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                               ÖN  SÖZ 

Dünya qloballaşır, bəşər düşüncəsi kosmopolit yön 
alır, lakin bütün bu sürətli hadisələrin fonunda 
uzaqdan bir işıq görünür – Vətən.  

Torpağa tapınmaq, vətənin qoxusu ilə nəfəs 
almağın həzzini yaşamaq hər insana nəsib olmur. 
Bu mübarək hissi yaşamağın özü bir şərəfdir.  
Zaur Ustac şeirlərdə vətən torpağının ətrində məst 
olan bir insan kimi misralarını da vətən rənginə 
boyayıb. 
 

Nədəndi, ürəyim çırpınır  yenə, 
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!   
 

–deyir şair və vətən aşiqi olduğunu isbat edir, 
göstərir ki,vətən həsrəti çəkmək insanlığın bariz 
göstəricisidir. 
 

Yağı cövlan edir, dağıdır yenə, 
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar! 
 

    Bu mirsalarda nəfəsi ilə, misraları ilə düşmənə 
hayqırır, ona hücum edir. Əslində şair silahı onun 
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çılğın misralarıdır. 
 

Nədir yenə, ümman kimi, 

çalxalanıb, coşdun, ürək? 

İçindəki bu təlatüm, 
bu oyanış de nə demək 

 

  Bu sətirləri oxuduqca şairin romantik 
zənginliyinə enirsən, onun ekzistensial aləmini kəşf 
edirsən. Ürəyin-qəlbin ahəngini vəsf edir şairimiz. 
 

Biz bilən ölçülər büsbütün yaddır, 
Çoxunun bildiyi quruca addır, 
Sərhədsiz, hüdudsuz qurucu zatdır, 
Bir “ol” – da var olan gücdü Yaradan.... 

 

– deyir şair və əslində bununla dərin bir həqiqət 
aşılayır oxucusuna. 
– Tanrı həqiqəti. Ta qədimdən bu günə qədər "Uca 
Yaradan" ədəbiyyatın ən ehtişamlı mövzularından 
olub və bəlkə də klassik ədəbiyyatın ən 
fundamental mövzusu olub. Bizim şair də bu 
möhtəşəm reallığa biganə qalmayıb və Tanrıdan 
savayı bütün varlıqların əslində yad olduğunu, 
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təkcə Uca Rəbbimizin bizə doğma olduğunu gözəl 
ibarələrlə dilə gətirib, təsbit edib. 
  Ümumiyyətlə Zaur Ustac şeirlərinin milli ruhu 

güclüdür, səmimidir, aydın və işıqlıdır.      
Arzumuz budur ki, şair bu cür vətəncanlı, torpaq 
ürəkli, insan düşüncəli şeirlərini mütəmadi qələmə 

alsın. Ümüdvaram ki, tezliklə Zaur Ustac  

doğulduğu vətən torpağına qayıdacaq, yeni 
təəssüratlarla yeni duyğularla daim yazıb 
yaradacaq. Bu bizim müqəddəs amalımızdır. 
 
Elnur QƏRARİ, 
AYB-nin üzvü,  şair. 
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               BİRİNCİ  KİTAB       

                                 

İSTƏMƏZDİM  
ŞAİR  OLUM 
HƏLƏ  MƏN 

       (Ömrün Gülşənli çağında)   
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GÖZÜM QALDI 

Hamı özünə yar tapdı, 
Mənim gözüm səndə qaldı. 
* * * 

Gözüm qaldı, gözlərində. 
Şirin-şirin sözlərində. 
* * * 

Gözüm qaldı, al yanaqda, 
Bəstə boyda, bal dodaqda. 
* * * 

Gözüm qaldı, incə beldə, 
Qara saçda, ağ sinədə. 
* * * 

Gözüm qaldı, baxışında, 
Yerişində, duruşunda... 
* * * 

Mənim dözüm səndə qaldı, 
Demək, ürəyim yarıdı. 
* * * 

Yarısı öz canımdadı, 
Yarısı səndə qalıbdı. 
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* * * 

Gözəl yarım sən incisən, 
Həm zərifsən, həm incəsən. 
* * * 

Gözəllikdə tayın yoxdu, 
Tərifinin həddi yoxdu. 
* * * 

Ağ buxabda, qara xallar, 
Qələm kimi qaşların var. 
* * * 

Saçların var, qulac-qulac, 

Ustac olmuş sənə möhtac!!! 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

ÇAĞIRIŞ 

Zaurun ürəyi doludur, dolu. 
Azaddır bil, sevgi, məhəbbət yolu. 
Uğurlu, uğursuz yollar uzunu 

Razı olsan, həmdəmin ollam sənin. 
* * * 
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Gözəl günlər yaşayırıq həyatda, 
Ürəyimiz birgə vursun həyatda, 
Lütüf göstər, gəl birləşək həyatda, 
Şən yaşayaq, sirdaşın ollam, sənin. 
* * * 

Əzizim, gəl, bir gün gedək çəmənə, 
Nəfis çiçəklərdən dər, tax sinənə, 
İncimə, yar, çoxmu getdim dərinə? 

Sevirəm de, sevgilin ollam, sənin. 
* * * 

Etiraz etmə, sözümə nə olar, 
Vicdanın var?- Bir kəlmə de nə olar... 
İncimə yar, incisən də nə olar? 

Razı olsan, aşiqin ollam sənin... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

SEVGİLİMİN TƏRİFİ 
Əzəl qanunudur, bu, təbiətin, 
Sevib, sevilməli oğlan da, qız da 

Adətən, oğlanlar seçir qızları, 
Mənim də gözlərim, qalıb bir qızda... 
* * * 
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O qız, mənim üçün dünyada təkdir, 
Ceyrana oxşayır, məsum baxışdan, 
Tanrım, paylayırkən gözəllik suyun, 
Damcı əskiltməyib, onun payından. 
* * * 

Çox gözəl, çox həssas, nə qədər incə 

Misli görünməmiş, bənzər mələyə, 
O qədər nazənin, o qədər nəcib, 
Onun gözəlliyi gəlmir xəyalə... 
* * * 

Bu qədər də, gözəl olarmı insan? 

Baxırsan, can alır qara gözləri, 
Ziyadar yanağı, dümağ sinəsi, 
Huşu başdan edir şirin sözləri... 
* * * 

Yarım tərbiyəli, ləyaqətlidir, 
Hər yoldan ötənə o, canan olmaz, 

Aldanıb namərdin şirin sözünə, 
Yarım öz aşiqin heç zaman atmaz. 
* * * 
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Şerə sığışmayır, yarın tərifi, 
Sözlə ifadəyə halı gəlməyir, 
Gözəl nişanların dedim yarımın 

Lakin gözəlliyi şerə gəlməyir... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

BAXIŞLAR QARŞILAŞANDA 

Hər gün rastlaşırıq, bilmirəm nədən, 
Bəlkə sevdiyimdən, yox, ondan deyil. 
Mən səni sevirəm, yəqin sən məni, 
Tanrım görüşdürür, ikimizi bil... 
* * * 

Qarşıma çıxırsan, nədənsə yolda, 
Bircə dəfə gül hüsnünə baxanda, 
Nədən sən də bu an mənə baxırsan? 

Nə olur, baxışlar qarşılaşanda? 

* * * 

Səndən soruşuram, mənə cavab ver, 
Niyə karıxıram sənə baxanda, 
Yəqin ki, baxışlar toqquşur bu an 

Mən sənə, sən mənə dinməz baxanda... 
1990-Yusifcanlı. 
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AYRILIQ 

Gözlərim dikilir yoluna sarı, 
Canandan bir xəbər, olaydı barı, 
* * * 

Gözlərim yol çəkir, könül intizar 

Xəyalım həmişə dağınıq olar. 
* * * 

Tanrım məni bəxtəvərmi yaradıb? 

Sənə mən də bir məhəbbət oyadıb... 
* * * 

Bu məhəbbət alovlanır,sönməzdir. 
Aşiqinin amalı tək, dönməzdir. 
* * * 

Düzü, yarım məndən yaman uzaqdı. 
Əsəri yox, məhəbbətim coşandı... 
* * * 

Əsil aşiq gərək oda qalansın, 
Cəfa çəksin, sonra yara calansın... 
* * * 

Uzaqlığın həm də məni coşdurar, 
Sənə olan məhəbbətim artırar... 
* * * 
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Uzaqlığın əsər etməz eşqimə, 
Uzaqlıq güc gəlməz, məhəbbətimə... 
* * * 

Yolumu kəssə də bir çox maneə, 
Aramıza girə bilməz, bil heç nə. 
* * * 

Mən səni sevirəm, inan ürəkdən, 
Məcnun tək bir yolun yolçusuyam mən... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

İNADINDAN DÖN 

Səni görən gözlərim, 
Özgəsinə baxarmı? 

Onu sevən oğlandan 

De görüm qız qaçarmı? 

* * * 

Sevgimizi heç edirsən, 
Günah sənin özündədi. 
Məni də məyus edirsən, 
Bəs, mənim günahım nədi? 

1990-Yusifcanlı. 
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İNCİTMƏ MƏNİ 
Ürəyimə ox atan qız, 
Ox atıb, yayın gizlətmə. 
Ürəyində söz saxlayıb, 
Ürəyimi gəl sizlətmə... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

SƏNİ GÖRMƏYƏNDƏ 

Səni görməyəndə, halım pozulur, 
İnan ki, damarda qanım da donur. 
* * * 

Gözlərim öyrəşib, qara gözlərə, 
Qulağım öyrəşib şirin sözlərə. 
* * * 

Bircə gün, görüşə sən gec gələndə, 
İnan ki, aşiqin dözmür, bu dərdə. 
1990-Yusifcanlı. 
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SEVƏCƏYƏM 

Baxıram, sevgilim necə gözəlsən, 
Məncə, gözəllikdə sən lap əzəlsən... 
* * * 

Qaşların çatılıb, bənzəyir yaya, 
Kirpiklər ox olub, könlüm ovlaya. 
* * * 

Məni valeh etdi, şirin sözlərin, 
Könlümü ovladı qara gözlərin. 
* * * 

Məni aşiq etdi, bircə baxışın, 
Axıtma, gözəlim, gözünün yaşın... 

* * * 

Öz yarım, gül, gülmək sənə yaraşır, 
Könlüm mənə hər an səndən danışır... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

HEYRANAM 

Qara, qıvrım saçlarına, 
Gül hüsnünə, qaşlarına, 
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* * * 

Sözlərinə, matam inan, 
Gözlərə olmuşam heyran... 
* * * 

Şirin dilli, bal dodaqlı. 
Qara xallı, ağ buxaqlı, 
* * * 

Şux baxışlı, gözəl, aman! 

Olmuşam, mən sənə heyran! 

1990-Yusifcanlı. 
 

 

BAXIŞIN VAR... 
O, qara gözlərin öldürür məni, 
Gözlərin baxışı yandırır məni. 
* * * 

Baxışından, baxışına fərq var yar, 
Hər baxışın mənə bir söz anladar. 
* * * 

Baxışın var, mənə məni sev deyər, 
Baxışın var, məni dindirmə deyər. 
* * * 
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Baxışın var, canım alır sevgilim, 
Baxışın var, deyir:-“baxma sevgilim”... 

* * * 

Baxışın var, məni döyər, incidər. 
Baxışın var, məndən incimə deyər. 
* * * 

Baxışın var, mənə sevda çatırar, 
Baxışın var, dərdimə dərd artırar. 
* * * 

Baxışlar, baxışlar mənası dərin, 
Onlar sözün deyər, siz gözəllərin... 
1990- Yusifcanlı. 
 

DÜZÜN BİLMİRƏM 

Sən də bir söz söyləmisən, 
Deyilənə inanmıram, 
Başqasına meyl etmisən, 
Bundan bir şey anlamıram... 
* * * 

Deyirlər ki, yarın guya, 
Artıq gəzir başqasıyla, 
Gecələr baxırlar Aya, 
Gündüzlər Günə qanmıram... 
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* * * 

Yəni, sən də beləmişsən, 
İnanmıram, doğrusu mən, 
Sən, Zauru incidərsən? 

Bu işdən baş açammıram... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

SƏNƏ NƏ OLUB? 

Ətrafa baxıram, sevən, sevilən. 
Bir mənim sevgilim məndən inciyib. 
O, məndən inciməz, burda nəsə var, 
Sözsüz, sevgilimi kimsə öyrədib... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

MƏHƏBBƏT 

Məhəbbət, əbədi duyğu, 
Duyğuların ən zərifi, 
Bu duyğu yaman həssasdır, 
Tez duyur, incikliyi... 

* * * 
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Məhəbbət, sonsuz ehtiyac, 
Ehtiyac, heç vaxt azalmaz... 

Həmişə kiməsə möhtac... 
Məhəbbətsiz heç nə olmaz! 

1990-Yusifcanlı. 
 

 

SƏNSİZ GÜNLƏRİM 

Mən səni sevmişəm lap əzəl günlər, 
Sənsiz keçən günlər nəyə gərəkdir? 

Yaddaşıma yaxın düşmür o, günlər. 
Sənsiz keçən anlar qərinələrdir... 
* * * 

Sənin ayrılığın yandırır mənı, 
Cəfasız sevginin mənası nədir? 

Aşiqin peşəsi, cəfa çəkməli, 
Son qovuşmaqdırsa, əzəl həsrətdir... 
* * * 

Cəfa çəkməyəndən aşiq olarmı? 

Sevməyən sevginin qədrin nə bilir. 
Meyvəsiz ağacın barı olarmı? 

Gərək sevəsənki, biləsən nədir... 
1990-Yusifcanlı. 
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TAMLIQ 

Allah  yaradırkən öz bəndələrin, 
Yarıya bölmüşdür insan bədənin. 
* * * 

Biri qız, biri oğlan iki paradır, 
Onlar haçansa qovuşmalıdır. 
* * * 

Onlar qovuşmalı, bir tamlıq üçün, 
Onlar qovuşmalı xoşbəxtlik üçün. 
* * * 

Təkcə qız, oğlan deyildir belə, 
Bülbül də öz meylin salmışdır gülə 

1990-Yusifcanlı. 
 

 

BU NƏ İNADDIR? 

Cəmalın bənzər Aya, 
Sən də döndün,Günə, Aya 

Ay gözəl nə olub sənə? 

Daha görünmürsən mənə? 

* * * 
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Yetər, bəsdir naz eyləmə, 
Qəti sözünü de mənə. 
Artıq bəsdi incitdiyin, 
Nədəndi, sənin gileyin? 

* * * 

Sən də sevirsən bilirəm, 
Məni atmazsan bilirəm, 
Belədirsə, naz eyləmə, 
Aşiqini gəl incitmə... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

LAL OLURAM 

Söylə, səndə nə var, çaşdırır məni? 

Nədir bu cazibə, nədir baxışın? 

Elə hey cəzb edir, cəmalın məni, 
Ancaq, mane olur mənə baxışın... 
* * * 

İstəyirəm, sənə yaxınlıq edim, 
Hərdən səninlə söhbət də edim, 
Səni sevdiyimi özünə deyim, 
Di gəl, aman vermir, mənə baxışın... 
* * * 
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Gəlirəm, baxışın məni dondurur, 
Səni görən kimi, huş başdan olur, 
İstərəm, söz deyəm, dilim lal olur 

Görür öz işini yenə, baxışın... 
1990-Yusifcanlı. 
 

 

BAX 

Baxışlar dikilir, düz gözlərimə, 
Gözlər tab gətirmir, bu işgəncəyə, 
Bəsdi, yara vurdun, qara gözünlə, 
İndi baxışınla gəl məlhəm eylə. 
* * * 

Gözüm gəzir qızlar içində səni, 
Sənin də gözlərin axtarır məni, 
Mən səni tapıram, sən də ki, məni 
Lakin, bacarmırıq baxışla hələ. 
* * * 

Tez üzünü çevirirsən o, yana, 
Baxışlar çəkilir, bilməm hayana, 
Utanırsan, naz edirsən miyana, 
O, məlumdur bacarmayırsan hələ. 
* * * 
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Baxırsan, bax, axıradək baxanda, 
Gizlənmək nə lazım, çinar dalında, 
Gözüm qalıb baxışının yolunda, 
Bir baxışla gəl könlümü şad eylə. 
1990-Yusifcanlı. 
 

HƏLƏ MƏN 

Dedilər, eşitdim sevmirsən məni, 
Dedilər ki, unut məhəbbətini, 
Demək tapdamısan eşq çəmənini, 
Bizi qınamazmı o gül, o çəmən 

O, çəməndən doymamışdım hələ mən. 
* * * 

Çox da ki, desinlər, sevməyirsən sən, 
Mənim saf eşqimi rədd eləyirsən, 
Bu ilk məhəbbəti unutmaram mən. 
Bəs bizə nə deyər, eşidən, bilən 

İstəmirəm, dilə düşüm, hələ mən. 
* * * 

Sən məni sevmirsən, mən ki, sevirəm, 
Sən həsrət çəkmirsən, mən ki, çəkirəm, 
Sənin həsrətini nəzmə çəkirəm, 
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Ürəyimi boşaldıram qələmlə, 

İstəməzdim, şair olum hələ mən... 
06 noyabr 1990 Yusifcanlı. 
 

HƏLƏ SƏN 

Bəs mənə nə deyər, dostlar, tanışlar? 

Söylə görüm, bu işi kim bağışlar? 

Dost qəmlənər, düşmən bunu alqışlar, 
Məhəbbətin nə olduğun get öyrən, 
Nabələdsən, böyük yolda hələ sən! 

* * * 

Həvəs nədi, məhəbbət nə get öyrən, 
Səadət nə, hərislik nə get öyrən, 
Səxavət nə, xəbislik nə get öyrən, 
Bütün bunlar lazımdı ki, biləsən, 
Nabələdsən, böyük yolda hələ sən! 

* * * 

Gözəl sima, heç gözəllik deyildir. 
İncə bədən, heç incəlik deyildir. 
Zərif tellər, heç zəriflik deyildir. 
Gözəl insan, sən daxilən gözəlsən, 
Nabələdsən, böyük yolda hələ sən! 

06 noyabr 1990 Yusifcanlı. 
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ÜRƏK SEVİR 

Kim dözərdi, bu həsrətə? 

Bir ömürlük vüsalətə, 
Bu taleyə, bu qismətə, 
Mən dözmüşəm, hamı bilir, 
Axı səni ürək sevir... 
* * * 

Gözləyirəm, gör nə vaxtdır, 
Səni görməm, gör haçandır, 
Qulaq səsdə, göz yoldadır, 
Darıxansa, ürəyimdir, 
Axı səni ürək sevir... 

* * * 

Hər gözəli ürək sevməz, 
Saf qəlb fitnə, fəsad bilməz, 
Səni görcək nitqim gəlməz, 
Bu an, danışan ürəkdir, 
Axı səni ürək sevir... 
* * * 

Səni görcək dinəmmirəm, 
Çünki, qəlbi dinləyirəm, 
Ürək nə deyir bilmirəm, 
Onu sənin qəlbin bilir, 
Axı səni ürək sevir... 
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Sən küssən də, mən küsmərəm, 
Sən inci, mən incimərəm, 
Sən atsan da mən sevərəm, 
Bu sənə həvəs deyildir, 
Axı səni ürək sevir... 
* * * 

Eşqibazlıq başqa şeydir, 
Bu gün bir, sabah ikidir, 

Gözəl gördün, sevgilindir, 
Bu eşqibazlıq deyildir, 
Axı səni ürək sevir... 
* * * 

Niyə atdın gözəl, məni? 

Mən ki, atammıram səni, 
Gərək, atmayaydın məni, 
Sevib, atan naxələfdir, 
Axı səni ürək sevir... 
10 noyabr 1990 Yusifcanlı. 
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DUYMADIN 

Sən məni duymadın, niyə bilmirəm? 

Arzular, duyğular puç oldu, niyə? 

Bil, məni məhv etdin, sən bilə-bilə, 
Sən məni duymadın, duya bilərdin... 
* * * 

Məni duymaq üçün saf qəlb lazımdı, 
İncə zövq, həssaslıq, paklıq lazımdı, 
Mənəvi gözəllik, saflıq lazımdı, 
Sən bunu bilərdin, ancaq bilmədin... 
* * * 

Məni duymaq üçün, sevmək lazımdı, 
İncə təbiətli, gözəl lazımdı, 
Bir geniş ürəkli, sirdaş lazımdı, 
Sən ola bilərdin, ola bilmədin... 
* * * 

Sən əzəllər mənim qəlbimcə idin, 
Sonralar bilmədim, niyə dəyişdin? 

Sən mənim sevgilim, ola bilərdin, 
Ola bilərdinsə, ola bilmədin... 
* * * 
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Ay gözəl, sən məni nədən duymadın? 

Duymadın, duysan da, saya almadın, 
Mənim ilk sevgimi, anlayammadın, 
Anlaya bilərdin, ancaq bilmədin... 
11 dekabr 1990 Yusifcanlı. 
 

UNUDA BİLMİRƏM 

Sən necə unutdun, anlayammıram, 
Axı sevən bir kəs, unuda bilməz, 
Bəlkə də unudar, mən bilməmişəm, 
Ancaq, kim unutsa, demək o, sevməz! 
* * * 

Bəzisi sevgini əyləncə bilir, 
Harda gözəl gördü, tez onu sevir, 
Bu qoçaq zənn edir, artıq sevilir, 
Ancaq o sevmir, sevilə bilməz! 
* * * 

Bunu sübut etmək , asandan asan, 
Sabah bir başqasın görür,bu oğlan, 
Yenisini sevir, köhnəni atan, 
Bu sevgi deyildir, ola da bilməz! 
* * * 
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Sən belə bilirsən, bu fikir yanlış, 
Mən səni sevirəm, bu sənə tanış, 
Sən öz eşqindən, sevgindən danış, 
Sən məni sevmirsən, bu ola bilməz! 

* * * 

Sən necə unutdun, məni ay gözəl, 
Sən ki, sevirdin məni lap əzəl, 
Məndən yan gəzirsən, gül olub xəzəl, 
Sənsiz güllər açmır, açıla bilməz! 
* * * 

Söylə, bilim unutmağın dilini, 
Mən də birtəhər unudum səni, 
Sən sevmirsən, mən sevməyin nə xeyri, 
Birtərəfli məhəbbət ola bilməz. 
* * * 

Sən unutdun, mən unuda bilmərəm, 
Bu əlimdən gəlmir, edə bilmərəm, 
Mən sevmişəm, daha sevə bilmərəm, 
Sən unut, Zaur unuda bilməz!!! 

08 dekabr 1990 Yusifcanlı. 
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DƏYİŞMİSƏN 

Bu gün baxışında başqa məna var, 
Deyən şübhələrin ərşə çəkilib, 
Qara gözlərində bir işartı var, 
Xoş məram üzündə sözə çevrilib. 
* * * 

Bu günkü baxışın başqa söz deyir, 
Bu baxışın deyir, inandım sənə, 
Könül xanimanım artıq sənindi, 
Bu gündən könlümü vermişəm sənə. 
* * * 

Mənim də eşqim çevrilib, inan 

Məhəbbət oduna yanan məşələ. 
Qəlbimi vermişəm, mən sənə çoxdan, 
İndi inam ilə onu al ələ... 
* * * 

Bu gün üzün gülür, səbəbsiz deyil, 
Məni görcək gizlənməyirsən, bu gün, 
Əvvəl gizlənirdin, olmamış deyil, 
Üzünü yana çevirməyirsən bu gün... 
* * * 
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Məni görcək itirmirsən özünü, 
Yanaqlar hallanır əvvəlki kimi, 
Ancaq məndən çəkməyirsən gözünü, 
Sən mənə baxırsan mən baxan kimi... 
* * * 

Xoş əhvalın üz-gözündən sezilir, 
Əvvəlki deyilsən, dəyişilmisən. 
Sənin hərəkətin məni çaşdırır, 
Hə, yəqin eşqimi indi qəbul edirsən... 
13 dekabr 1990 Yusifcanlı. 
 

 

BEŞİNCİ BAHAR 

Dörd bahar əvvəl görmüşdüm onu, 
Hələ o, günlərdə seçmişdim onu, 
Uşaqlıq hissiylə sevmişdim onu, 
İndi o, günlərim arxada qalıb. 
* * * 

İlk görüş heç zaman çıxmaz yadımdan, 
Anası yanında ötdü yanımdan, 
Baxdım ona, mən boylandım, arxadan, 
Uşaqlıq sevgisi damarda qalıb... 
* * * 
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O görüş, o hisslər izsiz qalarmı? 

Bu mənim sevgimin ilk baharıydı, 
İlk bahar qəlbimdə tonqal qaladı, 
Çərşənbə istisi qanımda qalıb... 
* * * 

İlk bahar özüylə sevinc gətirdi, 
Könül sirdaşımı mənə yetirdi, 

Əlbəttə bu dövr uşaqlıq idi, 
Bu, həmən istəkdi canımda qalıb... 
* * * 

Bu, qismət bəlkə də ilahidənmiş, 
Bəlkə də, o mənim taleyim imiş, 
Nə isə bu bahar ilk gəliş imiş, 
Hər bahar sözüylə yadımda qalıb... 
* * * 

İkinci bahar da güldü üzümə, 
Baxışları tez-tez düşdü üzümə, 
Hər gecə bir röya gəldi gözümə, 
Sevgim iki bahar qəlbimdə qalıb... 
* * * 
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Üçüncü baharda güllər açanda, 
Çiçəklər aləmə ətir saçanda, 
Mən öz qəlbimi ona açanda, 
Onun hərəkəti yadımda qalıb... 
* * * 

Dördüncü bahar da atın səyirdib, 
Artıq sözün deyib, xüdhafizləşib, 
Sevginin hər üzün mənə göstərib, 
Ağrısı, acısı arxada qalıb... 
* * * 

Düz dörd bahar görübdür eşqim, 
Sevgim daim parlar, sönməzdir eşqim, 
Sevgilim də deyir: - Sənə var eşqim, 
Beşinci bahara görən nə qalıb??? 

21 fevral 1991 Yusifcanlı. 
 

 

SƏNİ RÖYADA GÖRDÜM 

Gündüzlər fikrinlə yaşayıram mən, 
Gecə də xəyalın getmir, gözümdən, 
Ömrümə çökmüşdür çəkilməz bir çən, 
Onun çəkilməyi sənə qalıbdır... 
* * * 
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Hər gecə yuxuma gəlirsən nədən? 

Gördüm ki, bu axşam bizə gəlmisən, 
Mənimlə danışıb, söhbət edirsən, 
Gizlən-qaç oynamaq bizə qalıbdı... 
* * * 

Qaçıb gizlənmisən, tapmıram səni, 
Araya-araya qalmışam səni, 
Nə qədər səsim var, səslədim səni, 
Hövlank oyandım ki, ətrin qalıbdı... 
21 fevral 1991. Yusifcanlı. 
 

BƏZƏNMƏYİN YERSİZDİR 

Hər gün yeni paltar geyinən gözəl, 
Min bir büsatla bəzənən gözəl, 
Gül elə güldür, xəzəl də xəzəl. 
Bütün bunlar artıq işdir sevgilim... 
* * * 

Gözəlliyin zər-zibada deyildir, 

Yeniləşən libasında deyildir, 
Səni mənə gül cəmalın sevdirir, 
Libas, zinət artıq işdir sevgilim... 
* * * 
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Çalışma ki  gündə bir don geyəsən, 
Bər-bəzəkçün əl-ayaqdan gedəsən, 
Gərək sevdin, həqiqətdə sevəsən, 
Əsil sevmək başqa işdir, sevgilim... 
* * * 

Zinət də lazımdır, bəzək də gərək, 
Lakin həddini aşmasın gərək, 
Bir də sənə nə lazımdır bəzənmək? 

Sən elə gözəlsən, nadir sevgilim... 
* * * 

Sən elə gözəlsən, bil yaranandan, 
Sənə gözəlliyi verib yaradan, 
Sözlərinə görə incimə yardan, 
Düz sözün təsiri vardır sevgilim... 
25 fevral 1991. Yusifcanlı. 
 

 

NƏ LAZIM? 

Gül cəmalın Ay tək ışıq saçırsa, 
Al yanağın ətrafa nur saçırsa, 
Bal dodağın tər qönçə tək açırsa, 
Yersiz zinət, artıq bəzək nə lazım? 

* * * 
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Qara gözlər könlümü ovlayıbsa, 
Kipriklərin məni oda salıbsa, 
Qələm qaşlar huşu başdan alıbsa, 
Yersiz zinət, artıq bəzək nə lazım? 

* * * 

Qara zülfün dağılıbsa kürəyə, 
Bir aləmdir zülf dağıla sinəyə, 

Bu görkəmdə bənzəyirsən mələyə, 
Yersiz zinət, artıq bəzək nə lazım? 

* * * 

Yerişin incəsə, duruşun şuxsa, 
Sözlərin incisə, dürrü tək safsa, 
Baxışın yaraya məlhəm olursa, 
Yersiz zinət, artıq bəzək nə lazım? 

* * * 

Zərif əllər hənasız da gözəlsə, 
Barın açılmamış bir cüt qönçəsə, 
İncə belin məni heyran edirsə, 
Yersiz zinət, artıq bəzək nə lazım? 

* * * 
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Ustac deyər, bir gözəlsən qənirsiz, 
İlahi yaratmış səni bənzərsiz, 
Sən elə gözəlsən binədən şəksiz, 
Yersiz zinət, artıq bəzək nə lazım? 

25 fevral 1991- Yusifcanlı. 
 

 

TƏLƏSMİŞ BAHAR 

Qış çoxdan əkilib, hava isnişib. 
Mən elə bilirdim, daha bahardı, 
Qara bəxtim bu sözümə irişib, 
Söylədi, sus, gəlhagəl qabaqdadı. 
* * * 

Novruzgülü hələ çiçək açmamış, 
Külək əsdi, boran oldu, qar yağdı... 
Bənövşələr kol dibindən qalxmamış, 
Bahar ömrün üstünü şaxta aldı. 
* * * 

Eşq günəşi hələ tamam doğmamış, 
Aydın səma dönüb, buludlu oldu. 
Düymələnmiş o, qönçələr açmamış, 
İqlim çöndü, onları şaxta vurdu... 
* * * 
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Dörd baharın yola saldım, eşqimin, 
Arzular var idi gələn baharda, 
Hələ dadammamış tamın sevgimin, 
Gör, nələr baş verdi yeni baharda... 
* * * 

Mən elə bilirdim, eşq yolu düzdü, 
Sən demə, dərəsi, təpəsi varmış, 
Mən elə bilirdim, bu yol enişdi, 
Sən demə, enişin yoxuşu varmış... 
* * * 

Eşqi bənzədirdim, güclü bir çaya, 
O, böyük dağları yarıb, keçərdi, 
Sən demə, bu çaya bənd çəkilərmiş, 
Çay bəndin əlindən fəğan eylədi... 
* * * 

Bütün bunlar mənə qaranlıq qalır, 
Niyə, nə səbəbə bəs oldu belə? 

O, məni sevirdi, mən də ki, onu, 
Bəs niyə qar yağdı laləli çölə? 

* * * 
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Bu, baharla eşqimin bənzəri vardı, 
Havalar isnişdi, torpaq dincəldi. 
Mart ayı girdi, çərşənbə yandı, 
Hamı fikirləşdi, artıq bahardı... 
* * * 

Günəş doğdu, tək bircə gün, necə ki, 
Mənim eşqim dördcə bahar parladı... 
Beşinci bahardı... axı beş nəsdi, 
Eşq çəmənzarına dümağ qar yağdı... 
Odur, bir çölə bax, necə qar yağır... 
Bax, bu yağan qar sevgimə yağır, 
Hələ qovuşmamış sevən bir qəlbdə, 
Bax, bu soyuq qar tonqal qalayır... 
* * * 

Ay aman, çölə bax, necə güclənir, 
Təbiət elə bil hücuma keçir, 
Bu qar gah dondurur, gah da isidir, 

Neyləmək, hər şey yaradanın öz əlindədir... 
* * * 

Bir də eşq yolunda yoxuş olmasa, 
Bu yolu getməyin nə mənası var? 

Sevgi həsrətsiz qovuşmaqdırsa, 
Daha sevməyin nə mənası var? 
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* * * 

Qar yağır bahar ömrün bahar gününə 

Deyirlər qar ilin bərəkətidir... 
Qar yağır sevgimə, məhəbbətimə, 
Bəlkə, ağ qar, eşqimə paklıq gətirir? 

* * * 

Qar yağır, qoy yağsın, eybi yox 

Yağan qar qalmayıb, əriyəcəkdir. 
Yalanlar, bəd əməllər, şübhələr 

Bəlkə də bu qarla əriyəcəkdir... 
* * * 

Qar torpağın yorğanıdır, deyiblər 

Bu qar da eşqimi qoruyur bəlkə 

Yağan qar əriyib, su olacaqdır. 
Sonu da aydınlıq olacaq bəlkə... 
* * *     * * *      * * * 

Qar dünən yağmışdı, artıq bir gündü, 

O, qar da əriyib, heç nə qalmayıb. 
Torpaq cana gəldi,hava açıldı... 
Daha boran, çəndən əsər qalmayıb. 
* * * 
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Torpağa yağan qar çox tez əridi, 
Eşqimə yağan qar buz bağlayıbdı... 
Torpağa can verən, təzələndirən 

Eşqimi sağalmaz yaralayıbdı... 
* * * 

Bəlkə bir də eşq günəşi doğacaq, 
Ümid daha bəlkələrə qalıbdı... 
Düymələnmiş, o qönçələr açacaq 

Mənimki tək Yaradana qalıbdı... 
08-25 mart 1991 Yusifcanlı. 
 

GECİKMİŞ ETİRAF 

Könlümü mən verdim sənə, 
Sən də onu aldın ələ, 
Bəs, eşqin nə verdi mənə? 

Onu sən deyə bilmərsən... 
* * * 

Sənin eşqin mənə həsrət, 
Qanıma hopmuş vüsalət, 
Verdi mənə böyük bir dərd 

Onu sən duya bilmərsən... 
* * * 
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Ustac, bəsdir xiffət etdin, 
Ömrünü eşqə həsr etdin, 
Keçən ömrü bada verdin, 

Sən bunu niyə bilmirsən? 

09 aprel 1991 Yusifcanlı. 
NƏ İSTƏYİM? 

Mən vurğunam, qələm qaşa 

Şux qamətin bir tamaşa, 
Yanağında xallar qoşa, 
Daha səndən nə istəyim? 

* * * 

Təkrarsızdı xətti-xalın 

Al rəngi var, yanağının, 
Qıvrım telin, qulac saçın, 
Daha səndən nə istəyim? 

* * * 

Ustac deyər sözün düzün, 
Nə əskilməz, öyməz özün, 
İlham pərim qara gözün, 
Daha səndən nə istəyim? 

15 aprel 1991 Yusifcanlı. 
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BİR XƏBƏR 

Neçə vaxtdı eldən ayrı düşmüşəm, 
El-obamdan mənə xəbər göndərin... 
Gör nə vaxtdı yardan hal bilməmişəm. 
Cananımdan mənə xəbər göndərin!!! 
* * * 

Güldən ayrılalı, bülbül qan ağlar, 
Eldən ayrılalı, gözüm saralar, 
Yardan ayrılalı, qəlbim daralar, 
Gülzarımdan mənə xəbər göndərin!!! 
* * * 

Eşq oduna alışıram, yanıram. 
Həsrətinlə çırtaçıt qovruluram. 
Eldəkilər, hali olun Zauram. 
Sirdaşımdan mənə xəbər göndərin!!! 

16 iyul 1991 Bakı. 
 

DARIXIRAM 

Günlər ötür, neçə vaxtdı burdayam. 
Elə bil ki, boğuluram, dardayam, 
Nə bilirsən; nə var, nə yox, hardayam? 

Sənsiz yaman darıxmışam, güləndam... 
* * * 



 

44 
 

Həsrətindi məni yaxıb, yandıran 

Cəmalındı qəlbimi darıxdıran, 
Vüsalətdi içimdə od qalayan, 

Sənsiz yaman darıxmışam, güləndam... 
* * * 

Sən demə ki, aşiq uzaq yerdədi, 
İnan, qəlbim həmişə səninlədi. 
Sən hardasan, Zaur həmən yerdədi. 
Sənsiz yaman darıxmışam, güləndam... 
20 iyul 1991 Bakı. 
 

 

 

 

GƏLSƏNƏ 

Şükür Allaha, yaxşısan. 
Eşitdim ki, sağalmısan, 
Çoxdan ayağa qalxmısan. 
Aşiqi də düşünsənə, 
Bircə, bu yana gəlsənə... 
* * * 
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İnsan hədər yaşamayır, 
Həyatda hər qəza vardır, 
Əsası can sağlığıdır. 
Qəza ötdü, sevinsənə 

Bircə, bu yana gəlsənə... 
* * * 

Qıvrımtellim fikir eləmə 

Xəta yoxdur saf diləyə, 
Mərəz də bənzər küləyə, 
Əsib, dayanıb gülsənə 

Bircə, bu yana gəlsənə... 
* * * 

Sən xəstəsən eşidəndə, 
İnanmadım mən qasidə 

Bir üşütmə vardı məndə, 
Bu günə şükür desənə 

Bircə, bu yana gəlsənə... 
* * * 

Ustac deyər, Gün doğacaq, 
Bulanıq su durulacaq, 
İki sevən qovuşacaq, 
Bu həqiqəti bilsənə, 
Bircə, bu yana gəlsənə... 
17 oktyabr 1991 Ağdam. 
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GÖRÜŞ 

Görüşmürdük neçə vaxdır, sevgilim, 
Günahkarı nə sən idin, nə də mən. 
Bu sözlərin yeri deyil, nə lazım? 

Bu dəfə də görüşdük, təsadüfən. 
* * * 

Səni gördüm, inanmadım gözümə, 
İlahi, xoşbəxt yarandım mən də, 
Əl-ayağım baxardımı sözümə? 

Az qaldım, yıxılam durduğum yerdə. 
* * * 

Gözəllikdə birə min dəyişmisən, 
Gözəl idin, indi göyçək olmusan, 
Əzəlki tək əqli başdan alırsan, 
Qönçə idin, indi çiçək olmusan! 

* * * 

Gözəllikdə birə min dəyişsən də, 
Xasiyyətdə elə, həmən qalıbsan. 
Məni görcək tez itirdin özünü, 
Əzəlki tək yenə də utanırsan. 
* * * 
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Baş açmıram, bu xasiyyət de, nədir? 

Naz edirsən, yoxsa, sənə peşədir? 

Bu, ayrılıq mənə əzab verirdi, 
Bu, görüş de, səni sevindirmədi? 

* * * 

Bu, görüşü mən anlaya bilmirəm, 
Nə üçün yolumdan mən geri döndüm? 

Nə isə olacaq, sanki, bilirdim, 
Geri döndüm, yolumda səni gördüm... 
* * * 

Xoş təsadüf, yoxsa tale yazısı? 

Hər nə isə mənə sevinc bəxş etdi, 
Həyatımın ən xoşbəxt bir anı tək, 
Ömür kitabına bunu nəqş etdi. 
* * * 

Saf bir diləklə yazdım bu şeiri, 

Oxuma, bu şeiri həzz almaq üçün. 
Həsrətin vüsalın yaşadır hər söz, 

Oxu, o görüşü xatırlamaqçün... 
22.11.1991. Yusifcanlı. 
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NİYƏ ELƏ BAXIRSAN 

Xoş baxışlı, şux duruşlu ceyranım, 
Söylə mənə, niyə elə baxırsan? 

İlk istəyim, son məqsədim, amalım, 
Söylə mənə, niyə elə baxırsan? 

* * * 

Soruş nələr, oxunmayır gözündə, 
Bu baxışda sevinc də var, kədər də, 
Baxışında vüsal da var, həsrət də, 
Söylə mənə, niyə elə baxırsan? 

* * * 

Baxışınla aşiqə zülm edirsən, 
Bir baxışla, neçə min söz deyirsən, 
Bu baxışla Ustacı incidirsən, 
Söylə mənə, niyə elə baxırsan? 

24.11.1991. Yusifcanlı. 
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NƏYİMƏ LAZIM 

Ay gözəlim nədir, yenə gülürsən? 

Gözlərə əsirəm, bunu bilirsən, 
Eşq badəsin doldururam, içirsən, 
Boşalmış qədəhlər nəyimə lazım? 

* * * 

Eşq oduna yanan mənəm, yoxsa, sən? 

Anlamıram, söylə necə sevirsən? 

Yanan mənəm, yenə sən isinirsən, 
Boş yerə kül olmaq nəyimə lazım? 

* * * 

Eşq oduna mən yanıram, sən də yan, 
Zauru həmişə öz yanında san, 
Aşiqi xatırla hər saat, hər an, 
Mənasız gülməyin nəyimə lazım? 

24.11.1991. Yusifcanlı. 
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ÜRƏK SÖZLƏRİ 
Ürəyimdə sözüm çoxdur deməyə, 
Elə, bu an qələm gəlir köməyə, 
Başlayıram, qəlbimdəkin deməyə, 
Bu anlarda kaş mənimlə olaydın... 
* * * 

Gözəl yarım, çox demişəm, gözəlsən, 
Məncə, gözəl azdır, sən bir mələksən, 
Mənim üçün sən göylərdən enmisən, 
Göydən enən mələk, canım alaydın... 
* * * 

İlahi, nə qədər bəxtəvərəm mən, 
Belə bir, gözəli, gördüyüm gündən, 
Xoşbəxt həyat müjdəçisin sevəndən, 
Ay qaranquş, bu yaxına qonaydın... 
* * * 

Göylər qızı, yer oğluna yaraşır, 
Bil, çoxları eşqimizdən danışır, 
Bunu bil ki, baxışlar da danışır, 
Məlhəmli baxışla bir də baxaydın... 
27.11.1991. Yusifcanlı. 
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ƏZAZİL OLMA 

İlahi yaratmış, bütün neməti, 
O, hər an verdiyini ala da bilər, 
Açmış qızılgülə bel bağlama, sən 

Açmış o, qızılgül sola da bilər. 
* * * 

Odur ki, sözümü deyirəm sənə, 
O qara gözlərlə əzab vermə, gəl. 
Onu da ilahi bəxş etmiş, sənə, 
O qara gözlərlə öyünmə, gözəl... 
* * * 

Qıvrım tellərinlə, süzgün baxışla, 
Bu qədər öyünmək, nəyə lazımdır? 

Dümağ cəmalınla, qara xalınla, 
Aşiqə zülm etmək, bil faydasızdır... 
* * * 

Gözəlim, bilginən bu gözəlliyi, 
İlahi vermişdir, sənə borc kimi. 
Bir zaman alacaq bu gözəlliyi, 
Çoxdan alınmalı, alacaq kimi... 

* * * 
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Deməli, öyünmək yersizdir gözəl, 
Onsuz da aşiqə həsrətin bəsdir. 
Qara qaş-gözünlə, incə belinlə, 
Bunca öyünmək, bil ki, əbəsdir. 
* * * 

Düzdür, gözəllər nazsız olmayıb, 
Dünyada can alan gözəl çox olub. 
Açmış qızılgüllər solduğu kimi, 
Onlar da bir zaman eləcə, solub... 
* * * 

Deyirəm, sözümün lap, kəsəsini, 
İlahi yaratmiş səni gözəl tək, 
O, hər an soldurar, gül cəmalını, 
Amansız, rəhimsiz, güclü xəzan tək... 
27.11.1991. Yusifcanlı. 
 

 

GECƏLƏR 

Eşqinin bəxşi mənə, ancaq olub buz gecələr, 
İstirahət də itib, nəki günüz, həm gecələr. 
* * * 

Gözəl, hüsnünlə zülüm, gəl eyləmə aşiqə sən, 
Onsuz da əzir məni, sənli, sənsiz qəm gecələr. 
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* * * 

Hüsnün ki, nəqş olunur, tamam-kamal gözlərimə 

Hər şeyi ağ görürəm, gözlərim sərsəm gecələr. 
* * * 

Həmişə mənimləsən, çünki mənim canımdasan, 
Ustaca han nə gərək, hər şeyi, həmdəm gecələr. 
21.12.1991. Yusifcanlı 
 

 

GÖZƏLİM 

Necə idin, indi də elə varsan, 

Bir söz de, lal olub, qalma, gözəlim. 
Bircə kəlmə söz deməyib, durursan, 

Sükutunla canım alma, gözəlim. 
* * * 

Hüsnünlə çoxunu yandırıb, yaxdın, 
Mənə isə özgə nəzərlə baxdın, 
De sözün nə idi? – demədin qorxdun, 

Ürəyində söz saxlama, gözəlim. 
* * * 
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Neçə vaxdır səndən xəbər gözlərəm, 
Yerişini, duruşunu izlərəm, 
Gözləmişəm, mən yenə də gözlərəm, 
Səbrimi əlimdən alma, gözəlim... 
29.02.1992. Yusifcanlı. 
 

 

ÜMİD 

Gözəlim bilmirəm indi hardasan, 
O, xoş günlərin qədrini bilmədin. 
O, firavan günü hardan taparsan? 

O, xoş günlərdə də bir yol gülmədin... 
* * * 

Baxırdın naməlum, süzgün baxışla, 
Nə bilim, bir daha haçan baxarsan? 

Ümidi üzməyək, bəlkə qovuşduq, 
O zaman sözsüz ki, başqalaşarsan... 
* * * 

Bəlkə də heç zaman görüşmədik biz, 
İki can bir qəlbdə yaşayamadıq. 
O zaman, bəs necə olar halımız? 

Dünyaya yenidən başlamalıyıq? 

* * * 
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İlahi, gör nələr düşünürəm mən, 
Bəlkə də dəliyəm, sərsəmləyirəm. 
Çətin bu həsrətə tab etsin ürək, 
Yerini nişan ver, ora gələrəm. 
20.03.1992. Xanabad. 

 

TALE YAZISI 

Harda qaldı xoş günlərim? 

Yenə cananla olaydım. 
Gündə min yol əhval tutub, 
Dərdindən hali olaydım... 
* * * 

Bəs nə bilim, hara getdi? 

Bəlkə, bu iş burda bitdi? 

Deyən, ipin ucu itdi? 

Kaş, onu yenə tapaydım... 
* * * 

Bu da tale yazısıdı, 
Hərəyə bir cür yazıldı, 
Mənə də bu yazılıbdı, 
Kaş ki, onu oxuyaydım... 
* * * 
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Mənimki belə gətirdi, 
Yarımı gözdən itirdi, 
Şükür, bu da bir qismətdi, 
Qismətimə tez çataydım... 
21.03.1992. Xanabad. 

 

 

GECİKMİSƏN 

O məsum baxışla az bax, ay gözəl! 
Sənə başqa gözlə baxa bilmərəm. 
Qəlbim neçə vaxdır başqasındadır, 
Canana xəyanət edə bilmərəm. 
* * * 

Demirəm, sən çirkin, ya da gözəlsən, 
Doğrusu, bunu mən deyə bilmərəm, 
Gözlərim baxsa da, gözəl, hüsnünə, 
Qeyri-adi nəsə duya bilmirəm. 
* * * 

Çünki bu gözlərin nuru başqadır. 
Onun həssaslığın başqa can almış. 
Mənim gözlərimdə bircə gözəl var, 
Onsuz, gözlərim sanki, kor qalmış... 
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Sən də bir gözəlsən, başqası üçün, 
Çünki bu həyatın həqiqətidir. 
Atalar sözü var, yəqin bilirsən; 
- “Könül sevən, göyçək olar”- bu həqqdir! 
23.03.1992. Xanabad. 

 

 

QARANQUŞUM 

Yardan xəbərsizəm, xeyli var, ara. 
Qaranquşum, mənə bir xəbər gətir. 
Aşiqin adından söz yetir yara, 
Cananımdan mənə bir xəbər gətir. 
* * * 

Denən ki, aşiqin yaman dərdlidir, 
Ürəyi qubarlı, həm həsrətlidir, 
Ayrılıq ələmi çox dəhşətlidir, 
Bunları canana birtəhər yetir... 
* * * 

Denən ki, Ustacın yoxdu gecəsi, 
Soruşma halını, yoxdu necəsi, 
Ürəyində sözü vardır deyəsi, 
Özünü tezliklə aşiqə yetir! 

15.04.1992. Yusifcanlı. 
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SEVGİLİM 

Bir gün səni gördüm, əqlimi aldın, 
Məni özgə bir, bəlayə saldın, 
Gözünü süzdürüb, qıyqacı baxdın. 
Canımı odlara saldın, sevgilim! 
* * * 

Naz-qəmzən bir idi, min olub indi, 
Çöhrən pərişandı, sözün şirindi, 
Baxışın od saçır, gözün sərindi, 
Canımı odlara saldın, sevgilim! 
* * * 

Nazlana-nazlana hərdən gələrdin, 
Ustac yaman gündə, bircə, görəydin, 
O, yerişlə bir də gəlib-gedəydin, 
Canımı odlara saldın sevgilim! 
19.04.1992. Yusifcanlı. 
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GÖRÜŞ YERİNDƏ 

Nə qədər bu yolda qarşılaşmışıq, 
Elə burda, döngədə rastlaşmışıq, 
Gülümsəyib, bir az da qımışmışıq, 
Bu həmən ağacdı, bu həmən yoldu... 
* * * 

İlk baxışda çiyni üstdən boylandı, 
Gözü güldü, yanaqları allandı, 
Anası da yanındaydı, utandı, 
Bu həmən doqqazdı, bu həmən yoldu... 
* * * 

Sonralar nə qədər görüşdük burda, 
Yoxsa, sehirlidi bax bu çinar da, 

İndi məni niyə qoyubdu darda, 
Bu həmən çinardı, bu həmən yoldu... 
* * * 

Gündə neçə dəfə keçirəm burdan, 
O dilsiz görüşlər, keçir xəyaldan, 
Deyirəm, indicə çıxacaq ordan, 

Bu həmən döngədi, bu həmən yoldu... 
19.04.1992. Yusifcanlı. 
 

 



 

61 
 

OLANDA 

Nə gözəlsən, zülf pərişan olanda. 
Bir gələsən, yar pərişan olanda. 
* * * 

Eşq oduna yandı aşiq, kül oldu, 
Kaş görəydin, sən alışan olanda. 
* * * 

Sevməyin də əcəb qanunu varmış, 
Çıx görüşə, el yatışan olanda. 
* * * 

Gözlərində gözlərimin izi var, 
Bir dəsgahdı, üz qımışan olanda. 
* * * 

“Könüllərdən könüllərə körpü var”, 

Ürəyimi oxuyaydın, göz baxışan olanda... 
27.04.1992. Yusifcanlı. 
 

 

EY GÖZƏL 

Ey gözəl, zülfü pərişan, bu canan sənin deyilmi? 

Gün düşür, kölgə sürünür, bu kölgə sənin deyilmi? 

* * * 
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Naz etdin, şux yerişinlə, rişələr atdın qəlbimə, 
Əqli aldın, huşsuz etdin, bu sərsəm sənin deyilmi? 

* * * 

Ləpir düşdü, ləpir üstə, axır ki, düşmüşəm xəstə, 
Gəl, götür qolların üstə, bu xəstə sənin deyilmi? 

07.05.1992. Yusifcanlı. 
 

ORDAMI ? 

El yoluyla bir dəstə gözəl gəlir, 
Görən, mənim sevgilim də ordamı? 

Gözüm mənsiz gözəllərə zillənir, 
Aradığım gülüz pəri ordamı? 

* * * 

Bir, ötəri görüş üçün yanmışam, 
Onu çoxdan öz sevgilim sanmışam, 
Xoş arzuyla asimana qalxmışam, 
Baxım görüm, o ay üzlüm ordamı? 

* * * 

Dayanmışam, gözləyirəm bayaqdan, 
Gülər üzlə gəlib keçdi yanımdan, 
Xeyli baxdım, mən boylandım arxadan, 
Üzüm göydə, səadətim ordamı? 

10.07.1992. Yusifcanlı. 
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GECƏM 

Ay-ulduzlu bir gecədə, yenə xəyala dalmışam, 
Ay-ulduzun, bu gecənin xeyli seyrinə qalmışam, 
Özümü gah yar yanında, gah da ki, tənha 
saymışam, 
Görən, bunun hansı düzdü, hansı yalan, ay Allah?! 

* * * 

Yarı səmada zənn edib, demişəm ki, yanımdadı, 
Onu, ulduza bənzədib, demişəm ki, yaxındadı, 
Ya da Günəşə oxşadıb, demişəm ki, uzaqdadı, 
Görən, bunun hansı düzdü, hansı yalan ay Allah?! 

* * * 

Uzaq ulduz nə parlayır, o yarımın lap özüdü, 
Bir, Aya bax mülayimdi, o yarımın lap sözüdü, 
Günəş də ki, gizlənibdi, o yarımın lap üzüdü, 
Görən, bunun hansı düzdü, hansı yalan ay Allah?! 

* * * 

Aşiqəm bax o ulduza, necə ki, yara aşiqəm, 
Aya da çoxdan vurğunam, necə ki, yarı sevirəm, 
Günəş üçün darıxmışam, necə ki, yara həsrətəm, 
Görən, bunun hansı düzdü, hansı yalan, ay Allah?! 

05.09.1992. Yusifcanlı. 
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TƏZADLI DÜNYA 

Sənsiz gün keçirmək nə qədər çətin? 

Sənsiz heç, ovuna bilmirəm, inan. 
Xəyal tək görüşə gəlirsən hər gün, 
Dünyanın xoşbəxti, oluram bu an. 
* * * 

Bu dünya görəsən, niyə belədi? 

- Həsrəti vüsala qoşa yaratmış. 
Dünya yaranışdan elə belədi; 
Adəmi Həvvaya çox həsrət qoymuş. 
* * * 

Yaranışdan belə yaranmış dünya, 
Pis ilə yaxşısı, şər ilə xeyir. 
Zülmət qaranlıqla, işıqlı dünya, 
Bu dünya əzəldən elə, belədir. 
09.09.1992. Yusifcanlı. 
 

HƏSRƏTƏM 

Səni görmək üçün qəfil, darıxdım. 
Bilmədim nə edəm yaman, karıxdım. 
Yerimdə lam qalıb, xeyli duruxdum, 
O qara gözlərin həsrətindəyəm! 
* * * 
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Düzü, heç bilmirəm nə olub mənə, 
Xəyalın çəkilib gözüm önünə, 
Gözlərim zillənib, xəyal hüsnünə, 
Doğdu cəmalının həsrətindəyəm! 

* * * 

İlahi yaratmış, səni bir yoxdan, 
O qara gözlərə aşiqəm çoxdan, 
Bir kəlmə alaydım, o bal dodaqdan, 
O şirin sözlərin həsrətindəyəm! 
18.09.1992. Yusifcanlı. 
 

 

GÖRÜŞ HƏSRƏTİ 
Yolunda can qoydum, sən tək gözəlin, 
Neynəyim, əllərin çatmır əlimə. 
Yaman darıxmışam, sənsiz nazənin, 
Səni görmək düşüb yenə könlümə. 
* * * 

Əllərim, əlinə uzalı qalıb, 
Sözlərim, sahmana düzülü qalıb, 
Gözlərim yolunda süzülü qalıb, 
Yeni bir istək dolub qəlbimə. 
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* * * 

İstərəm, hüsnünü bircə an görüm, 
Üzündən-gözündən halını duyum, 
Göz-gözə səninlə hal-əhval edim, 
Lal-dinməz bir görüş gəlib eynimə... 
23.09.1992. Yusifcanlı. 
 

 

DİLBƏRİM 

Ay gözəl, amandır, getmə, dayan bir. 
Sinəmdə çırpınan ürək sənindir. 
Məhəbbət quyusu yaman dərindir. 
Dibinə çatmayır, neynim əllərim, 
Gülərüz, şirinsöz, qəşəng dilbərim! 
* * * 

Gəl mənim dərdimdən hali ol, ay qız. 
Aşiqi çoxdandır qoymusan, yalqız. 
İndi, elə vaxdır, hökm edir payız. 
Bahara uzalı qalıb, əllərim, 
Gülərüz, şirinsöz, qəşəng dilbərim! 

* * * 
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Nə vaxt gələcəksən, söylə görüşə, 
Qəlbimi yandırdın, sönməz atəşə, 
İnan, qurban dedim, bu cür gəlişə, 
Yollara dikili qalıb, gözlərim, 
Gülərüz, şirinsöz, qəşəng dilbərim! 

27.09.1992. Yusifcanlı. 
 

 

 

BƏRDƏLİ QIZI 
Qəmzəli-qəmzəli bir də baxaydın, 
Könlümü yenə də oda yaxaydın, 
Solmaz çiçək kimi yenə açaydın, 
Xəfif təbəssümlə, Bərdəli qızı. 
* * * 

Nədir bu işvə, hardandı bu naz? 

Dağ qızı Lalə də heç, belə olmaz, 
Qəmzəli Bənövşə yanında açmaz! 
Hüsnün gül-çiçəkdir, Bərdəli qızı! 
* * * 

Görəsən, haçansa görəcəm sizi? 

Yoxsa, yaşadacam xatirənizi? 
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O süzgün baxışlı hədiyənizi, 
Ay şirin dilli, Bərdəli qızı. 
* * * 

Yazdım, bu şeri saf bir, diləklə, 
Qalsın, bu görüşdən şirin xatirə, 
Haçansa, qayıtsam mən bu illərə, 
Yadigarın olsun, Bərdəli qızı. 
* * * 

Başqa bir, məqsədim-məramım yoxdu, 
Elimin sənin tək  gözəli çoxdu, 
Zaurun gözləri inan ki, toxdu, 
Özünün yarı var, Bərdəli qızı! 
28.09.1992. Ağcabədi. 
 

 

OLDUN 

Cana candan can demişəm, 
Səni oda yan demişəm, 
Məni hər an an demişəm, 
Neyçün belə anmaz oldun? 

Getdin, yenə gəlməz oldun! 

* * * 
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Mən həmişə səninləyəm, 
Kölgən kimi sürünərəm, 
Çünki mən də sən deyiləm, 
Sən bunları bilməz oldun, 
Getdin, yenə gəlməz oldun! 

* * * 

Səni eşqimə bülədim, 
Canına öz canım dedim. 
Nisgilin, həsrətin yedim, 
Neyçün bunu görməz oldun? 

Getdin, yenə gəlməz oldun! 

* * * 

Bənövşə tək açmış idin, 
Gül ətrini saçmış idin, 
Eşq bağından qaçmış idin, 

Çox gözlədim, dönməz oldun, 
Getdin, yenə gəlməz oldun! 

* * * 

Bu inaddan gəl dön, ay qız! 

Aşiqi çox qoyma, yalqız. 
Gəl, Zauru yorma, ay qız! 
Neyçün sən vəfasız oldun? 

Getdin, yenə gəlməz oldun! 

08.11.1992. Yusifcanlı. 
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NƏDƏNDİ 
Bəstə boylu ay utancaq gözəlim, 
Yanağın allanır söylə, nədəndi? 

Gah tutulur, gah açılır gül siman, 
Kirpiyin qırpılır söylə, nədəndi? 

* * * 

Yerişin bir aləm, baxışın başqa, 
Qıvrım tel bir aləm, hüsnün bir başqa, 
Gözəlim, gəl söylə bir gözdən başqa , 
Qaş, ya tel çaşmayır söylə, nədəndi? 

* * * 

Ustacın sənəmi, gözəl nazənin, 
Gah şux görünən, gah da ki, həzin, 
Bütün bu dünyanı birbəbir gəzin, 
Sizi məncə sevən yoxdu, nədəndi?! 
29.12.1992. Yusifcanlı. 
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O GÜN 
Yadıma düşürsən 

O, qarlı gündə... 
Necə addımlayıb, 
Necə güldüyün, 
Sevinci mənimlə 

Yarı böldüyün. 
Sanki, bayaq olub, - elə, lap indi, 
Hələ də sözlərin qulaqlarımda 

İsti nəfəsini duyuram indi. 
De, necə atdın, sən bu addımı, 
Hansı cəsarətlə çağırdın məni? 

Dayanıb qarşımda, - gülər üzlə sən 

Şirin kəlmələri  
Sapa düzürsən. 
Tez dedin, qəlbindən keçənləri sən. 
Gülə-gülə çox iti, 
Sən bitirdin söhbəti. 
Elə, danışırdın ki, 
Sözlərin çox cilalı, 
Hədsiz nizamlı idi. 
Sənin danışdıqların, 
Elə bil ki, şeirdi, 
Mən isə, dinləyirdim... 
13.12.1993. Tərtər. 
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QƏFƏS 

Xəyal aləmində qanadlanırkən; 
Çox uzaq yolları yaxın edirəm, 
Səninlə görüşür, həmsöhbət olur 

Sevinc, kədərimi yarı bölürəm. 
* * * 

Çox vaxt gülərüz, daim səmimi 
Hər vaxt dağıdırsan nisgili, qəmi. 
Belə, görüşlərdə gördüm qəlbimi; 
Gördüm ki, qəlbimdə yerin var sənin. 
* * * 

Həyatı zənn etdim, bir xəyal kimi. 
Gördüm ki, bu həyat puç əfsanədir. 
Elə bir həyatı yaşaya bil ki, 
Anlaya biləsən dünya qəfəsdir... 
14.12.1993. Tərtər. 
 

 

GƏRƏKDİR 

Həyat bir bağçadır, sən onun gülü, 
Hər bir gülün öz bülbülü gərəkdir. 
Mən səni bənzətsəm, göydə Hilalə, 
Hər hilalın öz ulduzu gərəkdir. 



 

74 
 

* * * 

Yox əgər, oxşatsam, mən səni şamə, 
Hər bir şamın pərvanəsi gərəkdir. 
Ustac kəsə deyər, getməz dərinə, 
Səntək yarə, məntək aşiq gərəkdir... 
15.05.1994. Qapanlı. 
 

ÜMİD 

“Hər zülmət gecənin bir gündüzü var”, 

Yoxuşu yenişlə qoşa yeriyir. 
Gün doğur, Gün batır, Ay da həmçinin. 
Yağan yağış kəsir, qar da əriyir. 
* * * 

Dünyada heç bir şey deyil, əbədi. 
Hər şeyi həll edən insan özüdür. 
Səbirdir, insanın indi qidası, 
İndi, ən müdrik söz “görək” sözüdür. 

* * * 

Sən sözün burdakı hikmətinə var; 
Çayın mənbəyi də, mənsəbi də var. 
Yollar da nə qədər uzun olsa da, 
Müəyyən nöqtədə mütləq qurtarar... 
25.05.1994. Qapanlı. 



 

75 
 

ARZULAR 

Üz-üzə dayanaq, göz-gözə baxsın. 
Qəlblərin səsini duyaq, eşidək. 
Elə, istəyirəm, ey ürək dostum, 
Bir anlıq da olsa, görüşə bilək. 
* * * 

Bilmirəm, bu istək hardan yarandı, 
Arzular dil açıb, danışır indi. 
O gündən, bu günə mənimləsən sən, 
Sinəmdəki ürək sənin yerindi. 
* * * 

Arzular, istəklər baş alıb, gedir. 
Cəmalın görməkçün yanıb, yaxıldım. 
(bir kəlmə şirin söz həsrətindəyəm...) 
Qaçmaq istəyirəm; qəmdən, kədərdən... 
Baxış kəməndinə mən yaxalandım. 
26.05.1994. Qapanlı. 
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NECƏ DEYİM 

Arzu bir, dilək bir, yollarsa ayrı. 
Səni bir anlığa görəydim barı. 
Aşiqi biryolluq unudan yarı, 
Dünya boş qalmasın, yaradıb Allah! 

* * * 

Həmişə ayrılıq olmayacaq, bil! 

Fəsillər dəyişib, ötsə də il-il, 
Ancaq öz bülbülün gözləməli, gül, 
Başqa bülbüllərə yol verməz Allah! 

* * * 

Dünyanın əbədi qanunudur bu, 

Axar çuxurunda, bütün axar su, 

Öz günahlarını əməlinlə yu, 
Onsuz da cəzasın verəcək Allah! 
* * * 

Nə yaxşı, nə yaman, nə də gözəl ol, 
Heç kimə oxşama, özün kimi ol, 
İstər yüz ciliddə, yüz şəkildə ol, 
Səni öz simanda tanıyır Allah! 
26.05.1994. Qapanlı. 
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YENƏ SƏN 

Beyin dumanlıdır, fikir dağınıq, 
Coşğun könül, öz həmdəmin axtarır. 
O, qarlı, büsatlı son günümüzdən 

Könül sahibinin gözü yoldadır... 
* * * 

Bir sətir naməni çox gördün mənə, 
Bu tənha dənizdə tək qoydun məni, 
Nə üçün unutdun, yada salmadın? 

Gözləri daima yol gözləyəni... 
* * * 

Son günlər bir görüş həsrətindəyəm, 
De görüm, yadına düşürəmmi heç? 

Bəlkə, nədəsə bir səhvim olub, 
Əgər, belədirsə, günahımdan keç... 
* * * 

Könüllər təzəcə dost olmuşdu, bil! 

Biz ayrılan zaman, ay ürək dostum. 
O, gündən bir atəş düşüb, içimə, 
Çıxır həzin-həzin təpəmdən tüstüm... 
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* * * 

İndi ürəkdəki istək başqadır, 
Sənin gülüşünə ehtiyacı var. 
İncə yerişini görmək istəyir, 
Şirin sözlərinə bir ehtiyac var... 
* * * 

O qarlı noyabr günü, uzaqda, 

İndi, zaman ötüb, Bahar fəslidir, 
Ürəyim bir oda alışıb, yanır 

Ruhuma od vuran, gülün vəslidir... 
* * * 

Ümidim böyükdü, heç belə, qalmaz. 
Sözsüz ki, fələyin çərxi sınacaq. 
Bir də gördün, bir Bahar da, qəfildən, 
Gözlədiyin, bir böyürdən çıxacaq... 
26.05.1994. Qapanlı. 
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GÜLLƏ 

Postda dayanmışdım, üç güllə 

lap, yanımdan ötüb, torpağa düşdü. 
Nahaqdan özünü yorub gəlmisən, 
Sən, mənim qismətim deyilsən , güllə! 
Əbəs yerə məni deyib, gəlmisən, 
Məni qoruyanım, Tanrımdı, güllə! 
* * * 

Başımın üstündən ötməklə inan, 
Sən, məni heç zaman qorxudamazsan, 

Məni hifz eləyir, Uca  Yaradan, 

Bir də boş gümana düşmə sən, güllə! 
* * * 

Lap, gəlib sinəmə dəysən də, güllə, 
Bilirəm, dəlməyə cürətin çatmaz. 
Çünki Anamın əlləri göydə 

Anamın duası zirehdi, güllə! 
* * * 

Həyatda bir anım imansız deyil, 
Gələcəkdə mənim xoş sabahım var. 
Səndən bircə, zərrə qorxum belə yox, 
Səndən qorxar yalnız qansızlar, güllə! 
* * * 
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Nə qədər gəlirsən, dur gəl üstümə, 
Bilirəm, lap çoxdan durdun, qəsdimə, 
Çoxları bələddi, mənim şəstimə, 
Mininiz gəlsə də, burdayam, güllə! 
26.05.1994. Qapanlı. 
 

 

O GÖRÜŞDƏN SONRA 

Bir anlıq görüşün xatirəsiylə 

Yaşadım, keçən bütün günləri. 
Hər an məşəqqətli, ağır da olsa, 
Ömür ağacından dərdim günləri. 
* * * 

Həm qüssəyə batdım, həm də sevindim, 
Hər yada salanda o, əziz günü. 
Qüssəyə batdım ki, ömrü az oldu. 

Həsrətin bir anlıq son bulduğu gün... 
* * * 

Sor, niyə sevindim, bəs ay nazənin. 
Yoxsa, ehtiyacın yoxdu bunlara, 
Bəlkə, o, görüşdən sevinmədin heç? 

Nə deyim, bəxtimə yazılıb qara. 
* * * 
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Bir anlıq da olsa görüşə bildik. 
Sevindim, talenin bu qismətinə, 
Düşündüm, bu tür də görüşəmməsək, 
Onda nə edərdim, şükür, bəxtimə... 
* * * 

Sevindim, əlini əlimə aldım, 
Sanki, arzular kamına yetdi. 
Qəlbin titrəyişin duydum, əlimdə, 
Fəqət, bu xoşbəxtlik tez sona yetdi... 
* * * 

Kədəri doğurdu,uzun ayrılıq. 
Sevinci bəxş etdi, o, qısa görüş, 
Nə qədər ecaskar olur məhəbbət? 

Qeysin məcnunluğu əbəs deyilmiş... 
* * * 

Yazdım, bu şeiri diqqətlə oxu, 
Burda hər bir sözün öz mənası var. 
Çalış, mətləbimi duya biləsən, 
Bütün həsrətlilər sonda qovuşar! 

03.06.1994. Qapanlı. 
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YADA SAL MƏNİ 
Həsrətdən yoğrulan, günlərim bir-bir 

Nisgildən yük tutub, sapa düzülür. 
Ayrılıqdan, intizardan nazilmiş 

Coşğun qəlbin son teli də üzülür. 
* * * 

Eşqim çox bənzəyir ilk bənövşəyə, 
Həm boynu bükükdü, həm bəxti qara. 
Eşqimin taleyi bir teldən aslı, 
Sevgilim rəhm etməz, bəs neçin yara? 

* * * 

Bir şirin kəlməyə, bir şirin sözə, 
Bu günlər qəlbimin ehtiyacı var. 
Sənli günlərimi xatırladıqca, 
Sənsiz dünyada yaşamaq olar? 

* * * 

Əllərim əlinə çatmayır neynim, 
Bir şirin sözünə möhtacam, gülüm. 
Sözünü deməyə imkanın yoxdu, 
Bir sətir naməyə, nə sözün , gülüm? 

* * * 
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Bir onu unutma, gözüm yoldadır, 
Əsən küləkdən də səni soraqlar. 
Könül xanimanım, qalmaqaldadır, 
Yarından nəvaziş, sədaqət umar... 
05.06.1994. Qapanlı. 
 

 

 

RUHUMU GÖRDÜM 

Yenə könlüm quşu qəm evindədir, 
Ömrümün Baharı Xəzana bənzər. 
Cismim hansı yerdə, hansı yandadır? 

Ruhum haralarda, hayanda gəzər... 
* * * 

Bilmirəm sevinim, yoxsa, ağlayım? 

Səni sevdiyimə, gülüzlü dilbər. 
Onu bilirəm ki, xam xəyaldadır, 
Ruhumu, cismimi üzən fikirlər.... 
06.06.1994. Qapanlı. 
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HAYQIRTI 

Yenə dəniz kimi coşubdu qəlbim, 
Bir kiçik ürəkdə, ümman çağlayır. 
Elə, döyəcləyir, öz sahilini, 
Ləpələr, sahili didib, dalayır... 
* * * 

Köksümdə çağlayan, məhəbbətindi 
Həsrət bu, ümmanda tufan yaratmış, 
İntizar səmumtək əsib, bu yerdə 

Yaşıl çəmənlərin bağrın qaraltmış... 
* * * 

Əlini, əlimə alanda gülüm, 
De, hiss etdinmi bu, hayqırtını? 

Məni dönməz edən, riqqətləndirən, 
Köksü dəlib, keçən bu, bağırtını... 
* * * 

Başını köksümə dayayıb, əgər, 
Azacıq qəlbimi sən dinləsəydin, 
Qəlbin hayqırtısın, ümman nərəsin 

Sözsüz ki, o zaman, sən eşidərdin... 
08.06. 1994. Marağa. 
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OXŞARLIQ 

Bir tum düşdü torpağa, 
- gözlərim gördü səni, 
Bir balaca cücərti boyalandı ki, torpaqdan, 
- xoşum gəldi sənin sadəliyindən. 
Cücərti böyüdü, tezcə boy atdı, 
- bizsə, tanış olduq... 
Qar yağdı, 
cücərti qaldı, 
qar altda. 

Günəşlə ayrılıq düşdü araya, 
- biz də ayrıldıq, qeyri-iradi. 

( Ayrılıq hökm etdi, iki cahanda.) 
Fəsillər ötüşdü, 
zaman dəyişdi... 
İntizar çəpəri, qar da əridi. 
Həsrətdən üşüyən kiçik cücərti, 
Vüsalına yetdi, Günəşi gördü... 
- mən də həsrət qalasına hücüm edib, 
söküb, tökdüm, 

biz görüşdük... 
08.06. 1994. Marağa. 
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BAŞ AÇA BİLMİRƏM 

Günlərim kədərli, həm də qüssəli, 
Özüm də bilmirəm, nə oldu mənə? 

Görüşünə gəldim, qəmim azalsın, 
Maləsəf, dərd, ələm bəxş etdin mənə... 
* * * 

Görüşünə gəldim, bir görüm səni, 
Sanki, ayrılığı heç düşünmədim, 
O, görüş çox ani, çox qısa oldu, 
Ayrıldıq, haçana kimi bilmədim... 
* * * 

Gözəlim ümid ver, təsəlli ver sən, 

Beyin dumanlıdı, könül bulanıq 

Özüm də bilmirəm nə edim, gülüm, 

Nə yaman olurmuş, acı ayrılıq... 
* * * 

Fikrimi ifadə edə bilmirəm, 
Qəlbdəkin deməyə dilim acizdir. 
Fikirdən, xəyaldan başım açılmır, 
Bilmirəm, dərdimin dərmanı nədir... 
08.06.1994. Marağa. 
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TƏZAD 

Gəlmədim, həsrətdən yük tut mənimçün, 
Gəldim ki, bir sevinc bəxş eləyəsən... 
Gəlmədim, ayrılıq çələngi hör sən, 
Gəldim ki, xoşbəxtlik tacı verəsən... 
* * * 

Gəldim ki, taledən payımı alım, 
Sevinc, xoş bir sevda qismətim olsun. 
Gəlmədim, görüşək, tez də ayrılaq, 
Qazandığım ancaq intizar olsun... 
* * * 

Gəldim ki, həsrətin vüsalın görüm, 
Gəldim ki, saçını oxşayım, gülüm... 
Əlini, əlimdən de necə üzdün? 

“GEDİRƏM” kəlməsin sən dedin, gülüm... 
13.06.1994. Marağa.  
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AY QIZ 

Niyə deyirsən ki, gözəl deyiləm, 
Gözəlliyi nədə görürsən, ay qız? 

Yoxsa ki. Boyanı, ya zər xalatı, 
Sən, gözəllik bilirsən, ay qız? 

* * * 

Burda səhvin var, fikirləş bir az, 
Dağ qızı Lalə də heç belə olmaz, 
Bənövşə utanıb, yanında açmaz, 
Özündən bədgüman dolanma, ay qız! 
* * * 

Gözəllik zər-ziba, zinətdə deyil, 
Gözəllik dəyişən libas da deyil, 
Gözəllik təmtaraq, həvəs də deyil, 
Gözəllik, bir kəlmə sözündə, ay qız! 
* * * 

Bu cür sözlərinlə qəlbimə dəymə, 
Gözəlliyi dükan, bazarda gəzmə, 
Bir də mənim üçün belə söz demə, 
Gözəllik, insanın özündə, ay qız! 

* * * 
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Gözəllik – saf könül, təmiz diləkdir, 
Gözəllik – sədaqət, həm incəlikdir, 
Başlıca gözəllik öz qəlbindədir, 
Onu başqa yerdə axtarma, ay qız! 

* * * 

Gözəllik – xoş arzu, təmiz duyğudur, 
Gözəllik – sirdaşa olan qayğıdır, 
Gözəllik – İNSANIN tale payıdır, 
Özünə yaxşı bax, gözəlsən, ay qız! 

23.06.1994. Marağa. 
 

 

BƏNZƏTMƏ 

Açdım, bir bağçanın güllü qapısın, 
Təzə, tər, açmamış bir qönçə gördüm. 
Yanaşdım, seyr etdim, həm də qoxladım, 
Arzuma yetmədim, həm geri döndüm... 
* * * 

O gülün həsrəti düşdü qəlbimə, 
Bülbültək ayrılıq aşiqi oldum. 
Gündə neçə kərə girdin qəlbimə, 
İçimdə ağladım; boşaldım, doldum... 
* * * 



 

90 
 

Qönçəm o, bağçada, mən bu, qəfəsdə, 
Həsrət öz sərhədin qoymuş araya, 
İki kövrək ürək eşqdə, həvəsdə, 
Bir, məlhəm eləyən yoxdu, yaraya... 
* * * 

Bülbüllə, gül kimi yaşayırıq biz; 
Bülbül nalə çəkir, gül həsrətiylə, 
O gül nələr çəkir, Yaradan bilir, 
Könüllər çırpınır vüsalətiylə... 
* * * 

Hərdən şad oluram, hərdən kədərli, 
Təsəlli tapıram, düşüncələrlə, 
Xəyal aləmində, hər tərəf sirli, 
Gecələr açılır, xoş bir səhərlə... 
* * *      * * *         * * * 

Şehli bir çəməndə bəxtəvər bülbül 
Qovuşub, həsrətli sevgilisinə, 
( Zülmətlər gündüzə çevrilən zaman ) 
Xoşbəxtlik nəsibi olub onların, 
Hamı mat qalıbdı, gül sevgisinə... 
23.06.1994. Marağa. 
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BOŞLUQDAYAM 

Ömrümə, günümə kədər yazılmış, 
Elə bil, sevinmək qadağan mənə. 
Bəxtimə qismətim yazılan zaman, 
Günlərin acısı yazılmış mənə... 
* * * 

Fikirdən, xəyaldan gözüm yumulu, 
Heç görə bilmirəm sağı, nə solu 

Ürəyim nisgillə, kədərlə dolu, 
Bilmirəm doğrusu, nə olmuş mənə... 
* * * 

Görən, sevənlərin hamısı belə, 
Ya, mənim taleyim küsüb mənimlə? 

Nə zaman yarımla verib əl-ələ, 
Dünyanı seyr etmək, buyurmuş mənə? 

* * * 

Aman ayrılıqdan, dad ayrılıqdan 

- Dünyanı biryolluq çıxart yadından, 
Tanrım əsirgəməz, xoş gün Zaurdan 

İndi, bir imtahan verilmiş mənə... 
24.06.1994. Marağa. 
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OLDUN 

Ümid çırağımı yandırdın yenə, 
Atəşli bir eşqlə sevilən oldun. 
Zərif bənövşə tək açdın, önümdə, 
Günəş kimi sönməz, çağlayan oldun. 
* * * 

Vuruldum, səndəki bu, nəcibliyə, 
Adi sadəliyə, şux zərifliyə, 
Aşiqə ruh verən cəsarətinə, 
“Şirindən”, “Leylidən” vəfalı oldun. 
* * * 

Göstərdin, sözünlə ləyaqətini, 
Bildirdin, eşqinlə dəyanətini, 
Zaur unudubdu, tay təkliyini, 
Ustacın uzağı, yaxını oldun... 
25.06.1994. Marağa. 
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BƏLƏDÇİ 
Ümid çırağını yandırıb, yenə 

Yoluma mayaq tək işıq saçırsan, 
Arzular qoynunda qanadlanırkən, 
Bələdçi durna tək öndə uçursan... 
* * * 

İşıqlı dünyamın açarısan, sən 

Xoş bir, gələcəyin bələdçisisən, 
Firavan həyatın müjdəçisisən, 
Eşqimiz əbədi qoy olsun, ay qız!!! 

03.07.1994. Marağa. 
 

 

YOLLAR 

Yollar çox dolaşıq, yollar qəribə 

Bu, yollar vüsala aparır məni, 
Həm səndən ayırır, uzaqlaşdırır, 
Həm də sənə doğru aparır məni... 
* * * 

Keçmişdən bu, günə bizi ayıran, 
Bu, gündən sabaha səsləyir bizi, 
Dünkü günə qədər uzaqlaşdıran, 
Bu gündən vüsala aparır bizi... 
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* * * 

Eh yollar, qəribə, həm də dolaşıq 

Dolaşıq kələf tək ucu bilinmir, 
Kiminin bəxtinə düz yollar çıxır, 
Kimisi, yoluyla yeriyə bilmir... 
* * * 

Enişli, yoxuşlu , həyat yolları 
Dünyanın özü tək qəribəsiniz, 
Bir vaxt haçalanıb, ayrıldığız tək, 
Görən, bir də nə vaxt birləşərsiniz? 

* * * 

Yaşıl işıqları yandırın görüm! 

Sevginin yolları açıq olmalı, 
Sevginin işıqlı, bomboş yolları 
Sevib-sevilənlə bu gün dolmalı... 
* * * 

Bu, gündən başlayan yollar uzunu 

Sənə addım-addım yaxınlaşıram, 
Arxaya boylanıb, seyrə dalanda 

Səndən addım-addım uzaqlaşıram... 
* * * 
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Dünyanın işindən baş açmaq olmur, 
Yollar çox dolaşıq, yollar qəribə 

Yolun ortasında dayanan zirvə, 
Bir ümid nöqtəsi olur, qəribə... 
12.07.1994. Marağa. 
 

 

İŞARTI 
Ay olmayan gecələrdə Ay olmusan 

mənim üçün, 
Qaranlıqları əridən nur olmusan 

mənim üçün, 
Həyatımın tək mənası, sevgilim... 
Arzularım bir bağçadır, 
sən onun tər qönçəsisən. 
Ümidlərim bir çiçəkdir, 
sən onun tac ləçəyisən. 
Mənim taledən qismətim, 
tale payım, sevgilim... 
20.09.1994. Tərtər. 
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MƏNZƏRƏ 

Səhər-səhər, şehli-şehli 
mən çəmənə gələndə, 
Açmamışdı çiçəklərin çoxusu, 
“Gecə-gündüz” qəmgin idi, pərişan... 
Solmuş idi, heç gəlmirdi qoxusu... 
Ayaqyalın oxşadıqca çəməni, 
Qəlbimdə min istək, sevgi oyanır, 
Gün doğmaqda, şeh də çəkilməkdədir, 
Bundan sonra yeni həyat başlayır... 
25.09.1994. Tərtər. 
 

SƏNSİZLİK 

Yenə sənsizliyin ağuşundayam, 
Yenə gündüz mənə gecə görünür, 
Yenə vüsalımın sorağındayam, 
Vüsala gedən yol çənə bürünür.... 
* * * 

İstəmirəm sənsiz dünyanı bir an, 
Sənsiz dünyanın heçdir qiyməti, 
Sənsiz keçən anlar axıdır, aman 

Gözümdən könlümə ələm, zilləti... 
06.10.1994. Tərtər. 
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GÜLÜM 

Gözlərim yoluna baxar, sevgilim, 
Göz yaşım sel kimi axar, sevgilim, 
Arzular Günəş tək doğar, sevgilim, 

Yadıma düşəndə o günlər, gülüm... 

* * * 

Elə, hey görüşə can atır ürək, 
Qəlbimdə oyanır türbətür istək, 
Bilmirəm nə edim, necə görüşək? 

Həsrətdən yaxamız qurtarsın, gülüm... 

* * * 

Əllərim saçında gəzmək istəyir, 
Telinin cığasın pozmaq istəyir, 
Yaxana çiçəklər düzmək istəyir, 

Arzuma çataram de nə vat, gülüm? 

* * * 

Gəl ümid tacını sən qoy başıma, 
Həmişə səadət çıxsın qarşıma, 
Sevgilim, gəl baxma , sən az yaşıma, 
Dünyada çox şeyi görmüşəm, gülüm... 
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* * * 

Arzular min cürə, istək qədərsiz, 
Bir günüm ötməyir inan kədərsiz, 
Heç düşmən olmasın yenə, ümidsiz, 

Ümidim, gələcək günədir , gülüm!!! 

* * *    * * *    * * * 

Xoş arzu, xoş istək 

De, beşmi, onmu? 

Bəs, haçan boynuna 

Salıb, qolumu, 

Asudə gəzərik, 
- Firavan, gülüm??? 

12.10.1994. Tərtər. 
 

 

BAYATILAR 

Mən aşiq, Qızılgülə, 
İstərəm üzün gülə, 
Elə, şirin danış ki, 
Dodaqda sözün gülə. 
* * * 
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Əzizim gülə bülən, 
Xoş, şirin dilə bülən, 
O yara, can qurban et 

Sevməyi bilə bilən. 
* * * 

Ay gülərüz nazənin, 
Bu könül çoxdan sənin, 
Heç, utanıb, çəkinmə 

Qəti olsun sözlərin. 
25.10. 1994. Tərtər. 
 

 

GÜNƏŞ 

Günəş, bizim sevgimizi nura bülə, 
Həyatda səadət payımız olsun, 
Günəş, bizim yolumuza doğginən, 
- Düzlük, sadəlik yolumuz olsun... 
* * * 

Günəş, bizim sevgimizi qoru gahdan, 
Dəli-qorxunc, şər-şübhəli qaranlıqdan, 
Ən əsası, acı olan ayrılıqdan, 
Əlləri bərk tutan qolumuz olsun... 
26.10. 1994. Tərtər. 
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ŞAİR 

Ay “həsrət” kəlməsin yazanda görüm, 
Barmaqların daşa dönəydi, şair! 

Ümid körpüsünü söküb, tökəndə 

Qolların yanına düşəydi, şair! 

* * * 

Haradan ağlına gəldi bu sözlər? 

“Həsrət”, “ayrılıq”, “nisgil”, “qəm”, “kədər” 

“Hicran” səni udsun, nə bilim nələr? 

Bu acı sözləri neynirdin, şair? 

* * * 

Yandırıb, bağrımı eylədin köz-köz, 

Deyirəm; həsrət çək, vüsalətə döz! 

Deginən, başına qəhətdimi söz? 

Dilin lal olaydı, susaydın, şair!!! 

06.11.1994. Tərtər. 
 

 

NƏ YAXŞI 
Yenə də gözlərim, 
bir məchul nöqtəyə dikilib, gülüm... 
o nöqtədə sən varsan, 

o nöqtəyə sənin adın yazılıb, 
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o nöqtədə sənin əksin görünür... 
Yer üzü duman, 

çənə bürünür... 
Zülmət qaranlığa bürünür cahan, 
Göydə yalnız həmən nöqtə parlayır. 
Necə ki, 
adın qəlbimdə yanır od kimi... 
O nöqtə həyatın özüdür, gülüm, 
O nöqtə həmdəmim, 

həm həmsöhbətim... 
O nöqtəylə danışıram, sübhəcən, 
ürəyimi boşaldıram, 
o dinləyir sonacan... 
O nöqtə sənsən, 
sənin özünsən; 
göylərə çıxmısan arzularımda... 
Nə yaxşı, o nöqtə var imiş, gülüm. 
İndi, o nöqtədir, könül həmdəmim; 
sevincə yarıyıq, 
dərdə həmşərik 

mən şeir deyirəm, o da dinləyir. 
Gecələr sübhəcən söhbət edirik; 
dərdi bölüşürük, 
qəm paylaşırıq 

durub, iki yolun ayrıcında biz... 
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Nə yaxşı, o nöqtə var imiş, gülüm... 
O nöqtədə sən varsan, 
O nöqtəyə sənin adın yazılıb. 
Nə yaxşı, uzaqda deyil o nöqtə. 
Deməli, heç, sən də uzaq deyilsən. 
Səninlə həmsöhbət oluram hər gün. 
Nə yaxşı, o nöqtə var imiş, gülüm! 

Nə yaxşı, mənimçün sən varsan, gülüm! 

Nə yaxşı, həyatın özü var, gülüm! 

14.11.1994. Tərtər. 
 

 

YENƏ DƏ 

Yenə də görüşə gəlmisən, gülüm, 
Sovqatın o şirin xatirələrdir. 
Bu görüş nə qədər əzizdir mənə, 
Ötən xoş günlərin kitabı kimi... 
Bilmirəm, uzaqsan, 
ya yaxın mənə 

Könül qulaq asır söhbətlərinə. 
Ömür kitabını vərəqləyirsən, 
Ötən günlərimiz səhifə-səhifədir. 
Hər ötən səhifədə bir gün yaşayır, 
Hər ötən bir günsə, 
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bir xatirədir... 
Hər belə görüşdə elə bil, gülüm 

Yenicə tapmışıq bir-birimizi; 

sənin nəvazişin həddindən artıq, 
mənsə, öz növbəmdə, 
adını hörmətlə, çəkirəm, gülüm... 
Arada elə bir məsafə var ki, 
Səni də, 
Məni də 

O, tənzimləyir... 
Hörmət qarşılıqlı, nəvaziş eyni, 
Yarısı utancaq, yarı ürəkli 
Belə, qeyri-adi görüşürük biz. 
Yenə də görüşə gəlirsən, gülüm, 
Bizim görüş yeri qəlb evimizdir. 
Sən, mənim könlümə həmdəm olursan, 
Mən, sənin qəlbinə girirəm, gülüm... 

Yenə də görüşə gəlmisən, gülüm 

Aylı bir gecədə xəyallarınla, 
Necə var idinsə, elə gəlmisən, 
Çox sadə geyimdə, 
məsum çöhrədə... 
Çox məsum görkəmdə durub, baxırsan, 
Mənsə ürəyimdən keçənlərin hamısını 
Bir nəfəsə demək üçün tələsirəm; 
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zamandan, 

taledən, 
şikayətçiyəm... 
Belə, görüşlərdə həmsöhbət olub, 

Səninlə dərd, qəmi yarı bölürəm... 
Hüsnün Hilal kimi, bərq vurur gecə, 
Bunca ayrılığa de dözüm necə? 

Həsrət qalasını de görüm, səncə 

Uçurub,qovuşa billikmi, gülüm? 

Qəlbləri zindandan azad eyləyək, 
Könüllər şad olsun, biz də sevinək... 
Heç, sağ ol deməmiş, qəfil gedirsən, 
Beləcə yarımçıq qalır görüşlər. 
Çoxlu mətləbləri açıqlamamış 

Xəyallar qırılır, bitir görüşlər... 
Elə bil, yuxudan oyanıram mən, 
Səksəkə içində fikrə dalıram, 
Yenə də xəyalmış, 
mənsə, sevindim 

Bilmirəm, nə edim donub qalıram, 
Düşüncələr alır məni qoynuna; 

sahilsiz dəniz tək, 
coşğun çay kimi. 
Bu görüşdən mənə qalan ümiddir. 
Ümidlə gözləmək axıra kimi, 
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Ümid var, bu günə, ümid sabaha. 
Sonsuz bir ümidlə yaşayıram, mən... 
Ümidim qırılsa, yoxam mən daha. 
Mətləbi deyəcəm, uzatdım, gülüm. 
Ürəyim doludur, 
sözü tükənmir... 
Qəlbimin bir arzu, 
bir istəyi var; 
könül, həmdəminə yetmək istəyir!!! 

17.11.1994. Tərtər. 
 

 

AY KAMAN 

Nədir, yenə nalə çəkirsən nədən? 

Aman, elə, fəryad qoparma, Kaman! 
Bəsdir, diddin, parçaladın qəlbimi, 
Aman elə, ruhumu yorma, Kaman! 
* * * 

Dərdli ürək bircə, himə bənddi bil, 
Bir himə bənddi ki, o, ötsün dil-dil, 

Yatmış duyğuları oyatma qəfil, 
Gəl, sarı simlərə toxunma, Kaman! 
* * * 
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Onsuz da canımda elə bir hal yox, 
Beynimdə, qəlbimdə fikirlər nə çox, 
Dərdli ürəyimə dərman edən yox, 
Gəl, mənim qəsdimə durma, ay Kaman! 
* * * 

Yenə nalə çəkib, ah qoparırsan, 
Səsinlə qəlbimdə od qalayırsan, 
Ağır bir hava tək məni boğursan, 
Könlümə yaralar vurma, ay Kaman! 

* * * 

Nə edim, neyləyim, öldürdün məni, 
Ahın, fəryadınla diddin qəlbimi, 
Heç, çəkə bilmirəm öz dərdlərimi, 
Yükümün üstünə yük vurma, Kaman! 

* * * 

Kaman, aman elə, batır səsini, 
Dindirib, sızlatma, sızlar qəlbimi, 
Nalənlə artırma, nisgil, qəmimi, 
Nədən həsrətliyəm sorma, ay Kaman! 
* * * 
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Söylə, sənin səsin niyə belədir? 

Səsinin ahəngi kədərdir, qəmdir, 
Bütün qəmginlərin ilk həmdəmidir, 
Kədərimə şərik durma, ay Kaman! 

* * * 

Sən, yalnız qəmimə qəm artırırsan, 
Dərdimin üstünə dərd artırırsan, 
Ay Kaman, özünü nahaq yorursan. 

Dünyayla aramı vurma, ay Kaman!!! 

20.11.1994. Tərtər. 
 

 

BİL BU HƏQİQƏTİ 
Qəlbin həsrət yüklü qəm karvanının, 
Yenə də sarbanı olmuşam, gülüm. 
Şirin xatirə tək, min bir duyğu tək 

Yenə də qəlbimə dolursan, gülüm. 
* * * 

Sənin üzün gülür, mənsə qəmliyəm, 
Gözlərim nəmlidir, qəm-kədərliyəm, 
Sanki, sən təbibsən, mən də dərdliyəm, 
“Şikayətin nədir?”- sorursan, gülüm. 

* * * 
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Təbib tək baxırsan, düz gözlərimə, 
Taqətin itirmiş, yox dizlərimə, 
Hərdən də diqqət et, bir sözlərimə, 
Nitqimdə qüsur var, görürsən, gülüm? 

* * * 

Əllərin saçımda, üzümdə gəzir, 
Gözlərin baxışı canımı üzür, 
Nəbzimi tutursan, ürək də dözür, 
Başını köksümə qoyursan, gülüm. 
* * * 

Ürəyim şiddətlə döyünür bu an, 
Ürək necə dözsün; saralıb-solan, 

Üzülmüş xəstəni yoxlayan, loğman? 

Bu gündə sən özün dərmansan, gülüm! 

22.11.1994. Tərtər. 
 

ŞEİR 

İnan, heç vaxt aldatmıram, özümü, 
Yadında əbədi saxla sözümü, 
Çəkmə yollarımdan, çəkmə gözünü, 
Getdiyim yollarla, qayıdacam mən... 
27.12.1994. Tərtər 
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BU BELƏDİR 

Nədir yenə, ümman kimi, 
çalxalanıb, coşdun, ürək? 

İçindəki bu təlatüm, 
bu oyanış de nə demək? 

Həsrətdənmi, nisgildənmi, 
Ürək, yenə çağlayırsan? 

Anasına həsrət qalmış, 
Körpə kimi, ağlayırsan... 
İçindədir; ümid adlı, 
qığılcımın od-alovu, 

tərslik etmə, dəli könül, 
intizara alış, yovu!!! 
Həqiqətlər qarşısında, 
Biz gücsüzük, biz heç nəyik, 
Dinlə məni deyim, ürək, 
Biz nəçiyik; şan-şöhrətli, 
- “hüququndan keçmiş əsgər”, 

həmdəminə həsrət canıq, 
bəzən canlı, bəzən cansız, 
biz “robotuq”, biz “əşyayıq”... 
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Bu torpaqdan yoğrulmuşuq, 
Bu torpaqdan doğulmuşuq, 
Yardan əfsəl, anamızın 

Qulluğuna buyrulmuşuq!!! 
15.04.1995. Marağa. 
 

 

DURNALAR KİMİ 
Yenə də qəlb evim qalmaqaldadır, 
Fikirlər sayrışır, ulduzlar kimi. 
Ürəyim gah dolur, gah da boşalır, 
Göydə hərdəmxəyal, buludlar kimi. 
* * * 

Sənli günlərimin atəşiylə mən, 
Gecələr yanıram, ta ki, sübhəcən, 
Şirin xatirələr gözüm önündən, 
Çəkilib, getməyir röyalar kimi. 

* * * 

Ayrılıq, intizar, qəmdir, ələmdir 

Həsrətdir, nisgildir, nə bilim nədir 

Bütün sözlüklərdən silinməlidir, 
Yox olsun, bu sözlər dumanlar kimi, 
* * * 
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Dünyaya etibar əzəldən yoxdur, 
Sevgilim, qəlbimdə sözüm nə çoxdur, 
Qəlbimi bir fikir yaman qorxudur; 

Eşqimiz puç olar yuxular kimi. 
* * * 

Aşiqi yada sal, bir şirin sözlə, 
Qoy əsgər sevinsin, xoş namənizlə, 
Sevgilim, bir az da lap azca, gözlə, 
Bir vaxt qayıdaram durnalar kimi... 
17.04.1995. Marağa. 
 

 

SƏNDƏN ASILIDIR 

Daşıya bilmirəm, qəlbimin yükün, 

Çiynimdə dünyanın yükü var mənim, 
Heç bir ölçüylə ölçülə bilməz, 
Dünyanın özündən ağırdır yüküm! 

* * * 

Araya ayrılıq düşdü, neyləyim? 

Elə bil, sinəmdə od qaladılar, 
Bəxtimə qaranlıq düşəndə mənim, 
Kaş sənin bəxtinə nur yazaydılar! 

* * * 
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Artıq qəlb dözməyir, bunca həsrətə, 
Qəlbin həsrət yükü yaman ağırdır. 
Təlatüm eyləyir, köksə sığmayır, 
İndi can evimin ağır çağıdır... 
* * * 

Kaş, bu namələrin bir tacir olub, 
Səfərə çıxaydı, eşq bazarına. 
Alaydı qəlbimin intizar yükün, 
Qəlbin son qoyaydı, dərd azarına... 
17.04.1995. Marağa. 
 

 

ANA 

(Bir xəbər üzərə Anama məktub) 
Beşiyim üstündə layla çalanım, 
Gözümün işığı, dirəyim, ANA! 

Dünyalar durduqca, yaşayasan sən, 
Düşünən beyinim, ürəyim, ANA! 
* * * 
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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! 
22.04.1995. Marağa. 
 

 

BİR EŞQLƏ 

Yenə də Bahardı, hər yan gül, çiçək, 
Ürək də sevinir Bahar eşqiylə, 
Hardasa zarafat, hardasa gerçək, 
Ürəyim məyusdu bir qız eşqiylə... 
* * * 
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Doğrusu budur ki, fərq etməz mənə, 
Bahardı, ya Qışdı, ya nə bilim nə. 
Bir gözəl elə dağ, çəkdi sinəmə, 
Dünyaya biganə qaldım eşqiylə... 
* * * 

İntizarı ilə qanı donduran, 
Fikirdə, xəyalda qəlbi coşduran, 
Yayın istisində üşüdüm, inan, 
Qışın soyuğunda yandım eşqiylə... 
* * * 

“Məhəbbət tac qoyur gözəlliklərə” 

Mən şübhə edirəm deyilənlərə, 
Məhəbbət od qoyur sevən qəlblərə, 
Necə, mən yanıram onun, eşqiylə... 
* * * 

Qəlbimdə bir istək, bir arzu vardı, 
Bircə, bu qalmaqal tez qurtaraydı, 
Bütün sevgililər tez qovuşaydı, 
Mən də sevinəydim, o qız, eşqiylə... 
24.04.1995. Marağa. 
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DAĞLAR 

(Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər...) 
Nədəndi, ürəyim döyünür yenə, 
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?! 
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə, 
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar! 
* * * 

Günəş qürub edir qoynunda sənin, 
Gözü səndə qalıb, bütün millətin, 
Onsuz da niyyəti puçdu düşmənin, 
Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar! 
* * * 

Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman, 
Yenə dövran olar, həmənki dövran, 
Bulaqlar başında məclislər quran, 
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar! 
* * * 

Ustacın ürəyi dolub, boşalmır, 
Köksünün yarası qaysaq bağlamır, 
Millət yaman gündə, hamı ağlayır, 
Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?! 
07.05.1995. Marağa. 
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ÖZÜM DƏ BİLMİRƏM 

Əllərim əlinə uzalı qaldı, 
Sözlərim səfinə düzülü qaldı, 
Çayım stəkanda süzülü qaldı, 
Həsrətə yollanan bir yol başladım. 
* * * 

Bacara bilmədim, doldu gözlərim, 
Dilimin ucunda dondu sözlərim, 
Taqətin itirib, əsdi dizlərim, 
Ayrılıq istədim, onu xoşladım. 
* * * 

Əlimdə güllərin rəngi də qaçmış, 
Elə bil, qönçələr qəlbimdə açmış, 
Qəlbin sevinc quşu çox əvvəl uçmuş, 
O gündən qəm, kədər oldu yoldaşım. 
* * * 

Qəlbdə neçə istək, oyandı birdən, 
Arzular sel olub, axdı gözümdən, 
Bilmədim, heç nələr çıxdı, dilimdən, 
Bilmədim, fikrimi hara tuşladım. 
* * * 
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Neyləyim, əlimdən nə gəlir, gülüm, 
Doğrusu, tay söz də tutmayır dilim, 
Sabah başımızda nə var, nə bilim, 
Günün dan yerində, mən axşamladım... 
28.05.1995. Marağa. 

 

 

 

NƏ ZAMAN 

Yenə, bir təsəlli oldu bu görüş, 
Arzular yaşadı ümidlərimdə. 
Neçə yeni istək doğdu bu görüş, 
Neçə arzularım qaldı gözümdə. 
* * * 

Taledən, qismətdən baş açmaq olmur, 
Arzular tükənmir, ürək yorulmur, 
Beynimdə fikirlər axır, durulmur, 
Elə bil, dünyanın ahı qəlbimdə. 
* * * 

Yarısı işıqlı, yarı qaranlıq, 

Gözümdə dumduru sular, bulanıq, 
Asiman buludlu, yolum dumanlıq, 
Dünya pərdələnib, gözüm önündə. 
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* * * 

Yeganə təsəllim, parlaq gələcək, 
Dövranım nə zaman üzə güləcək? 

Dərdli ürək nə zaman dincələcək? 

“İnşallah” kəlməsi, bitib dilimdə. 
28.05.1995. Marağa. 
 

GÜLÜM 

Arzular qəlbimdə coşdu, çağladı, 
Xəyallar neçə min dastan bağladı, 
Gözlərim yaş tökdü, könlüm ağladı, 
Yadıma düşəndə o günlər, gülüm. 

* * * 

Şirin xatirələr axdı qəlbimə, 
Hardansa bir nəğmə qondu dilimə, 
Xəyalən əlini aldım əlimə, 
Əlinin istisi əlimdə, gülüm. 

* * * 

Dumduru duyğular qəlbimdə çeşmə, 
Yaralı ürəyim həmdəmə təşnə, 
Mənimlə olursan gülüm həmişə, 
Nə vaxt qovuşarıq vüsala, gülüm? 

* * * 
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Həyatda bir, arzum var, Yaradandan, 
Eşqimi hifz etsin xəta-bəladan, 
Sonadək qorunsun, bu əhdi-peyman, 

Əhdimizə yetək asudə, gülüm. 

* * * 

Nə deyim, talenin qisməti belə, 
Bəzisi asanca verib əl-ələ, 
Günün xoş keçirir, öz məşuqiylə, 
Bizim də talemiz belədir, gülüm... 

31.05.1995. Marağa. 

 

 

SONU YOXMUŞ 

Həsrət kəlməsini yazanda görüm, 
Sınaydı fələyin kaş qələmi də, 
Sevgini nə üçün yazdı bəxtimə? 

Arzuları niyə qoyur gözümdə? 

* * * 

Ayrılıq ən böyük dərd oldu mənə, 
Qəlbimə, iz saldı ötən dəqiqə, 
Nə qədər yüklənmiş könül ələmlə, 
Sevən qəlb nə qədər qalsın həsrətdə? 

* * * 
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Nə yaxşı xəyallar, var imiş yenə, 
Xəyalən gəlirəm, görüşlərinə, 
Xəyallar təsəlli verir, qəlbimə, 
Nə qədər qapılsın, ürək ümidə? 

* * * 

Ürəyim döyünür, sığmır köksümə, 
Dünya birtəhər dəyir gözümə, 
Tale min bir naxış çəkdi üzümə, 
Daha bir məna da qalmır sözümdə. 
* * * 

Nə etsin, neyləsin bilməyir ürək, 
Bu “aylar” nə deyir, qoy gəlsin görək? 

Yeganə təsəllim, ancaq gözləmək, 
Bizi nə gözləyir de, gələcəkdə? 

01.06.1995. Marağa. 
 

 

PUÇ DÜNYA 

Yenə də xəyallar ağuşundayam, 
Sonsuz ümmanlarda qayıqlar kimi. 
Xəyallar gözümün önündə pərdə, 
Günü pərdələyir, buludlar kimi. 
* * * 
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Gah sevinc bəxş edir, gah da qəm, kədər, 
Beyin nə düşünür, ürəyim nələr? 

Zaman dəyişsə də, ötsə də illər, 

Eşqim sönməzdir alovlar kimi. 
* * * 

Yadıma salıram əfsanələri, 
O, qədim, danılmaz həqiqətləri, 
Məhəbbət məhv etdi, neçə gəncləri, 
Nə qədər Şirinlər, Xosrovlar kimi. 
* * * 

Nə bilək, talenin qisməti necə? 

Dünyanın mayası əzab, işgəncə, 
Bu dünya mənimçün sanki, əyləncə, 
Bu, dünya gözümdə röyalar kimi... 
12.06.1995. Marağa. 
 

 

ÇƏKİSİZLİK 

Çuğlamış qəlbimi xəyallar yenə, 
Yolum gah çəmənə, gah çölə düşür. 
Həsrət səyirtdikcə intizar atın, 
Ürəyim az qala, əlimə düşür. 
* * * 
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Dünya məhvərindən çıxıbdı, sanki, 
Dünya qarışıbdı, nə bir, nə iki. 
Xeyir nə, zərər nə bilinməyir ki, 
Gah çiçək, gah tikan yoluma düşür. 
* * * 

Özüm də bilmirəm, heç, bunlar nədir, 
Nədir ki, köksümü dağıdıb, didir, 
Deyirlər, məhəbbət bir, əfsanədir, 
Əfsanə, həqiqət cildinə düşür. 
* * * 

Nə edim, nə deyim dincəlsin ürək, 
Biz də asudə bircə, gün görək, 
Qayğısız anların dadını bilək, 
Arzumla, həqiqət ziddimə düşür... 
12.06.1995. Marağa. 
 

 

DÜŞDÜ 

Nə deyim, talenin qisməti belə, 
Hərənin bəxtinə bir yazı düşdü. 
Kiminin bəxtinə sevib, sevilmək, 
Kiminin bəxtinə ayrılıq düşdü. 
* * * 
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Ürək səksəkəli, beyin dumanlı, 
Yol-iriz tutulu, qollarım bağlı, 
Günüm qara olub, sənsiz qalalı, 
Mənim də bəxtimə ayrılıq düşdü. 
* * * 

Gələcək uğrunda döyünür ürək, 
Sabaha ümidlə yaşamaq gərək, 
Qismətimiz nədir, haradan bilək? 

Əzəldən bəxtimə çək-çevir düşdü. 
21.06.1995. Üçtəpə. 
 

 

NƏ ZAMAN 

Bir istək oyanıb, yenə qəlbimdə, 
Çəmanzara qonub, gül ətri duymaq. 
Vüsala yetişmək, sevgi yolunda, 
Aşiq tək sevgili qoynunda uymaq. 

* * * 

Arzular qəlbimdə düzülüb səfə, 
Mənzili bilinməz, bir karvan kimi. 
Məhəbbətin düşüb, karvan önünə, 
Vüsala aparır, bir sarban kimi. 
* * * 
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Ümidlər qəlbimdə açmamış qönçə, 
Bahar yellərini gözləyir, gülüm! 

Nə zaman talemiz güləcək görən? 

Nə zaman açacaq qönçələr, gülüm!? 

22.06.1995. Üçtəpə. 
 

 

ANA 

(…bilənlər bilir…) 
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! 

* * * 
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Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş, 
Kirpiyim 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!!! 
28.08.1995. Üçtəpə. ( KMB ). 
 

 

GÜLÜM 

Yenə də tənhalıq alıb qoynuna, 
Asudəlik yaddan çıxıbdı, gülüm. 
Buzbulaq başında susuz qalan tək, 
İnsanlar içində tənhayam, gülüm. 
* * * 

İsti qum üstündə oturub, yenə, 
Xəyalən enirəm, yerin təkinə, 
Tənhalıq atının minib tərkinə, 
Sonsuz səhralara çapıram, gülüm. 
* * * 
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Ürəyim bomboşdur, susuz quyu tək, 
Elə bil, köksümdə döyünmür ürək, 
Dost-tanış içində hey ürkək-ürkək, 
Boylana-boylana qalmışam, gülüm. 
* * * 

Qəlbin təsəllisi bilmirəm nədir, 
Sanki, Yaz Günəşi çən içindədir, 
Arzusu, istəyi bilinmir nədir, 
Ürəyim bənzəyir “ ağ lentə “, gülüm. 

* * * 

Düzü, bu boşluqdan baş açammıram, 
Uçmaq istəyirəm, leyk uçammıram, 
Özümə yox deyib, bacarammıram, 
Həyata biganə qalmışam, gülüm... 
02.09.1995. Üçtəpə. 
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Kimsə, haçansa bu sətirləri oxuyarsa, 
təəccüblənməsin ki, nə çox qəribəlikdən, dünyanın 
anlaşılmazlığından, duyumsuzluğundan yazılıb... 
Bütün həyat sanki, pərdə arxasındadır. Özümü bu 
dünyanın, yalnız quru müşahidəçisi kimi zənn 
edirəm. Aləm, gözümdə qaranlıq... 
18.11.1997. Bakı. 
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TALEMİZ BELƏDİR 

Yenə də arzular coşdu, çağladı 
Qəlbimdə neçə min dastan bağladı, 
Könül için-için hər dəm ağladı, 
Hər, yada düşdükcə ötən günlərim... 
* * * 

Nə deyim, nə yazım xoş olsun sənə? 

Bilirəm ki, nələr gəlir eyninə, 
Hansı hərəkətim dəyib xətrinə, 
Deyə bilərsənmi, küsən dilbərim? 

* * * 

Özün xəbərdarsan, hal-vəziyyətdən, 
Sahibi olduğum, min əziyyətdən, 
Bəlkə də bezmisən, bu ünsiyyətdən? 

Mənimsə, sıraya durub illərim... 
01.02.1996. Bakı. 
 

O GÜN 

Ümidini üzmə, gələcək gündən, 
Qönçə arzuların gül açar onda, 
Həmişə ayrılıq olmayacaq ki? 

Könüllər güləcək, gözlər dolanda... 
* * * 
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Ay məni məzəmmət eyləyən gözəl, 
Qəlbimdə arzular çeşmə-çeşmədir. 
Yoxsa, düşünürsən, mən asudəyəm? 

Ruhum bir kəlmənə inan, təşnədir... 
* * * 

Nə edək, Tanrıdan qismətimiz bu, 
Talemiz necəsə, barışmalıyıq. 
İndi ayrılsaq da bir vaxt, hardasa, 
Sözsüz ki, bir zaman rastlaşmalıyıq... 
02.03.1996. Bakı. 
 

 

BU DÜNYA 

Axı bu gün bayramındır, sevgilim! 
Çox istərdim, təbrik etməyə gəlim, 
Neyləyim ki, əlinə çatmayır əlim, 
Nəsə, dünya mən deyəni heç demir! 
* * * 

Nə qədər, deməli sözüm var sənə, 
Qızılgül qönçəsi, ya tər bənövşə, 
Nə bilim, ta  nələr alardım, sənə, 
Nəsə, dünya mən deyəni heç demir! 
* * * 
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Neçə odlu istək oyanır birdən, 
Sor, nələr qaynayıb, coşur içimdən, 
Neyləyim, heç nə də gəlmir əlimdən, 
Bu dünya da mən deyəni heç demir!!! 
08.03.1996. Bakı. 
 

GÖYƏRÇİN 

Ay səni asudə uçan göyərçin, 
Sən onu bilmirsən, nə bəxtəvərsən! 
Həsəd aparıram bu xoşbəxtliyə; 
Bəlkə, azadlığı mənə verəsən? 

* * * 

Mən də istəyəndə qalxım göylərə, 
Qəlbin aradığı mənzilə yetim, 
Bülbüllər gül üçün oxuyan kimi, 

Mən də istəklimə nəğmələr ötüm... 
* * * 

Ah səni göyərçin, nə asudəsən! 

Kaş, sənin yerinə olaydım barı, 
Hərdən asimana qanadlanıb, mən 

Görməyə gedəydim, gülüzlü yarı... 
* * * 
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Göyərçin, gəl məni qınama sən də, 
Neçə illərdir ki, qəlb həsrətlidir... 
Dünyadan bir, vəfa görmədim, heç vaxt, 
Yeganə təsəllim, ümidlərimdir... 
09.03.1996. Bakı. 
 

 

BƏLKƏ DƏ 

Açmamış qönçədir gəncliyim hələ, 
Hələ bu dünyada nə görmüşəm, mən! 
Ömrümün yarısın, bəlkə də çoxun, 
Gördüm, astanada, gözləməkdə, mən! 
* * * 

Nə bilim önümdə nələr dayanır? 

Gələcək günlərdə nəyim var mənim, 
Ömrün bir hissəsin vermişəm bada, 
Dünyadan bir ləzzət hələ görmədim! 

* * * 

Nazənin bir söylə, sən nə bilirsən? 

Dünyadan bir, ləzzət duya bilmisən? 

Nə deyim, hərənin bir qisməti var, 
Bəlkə də sən nəsə, az-çox görmüsən?! 
* * * 
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Şükür, ya rəbbim məsləhətinə, 
Talemiz necədir, yaşamalıyıq, 
Sabah qarşımıza nə çıxsa gülüm, 
Sözsüz ki, onunla barışmalıyıq... 
12.03.1996. Bakı. 
 

 

OD 

Nə edim, zamanın gərdişi belə, 
“Ağlıma gəlməyən, başıma gəldi” 

Nə, bir cavanlıq gördüm dünyada, 
Nə də bu gənclikdə bir üzüm güldü... 
* * * 

Ağzımı açıram, qəm, kədər qopur, 
Dilimdə ya nisgil, ya həsrət donur, 
İntizar nəğməsi ruhuma hopur, 
Ayrılıqda ötən il ağuşunda... 
* * * 

Bir şirin kəlmənə ehtiyacım var, 
Dünya mənim üçün beşikdən də dar, 
Nədən bənövşələr tək açıb, solar? 

Sən orda həsrətdə, mən intizarda... 
* * * 
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Bilmirəm, içimdə çağlayan nədir? 

Köksümü içindən dağıdıb, didir, 
Baş aça bilmirəm, bu dünya nədir? 

Könül sevən gündən düşübdü, oda!!! 
13.03.1996. Bakı. 
 

 

NƏ DEYİM 

Sanki, açılıbdı bulağın gözü, 
Qəlbimdə arzular səfə düzülüb. 
Nə qədər fikir var, nə qədər qayğı, 
Taqəti qalmayan, canım üzülüb... 
* * * 

Xəyalən tapıram mən səni tez-tez, 

Xəyallar qoynunda qovuşuruq, biz. 
Əlində tutmusan, bənövşə, nərgiz 

Fəqət, ətri qaçmış, solub, üzülüb... 

* * * 

İldə bir, ya iki, kərə görüşdük, 
Dəryadan bir damla alıb, ötüşdük, 
Qəlblər od içində, biz əl tutuşduq, 
İntizar çəkmədən Ustac üzülüb... 
13.03.1996. Bakı. 
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ANLAŞILMAZLIQ 

Nədir yenə susan könül, döyünürsən sinəmdə? 

Söylə, səni hansı xəyal saldı yenə kəməndə? 

* * * 

De nədəndi, qəmli könül , için-için ağlarsan? 

Söylə, əqli neyçün yenə, eyləmisən bihudə? 

* * * 

Yenə coşdun; istəklər-min cürə, arzu-qədərsiz, 
Qurtuldunmu, xülyalardan, bir, olasan asudə?! 

* * * 

Dövran fırlatdı, zaman çərxini-dəyişdi gərdiş, 
Doyub dünyadan, dünyanın özünə qaldım biganə. 
* * * 

Ümiddən asıla qalıb, üzgünəm, yenə üzgün... 
Arzularım, istəklərim etdi məni divanə. 
* * * 

Ustac, nədir məchul-məchul xam xəyala dalmısan? 

De, sabahdan xəbər varmı, ya qalmısan miyanə?! 
25. 03. 1996. Bakı. 
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DUYUMSUZLUQ 

Yenə də ürəyim sığmır köksümə, 
Nə əlim, nə dilim baxmır sözümə, 
Tale min bir naxış saldı üzümə, 
Həyat özü boyda qəribəlikdi... 
* * * 

Düşüncələr məni alır qoynuna, 
Xəyallar qucuyur, öz ağuşuna, 
Matam, arzuların bu vuruşuna, 
Qəlbin həqarəti bir incəlikdir... 
* * * 

Ümidlər boy verir arzularımdan, 
Həyat özü, doğur xəyallarımdan, 
Reallıq doğulur röyalarımdan, 
Təzadlar, əslində mücərrədlikdir... 
* * * 

Nə deyim, nə yazım dünya barədə? 

Min cürə sirr qalır, bir həqiqətdə, 
Min xəyal gizlənir, bir səxavətdə, 
Əhdə vəfa qılmaq, sədaqətlikdir... 
24.03.1996. Bakı. 
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QÖNÇƏLƏR 

Yenə də duyğular hər şeydən təmiz, 
Necə görmüşdünsə, elə də vardır. 
Ən zərif duyğuların ünvanı sənsən, 
Qəlbimdə ən geniş yer səninkidir... 
* * * 

Zəriflik içində zəriflik gəzən, 
Ən incə duyğular qəlbimdə yaşar. 
Müdhiş gözəlliyə məftun olaraq, 
Ürək cəmalına nəğmələr qoşar... 
* * * 

Zərif istəkləri qoruyub, inan, 
Ən yetkin Bahara saxlamışam, mən. 
Nələr düşünmüşəm, nələr çəkmişəm, 
Bilməyirsən, nələr keçir qəlbimdən? 

* * * 

Arzular içində arzu yaşayır, 
Səfinə düzülmüş durnalar kimi. 
İçimdən neçə min SABAH boylanır, 
Əsən mehə təşnə qönçələr kimi... 
02.04.1996. Bakı. 
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GÜLÜM 

Bahar mehi oxşadıqca ruhumu, 

Təzadlar çeşməsi çağlayır, gülüm! 

Gülün həsrət odu qövr elədikcə, 

Bülbül neçə dastan bağlayır, gülüm! 

* * * 

Könül istəyini dilə gətirmir, 
Məchul duyğuların sona yetirmir, 
Sonsuz xəyallarım bitib-tükənmir, 

Ruhumu de nələr çuğlamır, gülüm?! 

* * * 

Hərdən röyaların qonağısan, sən. 
Xəyalın asılıb gözüm önündən, 
Usandım, sevdanın məşəqqətindən, 
Bilmirəm, ləzzəti nədədir, gülüm?! 

* * * 

Röyama aydınlıq gətirir üzün, 
Ruhuma təskinlik olardı sözün, 
Bilmirəm, hardasan, necəsən özün? 

Qəlbimdə nisgilin qalıbdı, gülüm! 

06.04.1996. Bakı. 
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QONAQ 

Gecələr görüşə gəlirsən, Gülüm, 
Uzaq məsafələr qət edərək sən. 
Ruhlar qovuşur, asudəliklə, 
Sən söhbət açırsan, məhəbbətindən... 
* * * 

Həmişə gülərüz gəlirsən, Gülüm, 
Talen də hüsnün tək qoy gülər olsun! 
Görünən həyatda həsrət könüllər, 
Barı, röyalarda tez-tez qovuşsun! 
* * * 

Hərdən röyaların qonağısan, sən... 
Arzular qönçə tək boy verir bu vaxt. 
Yaralı qəlbimə məlhəm olursan, 
Təbib xalatında gəlirsən çox vaxt. 
* * * 

Ruhlar yorulub, fikir-xəyaldan 

Gecələr səfərə çıxırlar, bu heç... 
“Sən” mənim yanıma gəldiyin kimi, 
“Mən” sənin yanına gəlirəmmi heç?! 

19.04.1996. Bakı. 
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BELƏDİR 

Sahilləri qucuyan, ləpə olmaq istərəm; 
saçlarını oxşayıb, vüsala yetmək üçün... 
Gah həzin, gah şiddətlə, 
əsən küləklər olub, 
qanadlanmaq istərəm; 
oxşayıb cəmalını, üzündən öpmək üçün... 
İstərəm asimana qalxım, qaranquş kimi; 

heç olmasa, kənardan hüsnünü görmək üçün... 
Bu həyatdan çox uzaq, xəyallara dalmışam, 
Qəfəsdəki bülbül tək gülə həsrət qalmışam... 
23.04.1996. Bakı. 
 

 

SƏN VARSAN 

Yenə də qəlbimə girmisən, Gülüm! 
Ruhumu oxşayan təbəssümünlə... 
Sabaha inamla, xoş baxışınla, 
Min məna oxunan gülər üzünlə... 
* * * 
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Yenə röyaların qonağısan, Sən! 

Hər “yat” komandası olanda mənə, 
Xəyalın mənimlə girir yatağa, 
“Qalx”-adək qor dolur sənlə yerimə… 

* * * 

“Yat”-dan “qalx”-a kimi həmdəm oluruq, 
Şirin söhbət edir, dərdləşirik həm. 
Nə yaxşı, röyalar varmış, Gözəlim... 
Çünki röyalarda sən varsan hər dəm... 
08.05.1996. Bakı. 
 

 

BİLMƏM NƏDƏNDİ 
Pünhan gözəlliyin sorağındayam, 
Yenə düşüncələr ağuşundayam, 
Əlacsız xəstəyəm, “yatağımdayam”, 

Təbibim gəlməyir, bilməm nədəndi? 

* * * 

Bənövşələr soldu, açıb lalələr, 
Hər yan yaşıl çəmən, al-əlvan güllər, 
Ruhlar cuşa gələr, könül dillənər, 
Mənim üzüm gülməz, bilməm nədəndi? 

* * * 
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Dünyanın qəm yükü çiyinlərimdə, 
Dünyanın ah-zarı mənim qəlbimdə, 
Ürəyin nəğməsi donub dilimdə, 
Dilim xoş söz deməz, bilməm nədəndi? 

* * * 

Ayrılıq bəlasın çox çəkdim, bilə! 

Ürək fəryadları yetişdi dilə, 
Əllərim uzalı qalıbdı ələ, 
Qolum gücsüz düşüb, bilməm nədəndi?! 
27.05.1996. Bakı. 
 

 

KƏDƏR DOSTUYAM 

Xəyallar apardı yenə də məni, 
Nə uzaq, nə yaxın mövcud keçmişə. 
Ötən May ayının bir səhərində, 
Əlimdə Qızılgül , Gün doğar-doğmaz, 
Yenə görüşünə tələsirəm mən! 

Soruş, nələr keçmir bu dəm qəlbimdən? 

Nəhayət, könüllər yetdi vüsala, 
Əllər əl tutuşdu, dillər lal oldu, 
Elə bil, qulaqlar sanki, kar olmuş, 
Gözlər həm danışır, həm dinləyirdi. 
Əlləri sükutla üzdün əlimdən, 
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Nəmli baxışları çəkdin üzümdən... 
O tər qönçələr də utandı sanki, 
Bizim o məsum, o pak görüşdən... 
İndi o qönçələr lap çoxdan solmuş, 
Ləçəklər quruyub, tökülmüş yəqin, 
De, ürəklər necə solubmu görən? 

“Soyuq” ötüb, keçən gün təsirindən?! 
Əfsus, görüşünə gələ bilmirəm, 
Olmayan dünyanın sakiniyəm mən, 
Hicrətdə gəncliyi tam başa vurdum. 
Hicrandan vüsala yol gethagetdə, 
Yaxamı qurtara bilmədim ondan; 
Həsrətdən, hicrandan, həm ayrılıqdan... 
27.05.1996. Bakı. 
 

 

GEDƏ BİLİRSƏNSƏ, GET 

(- “... mən gedim...”) 

...Gedirsən, get, 
ancaq 

elə, get ki, 
arxanca izin qalmasın, 
bütün olub - keçənləri, özünlə apar!!! 
Yox əgər, sən getsən, 
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bütün bunlar; 

( olub-keçənlər ) 
qalsa, mənimlə 

döyünməz ürəyim, 
damarda qan donar!!! 

Getmək istəyirsən, 
elə, get ki, 
qəlbimdə yerin qalmasın, 
hər nə var, 
yaddaşımdan sil, 
apar!!! 

Qəlbimdə qaladığın , 
o, “ocağın” közü nə, 
külü də qoyma qala, 
o, “ocağın” yerini ürəyimdən, 
dart, qopar!!! 

Sən gedəndən sonra, 
elə, olmalıdır ki, 
sanki, heç nə olmayıb; 
nə, sən məni sevmisən, 
nə, mən səni görmüşəm... 
Tamam yad adamlarıq... 
Sonra məni görəndə, 
yanımdan düz keçəsən... 
Necə, başqalarının yanından ötdüyün tək; 
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utanmadan, 

çəkinmədən, 
qorxmadan – vicdanın töhmətindən. 
Heç nə olmayıbmış tək, 
Heç nə xatırlamadan... 

( bu, mümkünmü görəsən? ) 
Əgər, bacarırsansa, 
bax beləcə, çıxıb, get... 
Nə sən xatırla məni, 
Nə mənim yadıma düş!!! 
Gedirsən get, 
elə, get ki, 
yaddaşımdan silin sən... 
Ağ kağız tək; 
yazdığın, 
pozduğun, 
saf qəlbimin ləkəsini, 
pozub, get... 

Necə ki, o, 
sən gəlməmiş var idi; 

hər qayğıdan azad idi, 
təmiz idi, 
saf idi... 

Əgər, belə, gedirsənsə, 
di, dayanma, 
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durub, get!!! 

Yorma məni, 
dincəlməyə həsrət qalmış, 
qəlbimi... 
Bilirəm ki, gedə bilməzsən belə; 
söylə, 
necə ola bilər, 
mən görəndə bənövşəni, 
yasəməni, 
indi açmış qızılgülü, 
ya da ki, 

tər qönçəni 
yadıma düşməyəsən, 
xatırlamayam səni??? 

Əgər, yadına salsan, 
Günəşin dan yeri də, 
qürub etdiyi vaxt da, 

həzin əsən küləklər... 
Gördüyün bütün nə var; 
səni xatırladırlar, 
səni yada salırlar, 
saydığımın hamısın, 
yığ gözümün önündən, 
hara gedirsənsə, get!!! 
İlim, ilim olub, it!!! 
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Əgər, bacarırsansa, 
bax, bu cür gedirsənsə, 
onda durma, çıxıb, get... 
Məni yorma, 
Gülüm get... 

Get, get... 

Elə, get ki, 
sanki, heç olmayıbsan, 
yaddaşımdan silin sən, 
sonra həyatım boyu, 
bir qorxunc kabus kimi, 

məni izləməyəsən... 
Bu cür gedə bilirsən? 

Onda, 

gözləmə, dur get... 
Sıxma, sıxıq qəlbimi... 
Tez ol, 

qəlbimi tərk et!!! 
Elə, et ki, 
qəlbimdə yerin qalmasın, 
hər nə var, 
yaddaşımdan sil, apar!!! 

Qəlbimdə qaladığın, 
o, “ocağın” közü nə, 
külü də qoyma qala, 
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o, “ocağın” yerini, 

ürəyimdən dart, 
qopar!!! 

Durma, 

tərk et qəlbimi, 
könlümü rahat burax... 

Ruhum da azad olsun, 

Gülüm, məni tərk elə, 
qəlbimi rahat burax... 
Get, 

gözləmə, daha!!! 
Görürəm, tələsirsən... 
Qəmgin olmaq nə üçün? 

Gülə-gülə get barı; 
sevindirmə düşməni, 
qəmgin etmə dostları... 
Gülə-gülə get, Gülüm. 
Elə, get ki, 
bir daha, 

geriyə dönməyəsən! 
Rahat olmuş qəlbimi, 
narahat etməyəsən... 
Əgər, belə gedirsən? 

Onda, 

dayanma, 
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tez get!!! 

Xəyallarımı tərk et!!! 
Elə, et ki, 
baş qaldırıb, 
asimana baxanda; 

Ayın, 
mirvari tək 

ulduzların 

seyrinə dalanda, 
sən yada düşməyəsən... 
Dur! 

Dediyimin hamısına əməl et, 
daha məni rahat burax, 
ilim, ilim olub, it... 

Bax, belə bacarırsansa, 
bax, bu cür gedirsənsə, 
onda, 

məni rahat burax... 
Onda, 

məni yorma get... 
16.08.1996. Xanabad. 
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MÜHAKİMƏ 

Həyatın özü boyda, 
bir qaranlıq lövhəsən; 
bu qaranlıq lövhədə 

nələr yoxdu? 

Mənim taleyim haqqda; 
həm əzablı, işgəncəli, 
həm, xoş günün yazısı... 
həm sevincli, şirin günün 

həm, kədərli, acı günün 

İlahidən qismət payı, ruzisi... 
Bu qaranlıq lövhədə yazılıbdır; 
iki gəncin talesi... 
1996. Xanabad. 

 

 

ÜRƏYİM 

Dünyanın işinin məğzi nədədi? 

Qəlblərdən arzu yox, məqam boylanır... 
Günəş dan yerində, gah da qürubda 

Zamandan asılı qana boyanır... 
Əkirsən çiliyi bar versin deyə; 
biri bar-bəhərli, birisi vecsiz... 
yarımçıq şeir. 1996. Xanabad. 
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ÖMÜR 

Budağından qopmuş, yaşıl yarpağam, 
Təbiət alıbdı, qoynuna məni. 
Haraya gedirəm, özüm də bilməm, 
Tanrım yönəldir, yoluma məni... 
* * * 

Rüzgar əsdikcə dəyişir dövran, 
Məskənim gah dərə, gah dağ olubdu. 

Həsrətdən, nisgildən, həm ayrılıqdan, 
“Yaşıllıq” saralıb, rəngi solubdu... 
27.09.1996. Bakı. 
 

ARZU 

Yarı bu gün, yarı sabah 

Dünya bizim olacaqdır. 
Duyumsuz bu günlərimiz, 
Bir xatirə olacaqdır. 
* * * 

Yaşayacaq, insanların 

Ürəyində xoş arzular. 
Bu çaşqınlıq, boş xülyalar, 
Tez bir vaxta unudular. 

* * * 
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İnsanların şüurunda 

İnqilab lap tez olacaq. 
Şərdən maya tutan çiçək. 
Yaxın zamanda solacaq! 

* * * 

Şən həyatda insanların 

Arzuları gül olacaq! 
Həyat düşüb, axarına 

Öz durumunu tapacaq!!! 

06.10.1996. Bakı. 
 

 

DOSTUM 

Dostum, haqq yoluna qayıt indidən, 
Sonra əməlindən olma peşiman. 
Gördüyün işlərə, dediyin sözə 

Bir gün, sorğu-sual olacaq inan! 

* * * 

Yaşama, dünyanı hədər yerə, sən! 

Sabahkı gün üçün yaşa bugündən, 
Nəfsin güdazına vermə ömrünü, 
Sabahkı yaşayış doğur bu, gündən! 
* * * 
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Xülyalar yolunda olma canfəşan, 
Arzu, istəyini inam üstə qur! 

Bugün elə yaşa, elə iş gör ki, 
Peşiman olma, çalınanda “sur”! 

06.10.1996. Bakı. 
 

 

HƏQİQƏT 

Nə qədər Günəş var, yaşayar insan, 
İnsan öz ömrünü son edə bilməz. 
Dünyasın dəyişər, nizamı ilə, 
O, bir varlıq kimi yox ola bilməz! 
* * * 

Heçdən heç yaranmır, heç nə heç olmur, 
Bulud göydə dolur, yerdə su olur, 
Sular buxar olub, göylərə uçur, 
Bu, “dünya” nizamsız qurula biməz! 
* * * 

Gecələr, gündüzlər, Ay və ulduzlar, 
Səhradakı qumlar, dəryada buzlar, 
Acılı, şirinli, rəngli dənizlər, 
Bir təsadüfdürmü? – bu ola bilməz! 
* * * 
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Bütün yaranmışın öz nizamı var, 
Canlılar, cansızlar, dərələr, dağlar, 
Bütün xəstəliklər, bütün bəlalar, 
Heçdən mövcud deyil, heç ola bilməz! 
* * * 

Dünyamız qurulmuş, bir nizam üstə, 
Daşları daş üstə, otu ot üstə, 
İnan ki, göz tökən acı tüstü də, 
Heçdən yaranmayıb, heç ola bilməz! 

* * *          * * *        * * * 

Dostum, yaxşı düşün, düşün bir az da, 
İnsan bu, mətləbi duymaya bilməz!!! 

18.10.1996. Bakı. 
 

 

 

DÜŞÜNCƏLƏR 

Arzular üzünə güləndə sənin, 
Elə bil, yüz dəfə cavanlaşırsan. 
İşin bərkə düşüb, çətinləşəndə, 
O an qəm-kədərlə qucaqlaşırsan... 
* * * 
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Belə olmamalı düşün, ey insan! 

Səni xəlq edəndə ulu yaradan, 
Mayanı tutmuşdu, “sabit” torpaqdan, 

Mənbəyin, mənsəbin torpaqdır, İNSAN!!! 

* * * 

İradə bəxş etdi Yaradan sənə, 
İstiqamət alma, əsən yellərlə, 
Şüuru örnək tut, əməllərinə, 
Bir gün, bu işlərə hesabatçısan! 
* * * 

Enib asimandan, yerdə qərar tut, 
Şirin xülyaları biryolluq unut, 
“Həsədi”, “həvəsi” qəlbində ərit, 
Həvəsə aldanıb, uduzacaqsan! 
* * * 

Ümid et, həmişə xoş gələcəyə, 
Ümid et, tanrının mərhəmətinə, 
İlahi inama sədaqətinə, 
Bir gün mükafatın olacaq inan!!! 

20.10.1996. Bakı. 
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KÖNÜL 

Ulu Yaradandan bir, istəyim var, 
Arzusuna yetsin, bütün cavanlar! 

Məni də xar etdi “ gülüzlü” nigar, 

Heç nədən nagahan aldanan, könül! 

* * * 

Yarısı sevincdi, yarısı kədər, 
Hamıçün mehriban, xoş günlər dilər, 
İçimi içindən bir neştər dələr, 
İçindən min yerə doğranan, könül! 

* * * 

Ümid təsəllidir, arzu inamdı, 
İnsanı yaşadan min-bir gümandı, 
Ən zərif duyğular qəlbdə imandı, 
Hər yerdə təkliyə tapınan, könül... 
03.11.1996. Bakı. 
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ALDANMIŞAM 

Yadıma düşürsən, xəzan yeliylə, 
Min-bir söz deyirsən yarpaq diliylə, 
Oxşaya bilməzsən dükan gülüylə, 
Ruhumu aldadıb, gəlmə yaxına, 

Onsuz da üzünə gülən deyiləm! 

* * * 

Həmişəyaşıl tək sünisən, Gülüm! 
Əlində soyuqluq duyubdur əlim, 
Deyəsən, xoşuna gəlməyib dilim, 
Üzünə təbəssüm qonmamış hədər, 
Bir daha üzünə baxan deyiləm! 

* * * 

Aldatdın qəlbimi təbəssümünlə, 
Əzirsən ruhumu süniliyinlə, 
Xoşuma gəlmədin “gözəlliyinlə”, 

Soyuqluğun girdi aramıza bil, 
Əlini əlimə alan deyiləm!!! 

03.11.1996. Bakı. 
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SƏHV SALMISAN 

Hardansa, yol tapdın yenə qəlbimə, 
Qəfil gəlişinlə dərd, qəm gətirdin. 
Rahatlıq tapıb, asudə olmuş, 
Laləzar könlümdə tikan bitirdin! 

* * * 

Bəlkə də şeytansan, cildə girmisən? 

Bəlkə bir, umacaq üçün gəlmisən? 

Nə üçün gəlmisən, özün bilərsən, 
Gəlişinlə qüssə, kədər gətirdin... 
* * * 

Nə üçün narahat edirsən məni? 

Bu könül, çoxdandır axtarmır səni, 
Get, yadına sal son sözlərimi, 

Sən məni bax onda, orda itirdin... 
* * * 

Nahaqdan yorursan özünü, gülüm! 

Yuxuda rahatlıq ver ki, uyuyum, 
Sənə neçə kərə dil tökdü dilim, 
Bu işi, bu yerə özün gətirdin! 
07.01.1997. Bakı. 
* * *     * * *      * * * 
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Ay ana, adına vurğunam sənin, 
Durduğun ucalıq xəyalə gəlməz... 
Dünya xalqlarının lüğətlərində, 
“ANA” sözünə tay söz ola bilməz!!! 

08.01.1997. Bakı. 
* * *     * * *        * * * 

Aşiq ol, hüsnünə tək Yaradanın, 
Özgəsinə meyl bil ki, əbəsdir. 
Diz çök qarşısında, mərhəmət dilə, 
Məhəbbətsiz həyat bil ki, həbsdir... 
28.01.1997. Bakı. 
 

 

BELƏDİR 

Ulu Yaradanın buyruğu belə, 
Zərrə qədər şübhən olmasın, sənin, 
Belə buyrulubsa, belə olmalı, 
Əlindən nə gələr axı bəndənin? 

* * * 

Əl atdım nizamın sühufuna mən, 
Orda talemizdən bir sətir gördüm. 
Gördüm ki, adımız qoşa yazılıb, 
Qismət qarşısında acizəm, özüm... 
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* * * 

De, qaçmaq olarmı, yazılanlardan? 

Payına düşəni dadmalısan, sən. 
Bir onu bilirəm, hər şey əbəsdir, 
Mənim də adıma sən “deyilmisən”... 

* * * 

Belə buyrulubdu, odur qismətin, 
Qismətindən artıq arama, heç vaxt! 

Unut xülyaları, unut dünyanı, 
Başqa arzuları ürəyindən at! 

* * * 

İstədim-istəmədim, inan belədir, 
Talenin hökmüylə barışmalıyıq. 
Sən mənə məcburi verilmiş paysan, 
Alın yazısına alışmalıyıq... 
* * * 

Əsl həqiqəti anla, gözəlim, 
Sən məni seçmirsən, nə də mən səni... 
Sən, mən doğulmazdan yazıldı belə, 
Biz belə işlərdə gücsüzük hələ... 
* * * 
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Rəbbimin özünün buyruğudur bu, 
Biz razı olsaq da, ya olmasaq da. 
Unut yersiz olan, boş fikirləri, 
Hər şey öz yolunda, öz qaydasında... 
* * * 

Hər şeydə acizik, acizik, gülüm! 

Əzəldən cızılmış, çevrə cızırıq... 
Özümüzdən heç nə icad etmirik, 
Rəbbimdən verilmiş ruzi yığırıq... 
01.02.1997. Bakı. 
 

 

QİSMƏTDİR 

Getdiyin yollarla dönübsən geri, 
Qəlbimə giribsən, demək yerindi. 
Bu, nə sənlikdi, nə də ki, mənlik 

Uca Yaradanın öz əmriylədir... 
* * * 

Tale yazılanda düşübsən sən də, 
Nə bilim haradan mənim bəxtimə? 

Mən çəkə bilmərəm yaxamı səndən, 
Yoxsa, uğur yazmaz Allah bəxtimə! 
* * * 
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Bir də ki, qismət ilahidəndi, 
İnsan taleyinə görə yaşayır. 
Yəqin ki, heç nədən olmadıq tanış, 
Sözsüzki, hardasa, nəsə uyuşur.... 
02.02.1997. Bakı. 
 

ANA 

(“…ta bizi unutmusan…” Anamın məktubundan) 
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 röyalarındır, 
Ən yüksək mərtəbə analarındır, 
De, səni unutmaq olarmı, ANA?! 

13.04.1997. Bakı 



 

163 
 

HƏYAT 

Həyat özü boyda qaranlıq lövhə, 
Yazılan yazılır, oxumaq olmur... 
Zamanın bəstəsi elə, mürəkkəb, 
Səsləri, səslərdən ayırmaq olmur... 
* * * 

Həyat özü kimi bulanlıq bir, su, 
Axdıqca bulanır, heç durulmayır... 
Zamanın kələfi düyünə düşüb, 
Dolanır, burulur, heç açılmayır... 
16.04.1997. Bakı. 
 

DÜNYAMIZ 

DÜNYA deyilən, ümum bir qaranlığın 
məcmusudur... 
Fəqət, bu elə bir, qaranlıqdır ki, onun öz parlaqlığı, 
öz tündlüyü, öz zülməti, öz açıqlığı var. Yəni, bu 
qaranlığın özündə müxtəlif dünyalar var və bu 
dünyalar dünyalara xırdalandıqca xırdalanır... 
Və eyni zamanda bu xırdalanma sonsuzdur. Yəni, 
nəhayətdə elə bir, dünya yoxdur ki, o, bölünməz 
olsun. Məchul da budur, məlum da... 
16.04.1997. Bakı. 
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ULDUZUM YOXDUR 

Dedilər, hərənin bir ulduzu var. Öz ulduzumu 

axtarmağa başladım, ulduzlar sayrışan səmada. 
Tanımadığın ulduzu tapmaq olar?! – Bu çimərlikdə 
balığın öz qulağını axtarmağı kimi bir şeydir... 
Nəsə, başımı qaldırıb, öz ulduzumu axtarmağa 
başladım, ucsuz-bucaqsız kəhkəşanda. Bir ulduz 
seçdim, - özümə layiq; parlaq, işıqlı, nurlu... Bu an 
ulduz solmağa başladı, nefti qurtarmış çıraq kimi, 
öləzidi, öləzidi lap az qaldı sönsün... - yox, yox sən 
deyilsən , sönmə, ay ulduz... 
O,ulduzu buraxıb, başqa bir parlaq ulduz tapdım, 
özüm üçün. Elə bil, məni gözləyirmiş, mənim 
ulduzum budu – fikri ürəyimdən keçən kimi, 
sönməyə başladı. – yox, yox sönmə, ay ulduz sən 
də deyilsən, sən Allah sönmə... 
Bəs, hansıdır mənim ulduzum? – Yoxsa, heç mənim 
ulduzum yodur, hə???!!! 

16.04.1997. Bakı. 
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ADSIZ 

Nə deyim, haradan başlayım ki, mən 

Səniçün xoş olsun barı, nazənin... 
Düzü, istəmirəm uyub nəyəsə, 
Ömrü hədər gedə sən tək gözəlin... 
* * * 

Demirəm, qəlbinin hökmünə zidd ol, 
Nə yaz buludu tək vaxt-vədəsiz dol, 
Nə də ki, gül kimi, güldandaca sol, 
Bir balaca düşün, fikirləş dərin. 
* * * 

Uyma, xəyalların şirinliyinə, 
Aldanma, dünyanın gözəlliyinə, 
Aydın düşüncənin təmizliyinə, 
Valehi olmuşam, sən tək dilbərin. 
* * * 

Qoru, məqamını əsən küləkdən, 
Xəyallar almasın, əqlini səndən, 
Arzu ibarətdir, sən istəyəndən, 
Həyatsa, acıdır, hərdən də şirin... 
22.04.1997. Bakı. 
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TƏZAD 

Dünyanın işində nizama bax ki, 
Bir anın ötməsi yaşadır bizi, 
Bir an ötür, Günəş doğur, 
O, batmağa tələsir... 
Bir an ötür, 

Mən səndən bir an da uzaqlaşıram, 
Eyni zamanda yaxınlaşırıq... 
Ən adi misalı seyr elə, Dilbər! 
Ağac kökləriylə sorub torpaqdan, 
Kiçik bir zərrəni çəkir budağa, 
O zərrə torpaqdan uzaqlaşırmı? 

Uzaqlaşırsa da, həm yaxınlaşır... 
Budaqdan yarpağa keçən zərəcik, 
Yarpaqla torpağa enəcək, Gülüm... 
Əslində yaşayış bax elə, budur, 
Əzəldən cızılmış çevrə cızırıq... 
Həyat bu dövrədən ibarətdi, bil... 
Nə sən məndən inci, 
Nə mən kövrəlim, 
Həyat davam edir, biz hərəkətdə... 
Anlar ötdükcə yaranan günlər, 
Bizi həm ayırır, 
Həm qovuşdurur. 
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Demə, ötən günlər ayırır bizi, 
Bu mümkün deyil, ola da bilməz! 
Dünyanın nizamı elədir, Gülüm; 
Cızılmış çevrədə fırlanırıq biz, 
Bir vaxt gördüyümüz nöqtəni inan, 
Fırlanıb haçansa görəciyik biz... 
Biz ötüb keçəndə arxada qalan, 
Bir zaman qarşıda dayanacaqdır, 
İndi öz rəngini itirən anlar, 
Bir vaxt öz rənginə boyanacaqdır... 
18.07.1997. Bakı. 
 

 

QAYTAR MƏNƏ 

Ötən aylar, ötən illir 

Qaytar mənə; 
Aydan-arı, 
Gündən-duru, 

o tərtəmiz, pak eşqimi... 
Qaytar mənə; 
saf diləkli, 
xoş amallı, 
o sevdalı, çağlarımı... 
Qaytar mənə; 
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nurlu sabaha müjdəli, 
Ay-ulduzlu gecələri... 
Qaytar mənə; 
içimdəki o boşluğu, ehtiyacı, 
o, yaşamaq istəyini... 
Qaytar mənə; 
o duyumlu, xoş ilgili, günlərimi... 
Qaytar mənə; 
o yaşamaq ehtirasın... 
Qaytar mənə; 
coşğunluğu, çılğınlığı, 
bir, həmdəmə ehtiyacı... 
Qaytar mənə; 
bu həyata məhəbbəti... 
28.10.1997. Bakı. 
 

 

ETİRAF 

Hayana köçdünüz içimdən mənim? 

Ey məni içimdən didən duyğular! 

Gözü bağlı qalıb, kor oldum axır, 
Məni tənha qoyub, getdi qayğılar... 
* * * 
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Həyata biganə olmuşam, gülüm! 

Müqəssiri mənəm, zaman bilmirəm? 

İllərin soyuğu düşdü araya, 
Sevgimə ağlaram, gülə bilmirəm... 
* * * 

Günlər an-an ötüb, aylar olduqca, 

Eşqin də buz kimi soyuyur, gülüm! 

Soyuqluq haradan girib araya? 

Xoş sözlər deməyə gəlməyir dilim... 
* * * 

Elə bir, haldadır can xanimanım, 
Elə bil, dünyada yaşamayır heç. 
Bütün ehtiyaclar tərk edib məni, 
Əgər, günahkaram, günahımdan keç... 
30.10.1997. Bakı. 
 

 

DUYUMSUZLUQ 

Ürək, o ürək deyil, 
çırpınıb, gecə-gündüz 

darıxardı, səninçün... 
Sanki, heç döyünməyir, 
duymayır bu həyatı. 
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Dünyanın axarında, 
dəyərək, daşdan-daşa, 
Elə, biganələşib; 
unudub, bu həyatı... 
Köksümdə “ürək yeri” 

boş qalıb, inan mənə... 
Adidən-adi duyğu, 
tərk eləyib qəlbimi, 
Heç nəyə ehtiyac yox, 
Hər şeyə etinasız, 
“ROBOT”-a çevrilmişəm... 
Həyat özü mənasız, 
Dünya boş bir, əyləncə. 
Sən də yaddan çıxmısan, 
Sənin məhəbbətin də... 
Hardan alım o, günü; 

geri dönməz keçmişi? 

Görüşə tələsərdim, 
HƏSRƏTİNLƏ YAŞARDIM, 
Səni az-az görərdim, 
Xəyalla danışardım... 
Həmişə birgə idik; 
sırada, iş başında, 
oxuyanda, yazanda... 

Oxuyanda sətirlər, 
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Yazanda xətt olardın. 
Yatmaq üçün yatağıma girəndə, 
Heykəl olub başımın, üstündəcə durardın... 
İndi, hanı o, istək? 

Hanı qəlbdə o, həvəs? 

Hər şey tərk edib məni, 
Quru qəfəs qalmışam, 
Bilməm bu duyğuları, 
Kimdən necə almışdım? 

Kimə necə satmışam?! 
İnsan necə dəyişər, 
Necə solarmış, Gülüm?! 
İnsan kütlə içində, 
Necə də təklənərmiş, 
Tənha qalarmış, Gülüm?! 
Bilməm, zaman soyutdu, 
Yoxsa ki, biganəlik??? 

- bu eşqi, məhəbbəti, 
səmimi ünsiyyəti... 
Sevgimə acıyıram; 
- necə sonluğa çatdı, 
nələrin arzusunda, 
nərdə axşamlamışıq??? 

Bilməm, sonu necədir, 
Hələlik tək qalmışam, 
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Sən orda, xoş xəyalla, 
Ovudursan gününü, 

Mənisə, biganəlik, 
Alıbdı ağuşuna... 
Nəsə... 
İllərin axarında, 
Bilməm, hayana doğru, 
Ömür baş alıb, gedir... 
Dünya özü qaranlıq, 
Suyu yaman bulanıq, 
Həyat özü qəribə, 
Ömür yolu dolaşıq, 
Sonu da sonsuzluğa, 
Uzun yolu yarıda, 
Yaman mənasızlaşıb, 
Bu mənasız, duyumsuz, 
Həyat, 
nədəndi bilməm, 
mənimçün cılızlaşıb... 
05.11.1997. Bakı. 
 

* * *     * * *     * * * 

Həyatın mənası yox, 
Yaşamaq heçdir, Gülüm! 
Nə güldə var, təravət, 
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Nə də eşqdə sədaqət... 
Məhəbbət nağıllarda, 
Yaşayardı bir zaman, 
İndi, nağıllardan da 

Uçub, ərşə gedibdi... 
Həyatın mənası yox, 
Yaşamaq heçdir, Gülüm! 
Nə dünyaya etibar, 
Nə insana inam var... 
İnsanlar etibardan, 
inamdan uzaq düşüb!!! 
Sədaqət insana yad, 
məhəbbətsə, yabançı... 
Səmimilik gen düşüb!!! 
İnsan qaıb ümidsiz, 
İnsan tam etinasız, 
İnsan insanlığa yad, yabançı məxluq olub... 
Bu duyumsuz həyatın, duyğusuz sakiniyəm... 
Demə ki, biganəyəm, qayğılardan azadam, sakitəm, 
asudəyəm?! 
15.11.1997. Bakı. 
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ÜMİD 

Mənasız həyatın, duyumsuzluğu, 
Yenə də alıbdı, məni qoynuna. 
Bilmirəm, içimdə çağlayan nədi? 

Matam, təbiətin bu oyununa... 

* * * 

Dünya mənim üçün boş qalıb indi, 
Dünya mənasını itirib,Gülüm! 

Həyata biganə olmuşam nədən? 

Həyat varlığını itirib, gülüm! 

* * * 

Sanki, ürək durub, min ildi vurmur, 
Qəlbin soyuqluğu üşüdür məni, 
Beyin də dayanıb, düşünmür çoxdan, 
Bilmirəm, heç nələr yaşadır məni?! 

* * * 

Eşqin də buz kimi, soyuyub, gülüm! 

Qəlbin hərarəti yoxdu, isidə... 
Ərşdə bir işartı görünür yenə, 
Güman işartıya olan ümidə... 
18.11.1997. Bakı. 
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* * *    * * *    * * * 

Aləm gözümdə qaranlıq, 
Gəl, nur çilə gözlərimə... 
Dünya pərdə arxasında, 
Gəl, pərdəni götür, gülüm! 

Gəl, aydınlıq gətir yenə, 
Bu qarışıq dünyamıza, 
Sorağında qalan gözü, 

Gəl, yığışdır yoldan, gülüm! 

Sən gəl, dünyam çiçəklənsin! 

Dünyamızı anlat bizə, 
Məni qaytar həyatıma, 
Həkim kimi sağalt, gülüm! 

Aləm gözümdə qaranlıq, 
Nur tək daxil ol qəlbimə, 
Ərit, könlümün buzunu, 

Yox et, soyuqluğu, gülüm! 

Atəş tək yandır, yax məni, 
Buza dönmüş bu qəlbimi, 
Aç donunu eşqimizin, 
Məhəbbəti yetir, gülüm! 

Od saç süzgün baxışından, 
Ərit yeri, ərit göyü, 
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Asimandan nur çilənsin, 
Sevgimizə yenə gülüm... 
Aləm gözümdə qaranlıq, 
İşıq kimi, qəlbimə ax! 
Ərit, bütün kölgələri! 
Nur içində üzək, gülüm! 

Qoy, o şirin təbəssümün, 
Yenə oxşasın könlümü, 
Biganəlik qoy, utansın, 
Tərk etsin qəlbimi, gülüm! 

İsit, donmuş damarları, 
Nəvazişli əllərinlə, 
Ərit, biganəlik buzun, 
Şirin sözlərinlə, gülüm... 

Aləm gözümdə qaranlıq, 
Darıxmışam, sənin üçün, 
Gəl, cəmalın nur çiləsin, 
Hüsnün, işıq saçsın, gülüm! 

Gəl, həyatı mənalandır, 
Xəyalımda olmağınla, 
Cismin uzaq da olsa da, 

Ruhun, yaxın olsun, gülüm! 

Həyat acı, həyat şirin, 
Tək qoyub getmisən məni, 
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Qayıdaq, ötən günlərə, 
Tez-tez “qonağım” ol, gülüm! 

Aləm gözümdə qaranlıq, 
Bir qətrə nura təşnəyəm, 
Gəl, nur çilə, düşüncəmə 

Yenə sevinc bəxş et, gülüm! 

Bilmirəm, sonu necədi? 

Bəlkə, sevgi əyləncədi? 

Hələ çox şey qaranlıqdı, 
Bir, aydınlıq gətir, gülüm! 

Qurtar, məni bu boşluqdan, 
Cansıxıcı, “yox həyatdan”, 

Qaytar, mənə coşğunluğu, 
Asudəlik bəxş et, gülüm... 

18-20.11.1997. Bakı. 
 

 

İNAM 

1, 2, 3, 4. 

Dörd ünsürün dördü də, 
Bu gün tərk edib məni, 
Atılmışam fəzaya, 
Boğuluram, havasız 
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Ayağım altdan qaçıb, 
Əzəl-axırım torpaq, 
Üşüyürəm-odsuzam! 

Susamışam-su yoxdu!!! 

Bircə, dönsəm o günə, 
Sən olsaydın, mənimlə 

Arzum olmazdı, başqa, 
Suyum da sən olardın, 
Odum da sən olardın, 
Torpağı hiss edərdim, 
Ətrin havam olardı... 
Bilmirəm sonu necə? 

Durğunluğun sonu nə? 

Nə vaxt açılar donu, 
Odsuz qalmış, sevgimin? 

Nə vaxt isinər ürək, 
Yenə həyat eşqiylə? 

Nə vaxt yetişər vüsal? 

Dərd ilə, dərd çəkənə, 
Qəm ilə qəm çəkənə... 
Hələ bilmirəm fəqət, 
Qəlbimin istəyi nə? 

Anlamıram, sevirmi? 

Yoxsa, tamam unudub??? 
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Gəl, qaytar istəkləri, 
Məni tərk edənləri, 
Sevinsin, məyus ürək! 
Dinlənsin, susan könül! 
Sən gəl, həyat qayıtsın! 
Dünyamı qaytar mənə!!! 
Ərit, qaranlıqları, 
Dünyamda sabah olsun! 

Dünyamın odu da sən! 
Dünyamın suyu da sən! 
Torpaq da bizə yaxın... 
Havam, sənin ətrindi... 
20.11.1997. Bakı. 
 

SONSUZLUQ 

Həyat üzümə güləndə, 
Dünyam ilə barışmadım. 
Başıma çox sığal çəkdi, 
Bir dəfə də qımışmadım... 
* * * 

Tez-tez çəkibdi sınağa, 
Tez-tez tutubdu danlağa, 
Tez-tez düşmüşəm qınağa, 
Bu həyata alışmadım...* * * 
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Çox yazıb, çox oxumuşam, 
Çox gəzib, çox dolanmışam, 
Həmişə də “tək” qalmışam, 
İnsanlara yovuşmadım... 
* * * 

Dünya, təməlin nədəndi??? 

Əvvəlin nə, sonun nədi? 

Bu fikir qəlbi didəndi! 

Hələ bir şey qanmamışam... 
27.11.1997. Bakı. 
 

 

BELƏDİR 

Elə bil, yüzillik yuxudayam mən, 
Dünyanın işləri pərdə dalında. 
İnsanlar yalançı, həyat kələkbaz, 
Dünya öz işində, qalmaqalında... 
* * * 

Saxtalıq, dumduru göz yaşı kimi, 
Açıqdan açığa eləyir tüğyan... 
Qənşərində durub gözünə girir, 
Ta  ehtiyac deyil, sağ-sola boylan... 

* * * 



 

181 
 

Riyadır, yalandır büsbütün həyat, 
Ərşəmi çəkilib, itib həqiqət? 

Dünya belə qalmaz-işartı, ümid 

O Gün, haçan doğar, bilinmir fəqət?! 

27.11.1997. Bakı. 
  

* * *      * * *       * * * 

Özüm heç, özümdən baş açammıram, 
Qəlbin istəyi nə, həvəsi nədir? 

Dünyammı qaranlıq, ya mənmi koram??? 

Nədir ki, köksümü dağıdıb, didir? 

* * * 

Dünyanın işləri düşüb düyünə, 
Mən də itirmişəm kələfin ucun... 
Bilmirəm, harada, nə etmişəm ki?! 

Əzəl gündən mənim, nə olub suçum? 

* * * 

Yaxşıyla, yamanı qatmışam indi, 
Dərd alıb, qəm satıb nəf eyləyirəm... 
Xəyallar alıbdı məni qoynuna, 
Xülyalar içində kef eyləyirəm... 
29.11.1997. Bakı. 
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İSTƏRƏM 

Əllərinin istisini duymaq istərəm əlimdə, 
Gözlərinin baxışını duymaq istərəm gözümdə, 
Həyatın şirinliyini duymaq istərəm sözündə, 
Gəl həyatı qaytar mənə, həyat sənin kölgən olub... 
* * * 

Divin canı şüşədəki göyərçində olan kimi, 
Ovlamısan ürəyimin döyünməyə həvəsini, 
Sənsiz ürək döyünsə də itiribdi qüvvəsini, 
Gəl həyatı qaytar mənə, sənsiz həyat çoxdan 
solub... 

* * * 

Qaranlığın işığı tək qonağım ol, gülsün ürək! 

Həyat bizi tərk etsə də biz həyatı tərk etməyək! 

Nəzər sal ki, baxışının hərarəti sevgimizi isidəcək! 

Sən xəbərsiz, mən xəbərsiz bu sevdasa çoxdan 

donub... 

29.11.1997. Bakı. 
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HARDASAN 

Çox əzdin qəlbimi xəyallarınla, 
Cəfanı çox çəkdim, səfa görmədim. 
Uzun ayrılığa, sonsuz həsrətə 

Çox dedim az qalıb, vüsal görmədim. 
* * * 

Yorubdu, beynimi boş düşüncələr 

Tədricən, içimi içindən yeyər 

Nisgildən, həsrətdən yoğrulan günlər, 
Məhəbbət bəslədim, sevgi görmədim. 
* * * 

Eşqim boy atıbdı, iztirablarla, 
Görüşə gəlmisən xəyallarınla, 
Məni çox yormusan röyalarınla, 
Reallıq gözlədim, fəqət görmədim... 
02.12.1997. Bakı. 
 

 

DİNLƏMƏDİN 

Mən çox söylədim, sən az eşitdin, 
Dedim, biz birgəyik həyat durduqca, 
Sən ya eşitmədin, ya inanmadın... 
Nələr qalmamışdı söhbət açmayım? 
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Hər yerdən, hər şeydən deyərdim sənə... 
Bilməm dinləmədin, ya anlamadın... 
Bilmirəm, nə deyim doğrusu, indi 
Əzəldən demişdim qəlbim sənindi. 

Sən idin mənimçün həyatın özü, 
Demişdim, elə bir qüvvə yoxdur ki, 
Nə vaxtsa, hardasa ayırsın bizi, 
Dünya bizim üçün qurulub sanki... 

Bilməm, nələr oldu, nələr baş verdi? 

Nələr olmuş idi, nələr olası? 

Hamısın demişdim, sən dinləmişdin... 
Sənsə, dinləsən də, heç  anlamadın, 
Ya da anlamışdın, heç inanmadın... 
02.12.1997. Bakı. 
 

 

HƏQİQƏT 

Həyatın mənası sənsən demişdim, 
Bəlkə də səhvim bax onda olub? 

Həmişə üzünə gülmüşəm, gülüm! 

Bəlkə də səhvi onda etmişəm... 
Gözəllər çox idi, “mən varam” deyən, 
Bəlkə, səhv o olub, səni seçmişəm... 
Nə bilim, dünyanın işləri necə? 
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Xəyallar ruhuma verir işgəncə, 
O, günə nə deyim, səni görüncə, 
Kaş ki, kor olaydım, nə deyim daha? 

Bir sevgi qazandım, həyatdan baha... 
* * *     * * *     * * *     

Demişdim, həyatın mənası sənsən, 
Düşündün ki, 
sən olmasan, dünya uçar?! 
Əsla, Gülüm, belə desəm, yalan olar... 
Səndən əvvəl, 
məndən əvvəl, 
Dünya olmuş, yenə də var! 

Səndən sonra, 
məndən sonra, 
yenə olar! 
Sənsiz dünya, 
mənsiz dünya, 

boş qalmaz ki, 
İnan, gülüm, bu yoxluğu dünya duymaz! 

Yəni, bizsiz yaşamışdır, yaşayacaq... 
O ki, qaldı aramızda ünsiyyətə, 
Dünya xali; 

sənə, 
mənə, 
Böyüksə də bu hadisə, 
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Dünya üçün bu bir heçdir! 

Yəni ki, sənsiz də yaşamaq olar... 
O ki, qaldı bu sevdaya, 
O da gec-tez unudular... 

Anlar ötər-gün dolanar, 

Fəqət bir xatirə qalar; 
o, var idi, 

mən var idim... 
Mən çox dedim, az eşitdin. 
Hər şey haqqda, bircə-bircə söhbət etdik.. 
Ya, duymadın sən eşqimi, 
Ya, anmadın məhəbbəti?! 
Ya da qorxdun... 

Nədən qorxdun, anlamadım... 
Neçə illər ötüb, keçdi? 

İnandınmı? 

İnanmadın?! 
02.12.1997. Bakı. 
 

 

NƏDƏN 

Bəlkə də qorxmusan, mən bilməmişəm, 
Taleyin min cürə oyunundan sən? 

Fəqət mən deyirdim, həmişə sənə; 
Gələcək hökm alar səndən və məndən... 
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* * * 

Bilməm, sən unutdun, ya inanmadın? 

Bəlkə, ötən illər gördü işini? 

Demək, inanmadın heç vaxt sən mənə? 

Aldatdın özünü, həm də ki məni... 
* * * 

Yaxınlıq etmədin, isinsin ürək, 
Uzaqlıq, ayrılıq gördü işini... 
Anlar ötüşdükcə, soyuduq biz də, 
Yadlaşdıq, yad olduq, yad imiş kimi?! 

* * * 

Səni qınamıram, inan bu işdə, 
Bəlkə də qorxmusan, mən bilməmişəm. 
Əgər, qorxmusansa, demək yalanmış, 
Sənin sözlərin də, məhəbbətin də... 
* * * 

Əgər qorxmusansa, demək aldandım, 
Bir, saxta sevginin parıltısına. 
Taleyin büsatı nə tez quruldu, 
Bir, nakam sevdanın, vaxtsız yasına?! 
02.12.1997. Bakı. 
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SABAH 

Mənim gələcəkdə bir sabahım var! 

Mənim sabahımın adı ümiddir! 
Baxıram, gözümdə dünya tari-mar 

Köksümdə sabahın tumu cücərir... 
* * * 

Dünya oğru-əyri, it-qurd dünyası, 
Mənim öz dünyam var, o da sabahda! 
Bugünkü dünyamız dərə dünyası, 
Mənim öz dünyam var qayada, dağda! 
* * * 

Elə bil, bu dünya bomboş qalıbdı, 
Biri, sahiblənib; tamahkar, zəli! 
O qədər, şişib ki, çaşbaş qalıbdı, 
Nə qədər, şişsə də acdır, ac zəli!!! 

* * * 

Yapışıb dünyanın ac boğazından, 
Gör, haçandır sorur, di gəl partlamır?! 
Şikayət eyləyir hamı Tanrıdan, 
Ümidsiz bu dünya niyə dağılmır?! 
* * * 
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Mənim gələcəkdə bir sabahım var! 

Mənim sabahımın adı ümiddir! 
Baxıram, gözümdə dünya tari-mar 

Köksümdə sabahın tumu cücərir... 
06.08.2000. Culfa. 

 

DÜNYA 

Bu dünya nə deyin durub, gözləyir?! 

Niyə məhvərindən çıxmır, dağılmır?! 

Çöküb dizi üstə solub, sızlayır, 
Niyə cana doyub, qalxmır bu dünya?! 
* * * 

 

Bəlkə də dünyanın sonudur artıq?! 
Bəlkə, dünyamızda biz ancaq yatdıq?! 
Sürünə-sürünə sonuna çatdıq, 
Sonda da ayağa qalxmır bu dünya... 
* * * 

Bəlkə, sürgün edək bu xalqı Aya? 

Musa necə sürdü, xalqı səhraya... 
Gərək, başlar dəyə daşa, qayaya, 
Yetişib mənzilə, qalxmır bu dünya… 

* * * 
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Çəkibdi, çiynində illərin yükün, 
Tökübdü, başının, üzünün tükün, 
Bir, gözlədiyi var, bu da tam mümkün?! 

Kimisə gözləyir, qalxmır bu dünya... 
* * * 

Düzəlt öz qəddini, dikəlsin qamət! 

Hanı keçmişlərdə olan əzəmət?! 

Çox aciz olmusan dünyam, xəcalət... 
Az qalır, zor ilə qalxasan dünya?! 
06.08.2000. Culfa. 

 

 

GÜLÜM 

Ümidini üzmə, heç vaxt sabahdan, 

Ümidsiz düşmənin qoy olsun, gülüm! 

Özünü sən qoru, nagahan ahdan, 

Sabahın gülərüz, xoş olsun, gülüm! 

* * * 

Aldım eşq badəsin, içdim əlindən, 
Öpdüm yanağından, sordum dilindən, 
Dirilik suyunu əmdim ləbindən, 
Gülə-gülə dedin: - “Nuş olsun”, gülüm! 

* * * 
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Vardı bu dünyanın acı, xoş günü, 
Vardı bu dünyanın quru, yaş günü, 
Hansıdır dünyanın yaranış günü? 

Dedin: - “Biz görüşən gün olsun”, gülüm! 

06.08.2000. Culfa. 

 

 

GƏZDİM 

Gəzdim, qarış-qarış Vətən torpağın, 

Hər dağda, dərədə izim var mənim! 

Hələ keçilməmiş, uca dağların, 
Uca zirvəsində gözüm var mənim! 
* * * 

Gəzdim, yorulmadan aranı, dağı,  
Seyr etdim, ən ucqar çəməni, bağı, 
Heç vaxt qınamadım zamanı, çağı, 
Çox bulaq başında üzüm var mənim! 

* * * 

Gəzdim, bu torpağı, mən oymaq-oymaq, 

Ən adi daşa da olmuşam qonaq, 
Hər otun, çiçəyin halın soraraq, 

Sinəmə yığdığım, sözüm var mənim!!! 
01.12.2000. Batabat. 
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ÜRƏK 

Ürək təlatümə gəlib, ağladı, 
Qanı yaş yerinə axır içimə... 
Bir, nisgil içimi, içdən dağladı, 
Deyən, lap az qalıb mənim köçümə... 
* * * 

Bəlkə də köçmüşəm, heç xəbərim yox, 
Bəlkə, “yox” dünyanın sakiniyəm mən... 
Bəlkə, bu dünyanın heç hüdudu yox? 

Bəlkə, sonsuzluğun sakiniyəm mən?! 

* * * 

Yuvasından uçmuş bir, quşam sanki, 
Elə bil, yuvadan perikmişəm mən... 
Ya bu yuvanın istisi yoxmuş, 
Ya da ki, naxələf doğulmuşam mən?! 

* * * 

Nə bilim, yazılan qismət beləymiş, 
Bəlkə, İlahinin məsləhəti bu... 
Bəlkə Yaradanın hökmü beləymiş?! 
Bəlkə, bir, tale yazısıdır bu?! 
26.03.2001. Cici-yurdu. 
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ELƏ BİL 

Könül həmdəmini tapmayıb, hələ! 

Bir boşluq ruhuma hakim kəsilmiş... 
Güman zirvələrdə sürünür, hələ! 

Elə bir haldayam, - “suyu süzülmüş” 

* * * 

Hələ, bu dünyanı anlamamışam, 
Hələ heç, özümü tanımamışam, 
Hələ heç bəlkə də, doğulmamışam?! 

Hardayam, nəçiyəm, - kimə deyilmiş?! 
* * * 

Nədəndi, düşmüşəm bu halə bilməm, 
İçimdə qəm-kədər, ağlaram, gülməm, 
Göründüyü kimi olan deyiləm, 
- Elə bil, üzümə “cild” çəkilmiş?! 
26.03.2001. Cici-yurdu. 
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YA USTAC 

Yenə ulduzların arasındasan, 
Ən uzaq ulduzun lap yanındasan, 
Bu sonsuz fəzada de, nə tapmısan? 

Ağlım dərk eləmir, gözüm seçməyir... 
* * * 

Nədən bu məchulluq hakim qəlbimə? 

Sonsuz duyumsuzluq dolub içimə, 
Sanki, boğuluram bu boşluq içrə, 
Ağlım dərk eləmir, ürək duymayır... 
* * * 

Ya Ustac, demə ki, dünya yox olmuş, 
Bəlkə də dünyanın məhvəri qopmuş, 
Yoxsa, bu gözlərin sahibi kormuş, 
Ağıl dərk eləmir, əllər tutmayır... 
23.08.2001. Dağdağan. 
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DE KİMSƏN? 

De kimsən, nəçisən, gəlmisən yenə, 
Gecə çoxdan ötüb, nə istəyirsən?! 

Gəlmisən, qonaqsan,- xoşdur gəlişin, 
Gəlişin məqsədin, məramın söylə... 
Yoxsa ki, gəlibsən, sakit, dinməzcə... 
Yaxşı yerin də var - başımın üstə?! 
De, nə istəyirsən, 
Axı kimsən sən? 

Hardan gəlmisən, 
İstəyin nədir?! 
Biryolluq nəyin var, gəl söylə mənə... 
Bəlkə, sən arzusan? 

Bəlkə, istəksən?! 

Bəlkə, İlahinin öz qismətisən?! 

Hər kimsən, hər nəsən, 
Ya gəl, ya da get!!! 
Yoxsa, dəli olacağam mən... 
23.08.2001. Dağdağan. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/845526562147908/photos/a.845528002147764/968326903201206/?type=3&eid=ARDaxoAUiJOMnhdUpqmFiWW3Wdz7HvsXZ6E-g5KySW3XvUNC7cLk6uh0NbzUTM-yZH5u1kPdZBwXE45_&__xts__%5B0%5D=68.ARDhoJjZxkm9XSXQxdag3wwVadpNXsY369J65mdeZzMUknWCcytUWdTYrC-wCR57o7WYGv3_jewcp8Q-8Kk7o_as5W00YLLnx2BTl6iF9_fMek0sbMcm9wPNqLQ4iQAWg3UuyjSluteq2_-lkaxD_jZYeYNdaUYrGfL9Wi725oGq8xqk_E5MnR39YjytNzWlfhMtWYv9omZuZnU8s7y4jiKfE60Re2zDdO1YyIkzEaBK-oFuSCw6MygRnxR52ApjMAWANTdsXQfO9QPI1oKlByxVA-uD1OYWHoQdcVMxbaXnSGzdu2GCHQY3rAzX7V-TfeJA6Zsyjbpe8W48-r0xXOE&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/845526562147908/photos/a.845528002147764/968326903201206/?type=3&eid=ARDaxoAUiJOMnhdUpqmFiWW3Wdz7HvsXZ6E-g5KySW3XvUNC7cLk6uh0NbzUTM-yZH5u1kPdZBwXE45_&__xts__%5B0%5D=68.ARDhoJjZxkm9XSXQxdag3wwVadpNXsY369J65mdeZzMUknWCcytUWdTYrC-wCR57o7WYGv3_jewcp8Q-8Kk7o_as5W00YLLnx2BTl6iF9_fMek0sbMcm9wPNqLQ4iQAWg3UuyjSluteq2_-lkaxD_jZYeYNdaUYrGfL9Wi725oGq8xqk_E5MnR39YjytNzWlfhMtWYv9omZuZnU8s7y4jiKfE60Re2zDdO1YyIkzEaBK-oFuSCw6MygRnxR52ApjMAWANTdsXQfO9QPI1oKlByxVA-uD1OYWHoQdcVMxbaXnSGzdu2GCHQY3rAzX7V-TfeJA6Zsyjbpe8W48-r0xXOE&__tn__=EEHH-R
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İNDİ 
(Ustad Əbülfət Heydərə) 
Bu 5-10 il tarix üçün bir andı, 
Ötənlərdən bir yadına sal indi. 
Dədəmiz də bir vaxt yurddan kənardı, 
Sonra döndü, ürəyimdə xal indi... 
* * * 

Gavır oğlu lap binədən gavırdı, 
Xan var idi, tavırlar da tavırdı, 
Adi yağış çöldən evə qavırdı, 
Murdar gəda olub əhli-hal indi.. 

* * * 

Ustac deyər, ulu ustad qəm yemə, 
Allah verən uzun ömrə kəm demə, 
Bu kəlmələr necə enir qələmə??? 

Ağ kağıza gözəl bir xətt sal indi.... 
22.06.2015. Şamaxı. 
 

 

EY QOCA QURD 

Ey Qoca Qurd, çaqqalların ulamağı boşa deyil, 
Qızıl qanlı boz pəncəni yalamağa tələsirlər! 
Kaftarların umacağı sür-sümükdən artıq deyil, 
Üzdə hürüb, sürüsündən ayrı düşcək tir-tir əsər! 
* * * 
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Çaqqalların adı çaqqal, tulaların adı tula... 
Səndən olub, atam Qurddu deyənlərə nə deyəsən? 

Üzü dönük, səndən olan bizdən deyil onu tulla! 
Unut getsin, boz dünyanın boz üzünü çox 
görmüsən… 

* * * 

Üzdən sənə oxşasa da, yerişini yerisə də 

Hərdən Qurda girişsə də, köpəyə köpək deyərlər! 

Lap ağaca dırmansa da, köpək oğlu köpəkdir də 

Aqillər də yaxşı deyib: - “itlər hürər, karvan keçər”! 

* * * 

Ey Qoca Qurd , karvanının yolun üstdə duranların, 
Heç biri yox – adı itib, qalmayıbdı izi-tozu.... 

Keçidlərdə, pusu qurub, tülkü kimi yatanların, 
Hiylələri boşa çıxıb, oyulubdu tülkü gözü! 
* * * 

Ey Qoca Qurd, mənzilini düz seçmisən, duruş gətir. 

Gecə sirdaşın Ay, Ulduz, gündüz pənahın Günəşdi. 
Nələr gördün bu dünyada, bunlar da sənə vız gəlir. 
Ürəyin saf ırmak suyu, ruhun sönməz bir atəşdi! 
22.11.2015. Bakı. 
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QUCAĞINI GENIŞ AÇ… 
( Gizir Pəncəli Teymurova həsr olunur.) 
Qucağını geniş aç, gəlirəm Ana Torpaq, 
Çox döymüşdüm qapını, səhər-axşam taq-taraq, 

Hər gəlirəm deyəndə, əlimdə vardı bayraq, 
O qutsal əmanətin, ünvanına yetibdi…. …. 
Sancmışam sancağımı, rahat gəlirəm indi…. 
* * * 

Səhər-axşam deyərdim, bu canım sənə fəda, 
Nə olur mənə olsun, təki sən görmə qada, 
“Komandir yaxşı olsa, ordunu verməz bada”, 

Komutanım öndədir, gül-çiçək düz yoluna…. 
Sıra ilə gəlirik, yer  ver girək qoynuna…. 
* * * 

Çox dilək diləmişdim, bayraq olsun kəfənim, 
Xəyalım gerçək olub, sevinməsin düşmənim, 
Dualarım qəbuldu, ağlamasın sevənim, 
Ana, sən də gözünün qorasını sıxma ha… 

“Oğul düşmən çəpəri”, qurban gedər torpağa! 
12.04.2016. Bakı. 
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VURĞUN VƏTƏNDİ… 
(Vurğuna) 
Vurğunam, Vurğunun vurğunluğuna, 
Vətən varlığıydı, Vətən varıydı… 

Vətəndə vətənsiz Vurğunluğuyla, 
Vətənin varlığın vurğulayırdı…. 
* * * 

Varam, Vurğunumun vurğunluğuna, 
Varıynan varmışdı varılmayana, 

Vətənin vəkili  Vəkiloğluna, 
Vətən vüqarıydı, Vətən varıydı…. 
* * * 

“Vurğunam”, Vətənin varı varımdı, 
Vecsizlər vulqarlıq vurğulayırdı, 
Vurğunsa, Vətənə Vətən verirdi, 
Vətən Vurğunuydu, Vurğun Vətəndi…. 
24.04.2016 . Bakı 
 

TUR ALACAM 
(Şəhidimiz Tural Əhmədovun oğlu Turalın dilindən) 
Dədəm qorqud səhv ad verməz, 
Doğulmuşuq tur almağa! 
Od ərənlər öc saxlamaz, 

Doğulmuşuq öc almağa! 
* * * 
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Gözlərimin içinə bax, 
Gözünüzü oyacağam! 
Hünərin var, tur düzənlə, 
Tüm turları alacağam! 
* * * 

Sanma, qanı qalar yerdə, 
Törəmizdir, alacağam! 
Tək atamın qanın deyil, 
Haqqımızı alacağam! 
* * * 

Yağmurlu günü sal yada, 

Yenə taxtu-tac alacam! 

Tarixdə yüz il, bir gündü, 

Geci- tezi bac alacam!!! 

28.04.2016 Bakı. 
 

 

OLUB 
(Dilbilməzə) 
Qurbani babamdı, Ələsgər dədəm! 
Söz bizə müştaqdı, biz sözə müdəm! 
Naşılıq sözündən məlumdur, didəm! 

Qanmazın pendiri təkədən olub! 

* * * 
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Çox bəşər görmüşəm, şəsti yerində, 
Baxırsan insandı, büstü yerində, 
Vidi var, forsu var, postu yerində, 
Qabının qapağı ləçəkdən olub... 
* * * 

Ustac, nələr gördün sən bu dünyada, 
Bütün arzulara yetdin, nəmxuda, 
Nöqsandı dünyaya, qəbul et, bu da 

Çoxunun mayası lüləkdən olub... 
17.05.2016. Bakı. 
 

YAXŞIDIR 
(Dostum Vüsala) 

Yaradan, fitrətə qoyub mayanı, 
Yaradanım sayıb, onu sayanı, 
Hamı ondan alıb sevgi payını, 
Çayın axımıyla axmaq yaxşıdır... 
* * * 

Dünyanın təməli sevgi içində, 
Dahilər hamısı işin içində, 
Sevgisiz bir dünya yox biçimində, 
Gedilmiş çığırla getmək yaxşıdır... 
* * * 
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Ustac da çox vurub, daşa-divara, 

Sonunda gəlibdi yetkin qərara, 
Müşküllər möhtacdır tək bu açara, 

Yamana yaxşılıq etmək yaxşıdır... 
22..08.2016. Bakı. 
 

 

DÜNYA 
Ey dünyaya yaman dünya deyənlər, 
Halva deyib, ağız şirin edənlər, 
Ayaq üstə min yuxuya gedənlər, 
Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı... 
* * * 

O, bizik ki, dondan-dona düşərik, 
Motal kimi şorlu-şorsuz şişərik, 
Ocağımız köz tutmamış bişərik, 
Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı... 
* * * 

Ustac deyər, us ilk gündən qayıbdı, 
İnsan oğlu, insanlığa ayıbdı, 
“O” neynəsin, kim yolundan cayıbdı? 

Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı... 
14.08.2016.  Bakı. 
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MÜƏLLİM 
İkinci Günəş tək doğdun dünyaya, 
Dünyanı qərq etdin nura, müəllim! 

Sənin gözlərinlə baxdıq dünyaya, 
Baxmadıq yağışa, qara, müəllim! 
* * * 

Bizə qanun oldu deyilən, hər söz, 
Qaranlıq qalmadı, bir cığır, bir iz, 
Nişan verdiyin yol, ən doğru, ən düz, 

Sayəndə yetişdik vara, müəllim! 

* * * 

Ustacam, çörəyim çıxır  elmdən, 
Peşəm bu, özgə iş gəlməz əlimdən, 
Kitabla, müəllim düşməz dilimdən, 
Bilinməz gedirik hara, müəllim... 
07.09.2016. Bakı.  
 

 

EYLƏYİRSƏN 
(Mahnı üçün) 
Gedəndə -“xoşbəxt ol!” – demədimmi mən? 

İndi, illər ötüb hal eyləyirsən... 
Tanışdan, bilişdən salam göndərib, 
Gedən gəlişimə yol eyləyirsən... 
* * * 
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(Nəqarət) 
Çağırdın toyuna, necə gələydim? 

Bəlkə istəyirdin, deyib-güləydim? 

O günü görməyib, kaş ki, öləydim... 
İndi utanmayıb, “tel” eyləyirsən... 
* * * 

Sən, vəfa etmədin, əhdə, ilqara, 
Ömrün yelkənini açdın rüzgara, 
O zaman, yar oldun, qafil əğyara, 
İndi boynu bükük, əl eyləyirsən... 
* * * 

Gəl, heç danışmayaq, ötüb-keçəndən, 
Mənə söhbət açma, süzüb-içəndən, 
İndi get kömək um, ölçüb-biçəndən, 
Ruhunu cisminə qul eyləyirsən.... 
* * * 

Demirəm, nə səhvsən, nə də ki, düzsən, 
Tutduğun yön ilə dayanma, üz sən, 
Ustacdan əlini, bir yolluq üz sən, 
Nahaqdan gümana fal eyləyirsən... 
22.09.2016. Bakı. 
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BƏLKƏ DƏ... 
(Fəridə xanıma) 
Bəlkə də payızı biz uydurmuşuq?! 
Yarpaqlar yalnızca bizimçün sarı.... 
Bəlkə də fəsillər durub yerində?! 

Qaçan biz, payıza, ya yaza sarı... 
* * * 

Yarpağı tökülüb olsa da sarı, 
Payızda yetişir tutların xarı, 
Deyirlər, payızda qarşıla yarı, 
Nar sulu, alma bol, heyvası sarı... 
* * * 

Ustac ha, indinin deyil adamı, 
Sözləri görübdü Nuhi-əyyamı, 
Ruhu neçə kərə Ömər Xəyyamı, 
Dədəsi Ələsgər, babası Sarı... 
22.09.2016. Bakı. 
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TUNCAYA 

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı, 
Gündoğandan Günbatana sənindi! 
Nişan verib, yeddi günlük Ayını 
Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi 
* * * 

Xəzəri ortaya düz qoyub nişan, 
Boynuna dolanan Hilal sənindi! 
Ən uca zirvələr, ən dərin göllər 

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi! 

* * * 

Tanrının payıdı, lütf edib sənə, 
Tanrıya sarsılmaz inam sənindi! 

Ataya, Anaya, qocaya hörmət 

Sirdaşa sədaqət, güvən sənindi! 

* * * 

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə 

Hakimiyyət sənin, höküm sənindi! 

Aman istəyəni kəsmədin heç vaxt, 
Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi! 
* * * 

Unutma ki, lap binədən belədi, 
Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi... 
Xilas etdi, bağışladı ənamlar, 
Yamana yaxşılıq, ancaq sənindi! 
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* * * 

Döyüşdə, düşməni alnından vuran, 
Süngüsü əlində ərlər sənindi! 
Savaşda, uçağı kəməndlə tutan, 
Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi! 

* * * 

Dəli-dolu Türk oğullar cahana 

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi! 
Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən 

Qorxu bilməz, şanlı əsgər sənindi! 
* * * 

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa, 
Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi! 
Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa, 
Zəkalar, dühalar tümü sənindi! 
* * * 

Tutduğun yol tək Tanrının yoludu, 
Aydın zəka, tər düşüncə sənindi! 
Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu, 
Fəqət bilməz, yeni dünya sənindi!!! 

10.10.2011. Bakı. 
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ÖLÜM NƏDİR? 

Ölüm, ən şirin nemət, 
Ən sonuncu diləkdir…. 
Ölüm, sonuncu fürsət, 
Ümidsizə ümiddir…. 
07.01.2014. Şamaxı. 
 

 

 

MƏNCƏ 
(Səfər Səfərliyə) 
Həyat yolu, arzularla səs-səsə, 
O, fürsətdir, aman verməz heç kəsə, 
Dünya malı bu dünyada gərəksə, 
O dünyaya keçməsində nə fayda... 
* * * 

O, Anadır bala üçün həp yanar, 
Gecə-gündüz dövrəsində fırlanar, 
Vədə sonu sıralanan yuvalar, 
Nişan qalar balaları uçanda... 
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* * * 

O, çevrədir, həm hərfdi, həm rəqəm 

Tüm mövcudat məlum olar “O”, desəm, 
Cavab budur, gərək yoxdu, düşünəm 

Çün tərifi çox açıqdı hesabda... 
* * * 

O tüfəngdir, boşu minin qorxudar, 

O gecədir, səhər gəlsə yox olar, 
O ağıldır, insanlığı ucaldar, 
Burda deyim, rəhmət düşür ustada... 
* * * 

Ustac üçün ən asan bu sualdı, 
Tək YARADAN tüm suala cavabdı, 
Ən yaxşı dost həmsöhbətin olandı, 
Söz, söz olar deyildiyi məqamda... 
15.08.2014. Bakı. 
 

 

QARABAĞ ATI 
Anası Günəşdi, atası Aydı, 
“Qıratdı”, “Düratdı” Qarabağ Atı! 
Tanrı ərmağanı, butadı, paydı, 
Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı! 



 

212 
 

* * * 

Rəngini veribdi, ana-atası, 
Hələ görünməyib, ola xatası, 
Telinin əskikdi, şana, fatası, 
Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı! 
* * * 

Cahanı edibdi, özünə heyran, 
Utanar baxmağa üzünə ceyran, 
Tüm aləm səkməyən gözünə qurban, 
Hörmətdi, izzətdi, Qarabağ Atı! 
* * * 

Qumralı, səkili, məxsus qaşqası, 
Bu dərdi anlamaz, əfsus başqası, 
Gəzir oylağında donuz çoşqası, 
Küskündü, incikdi, Qarabağ Atı! 
* * * 

Bir dünya incisi çəkir əziyyət, 
Əriyir, yox olur, itir məziyyət, 
Ustaca tanışdır təbir, vəziyyət, 
Köçkündü, qəribdi Qarabağ Atı! 

21.07.2016. Bakı. 
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QƏLƏM 
Şükür Yaradana, bəxş etdi səni, 
Xəstə könüllərə şəfasan, Qələm... 
And gəldi adına ucadan uca, 
Neçə acı dərdə davasan, Qələm... 
* * * 

Həsrətlilər intizardan qurtarar, 
Kimi özün bu dünyadan qoparar, 

Əlacsızlar sənə pənah aparar, 
Qəmədən, qılıncdan yavasan, Qələm... 
* * * 

Ustac körpəlikdən tapınıb sənə, 
Qəmli də, xoşbəxt də sığınıb sənə, 
İllahi bir qüvvət verilib sənə, 
Göydən Yer üzünə töhfəsən, Qələm. 
02. 10.2016.  Bakı. 
 

 

NƏ GÖZƏL, NƏ GÖZƏL... 
(Fəridə xanıma) 
Dünyamızı çiçək görən, 
Gözlər nə gözəl, nə gözəl... 
Ruhumuza şəfa verən, 
Sözlər nə gözəl, nə gözəl.... 
* * * 
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Gül əkənlər, gül dərəcək, 
Qəlb deyəni, dil deyəcək, 
Düz əyrini, düz görəcək, 
Düzlər nə gözəl, nə gözəl.... 
* * * 

Ustac olub sözə məftun, 
Daim gülən üzə məftun, 
Qəlbdə qalan izə məftun, 
İzlər nə gözəl, nə gözəl.... 
27.09.2016. Bakı. 
 

 

PAYIZ 
(Fəridə xanıma) 
Təbiətin möcüzəsi, 
Bizə olan sözdü payız.... 
Dağ-dərədə deyib-gülən, 
Düzdə dolan gözdü payız... 
* * * 

Sarı yarpaq gör nə gözəl, 
Kimə güldü, kimə xəzəl, 
Həzin-həzin, gözəl-gözəl, 
Cıbrıq olan qozdu payız... 
* * * 



 

215 
 

 

Ustac dəyər verər sözə, 
Qabda nə var, çıxar üzə, 
Aram-aram, məzə-məzə, 
Ömrə düşən izdi payız... 
07.10.2016. Bakı. 
 

 

 

XOŞBƏXT OLSUNLAR 
Birisi Günəşdi, birisi Aydı, 
Bir cüt parlaq ulduz qonub səmaya... 
Bu gün bir evdə toy, ulusda haydı, 
Xoş soraq yayılıb, elə-obaya... 

* * * 

Şadlansın ürəklər, nə xoş saatdı, 
Xalqıma yaraşan toydu, büsatdı, 
Bu gün elə gündü, elə saatdı, 
Bərabər tutula min ilə, aya... 
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* * * 

Ustac, Yaradanla qaldın baş-başa, 
Söhbət çox uzandı, yer ver alqışa, 
Arzumdur, bir yerdə qarıyın qoşa, 
Nəvə-nəticələr versin boy-boya.... 

12.10.2016. Bakı. 
 

 

YARADAN 

Kimi Yerdə gəzir, kimisi Göydə, 
Qüdrət nə yaşılda, nə də ki, göydə, 
Yer də ona möhtac, asılı Göy də, 
Zərrədə var olan gücdü Yaradan.... 
* * * 

Biz bilən ölçülər büsbütün yaddır, 
Çoxunun bildiyi quruca addır, 
Sərhədsiz, hüdudsuz qurucu zatdır, 
Bir “ol” – da var olan gücdü Yaradan.... 

* * * 

Ruhuna min rəhmət, ya Seyyid Əli! 
Yol açdın Ustaca olmadı dəli, 
Dedin ki, hər insan özünə vəli, 
Feli bizdən alan gücdü Yaradan.... 
11.11.2016 (11:11) . Bakı. 
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GÜLÜZƏ 
Yaradan göndərib, səni bir mələk, 
Deyib, bu gül gərək, ancaq, gül üzə... 
Ata sözü haqdı, bunu haqq bilək, 
Ata nəsihəti, çalış, gül üzə... 
*** 

Kaş dilin, dodağın daim bal süzə, 
Abırın, ismətin üzə al düzə, 
Min budaq, çox yaşa, ilmə sal yüzə, 
Yolunda üzünə hər vaxt gül üzə... 
*** 

Sözün şirin olsun, söhbətin məzə, 
Qoyma, yanağından əksilə qəmzə, 
Bu gözəl dünyanı bir az da bəzə, 
Ustac əmanətin qoru, Gülüzə... 
12.12.2016. Şamaxı. 
 

 

 

MƏNİ 
Nədir yenə, qaş-qabağın... 
Əvəz edib, süpürgəni? 

Burax getsin, yerin-göyün... 

Yaxasını, süpür məni... 



 

218 
 

*** 

Heç qane olmadın aza, 

Yaman maya qoydun naza, 

Çəkic möhtac olub paza, 
Mən bir ölü, götür məni.... 
*** 

Əriş, iplik dövrü bitib, 
Haqqı-salam çoxdan itib, 

Tüm işlərin sonu yetib, 
Başlamısan, bitir məni.... 
*** 

Olma belə qəlbi qara, 
Gözüm baxmaz başqa yara, 
Təbib ola, qəlbim yara, 

Görə nələr didir məni... 
*** 

Ustac olub dili yara, 

Müsahibdim, daş-divara, 

İndi tapmışam mağara, 
Ta  gedirəm, ötür məni... 
03.02.2017. Bakı.. 
 

 

 



 

219 
 

SÖZ MÜQƏDDƏSDİR 
Dostum, kəmənd ilə tutmazlar sözü, 
Cələ qur, dilinə qoy özü düşsün... 
Oynama, qələmlə huydurma – ağac, 
Elə tut, əlinə qoy izi düşsün... 
* * * 

Qələm müqəddəsdir, müqəddəsdi söz, 
Onların nazın çək, möhnətlərə döz, 
Gör, sənin ağzına baxır neçə göz, 
Qələmlə uslu ol, qoy üzə düşsün... 
* * * 

Gəldin bu aləmə, ərkanı gözlə, 
Yaxşı bax ətrafa, dövranı izlə, 
Ustac əmanəti, aram ol sözlə, 
Qələmlə elə yaz, qoy izi düşsün... 
01.05.2017. Şamaxı. 
 

 

YARIM BARDAQ 

(Təhminəyə) 
O yarım buraxdığın 

Bardaq, de yadındamı? 

Sən gedəndən düz üç gün 

Söndürübdü yanğımı… 
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* * * 

Dodağın dəyən yerdən 

Öpmüşəm, neçə kərə… 

Dadsız şüşə o gündən 

Dönüb bala, şəkərə… 

* * * 

Sənin tutduğun yerdən 

Çalışmışam tutmağa… 

İz tapanda izindən 

Qanad olmur uçmağa… 

* * * 

Bütə dönüb, bu bardaq 

Bəzəyidir evimin… 

Üstündə barmaq-barmaq 

Bəzəyi var əlinin… 

* * * 

Qalan son damlaları 
Qıymadım içəm özüm… 

Qonaq etdim gülləri, 
Belə bulundu çözüm… 

* * * 
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Dibçəklər Yer kürəsi, 
Güllər Mən, Sənsə susan… 

Heç nə yox itirəsi, 
Tay canıma hopmusan….. 
01.08.2016.  Bakı. 
 

 

 

 

QƏHƏTDİ 
(Zahir qardaşa.) 
Zahir qardaş deyir, dünya yamandı; 
“Çobanın əlindən çomaq alandı”, 

Bütün bunlar, bəhanədi, yalandı, 
Çomağı bərk tutan, bilək qəhətdi... 
* * * 

Vaz keçməyə bir bəhanə gəzərik, 
Zəif varsa, orda Ağa – Nəzərik, 
Qüvvətlini təriflərik, bəzərik, 
Qaməti şax tutan, ürək qəhətdi... 

* * * 

 



 

222 
 

 

Ustacam, keçmişəm kip tərəcədən, 
Söz gərək çıxmasın heç dərəcədən, 
Çoban ibrət alsın, qoy Qaracadan, 
Gözləri tox tutan, dilək qəhətdi... 
13.03.2017. Bakı.  
 

 

BİLSİN. 
Mən dünyaya pis demərəm, 
Kim nə deyir özü bilsin... 
Dünya sənsən, dünya mənəm, 
Aşuqqalar* düzü bilsin... 
* * * 

Kəkələmə, kəlmə üstə, 
Kimi altda, kmi üstə, 
“Ot da bitər kökü üstə”, 

Söz deyənlər sözü bilsin... 
* * * 

Seçə bilmir sazla sözü, 
Ayırammır odla közü, 
Qarışdırıb suyla buzu, 
İz sürənlər izi bilsin. 
* * * 
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Hərə gəzir bir bəhanə, 
Bu dünyanın “günahı” nə? 

Çoxu bilmir heç kahı nə, 
Deyir, bunu qazı bilsin... 
* * * 

Ustac dəyər verər sözə, 
Gücü salmaz heç vaxt dizə, 
Dünyadan nə gəlsə bizə, 
Arar bizi, bizi bilsin... 

25.03.2017. Bakı.  
Aşuqqa*- səhv, səhv düşən, nadan deməkdir. 
 

 

VƏTƏN OĞLU 

(Aprel Şəhidlərinin ili günü Bakıda bərk yağış 
yağdı...) 
Göylər də hönkürüb, ağladı bu gün, 
Buludlar göz yaşın saxlaya bilmir… 

Damından göz yaşı axıdan koma, 
Kövrəlmiş ananı ovuda bilmir... 
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* * * 

Hardasa, bir bala ata gözləyir, 
Əlində bir Bayraq gələydi bu gün... 
Müəllim istəyib stol üstünə, 
Anası alaram, söyləyir hər gün... 
* * * 

Bir Ata istəyir oğlu bu gün də, 
Həyətə tələsik girsin nə olar... 
Arxaya baxmadan sürüb maşını, 
Bütün gül-çiçəyi əzsin nə olar... 
* * * 

Elə bilirsən ki, bitər siyahı 
Dolabda islanıb bir cib dəsmalı... 
Asılqan saxlamır çim su mundiri, 

Havadan asılıb bir ər sığalı... 
* * * 

Bir otaq küncündə bacı naləsi, 
Birində qardaşın hıçqırtısı var... 
Məhəllə uşağı, qrup yoldaşı, 
Bu gün qəmgin durub meyvə satanlar... 
* * * 
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Adi çörəkçi də xiffət eyləyir, 
Çəkməçi çəkməsin görüb ağlayır... 

Alışqan verdiyi bardakı qızın, 
Bu yağış qəlbində tonqal qalayır... 
* * * 

Körpə uşaqlar da haçandır qəmgin, 
Boylanır həyətə, ancaq görməyir... 
Ana paltar ipin kəsibdi çoxdan, 
Fəxrlə sərdiyin, daha sərməyir... 
* * * 

Göylər yas saxlayır, Yer qəribsəyib, 
Təşnədir mərdlərin yeni nəşinə... 
Torpaq əkənindir, əkən də bizik, 
Göylərdə gəzənin Yer nə işinə... 
* * * 

Göylər bizə qahmar, Yer bizə mənzil, 
Qəlbin dolanmasın, ey Vətən oğlu... 
Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub? 

Vətən də unutmur haqq tapan oğlu... 
02.04.2017. Bakı.  
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POLADI MUM EDƏR, ADİ NƏVAZİŞ... 
Yanında kaktus da gül açan gözəl, 
Şirin dil tikanı gülə çevirdi... 
Qəlbinin istisi, sözünün sehri, 

Fələyin təxtini əməl devirdi... 
* * * 

Gəlib görənləri salıb heyrətə, 
Afərin deyirlər, bu məharətə, 
Deyirlər, min əhsən, belə afətə, 
Yəqin, bu tikana ballı su verdi... 
* * * 

Ustaca adidən adidi bu iş, 
Poladı mum eylər adi nəvaziş, 
Gül Sənin yanında tapıb pərvəriş, 
Qara daş da olsa, belə edərdi... 
01.06.2017 - Şamaxı. 
 

ƏLDƏ ÇIRAQ GƏZƏCƏKSƏN... 
Əldə çıraq gəzəcəksən, 
Ruhun haçan gəzsə məni... 
Qəm gölündə üzəcəksən, 
Bir gün qəhər üzsə məni... 
* * * 
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Sapı, ipdən ayrı tutan, 
Qəmi dosta baha satan, 
Tüm qəlblərdə gizli yatan, 
Bir gün durub çözsə məni... 
* * * 

Ov bərədə, tacı taxtda, 
Nə günah var acı baxtda? 

“İldə bir yol atar taxta”, 

Atəş yaxmaz görsə məni… 

* * * 

Əldə çıraq gəzən vaxtı, 
Gəl, qınama heç vaxt baxtı, 
Yaradan qurubdu taxtı, 
Bil, yıxacaq əzsə məni... 
* * * 

Pirim Nəsimi, Ustacam, 
Bəhmənyar elminə acam, 
Burdayam, sənə möhtacam, 
Mən gedincə gəzmə məni... 
03.07.2017. Bakı. 
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DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR... 
(Mayakovskidən danışan Xanıma) 
Danışdıq, gələcəksən... 
Sən dedin: - “Çalışaram...” 

Mən dedim: - “Gözləyəcəm...” 

Səkkizi on beş keçir... 
Kipriklərim asılıb, saniyə əqrəbindən 

Baxışlar mədət umur, saatın məhvərindən... 
Zamanın kəfkirində yellənir neçə xəyal... 
Doqquzun yarısı oldu... 
İstəyirəm, diksinim qəfil qapı zəngindən 

Ta ki, yaxam qurtarsın bu zamanın əngindən... 
Çık-çık saat səsində ələnir neçə istək... 
Daha doqquz olubdur... 

Eşikdə şər qarışıb... 
Fikirlər də dolaşıb... 
Çöl işığı yandırım, yolun işıqlı olsun... 
Doqquzu on beş keçir... 
Danışdıq gələcəksən... 
Sən dedin: - “Çalışaram...” 

Mən dedim: - “Gözləyəcəm...” 
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Yəqin ki, çalışırsan... 
Mən də ki, gözləyirəm... 
Kipriklərim dolaşıb, əqrəbi izləməkdən, 
Baxışlarım əzilib, zamanı “bizləməkdən...” 

Onun da yarısı oldu... 
Zaman sürəsi doldu... 
Bundan sonra hər bir an, artıq, zamana yükdü... 
Durum, eşiyə baxım... 
İşıq sönməyib, barı... 
Birdən qəfil gələrsən, gözün görməz kandarı... 
On oldu, torba doldu... 

On birdir, - gözləyirəm... 
Çalışırsanmı, sən də... 
On iki, bir, iki, üç... 

Əlim gəlmir, söndürüm, bayırdakı işığı... 
Dilimdə bitən budu: - “Xoş gəldin içəri keç...” 

Dörd yoldaş sirdaş olub, 
Belə qovuşduq sübhə... 
Daha gələ bilməzsən, 
Buna qalmadı şübhə... 
İndi saat doqquzdur, hətta onu beş keçir... 
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Qulaq qapı zəngində, göz ilişib əqrəbə... 
Dünya şən, zaman məzə... 
Təkcə bizik qəribə... 
Doqquzu on beş keçir... 
Yəqin, indi yoldasan, işə tələsən vaxtdır... 
Çalışırsan çatasan gecikmədən işinə... 
Mən də durum, söndürüm, qoy bayırın işığın... 
Çalar saatla oyaq, alım gözün acısın... 
Zaman kimə istəyir qoy dişini qıcasın... 
Artıq onun yarısıdır... 
Əlim qopmur qələmdən... 
İstəyirəm biləsən, bunlar hamısı deyil... 
Bu sözləri yazmağa ən ağ vərəq seçmişəm... 
Hələ, neçə kəlmənin üstündən vaz keçmişəm... 
31.07.2017. Bakı.  
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BƏNÖVŞƏ 
Kimi öyər, bənövşəni, 
Kimi qara, qara yaxar... 

Bənövşənin od həsrəti, 
Qarı da yandırıb, yaxar... 
* * * 

Bulaq başı buz, sırsıra, 
Əlin düşə, köz ısıra, 
Rəbbim yol verməz qüsura, 
İçindən can qalxıb, baxar... 
* * * 

Ustacam, xeyməm laməkan, 
Rusqat* verə, qıla imkan, 
Tər bənövşəm olar kankan, 
Qar içindən çıxıb, qoxar... 
12.12.2017. Bakı.  
Qeyd: 

“Rusqat” – Rüsxət, icazə, izin. 
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İNCİ, QƏRƏNFİL... 
(Qərənfilə yazığım gəlir...) 
Olsan da, bu işdə ən son müqəssir, 
Gəl, məndən incimə, inci qərənfil... 
Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi, 
İstəsən lap məndən inci, qərənfil... 
* * * 

Ruhum bu halından çox mütəəssir, 
Yenə döşənmisən küçəyə, daşa... 
Qaxınc çiçəyisən, qaxınc çiçəyi, 
Qaxanc örf-adətə, öfkəyə, başa, 

* * * 

Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir, 
Bizim üz qaramız, qırmızımızsan... 
Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi, 
Sən bizim dünyaya qırımımızsan... 
* * * 

Ustac tək oğullar çox mütəəssir, 
Üz-üzdən utanır, dözür ağrına... 
Əlacsız-əlacsız ödünc çiçəyi, 
Silah əvəzinə sıxır bağrına... 
20.01.2018. Bakı.  
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“LAZIM” GƏLSİN... 
(Lazım gəlsə...) 
Ya ağ olub, ya da qara, 
İstəyirəm, bozum gəlsin... 
Dar quranlar, salıb tora, 
İstəyirəm, çözüm gəlsin... 
* * * 

Cümlə-cahan batıb qara, 
Təbiət də çəkib dara, 
İnsan oğlu möhtac qora, 
İstəyirəm, Yazım gəlsin... 
* * * 

Bixəbər, nanəcib gəlib, 
Soylu gəlib, nəcib gəlib, 
Haram gəlib, vacib gəlib, 
İstəyirəm, “Lazım” gəlsin... 
* * * 

Bəşər itirib həvəsi, 
Yox hal, tükənib nəfəsi, 
Bizi yorub tütək səsi, 
İstəyirəm, sazım gəlsin... 
* * * 
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Ustac verər, düzə dəyər, 
Haqq bildiyin, üzə deyər, 
Sazı öyər, sözü öyər, 
İstəyirəm, bizim gəlsin... 
16.01.2018.  Bakı. 
 

 

AYŞƏNİM 
Zəmanə çətindir, sən tək gözəli, 
Aramaqla bulmaq olmur, Ayşənim... 
Utancaq, baməzə həm də xoşsifət, 
Rəbbimin qüsuru olmur, Ayşənim... 
* * * 

Uca Yaradandan bir istəyim var, 
Sənin tək gözələ olsun bəxti yar, 
Taledən istəyən, qismətdən alar, 
Arzunun sınırı olmur, Ayşənim... 
* * * 

Cahan uzun yollar, dörd bir tərəfə, 
Dünya bir yanadır, Sən bir tərəfə, 
Allahım yol açar, hər bir tərəfə, 
Nasılı, necəsi olmur, Ayşənim... 
* * * 
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Arzudan - arzuya uçasan, gülüm, 

Yarı, istəklini qucasan, gülüm, 
Şənlikdən - şənliyə qaçasan, gülüm, 
Ərilməyən istək olmur, Ayşənim... 
* * * 

Namərdi, arsızı görməsin, Səni, 
Əyrisi, yönsüzü əyməsin, Səni, 
Həyatda heç kimsə üzməsin, Səni, 
Əyrini düzəltmək olmur, Ayşənim... 
* * * 

Dəryada dürr olub çıxasan üzə, 
İnci gərəkdir ki, inciylə üzə, 
Yedəkdə yol almaq vurular üzə, 
Yolunda özünə güvən, Ayşənim... 
Əmin ol, özünə inan, Ayşənim... 

05.02.2018. Bakı.  
 

 

“DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR...” 
(Fərid Əhmədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur...) 
“Dünya bir pəncərədir”, pəncərən olsa, qardaş... 
De, heç vaxtın oldumu, pəncərədən baxmağa, 
Bir-iki, tələm-seyrək, boylanmağı saymasaq... 
Yuxunu görmək üçün vaxt lazımdı yatmağa, 
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O da, Sən də yox idi, işin-gücün çox idi... 

Çoxunun gözü ackən, Sənin gözün tox idi... 
* * * 

Yuxusuz gözündəki bu hüzn nədi, qardaş? 

Yeddi ürək lazımdı, baxışına baxmağa, 
Qəlb adlı əzamızı, qan vurmağı saymasaq... 
Bizdə ürək nə gəzir, gözümüz yox baxmağa, 
O ürək Səndə idi, baxışların ox idi... 
Çoxunun haqqı yoxkən, Sənin haqqın çox idi... 
* * * 

“Nə yatdın ki, nə yuxu”, görəsən, əziz qardaş... 
Yaradan yaratmışdı, Səni oyaq qalmağa, 
Ayaqüstü, sırada, göz qırpmağı saymasaq... 
Yaranmışdın süzməyə, yaranmışdın dalmağa, 
Düşüncə, dərin ümman, zehin, iti ox idi... 
Çoxunda beş-beş olan, Səndə biri yox idi... 
* * * 

Damarda coşdu qanın, ürək dözmədi, qardaş... 
Dizindəki təpərin bəs eylədi qalxmağa, 
Dostlarının toyunda oynamağı saymasaq, 
Toy-düyün də görmədin, oturmağa-qalxmağa, 
Ərgənlənmiş ər idin, bəy otağın yox idi... 
Çoxu sayın bilmirdi, Sənin biri yox idi... 
* * * 
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İgid oğlu, ər idin, bilənlər bilir, qardaş... 
Sənin etdiklərini ehtiyac yox saymağa, 
Arada qəmli-qəmli bu baxmağı samasaq, 
Eyibin də yox idi, barmaq ilə saymağa, 
Yan-yörədə bildiyin, nacis, naqis çox idi... 

Bilən bilir qardaşım, Sənin mislin yox idi.... 
21.01.2018. Bakı.  
 

DÜŞÜNÜRƏM... 
Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan... 

Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə. 
Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can... 

Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat sözə. 
Sual doğur, onda nədir çatmayan? 

Cavab budur: - “Atillanın öfkəsi”! 

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi! 

* * * 

Çay, o çaydır, göl, o göldür, dan, o dan... 
Ufaq-təfək olmayanı keç bizə. 
Toy, o toydur, çöl o çöldür, xan, o xan... 

Biraz böyük, biraz kiçik, keç sözə. 
Qürub da o, onda nədir çatmayan? 

Cavab sadə: - “Çingiz xanın öfkəsi”! 

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi! 

* * * 
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Hay, o haydır, rum, o rumdur, biz, o biz... 
Tərliyinə yapışanı ver yelə. 
Say, o saydır, qom, o qomdur, diz, o diz... 
Tutuşanda aşmayanı ver belə. 
Bəs beləsə, onda nədir çatmayan? 

Cavab təkdir: - “Sultan Fateh öfkəsi”! 

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi! 

* * * 

Rey, o Reydir, Şam, o Şamdır, yol, o yol... 
İnsan həmin, adamlar o, düş düzə. 
Köy, o köydür, kənd, o kənddir, el, o el... 
Əsl qədim, tarix zəngin, xoş bizə? 

Haqlı sual, onda nədir çatmayan? 

Cavab birdir: - “Xətainin öfkəsi”! 

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi! 

* * * 

Mey, o meydir, cam, o camdır, din, o din... 
Əyri-müyrü düzəlişi yaz düzə. 
Pay, o paydır, yem, o yemdir, hin, o hin... 
Zaval gəlməz doğru sözə, yaz düzə... 
Fəqət sual, onda nədir çatmayan? 

Cavab yekdir: - “Şah Qacarın öfkəsi”! 

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi! 

* * * 
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Ley, o leydir, sar, o sardır, vağ, o vağ... 
Yarasanı mixi xətlə yaz mizə. 
Huy, o huydur, gül, o güldür, bağ, o bağ... 
Dəmi boş ver, onu kəsir yaz bizə. 
Sual həmin, onda nədir çatmayan? 

Cavab netdir: - “Atatürkün öfkəsi”! 

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi! 

15.03.2018. Bakı.  
 

OLACAQ 
(...sözünüz ağzınızda qalmasın...) 
Ağzındakı söz olmasa, 
Ürəyində köz olacaq... 
Dediyin söz düz olmasa, 

Boğazında qoz olacaq... 
* * * 

Ağız dilə dar olarsa, 
Düz əyriyə yar olarsa, 
Haqq nahaqdan xar olarsa, 

Silinməyən iz olacaq... 
* * * 

Məncə yox, bundan betəri, 
Dəyər, hamıya xətəri, 
Heç nəyə baxma ötəri, 
Yatağında biz olacaq... 
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* * * 

Dünyanın ən acı dərdi, 
Sındırıbdı, neçə mərdi, 
Hamı dinmədikcə, mərddi, 
“Quş uçurtsa, qaz olacaq...” 

* * * 

Ağızda söz gəvələmək, 
Ən acı dərd, - böylə bilək, 
Nəsimidən alaq örnək, 
Ustac desə, az olacaq... 
05.04.2018. Baki. 

 

 

OTUZ İLDİ ƏLDƏ QƏLƏM... 
Otuz ildi əldə qələm, 
Söz mülkünə iz salmışam... 
Çox əskidən qalma odam, 
İndi-indi köz salmışam... 
* * * 

Heç qorxmadım əziyyətdən, 
Yazdım mövcud vəziyyətdən, 
Bil, agah ol məziyyətdən, 
Əyri geyib, düz qalmışam... 
* * * 
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Nəsimiyəm, Bəhmənyaram, 
Hər doğruya, düzə yaram, 
Yetərincə olub param, 
Artımayıb, az qalmışam... 
* * * 

Çoxları kükrədi, daşdı, 
Aylar ötdü, il dolaşdı, 
Fəsillər dəyişdi, Qışdı, 
Dəyişməyib, Yaz qalmışam... 
* * * 

Ustacam, məndən deməkdi, 
Qutsal bildiyim, əməkdi, 
Bəşərə qalan, köməkdi, 
Həp vacibdən söz salmışam... 
22.11.2017. Bakı. 
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DİLARƏ 

(…SQ-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…) 
Bizdə atalardan bir məsəl qalıb: 
“Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”… 

Bu yurdun neçə mərd oğlu, qızı var, 
Adı anılmalı, anmasaq  olmaz… 

*     *     * 

Yaradan bəxş edib, bu namı bizə, 
Ellərin sultanı, xan Azərbaycan… 

Var olsun bu torpaq, yaşasın Vətən, 
Anam Azərbaycan, can Azərbaycan… 

*     *     * 

Dünya yaranandan mayamız belə, 
İplikdən əjdaha doğub hanamız… 

Lalənin al rəngin yazıb tarixə, 
Analar anası, Tomris anamız… 

*     *     * 

Ruhu, düşüncəsi zəkidən zəki, 
Əhsən deyib ellər, qalıb tamaşa… 

Necə Nüşabəsi olub bu elin 

İsgəndər mat qalıb, edib tamaşa… 

*     *     * 
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Neçə Sarası var, dünya tanıyır, 
Əlində qələmi  qılıncdan iti … 

Zaman hökmün verib, geriyə dönməz, 
İllər axıb gedir itidən iti… 

*     *     * 

Zaman dəyişsə də dəyişmədik biz, 
Xanım-xatın qızlar birər qəhrəman… 

Anadan, atadan gördüklərimiz 

Tarixdə qalmayıb, yaşayır hər an… 

*     *     * 

İllər axıb gedir, biz yaşayırıq, 
Ruhumuz o ruhdur, qanımız o qan… 

Əzəldən dünyanın gərdişi belə, 
Sözümün canı var, can Azərbaycan… 

*     *     * 

İndi “İmarət”-də qonaq  Xan qızı, 
-Natəvan pəjmürdə, ruhu pərişan… 

Əldən ələ düşüb eli, obası, 
İltifat edən yox, yox hal soruşan… 

*     *     * 

Tarix nələr görüb, nələr öyrədib, 
Halı haldan anlar, ariflər bilər… 

Aramla süzülür bu çeşmədən nur, 
Fitrətdə, mayada qor olan bilər… 

*     *     * 
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Onun yaddaşında neçə Nigar var, 
Ley kimi qayadan süzüb düzlərə… 

Unutmaq olarmı söylə Həcəri??? 

Nəbiyə qoşulub, düşüb düzlərə… 

*     *     * 

Ucadan ucadır şanlı tarixim, 
Ruhumun qidası şərəfdi, şandı… 

Zamanın fövqündə dayananların, 
Anası bircədi,  – Azərbaycandı!!! 
*     *     * 

Uçmaq arzusuna düşdü, Dilarə… 

Ruhu göy göylərin qonağı idi… 

Ulduzlar göylərdən gəl-gəl edirdi, 
Sonsuz ənginliklər  oylağı idi… 

*     *     * 

Tanıdı Leylanı, ününü duydu, 
Andı Züleyxanı fəxrlə hər an… 

Cəhd etdi, çalışdı əzmlə hər gün, 
Məqsədi fikrindən çıxmadı bir an… 

*     *     * 

Uçdu arzusunun qanadlarında, 
Sevindi  ilk  uçuş  müjdəsi  ilə… 

Taledən, qismətdən razı idi, 
Anardı Tanrını “min şükür” ilə… 

 *     *     * 
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Fəqət, yarı yolda qaldı arzular, 
Axı, quş qanadı çox kövrək olur… 

Məni dəstəkləyər  qulaq dostları, 
Məncə, tər çiçəklər çox tez də solur… 

02. 05. 2018. Bakı.   
 

İMAMƏT 

(“Əliş və Anna” poemasından) 

Nübüvət odundan nur alan işıq, 
Atadan, babadan belə duymuşuq. 
Rəsulun dizinin dibindən çıxan, 
Çeşmədir heç kimə gəlməyib ziyan... 
Nümunə olubdur cümlə cahana, 
Əlbətdə, aiddir arif olana. 
İmamət cığırdır Haqqa aparır, 
Əlbət, qaynağını Haqqımdan alır. 
Dəmiri dəmirçi oğlu bilən tək, 
Bu elmi ən doğru yoldan öyrənək... 
İstəməm bu yolda çaşqınlıq ola, 
İncəcik bir fidan nahaqdan sola. 
Elmin şəhərinin təkdir qapısı, 
Bu işin belədir təməl, yapısı... 
Salam olsun Sənə ey Əhli-beyt, 

Allahım bu yolu daha rəvan et... 
07-21.06.2018. Bakı. 



 

247 
 

HƏQİQƏT 

(“Əliş və Anna” poemasından) 

Yaşamın mənası, qayəsi təkdir, 

Bizə məlum olan həqiqət yekdir. 

Kəşf etmək, olanı tapmaq deməkdir. 

Tapmaq, var olana yetmək deməkdir... 

Təsadüf istəklə görüş anıdır, 

Zərurət arzunun qol-qanadıdır... 

Qəza da, qədər də bizimlə yaşar, 

Taledən istəyən, qismətdən alar... 

Ustac bu sözləri demir boşuna, 

Baxmayın heç onun cavan yaşına... 

Bir bilsən ruhunun kim olub dostu, 

Bu üzdən başının tacı da usdu... 

07-21.06.2018. Bakı. 
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NƏSİHƏTNAMƏ 

(“Əliş və Anna” poemasından) 

İşin heç çətini, asanı yoxdu, 

Qəlbi saf olanın gözü də toxdu. 

Bir “Ol” – a bağlısa, dünya da nə var, 

Bir düşün çətinlik bəs nədə olar? 

Uca Yaradanın güçü sınırsız, 

Nəyi istəyirsiz, onu alırsız... 

Həyat dediyinin düsturu budu, 

Nə istəyirsən, aldığın odu... 

Məqsəd aydın olsun, niyyət də təmiz, 

Zəhmətin bəhrəsin görəcəksiniz... 

07-21.06.2018. Bakı. 
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SƏHVLƏRİMİZ 
Adəmlə başladıq səhv eyləməyə, 

Bir alma dəyişdi qədərimizi... 

Sevinci bölməyə dost axtarmadıq, 
Paylaşmaq istədik kədərimizi... 

* * * 

Səhv bir mi, iki mi, sayasan bir-bir... 

Səhvi səhv üstünə yığdıq hər zaman... 

Zaman çox dəyişdi, dəyişdi nə var, 

Ancaq, xasiyyətin dəyişmir insan... 
* * * 

Kağız bəxş eylədi, yazaq, oxuyaq, 

Öpüb göz üstünə qoyurduq onu... 

Ayaq uzatmağı günah bilirdik, 
(Ağız, burun sildik, bəs eyləmədi...) 

İndi haralara vurmuruq onu??? 

* * * 

Dəyərlər aradan çıxır birbəbir, 

Çörək də müqəddəs sayılmır daha... 
Səhvlər qalaq-qalaq yığılır, artır, 
Bədəllər ödənir ömürdən baha... 

* * * 
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Bakir yox, bəkarət axtara indi, 

Xeyir - bərəkət də çəkilib ərşə... 

Dədədən, babadan qalma inanclar, 

Ucqar bir komada bükülüb fərşə... 

* * * 

Ulaqla yabıdan döl tutan insan, 
Heyvanı bitkiyə calaq eylədi... 

Siçanla, pişiklə izdivac edib, 

Gül kimi övrətin talaq eylədi... 

* * * 

Olub keçənlərin yazsaq hamısın, 
Nə qələm tab eylər, nə kağız çatar... 
Arif ilk kəlmədən duyar mətləbi, 

Boşboğaz boşuna boğazın yırtar... 
* * * 

Yol-iriz doludu, biz tökən mıxla, 
İndi addımbaşı ayağa batır... 
Qazana bişməyə nə atmışıqsa, 
Bişəndə özünü qaşığa atır... 
* * * 

Haqqın nizamını heçə sayanlar, 

Çox dəqiq nizamın zərrəsiyik biz... 

Bu gün qarşımıza çıxar həmişə, 

Dünəndən aynaya düşən əksimiz... 

07.08.2018. Bakı. 



 

251 
 

ÇAĞDAŞ QARDAŞIM 

(Əsəd Cahangirə) 
Müsahib hər zaman olmur mütalib, 
Habili qardaşı öldüdü, qardaş... 
Mümkünmü, çağınla olasan çağdaş, 
Həzrəti İsanı kim satdı, qardaş? 

* * * 

Qərbdə yandırıblar, Şərqdə asıblar, 
Cənubda, Şimalda dilin kəsiblər, 
Yeni söz deyənlər, həp qan qusublar, 
Pərvanə yananda xoşbəxtdi, qardaş... 
* * * 

Vüsalı şam olan pərvanələrin, 
Zamanı səhv düşən dürdanələrin, 
Ağıldan tac geyən divanələrin, 
Zamanı, məkanı bəllidi, qardaş... 
* * * 

Yusifi quyuya saldı qardaşlar, 
Rəsuli - Əkrəmə (s.o.) atıldı daşlar, 
Nə qarın, nə zaman, nə də nə “daşlar”, 

Heç zaman yandaşı sevmədi, qardaş... 
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* * * 

Nəimi namını söküb aldılar, 
Nəsimi Haqqını soyub aldılar, 
Dahilər hər zaman tənha qaldılar, 
Söylə, bunun hansı yalandı, qardaş? 

* * * 

Fərqli düşündülər, geydilər onlar, 
Ancaq yaşamaqçün yedilər onlar, 
“Zəmanə adamı” olmadı onlar, 
Çoxunun taleyi eynidi, qardaş... 
* * * 

Müasir dediyin, sirdi, kələfdi, 
Fərqli düşünənin sonu tələfdi, 
Ustacın diləyi, Tanrıdan əfvdi: 
- Özü bağışlasın çağdaşı, qardaş... 
02.09.2018. Bakı. 
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GƏZDİRİB GÖZ-GÖZƏ GƏTİRƏN GÖZƏL... 
(10 000 000 da bir ehtimal baş verdi...) 
Bu gün gördüm onu, otuz il sonra, 

Gəzdirib, göz-gözə gətirən gözəl... 
Neçə milyon gözün, qaşın içində, 
Sezdirib, üz-üzə götürən gözəl... 
* * * 

Qəfil qarşılaşdı baxışlarımız, 
Qəbulmu görmüşdü alqışlarımız, 
Damla-damla yağdı yağışlarımız, 
Süzdürüb, iz-izə itirən gözəl... 
* * * 

Bir xeyli mən baxdım, o,  heç baxmadı, 
Nə Billah eylədim kirpik qalxmadı: 
-Allahım, pünhan ox, həmin oxmudu? 

Azdırıb, biz-bizə bitirən gözəl... 
* * * 

Qəfil bir baxış da oldu ərmağan, 
Gördüm, gözü dolmuş, bağrım oldu qan, 
Köksümdə ürəyim qopardı fəğan, 
Sızdırıb, döz-dözə ötürən gözəl… 

* * * 
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Baxış o baxışdı, qaçış o qaçış, 
İllər gözlərindən heç nə almamış, 
Giryan görünürdü, bir az təntimiş, 
Sazlayıb, naz-naza yetirən gözəl… 

* * * 

Ustac mükafatın alıb həmişə, 
Bir daha mat qaldım, bu gün gərdişə: 
-Deməli, yol verməz boşa səyrişə, 
Gəzdirib, göz-gözə gətirən gözəl... 
04.09.2018. Bakı. 
 

 

 

"ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB"* BİZLƏRİ 
“Şəhər fiziki yaxınlığın mənəvi uzaqlığıdır,  
Hamı doluşub bir avtobusa, hamı bir-birinə 
yaddır...” 

Əsəd Cahangir. 

 

Soruşursan; 
bunlar kimdir, nədir belə? 

Bunlar havadan asılı, 
Salafan torbadı, Qardaş... 
Bunlar ayağa ilişən, 
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Plastik qablardı, Qardaş... 
Daha dəqiq deyim Sənə, 
Əgər, bir az yuxarıdan baxa bilsək özümüzə, 
Boz çöllərdə, yayın günü 

Yuvasıyla yem arası cığırında 

Hey şütüyən qarışqadan fərqimiz yox... 
O qarışqa; 
Yüz qat bizdən şərəflidir... 
Min qat bizdən dəyərlidir... 
Onlar bizdən təbiidir... 
Onlar bizdən səmimidir... 
Öz yoluyla gedib-gəlir, 
Mərdimazar olmayınca... 
Uşaq vaxtı bəyənməzdim “gölə qələmsancan”-ları, 
Yolda “oyun pozan” –ları, 
Yazıq işçi qarışqanın; 
Əppəyini əzənləri... 
Cığırını pozanları... 
Həp idəşib, dalaşardıq; 
Qarışqaların üstündə... 
İt arısı şanı tapıb, atardım kürəklərinə... 
Heç ruhum da inciməzdi... 
Günahdan uzaq qalardım... 
Eşitmişdim belələrin; 
Anaları qarğıyırdı səhər-axşam: 
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- “Dalıyın arası yansın”, 

“Odlanasan”, mənim balam... 
“İtdən olan”, 

“Köpəkoğlu”, mənim bəlam... 
Nəyi qoyub, hara getdik? 

Dərd bir mi, iki mi, Qardaş??? 

Plasmaslara bürünmüş, 
Möhkəm izalə edilmiş, 
Dəmir qutu elementi olmuşuq biz… 

Qarışqanın; 
Yuvasıyla,  
Yem arası cığırlarda qaldığı tək, 
Daş qutular arasında, 
Dəmir qutular içində, 
Tor barama qurmuşuq biz… 

Kələfin də ucu itib, 
Əyrilmişik, 
Üyülmüşük, 
Çoxdan suyu süzülmüşük, 
Qaxacımız çıxıb bizim… 

Ayaq üstə ölmüşük biz... 
Heç sevmirəm; 
Qara yolda,  

Bu qırmızı “ka-bus”-ları... 
Qələm sancmaq istəyirəm, 
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Onların üzdüyü gölə... 
Hə Qardaşım; 
Daş qutular arasında, 
Dəmir qutular içində bitir zaman... 
Adəmdən əsər qalmayıb, itir insan... 
Daş qutular bir məhbəsdir; 
Çoxu da cəhənnəm deyir... 

Xaraba deyənlər də var... 
Dəmir qutu; 
Uçan xalça, 

Cinli lampa, 

Sirli torba... 

Bəy otağı, 
Bəzən də cəllad kötüyü... 
Kimə necə sərf eləyir, 
Kiminə “Sirat körpüsü”, 

Kimə cənnətin özüdü... 
Neçə-neçə Ata sözü, 
Anaların nəsihəti, 
Həyat bulur bu qutuda; 

Nə qədər körpü qurulur, 
Ev yıxılır bu qutuda... 
Bu qutular dünyamızdan alıb bizi, 
Canımızdan ayrı qoyub, 
Ruhumuzu perik salıb, 



 

258 
 

Tikan üstdə qouyb bizi... 
Taqqataqlı, guppaguplu dəmir qutu, 
Təmtaraqlı, saray kimi; 
Zırhazırlı, ax-vay dolu, 

Daş qutular yorub bizi... 

Aldanmışıq; 
Nəfsimizə qul olmuşuq, 
Yaradanın dərgahından qovulmuşuq... 
Tanrı unudub bizləri... 
Şeytan tutubdu kiriyə, 
İtibdi Haqqın izləri... 
02.10.2018. Bakı.  
 

*"ŞEYTAN GİRİYƏ TUTUB" – kimi də işlədilir.  
“KİRİYƏ TUTMAQ” sözünün anlamı  “girələmək”, 
”hərlətmək”, “fırlatmaq” anlamına gəlir ki, məişət 
aləti olan  “kir-kirə”-nin adı məhz bu “kiri” və ya 
“giri” özündən əmələ gəlmişdir. 
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NADANLIQ 

Urmu axan göz yaşımdı, 
Yanağımda duz olubdu... 
Urmu, Urmu söyləməkdən 

Bağrım başı köz olubdu... 
* * * 

Şümürə lənət deyənlər 

Susuz qoyubdu dindaşın... 
İnsan insana qənimdi, 
Günahı nə dağın, daşın? 

* * * 

Savalanı dərd qocaltdı, 
Murov soyuqdan üşüyür... 
Araz sükütun pozmayır, 
Kür əlçatana döşüyür... 
* * * 

Dəmir Qapım pas atıbdı, 
Neçə körpüdən keçmirik... 
Kərkük, Mosul unudulub, 

Bağdada iraq demirik... 
* * * 

Nəsimi nəşi Hələbdə, 
Füzuli hərəmdə qalıb... 
Babəkin ruhu sərgərdan, 
Bəzz qalasın duman alıb... 
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* * * 

Suyumu daşla boğurlar, 
Daşımı suyla yuyurlar... 
Xudafərin, Urmu incik, 
Bizləri bizsiz qoyurlar... 
* * * 

Şah babam yol ortasında, 
Koroğlu göylərdə gəzir... 
Bizi, bizdən ayrı salan 

Nadanlıq ruhumu əzir... 
03.11.2018. Bakı. 
 

 

 

 

 

EHKAM 

(“Qırxında öyrənən gorunda çalar”) 

“Susuz quyu su tökməklə sulanmaz,” 

Gic doğulan, gic böyüyər, gic ölər… 

Ər oğuldan, ər törəyər, mərd olar, 
Soysuz doğsa, bic yetirər, bic bələr… 

* * * 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.USTAC.AZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SYwFALpzC2WZbUYQGSUR377DiXaupuWHSXEAo_abOtaJhuJfq28mB7sw&h=AT3PxUlTQiz4WbmdIlnBzaKG3Op8LyG3H84O5b79gX_Fpzo8-O3etN2nywl8JbC8BknKExlJQFyx8Xtqsv1QVraGKuOIA7VH7wX2hco7v67SvwmjRzXoBw5W7eEBOHCzSqA9HIyog9DQg2pqWP_XaL6sFrgNcBmf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.USTAC.AZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SYwFALpzC2WZbUYQGSUR377DiXaupuWHSXEAo_abOtaJhuJfq28mB7sw&h=AT3PxUlTQiz4WbmdIlnBzaKG3Op8LyG3H84O5b79gX_Fpzo8-O3etN2nywl8JbC8BknKExlJQFyx8Xtqsv1QVraGKuOIA7VH7wX2hco7v67SvwmjRzXoBw5W7eEBOHCzSqA9HIyog9DQg2pqWP_XaL6sFrgNcBmf
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Heyvanın cinsi var, bitkinin kökü, 
Qarışmaz, tək durar, hər kəsin tükü, 
Kimsəyə yüklənməz, kimsənin yükü, 
Kimi tez anlayar, kimi gec bilər… 

* * * 

Ustac, iki doqquz, edər on səkkiz, 
Arif bu sinindən səhv etməz hərgiz, 
Qanmazsa, qovalar, teylər dörd doqquz, 
Qırxda qurşaq tutar, boşa güc eylər… 

14.04.2019. Bakı. 
 

 

 

 

 

ƏDALƏT VAR 

Hər kəlmənin mayası var, qoru var, 
Haqq-hesabda ayaq olar, baş olar… 

Şəkərçinin dili baldan şirindi, 
Kisəçinin üstü-başı yaş olar… 

* * * 
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Elə söz var, dəyərlidir kitabdan, 
Baxış var ki, uyarlıdır xitabdan, 
Bəni-adəm ayarlıdır turabdan, 
Donu yelsə, yolu qaya, daş olar… 

* * * 

Ustac desin, yazın daşa, qayaya, 
Nədən kimsə düşsün boşa, ay-aya? 

Nə vaxt haram düşsə döşə, mayaya, 
Döl qüsurlu, gözü-qaşı çaş olar… 

18.04.2019.  Bakı. 
 

 

 

DAĞLARIN 
                  “Şuşanın dağları abı dumanlı, 
                   Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı…” 
 
Əsrin dördə birin vermişik yelə, 
Çulu çoxdan düşüb, çaya dağların… 
Təmiz adı vardı, “quzey qarı” tək, 
Bağrına xal düşüb, saya  dağların… 
* * * 
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Başında çalma tək, ta durmur duman, 
Əynində qalmayıb, nə kofta, tuman, 
Lütlənib haçandır, qalıb  lüt-üryan, 
Qarına qan düşüb, maya dağların… 
 * * * 
“Göznən görən”  olduq, ta yox yalanı, 
Bəh-bəhlə şəlləndik, zərli palanı, 
Daranıb,  talındı, olan-qalanı, 
Ah-naləsi düşüb, Aya dağların…. 
* * * 
İgidə “Tur dağ”-ı deyib, görənlər, 
Dağa oxşadıbdı,  özün ərənlər, 
Hanı o ayama, ya ad verənlər? 
Kalı çoxdan düşüb, haya dağların… 
* * * 
Ustacam, öcümü ala bilmirəm, 
“Dədəm” dediklərin* deyə bilmirəm, 
O döndü, mən indi dönə bilmirəm, 
Səyi  məndə düşüb, zaya dağların… 
30.04.2019.  Bakı. 
                 *”Arsız aşıq elsiz necə yaşadı? 
                   Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar… 
“Aşıq Ələsgər. 
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OLSUN 

Bir ümid işığı yandı bu axşam, 
Cırtdan tərəfindən  görülən olsun… 

Gecənin bağrında zərrə bəsimdi, 
Yetər ki, sonadək sürülən  olsun… 

* * * 

Bu əllər uzanıb haçandıır sənə, 
Bir iriz, bir cığır, yol göstər  mənə, 
Gələrəm, baxmaram; uzuna, enə, 
Lap elə, Musaya verilən olsun… 

* * * 

Qoy keçsin səhradan, ya da meşədən, 
Yarağım, əsləhəm; qələm, tişədən, 
Ruhuma qida ver, görklü rişədən, 
Qoy daşdan, qayadan sorulan  olsun… 

* * * 

Qoy, dahi Nəsimi olsun yoldaşım, 
Xətai qoy olsun, mənim qəmdaşım, 
Nadiri, Qacarı eylə sirdaşım, 
Dostum dost yolunda dirilən olsun… 

* * * 
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Ustacam, dilimdə şükür bitibdi, 

Daim dualarım Sənə yetibdi, 

İndi bu qulunun səmti itibdi, 

Nişan ver, bir yana  varılan olsun... 

20.05.2019. Bakı.  
 

 

 
EY BƏNİ - ADƏM... 
             (Güllələnən küçə itlərinin dilindən) 
Ey bəni - adəm, nə çabuq unutdun? 

Sultanıi Nəzmi Seyidin öyüdün*. 
Düz deyiblər: - “barı olmaz söyüdün...” 

Ay başıküllü özünə yaxşı bax, 
Sonra gəlib, başımıza güllə çax... 
* * * 

Qudurmuşam? – quduz sənin atandı... 
Sən kimisin əkib, doğub atandı... 
Sizin kimi bir-birinə atandı... 
Ay başıküllü özünə yaxşı bax, 
Sonra gəlib, başımıza güllə çax... 
* * * 

Hürüşməkdə  dərsi sizdən  almışıq, 
Didişməkdə sizdən geri qalmışıq, 
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Ad bizimdi, hey  sizə əl çalmışıq... 
Ay başıküllü özünə yaxşı bax, 
Sonra gəlib, başımıza güllə çax... 
* * * 

Balasını zibilliyə atan sən, 
Anasını üç qəpiyə satan sən, 
Ley-pey olub kol dibində yatan sən... 
Ay başıküllü özünə yaxşı bax, 
Sonra gəlib, başımıza güllə çax... 
* * * 

Yalmanmaqda sizə çata bilmərik, 
Ar-namusu heçə sata bilmərik, 
Sizin qədər pisə bata bilmərik 

Ay başıküllü özünə yaxşı bax, 
Sonra gəlib, başımıza güllə çax... 
* * * 

Harda gəldi yalaq tutdun özünə, 
Qarın üçün bəzək vurdun sözünə, 
Səni görüm, kor şiş batsın gözünə... 
Ay başıküllü özünə yaxşı bax, 
Sonra gəlib, başımıza güllə çax... 
 

        * “İt demə, ol dəxi bizim birimiz, 
            Belə ölmüşlərə fəda dirimiz... “ S.Ə.Ş 

08.06.2019. Bakı. 
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KİMƏ NAĞIL KİMİ, KİMƏ HƏQİQƏT… 

(Min şükür Uca Yaradana…) 
Əlimdə olanım yalnızca sevgi, 
Kimə sığal kimi, kimə bir sillə. 
Bütün əngəlləri aşdım onunla, 
Kimə noğul kimi, kimə bir güllə. 
* * * 

“Sim-sim”- lə açılıb bağlı qapılar, 
Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət. 
“Lənət”-lə yıxılıb cağlı yapılar, 
Kimə çuğul kimi, kimə fəlakət. 
* * * 

Ustacam, tacımı verib Yaradan, 
Kimə ağıl kimi, kimə məharət. 
Bəxtimi şükürlə almışam ondan, 
Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət… 

09.06.2019. Bakı. 
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RƏİSİ - MƏSTAN... 
(R.M-ə.) 

Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? 

Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… 

Dəvə qoca, fil ahıl, meydan qalıb məstana, 

Sultan sayır özünü, "Luna park"-da ostana, 

Anlamır ki, oyuq tək, dikilibdi bostana... 

Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? 

Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… 

* * * 

Nə boyda olursan ol, pişiklik qanda qalıb, 
Şir dərisi geysən də, düşüklük canda qalıb, 
Səninki züy tutmaqdı, aşıqlıq donda qalıb, 
Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? 

Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… 

* * * 

Nə qədər istəyirsən, əsib, coşa bilərsən, 

Bu ağac sizin meydan, çıxıb, düşə bilərsən, 

İstəsən bığ əkdirib, burub, eşə bilərsən, 

Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? 

Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… 

* * * 
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Qara kəlin buynuzu görünəndə gec olar, 

Motal, pota canını tara dartmaq güc olar, 
Deyirlər ki, pişiyin lap yekəsi gic olar, 

Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? 

Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… 

* * * 

Ha gec, ha güc o gün var, dırmanassan ağaca, 
Budaqdan mədət umub, yalvarassan ağaca, 
Bəlkə yetə bilməyib, boylanassan ağaca, 
Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? 

Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… 

21.06.2019. Bakı.  
 
 
 
ŞƏHİD HAQQI 
Hər bir gedən  şəhidin haqqı var boynumuzda, 
Onlara borclu olan bir can var qoynumuzda, 

Gərəkdir, sırğa ola; qulaqda, eynmizdə, 
Əgər biz unutsaq da, dövran bunu unutmaz… 

Bu yara hey su verər, zaman onu qurutmaz… 

* * * 

Bu bizim şakərimiz, həp şikarı unutmaq, 
Boş-boş təsəllilərlə ruhumuzu ovutmaq, 
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Cismimiz oyansa da, layla deyib uyutmaq, 

Bir gün biz istəsək də, dövran bizi oyatmaz… 

Biz yatmaq istədikdə, zaman bizi uyutmaz… 

* * * 

Bir əsgər kəmərinin toqqasıcan yoxuq biz, 
İllərdi ki, gözləyir; neçə qışdı, neçə yaz, 
Deyir: – “Gəl bu şəhidə bir quruca məzar qaz”, 

Bu qədər bivec ata, yada ki, qardaş olmaz… 

Vallah, atam-qardaşım daha betər dərd olmaz… 

* * * 

Hər şeyi yükləmişik, Lazım bəyin belinə, 
Zalım oğlu zalım da qüvvət verib dilinə, 
Heç kimsə razı olmaz, bir quş səkə gülünə, 
Bəs bu dağlarda yatan gül balalar kimindi?! 

Ay – ulduzlu toqqalar, qumqumalar kimindi?! 

* * * 

Dəstəklərə yazılı, neçə-neçə adımız, 
Qundaqlara qazılı, sezilməyən ay-ulduz, 

Nişan durub, gözləyir; birdən düşər yolumuz, 
Gəlin, o nişanların gözün yolda qoymayaq… 

Bu işi, bu gün görək, sabaha saxlamayaq… 

03.08.2019. Bakı.  
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GÜZDÜ BU 
Payızmıdır, Güzmüdür?! 

Yada düşən qozdu, qoz… 

Heç bilmirəm düzmüdür?! 

Yel əsəndə qorxmuşam, 
Düşünmüşəm, tozdu, toz… 

* * * 

Mən toz deyib, qorxduğum, 
Başqasına zər olub… 

Zərər bilib, qovduğum, 
Xeyir olub, kiməsə, 

Birisinə, pər olub… 

* * * 

Yel əsmir, qoz tökülə, 

Axı güzdü, güz gəlib… 

Yox yağmur, iz sökülə, 

Ataların dediyi, 
Bəs həmişə düz gəlib?! 

* * * 

“Yel əsər, qoz tökülər” 

Zaur, düzdü, düzdü bu! 

Mil gəzən göz tökülər… 

Qışı, yazı, yayı var, 
Ustac, güzdü, güzdü bu! 

29.09.2019.(10:01 – 9’). Bakı. 
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CƏZA YERİ 
Dünya malı, bu dünyada qalandı, 
Süleymanın hekayətin sal yada. 
Kimi qurdu, kimlər çapdı, taladı 
Elə qazan, elə ye ki, bal dada. 
* * * 

Canfəşanlıq, fitnə-fəsad faydasız, 
Tamahkarlıq, hiylə, büsat faydasız, 
Riyakarlıq, qorxu, həsəd faydasız, 
Şirindil ol, yeri gəlsə, al “qada”. 

* * * 

Ustac desin, bircə kəlmə, dinlə sən, 
Adəm bura nədən  gəldi, bilirsən, 
Həmən yerdi– cəza yeri, anla sən, 
Rəvamıdır, verə ömrü, mal bada!? 

16.11.2019. Bakı. 
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ƏLİFBAM  
(Nəğmə) 
A, Be, Ce, Çe, De, E, Ə 

Nə gözəl yaraşır 

Şirin dilimə. 
Fe, Ge, Ğe, He, Xe, I, İ 
Bəzəyir, sevdirir 

Şirin dilimi. 
Je,Ke,Qe, eL, eM, eN, O 

Az qaldı unudum 

Ka da var baho. 

NƏQARƏT: 
Ka da çox vacibdir 

Bilməli hamı. 
Kartofu yeməyi 
Sevirik axı. 
Ö-sü var, Pe-si var, eR-i var bunun, 

Se-si var, Şe-si var, Te-si var bunun. 

U-su var, Ü-sü var, Ve-si var bunun, 

Sonunda, Ye-si var, Ze-si var bunun. 

NƏQARƏT: 
 

10.12.2019. Bakı. 
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SAYƏNDƏ AYSEL 

(Şairə xanım Aysel Səfərliyə ad günü hədiyyəsi) 
Aydan işıq alıb, nur verdin Günə, 
Bu gün məşhur olub, sayəndə Aysel. 

Nə yaxşı doğuldun, yaxşı ki, varsan, 

Söz şöhrət qazanıb, sayəndə Aysel. 

* * * 

Gözəllik meyyarı aciz nisbətdə, 
Zər – ziba əyyarı məcaz, nisbətdə, 
Hüsnün zəvvarına Hicaz, nisbətdə, 
Nisbətlər yox olub, sayəndə Aysel. 

* * * 

Ustac saf diləkli Allah elçisi, 

Zühur eləyəndən boşdu nimçəsi, 
Gəldiyi kimi də burdan köçəsi, 
Ruhu dinclik tapıb, sayəndə Aysel. 

13.12.2019.  Bakı. 
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DƏYSİN 
(Qoca şairə) 

Nəsə xoşlamıram lovğa adamı 
Mənsəbi, titulu başına dəysin. 

Kölgəsi olmayan qoca ağacın 

Baltası fırlanıb yaşına dəysin. 

* * * 

Deyirlər arifdi, yəqin anladı, 
Zaman-zaman yerli-yersiz banladı, 
Nəhayətdə “xozeyin”-i yağladı, 
Topuğu atlanıb daşına dəysin. 

* * * 

Ustacam, dilimdə Haqq sözü tütər, 

Bülbül azadəsə, şur ilə ötər, 

Vecsizin yediyi qoza da itər, 

Qoy gözü boylanıb qaşına dəysin. 

15.12.2019. Bakı. 
 

 

 
EVCİK-EVCİK OYUNU 

                  (Eh sizi müdirlər, müdirlər...) 
Yadımda, uşaq vaxtı evcik-evcik oynardıq, 
Boyunbağı, gah təsbeh, hərdən muncuq olardıq, 
Xəzəl pulla bazardan sucuq-mucuq alardıq, 
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Heç indiki uşaqlar oynamır evcik-evcik, 

Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… 

*    *    * 

Ata, ana olardıq, heç kim uşaq olmazdı, 
Taxıl biçib, yığardıq, yerdə başaq qalmazdı, 
“Milis-milis” olanda kimsə  duşaq vurmazdı, 
Baxıram uşaqlara, ruhları çilik-çilik, 

Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… 

*    *    * 

“Hakim-hakim” olanda, dustaq olmurdu, heç kim, 

“Məllim-məllim” olanda şagird olmurdu, heç kim, 

“Kıx-kıx” vaxtı gələndə, düşmən olmurdu, heç kim, 

Eyni səfi tutardıq, durardıq, muncuq-muncuq, 

Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… 

*    *    * 

Arzular konsertinə hər gün bilet alardıq, 
Nə vaxt, necə istəsək, vəzir, padşah olardıq, 
Kimi hara istəsə vəzifəyə qoyardıq, 
Səksənərdik yuxuda, dodaqlar uçuq-uçuq, 

Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik... 

*    *    * 
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Uşaq oynamır deyə böyüklər girib bəhsə, 
Biri çıxır dam üstə, biri girir qəfəsə, 
Yazı, yayı, payızı hamı nəfəs-nəfəsə, 
Boyunlar yoğunayıb, əllərsə sucuq-sucuq, 

Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… 

*    *    * 

“Padşah-padşah” oyunu dəb düşüb indi yaman, 

Yekələrin hamısı istəyir olsun  əyyan, 
Sobaçı da olan var,  odunçuya yox güman, 

Cin gəzirlər odunu daşısın qucaq-qucaq, 

Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… 

*    *    * 

Yaxşı ki,  İvan dayı səsin çıxartmır hələ, 
Həyətində  böyüklər  oynayırlar əl-ələ, 
“Məhlədə” başqa qonşu onları sevmir belə, 
Ustac da  od daşıyır onlara sıcaq-sıcaq, 
Qışın oğlan çağında bülbüllər ötür, cik-cik, 

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… 

01.01.2020. Ümid qəsəbəsi. 
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HEÇ NƏ DƏYİŞƏN DEYİL 

(Ustacı) 
Zaman, zaman dediyin, ömürdür, axıb gedir. 
Aman, aman dediyin, nöqsandır, gəlib, gedir. 
Uyar, uyar dediyin, uymur, dolanıb, gedir. 
Rahat yaşa özünçün , heç nə dəyişən deyil! 
 *   *   * 

Uslu-uslu dünyanı, gərək arasın adam. 
Sakit-sakit dövranı, gərək darasın adam. 
Tələsməyib, gözləsin, gərək sonrasın adam. 
Aradan çox  az keçər, görərsən bu, o deyil, 
Cəhd eləmə boş yerə, heç nə dəyişən deyil! 

13.01.2020. Bakı.  
 
 
 
CAHİLİN BƏXTİ OLMAZ 

(Ustacı) 
Zalımın zülmü qalar,  məzlumun ahı keçər. 
Ariflər bulağından, arif olan su içər. 
Urvatsıza ha söylə, özü bildiyin seçər. 
Rəşid olan üzərmi, incidərmi bir kəsi!? 

*   *   * 
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Ustac nə söyləyirsə, yazın daşa, qayaya. 
Sabahın övladları, möhtac olmasın  Aya. 

Taleyindən küsənlər, bəxtsiz gəlib dünyaya!? 

Allah faili-muxtar, yaradıbdı  hər  kəsi, 
Cahilin bəxti olmaz, şans da gəzər ər kəsi! 
13.01.2020.  Bakı. 
 

 

KƏLƏKBAZIN TORUNA TAMAHKAR DÜŞƏR! 

(Ustacı) 
Zamanın xəlbirində, ələnir arzu-istək. 
Amansız dedikləri, dünyamız safdı mis tək. 
Uğuru, bizim uğur, uğrsuz, olur nəs tək. 
Razı qalmayıb kimsə, hey zamana günahkar! 

* * * 

Uşaqların beynini, yuyur ata, anası. 
Sabahları kor olur, sındırılır aynası. 
Tale, qismət adıyla, göydə uçur sonası. 
Arzu qanadlarında, gəzir xəta xətakar, 
Cüvəllağı toruna, düşür sonda tamahkar! 

15.01.2020. Bakı. 
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QOCALIQ 

(Ustacı) 
Zaur, qocalırsan gəl al boynuna, 
Artıq, uşaq-muşaq girir qoluna, 
Utanma, ayıbmı insan oğluna? 

Rahat ol, yaşlanmaq mütləq ucalıq. 
*   *   * 

Ustacsan, tacını almısan artıq, 
Samandan yükün var, tavan da yırtıq, 
Ta saçın seyrəlib, ovurd da batıq, 
Ağlın yerindədir, uzaq bicalıq, 
Cahili qorxudar, ancaq qocalıq! 
19.01.2020.  Bakı. 
 

RƏZALƏT 

“Dəvə gördün? – Heç qığın da görmədim!” 

Bu kəlamı yaxşı deyib atalar. 
Nəyinə lazımdı görəsən dəvə? 

Buna görə səni minib çapalar! 
*   *   * 

Gördün ki, dava var, ordan uzaq get, 

Yolun ortasında qoy qalsın meyit, 
Oğurluq olubsa, ilim-ilim it, 

Qoyma  səni, oğru bilib tapalar! 
*   *   * 
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Ustac deməz bircə kəlmə boşuna, 
Qardaş, namərd heç çıxmasın tuşuna, 
Əvvəl idi, baş tutardın qoşuna, 
İndi səni təzək edib yaparlar! 
21.01.2020. Bakı. 
 

BİR NEÇƏ SÖZ 

Qızıl dəmirçinin əlində ancaq,  

Uzağı çox  nəfis bir nal olacaq... 

*   *   *      *   *   *        *   *   * 

Bütün bəlaların kökü ondadır,  
Ruhu dustaq edər qərəz, cəhalət... 
Cəhalət hökmran olan dünyada, 

İnsanı məhv edər mərəz,  səfalət... 
*   *   *      *   *   *        *   *   * 

Təcvidlə, üzməyi bilmirsə əgər, 
Heç nə öyrətməmiş, övlada pədər... 
Müxtəlif  vaxtlarda - Bakı. 
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                   ZAUR USTAC HAQQINDA 

Zaur Ustac 8 yanvar, 1975-ci ildə Bakı şəhərində 
anadan olmuş, ilk təhsilini Ağdam rayonunun 

Yusifcanlı kənd orta məktəbində almış, ardıcıl 
olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Ali 
Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq 
İxtiraçılıq və Biznes İnstitutunda və Şamaxı 
Humanitar Kollecində davam etdirmişdir. Birinci 
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və halhazırda 
ehtiyatda olan zabitdir. Zaur Ustac 1988-ci ildən 
etibarən dövri mətbuatda çıxış edir. AJB-nin üzvü 

olan Zaur Ustac “QIZIL QƏLƏM” mükafatı laueratı, 
«Yazarlar» jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, 
2019-cu ildən Prezident Təqaüdçüsüdür. Zaur 
Ustac «GÜNAYDIN“ («AĞÇİÇƏYİM”), “İSTƏMƏZDİM 
ŞAİR OLUM HƏLƏ MƏN”, “GÜLZAR”, 

“ŞEHÇİÇƏYİM”, “MƏHDUD HƏYDTIN MƏCHUL 
DÜŞÜNCƏLƏRİ”, “MUM KİMİ YUMŞALANDA”, 

“BAYATILAR”, “BALÇİÇƏYİM”, “BƏRZƏXDƏ”, 

“GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…”, 

“QƏLBİMİN AÇIQCASI”, “USTADNAMƏ”, 

“NİŞANGAH”, “ÇƏHRAYI KİTAB” , “ÜLYAHƏZRƏT” , 

“45” , yaradıcılığının “30” illiyi yubiley tədbirləri 
çərçivəsində nəşr olunmuş “OTUZ İLDİR, ƏLDƏ 
QƏLƏM” kimi şeirlər kitablarının, “Əliş və Anna” 
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poemasının (Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş 
bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin anadan 
olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə 
alınmışdır), “GÜLLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ”  

məktəbəhazırlıq qurupları üçün metodik vəsaitin, 

“USUBCAN ƏFSANƏSİ”, “YARADANLA BAŞ-BAŞA”, 

“QƏLƏMDAR”adlı məqalə toplularının və 
Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Gizir 
Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş 
“ ORİYENTİR ULDUZU” kitabının müəllifidir. 
Bütün bunlardan əlavə ölkə daxilində və xaricində 
işıq üzü görmüş olduqca müxtəlif mövzulu 
antalogiyalarda, toplularda yer almışdır. İngilis 
dilindən uşaqlar üçün tərcümələrin və balacalara 
bu dilin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuş “39 – həftə” 

adlı xüsusi tədris proqramının müəllifidir. Müəllifin 
ən böyük uğurlarından biri 2011-12 – ci tədris 
ilindən birinci siniflər üçün sinifdənxaric oxu vəsaiti 
kimi dövriyyədə olan “Güllünün şeirləri” kitabı 
2019-20 – ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin tərtib etdiyi məktəb 
və liseylərin məktəbə hazırlıq qrupları üçün 
nəzərdə tutulmuş 1,2,3-cü kitablar (hazırlıq 
qrupları üçün dərslik) üzrə iki hissəli “Məktəbə 
hazırlaşırıq” metodik vəsaitin I və II hissələrinə daxil 
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edilməsidir. Şair 2019 – cu ilin yekunlarına görə 
Media Araşdırma Mərkəzi və Azər.KİVİHİ 
tərəfindən aparılmış sorğuların nəticələrinə əsasən 
Azərbaycan ədəbiyyatına tövhələri və 
yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusuna üstünlük 
verdiyinə görə “İLİN VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİRİ” media 

mükafatına layiq görülmüşdür. 
 

 

İDARƏÇİLİYİNDƏ OLAN SAYTLAR: 
WWW.USTAC.AZ və WWW.YAZARLAR.AZ 

HAQQINDA OLAN KİTABLAR: 
1. Hacıxanım AİDA “ÖMRÜN ANLARI ” Bakı – 2018. 

2.Hacıxanım AİDA “OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR ” Bakı – 

2018. 

3. Gülü “Zaur Ustac” Bak; - 2020. 

4. Qələndər Xaçınçaylı “Taclı şair” Bakı – 2020. 

 

Redaktordan. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.USTAC.AZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mmTWXrdgXa_xrZuKgyw71MzVwzN2l7lu6lrlxw6O1EcwyzN-FviWH0Gs&h=AT1Ky3AacDVnbXYea32RbQ_Qr3XFTRp_g9WpfYiaCQ5d_XLMwRehtH8yLOadSs3XxzJdLxOutpr7p5RoPpiazcTZvG0cqQl1w5sr2NMxa1j6oElHFpJv5O9C6xBGBy7Wjh87l3hrqq0R1nfEZJvlI3ESl2bxqgE0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.YAZARLAR.AZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Y6g7bEwCLrIRpRQdn0RuoKRZ3QguJ_9M9w1TRNSRdXQ_qPvSt38H9RKo&h=AT3FjXa5bDpS4qfWIPf06RtHksIWs80mKtBhx9JaY4fzdEYQFrnTrhsW2_dfs6aSxY3C0s0x-OLt-Knm-i4I4fjQ0ewzD5BBEUlysiOadrpQJfDHxH23QtMlbs_siziy44CwYa7zJAclKm_SkkM7ljIJkOmlL2-4
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                            MARAQ ÜÇÜN 
Zaur Ustac 1988- ci ilin May ayından etibarən, 
ehtiyac olan məqamlarda mütamadi olaraq, dövri 
mətbuatda və əsasən qapalı auditoriyalarda çıxış 
edir. Ara- sıra yenə, yeri gəldikcə şeirlər yazır. 
Ustaca görə, yazarlar, ancaq yazarlar... Yəni 
şübhəsiz ki, hikmət və söz Uca Yaradana 
məxsusdur. 
Biz sadəcə diktə olunanları qələmə alan, qələm 
tutan qullarıq- qələmin sahibi də odur... 
- Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada, 
Bu nə sitəm, millətim nə bəlada?! 
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                     Zaur  USTAC 

           (Mustafayev  Zaur  Mustafa oğlu) 

                           “ZİMİSTAN” 

                           (Ustadnamə)         

Naşir:  Xaqani.     

Tərtibatçı:  Gülü. 

Rəssam - üzqabığının müəllifi: Tuncay. 

Kitab “Yazarlar”-ın kompüter mərkəzində yığılıb. 

Təşkilati dəstək: www.ustac.az (Qeyri- kommersiya) 

      Müəllif hüquqları qanunlarla qorunur. 

Qiyməti: Pulsuz.    Çapa imzalandı: 30.03.2020. 

Sayı: 100 əd. (Elektron variantı var.) 

Əlaqə: zauryazar@mail.ru      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
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   Üzqabığının müəllifi: Tuncay – Tuncay Mustafayev.        
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