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ÖN  SÖZ 

Dünyanın  nə qəribə işləri var imiş... Biz bu kitabı 
nəşrə hazırlamağa başlayanda o da aramızda idi və 
lazımı məsləhətləri özündən alırdıq. Onun anadan 
olmasının 70 illiyini qeyd etməyə hazırlaşırdıq və 
kitab da məhz ad günü ərəfəsində 70 seçmə şeirdən 
ibarət olmaqla ad günü hədiyyəsi kimi nəşr 
olunacaqdı. Ancaq, deyir sən saydığını say, gör fələk 
nə sayır. Bu bizə qismət olmadı, İldırım müəllim artıq 
haqq dünyasındadır. Biz isə işimizi onsuz davam 
etdirməli olduq. Sağ olsun, Cavid,  Xəzri, İlham  öz 
köməklərini əsirgəmədilər və budur artıq kitab çapa 
hazırdır. Mən ildırım Əkbəroğlunun ilk kitabına da ön 
söz – rəy formasında yazmışdım. Şairin şeirlərini 
oxuduqca onun daxili dünyasının zənginliyinə, yurda 
bağlığına dərindən bələd olursan. O hətta özünün 
ömrünün sona çatdığını hiss etdikdə belə özünü 
unudub, işğal altında olan torpaqlarımızdan, param-
parça olmuş vətəndən yazırdı. Gənclərə tövsiyələr 
verməkdən usanmırdı. İnsanları insanlığa dəvət 
edirdi. 

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU HAQQINDA 

Müstəqil Yazarlar Konfederasiyasının ömürlük fəxri 

sədri, “Ziyadar” mükafatı laureatı İldırım Əkbəroğlu 
(Məmmədov İldırım Əkbər oğlu) 13 sentyab 1950-də 

anadan olub. Beyləqan rayonu Kəbirli kənd orta 

məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmət keçib. Bu 

ərəfələrdə artıq şeriləri rayonun çoxtirajlı qəzetində 
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müntəzəm şəkildə çap olunması səbəbi ilə bölgədə hamı 
onu şair kimi tanıyırdı. 1974-cü ildə Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutuna, indiki İqtisadiyyat universtetinə qəbul 

olunur və  1979-cu ildə təhsilini başa vurur. Bu 

müddətdə radioda, televiziyada şeriləri səslənir, 1978-ci 

ildə B.Vahabzadə və İ.Şıxlının redaktorları olduğu “Çinar 

pöhrələri” toplusunda şeriləri geniş  oxucu kütləsinə 

təqdim olunur.  Dost – tanış və eyni zamanda yazıları ilə 

tanış olan hər kəs onu bir şair kimi qəbul edir, gələcəyini 

bu istiqamətdə təsəvvür edirdi. Müntəzəm olaraq şerləri 

qəzetlərdə çap olunurdu. Təhsili başa vurub Rayonda işə 

başlamaqla sanki, yaradıcılıq arxa plana keçir... RTTB –
ndə 1998–ci ilə kimi baş mühasibin müavini, 2015-ci ilin 

sonuna kimi İH-nin Kəbirli kənd ərazi nümayəndəliyində 

baş məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərir. Təqaüdə 

çıxdıqdan sonra sirli söz aləmi yenidən onu öz sehrinə 

salır.. Şerləri dəfələrlə almanaxlarda, qəzetlərdə çap 

olunur. Bu kitab şairin ikinci kitabıdır və ölmündən sonra 

nəşr olunur. Nə yaxşı ki, o sağlığında ilk kitabının nəşr 
olunmasını gördü və bu sevinci onu sevənlərlə paylaşdı. 
Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Amin. 

Hacıxanım Aida 

Kitabşünas – tənqidçi. 
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“Mən, Təranə xanımla qohumluq münasibəti ilə əlaqədar, onu 

gəncliyindən tanımışam və və həmişə onun yazıları, mənim 

yazılarıma verdiyi qiymətli məsləhətləri, mənim ilham 

mənbəyim olub, mənə təb verib, yaradıcılığıma qol-qanad 

verib. Elə ona görə də, həmişə mən Təranə xanımı ilham pərisi 

bilmişəm və ona elə bu mövzuda da şer yazmışam.” 

İldırım Əkbəroğlu 

 

İLHAM PƏRİSİ 
(Təranə Məmmədə həsr edirəm.) 

Necə ki xalıya dönər hər ilmə, 
Söz də qönçələsin, qoy, kəlmə-kəlmə, 
Gələndə mehlə gəl, sükutla gəlmə, 
Çağlasın sinəmdə dənizin səsi, 
Təb ol ürəyimə , ilham pərisi! 

Yer-göy nə gözəldir,rəngdə min çalar, 
Quşlar nəğmə deyər, budaqlar çalar, 

Gülü qələm öyər, çəkər fırçalar, 
Çiçək-gül ətiri çəkər hər kəsi, 
Təb ol ürəyimə , ilham pərisi! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011683810869&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCcC_RP06bVE7RFJyDV8Tbx1w0axe22vsB0TrKzgk5TaqJCt99P_P9QN4YFPb9vokNNVxkoTaD4-WWN&hc_ref=ARRTXQFeNyKE_2HomnLHsUz3XjfHNdXvV4ph9RhyTsPtbOLBO5g1xv1DRt80U0zUPbQ&fref=nf
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Fırça çiçək çəkər öz boyasında, 
Qələm nazlandırar söz boyasında, 
Təbiət göz oxşar yüz boyasında, 
Cənnətdir vətənin dağı-dərəsi, 
Təb ol ürəyimə , ilham pərisi! 

Mən də, şehli gül tək söz dərə bilim, 
Çələngim şer olsun, pay verə bilim, 
Doğma kəslərimi şad görə bilim, 
Qovsun bahar mehi dumanı, sisi, 
Təb ol ürəyimə, ilham pərisi! 

İldırım,ömür gün çatır yoxuşa, 
Yolda düşə-düşə qara, yağışa, 
Təbiət göz oxşar, sən ruhu oxşa, 
Gəlsin xoş günlərim, qoy, getsin nəsi, 
Təb ol ürəyimə, ilham pərisi! 

“Bəlkə də bir gün cismim  bu dünyada olmayacaq, ancaq 

ruhum  və  onun qidası  əbədidir...”                                   

İldırım Əkbəroğlu. 
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Nə var ki. 
 

Dərd olar çəkilən tənha sevinc də  
Ürəkdə dərdləri bölsəm nə var ki.  
Min tülkü əlində girinc olunca, 
Bir şirə yem olub ölsəm nə var ki. 
 
Gözlər yol çəkibdir, ürəklər dərdi,  
Arxadan vurulmuş görmüşəm mərdi. 
Bilinər düşmənin mərdi, namərdi,  
Dostun ürəyini bilsəm nə var ki.  
 
İl keçər yaxşı, pis, ömür yarıdı,  
Qəlbim çaylarımın nəm daşlarıdı.  
Saçları ağardan göz yaşlarıdı,  
Gözlərdən göz yaşı silsəm nə var ki,  
 
Əsrlər qövr edər hələ yaramda,  
Araz göz yaşlarımdır, axar aramda.  
Dərdə bax, ağlaram..., ağlamaram da,... 
Bi ürək dolusu gülsəm nə var ki.  
 
İldırım Məmmədəm, eşit ay vətən,  
Tükənməz eşqindir qəlbimdən ötən. 
Olmadım bir ömrü çüçəkcən də mən,  
Bir də bu dünyaya gəlsəm nə var ki. 
 
 
 

Onlar  
(Müəllimlərimə) 

 
Bir ömür görmədik bu qədər şirin,  
Şəfəqə döndərdi hər anı onlar. 
Qışı da bahara dönən illərin  
Bağçası biz olduq, bağbanı onlar. 
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Oxşandıq oduna xoş baxışların,  
Düşdük dəstəsinə pərvaz quşların. 
Ucalıq eşqinə sərt yoxuşların  
Yolçusu biz olduq, sarvanı onlar.  
 
Qayğısız günlərin yetişdi sonu,  
Arzular bizimçün açdı qoynunu.  
Dolanıb boynuna şirin arzunu,  
Dadanlar biz olduq, qurbanı onlar.  
 
 

 
 

Var 
 

Yaman sözlə yaxşılara qəst olur,  
Nə yaxşı ki, yaxşılardan xeyli var.  
Oxşananda daş ürək də məst olur,  
Hər ürəyin oxşanmağa meyli var.  
 
Dünya ilə çoxdan düşüb tərs aram,  
Ancaq, bilmə, həzzinə göz yumuram.  
Güldən ətir, arıdan bal umuram, 
Arının da işləyi var, veyli var.  
 
Düyar eşqə tuş olanlar səfanı 
Görən azdır, sevdiyindən vəfanı.  
Sevən çəkib hər zilləti, cəfanı,  
Axı Qeysi Məcnun edən Leyli var.  
 
Şərqim “dostda”, qərbim qarı yağıda,  
Cəhət-cəhət  bölübdülər bağı da.  
Azərbaycan, ağlanırsan ağıda,  
Burda çox-çox düşmənlərinəli var.  
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Ay İldırım, cənnət oldu şimalım,  
Barı burdan qoymurlar ki, kam alım.  
Tam olmağın, Azərbaycan, amalım  
Ümid, inam ürəyimdə hələ var.  
 
 

Bir pəri yaşayış bu yer üzündə  
(Lalə xanım Mikayılzadəyə)  

 
Gözümü dünyaya açandan bəri,  
Görmədim, sevincdən pay verə biri. 
Yayıb bağ-bağçaya çölə ətiri,  
Tanrının verdiyi nuru üzündə,  
Bir pəri yaşayır bu yer üzündə.  
 
Kəlamı şirindir, çağır hay verər,  
Sən ulduz istəsən o, lap, Ay verər.  
Qəlbi şadlandırar, sevinc pay verər,  
Könlünü oxşayar adi sözün də,  
Bir pəri yaşayır bu yer üzündə.  
 
Saçları dağ çayı, gur şəlalədi,  
Üzü günəş kimi nurdu, şölədi  
Tərdi, gözəllikdə, elə lalədi,  
Xoş arzu dilində, gülüş gözündə,  
Bir pəri yaşayır bu yer üzündə.  
 
 
 

Çiçəkcən olaydım kaş, sənin üçün  
(Nəğmə)  

 
Eşqinin məskəni bu ürək, bu can, 
Həsrətdir qəlbimi arı tək sancan.  
İpək yanağından öpər doyuncan.  
Çiçəkcən olaydım, kaş, sənin üçün. 
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Eşqsiz göylər də günəş də sönər,  
Ay dönüb ulduzsuz torpağa enər.  
Köksünə sığınar, Sinənə sinər,  
Çiçəkcən olaydım, kaş, sənin üçün. 
 
Öün saf eşqinlə, sevginlə öyün,  
Istəyin sap kimi düşməsin düyün.  
Oxşayıb min dəfə, tər-tər opdüyüm,  
Çiçəkcən olaydım, kaş, sənin üçün. 
 
İldırım, günbə-gün ömür solsa da,  
Ürək saf istəklə eşqinə fəda. 
Sığınım köksünə, qoy, duysun o da,  
Çiçəkcən olaydım, kaş, sənin üçün... 
 

Mübariz  
(Milli qəhrəman Mübariz İbrahimova) 

 
Ömür əmanət ömür,  
Həyat bahar, qışdımı?... 
İgidliyin əzəldən 
Qəlbinə dammışdımı?... 
Gəlişinə sevindi  
Tapdaq olan cığır, iz,  
Boğdun yağı düşməni 
Öz qanında, Mübariz! 
 
Şöhrətinə gün doğdu 
Burda torpağın, daşın.  
Bir nəfərin önündə  
Məğlub oldu bir qoşun.  
Sən sübut elədin ki,  
Vətəndir candan əziz.  
Vətən də öz bağrına  
Basdı səni,  Mübariz! 
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Sənin gücün haqq gücü,  
Haqq arxanda sal qaya. 
Döyüşdə haqlı-haqsız 
Bəlli oldu dünyaya,  
Qorxaq yağı yenildi,  
Qorxaq yağı çökdü diz.  
Şəhidlərin ruhunu  
Sən şad etdin, Mübariz! 
Sən şad etdin, Mübariz ! 
 

Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
 

Dərdimizi demək çətin dilinən  
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
Parçalanan bizik, bizik bölünən 
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
 

Sərvətimiz dünya boyda, göz tökür,  
Torpağımız alov tökür, köz tökür.  
Yaralayıb sinəmizə duz tökür 
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
 

Əlim haqda istəyir ki, haqq quca,  
Bayrağımız dalğalanır çox uca 
Pay veririk sağol demir urusca  
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
 

Bu sülh hələ çox çəkəcək, çox uzun,  
Torpaq bizim, bəs ona nə, Siz yozun 
Mat qoyubdur önündə bir soysuzun  
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
 

O yan vətən, bölüb, ona sus deyib  
Bu yan vətən, ver xətrinə dost deyib 
Qalxan olsa güdəninə bus deyib 
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
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İdırım qalx ki, dad qələbə tamını  
Torpaq mənim, uçur yağı damını. 
O, yandırır düşməninin şamını  
Nə istəyir dünya bizdən bilmirəm.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Xeyirxah sərvəti alqışdan yığar.  
(Hacıxanım Aidaya) 

 
Dünyanın malına hərisdi bəndə,  
Ancaq bar şirindir bağban dərəndə.  
Şad olar dərdlini sevindirəndə  
Sevnci nə yerə, nə göyə sığar.  
Xeyirxah sərvəti alqışdan yığar.  
 

Çoxdan doydum deməz, acgöz, qurtarmaz kəmi 
Bu da bir müəmma, tapılmaz çəmi.  
Yaz günü göyərən göy çəmən kimi 
Elin duaları başından yağır,  
Xeyirxah sərvəti alqışdan yığar.  
 
Dünyada qalandır dünyanın malı,  
Çoxu son məqamda duyur bu halı. 
 Hər kəsə sevgisi, yüksək amalı  
Əl tutar, köməyə qarşına çıxar  
Xeyirxah sərvəti alqışdan yığar.  
 
İldırım, qanan az əyrini, düzü  
Qılınc tək parçalar haqlının sözü  
Dünyaya bağlayar bir ümidsizi  
Hər kəsin qəlbində bir ümid doğar  
Xeyirxah sərvəti alqışdan yığar.  
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Qəlbimdən çıxara bilmirəm səni 
 

Sənsiz ömür çətin, canıma yatmır.  
Bəxtim çoxdan yatıb, yazan oyatmır.  
Nə olsun əllərim əlinə çatmır,  
Qəlbimdən çıxara bilmirəm səni.  
 
Dönməyən günlərdən gələr xoş səda  
İsti göz yaşıyla yuyular o da.  
Həsrətin, kədərin mənim olsa da  
Qəlbimdən çıxara bilmirəm səni.  
 
Xəyalım yanında bil, duya bilsən,  
Qəlbindən nə keçir, de, deyə bilsən,  
Özün yarıb çıxar, kəs qıya bilsən 
Qəlbimdən çıxara bilmirəm səni.  
 
İdırım, hər ötən il ildən şirin  
İllər əvəz etməz o günün birin.  
Qəlbimin ən rahat yeridir yerin,  
Qəlbimdən çıxara bilmirəm səni.  
 
 
 

Biri gözümün  
 

Görmürəm dünyanı əvvəlki kimi  
Demə ki, azalıb nuru gözümün.  
Neynirəm, loğmanı, ya da həkimi,  
Sənsən qığılcımı, qoru gözümün.  
 
Fikrim qəlb oxşayan sözündə qalıb,  
Ruhum gül ləçəyi üzündə qalıb.  
Neyniyim Vurulub gözündə qalıb,  
Sevgi işığımı qoru gözümün.  
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Rahat ol oxşaram səni qəlbimdə,  
Görməz qeyrisini gözüm bu dəmdə.  
Qoy baxım gözünə doyunca, həm də,  
Silinsin həsrəti, toru gözünün.  
 
İldırım istəsə ulduzu ayı,  
Var ancaq neynir o, əlçatmaz payı.  
Səni görməyimə bəsdir bir tayı  
Götür sənin olsun biri gözümün.  
 
 

Çoxalıb  
 

Ovu yasaq ikən ceyran-cüyürün,  
Qurd da yasaq oldu axır ki, görün  
Fağırdan, tay, yetməz, nə haray, nə ün,  
Dünyada zalımın payı çoxalıb.  
  
Yaxşılar içində dərd, umu, küsü,  
Pislər artıb olub çaqqal sürüsü 
Bir yerə gəldimi biri-ikisi ,  
Qeybət dəllalının sayı çoxalıb.  
 Dərd çəkər ah çəkən, köksün ötürən,  
Keçdi, itiyini tapmaz itirən  
Indi dəbdən düşüb rüşvət götürən,  
Xamı xan eyləyən dayı çoxalıb.  
 
Döşə yatıbsa da vəd sözdə qalıb,  
Arzular, ümidlər, tay, gözdə qalıb. 
Eldən gələn sözdü, düz düzdə qalıb,  
əyri tayın tapıb, sayı çoxalıb.  
 
Ayıqkən görürük biz şirin yuxu . 
Çəkidə çox gəlir “həsirdən çox”u  
Indi gözlədirlər atılan oxu  
Boş yerə çəkilən yayı çoxalıb.  
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İldırım, fağırı busur bu dünya,  
Şikəstdə axtarır qüsur bu dünya. 
Qan içən görəndə susur bu dünya,  
Yalandan harayı, hayı çoxalıb.  
 
 
 

Həyat gözəl olur gözəlləriylə 
 
 

Söz verdi, söz aldı, gözüm də güldü  
Həyat gözəl olur gözəlləriylə.  
Üstümə gül yağdı çiçək töküldü 
Həyat gözəl olur gözəlləriylə.  
 

Can alan cəlladdır çox da gözləri 
Məlhəmdir qəlblərə şirin sözləri  
Sevəni öldürüb qalır özləri  
Həyat gözəl olur gözəlləriylə.  
 

İnsaf yox, qəlblərə çəkər dağı da 
Şirindir adamı yandırmağı da 
Istəyir qan əkə, dünya dağıda  
Həyat gözəl olur gözəlləriylə.  
 

Məhəbbət ülvidir ömür keçsə də  
Onu viran edər kiçik bir zədə.  
Qeysi həsrət qoyub dəli etsə də  
Həyat gözəl olur gözəlləriylə.  
 
İldırım, olmadı, ömrün gün sovar  
Vəfalı arayar,  vəfasız qovar 
Sənə uzaqsa da nə yaxşı ki, var  
Həyat gözəl olur gəzəlləriylə. 
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Əlini saxla  
 

Dünyanın bir az da çoxalar qəmi 
Qan tökən, bir düşün, əlini saxla. 
Qırsan qır tikanı, barlansın zəmi  
Gözəl çiçəyini, gülünü saxla. 
 
Tarix sırğa etdi bizə dünəni 
Atdan düşən gördüm haqsız dinəni  
Gər güllə önünə təki sinəni  
Yadın tapdağından elini saxla. 
 
Illər yarımadı günün nəsindən  
Bel vaxtsız büküldü yad tənəsindən  
Hər sözü fərqlənməz zər dənəsindən  
Dillərin içində dilini saxla . 
 
Ağlamaq tay yetər, yer yox qəhərə  
Oturan görərik haqqı yəhərə  
Dünəni unutma boylan səhərə  
Düşmən fitnəsini, felini saxla . 
 
 

Gördüm  
 
 

Ömür haqdır, dönməz köçən 
Xatirədir olub keçən  
Ürəyimi hədəf seçən  
Yay gizlənib, oxu gördüm. 
 
Çox mənlik sındı çətində  
Pərtlik dondu ismətində  
Taleyimin qismətində  
Var yayındı, yoxu gördüm.  
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Gedən dönməz, daha getdi 
Hər qismət bir cığır seçdi  
Ömrün çoxu elə keçdi  
Elə bil ki, yuxu gördüm .                    
 

 
 

Haqlının haqqını yeyənlər çoxdur. 
 
 

Ağızın ləzzəti könüldə bişib,  
Ölüm şərqisi də deyənlər çoxdur.  
Dünya həminkidir, insan dəyişib,  
Əcəl paltarını geyənlər çoxdur. 
 

Gözlərdən sevinc yox, kədər süzülür,  
Yaxşı nə var isə əldən üzülür.  
Qurub-yaradana ağız büzülür,  
Vurub-dağıdanı öyənlər çoxdur.  
 

İtkisiz dərərsə barını dərən,  
Çoxalar dünyada ağ günlər görən.  
Azdır dost yükünə çiynini verən,  
Arxadan sallaşıb əyənlər çoxdur.  
 

Səngərə düşübdür çəmənim, çölüm,  
Daha şirin olub həyatdan ölüm.  
Çoxuna kef verir verdiyi zülüm,  
Əcəl qapısını döyənlər çoxdur.  
 

İldırım başqadır, indi, güc, qürur,  
Vuran vurduğunu arxadan vurur.  
Dünya da haqsıza, tay, arxa durur,  
Haqlının haqqını yeyənlər çoxdur.  
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Dözmərəm mən 
 
 

Azıb, azıb öz çənində  
Bir yeri var itənin də 
Qərib olub, Vətənində  
Döyülənə dözmərəm mən. 
 
Qoru olan od qalayıb,  
Ələ baxan yal yalayıb.  
Özgəyə quyruq bulayıb  
Əyilənə dözmərəm mən. 
 
Ac qəm yeyib, muti kötək,  
Qəlbilərdə qəlpdi ətək  
Allahlaşıb taxta büt tək, 
Öyülənə dözmərəm mən. 
 

Oba oldu yandan keçən,  
Yurdsuz qaldı candan keçən,  
Yağı gedib sümüyəcən,  
Yeyilənə dözmərəm mən. 
 

Nə yatmısan, bəxti oyaq  
Bəxtsizlər də açdı ayaq 
Yumdurq olub, düyüm sayaq,  
Düyülənə dözmərəm mən.  
 
Ordu udmaz qırıq olub,  
Qəlb sağalmaz sarıq olub.  
Papaqlıykən cırıq olub,  
Geyilənə dözmərəm mən. 
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Papağı 
 

Deyirlər qeyrətdir, daşını ancaq 
Soyuqdan qoruyan qoyur papağı 
Namusdan xəbərsiz, vicdandan qaçaq  
Başına and içir, öyür papağı. 
 
Bu millət dözümdə nər oğlu nərdi 
Papaqlı, papaqsız ər elə ərdi  
Nə el dərdi çəkən, nə millət dərdi  
Gözünün üstünə əyir papağı.  
 
Başın əldə isə uzaqdır qadan  
Papağı çəp qoyan, gözlə arxadan  
Kalanlar başına geyir norkadan  
Qalanlar dovşandan soyur papağı.  
 
Gününün sovmaqdır çoxunun işi  
Sözün dünyalıqsa çığır dərvişi  
El üçün ağlayıb kor olan kişi  
Qeyrəti qədər də sayır papağı.  
 
Çox acı yeyilib bir şirin üçün  
Dönüşü olacaq bu köçə-köçün  
Yurdundan qaçan kəs anlayıb suçun  
Başına döyüncə döyür papağı.  
 
Bilir dəyərini el ağıl başın  
Baisi məlumdur hər bir savaşın  
Sazağı gəldikcə bu gələn qışın  
Başını qoruyan geyir papağı.  
 
İldırım, haqdısa söz dağ aşdırar  
Papağı başlara baş yaraşdırar 
Düz qoydun, çəp qoydun kim araşdırar  
Sən də qoysan əgər çevir papağı. 
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Olub  

 
Eli-obanı say, eldən qida al,  
Yolundan çox çıxma, öz yolunda qal 
İşə bax, şərəfsiz, nadan ağsaqqal  
Nadana tay olan, ağbirçək olub.  
 
Hər işi baş-ayaq, tərsdi bu dövran,  
Bilənə, qanana dərsdi bu dövran, 
Doğruyla aranı kəsdi bu dövran,  
Yalanı, yamanı, tay, gerçək olub.  
 
Göz görüb, olanı ürəklər anlar 
Sanki, bəhsə girib qəstə duranlar.  
Qırar inamı da, qəlbi qıranlar  
Qəlbi birləşdirən bir çiçək olub.  
 
Yeri var güvəncin, yeri var ərkin  
Əyilmir, sınmağı tez olur bərkin  
Daxili çirkinsə gözəl də çirkin  
Könüllə sevilən yar göyçək olub.  
 
Sülh deyən, qan dolu badə qaldırır 
Arını arıya zaman çaldırır  
Yol kəsən qan tökür, keçən saldırır,  
Ürək bulandıran bir milçək olub.  
 

Geriyə baxma  
 

Qəm, kədər içində gün keçdi hədər,  
Tay dönməz o günlər, geriyə baxma.  
Səni yıxa bilər bir qəza-qədər 
Zirvə ucalıqdan dərəyə baxma. 
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Dəryay baş vurma, bil heydən salar,  
Özündən küs, inci batırsa sular. 
Səni qurtarmağa yetməz arzular,  
İmdada yetişən bəzəyə baxma.  
 
Düşərsən irəli, yolun kəsməsə  
Bir nadan tor qurub yolu kəsməsə.  
Qollar güclü olub, qılınc kəsməsə  
Hədərdir, çəkilən nərəyə baxma. 
 
Özünü itirən yolu itirər,  
Bu torpaq tikan da, gül də bitirər.  
Acından ölməzsən, Tanrı yetirər  
Nadan Əllərində çörəyə baxma.  
 
İldırım, çox demə kimsə qoymadı 
Bu gözəl dünyadan heçkəs doymadı 
Hər dərdə kədərə yandın, qıymadı  
Halına sızlayan ürəyə baxma.  
 

Anamın gözünə nur ver, İlahim 
 

Dünya işığına həsrətdir gözü 
Əlimdən tutanım, əl gəzir özü . 
Barı görə bilsin oğul, qız üzü,  
Cənnətdir durduğu o yer, İlahim . 
Anamın gözünə nur ver, İlahim. 
 
Meylim yox nə zərə, nədə ki, dürrə,  
Əzmindən nur alır bu Yer, bu Kürə  
Dünya işığından tək bircə zərrə  
Candan can verənə yetər, İlahim . 
Anamın gözünə nur ver, İlahim. 
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Səsim ərşə çatsın, kaş dinləsin Tur 
Ruhu verən sənsən, can verən odur. 
Nə olar, əlində nədir zərrə nur  
Sənə uzanılan əl var İlahim. 
Anamın gözünə nur ver, İlahim. 
 
 
İldırım, gözlərdə yaş gilələndi 
O, haqdı, duyandı-özü biləndi.  
Mənə can verənə Zərrə nur nədi?  
Mənim gözlərimdən al, ver İlahim  
Anamın gözünə nur ver, İlahim. 
 
 

Qoymayın alışar anamız Cahan  
 

Bu sonsuz fəzada nə bir kəsi var 
Üzündə hələ də yanğın hisi var. 
Qor düşsə alışmaq təhlükəsi var 
Qoymayın alışar anamız Cahan . 
 
Yer üçü ocaqlıq quru talaşa  
Fitnə, kin dönübdür od saçan daşa  
Vay odur qoç kimi gələ baş-başa  
Qoymayın alışar anamız Cahan . 
 
Fikirlər yüyənsiz, cilova gəlməz  
Quyuya daş atar bir nadan, bilməz. 
Gəlsə yüz ağıllı çıxara bilməz.  
Qoymayın alışar anamız Cahan . 
 
Sinəsi ah çəkən bir isti körük  
Yağır kürəyində dərdi-qəmi yük  
Bir zərrə atanı özündən böyük  
Qoymayın alışar anamız Cahan. 
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Yuva uçuranlar yuvanız uçar. 
 

Gözümü açıram cəh-cəh səsinə  
Təbiət yuxudan oyanan çağı  
Quşlar budaqların pərvanələri  
Budaqlar quşların dayanacağı.  
Uçurlar min dəfə bir çöp dalınca  
Daşlar da cücərər yaz havasına  
Ağaclar bar verər yuva qurunca  
Amandır dəyməyin quş yuvasına.  
 
Azad səmalarda uçuşu azad  
Cəhcəhi səadət havası olsun. 
Uzad əllərini-quşlara uzad  
Ovcun da quşların yuvası olsun. 
Azadlıq həddidir arzunun həddi  
Yozulmaz yuxunu arzunla sına  
Uçuşu xəyalın axır sərhəddi  
Amandır dəyməyin quş yuvasına . 
 
Sabaha yönəlib top güllələri  
Quşlar da duyurmu Yer davasını  
Top lüləsində də yuva qurur ki,  
Düşünsün yuvalı öz yuvasını  
Ürək çəkdiyinə dözüb bəsidir 
Zülmün yetişməzmiş bir həddi sona  
Quşlar azadlığın nişanəsidir  
Amandır dəyməyin quş yuvasına.  
 
Könlüm sərhədləri özət quş kimi 
Əsən meh arzumu-cənuba əsib  
Açıram gönlümü qucam aləmi  
Tikanlı məftillər önümü kəsir.  
Kilid sərhədlərə tapıla açar.  
Həsrətin çanağı başında sına  
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Yuva uçuranlar yuvanız uçar.  
Amandır dəyməyin quş yuvasına . 

 
 

Gözlə, ürəyim. 
 

Bağışla ürəyim, bağışla məni  
Daha bundan belə sağalmaz zədən  
Hədəfə döndərdim hər dərdə səni  
Gülməyi öyrənim gərək təzədən.  
 

Atmışam mən səni atəşə, oda  
Demə unutmuşam səni danmışam  
Kiminsə xətrinə qımışmağı da  
Neynəyim, heç zaman bacarmamışam. 
 

Gülə bilməmişəm, hər gülən ilə  
Gülüş dodağımda dönüb buz kimi 
Sevinc uzaq olub-bir vaxt özümə  
Taleh, bəxt sandığım bir ulduz kimi . 
 

Dünyanın meydanı gendi harındı 
Axan göz yaşları onlara aq-san.  
Birinin daş dəysə ayaqlarına  
Ancaq sübhə kimi sən sızlanırsan.  
 

Özünü yandırıb sızıltıların  
Bölünə-bölünə kiçilmisən sən.  
Səadət yolunda şəfəqə dönüb  
Ürəklər içində seçilmisən sən.  
 

Tək əlsən, təkliyi düşünmə asan.  
Səni ovutmuşam sözlə ürəyim.  
Bir də görüşərik sevinc hardasa  
Görüş var sevinclə gözlə, ürəyim.  
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Həsrət  
 

Bülbül nəğmə deyər güldən ötəri , 
Qərib ağlar qalar eldən ötəri, 
Çaydakı balığın göldən ötəri , 
Çəkdiyi sızıltı-ağrıdır həsrət. 
 

Gözləyir qısılıb qapı küncünə,  
Tamarzı qalıbdır qəlb sevincinə, 
Baxmır qocasına, baxmır gəncinə , 
Qəlbi qəbrə qədər ağrıdır həsrət. 
 

Vətən torpağıdır yıxılsan-arxan,  
Ay döşünə döyüb kölgədən qorxan,  
Qalxıb məzardan da vətənə baxan,  
Qərib Füzulinin bağrıdır həsrət. 
 

Qardaşı-qardaşa göstərir gendən,  
Arada qılınc tək sıyrılan gündən , 
Bilənə, qanana dəmir yükündən,  
Yüz dəfə, min dəfə ağırdır həsrət.  
 

Düşməsin bəxtinə fələk sayanda,  
Yol çatsın mənzilə addın qoyanda,  
Bir ucu o yanda, biri bu yanda,  
Ortadan qırılan cığırdır həsrət.  
 

Yetişmir.  
 

Ürəyim səninçün yurd ola-ola,  
Həsrətəm saçını tutam sığala, 
Qəlbim özümə də əlçatmaz qala,  
Sənə toxunmağa əlim yetişmir.  
 
Hicrana dözməyə sinə gərərəm,  
Seçərək hər güldən bir gül dərərəm 
Sənə, dəstələyib pay göndərərəm,  
Əlimdən qəlbimə gülüm yetişmir.  
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Sən canlı xəyalsan mən cansız kölgə, 
Günəş tək çıxasan, yox olam bəlkə,  
Uçur xəyallarım əvvələ, ilkə,  
Yenə sənli günüm, ilim yetişmir.  
 
İldırım, qəlb qırma, xoş et, könül al, 
Qəlbindən-qəlbinə yol sal, cığır sal  
Dedim hicran gedər, qayıdar vüsal,  
Gözüm yolda qalıb, zalım yetişmir.  

 
 
 

Sular aynalaşıb qoşalar üçün 
 

Buludlar karvanda uzağa gedir 
Çalıb ağacları oxuyur payız 
Yarpaq ilmələri qoparıb bir-bir 
Sarı xalısını toxuyur payız 
Yağış damcıları ələnir tək-tək 
Nişanlı gözəllər gününü sayır 
Qızın tellərini açıb küləklər  
Sevdiyi oğlanın üzünə yayır.  
Sular aynalaşıb qoşalar üçün  
Xoşbəxtlər qol-qola əksini süzür 
Həsrətin əlindən, İlahi, bu gün  
Görəsən tənhalar nə təhər dözür.  
 
Vida anındadır ötən durnalar  
Düzülüb gedirlər bucaq sayağı  
Elə bil hər cərgə qoldur uzanır  
Doğma yuvaları qucaq sayağı  
Düşüb ağacların yarpaq əyini  
Tənhalıq qəlblərə tez ayaq açır 
Küləklər güllərin son ləçəyini  
Sızlada-sızlada qoparıb, qaçıb 
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Vüsalsız ömürdə dərd düyün-düyün  
Xəyallar yarpaqdır sularda üzür.  
Həstərin əlindən, İlahi bu gün 
Görəsən tənhalar nə təhər dözür.  
 
Düzlər qəribsəyib gülə çiçəyə 
Tənhalıq əlindən bezardı-dözmür  
Uzanır boz kollar uçan ləçəyə  
Kökündən qopmağa hazırdı dözmür. 
Yarpaq vida deyir çılpaq budağa  
Ağaclar az qala torpağa yenə 
Bircə qoşalardır dodaq-dodağa  
Bircə qoşalardır çiyin-çiyinə... 
Sular aynalaşıb qoşalar üçün  
Xoşbəxtlər qol-qola əksini süzür 
Həsrətin əlindən, İlahi, bu gün  
Görəsən tənhalar nə təhər dözür.  
 
 
 

Saçımıza qar yağacaq 
 

Dərd bir deyil, iki deyil 
Haqqın günü qarı isə. 
Zoru, gücü təpərsiz bil 
Ürək iki para isə. 
Daşa baxıb gileylənmə 
Daş olandan nə umacaq  
Nə qədər ki, öz yanğımız 
İçimizdə qalır ocaq 
Saçımıza qar yağacaq.  
 
Qonacaqlar qan deyəndə  
Qan içməyə məqam güdür  
Sənin, mənim çiynim üstə  
Bu dünyanın duz yüküdür  
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Qəlbimizə ümid olub  
Deyək hələ “Gün doğacaq”  
Həsrətimiz göyərdikcə  
Arzumuza saçaq-saçaq  
Saçımıza qar yağacaq.  
 
Sızıltıdan qəh-qəh çəkib  
Gülmək sirrin ağıl bilər  
Qar qədrini ulu-ulu  
Bəşər yaşlı dağlı bilər.  
Gəl fikrin köhlənində  
Tarixlərə qanad açaq  
Hələ vətən torpağını  
Dolaşdıqca bucaq-bucaq 
Saçımıza qar yağacaq.  
Saçımıza qar yağacaq.  
 
 

 
 

Yay gözəlliyi  
 

Götürüb başını böcəklər düzü, 
Gecə nəğmə deyir, yatır gündüzü, 
Süd kimi aydındır səmanın üzü,  
Ulduzlar nur səpir, Ay gözəlliyi. 
 
Sərin  Şah ələnib ota, çayıra,  
Hardasa görüş var, qaçır Ay ora, 
Gözəl qızları da çəkir bayıra,  
Ana təbiətin pay gözəlliyi.  
 
Nar budaq üstündə bir çıraq kimi,  
Sulanmış veyvələr gözləyir kimi,  
Bu aylı gecədə birmi, ikimi,  
Qatla barmağını, say gözəlliyi . 



29 

 

 
Göyün buludları çəkilib ərşə,  
El-oba tələsir dağlı görüşə,  
Gedər saçlarına dən-dən düşə,  
Üzü boz payıza yay gözəlliyi . 
 

Qışın son günü  
 

Sanki şüşədəndir torpağın üzü,  
Çağırır səmada ulduz-ulduzu,  
Ayaz göyə çəkir dərəni-düzü,  
Mügülü otaqlar çöldən xəbərsiz. 
 
Gümüş bir sırğadır sanki sırsıra,  
Asılıb damlardan hey sıra-sıra,  
Uçub xəyalların quşu bahara,  
Ömürdən ötüşən ildən xəbərsiz. 
 
Hələ ki, əyləşib şah kimi taxta,  
Qışın son günüdür, nə qalıb vaxta,  
Vurub naxışını min yerə şaxta,  
Açılan çiçəkdən, güldən xəbərsiz.  
 
 

 
Yağ bahar yağışı  

 
Yağ bahar yağışı, yağ, islat məni,  
Torpağa can verən selə qat məni,  
Təzə toxum kimi yerə at məni,  
Təzə arzularım bir boy göyərsin. 
 
Əllərim çiçək tək açılıb göyə,  
Günəş nurunu da göyərtsin deyə,  
Qatışsın torpağa, yağ, döyə-döyə,  
Qara torpağım da lay-lay göyərsin. 
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Bax, açıb gen düzlər göy sinəsini,  
Nursan, nur içəcək hər içək səni,  
Ulduzlar seyr etsin yerdə əksini,  
Hər zərif damlada bir Ay göyərsin.  
 
Çıxsın məcrasından çayların suyu,  
Artsın pöhrələrin bir boyda boyu,  
Yu düzü-dünyanı qarış-qarış yu,  
Hər zoğ gözəlliyə bir pay göyərsin.  
 
Yuyulsun qəlblərdən qəzəb də, kin də , 
Çiçək qönçələnsin  dəli əsəbdə,  
Dünya nə təbdəsə mən də o təbdə,  
Dünyanın dilində laylay göyərsin.  
 

Məhəbbət  
 

Sən qəlbimdə, qəlbim uca daş qala,  
Fəth edilməz ordular da yığıla, 
Gəncliyimlə, yoxsa verib qol-qola,  
Çıxıb gedən aydı, gündü məhəbbət.  
 
Haraylanıb kimlərə ki, hay verib, 
Dərib ona ulduz verib, ay verib,  
Özgəsinə səadətdən pay verib 
Doğmasına qəmə döndü məhəbbət  
 
Soyuğuna ürək damar, ilinməz  
Döymə yazı kimidir, o, silinməz  
Hardan gəlib, hara getdi bilinməz  
Şölə kimi yanıb söndü məhəbbət.  
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Bacı oğlu  
(Bacıoğlu İlhama) 

 
Çağırdın, qolunu açıb dayına,  
Ürəyim şad oldu, şad, bacıoğlu  
Görüb heyran qaldı qan çəkməyini,  
Doğmalar içində, yad, bacıoğlu. 
 
Şirin pay veribdir, çox şükür verən,  
Bu doğma torpağa ərənsən, ərən.  
Kişisən, ağlama, gülməyi öyrən  
Kədəri, qüssəni at, bacıoğlu.  
 
Taleyin xoş olsun, oxşama bizə, 
İstəkdə yaxın ol ürəyimizə  
Halal ruzumuza, çörəyimizə,  
Şadlıq da, sevinc də qal, bacıoğlu. 
 
Qönçəsən bəlkədə, qönçəm böyüyür, 
Qədəmi açdınmı, doğmana yüyür.  
Kiçik arzuların qapını döyür,  
Böyük arzuya da çat, bacıoğlu. 
 
Gözüm yolundadır, qəlbim yanında,  
Sərvaxtdır laylana dayananın da  
Beşiyin rahatdır, yorğun olanda  
Şirin yuxularla yat, bacıoğlu. 

 
Qeyd: 

İlhamın dayısının vəfatından sonra  yazdığı sətirlər: 

“İtirmək pis bir hissdir. Özünü aktyor kimi Roldan-rola salsan 
da xeyri yoxdur. Bilirsən niyə? Şəkillərdə iki addım səndən uzaq 
olan insan həyatda bir ömür boyu səndən uzaq düşür. Amma bir 
şey var ki, sən o insanı qəlbində bir ömürün boyu yaşadırsan. 
Necə ki, mən dayımı qəlbimdə yaşadacam… ALLAH SƏNƏ 
RƏHMƏT ETSİN DAYI….” 
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Oğlum 

(Oğlum Xəzriyə) 
 

Büzmə dodağını şirin yuxuda,  
Dünya deyiləni bil, tanı, oğlum.  
Sənin gülüşlərin, ancaq, dünyada, 
Yaşadar inamla atanı, oğlum. 
 
Gecələr yuxuma Şəfəq, nur yağır,  
Ümidsiz yaşamaq bəladan ağır.  
Totuq əllərinlə yanına çağır,  
Adınla öyünüb yatanı, oğlum. 
 
Həyatda, sevinc az, qəm qucaq-qucaq,  
Qəmi tuş etməsin bizə olacaq.  
Övlad məhəbbəti qaytarar, ancaq,  
Dünyada dünyası batanı, oğlum. 
 
Günəşdən alasan daima qanad,  
Böyü çinar kimi, boya-başa çat. 
Mətin ol, dözümlə sınayar həyat,  
Əlləri günəşə çatanı, oğlum.  
 
Heç kim böyüməsin gözlərində nəm, 
Ananaarxa ol, bacına həmdəm. 
Atanın dünyada əvəzi mənəm,  
Sən də əvəz elə atanı, oğlum. 
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Borcum  
 

Borcum boğazdandır yaranan gündən,  
Bir cana borcluyam, verərəm bir gün. 
Vətənə borcluyam, ona atılan  
Daşa öz sinəmi gərərəm bir gün.  
 
Borcluyam gül üzlü balalarıma, 
Nə qədər işıqlı dünyada varam.  
Mənə veriləni, mən damla-damla  
Mənə verənlərə, gərək, qaytaram.  
 
Deyirlər borcluyam qanan qanmaza.  
Bəlkə də, çoxları anmaz borcunu.  
O qədər artıb ki, sayı dünyada  
Qaytara bilmirəm qanmaz borcunu.  
 

 
 

Çətindir.  
 

Hərə düşüb bir cığıra yol gedir.  
Özgə yolda gözün varsa çətindir. 
Qismət yerdə, qismət yazan göydədir.  
Istədiyin dövlət-varsa çətindir.  
 
Kaman yoxsa silah deyil çöpdü ox 
Təpər varsa qorunmağa daş da çox  
Şaxta vursa gülü kolda eybi yox  
Gül üstündə kolu varsa çətindir.  
 
Dünya malı dəyməz adi bir daşa 
Qardaş onu qıymasa da qardaşa  
Xoş etdinsə bir könülü min yaşa  
Biləninə könül qırsa çətindir. 
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Tanrı verib öz ağılın, öz əlin,  
İş göz işin, şanı olsun hər ilin.  
Köçüb getdin bu dünyadan əməlin  
Ürəklərdə yaşamırsa çətindir. 
 
 
 

Mən səni gözləyirəm.  

Ay üzün ağdı qardan 
Gözəlləri göz seçər.  
Gözlədiyim anlardan  
Ömür daha tez keçər  
Mən səni gözləyirəm.  
 

Yol yaxın, ömür yarı 
Qor kimidir izlərim. 
Gəlib çıxaydın, barı 
Oxşanaydı gözlərim  
Mən səni gözləyirəm . 
 

Qoyma dərd məni əysin  
Öz yerinə qoy məni. 
Əlim əlinə dəysin.  
Əllərindən duy məni  
Mən səni gözləyirəm.  
 

Həsrətin də şirindir  
Ürək çəkən bilinməz  
Qəlbə yazılan sevgi  
Ömür boyu silinməz  
Mən səni gözləyirəm.  
 

İldırım, baxma geri  
Vaxt yetişir deyəsən  
Qəlbimdən ötənləri  
Qorxuram bilməyəsən  
Mən səni gözləyirəm.                          
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Nurayım.  
  

(Nəvəm Nuraya ) 
Nə tez çəkdi qanı qan 
Nur saçıldı hər yana. 
Dilin açılmamışdan 
Sən qol açdın babana. 
Sanki üstümə saldı  
Göy üzündən nur, ayım. 
Atanın bacı payı  
Solmaz gülü, Nurayım. 
 

Şirinsən, gəl etmə naz  
Qız da olarmı küsən?  
Bu qədər gözəl olmaz  
Bir pərisən bəlkə sən?  
Hələ dilin göy dili  
Umulmaz nəvə payım.  
Heyran eləyib eli  
Gözəlliyin, Nurayım.  
 

Atan silah əlində  
Vətəninə keşikdir.  
Anan layla dilində  
Fikri sənsən, beşikdir.  
Gəl ətirli saçını  
Qoxulayım, darayım.  
Öpüm doyunca səni  
Nurayım, ay Nurayım. 
 
 

Yerin üstündəyəm, Allahın altda.  
 

Səmaya dikilib gözüm, yol çəkir  
Üzümə ulduzlar şəfəq, nur tökür. 
Tanrı nəzərinə yaınam, şükür 
Yerin üstündəyəm, Allahın altda.  
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Günəşin ziyası həyatım, qidam  
Baxıb bu dünyaya kövrəlir ada.  
Ruhum göydə sə də, nə qədər şadam  
Yerin üstündəyəm, Allahın altda.  
 
Yuva, qida verib, su verib verən  
Elə cənnət görür bu ərzi görən.  
Yuxu görürəmmi ayıq ikən mən 
Yerin üstündəyəm, Allahın altda.  
 
Batmazdım bu qədər kədərə, yasa  
Dünyanın şeytanı, cini olmasa. 
Haqqa yetişməyə boyum çox qısa  
Yerin üstündəyəm, Allahın altda.  
 
Qan görüb dodağım uçuqlar ahdan  
Yer qaçar üzülsə əlim dərgahdan.  
Yuvam rahat olsun, imdad yuxardan  
Yerin üstündəyəm, Allahın altda.  

 
 

 
 

Azərbaycan oğlu  
 

(İrəvanda keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında beş 
güləşçimizin beşi də medalla Vətənimizə dönüblər...) 
 
Yarış qüvvə yarışı  
Düşmən torpağı meydan, 
Sən güləşə çıxanda  
Elə baxırdı yağı  
Sanki gəlmisən Aydan  
Vətənimin ər oğlu!  
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         Kinli baxışı duydun  
Qüvvən birə min oldu.  
Neçə-neçə rəqibin  
Kürəyin yerə vurdun  
Arzularım çin oldu. 
Vətənimin ər oğlu!  
 
Haqq gülsün yer üzündə  
Qatlansın zülmün dizi.  
Qarabağdan da qabaq  
İrəvanın özündə  
Çaldırdın himnimizi.  
 Vətənimin ər oğlu!  
 
Ordumuz dursun səfə  
Qürurlanım doyunca.  
Gözüm doldu, sevincdən  
Bayrağımız hər dəfə  
Qalxanda daha uca.  
Vətənimin ər oğlu!  
 
Halalındır bu ad-san  
Beş medal beş dəfinə.  
Düşmənin özünü də  
Ayağa qaldırmısan  
Qələbə şərəfinə.  
Vətənimin ər oğlu!  
Vətənimin ər oğlu!  

 
 

Türk qardaşım, qapı açma yağıya  
 

Pərdələnib qanlı üzü meydanın,  
Mələk donu geyən vaxtdır şeytanın,  
Bir ucunda hiylə durur qaydanın,  
Türk qardaşım, qapı açma yağıya. 
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Xocalının qaysaq tutmaz yarası,  
Azərbaycan-Türkiyə can parası,  
Dəyər yoxsa qardaşlığın arası,  
Türk qardaşım, qapı açma yağıya.  
 
Ağrı dağa əl uzadıb əlin, kəs,  
Dənizlərə dil bulayıb dilin kəs,  
Uymaz ona hiyləsini bilən kəs,  
Türk qardaşım, qapı açma yağıya. 
 
İddiadan əl götürməz de, qandır,  
Yuvasına tüstü qoyulan andır,  
Qaytarmasa Qarabağı amandır, 
Türk qardaşım, qapı açma yağıya. 
 

  
 

Torpağımız qayıdar 
Yağışa bənddir çöllər,  
Puçurlasın təzə dən.  
Qana bulaşmış güllər,  
Oyanarsa təzədən  
Torpağımız qayıdar.  
 
Siyasətdir bu savaş 
Toxmaqdır əldə udan,  
Dəlinin atdığı daş  
Çıxarılsa quyudan,  
Torpağımız qayıdar.  
 
Yay hədəfə gərilib 
Bir məqsəd var hədədə,  
Atın otu verilib  
Yol verilsə itə də,  
Torpağımız qayıdar.  



39 

 

 
Gedirik üzü yaya  
Əriyir suyun donu , 
Axıtsaq axar suya 
Bu dedini-qodunu , 
Torpağımız qayıdar.  
 
Uzaq görsün gözümüz 
Həsrəti verək yelə,  
Özünüzlə özümüz  
Dil tapa bilsək elə,  
Torpağımız qayıdar.  
 
 
 

Böhran  
Dünya silkələnib əməlli-başlı  
Elə bil vurulub od planetə  
Qiymətli nə varsa pullu, daş-qaşlı  
Sanki aparılıb yad planetə.  
 
Əllərdə qalıbdır şərtlər yazılı  
Satanın işləri düşüb çətinə  
Pullular aldığı qara qızılı  
Endirib alırlar su qiymətinə  
 
Muzdurun nəyi var ağa cibində  
Ağanın nəyi var qorunur sayla.  
Nə varsa yer altda, dəniz dibində  
Yığılır anbara böhran adıyla.  
 
Hər şey var pul yoxdur işə bax işə  
Pulu var böyük bir ölkə yedirər 
Ölkə var kabab tək çəkilir şişə  
Satdığı ziyanda, aldığı zərər.  
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Yenə ağalıqda həminki ağa  
Yığar, gözü doymaz, deməz bəsidir.  
Allah verdiyini əldən almağa,  
Böhran bəndəsinin bir hiyləsidir.  
 

 
 

Dəyişir təbiət 
 

Dəyişir təbiət, dəyişir hər an,  
Dəyişib yaralı aslana dönür.  
Özü də qəstinə dayanıb insan,  
Kəşflər artdıqca bu həyat sönür.  
 
Tuşlanıb raketlər neçə hədəfə,  
Hədəflər göylərin bağrından keçər  
Bir yara vurulan göyə hər dəfə,  
Bir qan axıdanda yerdə mərmilər.  
 
Zavodlar işləyər tüstüsü zəhər ,  
Boğar göy səmanı tüstü buludu  
Yağan yağışlardan solar bar-bəhər  
Göylər tökər yerə xəstə buludu.  
 
Min illik ağacı dibindən qırıb. 
Insan meşələrdən saxlamaz əsər  
Insan təbiətin qəsdinə durub, 
Özü dayandığı budağı kəsər. 
 
Solan yarpaqların nəğməsi gəlməz. 
Günəş od ələyər oyanan andan.  
Quşlar uçub gedər qayıda bilməz, 
Solan ağacların sızıltısından. 
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Buludsuz səmadan  yağmaz qar, yağış,  
Susundan torpağın çatlar dodağı,  
Göydən yer üzünə tökülər qarğış,  
Səma bağışlamaz çəkilən dağı. 
 
Bəsdir bu zülümlər kəsək tüstünü,  
Yer yaşıl geyinsin səmalar mavi. 
Silah atmaların alaq üstünü,  
Sahibsiz qalmasın kimsənin evi.  
 
Buludlar ələsin yağışı nur tək 
Pozmayaq təbiət qoyan qanunu  
Gəlin insan kimi biz də dəyişək,  
Təbiət geyinsin yaşıl donunu.  

 
 
 

Sən məndən, mən isə səndən ötəri  
 

Bir dəfə nə sizə nə bizə gəldik 
Birgə dolanmadıq, üz-üzə gəldik  
Demə bu dünyaya, bu ərzə gəldik 
Sən məndən, mən isə səndən ötəri  
 
Ay doğar, gün doğar ümid yerinə  
Kökü eşqimizin gedər dərinə  
Dönərik nəğmənin cüt sətirinə  
Sən məndən, mən isə səndən ötəri  
 
Qismət də talehin, bəxtin naxışı  
Gül açar gözlərin sevin yağışı  
Yararıq dağları, çaparıq daşı  
Sən məndən, mən isə səndən ötəri  
 
Dərd keçsin ayağa, səadət başa  
Ömrümün baharı düşməsin qışa. 
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Qoşa göyərçin tək uçarıq qoşa  
Sən məndən, mən isə səndən ötəri. 
 
Kimsə çox görməsin bülbülü gülə 
Gətirsin hər kəsi kaş, vüsal dilə  
İnan özümüzü atarıq selə  
Sən məndən, mən isə səndən ötəri.  
 
Səadət pöhrədir, kökü vüsalda  
Qar donar günəşsiz yamacda, yolda  
Bircə qalmayaydıq gözləri yolda  
Sən məndən, mən isə səndən ötəri.  
 
 

İntizar  
 

Vaxtsız qönçələri gülə döndərər 
Damcı göz yaşını selə döndərər 
Yel əsib kösövü külə döndərər  
Qəlbi də yandırıb, yaxar intizar. 
 
Dönər qərinəyə biri gün, sabah  
Ovutmur ürəyi nə baxça, nə bağ  
Əl-ələ yetməmiş, vüsaldan qabaq  
Haqlayıb əlləri saxlar intizar. 
 
Bir göz qırpımında gələr gələndə  
Sığışmaz bərəyə, sığışmaz bəndə  
Köklü palıdı da uzun çəkəndə  
Kökündən qoparıb yıxar intizar.  
 
O zülmət gecədir, vüsal səhərdi  
Günəş önündəki bulud təhərdi  
Vüsal o andakı içəri girdi  
Qapıdan səssizcə çıxar intizar.  
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İlkin qədəmini atanda körpə  
 

Gözündə şəfəqlər parlayıb yanar,  
Yer dəyən budaq tək əsər əl-ayaq  
Səmaya günəşə, yerə boylanar, 
Açıb əllərini kosmanavt sayaq  
İlkin qədəmini atanda körpə. 
 
İndi yer onunçün yad torpaq təki  
Sanki bir təkanla uçmaq istəyir  
Sevincdən qolunu elə açır ki,  
Elə bil dünyanı qucmaq istəyir  
İlkin qədəmini atanda körpə. 
 
Yıxılsa gözündən süzülür inci  
Torpağa ən böyük bir yükdü bəlkə,  
Kiçik qəlbindəki kiçik sevinci  
Ərşin özündən də böyükdür bəlkə, 
İlkin qədəmini atanda körpə. 
 
Həyat qucağıdır eniş-yoxuşun  
Insan yıxılar da büdrəyərək, 
Körpədir qədəmi hələ ki, onun  
Körpəcə quşların qanadları tək,  
İlkin qədəmini atanda körpə. 
 
İlkin addım ilkin cəhd, təmiz ağ vərəq  
Yolda büdrəməyi olub hər kəsin,  
Yıxılsa qolundan elə qaldıraq  
Əl tutub qalxmağı adət etməsin, 
İlkin qədəmini atanda körpə. 
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Salamat qal, tələbəlik  
(Nəğmə) 

Şölə idin yolumuzda  
Bircə anlıq parıldadın 
Arzulara çıraq oldu  
Sənin adın, sənin andın  
Bir zirvəydin uca, böyük  
Bir zirvəydin qələbəlik,  
Biz gedəri yolçularıq  
Salamat qal tələbəlik. 
 
Damala idik qucağında  
Yığışaraq selə döndük  
Qönçə idin qucağında  
Açılaraq gülə döndük 
Bizdən sənə qalan gənclik  
Səndən bizə qalan bilik,  
Biz gedəri yolçularıq  
Salamat qal tələbəlik. 
 
Biz gedərik, yerimizi  
Odur gələn gənclik tutar  
Xatırlarıq, sənli günlər 
Qəlbimizi sızıldadan 
Qovuşmuşduq müvəqqəti  
Ayrılırıq əbədilik,  
Biz gedəri yolçularıq  
Salamat qal tələbəlik. 
 

 
Sənli, sənsiz. 

 
Dağlarından vüqar aldım  
Küləyindən sərinliyi 
Çaylarından hikmət aldım  
Göllərindən dərinliyi.  
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Oxşadıqca çiçəklərin  
İncəliyi incim oldu  
Dinlədikcə bulağını  
Yorğunluğum unutuldu. 
 
Yuvam oldun qucağından  
Mən quş təki pərvazlandım  
Bircə anlıq gen düşəndə  
Vətən səni, səni andım. 
 
Bildim, qandım bir hikməti  
Sənli sənsiz kiməm, nəyəm  
Bir dən kimi sənli sünbül  
Sənsiz ancaq səmimiyəm.  
 

 
 

Yaraşır.  
(Zaur Ustac timsalında hərbi libas geyinən oğullara) 

 
Tale yazıb qismətini bir kərə  
Hərbi libas sənə əla yaraşır 
Şax dayanmaq dağ dağ duruşlu  
Muti olmaq qara qula yaraşır 
 
Libasını vətən biçib əyninə  
Ulduzları göylər taxıb çiyninə  
Qan qoxusu gəlsə düşmən eyninə  
Qılınc vurmaq polad qola yaraşır.  
 
Düşmən çəpəridir şükür, bu paya,  
Əlin kürəyində olsun Xudaya.  
Qürurlanıb dağa dönmək ataya 
Dağa sinmək mərd oğula yaraşır.  
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Dünya  

 
Yükün yox, daşıyıb çörək qazanaq  
Yükün belimizdə kədərdir, dünya . 
Hamımız üstündə beş günlük qonaq 
Aramız məzara qədərdir, dünya.  
 
Varlanıb olsa da, sən boyda varı  
Tamahın itidir, sənindir barı 
Məndən nə qalacaq sənə, bir darı  
Mənə çəkdiklərin hədərdir, dünya.  
 
Bir gör olanları, eşit xəbəri 
Yuvamdan ötüşür düşmən çəpəri  
Çəkdiyim qarışqa gücü-təpəri  
Gördüyüm zədədir, xətərdir, dünya. 
 
Zülümkar adları ala qapında  
Mənim qılıncımsa çürüyür qında  
Mənə etdiklərin, bil, qana-qanda  
Düşmən etdiyindən betərdir, dünya.  
 

 
 

Vətən çağırırsa 
 

Vətən çağırırsa, qalx əsgər kimi,  
Geciksən torpağın talana bilər.  
Sönər qızındığın isti ocağın,  
Axar çeşmələrin bulana bilər . 
 
Birlikdir gücü də bahar selinin,  
Ürək təpərindir sözü dilinin.  
Dönməsən paşına pir tək elinin.  
Bu dünya başına dolana bilər.  
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Qeyrət tək baxılıb dağ çiçəyinə  
Kişi papağına, qız ləçəyinə . 
İgidlər durmasa çiyin-çiyinə  
Əsgəran, çənlibel alına bilər. 
 
Vətəni böldürər bölünən ordu,  
Vətinin qarı da sönməyən qordu. 
Təpərsiz övladın boş qalar yurdu, 
Külü kül üstünə qalana bilər.  
 
Ay vətən, sinəmdə vuran ürəksə,  
Qoymaram üstünə bircə quş səksə.  
“Vağzalı” çalınan tarda, gərəksə,  
Bir zaman “Cəngi” də çalına bilər. 
 

Müharibə olmasın. 
Göz yaşları quruyur,  
Tamamlanır sıralar. 
İndi-indi sağalır  
Qaysaq tutmuş yaralar 
Müharibə olmasın. 
 
El istər toy-düyünü  
Qəm eldən yan ötüşsün  
Nahaq qan tökdüyünü  
Düşmən də başa düşsün  
Müharibə olmasın. 
 
Sevincdən gülsün gözlər 
Qəlbə qəm yüklənməsin  
Qoşa gəlsin gələnlər  
Qoşalar təklənməsin  
Müharibə olmasın. 
 
Ox yanaram varımdan  
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Bu zülüm daha bitsin  
Düşmən torpaqlarımdan  
Sülh ilə çıxıb getsin 
Müharibə olmasın. 
 
 
 

Payız 
 

Günəş çoxdan çıxıb, mürgüdən oyan,  
Tökülən yarpaqlar incədir, dayan.  
Elə bil xalıdır anam toxuyan,  
Təbiət qoynunda toxuyur payız. 
 
Göylərin çiskini yerə hədiyyə,  
Damcılar dəf döyür, dam döyə-döyə  
Yorğun yer uyusun, dinlənsin deyə,  
Güllər laylay çalır, oxuyur payız. 
 
Budaqda sığınıb, bax, quş da quşa,  
Tənhalıq içində durublar qoşa 
Ağaclar libassız düşüb yağışa, 
Hələ taxt üstədir, göz qoyur payız.  
 
Bitsin toy düyünlə sonu əzəlin,  
Bəxtə gül açmağı olur xəzəlin.  
Eyvandan boylanan dalğın gözəlin,  
Qəlbindən ötəni tez duyur payız.  
 
 

Qoymayın daşı yuxarı 
 

Salacaq birini dağdan dərəyə,  
Qoymayın, qoymayın daşı yuxarı  
Qəlbində əyriyə yer yoxdur deyə,  
Dağlar da dayanır başı yuxarı. 
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Qəlb dolu badədir sözlə siləmə,  
Sındırma sən onu, şan-şan eləmə. 
Düşər səsi-küyü bütün aləmə,  
Yollar aparanda boşu yuxarı. 
 
Gözəllik su içər alın tərindən,  
Min ümid göyərər bir zoğ yerindən.  
Həyat eşqimizdir, bağlar dərindən,  
Bizi bu torpağa, quşu yuxarı.  
 
Qıraqdan parıldar şüşə də, zər də, 
Ancaq, seçən gərək onu dəyərdə. 
Nahaqqın meydanı gen olan yerdə,  
Qoymazlar qalxmağa başı yuxarı. 
 
Deməyin bu dünya həmin-həmindi. 
Ona sırıq çəkir ağlı kəm indi. 
Oğlusan yapışıb sən möhkəm, indi  
Çiynində bu dərdi daşı yuxarı.  
 
 

 
 
 

Nişanlı qızlar  
 

Sevinci dünyaya, cahana sığmaz,  
Qəlbinin sirri də dilində olar. 
Bahara nədənsə meyilin salmaz,  
Payızı gözləyər nişanlı qızlar. 
 
Gah baxar həsrətlə doğma yurduna,  
Dolanar tək-tənha bağçanı, bağı. 
Bəzən də qəribsər, yad gələr ona,  
Ana nəvazişi, ata ocağı.  
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Yollanar bulağa geyib-bəzənmiş,  
Həsrət məqamına dönər toy günü. 
Hələ doğma yurtdan köçüb getməmiş,  
Bir körpə qayğısı alar üstünü . 
 
Yarpaqlar saralıb düşəndə bir-bir,  
Könlündə tufanlar oynaşır yenə. 
Öz doğma yurdundan baş alıb gedir, 
Qoşulub quşların dəstələrinə. 
 
Bir çıraq yandırar, bir ev isidər, 
Yaşar xatirəylə ürəyi sızlar.  
Doğmaya yad olar, ancaq, əbədi,  
Yada doğmalaşar nişanlı qızlar. 
 
 

 
Yataqxana 

(“Tələbəlik illəri” şerlərindən) 
 

Aldın məni qoynuna,  
Nə az, nə çox, altı il  
İllər uçub gedəndə  
Cavanlıqdan yuxarı,  
Altı il də az deyil.  
Sığnacağım, həmdəmim,  
Bir çarpayı, bir srol,... 
Otağıma bütöv ərz,  
Bəzən, qonaq da gəldi, 
Daralmadın, çox sağol!  
Mən dəyişdim, günbə-gün,  
Ürək sarı sim kimi  
Sən isə dəyişmədi,  
Qaldın aj divarına,  
Böyütdürüb asdığım,  
Cavanlıq əskim kimi.  
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Qıymadım divarına   
Bir ləkə düşsün belə,  
Bir nazənin gözələ,  
Xəyallardan yonaraq,  
Heykəl də qoydum hələ. 
Ayrıldıq qardaş kimi- 
Birdən-birə necə ki,  
Qovuşmuşduq-bax, elə- 
Göz yaşlarının içində, 
Mən boğula-boğula, 
Sən isə gülə-gülə  
Qaldı xeyirxahlığın.  
Səndən mənə yadigar,  
Əbədilik, daimi.  
Mən isə ayrılıram,  
Sənə əvəz, haqq verib  
Ən gözəl illərimi.  

 
 

Səndən sonra 
(Atama ithaf olunur) 

 
Səndən sonra qamətimi qəm əydi,  
Fikrim oldu pərən-pərən, ay ata. 
Kaş yarımçıq arzuların yetəydi,  
Vaxt verəydi ömrü verən, ay ata. 
 
Əlin qardaş əllərinə yetdimi? 
Saçlarına yağan həsrət getdimi?  
Biz sarıdan nigaranlıq bitdimi?  
Ürəyində sənin, görən, ay ata.  
 
Ağır imiş ata dərdi, hüzünü,  
Səndən sonra qəm bozardıb üzünü.  
Üstümüzə atardın sən özünü  
Olsa idi indi çarən, ay ata.  
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Çağırıram, məzarında yox hənir,  
Ürəyində köksüm dolu ah dinir.  
Aramızda yerin necə görsənir,  
Kaş, görəydin bircə kərə, ay ata  
 

Son zəng  
(“Tələbəlik illəri” şerlərindən) 

 
Vuruldu son zəngin son akkordları,  
Düşdü dodaqlarda söz təbdən-təbə.  
Bir nəsil üz tutdu məktəbə sarı 
Bir nəsil əlvida dedi məktəbə.  
 
Qönçəsi açıldı ilk arzuların  
Ayrılıq çatdıqca qüssə ələndi 
Dünənki gülərüz məzun qızların  
Bu gün gözlərində yaş gilələndi.  
 
Baxışlar həsrətli ürəklər üzgün,  
Əllərdə oxşanan çiçək, gül qərib 
Artıq vidalaşıb uşaqlıq bu gün,  
Getdi öz yerini gəncliyə verib. 
 
Əllər əl elədi keçən günlərə,  
Sevinc də kədər də dolanır canda.  
Təzə arzulara qoşulub hərə,  
Görüşüb ayrılır yolayrıcında.  
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Dünyada  

 
Fikir də quyudur, düşdün dərinə  
Çıxaması müşküldür, keçsə qərinə.  
İlanın başını əzmək yerinə,  
Quyruğu tapdanır qoca dünyada. 
 
Nə qəlbi, nə də ki, suyu durular , 
Kef çək, günah elə görda sorular. 
Neçə ağıllının başı vurular,  
Bir dəli başdakı taca dünyada. 
 
Haqqı calasan da cırdı meyvəsi 
Xoş sözlə acının keçməz öynəsi  
Yaxşı tikiş tutar pisin iynəsi,  
Tanrıya ən yaxın uca dünyada.  
 
İldırım, məhəbbət, eşq əzəl qlar  
Məzar üstə solar, gül xəzəl qalar.  
Gedərsən andığın bir gözəl qalar 
Dərdi başdan aşan bircə dünyada.  
 
 

Özgə umacağım yoxdur dünyadan 
 

Nə umdum vermədi, fərəhəm olsun,  
Əl atıb götürüm, gərəyim olsun.  
Tər töküm, bir parça çörəyim olsun,  
Özgə umacağım yoxdur dünyadan. 
 
Yaranışdan göz aldadıb ziynəti,  
Bircə toyu min bir yasa minnəti  
Əzab verib vəd eyləyir cənnəti,  
Özgə umacağım yoxdur dünyadan. 
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Cavanlıdan ağlı başdan kəm edir,  
Qocalıqda dərdi başa cəm edir  
Hamını sabaha xatircəm edir  
Özgə umacağım yoxdur dünyadan. 
 
 
İldırım, olsa da qulu köləsi  
Tanrıya bəndəlik etmir bəndəsi. 
Sevincdən qat-qat çox ahu-naləsi  
Özgə umacağım yoxdur dünyadan. 

 
 

Ürəyim vətəndə vətən istəyir.  
 

Yönüm Qarabağa yol çəkir gözüm,  
Dil tapa bilmirəm özümlə özüm  
Torpağım tapdaqda, qalmayıb dözüm,  
Ürəyim vətəndə vətən istəyir.  
 
Düşməni qınayaq, yoxsa fələyi 
Əsir üstümüzdən həsrət küləyi 
Kimsə diləməyib belə diləyi, 
Ürəyim vətəndə vətən istəyir.  
 
Könül kədərlidir kipriklər nəmsə,  
Haqqa əl uzadan qalmayıb kimsə.  
Düşmən torpağımı bölür, mənimsə,  
Ürəyim vətəndə vətən istəyir.  
 
Bu torpaq dağlanıb, iz yeri qalıb,  
Gedib üç cəhətim tək biri qalıb.  
Yaxşı ki, ümidi, səbiri qalıb.  
Ürəyim vətəndə vətən istəyir.  
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Ay qız 
 

Güldən də zərifdir zərif yanağın  
Üzündə məlakə nuru var, ay qız. 
Lalədən biçilib sanki, libasın 
Nazının, qəmzənin yeri var, ay qız. 
 
Ay kimi gərilib qaşların necə  
Zülfün çiçəkdən də, güldən də incə.  
Mən kaşki, biləydim qəlbini bircə  
Ürəyində kimin yeri var, ay qız.  
 
Əsən yaz mehidir qəlbinin səsi 
Lalə gözəlliyi duyanın bəsi.  
Laləli çəmənlər çəkər hər kəsi 
İstəyi eşq olan biri var, ay qız. 
 
Mən nəğmə deyərəm, nəğmə, əzəldən  
Əzəli gözəldən, özü gözəldən.  
Yaz gəldi, qurtardıq dedmi, xəzəldən  
Əfsus ki, saçımın qoru var, ay qız.  
 
Məhəbbət yuxuymuş kaş olaydı çin 
Izi düşməyəydi ürəyə qəmin.  
Ən xoşbəxt kəsidir, gözəl aləmin 
O kəs ki, sənin tək yarı var, ay qız. 
 

 
 

Oxu tar oxu  
(“Oxu, tar, oxu” M.Müşviq.) 

 
Kim sənə demişdi, oxuma, tarım?  
Kimə az görünüb mənim tutarım?  
Mən yaman övladam, ölüb qurtarır  
                                Oxu, tar, oxu!  
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Səsində canımın laylay səsi var,  
Səsində köç səsi layla səsi var,  
Səsində illərin lay-lay səsi var.  
                                Oxu, tar, oxu!  
 
Bildim, çox üzdülər açan gülümü,  
Azmı susdurdular, çox bülbülümü. 
Yandır sümüyəcən, sovur külümü, 
                                Oxu, tar, oxu!  
 
Bülbüllər yığışar gül qoxuyanda,  
əllər nəğmələnər tül toxuyanda.  
Mən də oxuyaram sən oxuyanda 
                                Oxu, tar, oxu!  
 
Neynirəm o kəsi yada yarıya,  
Bir, Cəngi gərəkdir qəlbi paraya 
Onda Qarabağım dönər sıraya  
                                Oxu, tar, oxu!  
 
Neynəyər nəğməyə, bir de, sədd, divar?  
Çox da ki, arada məftil səddi var 
Sənə sus deməyə kimin həddi var?! 
                                Oxu, tar, oxu!  
 
Səsinə vurğunlar axışıb gələr,  
İgidlər sözləşər, baxışıb gələr.  
Tədbir də xoş günə axışıb gələr 
                                Oxu, tar, oxu!  
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Göydən yerə gələn mələkdir bu qız 
(Nəğmə) 

 
İlahi bu gözəl elə bil nurdu,  
Onu görən gözlər ona vuruldu,  
Yer üzü olsa da yuvası, yurdu,  
Əlçatmaz  arzudur, diləkdir bu qız,  
Göydən yerə gələn mələkdir bu qız.  
 
Solmayan çiçəkdir bahar da, qış da,  
Gözləri can alar bircə baxışda.  
Libası al-əlvan batıb naxışda,  
Quş tək qanadlanan Çələngdir bu qız,  
Göylərdən gələn bir mələkdir bu qız. 
 
Sanki uçub gedər, o, addım atmaz,  
Xəyaldır, əl uzad, əlinə çatmaz.  
Dünya aşıb-daşa, qəlbinə yatmaz,  
Gözəllər içində, bil, təkdir bu qız,  
Göylərdən gələn bir mələkdir bu qız. 
 
Yuyar qədəmini otların şehi,  
Çəkər saçlarına, sığal yaz mehi 
Onun gözəlliyi ürək fatehi,  
Çiçək ətri yayan küləkdir bu qız,  
Göylərdən gələn bir mələkdir bu qız. 
 
İldırım, o qaşı, o gözü səylə,  
Sanki tanrı çəkib öz əlləriylə  
Dünya gözəlləşər gözəlləriylə,  
Qəlbləri ovlayan fələkdir bu qız,  
Göylərdən gələn bir mələkdir bu qız. 
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Ay bahar 
Çiçəklər qönçədən boy atıb təzə, 
Şeh ilə yuyunur, naza bax, naza. 
Ömrümdən bir il də, tay, döndü izə,  
Nə yaxşı görüşdük bir də, ay bahar.  
 
Gözlər də oxşanır yaşıldan, göydən,  
Arılar çiçəyi arayır iydən.  
Səslədin, buludlar nur tökdü göydən,  
Cənnəti bitirdin yerdə, ay bahar.  
 
İldırım, könlündən qışı qov öncə,  
O da çiçək kimi zərif, həm incə.  
Gül gülə qarışıb, sevinc sevincə,  
Dağ çəkdin kədərə, dərdə, ay bahar.  
 
 
 

 
 

Çiçəklər.  
Düzlər sığallanar, daranar otlar,  
Əriyən buz dözməz, ürəyi çatlar.  
Bahar soyuq qışın qolunu qatlar,  
Torpaq isinməmiş bitir çiçəklər.  
 
Gözlər oxşandıqca yox olar qəm də,  
Xəyallar göylərdə uçar bu dəmdə.  
Quşların nəğməsi ötüşər bəmdə,  
Yayar düz-dünyaya ətir çiçəklər.  
 
Şehli çiçəklərin sorma halını,  
Arılar çəkərlər şirə balını. 
Gah da qızlar yolub yozar falını,  
Ağrının ağrını çəkər çiçəklər.  
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İldırım, qanqalın nə dərdi, səri,  
Dalayar, ağzının getməz əsəri. 
Gözəllik baharın ilk şah əsəri,  
Əsərdə ən gözəl sətir çiçəklər.  
 

Həkim 
 

Tanrı uzaq etsin canı azardan,  
Odur ömrü kəsən, ömrü uzadan.  
Şəfalı əllərin safdır qızıldan,  
Ömrü dərd əlindən alansan, həkim.  
 
Dərdə düçar olan çox çəkər cəfa,  
Görməz ömür boyu, gözəl gün, səfa  
Məsləhət verdiyin sözün də səfa,  
Qəlblərdə yerini salansan həkim.  
 
Ağrıdan ayrılmaz başı xəstənin,  
Qurumaz gözündə yaşı xəstənin.  
Səninçün fərqi yox yaşı xəstənin.  
Hər vaxt qayğısına qalansan, həkim.  
 
Ömrünün sonuna yetişən bəndə,  
Yaşamaq istəyir azı bir gün də.  
Ümid yolu çəkib xəstə önündə  
Qəlbinin nurunu salansan, həkim.  
 
İldırım, layiqdir nə tərif desən,  
Daha dərd qalmayıb yel kimi əsən. 
Tanrı ömür verən, keşiyində sən,  
Dərdlərə göz dağı olansan, həkim.  
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Bayram sovqatı  
(“Tələbəlik illəri” şeirlərindən) 

 
Byram sovqatı aldım, ay ana,  
Qəlbim bağçaları, bağları andı. 
Bir ana göndərən övlad payına,  
Neçə qəribsəmiş əllər uzandı. 
 
Bir kiçik otağın sevinci min-min 
Çırpınca qəlblərin sevinci birdi.  
Elə bil, sovqatın səsli şəhərin,  
Qoynuna çiçəkli kəndi gətirdi.  
 
Nemətlər daddıqca, elə, bil, bu an,  
Ana, əllərini öpdüm mən sənin.  
Axı hər sovqatda getməz izi var,  
Doğma, nəvazişli o əllərinin . 
 
Getdi qəlbimin də həsrəti bu an,  
Sən verən səadət qiymətsiz inci . 
Bilirəm, məndən də qabaq, anacan 
Duydun ürəyimdə doğan sevinci . 
 
Dinlə, gözlərinin qurbanı olum,  
Uzaq da ürəkdə bir yaxın yolmuş. 
Mənim də sevincim bilirəm, ana, 
Sənə ən qiymətli bir sovqat olmuş.  
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Tələbə oğlanlar kəndə dönəndə 
 
Oxşayar sərin meh xan çinarları,  
Gülər göy zəmilər, gülər çəmən də.  
Dolanar boynuna ana qolları,  
Tələbə oğlanlar kəndə dönəndə.  
 
Qızlar bəzənərək çıxar yollara  
Nazlana-nazlana baxar, ötüşər.  
Gahda ki, bəhanə tapıb, bu ara,  
Oğlan evlərinə işləri düşər.  
 
Gələr qonşulardan göz aydınlığı,  
Bacılar yarımçıq işdən dönərlər 
Yığışar köməyə qonşu qızları,  
Analar gözaltı qız bəyənərlər.  

 
 
 

Dəyişər insanlar.  
 

Dəyişər insanlar, dəyişər dövran,  
İtər ümid, inam söz qabağında.  
Düşməndən nə qorxu, dost dönən zaman,  
Oğulsan sinə gər, döz qabağında.  
 
Gözdən yaş çıxarmı qəlb kövrəlməsə, 
Palıd kökdən aşar, tale gülməsə  
Əl tutan tapılmaz yıxılan kəsə,  
Hər kəs ocaq eşər öz qabağında.  
 
İldırım, dövrandan, gəl, çək əlini,  
Şerinə bağlama çox da dilini.  
Zəmanə qayıdıb kəsər dilini,  
Həqiqət dediyin söz qabağında. 
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Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Amin. 
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Yusif Ələkbərov – “PRANT” şirkətinin prezidenti. 

Hacıxanım AİDA – Kitabşüns, tənqidçi, yazar. 

Hacı Vahid Çəmənli – Şair. 

Hafiz Mustafayev – Mədəniyyət  işçisi. 

Usta Qurban – Usta. 

Xaqani Əhmədov – Naşir. 

Əgər  siz, mən də   “XEYRİYYƏÇİYƏM”  deyirsinizsə, 
sıralarımıza qoşula bilərsiz.  Bizimlə əlaqə saxlayın: 

Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail:   zauryazar@mail.ru 

Tel: (+994) 70-500-63-36          E-mail: yazarlaraz@yandex.ru 

 

 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ 

 

 

mailto:zauryazar@mail.ru
mailto:yazarlaraz@yandex.ru
https://yazarlaraz.wordpress.com/
http://www.ustac.az/
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TƏŞƏKKÜRLƏR 

 
Şeirlərin və fotoların toplanmasında bizə köməklik 
etdiklərinə görə Cavidə, Xəzriyə və İlhama xüsusi 
təşəkkürlərimizi bildiririk. Sağ olun. Allah İldırım 
müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin ruhu şad olsun. 
 
“Yazarlar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

MÜNDƏRİCAT 
 
Ön söz........................................................................3 
İldırım Əkbəroğlunun şeirləri......................................5 
Fotolar......................................................................62 
Xeyriyyəçi  dostlarımız.............................................68 
Təşəkkürlər...............................................................69 
Mündəricat................................................................70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



71 

 

                           “Yazarlar” jurnalı 

Müəllif: İldırım Əkbəroğlu. 
Redaktor:  Gülü. 
Naşir:  Xaqani. 
Kitabın adı:  “70” (Seçmə şeirlər) 
Kitab “Yazarlar”ın kompüter mərkəzində yığılıb. 
Təşkilati dəstək: www.ustac.az (Qeyri-kommersiya) 
Rəsm tərtibatı: Lalə Mikayılzadə. 
Üzqabığının müəllifi:  Tuncay. 
Kompüterdə yığdı:  Gülü. 
Texniki redaktor:  Tuncay. 
Çapa imzalandı: 08.03.2020. 
Kitab xeyriyyə məqsədi ilə nəşr olunur. Odur ki, heç 

bir kommersiya marağı yoxdur və gəlir əldə olunması 
nəzərdə tutulmamışdır. E-kitab formatında istifadədə 
olan bütün əsas elektron kitabxanalara 
yerləşdiriləcək.  

Müəllif hüquqları qanunlarla qorunur. 

                            
Sayı: 100 əd.(Elektron variantı var.)  
Qiyməti: PULSUZ. 
Əlaqə: zauryazar@mail.ru      (+994)70-390-39-93     

F/b:Zaur Ustac .     
Kiatab   “Red N Line MMC” – nin mətbəəsində çap 

olunub.  Tel.: (+994 12) 408 09 84       
 sayt:http://www.rednline.az/  

http://www.ustac.az/
mailto:zauryazar@mail.ru
https://www.facebook.com/zaur.ustac
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Üzqabığının müəllifi:  Tuncay – Tuncay Mustafayev 
 

 

 


	TƏŞƏKKÜRLƏR

