxtımızda da, ən 

sevincli vaxtımızda da gözlərimiz anamızı axtarır. Hər 

təəssüratımızı ilk onunla bölüşməyə çalışırıq. 
     Həyat boyu analarımız bizə hər şeyi öyrədir - Allaha 

inanmağı, böyüklərə hörməti, kiçiklərə qayğını, çox 
oxuyub savadlı olmağı, yüksək təhsil almağı, vətəninə, 

millətinə xeyirli övlad olmağı, başqalarının əməyinə 

qiymət verməyi, dərdlərinə şərik olmağı, düzgün 
düşünməyi, düzgün qərar vürməyi, cəsarəti, mərdliyi, 

qeyrəti, dözümlülüyü, paxıl olmamağı, özünə inamı, adil 
olmağı, haqq-ədaləti qorumağı və s. M. Ə. Sabir demişdir: 
“Elmli ananın övladı kamil olar”. Ustad şairimiz M. 
Şəhriyar isə "...biz min aləmin yaradıcısı olsaq da, bizim 
hər birimizi ana yaratmış" demişdir. 
     Analar hər zaman yanlarında olmayan övladlarını 
düşünər, onların gəlişinə ürəkdən sevinərlər. Onlar bizim 

üçün hər zaman canlarından keçməyə hazırdırlar. Hər gün 

bizim üçün Allaha duaları var. Üstümüzdə ömürlük 

haqları, zəhmətləri var. O, borcunu heç vaxt qaytara 
bilməyəcəyimiz zərif, amma çox güclü və qüdrətli 
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xilqətdir. Ana məhəbbəti sonsuzdur, tükənməzdir. 
Analarda izah olunmayacaq dərəcədə səbr və dözüm 

vardır. Nə qədər böyüsək də, hər zaman bu müqəddəs 

qadına möhtacıq. Onlar həmişə hər kəsdən sonra yatar, hər 

kəsdən tez qalxarlar, hər kəsin qayğısına qalarlar. 
V.Hüqonun sözləri ilə desəm: “Qadınlar zəifdir, amma 

analar qüvvətlidir”. 

    Mənim anam hər uğurumda, hər uğursuzluğumda, bütün 
həyatım boyu mənimlə birgə olub. Mənim hər kəsdən 

fərqli olan, çətin həyatımda bir addım da məndən 

aralanmayıb. Mən anama demək istəyirəm ki, mənə 

verdiklərinin təşəkkürünü belə sənə layiqincə verə 

bilmərəm, sevginə ehtiyacım var. Mənə olan sevginin, 

mehribanlığının əvəzini heç nə ilə ödəyə bilmərəm. Öz 

sevincin, kədərin yoxmuş kimi hər zaman kədərimə 

kədərlənib, sevincimə sevinmisən, öz həyatın yoxmuş kimi 
mənim üçün yaşamısan. Mən ağladım, sən də ağladın, mən 

güldüm, sən də güldün, anam mənim. Hər sıxıntımda, hər 

çətinliyimdə, çəkdiyim hər ahda, ağrıdığım, ağladığım 
zamanlarda yanımda oldun. Hər gecə mənim üçün Allaha 

dualar etdin. Hər zaman səsini eşitmək, hənirini almaq, 

duyğularına ortaq olmaq istəmişəm. Mənim anam, hər 

zaman mənimlə söhbət etməyə, səsimi eşitməyə, qoxumu 

içinə çəkməyə, məni qucaqlayıb bağrına basmağa hazırsan. 
İçində mənə qarşı heç kimə bəsləmədiyin çox incə hisslər 

var. Sənin başındakı hər bir ağ saç üçün özümü günahkar 

https://www.sozler.im/q/4MZDQB40000/qadinlar-zeifdir-amma-analar-quvvetlidirbr
https://www.sozler.im/q/4MZDQB40000/qadinlar-zeifdir-amma-analar-quvvetlidirbr
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bilirəm, ağ saçların məni yaman yandirir anam. Borcunu 
heç nə ilə qaytara bilmərəm... 

 

     Şair Çingiz Əlioğlu demişdir: "Bir ana borcunu 
qaytarmaq üçün, taledən beş ömür alasan gərək" 

   Anam ugruna canımı verə biləcəyim tək insandır. 
Allahdan sonra qarşısında səcdə edə biləcəyim yeganə 

varlıqdır. Sözlərimi hörmətli dramaturqumuz Cəfər 

Cabbarlının bir şeiri ilə bitirmək istəyirəm: 

                             Ana! Ana... O adın qarşısında bir qul tək 

                             Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. 

                             Onun əliylə bəla bəhrinə yuvarlansam, 

                             Yenə xəyal edərəm bəzmi-istirahətdir. 

 

Etibar Həsənzadə.  

11.03.2020. 

 

 

P.s. Bu yazdıqlarım dünyaya övlad gətirən hər qadına aid 
deyil. 
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