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Qalib Yağlıvəndli 

Bir qibləm Kəbədir,  

bir qibləm sənsən... 

(Şeirlər) 
Gənc şair-alim Qalib Yağlıvəndli imzası oxuculara son illərdə 

yaxşı tanışdır. Onun bu ilk e-kitabına özünün şeirlərindən seçmələr 

və aforizmlər daxil edilib...  Qalib Yağlıvəndli (Məmmədov) Füzuli 

rayonunun Yağlıvənd kəndində doğulub. O vətəninə, xalqına, 

sevdiklərinə qarşı olan hisslərini şeir şəklində ifadə etmişdir. Bu kitabda 

onun Tanrıya, vətənə, valideynlərinə, sevdiyi insanlara olan hisslərini 

ifadə edən şeirlərinin bir hissəsi toplanmışdır. Sevgini, məhəbbəti, 

yaşamağı, duymağı, ucalmağı öz duyğuları ilə şeirə çevirmişdir. Bu 

kitab bir növ müəllifin ilk kitabı olan  “Sənli arzularım” kitabının dava-

mıdır.  
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Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə 

  http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet 

resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" ("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. 

İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" altbölümü) kulturoloji-innovativ 

layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 

Elektron Kitab N 33 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi yanında  

Azərbaycan Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

Qalib Yağlıvəndli 

Bir qibləm Kəbədir,  

bir qibləm sənsən... 

(Şeirlər) 
Gənc şair-alim Qalib Yağlıvəndli imzası oxuculara son illərdə yaxşı tanışdır. 

Onun bu ilk e-kitabına özünün şeirlərindən seçmələr və aforizmlər daxil edilib... 

 Qalib Yağlıvəndli (Məmmədov) Füzuli rayonunun Yağlıvənd kəndində doğulub. O 

vətəninə, xalqına, sevdiklərinə qarşı olan hisslərini şeir şəklində ifadə etmişdir. Bu 

kitabda onun Tanrıya, vətənə, valideynlərinə, sevdiyi insanlara olan hisslərini ifadə edən 

şeirlərinin bir hissəsi toplanmışdır. Sevgini, məhəbbəti, yaşamağı, duymağı, ucalmağı öz 

duyğuları ilə şeirə çevirmişdir. Bu kitab bir növ müəllifin ilk kitabı olan  “Sənli 

arzularım” kitabının davamıdır.  

 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012. E-nəşr N 33 (143- 2012) 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 
 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun: 
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QALIB YAĞLIVƏNDLİ 

 

 

 

Bir qibləm Kəbədir,  

bir qibləm sənsən 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«NURLAN» 

BAKI –2011 
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Ön sözün müəllifi  

və redaktoru:      Könül Heydərova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qalиb Yaьlыvяndlи. Bir qiblяm Kяbяdir,  bir qiblяm sяnsяn. 

Bakı, “Nuraln”, 2011 – 200 səh. 

 

Qalib Yağlıvəndli (Məmmədov) Füzuli rayonunun Yağlıvənd kəndində 

doğulub. O vətəninə, xalqına, sevdiklərinə qarşı olan hisslərini şeir şəklində ifadə 

etmişdir. Bu kitabda onun Tanrıya, vətənə, valideynlərinə, sevdiyi insanlara olan 

hisslərini ifadə edən şeirlərinin bir hissəsi toplanmışdır. Sevgini, məhəbbəti, 

yaşamağı, duymağı, ucalmağı öz duyğuları ilə şeirə çevirmişdir. Bu kitab bir növ 

müəllifin ilk kitabı olan  “Sənli arzularım” kitabının davamıdır.  

 

 

Y
2011098

4702000000

N
 грифли няшр 

                      © «NURLAN», 2011 
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Mən öz şeirlərimlə Tanrıya bəşəriyyəti  

bəlalardan xilas etməsi və insanlığı  

haqqa qaytarması üçün dua edirəm. 

 

                   Qalib Yağlıvəndli 
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HAQQA 

   SƏSLƏYƏN  NİDA 

 

 

rtıq əlimizdə olan bu kitab Qalib Yağlıvəndlinin öz oxucuları ilə ikinci böyük görüşüdür. 

O ilk dəfə “Sənli arzularım” şeirlər kitabı ilə sizin görüşünüzə gəlmişdir. Dövri mətbuatda 

vaxtaşırı çıxış etsə də oxucuları ondan daha yeni və daha orijinal fikirlər gözləyirdilər. Və 

budur artıq Q.Yağlıvəndli öz oxucularının intizarına son qoyaraq yenidən onların 

qarşısındadır. Kəbədən sonra ikinci müqəddəs qibləsi sevgi, məhəbbət olan şairin 

kitaba verdiyi ad - “Bir qibləm Kəbədir, bir qibləm sənsən” heç də təsadüfi seçilməmişdir. Sevgidən, 

məhəbbətdən yoğrulub onun poeziyası. Qələmindən çıxan hər misra şairin ən saf, ən ali, ən müqəddəs 

hisslərinin ifadəsidir. Əslində Qalib Yağlıvəndli şeir yazmır və özünü şair adlandırmır. O sadəcə daxilində coşub – 

daşan böyük bir sevginin kiçicik hissələrini misralarin dilinə çevirir. Daxilində kükrəyib coşan sevgi bir ürəyə 

sığışmayaraq misralara düzülmək, sözə çevrilmək eşqiylə alışıb yanır. Söz Allah kəlamıdır. İnsan bütün hisslərini 

sözlə ifadə edir. Qalib Yağlıvəndli də məhz sözün qüdrətinə arxalanaraq şeir yazır. Və nə yaxşı ki, yazır. Bu gün 

söz oyununa alət olan ədəbiyyatımızın Qalib Yağlıvəndli kimi qələm sahiblərinə çox böyük ehtiyacı vardır. Onun 

yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasında yeni nəfəs, yeni səsdir. Aforizimlərindən birində də özünü təpədən-dırnağa 

sevgi adlandıran şairin hər misrasından eşq, məhəbbət axaraq oxucunu da öz ağuşuna alıb ilahi sevginin sonsuz 

səmalarında süzdürür. 

Kitab artıq müəllifçün ənənəyə çevrilən bir təqdimatla başlayir. Bu təqdimat klassik ənənələrə 

qayıdışdan daha çox onun sevgisinin mərhələlərinin və bu mərhələlərin qarşılıqlı vəhdətinin ifadəsidir. Şairin ən 

böyük sevgisi – Allah sevgisi digər sevgiləri üçün də stimuldur. İlk başlanğıcda Uca Yaradanı xatırlatma heç də 

təsadüfi deyil, bu elə şairin həyat kredosudur. ”Uca Yaradan” başlıqlı şeiri şairin ONA şükranlığının ifadəsidir. 

 

            Ürəkdə sevgini bitirən Odur, 

            İnsanı xoş günə çatdıran Odur. 

            Gündə bircə dəfə yada salınız, 

            Odur aləmləri yoxdan yaradan. 

 

Bəli, bütün bəşəri sevgilər ilahi sevginin fonunda formalaşır. Yaradanı sevmədən yaradılmışları sevmək 

mümkünsüzdür. İnsanın bütün müxtəlif istiqamətlərə yönəlik sevgiləri vəhdət halında Allaha olan sevgidə -İlahi 

sevgidə cəmlənərək bütövləşir, vahidə çevrilir. Budur şairin çatdırmaq istədiyi əsas qayə. Ancaq şair nə qədər 

ilahi eşqi tərənnüm etsə də bəşəri sevgiləri də danmır. 

 

             Gözlərim söyləyir sevirəm səni, 

A 
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             Dilin deməsinə ehtiyac varmı? 

             Baxışım car çəkir bütün aləmə, 

             Başqa şahidlərə ehtiyac varmı? 

 

Bu misralar insanın insana olan ən təmiz, təmənnasız hisslərindən başqa bir şey deyil. 

Qələmə aldığı şeirlərində Q.Yağlıvəndlinin həm də yaşam, ömür, həyat haqda fəlsəfi düşüncələri öz 

bədii əksini tapır. 

 

Zaman keçir, laçın qaya qum olur, 

Ömür keçir, baxan gözlər yumulur. 

Adəmi cənnətdən Həvva qovdurur, 

Ömür belə qovhaqovla köç edir. 

Bu misralar insanı həyat və onun mənası haqda fikirlərin cazibəsinə salaraq bütövlükdə insan ömrü haqda 

düşüncələrə sövq edir. 

Qalib Yağlıvəndli yaradıcılığı məna tutumu, zəngin ideyalar aləmi, rəngarəng mövzu seçimi ilə fərqlidir. 

Şeirlərində böyük ustalıqla və yerində işlədilən bədii təsvir və ifadə vasitələri də sənətkarlığının başqa bir 

göstəricisidir. 

 Şairin yaradıcılığında əsas yerlərdən birini vətənpərvərlik poeziyası tutur. O öz şeirləri ilə xalqını 

Qarabağı azad etməyə, müstəqil vətənini qorumağa səsləyir. 

  

Düşmənlər diz çökər sənin qarşında, 

Bəlalar çəkilər sənin başından. 

Tanrının yerdəki cənnət məkanı, 

Dünyanın gözüsən, ulu Qarabağ. 

 

“Azərbaycan” şeirində vətənə sevgisini belə ifadə edir: 

 

İgidlərə vətən olan, 

Müxənnətə mədfən olan, 

Babaların yurdu olan, 
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Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

  Daim yenilikçiliyə can atan müəllif yenə də öz ənənəsinə sadiqdir. Burada novatorluq özünü “Əsli və 

Kərəm” poemasında göstərir. Şair təkcə məlum dastanımızı nəzmə çəkməklə kifayətlənməmiş, həm də və ən 

əsası çoxlarımızı daim düşündürən və narahat edən bir məsələyə - Əslinin türk, yoxsa erməni qızı olması 

məsələsinə tutarlı məntiqlə aydınlıq gətirərək bu narahatçılığa son vermişdir. Bəli, butası göylərdən gələn haqq 

aşiqi Kərəm yalnız bir türk gözəli üçün hər əzaba qatlaşaraq yanıb kül ola bilərdi. İnsan - təbiət qarşılaşmasını əks 

etdirən bu misralar nakam bir sevgi üçün bütün yaradılmışların tökdüyü göz yaşlarıdır. 

  

            İnsanlar dəhşətdən qan ağlayırdı, 

 Hətta səmalar da yas saxlayırdı. 

Qara buludlarla doldu səmalar, 

Kərəm faciəsin eşidən ağlar. 

 

Ancaq müəllif sonucda yenə də nikbindir. Çünki haqdan gələn sevginin, ilahi eşqin daşıyıcısı haqq aşiqi nə 

zamansa hətta kül şəklində olsa belə vüsalına yetəcək. 

Qalib Yağlıvəndlinin çoxşaxəli və zəngin yaradıcılığı haqda saatlarca danışmaq olar. Sonda fikirlərimizi 

ümümiləşdirərək deyə bilərik ki, onun yaradıcılığı bütövlükdə bəşəriyyəti, insanlığı haqqa səsləyən nidadır. 

HAQQA SƏSLƏYƏN NİDA – Qalib Yağlıvəndli yaradıcılığını xarakterzə etmək üçün təkcə bu üç kəlmə kifayətdir. 

     Bacarıqlı həkim və istedadlı şair kimi bütün ömrünü insanlığın cismən və mənən sağlamlığına həsr etmiş Qalib 

bəyə tutduğu şərəfli yolda uğurlar arzulayırıq! Mən əminliklə deyə bilərəm ki, daim ona üz tutan insanlar təkcə 

əllərindən deyil həm də sözlərindən də şəfa tapacaqlar! 

                                                                                   

 

     Könül Heydərova. Ədəbi tənqidçi. 

                                                                                                                            18.04.2010 
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                            MÖƏLLİFDƏN 

 

əşəriyyətin, kainatın, bütün varlıqların yaranışı, yaşaması, mövcud olması, yüksəlməsi, 

enməsi çətin qavranılan, mürəkkəb və müəmmalıdır. Ancaq bir şey məlumdur ki, bütün 

mövcudiyyat cismani olmayan bir varlığın, bəsirət gözü ilə görülə bilən bir qüvvənin – 

Uca Yaradanın bir “Ol!” kəlməsi ilə yaranmışdır. Belə anlaşılır ki, ilk mövcud olan SÖZ-

DÜR. Ancaq təəssüf  hissi ilə qeyd edilməlidir ki, insanlar hər an  O Böyük Varlığı – Tanrılarını, onun müqəddəs 

sözlərinin toplandığı kitabı – “Qurani - Kərim”i yada salmırlar. 

 

Gündə bircə dəfə yada salınız, 

Odur aləmləri yoxdan yaradan. 

  

 Mən, bu kitabda ilk olaraq Uca Allahı vəsf eləməyə çalışmışam. Doğrudur, söz Onu vəsf etmək üçün elə 

də böyük qüvvəyə malik deyil. Amma mən bunu bacardığım səviyyədə etməyə çalışmışam. Daha sonra şərafətli 

peyğəmbərimiz –Məhəmməd (s.a.s) peyğəmbər barədə söz deməyə çalışmışam. 

 

Yüz iyirmi dörd minin ucası sənsən, 

Bütün insanlığın pənahı sənsən. 

 

Tək bir şeirlə gözəl peyğəmbərimizi şərəfləndirmək olmaz. Bunun üçün mən ayrıca olaraq 

peyğəmbərlərdən bəhs edən poemanın üzərində işləyirəm. 

 Kitabda daha sonra mənimçün dəyərləri heç bir varlıqla müqayisə olunmayan insanlara -atama, anama, 

qızıma, Könül xanıma, bacımın övladalrına həsr olunmuş şeirlər yer alır. 

Sevgi, məhəbbət İlahinin insanlara həyatdan sonra verdiyi ən böyük bəxşdir. Mən də Allahıma, 

vətənimə, xalqıma, əzizlərimə, dünyaya içimdə olan sevgimi şeir şəklinə salaraq çatdırmağa çalışmışam. Mənim 

yazdıqlarım yaşadıqlarımdır, onlar misralaşaraq vərəqlərə köçürülüb. Bəzən göz yaşlarım mürəkkəb, kirpiklərim 

qələm olub onları yazmaq üçün. Yazdıqlarım mənim sevinclərimin, sevgilərimin, qəmimin, kədərimin, 

ağrılarımın, acılarımın, Vətənimin qarşısında olan borcumun bədiiləşmiş ifadəsidir. 

 Qarabağlı olduğum üçün, Füzuli rayonunun Yağlıvənd kəndində doğulduğum üçün o yerləri tərənnüm 

etmək, vətənimi mənfur düşməndən azad etmək ən birinci vəzifəmdir. 

  

B 
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Həm ağlayan, həm ağladan, gülüm hey, 

Cəbhələrdə tənha qalan, gülüm hey, 

Viran olan Yağlıvəndim, elim hey. 

Ətrafını düşmən saran bülbülüm, 

Mənim sarı, mənim Xarıbülbülüm. 

 

Digər şeirimdə: 

Laçınım dığaya yaylaq olubdur, 

Xankəndi, Ağdərə viran olubdur, 

Gözəl Yağlıvəndim əsir qalıbdır, 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam? 

- deyə haray çəkirəm. 

 Kitabda yer alan bayatıları oxuyanda mənim necə iztirablar keçirdiyimi daha aydın dərk etmək olar. 

 

Mən gəlirəm, sən də gəl, 

Yar başına dolan gəl. 

YAĞLIVƏNDƏ getməyə 

Düşmən olubdur əngəl. 

  

Mən bu kitabda üç əziz insana üç silsilə – Könül xanıma “Azərbaycan ədəbiyyatı”, bütün varlığımla bağlı olduğum 

atama “Azərbaycan xəritəsi”, varlığı mənimçün Tanrı ucalığı qədər əziz olan anama “Dünyanın mənzərəsi” 

silsilələrini həsr etmişəm. 

 Kitabda həmçinin “Parçalanmış Azərbaycan” və “Əsli və Kərəm” poemaları da yer alıb. Mən 

“Parçalanmış Azərbaycan” poemasında 1813-cü və 1828-ci illərdə bütöv vətənimin –Anam Azərbaycanın iki 

murdar itin, rus və fars qatillərinin əliylə necə parçalandığının bədii təsvirini vermişəm. 

 

Eşidin, ey qaniçən fars, 

Qulaq asın, cəllad urus: 

- Kağızlarda, vərəqlərdə 

İki yerə bölsəniz də, 
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Azərbaycan bölünməzdir, 

O yaşayır, o ölməzdir. 

 

“Əsli və Kərəm” poemasının sujet xətti “Əsli və Kərəm”  

dastanından götürülmüşdür. Mən bu poemanı yazmaqla erməni fitnəsinin hələ min illər bundan əvvəldən 

başladığını nəzərə çatdırmaq istəmişəm. Dastandan fərqli olaraq Əslinin bir türk qızı olduğunu və Kərəmin məhz 

bir türk qızına görə bu qədər əzablara dözdüyünü açıqlamışam. Həmçinin bu poemada onu da diqqətə 

çatdırmaq istəmişəm ki, Tanrıdan verilən butaya kül ilə olsa da qovuşulur. 

 

Əslinin vücudu yanıb kül oldu, 

O gözəl bədənin yerin kül aldı. 

Töküldü Əslinin külü hər yerə, 

Qarışdı Kərəmin külüylə bir yerə. 

Canlı vücudları qovuşmamışdı, 

Artıq külləriylə qovuşdu onlar. 

Məhəbbət həqiqi olarsa əgər, 

Külüylə olsa da qovuşa bilər. 

 

Kitabın sonunda “Aforizmlər” adı ilə rastlaşdığım, gördüyüm, dərk elədiyim məsələləri qeyd etmişəm. 

Hisslərin ülviliyi, Tanrıya sevgi, insanlığa hörmət, gözəlliyi dərk etmək, özünü cəmiyyətə faydalı bir şəxs 

kimi yetişdirmək –bəli budur yaşamaq. Mən inanıram ki, öz nidamla insanları haqqa səsləyə biləcəyəm. Əgər 

bunu edə bilsəm onda özümü dünyanın ən xoşbəxt insanı sayacam və Böyük Yaradana mənə bəxş etdiklərinə 

görə çox minnətdaram. 

                                                                                                           18.04.2011 
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UCA YARADAN 

 

Gündə bircə dəfə yada salınız, 

Odur aləmləri yoxdan yaradan. 

Şükürlər eyləyin Onun şəninə, 

Odur insanlara həyat bəxş edən. 

 

Naməlum zamanda, lövhü-məkanda, 

Cənnətül-İrəmdə qərar tutan da, 

Taleyi, qisməti bizə yazan da, 

Odur bəndəsinə düz yol göstərən. 

 

Odur Günəşi və Ayı yaradan, 

Odur səmanı və yeri yaradan, 

Odur ulduzları göydə saxlayan, 

Odur Quranı da bizə çatdıran. 

 

Onu Tanrı bilib, Allah deyirik, 

Onun bəxş etdiyi nanı1 yeyirik. 

Odur gözümüzə nuru bəxş edən, 

Odur əməllərə qiyməti verən. 

 

Qaranın, ağın da sahibi Odur, 

Canlını, cansızı var edən Odur. 

Tövbə eyləyərək haqqa dönəni 

Cəhənnəm odundan qoruyan Odur. 

 

                                                           
1
 nan-çörək 
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Odur bu torpaqdan bizi yaradan, 

Odur aləmlərə hökmüran olan, 

Odur kainatda əbədi qalan, 

Odur ruzi verən, bizlərsə alan. 

Ürəkdə sevgini bitirən Odur, 

İnsanı xoş günə çatdıran Odur. 

Gündə bircə dəfə yada salınız, 

Odur aləmləri yoxdan yaradan. 

 

                      02.08.2010   

 

                                                                                                          

MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRƏ 

 

Haqqın dərgahında qərar tutansan, 

Dünyaya Allahın nurun yayansan. 

Yüz iyirmi dörd minin ucası sənsən, 

Bütün insanlığın pənahı sənsən. 

Tanrı məqamına yüksələn sənsən, 

Meraca yeganə gedən də sənsən. 

Sidri öz gözüylə görən də sənsən, 

Quranı ilk duyub, yayan da sənsən. 

Ayı barmağıyla bölən də sənsən, 

Adəmin səhvini düzəldən sənsən. 

Qiyamət günündə pənahım sənsən, 

İşıqlı dünyada çırağım sənsən. 

Tanrı dərgahının qapısı sənsən, 

Haqqı duyanların gümanı sənsən. 
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Cəhənnəm odunun amanı sənsən, 

Cənnətdən müjdəni verən də sənsən. 

Günahdan tövbəni çatdıran sənsən, 

Eşqi-İlahini daddıran sənsən. 

İman çırağını yandıran sənsən, 

Tanrı sevgisini yetirən sənsən. 

Qəlbdə məhəbbəti bitirən sənsən, 

Bizi haqq yoluna səsləyən sənsən. 

                                

   30.09.2010 

                                                                           

ƏZİZ  ANAMA 

 

Bu gün Tanrı qədər  

sevdiyim anam Minarə xanımın doğum günüdür. 

               

Tanrı ucalığı sarıb köksünü, 

Ən uca məqamda qərar tutmusan. 

Ömrünü əridib mənim yolumda, 

Öz xoşbəxtliyini məndə tapmısan. 

 

Dilinin duası əksik olmayır, 

Sanki Tanrı özü alqış diləyir. 

Mələklər qarşında səcdə eləyir, 

Pisliyə, qeybətə qarışmamısan. 

 

Quran ayəsitək sözün müqəddəs, 

Seçilmiş insantək özün müqəddəs, 
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Sənin zəhmətinə cənnətdir əvəz, 

Sən buna layiqsən, layiqsən, ana. 

 

İki səcdəgahım, iki qibləm var, 

Hər biri göylərdə qərar tutublar. 

Birisi Tanrının uca dərgahı, 

Birisi anamın ayaqlarıdır. 

 

Heç bir qüvvələrə bağlı deyiləm, 

İki qüvvə var ki, istərəm hər an 

Onun qarşısında səcdə eyləyəm: 

Birisi Tanrıdır, birisi anam. 

                              

    20.09.2010 
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ƏZİZ ATAMA 

 

İnsanlığın şəkli səndə çəkilib, 

Ən uca məqama layiqsən, ata. 

Paklıq varlığına hakim kəsilib, 

Allahın nuru var üzündə, ata. 

 

Allahın sevdiyi gözəl bəndəsən, 

Mələktək göylərdə məskən salmısan, 

Tanrıdan xoş müjdə, dua almısan, 

Peyğəmbər imanlı varlıqsan, ata. 

 

Təmiz vicdanınla, o pak adınla, 

Gözəl əməlinlə, şöhrət-şanınla, 

Küdurətdən uzaq ruhun, canınla, 

İnsanlar içində baş olmusan, sən. 

                                    

30.09.2010 

. 

 

KÖNÜLÜMƏ 

                         

Könül verdim gözəl üzlü yarıma, 

Könül sevən təmənnasız sevgidir. 

Könül üçün təmiz sevgi qidadır, 

Könülümə aşiq olan mənəm, mən. 

 

Könül gülür, ürəklərə eşq salır, 
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Könül verib, könül almaq xoş olur, 

Könül sevmir, ürək yenə boş qalır, 

Könülümə aşiq olan mənəm, mən. 
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Könüllərdən qəlbə yollar ucalar, 

Könlü olsa daş çevrilib ləl olar, 

Könül sevən gözəl-göyçək yar olar, 

Könülümə aşiq olan mənəm, mən. 

                                            

 02.03.2010   

 

CƏNNƏT QOXULU GÜLÜM 

 

Cənnətin qoxusu duyulur səndə, 

Allahın ən gözəl bəxşisən, qızım. 

Ömrümə çox böyük sevinc gətirdin, 

Evimə xoşbəxtlik gətirdin, qızım. 

 

Babanın sevinci göylərə çatır, 

Nənən şadlığını sevincə qatır. 

Ananın ömrünə bəzək oldun sən, 

Sənsən ailəmizin arzusu, qızım. 

 

Mələk qanadında təşrif gətirdin, 

Ömrümdə sənintək bir gül bitibdir. 

Şükür Yaradana səni yaradıb, 

Nurdan yaranmısan, sevimli qızım. 

 

Göydən göndərilən elçisən, qızım, 

Dünyada ən şirin meyvəsən, qızım. 

Allah səni amanında saxlasın, 

Baldan da şirinsən sən, gözəl qızım. 
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  28.03.2011 
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KÖNÜL XANIMA 

 

Sənsiz keçirdiyim ilk gecədir bu, 

Amma sevincimin hüdudu yoxdur. 

Çünki evimizə qayıdan zaman, 

Səninlə qiymətli bir ləl gələcək. 

 

İlk qədəm qoyanda o evimizə, 

Daha çil-çırağa ehtiyac olmaz. 

Onun öz nuruyla bizim evimiz, 

Həmişə səmatək işıqlı olar. 

 

Onun qədəmiylə bizim ömrümüz 

Həmişə xoşbəxt və firavan keçər. 

Onun ətir saçan şən gülüşüylə 

Daim evimizdə toy-bayram olar. 

                                   

      28.03.2011 

 

 

GÖZÜNÜZ AYDIN 

 

Şükür Tanrı bəxş edibdir bu gözəl günü, 

Evimizdə nur doğulub, gözünüz aydın. 

Günəş kimi şəfəq saçan bir mələk gəlir, 

Bağçamızda çiçək açıb, gözünüz aydın. 

 

Peyğəmbərtək birinci gün doğulub qızım, 
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Tanrı bahar müjdəsitək bəxş edib onu. 

Gündüz günəş, gecələr ay nur alır ondan, 

Evimizdə nur doğulub, gözünüz aydın. 

                                      

    29.03.2011 

 

                     

ÖMRÜMÜN ƏN GÖZƏL GÜNÜ 

 

Ömrümün ən gözəl günüdür bu gün, 

Çox gözəl bir mələk dünyaya gəlib. 

Xoşbəxtlik mələyi döyür qapımı, 

Onu görən gözüm ondan nur alıb. 

 

Sevinir əzizlər, şadlanır hamı, 

Dünyada o gülə tay olan hanı? 

Babanın şərəfi, nənənin şanı, 

Ətirli bir güldür, Cənnətdən gəlib. 

 

Mələklər sevindi o doğulanda, 

Günəş də gülürdü o doğulanda. 

İşıqlı dünyanı zinətləndirməkçün, 

Xeyir-duasını Tanrıdan alıb. 

 

O gəldi dünyamız qiymətə mindi, 

Onunla könlümüz güldü, sevindi. 

Mələktək şəfəqdən, nurdan yoğrulub, 

Doğulub, dünyaya nur, şəfəq salıb. 
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      30.03.2011 
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TANRIYA MİNNƏTDARLIQ 

 

Şükür sənə Uca Allah, 

Gözəl bir pay verdin mənə. 

Ömrüm boyu duaçınam, 

Gözəl bir pay verdin mənə. 

 

Ən sevimli bəndən elə, 

Ömrü  keçsin gülə-gülə. 

Şükür, onu yaradaraq 

Gözəl bir pay verdin mənə. 

 

Taleyini çox gözəl yaz, 

Qızıl bəxtli olsun bu qız. 

Bütün dünya qiymətində 

Gözəl bir pay verdin mənə. 

 

Tanrım, sənin nəzərində 

Daim xoşbəxt, uca qalsın. 

Cənnətdəki çəmənzartək 

Ömrü solmaz çiçək açsın. 

                         

 30.03.2011 
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SƏNƏ MİNNƏTDARAM 

Könül xanıma 

        

Ən böyük hədiyyəni sən verdin mənə, 

Sənə minnətdaram, gözümün nuru. 

Evimə ən gözəl mələk gətirdin, 

Sənə minnətdaram, gözümün nuru. 

 

Heç vaxt duymadığım bir hissi mənə 

Sən bəxş eləmisən, gözümün nuru. 

Pərvini dünyaya sən gətirmisən, 

Sənə minnətdaram, gözümün nuru. 

 

Gözəllikdə günəşlə, ayla yarışan, 

Çəməndə çiçəyə, gülə qarışan, 

Mələklər önündə səcdəyə duran, 

Pərvinə anasan, gözümün nuru. 

                                  

  30.03.2011 

 

                 

İLK QƏDƏMİN MÜBARƏK 

Pərvin balama 

 

Evimizə ilk qədəmlər atırsan, 

İlk qədəmin mübarəkdir, gül balam. 

Şəfəq yayıb hər yerə nur saçırsan, 

Ömrümüzün günəşisən, gül balam. 
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Gözlərində mavi səma canlanır, 

Yanağında gözəl lalə allanır. 

Hər bir səsin ömrümüzə nəğmədir, 

Həyatımın baharısan, gül balam. 

 

Hər nəğmədə Pərvin adı səslənir, 

Nəğmələrim yalnız sənə bəslənir. 

Şükür, Tanrı, mənə verdin belə pay, 

Göylərin payısan, mənim gül balam. 

 

Səslənir nənənin şirin laylası, 

Ürəkdən sevinir Bəylər babası. 

Allahın mələktək gözəl balası, 

Qanadsız mələksən, mənim gül balam. 

 

                                      01.04.2011 

                    

QANADSIZ BİR MƏLƏK GƏLDİ DÜNYAYA 

Pərvin balama 

 

Gülüşün cahanı nura boyadı, 

Dodağından gülüş əksik olmasın. 

Üzündə gülüşdən şəfəq yarandı, 

Üzünü heç zaman kölgə almasın. 

 

Güləndə gül kimi açılır üzün, 

Mavi səma kimi parlayır gözün, 
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Qönçə bir nərgizə bənzəyir ağzın, 

Üzünün gülüşü əksik olmasın. 

 

Günəş də gülməyi səndən  öyrənib, 

Ay da parlamaqçün sənə bağlıdır. 

Sən gündən, aydan da nurlusan, qızım, 

Üzünün gülüşü əksik olmasın. 

 

Mələklər heyrandır sənin hüsnünə, 

Bu dünya möhtacdır sənin sözünə. 

Çəməni bəzəyən çiçəkdir cismin, 

Ətirin heç zaman əksik olmasın. 

Qanadsız bir mələk gəldi dünyaya, 

O mənim qəlbimdə sakin olubdur. 

Tanrının alqışı sənə yar olsun, 

Pərvinim, mələktək göylərdə yaşa. 

                                          

  04.04.2011 

 

 

GÜLƏ BƏNZƏR PƏRVİNİM 

 

Nərgiz kimi ətir saçan Pərvinim, 

Xoş ətirli gözəl gülə bənzəyir. 

Doymaq olmur qoxusundan, dadından, 

Xoş ətirli gözəl gülə bənzəyir. 

 

Ağlayanda, oynayanda, güləndə, 
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Sevincini, qayğısını böləndə, 

Üz-gözünü təbəssümlər alanda 

Xoş ətirli gözəl gülə bənzəyir. 

 

Güllü çəmənzarda yetişən güldür, 

Bütün çiçəklərdən ətirli güldür. 

Bülbül ötən çəmənləri bəzəyən 

Xoş ətirli gözəl gülə bənzəyir. 

 

Dərisi şaftalı ləçəyi kimi, 

Gözləri səmanın köynəyi kimi, 

Burunu kəpənək gözləri kimi 

Xoş ətirli gözəl gülə bənzəyir. 

 

Anamın ürəyi onunla vurur, 

Atam həyat zövqün onunla alır, 

Anası cənnəti onunla duyur, 

Cənnət ətirlidir gözəl Pərvinim. 

 

Xudaya, bəd nəzərdən qoru Pərvini, 

Qəlbdə ümid, gözdə çıraq yandırsın. 

Taleyini nurlu elə həmişə, 

Xoşbəxtlikdə mələkləri andırsın. 

 

              08.04.2011 
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KÖRPƏLƏR QANADSIZ MƏLƏKLƏR İMİŞ 

Pərvin balama 

 

Bilmədim hissimi necə söyləyim, 

Mən səni ilk dəfə görəndə, qızım. 

Sandım bir mələksən, göydən enmisən, 

Mən mələk dilini bilmirdim, qızım. 

 

Sənin timsalında huri görmüşəm, 

Sənin simanda mən mələk öpmüşəm. 

Bilmirdim mələyi sevmək olarmış, 

Mələyi sevməyi öyrətdin, qızım. 

 

Bilirdim mələklər göydə yaşayır, 

Bilirdim körpələr ona oxşayır. 

Bilmirdim evimdə mələk yaşayır, 

Sən mənə mələyi göstərdin, qızım. 

 

Sən demə mələyin gözü olurmuş, 

Sən demə mələyin ağzı olurmuş, 

Sən demə mələyin dili olurmuş, 

Bunları sən mənə göstərdin, qızım. 
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Sən demə mələk də yeyib-içirmiş, 

Sən demə mələk də deyib-gülürmüş, 

Sən demə mələk də hərdən ağlarmış, 

Bunları sən mənə göstərdin, qızım. 

 

Sən demə körpələr mələk kimiymiş, 

Körpələr qanadsız mələklər imiş. 

Tanrı dərgahında əyləşərək sən, 

Xeyir əməl yazan mələksən, qızım 

                                       

 14.04.2011 

MƏNİMÇÜN ... SƏN 

Könül xanıma 

                     

Mənimçün göydəki səyyarəsən, sən, 

Mən də ətrafına dolanan peykəm. 

Mənimçün nurunu yayan bir şamsan, 

Mən də alovunda yanan pərvanə. 

Mənimçün ətrini yayan çiçəksən, 

Mən də gül həsrəti çəkən bülbüləm. 

Mənimçün gözlərdən axan bir yaşsan, 

Mən də o yaşlara həsrət yanağam. 

Mənimçün dodaqda olan gülüşsən, 

Mən də o gülüşlə yaşayan bəndə. 

Mənimçün göydəki Günəşsən, gülüm, 

Mən də sənə heyran Yer kürəsiyəm. 

Mənimçün parlayan nursan, sevgilim, 

Mən də o nur üçün həsrət qalan göz. 

Mənimçün xoş olan səssən, sədasan, 

Mən də o xoş sözü eşidən qulaq. 

Mənimçün səmada olan mələksən, 
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Mən də səcdə edən bəndəyəm, gülüm. 

Mənimçün göylərdən gələn hurisən, 

Mən də səni sevən bir bəni-insan. 

                                          30.08.2010 

                              HƏKİM QIZLARA 

Azərbaycan Tibb Universitetinin  906-cı qrup, 2001-ci il buraxılışı olan qızlara 

                                        

Geyinəndə əyninizə ağ xalatı, 

Sanki cənnət hurisisiz, həkim qızlar. 

Duruşunuz, baxışınız bir tamaşa 

Doymaq olmur söhbətizdən, həkim qızlar. 

 

Sizinlə keçirdiyim hər an, hər saat, 

İnanın ki, min  günə, min aya dəyər. 

Ömrümün ən gözəl, xoşbəxt günləri                                   

Sizinlə keçənlərdir, ay həkim qızlar. 

 

Sizin gözəl üzünüzdən gülüş yağır, 

Sizi görcək qəlbimizə sevgi axır, 

Harda olsaz xoşbəxtlik də sizi tapır, 

Həm gözəlsiz, həm qəşəngsiz, həkim qızlar. 

                                                        

22.05.2001 

 

                                                                       

NAKAM OLAN İLK MƏHƏBBƏT 

            

Simi qırıq tara bənzər,                                        
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Zili gedib, bəmi gələr, 

Sevənlərdən imdad dilər, 

Nakam olan ilk məhəbbət. 

 

İnsan özün unutsa da, 

Heç bir zaman, heç bir an da 

Unudulmaz, yaddan çıxmaz, 

Nakam olan ilk məhəbbət. 

 

Çəkənlərə bir dərd olar, 

Nəsillərə ibrət olar, 

Səadətə əngəl olar, 

Nakam olan ilk məhəbbət. 

 

Qisasını səndən alar, 

Ömür boyu izi qalar, 

Anlayanda başa salar, 

Nakam olan ilk məhəbbət. 

 

Hər iztirablara dözər, 

Qovuşmaqdan əlin üzər, 

Yada düşər, qəlbi əzər, 

Nakam olan ilk məhəbbət. 

                          

     06.07.2001    

 

         

ŞƏRABI İÇƏN ZAMAN 
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Qəmi dağıtmaqçün, saqi, şərab süz ! 

Şərabdır kədərin, qəmin dərmanı. 

Bir qədəh şərabı dadarsa ilan, 

Əfilik peşəsin unudar inan. 

 

Şərabdır həyatın eşqi, nəşəsi, 

Şərabdır ruhların hikmətli səsi, 

Şərabdır şairin ilham pərisi, 

Cana təravəti verən şərabdır. 

 

Şərab iç, uzaq ol qəm xəyalından, 

Şərabla açılar ən gizli sirlər, 

Şərabla törənər vəhşi əməllər, 

Caniyə fitvanı verən şərabdır. 

Al şərab süzülər, qədəhlər dolar, 

İçdikcə beyinlər dumanlı olar. 

Saqi süz, şərabı içənlər bilər, 

Həyata ləzzəti verən şərabdır. 

 

                                       27.01.2002 

 

 

 

SİMASIZ İNSANA 

 

Nanəcib bir baş həkim mənim qanuni işimə mane oldu. Mən onun sifətinə tüpürərək aşağıdakı sözləri 

dedim. O da nazirlə dost idi. Bundan sonra mənim karyeramda çox çətinliklər yarandı. 
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Sən nə həyasızsan, simasız insan, 

Alçaqdan alçaqsan, simasız insan. 

Səndə heç kişilik, namus yox imiş, 

Səndə fitnə-fəsad yaman çox imiş. 

 

Sən mənim qanunla olan işimə 

Tikanlı sim kimi əngəl olmusan. 

Sən həmişə vəzifədə üzündəki  

Tüpürcəyi silə-silə qalmısan. 

 

Nanəciblik peşən olub əzəldən, 

Tülkütək fürsəti verməzsən əldən. 

Vaxt gələr canını alaram sənin, 

Gözünə agları salaram sənin. 

                                     

    22.12.2002 
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QƏBULDA 

1.Müdir deyir: 

Sənə 

 

Pulunu almaqda kömək eylərəm, 

Cibimə qoymaqda kömək eylərəm, 

Nazirin adına ərizə yazsan da 

Cırıb tullamaqda kömək eylərəm. 

 

2.Kadrlar şöbəsinin rəisi deyir: 

 

Eynəyi gözümə taxa bilmərəm, 

Şikayətlərinə baxa bilmərəm, 

Pulunu verməsən vallah ki, mən də 

Nazirlə baş-başa vura bilmərəm. 

 

3.Nazir müavini deyir: 

 

Mənim qəbuluma düşmək istəsən, 

Bunun üçün gərək gedib gələsən. 

Pulsuz heç bir işə qol qoymaram mən, 

Lazımdır bunları sən də biləsən. 

 

4.Nazir deyir: 

 

Pulsuz şikayətə kim baxar, de kim? 

Üstündə icazəm olmasa mənim, 
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Hətta prezidentə yazsan da belə  

Gedib mənzilinə qoymazlar çata. 

                                         22.12.2002  

 

     

İNTİZAR 

   

Yenə qapın döyülür, 

Yenə evdə tənhasan. 

Sevgilin də gəlməyir, 

Ümidləri kəsibdir. 

Həyəcandan əllərin, 

Ayaqların əsibdir. 

Axı sevgilin səni, 

Neçə vaxtdır tərk edib. 

Ürəyində bir sevinc, 

Gözlərində bir işıq, 

Dodağında təbəssüm, 

Qəlbdə ümid oyanır. 

İndi gələn odurmu? 

Bu döyülən qapımı, 

Yoxsa ürək səsimi? 

Gözdən məhəbbət axır. 

Ürək dolu sevinclə, 

Sən qapıya qaçırsan. 

Tez-tələsik yaklaşıb, 

Sən qapını açırsan. 

Gələn kimdi görəsən? 
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Ümid verən işıqmı? 

Yoxsa, kədər məktubu? 

                             12.08.2009 

 

ÖTƏN ANIN QƏDRİNİ BİL 

Könül xanıma 

     

Ötən anın qədrini bil, 

O bir daha dönən deyil. 

İçimdəki bu məhəbbət 

Həyat kimi sönən deyil. 

 

Gülüşünün şaqqıltısı, 

Gözlərinin parıltısı, 

Ürəyinin döyüntüsü, 

Əbədidir, yalan deyil. 

 

Səsin bəmi zil olanda, 

Məhəbbətdən güc alanda, 

Sevdiyinlə qovuşanda, 

Gözəlliyin solan deyil. 

 

Ləçəklər güldən düşəndə, 

Qocalıb əldən düşəndə, 

Dodaqlar gücdən düşəndə, 

O yanaqdan öpən deyil. 

                            

    14.08.2009 
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BİR DAMLA GÖZ YAŞI 

Könül xanıma 

 

Gözlərindən düşən o bir damla yaş 

Dünyamı qaraltdı, viran elədi. 

Sənin alnındakı görünən qırış 

Qəlbimi doğrayıb qana bələdi. 

 

Aşıb-daşan bu məhəbbət, bu sevgi, 

Bu çağlayan gözəl həyat, kainat, 

Bütün dünya, bu qəm, kədər, qüssələr 

O bir damla göz yaşına dəyərmi? 

 

Səsindəki titrəyişlər, nalələr, 

Ürəkdəki həyəcanlar, qorxular, 

Baxışdakı yalvarışlar, tövbələr 

O bir damla göz yaşına dəyərmi? 

 

Bu dünyanın bütün gülü, çiçəyi, 

Bu həyatın bütün arzu, diləyi, 

Bu aşiqin səni belə sevməyi 

O bir damla göz yaşına dəyərmi? 

               

                                 07.09.2009 
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SƏNƏ YARAŞMIR 

Könül xanıma 

 

Nədir gözlərində görünən kədər? 

Niyə üz-gözünü alıb kölgələr? 

Sənin ürəyində nələr var, nələr? 

Bu qəmgin halların sənə yaraşmır. 

 

Sən niyə susursan, heç danışmırsan? 

Bəlkə incidilib, qəlbin sıxılıb? 

Sən söyləməsəndə gözlərin deyir: 

Dilin barışıb, ürəyin barışmır. 

 

Sən gəl insaf elə, danış, gül bir az, 

Bu qədər naz-qəmzə eləmək olmaz. 

Səni mənim kimi sevən tapılmaz, 

Sevilən ürəklər belə barışar. 

                                              

        09.09.09 

                                           

MƏN YAŞAYIRAM 

Könül xanıma 

            

Nə qədər ki, ürəyin vurur,                               

Nə qədər ki, nəfəs alırsan, 

Nə qədər ki, gözlərin baxır, 

Nə qədər ki, deyib-gülürsən, 

Deməli hələ də mən yaşayıram. 
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Əgər ölməyimi istəyirsənsə, 

Onda vuran ürəyini dayandır! 

Nəfəsini saxla! 

                 Danışma! 

                         Gülmə! 

                                 Baxma! 

Qatiltək öldür, özündəki məni ! 

                                                      

    09.09.09 

 

    

DARIXMIŞAM MƏNİM GÜLÜM 

Könül xanıma 

 

Əllərimdə saçlarının izi qaldı, 

Ürəyimdə o sevginin közü qaldı, 

Dodağımda öpüşlərin dadı qaldı, 

Bilsən necə darıxmışam, mənim gülüm. 

 

Qulağımda gülüşünün səsi qaldı, 

Səkilərdə addımının izi qaldı, 

Gözlərimdə baxışının özü qaldı, 

Bilsən necə darıxmışam, mənim gülüm. 

 

Bu hicranın çoxu getdi, azı qaldı, 

Sənsiz yaşamağım özü xəyaldı, 

Səninlə qovuşmağım ən ülvi haldı, 

Bilsən necə darıxmışam, mənim gülüm. 
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   21.09.2009 Şəmkir-Bakı  

 

                          

BAĞIŞLA 

Könül xanıma 

                   

Bir sözümlə qəlbinəmi dəymişəm, 

Sənə olan sevgimizə bağışla. 

Günahkaram, yalvarıram mən sənə, 

Tövbəmi də qəbul edib, bağışla. 

 

İstəyirsən ürəyimi parçala, 

Lap eləcə gözlərimə mil cala, 

Köksümdəcə ocaq çatıb, od qala, 

Amma məni o hisslərə bağışla. 

 

Bilməyərək qəlbinəmi toxundum, 

O sözü mən sənə niyə demişəm? 

Qarşındaca mən başımı əymişəm, 

Boynumu vur, amma məni bağışla. 

 

Dilimi də qopar kökdən at indi, 

Köksümü aç, ciyərimi yar indi. 

Səni sevmək günahdırsa əzizim, 

Bu günahla bağışlanmaq olarmı? 

                                                      20.11.2009 
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QÜSSƏLƏRİ YAXINA QOYMA 

Könül xanıma 

 

Nə qədər ki, mən varam bu həyatda, 

Qəmi, qüssələri yaxına qoyma! 

Nə qədər ki, ürəyim səni sevir, 

Heç vaxt bu sevincli həyatdan doyma! 

 

Niyə üz-gözünü duman alıbdır? 

Niyə xəyalların göydə qalıbdır? 

Niyə baxışların belə solğundur? 

Qəmi, qüssələri yaxına qoyma!  

 

Niyə gülümsəyib baxmırsa, gülüm? 

Niyə danışmayıb, dinmirsən, gülüm? 

Kədərə, ələmə mən sipər olum, 

Sən qəmi, qüssəni yaxına qoyma! 

 

Nədir səni sıxan qəmli fikirlər? 

Nədir göz yaşına qərq edən səni? 

Sevinci, şadlığı özünə dost seç, 

Qəmi, qüssələri yaxına qoyma! 

                                                20.11.2009 

                                                                                                                                                                                                                             

ALINDAKI QIRIŞLARIN MƏNASI 

              

Nə dərindir alnındakı qırışlar, 

Qəm, kədərin kotanımı şumlayıb? 
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Bu dünyanın, kainatın, fələyin 

Dərdini tək çəkəmməzsən, qardaşım. 

 

Hər qırışda tarixlərin izi var, 

Hər qırışda Dədə-Qorqud sözü var, 

Hər qırışda Azərbaycan səsi var, 

Sən özün də bir tarixsən, qardaşım. 

 

Qırışlarda bir Xocalı fəryadı, 

Qırışlardan axır şəhid qanları, 

Qırışlardır Qarabağın səngəri, 

Düşmən üçün bir sipərdir, qardaşım. 

 

Hər qırışın azadlığın möhürü, 

Qaçqınların vətəninə gedən yol. 

Bu dünyanın dərdi, qəmi azalmaz, 

Sən Allaha dua elə, qardaşım. 

                                               10.12.2009 

  

ULDUZ KİMİ SƏMALARDA DOĞULUB 

Könül xanıma 

 

Ulduz kimi səmalarda doğulub, 

Asta-asta işiğını yayırsan. 

Gərək gözlərindən lava püskürə, 

Niyə belə soyuq-soyuq baxırsan? 

 

Ulduzlar səmanın bəzəyidirlər, 
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Üzünü tutanda qara buludlar, 

O gözəllik, o kəhkəşan yox olar. 

Gəl yanıma, gözəlliyin solmasın. 

 

Ulduzlardır göyün görən gözləri, 

Günəş çıxır, ulduz itir, qəm gəlir. 

Sən güləndə gözlərin də şənlənir, 

Kədərlənmə, gözəlliyin azalar. 

 

Ulduz kimi parlaq işıq saçmasan, 

Qaranlıqdan mənə sarı baxmasan, 

Ürəyini mənim üçün açmasan, 

Mənim dünyam qaranlığa qərq olar. 

                                                            

 14.12.2009 

                          

                                                                          

VURULMUŞAM MƏN 

Könül xanıma 

        

Əlimin hənası getməyib hələ, 

Səntək bir gözələ vurulmuşam, mən. 

Sakitlik, dincliyim gedib əlimdən, 

Vüsala çatmasam öləcəyəm, mən. 

 

Gözlərim gözünlə görüşən zaman, 

Xumar baxışımız öpüşən zaman, 

Əllərim əlinə toxunan zaman, 
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Canımdan, varımdan yox oluram, mən. 

 

Yuxum ərşə çıxıb, fərşə dirənib, 

Ömrümə bir süstlük, kədər ələnib. 

Səndə heç insaf, mürüvvət olarmı? 

Öpüb dodağından, kama çatım, mən. 

 

Ey gözəl, vurğunam şux camalına, 

Sən gülmə Qalibin aşiq halına. 

Səndən özgə yarı istəmirəm mən, 

İkimiz bir olaq, kama çatım, mən. 

                                                     

21.12.2009 

 

 

 

 

AĞLIMI BAŞIMDAN ALDI BU GÖZƏL 

Könül xanıma 

            

Hüsnü ondörd gecəlik Aya bənzər, 

Dodaqları sanki, badam içidir. 

Yanaqları dəymiş gilasa bənzər, 

Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 

 

Elə baxır, sanki dünya onundur, 

Gözlərində dəniz durur, göl durur, 

Kirpikləri oxtək könüldən vurur, 
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Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 

 

Qədd-qaməti sanki sərv ağacıdır, 

Saçları gərdəndə qulac-qulacdır, 

Gülüşü min dərdin bir əlacıdır, 

Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 

 

Dodaqda səslənən söz də nəğmədir,                          

Dişləri incidir, sanki sədəfdir. 

Ağzı badam içi, yoxsa püstədir? 

Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 

 

Sanki tovuzquşu bəzənib, durub, 

Sevgi çəmənində çadırın qurub. 

Bu yazıq qəlbimə sanki ox vurub, 

Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 

 

Beli nə incədir, üzükdən keçər, 

Eşqin şərbətini ürəkdən içər, 

Vaxt gələr Qalibin qəlbinə köçər, 

Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 

                                               

    25.12.2009 
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ƏLVİDA DEMƏYƏ TƏLƏSMƏ, GÜLÜM 

Könül xanıma 

    

Biz hələ nə qədər görüşəcəyik, 

Aşkarda, gizlində öpüşəcəyik. 

Səndən başqasını sevmirəm, gülüm, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 

 

Ömrümdən gör neçə illər ötəcək, 

Könlümə gör neçə sevinc gələcək, 

İllər ürəyində sevgi əkəcək, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 

 

Hələ qönçə güllər çiçək açacaq, 

Günəş üfüqlərdən şəfəq saçacaq, 

Məhəbbət həmişə bizi tapacaq, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 

 

Hələ bu ümmandan sular axacaq, 

Bu yaşıl gözlərim sənə baxacaq, 

Bu sevgi çoxunu oda atacaq, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 

Biz eşqdən ruhlanıb göyə qalxarıq, 

Səmadan şad-xürrəm yerə baxarıq, 

Ömrümüzü birgə başa vurarıq, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 
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Tənhalıq çətindir, yaşamaq olmur, 

Məhəbbətin yolları rahat olmur, 

Sevgi diləyənlər naümid qalmır, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 

 

Hələ gör nə qədər bahar gələcək, 

Sən getsən, ömrümün gülü solacaq, 

Həyata keçməyən arzu qalacaq, 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm. 

                                                 

 05.01.2010  

NAZLI MƏLƏK 

Könül xanıma 

             

Lütf edib açdın qapımı, ey nazlı mələk. 

Qapımı açan yar sənsənmi, yoxsa mələk? 

Yarsız yaşamaqdansa ölüm daha yaxşı, 

Can nədir ki, ey yar, sənə qurban etməyək? 

 

Aç qapımı gəl gözümün nuru, sevgilim, 

Sənin gəlişin ömrümə şuxluq gətirər. 

Dönüb qışım fəsli-baharə gül bitirər, 

Sənsiz gündüzlər də gecətək badə gedər. 

 

Sən, ey gözəl gülüm, çəmənüzarda təksən, 

Sanki yerə göylərdən enmiş bir mələksən. 

Nə zaman məni sevdiyini deyəcəksən? 

Sən olmayanda günəş doğub, ay görünər? 
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                                                                  10.01.2010 

 

SƏNİN BAXIŞLARIN 

Könül xanıma 

               

Açıb gözlərini mənə baxanda, 

Elə bil kirpiklərin arasından 

Sanki günəş doğdu, al şəfəqiylə. 

Gözünün şəfəqi tutdu dünyanı. 

 

Yağışın altında yuyunan budaq, 

Səhər şehləriylə oyanan çəmən, 

Dağlardan boylanan o yaşıl meşə, 

Onun baxışında günəşi gördü. 

 

Açıb gözlərini mənə baxanda, 

Quşlar elə bildi günəş doğulub. 

Bülbüllər səhəri salamladılar, 

Mavi səmalarda qanad çaldılar. 

 

Açıb gözlərini mənə baxanda, 

Çiçəklər sevinib bayram etdilər. 

Aşiqlər sevimli yara çatdılar, 

Qəmləri, kədəri yolda atdılar. 

 

Palıdın kökündən qaynayan bulaq, 

Günəş şəfəqiylə qucaqlaşaraq, 

Görüb sevgilimin gözəl gözünü, 
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Oxuyur ürəkdən eşq nəğməsini. 

 

Kirpiklər öpüşdü, gözlər qapandı, 

Bütün aləm qaranlığa boyandı. 

Görünən Günəşin nuru deyilmiş, 

Yarımın gözünün şöləsi imiş. 

                                                14.01.2010  

                                                                                     

LƏZGİ GÖZƏLİ 

          

Cəlladtək bağrımı qana bələdi, 

Canımdan elədi ləzgi gözəli. 

Duruşu, baxışı, sözü məzəli, 

Ağlımı alıbdır ləzgi gözəli. 

 

Hərdən gəlib keçir gözüm önündən, 

Ətrafa eşq yağır onun canından. 

İlk görüş vaxtından, bircə anından, 

Canımdan elədi ləzgi gözəli. 

 

Qəddü-qamətinə tay ola bilməz, 

Hüsnü-camalına tay ola bilməz, 

Öpsəm dodağından heç dərdim olmaz, 

Ruhum əsirindir, ləzgi gözəli. 

 

Ya sənlə qalıb, ya öləcəyəm, mən, 

Həsrətdən saralıb, solacağam, mən, 

Sonda vüsalına çatacağam, mən, 
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Gözündə dustağam, ləzgi gözəli. 

                                                     14.01.2010  

 

                                                                                                            

 

SƏNİN GÜNAHLARIN 

Adəm övladlarına 

 

Niyə yağış yağmır sənin üstünə, 

Bütün günahlarını yumaq üçün? 

Tanrı nə vaxt açacaq qapısını, 

Tövbələrini qəbul etmək üçün? 

 

Yağış yağsa günahların yuyular, 

Amma torpaq günahlara bulaşar. 

Axsın damla-damla gözünün yaşı, 

Bəlkə sənin günahların azalar. 

 

Bu günahın əzabları çox olar, 

Cismin qalar, ruh göydə yox olar. 

Günahkardan günah işlər doğular, 

Tanrı bu günahı bağışlayarmı? 

 

Kinli ürəklərdir məskəni onun, 

Nifrət saxlanılan gözlərdə bitər. 

Kin yeyib, nifrəti doyunca içər, 

Günahlar insanla qəbrədək gedər. 
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Son mənzil binası qoyulan zaman, 

Gözündən yaş töküb, fəğan eləmə. 

Sonda peşman olub, tövbə etsən sən, 

Tanrı bu günahı bağışlayandır. 

                                                     18.01.2010 

 

YAŞAMAQ İSTƏYİRƏM 

Könül xanıma 

          

Ay insafsız öldürmə məni, 

Mən yaşamaq istəyirəm. 

Belə süzgün baxma mənə, 

Mən yaşamaq istəyirəm. 

 

Baxışınla boğma məni, 

Sözlərinlə kəsmə məni, 

Naz-qəmzənlə əzmə məni, 

Mən yaşamaq istəyirəm. 

 

Ölümümə fərman vermə, 

Xəncər olub qəlbə girmə, 

Mənim üçün tələ qurma, 

Mən yaşamaq istəyirəm. 

 

Bağrımı qana bələmə, 

Gözlərimə kül ələmə, 

Ay insafsız etmə belə, 

Mən yaşamaq istəyirəm. 
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Əğyar ilə söhbət etmə, 

Tikə-tikə kəs, at məni. 

Odda yandır, suda batır, 

Ürəyində yaşat məni. 

                                  18.01.2010 

                                                                                                                                                                                                                                   

MƏHƏBBƏTLƏ BAXIRSAN 

Könül xanıma 

                 

Üfüq kimi yanaqların allanıb, 

Niyə belə heyran-heyran baxırsan? 

Baxışından, duruşundan bəllidir, 

Mənə vurğun olmusan ki, baxırsan. 

 

Baxışların sevgi yayır aləmə, 

Şair qəlbim sarılıbdır qələmə, 

Əllərini mən alanda əlimə, 

Dönüb mənə məhəbbətlə baxırsan. 

 

Gülüşündən damarlarda qan coşur, 

Danışanda ürəyimdə eşq daşır, 

Mələklər də gözlərindən danışır, 

Sən də məni sevə-sevə baxırsan. 

                                                     23.01.2010 

                                                                                                   

BAHARIN GƏLİŞİ 

Könül xanıma 
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Yenə bahar gəlir,  

Yenə qar əriyir. 

Yenə çaylar daşır, 

Yenə sellər coşur. 

Yenə güllər açır, 

Yenə quşlar uçur. 

Günəş şəfəq saçır, 

Ay da bədirlənir. 

Ceyran düzdə qaçır, 

Cüyür boynun burur. 

Kəklik göydə uçur, 

Bülbül yuva qurur. 

Aşiq yolda durur. 

Hörümçək tor hörür, 

Bülbül şən-şən ötür. 

Bağban ağac əkir, 

Ağac yarpaq açır. 

Nərgiz ətir saçır, 

Budaq kölgə salır, 

Şair ilham alır. 

                          

07.02.2010 
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ÖMÜR KEÇİR 

Dünyanı dərk edənlərə 

               

Zaman keçir, laçın qaya qum olur, 

Ömür keçir, baxan gözlər yumulur, 

Adəmi cənnətdən Həvva qovdurur, 

Ömür belə qovhaqovla köç edir. 

 

İllər ötür, körpə uşaq pir olur, 

Zaman gəlir, gül-çiçəklər saralır, 

Parlaq Günəş batır, gedir, qaralır, 

Ömür belə qovhaqovla köç edir. 

 

Qayğısızlıq ömrə verir nəşəni, 

Zamanın qılıncı boyun kəsəndi. 

Bədən burda, bəs görəsən ruh hanı? 

Ömür belə qovhaqovla köç edir. 

 

Quru yanır, yaş tüstüsün buraxır, 

Ömür keçir, çay da tərsinə axır. 

İnsan boylanaraq geriyə baxır, 

Ömür belə qovhaqovla köç edir. 

                                         

 11.02.2010  

                                                               

BAXIŞIM 

Könül xanıma 
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Gözlərim söyləyir sevirəm səni, 

Dilin deməsinə ehtiyac varmı? 

Baxışım car çəkir bütün aləmə, 

Başqa şahidlərə ehtiyac varmı? 
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Gözümdə yazılıb eşqin dastanı, 

Baxışımdan oxu sevgini, eşqi. 

Baxışım heç kəsə “sevirəm” demir, 

Səni sevdiyini söyləyir yalnız. 

 

Həm qəlbim, həm gözüm, həm baxışlarım, 

Vurğundur hüsnünə, xoş camalına. 

Baxışım qurbandır gözəl gözünə, 

Səndən özgəsinə baxmayır gözüm. 

                                                14-16.02.2010 

 

DURNA QATARI 

Könül xanıma 

 

Yarımın qaşı kimi qövs cızaraq, 

Görünür səmada durna qatarı. 

Gərilmiş yay kimi dartıla durub, 

Atılmış ox kimi hədəfə uçur. 

 

Dəstənin başçısı bütün qatarı, 

“Burda qalx ! Burda en !”- deyib onları, 

Şən səslə aparır mənzilə sarı. 

Yolunu azmadan hədəfə uçur. 

 

Qışda görünərmi durna qatarı? 

Bəlkə bu qatar da yolunu azıb? 

Bunların sırasın görən kim pozub? 

Hardan gəlib, indi hayana uçur? 
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02.03.2010  
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SEVGİ QATARI 

Könül xanıma 

                    

Durna qatarıtək uçub gedirsən, 

Ay mənim eşqimin sevgi qatarı. 

Məhəbbət qaynayan ürəklərdəsən, 

Ay mənim eşqimin sevgi qatarı. 

 

Baharda açılan novruzgülünə, 

Boran, şaxta dəyib məhv edə bilər. 

Sən qorun, bəd nəzər toxuna bilər, 

Ay mənim eşqimin sevgi qatarı. 

 

Qışın soyuğundan qorunmaq üçün, 

İsti ölkələrə uçur durnalar. 

Sən də özün üçün xoş qəlbdə yurd sal, 

Ay mənim eşqimin sevgi qatarı. 

 

Namərd ovçu kəsib bəndi, bərəni, 

Sevənlər anlayar görəndə səni. 

Ürəkdən ürəyə apar sevgini, 

Ay mənim eşqimin sevgi qatarı. 

                                            

 02.03.2010   
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QƏLBİM SƏNDƏ QALIB 

Könül xanıma 

       

Sevgilim, gəzirəm həmin yerləri, 

Qoşa addımlayan izimiz qalıb. 

Ağaclar üstündə, o sal qayada, 

Əks-səda verən səsimiz qalıb. 

 

Baxıram göylərə, yenə nur saçır, 

Yenə külək əsir, buludlar qaçır, 

Bülbüllər oxuyur, turaclar uçur, 

Göyün üzündəcə əksimiz qalıb. 

 

Yenə çəmən gülür, laləzar olur, 

Yenə çiçək açır, bülbül şən olur, 

İnsanın qəlbinə fərəhlər dolur, 

Burnumda telinin qoxusu qalıb. 

 

Təbiət al-əlvan rəngə boyanır, 

Qəlbimdə məhəbbət, sevgi oyanır, 

Qarşımda bu gözəl dünya dayanır, 

Amma mənim qəlbim səndə qalıbdır. 

                                               

     04.03.2010  
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                                    KİM ŞAİRDİR? 

Bir nadanla söhbət edirdim. Sən demə, bədbəxt özünü Nizamiylə, Füzuliylə bir cərgədə durmağa layiq bir  

şair hesab  edirmiş. Onun nələrdən yazdığını mən aşağıda qeyd edirəm. 

              

Gəl oturaq qəlb oynadan söz yazaq, 

Qoy el desin, kim yazdığı şeirdi. 

Sən həmişə çərən-pərən yazırsan, 

Mən içimdən gələn səsi yazıram. 

 

Qafiyən yox, düzənin yox, düzüm yox, 

Ürəklərə ilham verən sözün yox. 

Gic ağlına nə gəlirsə, yazırsan, 

Mən çiçəkdən, təbiətədən yazıram. 

 

Əvvəldəki fikri sonda yazırsan, 

Cümlələrin nizamını pozursan, 

Özünü də böyük bir “zad” sayırsan, 

Mən sevgidən, məhəbbətdən yazıram. 

 

Mən yazdığım ürəyimin səsidir, 

Vətənimin fəryadı, naləsidir. 

Sən küçədən, bulvarlardan yazırsan, 

Mən Vətəndən, Qarabağdan yazıram. 

 

Evinin yanından keçən yollardan, 

Təzə aldığın köynəkdən, paltardan, 

Kimdənsə aldığın puldan yazırsan, 

Mən dənizdən, səmalardan yazıram. 
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Maşın keçə bilməyən qaz borusundan, 

Özünün bir zibil olmadığından, 

Sən, quyruq bulamağından yazırsan, 

Mən insan ucalığından yazıram. 

Ay nadan, sən qəm-kədərdən yazırsan, 

Zəlalətdən, fəlakətdən yazırsan, 

Yazdığının arasında azırsan, 

Mən Allahdan, Göy Tanrıdan yazıram. 

 

Qurd kimi ulamağından yazırsan, 

Dodağının yarpağa çatmasından, 

Sən, ət dimdikləməyindən yazırsan, 

Mən Rəbbin ucalığından yazıram. 

                                             

   11.03.2010  

                                                                                       

DÜŞÜNCƏLƏR 

Axirəti yada salanlara 

                  

İnsanın qəlbinə xatirə dolur, 

Gözlər bulud kimi dolur, boşalır. 

Yanaqda göz yaşı izini salır, 

Bu dünya bir yandan dolur, boşalır. 

 

An keçir, kədərə fərəh qoşulur, 

Üzlərdən qüssələr, qəmlər qovulur, 

Arzudan təzə-tər arzu doğulur, 

Ürəkdə məhəbbət, sevinc yurd salır. 
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Bağdakı ağac da çiçəklər açır, 

Sevənlər görüşə quş kimi uçur. 

Mənzilə çatmayan ulu məhəbbət 

Yorulub diz üstə yollarda qalır. 

 

Yağış da buluddan yerlərə baxır, 

İldırım parlayır, yağışlar yağır. 

Eşq axıb gedərək öz yerin tapır, 

Vüsal ayrılıqdan intiqam alır. 

 

Yenə bahar gəlir, çəmən, çöl gülür, 

Çəmənin seyrinə bülbüllər gəlir. 

Ürək hey çalışır, dinclik tapmayır, 

Çünki sınıq qəlbdə ötənlər qalır. 

                                               

 19.03.2010  

 

 

YURDUMUZA BAHAR GƏLİR 

Sevimli balalarımıza 

                       

Qar altında yatmış toxum oyanır, 

Dağ, dərələr yaşıl rəngə boyanır, 

Həyətlərdə tonqal yanır, od yanır, 

Yurdumuza bahar gəlir, sevinin. 

 

Qar əriyir, axır çaya, sel olur, 
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Nənələr də ocaq üstə sac qoyur, 

Xonçalarda nabat, noğul, qənd olur, 

Evimizə bahar gəlir, sevinin. 

 

Sinilərdə  boy atıbdır səməni, 

Qızlar geyib zərbaftalı qoftanı, 

Badam, zoğal yerə sərib xalçanı, 

Obamıza bahar gəlir, sevinin. 

 

Tonqal yanır, odu göyə yüksəlir, 

Kosa-keçəl qurşaq tutub şənlənir, 

Dost-tanışlar gəlib burda dincəlir, 

Yurdumuza bahar gəlir, sevinin. 
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Qaranquşlar müjdə verir bahardan, 

Çiçək ətri duyulur hər budaqdan, 

Fəlakətlər uzaq olsun bu yurddan, 

Nə yaxşı ki, bahar gəlir, sevinin. 

 

Çəmən yaşıl, tarla yaşıl, yer yaşıl, 

Bu ellərə bahar necə yaraşır. 

Şənlik səsi toy-düyünə qarışır, 

Elimizə bahar gəlir, sevinin. 

                                 

     19.03.2010  

 

TANRIDAN GƏLƏN MƏHƏBBƏT 

Könül xanıma 

       

Eşq insanı yerdən göyə ucaldar, 

Ağlını alaraq çöllərə salar, 

Dinindən döndərib kafirtək qoyar, 

Tanrı dərgahından gələn məhəbbət. 

 

Gözünə kor, dilinə lal deyiblər, 

Ürəklərdə, könüldə qal deyiblər, 

Öldürməyən bir oda sal deyiblər, 

Allahın insana lütfü məhəbbət. 

 

Öz elindən didərginə döndərər, 

Qərib kimi yad ellərə göndərər, 

Yuxudaca öz butasın göndərər, 
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Bir ayətək nazil olan məhəbbət. 

                                          

 29.03.2010 

 

 

                                                                                

BAXIŞIN YANDIRDI 

Könül xanıma 

                

Baxışın yandırdı sönmüş bir şamı, 

Ürəkdə məhəbbət çağlayıb, daşdı. 

Baxışın eşqimlə verdi əl-ələ, 

Qəlbimdə sevgiyə sevinc qarışdı. 

 

Kainat cəmləşib bir baxışında, 

Qalarmı sevənin ağlı başında!? 

Ürəyim durubdur sənin qarşında, 

Dünyadan küsmüşdü, indi barışdı. 

 

Baxışın “sev məni” söyləyir, gülüm, 

Qoyma tənhalıqda mən qalım, ölüm. 

Sənin baxışına heyran olandan, 

Könlümdə məhəbbət şamı alışdı. 

                                              

  29.03.2010 

 

O XOŞ TƏBƏSSÜM 

Könül xanıma 
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Sevgimin müjdəsin gətirdi mənə, 

Üzündə oynayan o xoş təbəssüm. 

Canımı alaraq odlara saldı, 

Üzündə oynayan o xoş təbəssüm. 

 

Ömrümə xoşbəxtlik gətirən səda, 

Könlümü dünyaya bağlayan nida, 

Ruhuma layladır, qəlbimə qida, 

Üzündə oynayan o xoş təbəssüm. 
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Yanan ürəyimə məlhəm olubdur, 

Qəlbim ilhamını ondan alıbdır, 

Gözümü, könlümü bəndə salıbdır, 

Üzündə oynayan o xoş təbəssüm. 

 

Ürəyimdə məhəbbəti əkəcək, 

Eşq odunu mənə sarı çəkəcək, 

Xəyanət eləsəm, vallah biləcək, 

Üzündə oynayan o xoş təbəssüm.  

                                           

  30.03.2010 

                                                                                                   

BAHARIN MÜJDƏÇİSİ 

Könül xanıma 

 

Lalə, nərgiz, bənövşələr dağ döşünə sərilibdir, 

Qız-gəlinin yaxasına taxmaq üçün dərilibdir, 

Bülbüllərin yuvaları bu çəməndə qurulubdur, 

Görün necə şux yerişlə yurdumuza bahar gəlir. 

 

Yağış yağır, günəş gülür, yaşıl otlar sığallanır, 

Arı uçur, gülü öpür, çiçək necə xoşhallanır. 

Gözlər baxır, qəlb oyanır, sevən könül dilə gəlir, 

Görün necə şux yerişlə yurdumuza bahar gəlir. 

 

Xınalanıb yenə kəklik, torağayın səsi gəlir, 

Daşır çaylar, axır sellər, bağça-bağlar cana gəlir. 

Qartal göydə dövrə vurur, könüllərə ilham gəlir, 
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Görün necə şux yerişlə yurdumuza bahar gəlir. 

                                                             

    05.04.2010  
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AZƏRBAYCAN QIZLARI 

                   

Çəməndəki çiçəktək yenə al-əlvansınız, 

Hansı başa çələngtək siz qoyulacaqsınız? 

Əlləriniz xınalı, gözləriniz sürməli, 

Yoxdur sizə tən gələn Azərbaycan qızları. 

 

Al yanaqlar allanıb, püstə dodaq ballanıb, 

Ay kimi sığallanıb, görüşəmi gedirsiz? 

Bəd gözlərdən qorunun, xoş əmələ tuş gəlin, 

Yoxdur sizə tay olan Azərbaycan qızları. 

 

Dişləriniz incidir, bir ömür sevincidir, 

Bir dindirən bir daha yenə sizi dindirir. 

Gözünüzdə eşq yanır, hamını isindirir, 

Yoxdur sizə tən gələn Azərbaycan qızları. 

                                                   12-15.04.2010   

                                                  

“SEVİRƏM” SÖZÜNÜ DAŞLARA YAZMA ! 

                         

Bir gün parkda gəzəndə gördüm ki, parkın döşəməsinə  “...Sevirəm səni !” yazılıb. Sevginin bu şəkildə 

ifadəsi məni  dəhşətə gətirdi. Bu ilahi hissi ifadə edən sözü ayaqlar altına yazmaq olmaz ! 

 

Sevən ürəklərdir onun məskəni, 

“Sevirəm” sözünü daşlara yazma ! 

Adi söz deyil o, ruhun səsidir, 

“Sevirəm” sözünü daşlara yazma ! 

 

Sevgini yağışdan daşlar qorumaz, 
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Ayaqlar altında tapdanıb itər. 

Külək toz-torpağı üstünə səpər, 

“Sevirəm” sözünü daşlara yazma ! 

İlahi duyğunu göstərir bu söz, 

İnsanı paklığa səsləyir bu söz, 

Sevən ürəkləri yaşadır bu söz, 

“Sevirəm” sözünü daşlara yazma ! 

 

Sevgi ürəklərdə qanı coşdurar, 

Ruhda məhəbbəti, eşqi daşdırar, 

Küsən könülləri o barışdırar, 

“Sevirəm” sözünü daşlara yazma ! 

                                              30.04.2010  

                                   

                                                            

GÖZLƏ, ANA ! 

                        

09.05.2010-cu il tarixdə TV-də Böyük Vətən Müharibəsindən bəhs edən bir film nümayiş etdirilirdi. 

Filmin qəhrəmanı olan əsgər öz  anasından ayrılaraq cəbhəyə yollanan zaman gözü yaşlı anasına                                                                   

belə dedi: --Gözlə ana ! Mütləq qayıdacam! 

 

Fələklə görüşə gedir oğullar, 

Gözlə, ana ! Oğlun qayıdacaqdır. 

Düşməni məhv edib, evə dönəcək, 

Gözlə, ana ! Oğlun qayıdacaqdır. 

 

Uzaq ölkələrə səfər edəcək, 

Düşmən üzərində zəfər çalacaq, 

Xalqın yaddaşında daim qalacaq, 
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Gözlə, ana ! Oğlun qayıdacaqdır. 

 

Hər yerdə düşmənin başın əzəcək, 

Dünyadan pisliyin kökün kəsəcək, 

Qəhrəmantək vətəninə dönəcək, 

Gözlə, ana ! Oğlun qayıdacaqdır. 

 

Neçə övlad ata yolu gözləyir, 

Neçə bacı qardaş yolu gözləyir, 

Neçə gəlin yoldaş yolu gözləyir, 

Gözlə, ana ! Oğlun qayıdacaqdır. 

 

Oğullar fələyə qalib gələcək, 

Dava qurtaracaq, dünya güləcək, 

İnsanlar dünyaya sülh gətirəcək, 

Gözlə, ana ! Oğlun qayıdacaqdır. 

                                      10.05.2010  

  

                                                                                                                    

DOSTLUĞUN ŞƏRTLƏRİ 

 

Özünü dost sayıb güvənən insan, 

Təmanna umaraq dostluq olarmı? 

Dostları çətinə, dara düşəndə, 

Onlardan kənarda qalmaq olarmı? 

 

Dostunam söyləmək bəlkə asandır, 

Dostluğu yaşatmaq amma çətindir. 
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Dostlarla atılan addım mətindir, 

Dostu darda qoyub qaçmaq olarmı? 

 

Deyirsən ən yaxın dostunam sənin, 

Yolunda cəfaya dözərəm sənin, 

Tək bircə səsinə gələrəm sənin, 

Söyləyib, sonunda gəlməmək olar? 

 

Ömrümün bir anı sizsiz olmasın, 

Yığışın, a dostlar, mənə güvənin. 

Gəlin, a dostlarım, yenə siz gəlin. 

Dosta güvənməsən dostluq olarmı?  

                                     27.05.2010 

SƏNİN ÜÇÜN 

Könül xanıma 

                     

Güllər yenə çiçək açır, 

Günəş təzədən doğulur, 

Bülbüllər də nəğmə oxur, 

Mənin gülüm, sənin üçün. 

 

Dəniz yenə layla çalır, 

Ləpələri şəfəq saçır, 

Qağayılar şən-şən uçur, 

Mənim gülüm, sənin üçün. 

 

Bülbül gülə nəğmə deyir, 

Çiçəklər də çələng hörür, 
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Təbiət xoş ətir saçır, 

Mənim gülüm, sənin üçün. 

 

Ay boylanır nurlu üzlə, 

Yağış yağır narın-narın, 

Bulud qaçır, səma gülür, 

Mənim gülüm, sənin üçün. 

 

Bahar gəlir, qəlb sevinir,  

Yayda dağlar gözəl olur, 

Payızdasa meyvə boldur, 

Qar da yağır sənin üçün. 

                                

 28.05.10 
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RUHUM 

İnsanlığı xilas etmək istəyənlərə 

                  

Ruhumu şimşəklə itiləyəcəm, 

Dumduru göllərdə yuyub sərəcəm, 

Əsən küləklərə, yelə verəcəm, 

Amma yer üzündə saxlamayacam. 

 

Buludla səmada yarışacaqdır, 

Günəşin nuruna qarışacaqdır, 

Küsmüş könüllərlə barışacaqdır, 

Amma yer üzünə baxmayacaqdır. 

 

Çiçəyin ətriylə yayılacaqdır, 

Buludtək dolacaq, yağmayacaqdır. 

Qartaltək göylərə ucalacaqdır, 

Amma yer üzünə qayıtmayacaq. 

 

Bədəndən ayrılıb azad gəzəcək, 

Ulduzu yoluna işıq edəcək, 

Hərdən bu yerlərə qonaq gələcək, 

Amma yer üzündə dayanmayacaq. 

                                         

   28.05.2010 

 

 

MƏN ... OLSAYDIM 

Bəşəriyyətə 
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Mən bir estetik cərrah olsaydım 

Riyakar sifətlərin maskalarını, 

Yaltaq insanların emosiyalarını, 

Alçağın, rəzilin davranışını 

                                   dəyişərdim. 

 

Mən bir heykəltaraş olsaydım 

Pislikləri  formasız daş kimi, 

Yaxşılıqları məsum körpə simasında, 

İnsanları məhəbbət ilahəsi şəklində 

                                   yonardım.  

 

Mən bir dərzi olsaydım 

Xəbislərə rahatlıqdan, 

Paxıllara sevgidən, 

Daş qəlblilərə məhəbbətdən  

                                   libas tikərdim. 

 

Mən bir alim olsaydım 

Bir dərman icad edərdim ki, 

İnsanlar pisliyi, nifrəti atıb, 

Ancaq xoş əməllər edərdilər 

                                   onu qəbul edəndə. 

                                  

Mən bir mühəndis olsaydım 

Elə qurğu icad edərdim ki, 

İnsanların beynindən qəmi, kədəri, 
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Nifrəti, paxıllığı götürüb 

Yerinə sevgi, sevinc gətirərdi 

                                   onu işlədəndə. 

 

Mən bir bağban olsaydım, 

İnsanın həyatından rəzilliyi, 

Alçaqlığı, düşmənçiliyi qoparıb, 

Yerində xoşbəxtlik bağçası 

                                   əkərdim. 
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Mən bir bənna olsaydım, 

Qəlblərdən bədxahlığı uçurub, 

Dünyadan zindanları söküb, 

Yerində firavanlıq sarayı 

                                   tikərdim. 

 

Mən bir şair olsaydım, 

“Bədbəxlik” kəlməsin silib-pozardım, 

Yerində “xoşbəxtlik” sözün  

                                   yazardım. 

 

Mən bir konstruktor olsaydım, 

Elə bir raket qurardım ki, 

Bütün pislikləri, şəri, böhtanı 

Yer üzündən raketə yığaraq, 

Sonsuzluqlara göndərərdim. 

                                       03.06.2010  

                                                                                                        

 

RUHUMUN MƏSKƏNİ 

Dünyanı dərk edənlərə 

 

Yerlə göy arasındayam. 

Yerə getmək istəmirəm, 

Göy də qəbul etmir məni. 

Mələklərin yaşadığı, 

Pak ruhların dincəldiyi 

Bir məkandır mavi səma. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 80 

 

Günahlara batmış cismi, 

Qəbul etmir təmiz səma. 

Yer üzündə qan tökülür, 

Fitnə, fəsad göyə qalxır. 

Yalan, böhtan yer yandırır, 

Yerin üzü cəhənnəmi, 

İnsan iblisi andırır. 

Yalanların mənbəyidir, 

Şər, böhtanın çəmənidir, 

Bədxahlığın məskənidir, 

İnsan cismi, insan qəlbi. 

Necə dözüm, necə qalım, 

Bu cəhalət dünyasında. 

Ruhum gedib, cismim qalıb, 

İnsanların arasında, 

Bu şər, böhtan dünyasında. 

                                    07.06.2010  

 

                                                                                                               

SÜNİLİK VƏ TƏBİİLİK 

Bütün insanlara 

 

Bütün dünya boyaqlıdır. 

Kimi saçın boyayıbdır, 

Kimi üzün ənlikləyib, 

Kimi gözün sürmələyib. 

Binaların fasadına 

Süni rənglə rəng çəkilib. 
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Güllərin əlvan rəngləri 

Süniləşib, boyaqlaşıb. 

Təbii hansı, süni hansı, 

Ayrılmayır, bilinməyir. 

İnsanların gözlərində, 

Qəlblərində boyaq vardır, 

Həqiqəti görə bilmir.                 

Bu boyalar, boyanmalar, 

Yalan satıb, aldadandır. 

Pak, müqəddəs mavi səma, 

Ağ ləpəli mavi dəniz, 

Zümrüd meşə, şəffaf bulaq, 

Körpələrin xoş siması, 

Ayın nuru, qar ağlığı, 

Al üfüqlər, gün şəfəqi, 

Tarix qoxan qalaların, 

Mamırlamış qayaların 

Gördüyümüz öz rəngidir, 

Təbiətin öz rəngidir. 

Qaçaq saxta boyalardan, 

Necəyiksə, elə olaq ! 

                           07.06.2010  

 

                               YARALI DÜNYA 

Zalımlara 

             

Fəlakət, səfalət baş alıb gedir, 

Bizdən qisas alır yaralı dünya. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 82 

 

İnsanlar qorxudan qışqırıb deyir : 

- Bizdən qisas alır yaralı dünya. 

 

İnsanın etdiyi əməlləridir, 

Dünyaya vurduğu zərbələridir. 

Belə sitəmlərə dözməyib indi 

Bizdən qisas alır yaralı dünya. 

 

Dünyaya vəhşitək hücum olunur, 

Aman verilməyir, talan olunur. 

Düzəni pozulub təbiətin də, 

Bizdən qisas alır yaralı dünya. 

 

Qadağan olunmuş qapını açma, 

Köhnə qanunları yenidən yazma, 

Ey insan, harmonik qaydanı pozma, 

Yoxsa qisas alar yaralı dünya. 

                                         24.06.2010  

 

UCALMAQ EŞQİ 

Ruhunu paklığa qovuşduranlara 

 

Şehlə yuyunacam, nurla çiməcəm, 

Çiçəkdən özümə paltar tikəcəm. 

Buludu özümə yastıq edəcəm, 

Dumanı özümə yorğan edəcəm. 

Yatağım masmavi səma olacaq, 

Corabım ağappaq ləpə olacaq. 

Günəşlə oyanıb, Ayla yatacam, 

Gecə ulduzlara kəmənd atacam. 
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Səyyarə mənimlə yoldaş olacaq, 

Pərvanə mənimlə sirdaş olacaq. 

Şam kimi odlanıb şəfəq saçacam, 

Tufanı at kimi minib çapacam. 

Şimşəyi özümə əsa edəcəm, 

Kədəri, ələmi yelə verəcəm. 

Göylərdə yoldaşım mələk olacaq, 

Əməlimdən dünya xeyir tapacaq. 

Ulduzdan ulduza yollar açacam, 

Pislikdən qaçaraq haqqa çatacam. 

                                         

      01.07.2010                              

                                                           

 

YAŞ DAMLASI 

Könül xanıma 

 

Yanağınla yuvarlanan yaş damlası, 

Sanki gülün ləçəyində şeh damlası. 

Kirpiyinin arasında cilalanıb, 

Yanağına zinət verir yaş damlası. 

 

Göz yaşların çiçək kimi düzülübdür, 

Saplağıdır qəlbi deşən kirpiklərin. 

Dəryalardan çıxarılmış mirvaritək, 

Şəfəq saçır yanağında yaş damlası. 

Gözlərin də bulud kimi nur ələyir, 

Sanki gövhər səpilibdir yanağına. 
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Necə gözəl görünsə də, istəmirəm 

Axsın sənin gözlərindən yaş damlası. 

                                                    09.07.2010                                                

 

                                                                                                      

ÖMRÜMÜN GÜNƏŞİ, AYI DA SƏNSƏN 

Könül xanıma 

 

Sevgilim Ay kimi görünməz oldu, 

Qəlbimə qəm-kədər, qüssələr doldu. 

Gözlədim, gözlədim həsrət ilə mən, 

Gəlmədi, gözlərim yollarda qaldı. 

Ağladım, gözümdən ulduz yağırdı, 

Gözümdən qəlbimə kədər axırdı. 

Səma da qəlbimtək qapqara idi, 

Günəş də həsrətlə Ayı gəzirdi. 

Günəşin şəfəqi tamam azalmış, 

Ay gedib, onunçün O tənha qalmış. 

Mən də xəstə idim, bağda gəzirdim, 

Ürəyi sıxaraq qəlbi əzirdim. 

Birdən bütün aləm nura büründü, 

Canımtək sevdiyim yarım göründü. 

Qaranlıq çəkildi, nurlandı gözüm, 

Artıq kədər qaçdı, gülürdü üzüm. 

Çünki asimanda ay görünürdü, 

Ulduzlar da məni təbrik edirdi. 

Gözümün yaşı da quruyub itdi, 

Dilimdə şən nəğmə, alqışlar bitdi. 
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Günəş taxta çıxıb bayram edirdi, 

Ay da ulduzlarla yallı gedirdi. 

Mənim sevincimin həddi yox idi, 

Candan sevdiyimə sual çox idi: 

-Hardaydın, gözümün nuru, sevgilim? 

Həsrətdə qoyarmı heç insan sevdiyin? 

Açıb gül dodağın o mahitaban, 

Yoxluğun sirrini eylədi bəyan: 

-Ay da qaranlıqda yox olub gedir, 

Yenidən doğulub, nurlar bəxş edir. 

Bu zaman qiyməti yüksəlir onun, 

Ulduzdan yüksəkdə tuturlar adın. 

Yalvardım tərk etmə bir də məni sən, 

Ömrümün Günəşi, Ayı da sənsən. 

                                          

 30.07.2010 

                                                                                                     

GÜLÜMSƏ, SEVGİLİM 

Könül xanıma 

 

Aytək parlaq üzün tutulub yenə, 

Niyə kədərlisən, gözəl sevgilim? 

Günəşin üzünü tutanda bulud, 

Yerin sinəsinə qaranlıq çökür. 

 

Günəş camalınla şəfəqin yayır, 

Hüsnündən nur alır göydəki Ay da. 

Üzünə çökübdür qara kölgələr, 
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İndi Günəş şəfəq saça bilərmi? 

 

Səmaya güzgüdür sənin camalın, 

Ulduzlar baxaraq saçın darayır. 

Əgər üz-gözündə kədər olarsa, 

Onların güzgüsü kim olar, gülüm? 

 

Gülümsə, qoy gülsün gözəl camalın, 

Eyni də açılsın göydə hilalın. 

Şəfəqin yüksəlsin bütün aləmə, 

Günəş də nur alsın üzündən, gülüm. 

 

Ayın dövrəsinə yığılır ulduz, 

Ulduzun hüsnünə Aydan nur doğur. 

Sən sevin, dünyaya sevinclər gətir, 

Sevən ürəyimə məlhəm ol, gülüm. 

                                           

 30.07.2010 

                                                                                                    

 

ÜRƏK DAİM SEVƏ GƏRƏK 

Könül xanıma 

 

Həsrət buzun əritməkçün, 

Ürək daim sevə gərək. 

Qəm-kədərdən qaçmaq üçün, 

Ürək daim sevə gərək. 
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Dünya sənə xoş olmaqçün, 

Daim xürrəm yaşamaqçün, 

Könüllərdə yurd salmaqçün, 

Ürək daim sevə gərək. 

 

Arzulara çatmaq üçün, 

Duyğulara yetmək üçün, 

Gül dodaqdan öpmək üçün, 

Ürək daim sevə gərək. 
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Sınmış qəlbi qurmaq üçün, 

Zülmətlərə vida üçün, 

Sönən şamı yandırmaqçün, 

Ürək daim sevə gərək. 

 

Gözdə gülüş yaratmaqçün, 

Qəlbdə sevinc oyatmaqçün, 

Ələmləri atmaq üçün, 

Ürək daim sevə gərək. 

 

Ölüm səndən uzaq dura, 

Ürəyin də eşqlə vura. 

Şad olasan, bunun üçün 

Ürək daim sevə gərək. 

                           

 30.07.2010 

 

                                                                                       

AY  VƏ  DƏNİZ 

 

Ayın güzgüsündən nur düşür suya, 

Dəniz də zərgərtək gümüş cilalar. 

Gümüşü əridib öz köksündəcə, 

Sahildən ayadək körpülər salar. 

 

Zərgər davam edib öz peşəsinə, 

Gümüş ulduz taxır göy qübbəsinə. 

Ay da ilham alıb bu gözəllikdən, 
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Dənizin köksünə incilər səpir. 

 

Ayın bənizi də sanki solubdur, 

Üzündə qüssələr yuva salıbdır. 

Bilmirəm xəstədir, ya halı yoxdur, 

Bəlkə də tənhadır, sirdaşı yoxdur. 

Üzündən nur axıb gülüş yağırdı, 

İndi nə olubsa qəmli baxırdı. 

Bulud da kəsibdir onun yolunu, 

Şəfəqin saçmağa imkanı yoxdur. 

 

Dayanıb seyr edir qəmli baxışla, 

Əvvəlki nurundan əsər qalmayıb. 

Ümidin itirmir, bilir ki, yenə 

Qayıdıb dənizə gümüş səpəcək. 

                                    

      02.08.2010  

 

                                   BALALAR 

Bacım balalarına 

 

Nəfəsləri gül qoxuyan balalar, 

Bülbül kimi cəh-cəh vuran balalar, 

Xoşbəxtliyi Tanrı verən balalar, 

Allah sizi bəd nəzərdən saxlasın. 

 

Gözləriylə şəfəq yayan balalar, 

Gülüşləri qəlb oxşayan balalar, 

Söhbətləri noğul, şəkər balalar, 

Tanrı sizi bəlalardan saxlasın. 
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Atasına sevinc verən balalar, 

Anasının gözünə nur balalar, 

Qohumların şan-şöhrəti balalar, 

Pərvərdigar amanında saxlasın. 

 

Dünyanın qiymətli ləli balalar, 

Göydən göndərilən pəri balalar, 

Evlərin həm şahı, bəyi balalar, 

Tanrı sizi amanında saxlasın. 

                                            03.08.2010  

 

TANIŞLARA 

 

Üzünüzün maskaları 

Cırıldı, ay tanışlar. 

İçinizdəki küdurət, 

Qəlbinizdəki paxıllıq, 

Çöhrənizdəki qüssələr 

Aşıb-daşır, ay tanışlar. 

Hər görəndə “qurban olum”, 

“Qohumların başı sənsən”, 

“Sağ ol !, Var ol !”- deyirdiniz. 

İndi niyə lal oldunuz? 

İndi niyə zay oldunuz? 

Ölü cana çevrildiniz. 

Başınıza daş düşübdür, 

Gözünüzə ağ damıbdır, 

Qəlb eviniz xərabədir, 
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Eviniz viran olubdur. 

Bağrınıza qada dolub, 

Bağçanızın gülü solub. 

Bir ehtiyac olan zaman, 

Gülə-gülə deyirsiniz: 

“Filankəsə zəng elə sən”, 

“Bəhmənkəsdən xahiş elə”, 

Baş ağrıyır - “Qalib tez gəl”, 

Diş ağrıyır – “Qalib tez gəl”, 

“Bu işimə kömək elə”, 

“Bu işimi yoluna qoy”.  

Mənim üçün şad bir gündə, 

Niyə belə ölmüsünüz? 

Üzünüzdən zəhrimarlar 

Tökə-tökə qalmısınız. 

Mən Qalibəm, adım bəlli, 

Allah kəssin sizləri də. 

Qoy Yaradan kömək olsun, 

Atam, anam, qardaş, bacım, 

Könül xanım, balalarım 

Qoy var olsun bu cahanda.  

                                     

06.08.2010 

 

XUMAR BALAMIN ON YAŞINA 

                        

Nə gözəl bir gündə doğulmusan sən, 

Atana, anana fərəh vermisən. 
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Allahın xoş anı, xoş saatında 

Huritək göylərdən yerə enmisən. 

 

Həm baban, həm nənən, həm dayıların, 

Qardaşlar, bacılar, həm xalaların, 

Sənin şad gününü təbrik eyləyir, 

Uca Yaradan da alqış diləyir. 

 

Bu gün tamam olur sənin on yaşın, 

Necə sevinclidir Telman qardaşın. 

Allahın nəzəri səni saxlasın, 

Dayın da söyləsin: Mübarək yaşın. 

 

Adını qoyublar nazlı Xumarım, 

Xudaya bəxtəvər bir qismət yazsın. 

Xoşbəxtlik həmişə qapını döysün, 

Xətasız, bəlasız səni yüz yaşa. 

                                           

  12.08.2010 
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TELMAN BALAMA 

 

Sənsən bulaq kimi çağlayan qəlbim, 

Ürəyin hər zaman şad olsun, Telman. 

Tanrı alqışıyla yaradıb səni, 

Həmisə alqışla yaşa, sən, Telman. 

 

Günəştək nurlansın ömür çəmənin, 

Qamətin göylərə ucalsın sənin. 

Adınla fəxr etsin gözəl vətənin, 

Daim bu cahana nur ələ, Telman. 

 

Aydın zəkan ilə, xoş camalınla, 

İnsanlığa örnək olan halınla, 

İncə fikirlərlə, pak kamalınla 

Xalqına xidmətlər edərsən, Telman. 

 

Damarında axır Yağlıvənd qanı, 

Kökünü, soyunu, yurdunu tanı. 

Tanrının xoş günü, xoş bir zamanı, 

Bu gözəl cahana bəxş olub Telman. 

 

Ona ərməğandır Tanrı qisməti, 

Xuda əsirgəməz ondan neməti. 

Tanrı cənnətini, əbədiyyəti 

Gözəl əməllərlə qazanar Telman. 

                                        

   15.11.2010 
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http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 95 

 

ÖMÜR ŞAMI 

Könül xanıma 

 

Şam kimi əridib ömür-günümü, 

Sənin yollarına işıq saçacam. 

Qoy mənim həyatım yanmaqla keçsin, 

Təki sənin ömrün nura boyansın. 

 

Şam yanır, dünyanı nura boyayır, 

Gecənin qəlbinə bir qorxu yayır. 

Şamın tükənərsə mumu, ya yağı, 

Gözümün yağını verərəm yansın. 

 

Şam yanır, qaranlıq yox olub gedir, 

Şam sönür, qaranlıq yenidən gəlir. 

Sənin həyatına nur ələməkçün 

Mən yanım, ömründən kölgələr qaçsın. 

 

Mumun qətrələri yanıb getdikcə 

Şamın həyatı da qısalıb itir. 

Mənim ömür şamım yanıb sönsə də 

Sənin ömür şamın əbədi qalsın. 

 

Şamın göz yaşıdır onun qətrəsi, 

Nə qədər çox olsa həyat tez bitər. 

Şam da mənim kimi sevinib gülür, 

Çünki sevdiyinə həyat bəxş edir. 
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  06.09.2010  
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  Ermənilər Qarabağımızı işğal etməklə təkcə torpağımızı, evimizi, ocağımızı, bulaqlarımızı, 

yaylaqlarımızı işğal etməyib, namusumuza, qeyrətimizə mənəviyyatımıza təcavüz etməyib, həm də 

gül-çiçəklərimizi, ağaclarımızı da girov götürüb. İndi işğal altında olan torpaqlarda Xarıbülbül də, 

Bənövşə də əsirdir. Bahar gələndə onlar yenidən çiçək açmağa məcburdurlar. Çünki nəsli  qorumaq 

üçün bu vacibdir. Amma çiçək açanda da bundan düşmən zövq alır. Axı bu yazıq güllər nə etsin? Bütün 

məhrumiyyətlərə baxmayaraq onlar çiçək açır, çünki bir gün azad olacaqlarını bilirlər. Bu və bundan 

sonrakı şeir məhz bu hisslərdən doğub. 

     

 

XARIBÜLBÜL 

 

Girovluqda inləyənim, elim hey, 

Əsir qalan, girov qalan, gülüm hey, 

Qan ağlayan, qan qoxuyan, gülüm hey. 

Həm inləyən, həm ağlayan bülbülüm, 

Dustaq olan, mənim Xarıbülbülüm. 

 

Yad əllərə bəzək verən, gülüm hey, 

Girovluğa məhkum olan, gülüm hey, 

Öz yurdunda özgəyə yar, gülüm hey. 

Qarabağlı, qara baxtlı bülbülüm, 

Qəlbi dağlı, mənim Xarıbülbülüm. 

 

Uca dağlar məskən olan, gülüm hey, 

Gözəllərə ərməğansan, gülüm hey, 

Xar incidən bülbülüm hey, gülüm hey. 

Oda düşən, qana düşən bülbülüm, 

Köksü qanlı, mənim Xarıbülbülüm. 

 

Həm ağlayan, həm ağladan, gülüm hey, 

Cəbhələrdə tənha qalan, gülüm hey, 
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Viran olan Yağlıvəndim, elim hey. 

Ətrafını düşmən saran bülbülüm, 

Mənim sarı, mənim Xarıbülbülüm. 

 

Qarabağda Qarabağsız, gülüm hey, 

Yad əliylə sığallanan, gülüm hey, 

Gərək səni düşmənlərdən alım hey. 

Vətənimin şərəf-şanı bülbülüm, 

Kəbə evim, mənim Xarıbülbülüm. 

                                        

     13.09.2010  
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BƏNÖVŞƏ 

 

Bahar gəlir, şənlik edir çöl-çəmən, 

Nə baxırsan həsrət ilə, bənövşə? 

Çiçəyindən qan-yaş axır çəmənə, 

Kimlər səni ağlar qoyub, bənövşə? 

 

Kol dibində boynubükük durmusan, 

Niyə belə qəmgin-qəmgin baxırsan? 

Yenə çiçək açıb, ətir saçırsan, 

İndi sənə yadlar baxır, bənövşə. 

 

Sən vüqarla boylanmısan keçmişə, 

Sənin başın uca olub həmişə. 

Yurdu satmaq artıq olandan peşə, 

Xəcalətdən boynun bükdü bənövşə. 

 

İndi o yerlərdə nərgiz yetimdi, 

Lalənin sinəsi dilim-dilimdi. 

Tənhalıq qüssədi, həm də kədərdi, 

Kimsəsiz qalmısan, yazıq bənövşə. 

 

Lalənin yanağı qara qan ağlar, 

Çəmənin sinəsi qor-qubar bağlar. 

Övladı ölənlər ona yas saxlar, 

Vətənin ölübdür, ağla, bənövşə. 

                                          

   13.09.2010  
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YARIMIN HÜSNÜ 

Könül xanıma 

                                                                                 

Siyah telin burum-burum burulub, 

Necə gözəl sallanıbdır buxağa. 

Elə bil ki, bəyaz qarlı dağlara, 

Qara bulud kölgə salıb köksündən. 

 

Al yanağın şəfəq yayıb aləmə, 

Görənlər də heyran qalıb hüsnünə. 

Elə bil ki, dan yenicə sökülüb, 

Günəş doğub, üfüqlərə nur yayıb. 

 

Baxışların oda salıb yandırır, 

Gözlərin də firuzəni andırır. 

Elə bil ki, dərya durub, göl durub, 

Eşq, məhəbbət gəmisini gözləyir. 

 

Qızılgülün qönçəsinə batmısan, 

Gülüşündən şəkər, noğul satmısan. 

Elə bil ki, zanbaq çiçək açıbdır, 

Ləl rənginə boyanıbdı dodağın. 

 

Bəyaz dişlər mirvaritək düzülüb, 

İnci kimi, sədəf kimi bərq vurur. 

Elə bil ki, baş vuraraq dəryaya 

Qəvvas onu öz əliylə çıxarıb. 
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Barmaqların gümüş pullu balıqtək 

Elə bil ki, süd gölündə çimiblər. 

Ağ mərmərdən yonulmuş bir sütuntək 

Bəzək vurur əllərinə, sevgilim. 

                                           

17.09.2010 

                                                                            

         

YARIMIN CAMALI 

Könül xanıma 

                

Yarımın üzündə parlayan nurdu, 

Ay onu görəndə xəcil olurdu. 

Günəş də şəfəqin ondan alırdı, 

Yarımı görəndə o utanırdı. 

Yarım ucalaraq göyə qalxırdı, 

Ulduzlar həsrətlə ona baxırdı. 

Yarımın camalı görünən zaman, 

Gecə də, gündüz də edirdi fəğan. 

Yarımın gözləri şəfəq saçırdı, 

Bu zaman çəməndə çiçək açırdı. 

Gələndə yarımın həzin, şux səsi, 

Bülbüllər oxurdu sevgi nəğməsi. 

Ləl kimi ləbləri gülüş saçırdı, 

Çəməndə qönçələr çiçək açırdı. 

Külək toxunduqca yarın saçına, 

Daraq bərk qəzəblə baxırdı ona. 

Günəş boylanırdı görməkçün onu, 
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Beləcə gəlirdi gecənin sonu. 

Yarımın hüsnünə heyrandı hamı, 

Mələk bunu gördü, qaraldı qanı. 

Pərvanə şama yox, yarıma baxdı, 

Şamın gözlərindən qətrələr axdı. 
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Rizvan yarımı bir mələk sandı, 

İmanı ataraq dinini dandı. 

Pərvanə yarımı nurlu şam sandı, 

Vüsala çatmadı, odlara yandı. 

                               

         03.10.2010  

 

 

 

MƏNİM HƏYATIMA ULDUZ OL, GÜLÜM 

Könül xanıma 

 

Gecələr Ay qonaq gələndə göyə, 

Sən mənim könlümə qonaq gəl, gülüm. 

Ayın şəfəqindən nurlanır cahan, 

Sən mənim dünyama nur ələ, gülüm. 

 

Ulduzlar gecələr göydə bərq vurur, 

Ayın sevgisindən səmada durur. 

Səma da ulduzdan bir çələng hörür, 

Sən mənim ömrümün Ayı ol, gülüm. 

 

Qərib insanlara pənahdır ulduz, 

Mənzilə getməkçün yol göstərir “Qız”. 

Mən harda olsam da sən gecə, gündüz, 

Mənim həyatıma ulduz ol, gülüm. 

07.10.2010 
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BİR QİBLƏM KƏBƏDİR, BİR QİBLƏM SƏNSƏN 

Könül xanıma 

          

Haqqı dərk edəndə Kəbəyə baxdım, 

Sevgini dadanda mən sənə baxdım. 

Özümə həm ümid, həm qiblə tapdım, 

Bir qibləm Kəbədir, bir qibləm sənsən. 

 

Dinimin qibləsi Kəbə evidir, 

Eşqimin qibləsi sənsən, sevgilim. 

Aşiqçün bunların iksi də birdir, 

Həm qibləm Kəbədir, həm də ki, sənsən. 

 

Sevgimin önündə səcdə qılmışam, 

Həyatda sevinci onda tapmışam, 

İndi iki dinli yolda qalmışam, 

Birisi Kəbədir, birisi sənsən. 

 

Kəbədən çevrilib mən sənə baxdım, 

Dinimi, imanı, qibləmi atdım. 

Sənin camalında mən haqqı tapdım, 

Mənim bir qibləm var, o da ki, sənsən. 

11.10.2010 
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TANRIYA MÜRACİƏT 

Ya Rəbb, 

 

Saxla məni şərdən uzaq, 

Salma məni nəzərindən. 

Məni haqqa səslə, Tanrım, 

Qoru məni bəd gözlərdən. 

 

Nahaq yoldan saxla məni, 

Dərgahına səslə məni, 

Öz kölgəndə bəslə məni, 

Salma məni nəzərindən. 

 

Ürəyimdən kinləri at, 

Dar günümdə dadıma çat, 

Sən ömrümə sevinclər qat, 

Salma məni nəzərindən. 

 

Öz qapını aç üzümə, 

Sən qüvvət ver hər sözümə, 

Eşq nurunu sal gözümə, 

Salma məni nəzərindən. 

 

Nadanlara möhtac etmə, 

Paxıllara ürcah etmə. 

Sən göylərə ucalt məni, 

Dərgahında yaşat məni. 
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Sevgi axıt damarımda, 

Bina qurum məqamında. 

Heç bir zaman, heç bir an da 

Salma məni nəzərindən. 

                                                    04.11.2010 

 

 

NƏ ÜZLƏ DEYİRSİZ AZƏRBAYCANLIYAM 

 

Satqınlar, satdınız Qarabağımı, 

Göyə qaldırdınız fəğan-ahımı, 

Sinəmə vurdunuz “qaçqın” dağını, 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam? 

 

Satdınız Şuşamı, Kəlbəcərimi, 

Atamın evini, o yurd yerini. 

Verdiniz düşmənə Zəngəzurumu, 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam? 

 

Füzulim, Ağdamım parçalanıbdır, 

Zəngilan, Qubadlım hey talanıbdır, 

Xocalıda namusum tapdalanıbdır, 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam? 

 

Laçınım dığaya yaylaq olubdur, 

Xankəndi, Ağdərə viran olubdur, 

Gözəl Yağlıvəndim əsir qalıbdır, 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam? 
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Paramparça etdiniz vətənimi, 

Qarabağsız vətən heç vətəndimi? 

Söylə, neylədiniz Xocavəndimi? 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam? 

                                                 04.11.2010 
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OLA BİLMƏZ 

 

               Mənə qohumluq əlaqəsi olan bir nəfərdən bir məqalənin qəzetdə çap olunmasına köməklik 

göstərməsini xahiş etdim. Həmin şəxsin buna imkanı olduğu halda paxıllıqdan bunu etmədi. Bunu 

mənimçün məni heç tanımayan, məni ilk dəfə görən bir şəxs etdi. Həmin insan “525-ci qəzet”in redaktoru 

Yaşar Əliyev cənabları idi. Minnətdarlığımı bildirirəm. 

 

Uca könlüm, sən baş əymə nadana, 

Bədəsil, nanəcib şah ola bilməz. 

Hər üzə gülənə sirrini vermə, 

Hər “dostam” söyləyən dost ola bilməz. 

 

Aşkarda ağlayıb fəğan eləmə, 

Zalımdan, nadandan aman diləmə, 

Mərd kimi sinə gər dərdə, ələmə, 

Qorxaqlıq insana şan ola bilməz. 

 

Xəbisdən şərafət umma dünyada, 

Xəsisdən səxavət umma dünyada, 

Xaindən kişilik umma dünyada, 

Gədadan heç zaman ər ola bilməz. 

 

Paxılın qapısın döymə heç zaman, 

Alçağın körpüsün keçmə heç zaman. 

Yalnız Allahından gözlə sən aman, 

Bu fani dünyadan yar ola bilməz. 

                                             05.11.2010 
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AĞLAMAZMI 

                               

 Ağlama, ağladıqca kişi qeyrətsiz olur. 

                                                                               M. Ə. Sabir 

Necə ağlamayım, necə yanmayım, 

Şuşası talanan heç ağlamazmı? 

Necə tüstülənib mən odlanmayım, 

Xocalısı dağılan ağlamazmı? 

 

Necə nalə çəkib, fəğan etməyim, 

Füzulisi odlanan heç ağlamazmı? 

Necə qışqırmayım, haray salmayım, 

Ağdamı viran olan ağlamazmı? 

 

Necə boynubükük durub baxmayım, 

Qubadlısı yanan heç ağlamazmı? 

Necə göz-bəbəyim qan ağlamasın 

Zəngilanı satılan ağlamazmı? 

 

Necə şənlik edib nəşələnim mən, 

Laçını yeksan olan ağlamazmı? 

Necə şux vüqarla yolda gəzim mən, 

Kəlbəcəri dağılan ağlamazmı? 

                                        

 15.11.2010 
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Bayatılar 
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BAYATILAR 

 

limlər belə hesab edirlər ki, vulkanlar yerin daxilindəki enerjinin yığılaraq güclə xaricə 

çıxması hadisəsidir. Mənim daxilimdəki vətən həsrəti, haqsızlıqlara qarşı üsyan, 

sevinclərim,  dərdlərim, kədərlərim dörd gün ərzində vulkan kimi püskürərək söz sapına 

düzülüb  bayatılara çevrildi. Bu mənim daxilimi yandırıb-yaxan nisgilimin naləsi idi. Və 

inləyən VƏTƏNİMİN deyə bilmədiklərini mən deməyə çalışdım. 

  

ƏzizimYAĞLIVƏNDƏ,                                                                                                                     

Əllərim düşdü bəndə. 

El köçdü, yurdu qaldı 

Obam düşdü bu fəndə. 

 

Əzizim QARĞABAZAR , 

Qisməti Tanrı yazar. 

Düşmən gələr, qan tökər 

Yurdun növrağın pozar. 

 

Elim qarabağlıdı, 

Ümid yolu bağlıdı. 

Oğulların, qızların 

Sinələri dağlıdı. 

 

GÖYÇƏ göyərdi getdi, 

Yerində tikan bitdi. 

Elim xaraba qaldı 

Düşmən murada yetdi. 

 

A 
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Bu çay da AĞOĞLANDI, 

Köksündən axan qandı. 

Suyundan içən yoxdu 

Dərd onu ağladandı. 

 

Burda bitən çiçəkdi, 

Çiçəkdəki ləçəkdi. 

Yandırılan AĞDAMIM 

Düşmənlərdən nə çəkdi. 

 

Görünən ƏRGÜNƏŞDİ, 

Dastana, dilə düşdü. 

Alınmaz qala idi 

Sönməz bir oda düşdü. 

 

Külək əsdi, tufan oldu, 

Payız gəldi, xəzan oldu. 

Elim qaldı QUBADLIDA 

Xanimanlar viran oldu. 

 

Mən gəlirəm, sən də gəl, 

Yar başına dolan gəl. 

YAĞLIVƏNDƏ getməyə 

Düşmən olubdur əngəl. 

 

Dünya yükün çəkəli, 

Burda zəmi əkəli. 

Fələk oyun oynadı, 
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Elsiz qaldı HƏKƏRİ. 

 

Əzizinəm AĞDAMDI, 

Evin üstü ağ damdı. 

Tüstülənib, odlanan 

Yandırılan AĞDAMDI. 

Halın soranı yoxdu, 

Dağı, aranı yoxdu. 

Yetim qalıb ZƏNGİLAN 

Sahib duranı yoxdu. 

 

Payız xəzan fəslidi, 

Azmanların nəslidi. 

Yurd yerləri şumlanıb 

Ağlayan FÜZULİDİ. 

 

Ucasan dağım mənim, 

Sevincim, ahım mənim. 

Yadlara tapdaq oldun 

Ay QARABAĞIM mənim. 

 

Əzizim KƏRKİCAHAN, 

Həm dünyadı, həm cahan. 

Yandırılan evlərin 

Sönəcəkdir bəs haçan? 

 

Əzizinəm gəl bizə, 

Gecə dönər gündüzə. 
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Şəhərlərin tacıdır 

Səcdə elə TƏBRİZƏ. 

 

At belində ər durar, 

Zərbəsini bərk vurar. 

ZƏNGİLANIN çinarı 

Görən yerində durar? 

 

Dünyanı yandırarmış, 

Qanmazı qandırarmış. 

XOCALININ fəryadı 

Qisassız niyə qalmış? 

Əzizim fələk eylər, 

Yel əsər, külək eylər. 

XANKƏNDİ ağlar qalıb 

Ellərə haray eylər. 

 

Əzizim ziyarətdə, 

Ellərim fəlakətdə. 

Düşmən tutub hər yanı 

KƏLBƏCƏR əsarətdə. 

 

Əzizinəm dolan gəl, 

Dağ başına dolan gəl. 

FÜZULİNİ azad et 

Bu yerlərə bir də gəl. 

 

Zaman həmin zamandı, 
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Ömürdən keçən andı. 

O görünən AĞRIDAĞ 

Burdakı İRƏVANDI. 

 

El gəlib yolda durub, 

Dağlarda binə qurub. 

Güllə dəyib köksünə 

LAĞININ belin qırıb. 

 

Bu meşə TOPXANADI, 

Hər ağac bir xanadı. 

Sahibsiz qalan zaman 

Bu milləti qınadı. 

 

İndi qeyrət anıdı, 

Bura KİRSİN yanıdı. 

Düzlərdə bitən lalə 

Şəhidlərin qanıdı. 

Haraya gəl, haraya, 

Şənlik dönübdü vaya. 

XOCALIMI qırdılar 

Dünya dözür bu haya. 

 

QARABAĞ qaram mənim, 

Sinəsi yaram mənim. 

YAĞLIVƏND yandırıldı 

Yox oldu varım mənim. 
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Düzə yağan doludu, 

Bu yol elin yoludu. 

Qan axıdan KÖNDƏLƏN 

XAN ARAZIN qoludu. 

 

Bu şəhərdi, o kənddi, 

Solda duran QƏRVƏNDDİ. 

O görünən kəndimin 

Adı da YAĞLIVƏNDDİ. 

 

Əzizinəm KİRSƏ gəl, 

Yarın səni görsə gəl. 

Ermənini öldürüb 

Bu baharda KİRSƏ gəl. 

 

Görünür QARAQUZEY, 

Sinəsi yara quzey. 

Düşmən yurdu tərk edə 

Həmişə qala quzey. 

 

Sağından axar sular, 

Solundan axar sular. 

Düşmən viran etsə də 

Yurdum yerində durar. 

Əzizinəm adını, 

Uca tutun adını. 

Sən ağlamamalısan 

AZƏRBAYCAN QADINI. 
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Əzizinəm çırağı, 

Şəfəq saçsın çırağı, 

Bayraqlardan ucadır 

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI. 

 

Əzizinəm basılmaz, 

İgid ölər, basılmaz. 

Paytaxtı BAKI olan 

Dövlətimiz basılmaz. 

 

Şaxta düşdü, qar aldı, 

Yer üzünü qar aldı. 

ŞUŞA işğal olundu 

Gündüzümüz qaraldı. 

 

Ruhu, canı azad et ! 

Buxovu qır, azad et ! 

XOCAVƏND işğaldadır 

Düşmənlərdən azad et ! 

 

Bu dərə uzun dərə, 

Xəbər verin ellərə. 

Mərd oğullar yığışıb 

Düşmənləri öldürə. 

 

Qatar gəldi, dayandı, 

Unutmayaq bu andı. 
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Söndürəni olmadı 

LAÇIN da belə yandı. 

Bülbül gülə aşiqdi, 

Qanı bircə qaşıqdı. 

Qəbri qürbətdə qalan 

Yazıq SARI AŞIQDI. 

 

Uçuraraq hasarı, 

Dağıdaraq yolları. 

ZƏNGİLANI alaraq 

Düşmən kəsib çinarı. 

 

Şiş qayalar dağdadı, 

Tüfəngi çaxmaqdadı. 

İndi qeyrət vaxtıdı 

FÜZULİMİZ dardadı. 

 

Nəhs illərdə, nəhs ayda, 

Körpü olub bu çayda. 

XUDAFƏRİN dərdlidir 

Tənha qalıb o tayda. 

 

Təxti-Süleyman qura, 

Gah dayana, gah dura. 

Elimin evi yanıb 

Sığınıbdır çadıra. 

 

Yaylaqlara el gələr, 
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Gəlib burda dincələr. 

LAÇIN yaman dardadır 

Köməyinə kim gələr? 

 

Nida Xudadan gələr, 

Dünyaları tən bölər. 

CIDIR DÜZÜ əsirdir 

Xilasına ər gələr. 

QARABAĞIN taxtıdır, 

Qaralanmış baxtıdır. 

Eldən düşməni qovub 

Azad etmək vaxtıdır. 

 

Ətiri var hər gülün, 

Səsi gəlir bülbülün. 

Düşmən kökün kəsibdir 

İndi XARIBÜLBÜLÜN. 

 

Dərdimi alan mənim, 

Halıma yanan mənim. 

ŞUŞAM, başda tac olub 

Qalasan qalam mənim. 

 

Həm işıqdı, həm toran, 

Zərbəni birdən vuran. 

Sahibini gözləyir 

Parçalanan ƏGƏRAN. 
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Uzun dərə, gen dərə, 

Elimizdi AĞDƏRƏ. 

Qızıl qanla sulanıb 

Qızarıbdır ağ dərə. 

 

Əzizinəm haraya, 

Ev dönübdü saraya. 

Düşmən yurda soxulub 

Gələn yoxdur haraya. 

 

Tox hardadır, ac harda, 

Düşmən öldü QACARDA. 

Güc göstərsən düşmənə 

Təslim olar, qaçar da. 

Qıfılı açar açar, 

Gözlər qığılcım saçar. 

El döyüşə girəndə 

Erməni yurddan qaçar. 

 

Gələn yoxdur bu yurda, 

Quzu qalıbdır qurda. 

AĞDABANI yandırıb 

Fələk ev tikdi burda. 

 

Günəş göydən boylanar, 

Yatan ellər oyanar. 

Bizim şanlı ordumuz 

İRƏVANDA dayanar. 
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O gələn bizim atlı, 

Boxçası da sovqatlı. 

Düşmənə qalib gələk 

Azad olsun QUBADLI. 

 

Səcdə qılır bu bəndə, 

Yolum düşdü DƏRBƏNDƏ. 

Burda bir gözəl gördüm 

Qəlbimi saldı bəndə. 

 

Kim ağıllı, kim dəli, 

HƏMZƏ QIRAT minəli. 

Torpaq qorumayanlar 

Vətəndən üzər əli. 

 

Gözəl hana toxuyar, 

Nəfəsi gül qoxuyar. 

Yarından ayrı düşən 

Ozan olub oxuyar. 

Düşmən yolumu bağlar, 

Bağrımın başın dağlar. 

SARANI sel aparar 

ARPAÇAYI qan ağlar. 

 

Yaş axdı, gözü tutdu, 

Ah-fəğan düzü tutdu. 

QARABAĞ işğaldadır 

Millət bunu unutdu? 
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Dərdimə dərman gərək, 

Verilə fərman gərək. 

Azad ola QARABAĞ 

Xalqıma əhsən deyək. 

 

Soyuq küləklər əsə, 

Fəsillər girə bəhsə. 

Riyakar insanları 

Söz də qılınctək kəsə. 

 

Sahili sərtdir çayın, 

Gəlmir səsin, harayın. 

Fürsəti fövtə verməz 

Arxadan vurar xain. 

 

Bahar fəsli, yaz vaxtı, 

Xumar gözdən yaş axdı. 

Yanağında iz qalıb 

Yarım sənə kim baxdı? 

 

O padşahdır, bu sayıl, 

Nə yatmısan, tez ayıl. 

Qəmə batıb FÜZULİ 

İşğal olub CƏBRAYIL. 

SALVARTI yaylağıdır, 
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Uca MUROV dağıdır. 

Yandırılan YAĞLIVƏND 

Qəlb yükü, göz dağıdır. 

 

Boyu qalxa tavana, 

NUH çıxa NAXÇIVANA. 

Bir gün gücün toplayıb 

El dönə İRƏVANA. 

 

Anlayanım, qananım, 

Yox halıma yananım. 

PƏNAH XANIN ocağı 

Kimsəsiz ƏGƏRANIM. 

 

Yar gələ dərdi bilə, 

Qəm atıb, sevinc bölə. 

Süfrəsini açıbdır 

Qonağam ƏRDƏBİLƏ. 

 

Əzizim taxtadandır, 

Körpüsü taxtadandır. 

Çəməndə bitən lalə 

Gül deyil, laxta qandır. 

 

Tapdalanır torpağım, 

Yandırılıbdır bağım. 

Xilas günün gözləyir 

İllərdir QARABAĞIM. 

 

Meydana igid gələ, 

Düşmənlərdən bac ala. 

Dağda çovğuna düşüb 
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KƏRƏMSİZ qalıb LƏLƏ. 

 

Qarışıbdır əhvalı, 

Arı çəkibdir balı. 
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Başında dərd oynayır 

Ulu yurdum BORÇALI. 

 

Şah gədaya tay oldu, 

Şir tülküyə pay oldu. 

Yardan ayrı düşəli 

Həyatım ah-vay oldu. 

 

Dağın döşü çəməndi, 

At boynuma kəməndi. 

Yarın ala gözləri 

Qəlbimə saldı bəndi. 

 

Tanımadı, bilmədi, 

Yar görüşə gəlmədi. 

Yarsız yaşamaq olmur 

Məndə ürək qalmadı. 

 

Bu dərə inci dərə, 

Çiçəkdən xalı sərə. 

Yurd salıb, yol çəkəsən 

El-oba olan yerə. 

 

Bu qaya uca qaya, 

Sinəsi laçın qaya. 

Yarsız keçən hər anım 

Gəlməyir heç vaxt saya. 

 

Kim çevirə, kim baxa, 

Sular bulaqdan axa. 

İndi bizə yad olub 
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Ulu yurdum MARAĞA. 

 

Bu dünyanın mizanı, 

Pozulubdur nizamı. 
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Şeir-sənət padşahı 

Şeyximizdir NİZAMİ. 

 

Ahından dağ da yandı, 

Bu dərdə dağ dayandı. 

Vüsalına çatmadı 

Eşqin odunda yandı. 

 

Torpağın şahı dağlar, 

Eşq ki var, sinə dağlar. 

ŞAHSƏNƏMİ tapmasa 

Saz inlər, QƏRİB ağlar. 

 

Qar yağdı, yollar itdi, 

Düzlərdə qanqal bitdi. 

Getdi stol davası 

Qız-gəlin əsir getdi. 

 

Saxsı döndü cam oldu, 

Mum əridi şam oldu. 

Eşqə pənah apardı 

QEYS də MƏCNUN oldu. 

 

O yana baxar gedər, 

Atını çapar gedər. 

Butasına çatmayan 

Dünyadan naçar gedər. 

 

Qəm yükün bilən çəkər, 

Kamanı bərkdən çəkər. 

Fələk oyun oynayar 
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Çəməndə tikan əkər. 

 

Nida gəlib Tanrıdan, 

Xoş müjdə var Tanrıdan. 
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Tövbə et, haqqa qayıt 

Mükafat al Tanrıdan. 

 

Halıma yanan ağlar, 

Dərdimi anan ağlar. 

Elim viran olubdur 

Bu dərdi qanan ağlar. 

 

Bağçada gül saraldı, 

Göydə bulud qaraldı, 

Bülbül fəğan eləyir 

Qızılgülü xar aldı. 

 

Bağçada gül əkilər, 

Dağlara yol çəkilər. 

Yurduma kəm baxan göz 

Oyularaq tökülər. 

 

Duman dağı alıbdır, 

Çiçək xalı salıbdır. 

Düşmən gəlib, el köçüb 

Yurdu viran qalıbdır. 

 

Zili getdi, bəm oldu, 

Ürəklərə qəm doldu. 

Yarsız qalan könlümün 

Gətirdiyi qəm oldu. 

 

Qardaş köməyim mənim, 

Darda gərəyim mənim. 

Düşməni diz çökdürən 

Dağtək vüqarım mənim. 
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Ağ getdi, qara qaldı, 

Üzü divara qaldı, 

Qartal yuvası dağlar 

İndi bir sara qaldı. 

Hamı xalqı aldatdı, 

Aşına zəhər qatdı. 

Fələk oyun oynadı 

Kimlərsə yurdu satdı. 

 

Əzizinəm mərd oğul, 

Mərd doğular mərd oğul. 

Haqq yerini tapanda 

Namərd olar mərdə qul. 

 

Ay görünür nal kimi, 

Göy üzündə xal kimi. 

Yardan busə alasan 

Dodaqları bal kimi. 

 

Gah boşaldı, gah doldu, 

Baharda çiçək soldu. 

Gözlərimdən axan yaş 

Yığılıb ümman oldu. 

 

O görünən taladı, 

Külək teli daradı. 

NAXÇIVANIN simvolu 

ƏLİNCƏTƏK qaladı. 

 

El köçdü, yurdu qaldı, 

Kimlər satdı, kim aldı. 
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Eşqə düşəndən sonra 

SƏNAN da kafir oldu. 

 

Ərşə çəkilib yuxum, 

Nə yad baxır, nə qohum. 

Mən yardan ayrı düşsəm 

Canımda qalmaz ruhum. 

 

                      23-26.04.2010 

 

 

 

 

Azərbaycan  

ədəbiyyatı 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 

 

Mənim üçün çox dəyərli və əvəzedilməz olan Könül xanım ədəbiyyatçı olduğu üçün bu şeirləri yalnız 

ona həsr edirəm 

                          

 

NİZAMİYƏ 

 

Sən şairsən, şeyxsən ulu Nizami, 

Sənin ruhuna biz min rəhmət deyək. 

Sənin qüdrətinlə söz olubdu ləl, 

Sənin iqbalına gərək baş əyək. 

 

Beş əsər dilimin bünövrəsidir, 

Bütün sözdən uca söz “Xəmsə”sidir. 

Hər sözün, hər misran aqillər üçün 

Həm haqqın, hikmətin təntənəsidir. 

 

Harunun, Cəmşidin xəzinəsindən, 

Əflatun, Ərəstun möcüzəsindən, 

Səmanın bəzəyi, göy qübbəsindən, 

“Sirlər xəzinəsi” çox qiymətlidir. 

 

Çox sevgi mehrabı olub göylərin, 

Neçə Leyli doğub görün analar. 

Neçə Məcnun olub Qeys simalı, 

Amma daim yaşar “Leyli və Məcnun”. 

 

Tanrı kainatı gözəl yaradıb, 
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Dünya gözəlliyin üstündə durub. 

Əhdi, peymanı da gözəllər qırıb, 

“Yeddi gözəl” vurub Bəhram bir oxla. 

 

Tanrını məhd edib Şirin dilində, 

Daşları mum edib Fərhad əlində, 

Sevgini ucaldıb Xosrov köksündə, 

“Xosrov və Şirin” tək bir dastan yazıb. 

 

Dünyanı fəth edib uca İskəndər, 

Hər sözündən yağır müşk ilə ənbər. 

Şərəfi yüksəldib “Şərəfnamə”ylə, 

İqbalı parladıb “İqbalnamə”ylə. 

 

Sənsən ustadların böyük ustadı, 

Ucadan ucadır Nizami adı. 

Şirinin eşqiylə Fərhad fəryadı 

Neçə dastanlara başlanğıc oldu. 

                                    

   03.08.2010 

                                                                                                        

FÜZULİYƏ 

 

Ulu ustadlardan dərs almış ustad, 

Eşqi-İlahini yaşamış ustad, 

Ahıyla fələyi yandıran ustad, 

Min ildir muradın şəmin yandırır. 
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Cismi səhraları gəzən Məcnunun 

Ruhu Leyli üçün qulluq göstərir. 

Füzuli bu eşqi yaşamasaydı 

“Leyli və Məcnun”u yaza bilməzdi. 

 

Allahın hökmünə boyun əyəndə, 

Bütün yaradılan danışıb gülər. 

Hətta meyvələr də dilə gələrək 

Beləcə yazılar “Söhbətül əsmar”. 

 

Əgər ki, səhhətə mərəz qarışsa, 

Puç olar insanın cismi dünyada. 

İlahi sevgini dadanda insan 

“Bəlayi-eşq” ilə olur aşina. 

 

Tanrı yeri yeddi qatda yaratdı, 

Tanrı göyü yeddi məqam yaratdı. 

Əbdürrəhman “Həftü-övrəng” deyibdir, 

Füzuli də “Yeddi cam”ı yazıbdır. 

 

Bu dünyada rind olanın qisməti, 

Axirətdə cəhənnəmin əzabı. 

İstəyirsən cənnət olsun qismətin, 

Zahid olub Yaradana dua et ! 

 

Saqi badələrə sən meyi süzmə, 

Nəfisi bəng ilə qorumaq olmaz. 

Bir yerə gələndə “Bəng ilə badə” 
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Bütün pisliklərə yol açıq olar. 

 

Nahaq ayaq açıb yol yeriyəndə, 

Haqqı tapdalanıb itiriləndə, 

Səsini Tanrıya çatdırmaq üçün, 

“Şikayət məktubu” yazdı Füzuli. 

 

Padşahlar pul töküb, qoşun çəkərək, 

Torpaqlar, ölkələr ala bilmədi. 

Tanrının haqq səsin deyib bizlərə 

Qəlbləri fəth edib, aldı Füzuli. 

                             

      16.08.2010 

 

                                                                                      

        

XƏTAİYƏ 

 

Babaların qılınc ilə qurublar, 

Bu yerlərdə Azərbaycan dövləti. 

Həm dövlətin, həm də sözün şahısan, 

Dilimizi sən qorudun, Xətai. 

 

Bir əlinlə qılınc vurdun meydanda, 

Bir əlinlə şeir yazdın məkanda. 

İki savaş məkanının qalibi, 

Sən ölkələr fatehisən, Xətai. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 139 

 

Ahü-fəğan edib yazdın “Dəhnamə”, 

Göz yaşların elçi düşdü sənəmə. 

Telli sazı hər basanda sinənə 

Azərbaycan göyə qalxdı, Xətai. 

 

Sənin dilin mənim doğma dilimdir, 

Döyüşdüyün bütün yerlər elimdir. 

“Bahariyyə”, nəsihətlər yazmısan, 

Söz ustadı, cəng ustadı Xətai. 

 

Hikmət xəznəsinə inci səpmisən, 

Döyüş meydanında ər oğlu ərsən. 

Həm şahsan, şairsən, vətən oğlusan, 

Hər iki meydanın şahı Xətai. 

 

Haqqı, həqiqəti söyləyən sənsən, 

Allahı, Quranı tanıyan sənsən. 

Öz dilində yazdın türkün tarixin, 

Müridsən, mürşidsən, şahsan,* Xətai. 

                                          18.08.2010  

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” 

 

Dədəm Qorqud soy soylamış, 

Hər sözüylə tarix yazmış. 

Hər kəlmədə, hər sözündə 

Qoca türkün izi qalmış. 

 

Şöklü Məlik qara ittək 

                                                           
* Aşıq Qurbani Ş.İ.Xətaini belə adlandırmışdır. 
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Basqın etdi Qazan xana. 

Burlaxatun, Banuçiçək 

Əsir getdi kafir elə. 

 

Oğuz bəyi Bamsı Beyrək, 

Qoca Aruz, Qara Çoban 

Kafir yurdun viran etdi, 

Qız-gəlini azad etdi. 

 

Dəli Domrul at oynatdı, 

Tanrısına təpik atdı. 

Uca Tanrı görüb bunu, 

Həyatına zəhər qatdı. 

 

Uşun Qoca oğlu Əyrək 

Əlincəyə əsir getdi. 

Qazlıq ata mindi Səyrək, 

Gəlib onu azad etdi. 

 

Təkə-Türkmən qalasında 

Dustaq oldu Salur Qazan. 

Uruz onu xilas etdi, 

Qopuz çaldı Qorqud ozan. 

 

Təpəgözün həmləsindən 

Neçə-neçə ər igidin 

Qanı axdı, ödü qopdu, 

Sonda onu Basat əzdi. 

 

Aruz ilə Dış Oğuzlar 

Qazan xana asi düşdü. 

İki qardaş arasında 

Savaş oldu, qan töküldü. 

                              01.08.2010 
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VAQİFİN 

 

Gözəlin qaşını aya bənzədir, 

Gərilmiş kamana, yaya bənzədir, 

Axan göz yaşını çaya bənzədir, 

Necə də gözəldir dili Vaqifin. 

 

Səsini çağlayan gölə bənzədir, 

Ləblərin şəkərə, bala bənzədir, 

Məməsin dikəlmiş nara bənzədir, 

Necə də şirindir dili Vaqifin. 

 

Dişini inciyə qoşa tay tutur, 

Çənədə xalını daşa* tay tutur, 

Yarın ayağını başa tay tutur, 

Necə də məhrəmdir dili Vaqifin. 

 

Sinəsini ağ mərmərə bənzədir, 

Zülfünü də müşk-ənbərə bənzədir, 

Gərdənini uca sərvə bənzədir, 

Necə də şirindir dili Vaqifin. 

 

Üzünü çəməndə gülə oxşadır, 

Buxağın dağdakı qara oxşadır, 

Camalın göydəki aya oxşadır, 

Necə də gözəldir dili Vaqifin.  

 

                                                           
*
 Kəbə evindəki Həcərül-Əsvəd nəzərdə tutulur 
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Dodağın qönçətək gülə bənzədir, 

Gözünü sonalı gölə bənzədir, 

Sinəsin ağ güllü düzə bənzədir, 

Necə də gözəldir dili Vaqifin. 

 

Gəzəndə ahudur, ceyrandır-deyir, 

Canım nazlı yara qurbandır-deyir, 

Qaşlarının tağı qibləmdir-deyir, 

Necə də gözəldir dili Vaqifin. 

 

                                        02.09.2010 

NƏSİMİYƏ 

 

“Ənəlhəq” söyləyib haqqa yüksəldin, 

Dərini soydular, haqdan dönmədin, 

Cismən yox olsan da ruhən ölmədin, 

Həmişə qəlblərdə yaşa, Nəsimi. 

 

Ulu Nizamidən dərs alıb durdun*, 

Haqdan saray qurub orda oturdun, 

İki cahanı da sən haqdan qurdun, 

Hər iki cahanda yaşa, Nəsimi. 

 

Didərgin salındın, haqdan qaçmadın, 

Nahaqqa, yalana könül açmadın, 

Əzaba dözərək haqqı danmadın, 

Haqqın elçisitək yaşa, Nəsimi. 

 

Dilbərsiz tənində canı istəmə, 

                                                           
*
 Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”nə işarə olunur 
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Ənəlhəq söylə sən, başqa söz demə, 

Bu nahaqq dünyadan aman gözləmə, 

Göylərdir məskənin sənin, Nəsimi. 

 

Sənət aləminin günəşi sənsən, 

Haqqın görən gözü, qibləsi sənsən. 

Ən ali məqama, göyə yüksəlsən, 

Heç zaman bu yerə dönmə, Nəsimi. 

                                               30.09.2010 

    

 

 

 

Azərbaycan  

xəritəsi 
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AZƏRBAYCAN XƏRİTƏSİ 

    

Allahın sevimli bəndəsi, ən müqəddəs və pak əməllər sahibi olan əziz atam BƏYLƏR müəllimin 07 

noyabr 2010-cu ildə 65 yaşı tamam oldu. Bu şeirləri onun yubileyinə həsr edirəm 

                                                                              

AZƏRBAYCAN 

 

Sinəsində od qaynayan, 

Düzlərində ceyran qaçan, 

Dağlarında qartal uçan, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Meşəsində aslan gəzən, 

Qayasında kəklik süzən, 

Çəmənində güllər bitən, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Bulağından nur qaynayan, 

Səmasında gün oynayan, 

Gözəllikdən göz doymayan, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

İgidlərə vətən olan, 

Müxənnətə mədfən olan, 

Babaların yurdu olan, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Ağoğlançaylı, Kürçaylı, 
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Viləşçaylı, Qanıxçaylı, 

Araz çaylı, Samur çaylı, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 
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Qara yazı, Taxta düzlü, 

Şirvan düzlü, Muğan düzlü, 

Xudat düzlü, Mil düzlüsən, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Camış dağlı, Bazardüzlü, 

Ərgünəşdağ, Kirs dağlısan, 

Babadağlı, Şahdağlısan, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Alagöllü, Qaragöllü, 

Sarısulu, Batabatlı, 

Maralgöllü, Göygöllüsən, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Topxanatək zümrüd meşən, 

Bəyaz qarlı zirvələrin, 

Çox gözəldir hər bir guşən, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

 

Mavi Xəzər qucub səni, 

Layla çalır sahillərə. 

Fərəh gəlir bütün elə, 

Şanlı Vətən, Azərbaycan. 

                  

                                                               16.09.2010 
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YAĞLIVƏND DASTANI 

     

Alış babamın, Bəylər babamın, Səttar babamn, Qurban babamın və Heydər babamın ruhlarına ithaf 

edirəm  

 

Mən gözlərimi bu dünyaya o torpaqda açmışam, 

O torpağın ünvanı, adı Yağlıvənddir, Yağlıvənd. 

O torpaqda iməkləyib, o torpaqda yerimişəm, 

O torpaqda yıxılmışam, o torpaqda yüyürmüşəm. 

O torpağı addım-addım gəzmək olub peşəm mənim, 

O torpağı mən sevmişəm atam kimi, anam kimi. 

O torpaqda doğulubdur babam mənim, atam mənim. 

Bu torpağın yaşı neçə? Bəlkə min il, milyon ildir? 

Saçlarımı sığallayıb mənə dedi Qurban babam : 

“-Min ildir ki, insan burda məskən salıb, mənim balam. 

Bu torpaqda öz evini ucaldıbdır Alış baban. 

Bu torpaqda doğulmuşuq, böyümüşük, boy atmışıq. 

Bu torpağı qoru, oğul, bu topağın qədrini bil, 

Bu torpaqdır ataların, babaların ocaq yeri. 

Düşmənlərə sinə gərən ər oğullar yetiribdir, 

Teymur burdan yan ötübdür, Qacar burda qan qusubdur. 

Bu torpağa uzananda xain əllər kəsilibdir, 

Bu torpağa kəm baxanın iki gözü tökülübdür. 

Bu torpaqda yaşayanlar soy-kökünü dəyişməyib, 

Qadınlar da kişilərtək alçaqlara baş əyməyib. 

Hər bir zaman səmasında qartal uçub, şahin səkib, 

Çöllərində boz qurd gəzib, aslanları nərə çəkib. 

Bu yerlərə yad olubdur ala qarğa, qorxaq tülkü. 

İndi sənə söhbət açım Yağlıvəndin çöllərindən, 
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Dağlarından, dərəsindən, çəməndəki çiçəklərdən. 

Birgə gəzək qarış-qarış Yağlıvəndin torpağını : 

- Üzü Günəşə baxanda qarşındakı Ərgünəşdir, 

Sağındadır Xəzəz dağı, bir yanında Ağamurad. 

Solundadır Qaraquzey, yanındakı Ağasənəm, 

O gördüyün Yelli Gədik, buradakı Arazölən. 

Quzeydəki dərələrdir kəklik uçan yurd yerləri, 

Yazın gözü, Taxta düzü, Güllü dərə, Nərgiz təpə, 

 Düzənlərə çiçəklərdən öz ətrini səpə-səpə,  

Bülbül kimi sevənləri çağırır öz görüşünə. 

Kəmər kimi qucaqlayıb incə belin Ağoğlançay, 

Ayağını yuyub gedir Hacısəfər, Köndələnçay. 

Bulaqlardan axıb gələn Zəmzəm suyu, içən bilir, 

Böyük Dərə kəkotunun, bənövşənin məskənidir. 

Mənim elim yaylaqlara köç eyləyib, binə qurar, 

Körpə uşaq, qız-gəlinlər təbiətdən ləzzət alar. 

Salvartıda, Papaqdaşda, Qoca Kirsdə, Yonqarçada, 

Düzülübdür alaçıqlar, komacıqlar çay boyunca”. 

Babam mənə söyləmişdi bizim elin tarixini, 

Babam mənə göstərmişdi yurd yerimi, ellərimi. 

Aylar keçdi, il dolandı, göy üzünü bulud aldı, 

Yurdun xoşbəxt günlərinə fəlakətlər qucaq açdı. 

İgid-igid ər oğullar silahına sarılaraq, 

Babalardan qalan irsi qorumaqçün savaşdılar. 

İl-illərə calandıqca göy üzündən ölüm yağdı, 

Gül bitirən bu torpağa ərənlərin qanı axdı. 

Qızıl güllə oğulların sinəsini deşən zaman, 

Balasının əzabını görən qoca ana kimi, 
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İnildədi, qışqıraraq qan ağladı Yağlıvəndim. 

Yad əlləri kəsən qılınc öz içindən uzananı 

Kəsəmmədi, düşmənlərin çaxmağına qov qoyanı. 

Xəyanətə, həm fitnəyə qurban oldu mənim elim, 

Erməninin mərmisindən viran oldu mənim elim. 

İndi mənim yurd yerimdə ermənilər od qalamış, 

Ev-eşiklər yağmalanmış, dağıdılmış, viran olmuş. 

Bəd duaya, bəd nəzərə, bəd gözəmi gəldi elim? 

El-obamı dağıdanı doğrayaram dilim-dilim. 

Damarımda ataların, babaların qanı axır, 

Biləyimdə aslanların, pələnglərin gücü vardır. 

Döyüşəcəm, vuruşacam, ermənini məhv edəcəm, 

Qovub-qovub, harda gördüm dığanın başın kəsəcəm. 

Erməninin gorun qazıb yerində bostan əkəcəm, 

Babaların perik düşən ruhu üçün dua olsun. 

Ermənidən azad edib babaların torpağını, 

Yağlıvənddə qaldıracam Azərbaycan bayrağını. 

                                            

   15-22.12.2009  

FÜZULİM 

 

Dağların qoynuna sığınmısan sən, 

Neçə mərd oğullar yetirmisən sən. 

İlk insan oğluna məskən olmusan, 

Azıx mağaralı Füzulim mənim. 

 

Quruçay köksündən kəmərtək keçir, 

Köndələn solundan axaraq ötür, 
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Qozluçay başının üstündən axır, 

İrəm bağçalısan, Füzulim mənim. 

 

Başının üstündə Ərgünəş durub, 

Məngələnatada pirlər oturub, 

Qaraquzeyimdə ellər yurd salıb, 

Ərənlər yurdusan, Füzulim mənim. 

 

Mələklər qurubdur səndə növrağın, 

Adəmin cismidir sənin torpağın, 

Hər daşın, hər qayan, otun, yarpağın 

Canlara dərmandır, Füzulim mənim. 

 

Təbiətin cənnətin sanki eynidir, 

Xınalı qayada kəklik oynayır, 

Hər daşın dibindən bulaq qaynayır, 

Hüsnünə heyranam, Füzulim mənim. 

Şair Füzulinin qəbri qəribdir, 

Sən də onun kimi qərib olmusan. 

İlk adın, əzəlin Qarabulaqdır, 

Düşmən tapdalayan Füzulim mənim. 

 

Qarabağın gözüsən, gözəl Füzulim, 

Düşmən əlindədir Yağlıvənd elim. 

Bir qarış torpağın qalmaz düşmənə, 

Azad edəcəyəm, Füzulim səni. 

 

                                      30.08.2010  
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QARABAĞ 

 

Tanrının yerdəki cənnət məkanı, 

Dünyanın gözüsən, ulu Qarabağ. 

Hüsnündən doymayır sevən ürəklər, 

Şairlər sözüsən, ulu Qarabağ. 

 

Uca dağlar halay vurub, bənd qurub, 

Yaşıl meşə asimana tən durub, 

Qızıl lalə xalı salıb düzlərə, 

Ölkələr tacısan, ulu Qarabağ. 

 

Sərt qayaya, gen dərəyə vətənsən, 

Xarıbülbül bitirən bir məkansan. 

Adına gör neçə dastan yazılıb, 

Muğammatın beşiyisən, Qarabağ. 

 

Seyrinə hər yerdən insanlar gəlir, 

Güllü yaylaqlarda gəlib dincəlir. 

Görənlər şəninə təriflər deyir, 

Alınmaz qalasan, ulu Qarabağ. 

 

Bulağından axan həyat suyudur, 

Qız-gəlinlər ulduzların tayıdır. 

Sinən üstə axan çaylar qurumaz, 

Qəlblər arzususan, ulu Qarabağ. 
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Şuşa şəhərlərin əzəl tacıdır, 

“Ərimgəldi” “Xuraman”la bacıdır, 

İndi o yerlərdə bal da acıdır, 

Səmandan nisgillər gedər, Qarabağ. 

 

Xanların məskəni Xankəndi olub, 

Əsgəran Bayata qardaş doğulub, 

Sinən tarix boyu qanla yoğrulub, 

Bu qanı yuyacam, ulu Qarabağ. 

 

Azıx mağarası, insan məskəni, 

Dünyada bu yerə tay olan hanı. 

İndi olmusan sən düşmən məkanı, 

Azad olacaqsan, ulu Qarabağ. 

 

Köksünü güllələr, mərmilər qazıb, 

Gözəl yaylaqların kimsəsiz qalıb, 

Dağları bəzəyən güllərin solub, 

Qoymaram qalasan əsir, Qarabağ. 

 

Kirsin də dərdlərdən saçı ağarıb, 

Sinəndə düşmənlər oba, yurd salıb, 

Sənsiz bu millətin qeyrəti ölüb, 

Millətin qeyrəti sənsən, Qarabağ. 

 

Topxana meşəsi yalqız qalıbdır, 

Qoşqarı erməni bəndə salıbdır, 

Şəhərin, kəndlərin viran olubdur, 
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Sən buna layiq deyilsən, Qarabağ. 

Hər daşın, hər qayan bizi gözləyir, 

Ağoğlan, Xaçınçay bizi səsləyir, 

Narahat ruhlar da bizi izləyir, 

Sənə dönəcəyik, ulu Qarabağ. 

 

Muğamın, mahnının səsi gəlməyir, 

Tar susub, kaman da dinməyir artıq. 

Orda bülbüllər də ötməyir artıq, 

Bunlara dözərmi ürək, Qarabağ? 

 

Düşmənlər diz çökər sənin qarşında, 

Bəlalar çəkilər sənin başından. 

Tanrının yerdəki cənnət məkanı, 

Dünyanın gözüsən, ulu Qarabağ. 

                                  

   24-31.05.2010  

                                                                                              

              

SARA GETDİ ARPAÇAYDA 

               

Bahar gəldi, yağış yağdı, 

Yenə coşdu Arpaçayı. 

Xançobanın Sarasını 

Sən apardın, Arpaçayı. 

 

Sara özün selə atdı, 

Torpaq nahaq qana batdı, 
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Xan aşına zəhər qatdı, 

Sara getdi Arpaçayda. 

 

Gəlin taxtı daşa döndü, 

Xançobanın şamı söndü, 

Toy-düyünü yasa döndü, 

Sara getdi Arpaçayda. 

Sel çağladı Araz boyu, 

Kafir düşmən xına qoydu. 

Xançobanın Sarasını 

Sən apardın, Arpaçayı. 

                              

  04.03.2010 

                                                                                                                                                                                  

KÜRÜM 

 

Həyat verir Mil, Muğana, 

Həm Arana, həm Şirvana. 

Tarlalar da gəlir cana, 

Nə gözəldir Ana Kürüm. 

 

Qarşısında bənd vurulub, 

Yenikənndə göl qurulub. 

Ona belə ad verilib: 

Ana Kürüm, Dəli Kürüm. 

 

Ağrıdağda məskən salır, 

Xəzərimdə dincin alır, 
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Qəzəblənib dərdə salır, 

El-obanı Dəli Kürüm. 

 

Dönüb yurdumun gözünə, 

Axıb gəlir Mil düzünə. 

Baxmayanda el sözünə, 

Şahə qalxır Dəli Kürüm. 

 

Yurdumuzun sinəsindən 

Gümüş kimi yol salıbdır. 

Araza qardaş olubdur, 

Mənim əzəl, gözəl Kürüm. 

                                    23.09.2010   
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YAZIQ ARAZIM 

     

Yazıq Araz, bu dünyada yaranandan, 

Qarğışlara, sitəmlərə sən tuş gəldin. 

Belə qara, belə acı qismətinin, 

Taleyinin olacağın nə biləydin. 

Elə çay var* adınıca eşidənlər 

Şadlıq edir, qurban kəsir, bayram edir. 

Sənin adın gələndəsə insanların 

Gözlərinə kədər çökür, qan-yaş gəlir. 

 

Sularında mərmər kimi ağ bədənli 

Qız-gəlinlər sərinlənib, yuyunmurlar. 

Bir vətəni iki yerə parçalamaq, 

Bu da sənə Tanrı yazan qismət imiş. 

 

Bəli, səni xan taxtından salıbdılar, 

Şöhrətini, şövkətini alıbdılar. 

Hər yanını sim hasara alıbdılar, 

Bu da sənə Tanrı yazan qismət imiş. 

 

Sularını bulandırıb, qaraltdılar, 

Səni də ki, bax beləcə alçaltdılar. 

Axı sənin günahın nə, ulu xalqı 

Parçalayıb, səni oda salıbdılar. 

 

Sahilində toy-düyünlər qurulanda, 

                                                           
* Qanq, Nil və s. müqəddəs hesab olunan çaylar nəzərdə tutulur                    21.01.2010 
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Yallı gedib, cəngi səsi ucalanda, 

Düşmənlərin qəlblərinə kədər çökür, 

Ürəyində nifrət odu alovlanır. 

                            CƏNUB LÖVHƏLƏRİ 

       

Gözəl ədəbiyyatçı, məhşur alim, elmimizin çox qiymətli xəzinəsi, professor Əlyar Səfərli ilə ilk dəfə 

04.08.2010-cu il tarixdə təsadüfən görüşdüm. Və təsadüf nəticəsində ilk kitabımı ona təqdim etdim. 

Böyük alim kitabı vərəqləyə-vərəqləyə məndən soruşdu ki, Cənubi Azərbaycan haqqında nəsə yazmışam? 

Mənim cavabım mənfi oldu. Sonra bu şeiri yazaraq “Azərbaycan xəritəsi” silsiləsinə daxil etdim. Bu şeir 

böyük alimə ithaf olunur. 

 

Tanrı öz əliylə qurubdur səni, 

Şəhərlər şahısan, gözəl Təbrizim. 

Bütöv bir ölkənin, Azərbaycanın 

Qədim paytaxtısan, gözəl Təbrizim. 

 

İsmayıl köksündə taxtını qurub, 

Səttarxan sinənə bayrağın vurub, 

Bütün Azərbaycan arxanda durub, 

Sən, cənnət məkansan, gözəl  Təbrizim. 

 

Torpağın müqəddəs, suyun müqəddəs, 

Ziyarət eyləyən geriyə dönməz. 

Hüsnünü görənlər olur sənlə dost, 

Şeyxlərin yurdusan, şanlı Ərdəbil. 

 

Keşiyində durub qoca Savalan, 

İgidlər məskəni olmusan hər an, 

İndisə halına yoxdur bir yanan, 

Yenidən göylərə qalxarsan, Əhər. 
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Nəsrəddin adıyla ucalmısan sən, 

Olmusan xalqıma əzəldən vətən. 

Çörəyindən kəsib, suyundan içən, 

Sənə sadağalar edib, Marağa. 

Qala divarların əzəmət saçır, 

Müxənnət, nanəcib görüb yan qaçır, 

Səmanda göyərçin, bülbüllər uçur, 

Qoynunda ərənlər yurd salıb, Mərənd. 

 

Dağların qoynunda məskən salıbdır, 

Daim əzəmətli, uca olubdur, 

İndi bütün eli darda qalıbdır, 

Yaddaşda paytaxttək qalıbdı Qəzvin. 

 

Sən şah oylağı, şahlar yurdusan, 

Tarixin köksünə möhür vurmusan, 

Həmişə ən böyük qiymət almısan, 

Çox gözəl görünürsən, Xoy şəhəri. 

                                       

        05.08.2010  

                                                      

XUDAFƏRİN KÖRPÜSÜ 

 

Hər kərpicdə qardaş əli görüşüb, 

Hər suvaqda neçə mala öpüşüb, 

Bu işlərə Tanrı deyib afərin, 

Sonda belə ad qoyulub körpümə- 

                          Xudafərin körpüsü. 

 

Bütöv elin ümid, pənah yoludur, 
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Vətənimin həm qanadı, qoludur, 

Həsrətlərin, hicranların sonudur, 

Arazımın həm şöhrəti, şanıdır 

                         Xudafərin körpüsü. 

 

Babalarım burdan bir yol salıbdır, 

Həm o tayda, həm bu tayda qalıbdır, 

İndi onu qarı düşmən sarıbdır, 

Yurd içində salınan bir körpüdür 

                         Xudafərin körpüsü. 

                                              05.08.2010   

                                                                                                            

QAFQAZ DAĞLARI 

 

Gün görməyən dərələri, 

Quş qonmayan zirvələri, 

Zümrüd kimi meşələri 

Yaraşıqdır Qafqazıma. 

 

Ceyran gəzən sərt qayalar, 

Buz bağlayan uca dağlar, 

Durna gözlü buz bulaqlar 

Şan-şöhrətdir Qafqazıma. 

 

Tanrı çəkən mənzərələr, 

İpək kimi şəlalələr, 

Onu görən bir də gələr, 

Bu vüqardır Qafqazıma. 

 

Bazardüzü,Camışlı dağ, 
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Şah vüqarlı gözəl Şahdağ, 

Ucalardan uca durmaq 

Bir fürsətdir Qafqazıma. 

 

Ürək kimi coşan çaylar, 

Gül-çiçəkli gözəl yaylaq, 

Hər daşından qızıl qaynar 

Əzəmətli Qafqazımın. 

 

Qar yağanda çovğun olur, 

Arı yığır, gül bal olur. 

Yaylağında qonaq boldur 

Cah-cəlallı Qafqazımın. 

                               

  05.08.2010 

                                                                                                             

 

TALIŞ DAĞLARI 

 

Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, 

Qoynuna sığınıb, Talış dağları. 

Naringi, portağal, limonlu bağlar, 

Cənnəti andırır, Talış dağları. 

 

Qızların ulduzla yarışa durub, 

Bahar öz məskənin sinəndə qurub. 

Tanrı gözəlliyi bəxş edib sənə, 

Necə al-əlvansan, Talış dağları. 
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Viləşçay uzanır işıqlı yoltək, 

Zirvədən Xəzərə bərəkət gəlir. 

Qarlıdır Gömürgöy dağının başı, 

Qafqaza qardaşsan, Talış dağları. 

 

Savalan dağından əsən küləklər, 

Təbrizin salamın yetirir sənə. 

Qalatək durmusan sərhəd boyunca, 

Təbrizin yolusan, Talış dağları. 

 

Düzündə bitən çay cahani-məhşur, 

Dəmirağac meşəyə min bəzək vurur. 

Boyayır talanı al rəngə lalə, 

Çiçəkli məskənsən, Talış dağları. 

                                              

 23.07.2010 
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HİNAL DAĞI 

          

     2005-ci il dekabr ayının 25-də hərbi xidmətlə əlaqədar Hinal dağına ezam olunmuşdum. Oradakı çətin 

şəraitdə, 3256 metr hündürlükdə xidmət edən igid eloğullarımın mərdliyi məndə qürur hissi oyatdı. Var 

olsun  Azərbaycan əsgəri ! 

 

Hinal dağı necə azman, necə böyük, 

Saçlarına dən də düşür, qar yağanda. 

Qardaş kimi qoşa dürüb Qoşqar ilə, 

Ağ örpəyə bürünürlər, qar yağanda. 

 

Hinal, Qoşqar Kəpəz ilə yarışırlar, 

Gah dalaşıb, gah küsüşüb, barışırlar, 

Gecə çökür, bir-birinə qarışırlar, 

Bir-birinə həyan olur, qar yağanda. 

 

Yayda ürək açan, gözəl mənzərələr, 

Çəmənlərdə qoyun otlar, quzu mələr. 

Yorulanlar bulaq üstə dincin alar, 

Hinal dağın üzün görmə, qar yağanda. 

                                                  

     04.03.2010  

NAXÇIVANIM 

 

Peyğəmbərlər yurdusan sən, 

Vətənimin tarixisən, 

Qəhrəmanlar ölkəsisən, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 
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Ərtoğrulu yetirmisən, 

Alparsalanla yüksəlmisən, 

Atabəylər dövlətisən, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 

Mömünə Xatun türbəsi, 

İbn Küseyr məqbərəsi, 

Əcəminin təntənəsi, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 

 

İlk məskəndir Gəmiqaya, 

Batabatın yoxdur tayı. 

Araz çaylı, Arpaçaylı, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 

 

Ordubadın ərkləri, 

Culfanın da qoz-fındığı, 

Sənə şöhrət gətiribdir, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 

 

Cəlil səndə doğulubdur, 

Bəhruz səndə iz qoyubdur. 

Məmməd Səid vətənisən, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 

 

Əlincətək qalan vardır, 

Ağrıdağın başı qardır. 

Əzəmətin simvolusan, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 
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Badamlıdır həyat suyu, 

Sirab sanki Zəmzəm suyu. 

Cənnətin də sənsən tayı, 

Şərəf-şanlı Naxçıvanım. 

                                   

  11.06.2010  
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GÖY GÖL 

 

Dağların qoynunda incidir sanki, 

Meşələr keşiyin çəkir Göy gölün. 

Kəpəz dağlarının zirvələrində, 

Sanki zümrüd qaşlı üzükdür Göy göl. 

 

Marallar ayağın suyunda yuyur, 

Buludlar su səpir, qayanı yuyur. 

Göz görür, qəlb necə fərəhlər duyur, 

Dağların nazlı bir qızıdır Göy göl. 

 

Ulduzlar hüsnünün seyrinə durur, 

Gecələr Ay gəlib orda yuyunur. 

Günəş doğulanda o da oyanır, 

Görüb gözəlliyi nazlanır Göy göl. 

 

Səma həsrət ilə baxır üzünə, 

Maralgöl böylanıb baxır gözünə. 

Yaşamağa bir yer tapmır özünə, 

Dəniz gözlərinə köçübdür, Göy göl. 

                                             

27- 28.05.2010 
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ZƏNGƏZUR 

              

Dədə Ələsgərin, Aşıq Alının, 

Zümrüd meşələrin, sərin bulağın, 

Göylərə ucalan qartallı dağın, 

Ərənlər yurdusan, ulu Zəngəzur. 

 

Göycə mahalıdır yurdumun gözü, 

Hüsnünə heyrandır Tanrının özü. 

Təriflər söyləyir aşığın sözü, 

Elin yaraşığı gözəl Zəngəzur. 

 

Gümüş kimi şəfəq saçar zirvələr, 

Görüşünə oba gələr, el gələr. 

Yorğun olan qoynundaca dincələr, 

Hər guşəndə şəfa vardır, Zəngəzur. 

 

Göyçə gölü deşilməmiş bir inci, 

Yaylaqların daim olub birinci. 

İndi bizdən həm küsgünən, həm inci, 

Düşmənə qalmısan, yazıq Zəngəzur. 

 

Torpağın altı da, üstü də ləldi, 

Yurdların qəflətən qadaya gəldi. 

Yelqovan dərələr kimsəsiz qaldı, 

İndi viranəyə dönüb Zəngəzur. 

 

Erməni əlində əsir qalmısan, 
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Bilirəm dardasan, kömək umursan. 

Səbr elə, düşmənə qoymarıq səni, 

Azad olacaqsan, ulu Zəngəzur.  

                                        

  19.07.2010                                                                                    

                                                                                                              

QIZ QALASI 

 

Əzəmətli keşikçitək keşik çəkir şəhərimə, 

Sahilində tənha durub bəzək verir Xəzərimə. 

Min illərin tarixini qoruyubdur sinəsində, 

Min ildir ki, öz ismətin saxlayıbdır Qız qalası. 

 

Vətənimin namusunu qorumaqçün tikilibdir, 

Qız adını, ismətini qorumaqçün tikilibdir. 

Düşmən gəlib divarların qarşısında can veribdir, 

Çox vüqarlı, çox möhtəşəm görünürsən, Qız qalası. 

 

Dəvəçinin dağlarına çıraq olub Çıraqqala, 

Teymur kimi qaniçənlər diz çökübdür Əlincədə. 

Yüz illərlə düşmənlərdən öc alıbdır Bəzz qalası, 

Tarix boyu elimizə mayak olub Qız qalası. 

 

                                                         12.08.2010 

 

                                                                  

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇALI 

 

Qədim oğuzların yurd yerisən sən, 

Axarlı, baxarlı ulu Borçalı. 

Həm şərqin, həm qərbin qapısısan sən, 

Dünya şöhrətlisən, ulu Borçalı. 

 

Hər zaman başında bəlalar olub, 

Sərvətin, şöhrətin sənə dərd olub, 

Qaniçən gürcüyə elin yurd olub, 

Nadirin felinə gəldin, Borçalı. 

 

Dağların vüqarı göyə yüksəlib, 

Çəmənin seyrinə gözəllər gəlib, 
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Həmişə xalqıma sinən yurd olub, 

Türkün məskənisən, ulu Borçalı. 

 

Qocaman Qafqazdır məskənin sənin, 

Ayrılmaz canısan bütöv Vətənin. 

Yaşıl meşələrin, güllü çəmənin, 

Hər zaman olacaq bizim, Borçalı. 

                                                

   06.09.2010 
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Dünyanın 

mənzərəsi 
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DÜNYANIN MƏNZƏRƏSİ 

 

ələ yaradıcılığa başladığım ilk vaxtlardan bu səpkidə bir silsilə yaratmağı düşünürdüm və 

zaman keçdikcə bu mövzuda yazdığım şeirləri “Dünyanın mənzərəsi” başlığı altında 

topladım. Bu qəbildən olan bir sıra şeirlərim “Sənli arzularım” kitabında çap olunmuşdur.  

Doğrudur bu mövzu çox genişdir və əhatə edə bildiklərimi burda qeyd etmişəm. Bu silsiləni Tanrı qədər 

sevdiyim anam  MİNARƏ xanıma həsr edirəm. 

                                                                                          

İNSAN 

 

Bütün varlıqlardan uca yaranıb, 

Tanrının dünyaya bəxşidir insan. 

Bütün canlılara baş yaradılıb, 

Qiymətli gövhərdir, əşrəfdir insan. 

 

Tanrı dərk etməkçün şüur bəxş edib, 

Alqışlar söyləyən dil-dodaq verib, 

Cahanı duymağa göz-qulaq verib, 

Hər iki dünyaya sakindir insan. 

 

Tanrının yolunu tutub gedəndə, 

Günahdan dönərək tövbə edəndə, 

Tanrı yaratdığın bəndə sevəndə 

Cənnətdə öz taxtın qurar hər insan. 

 

Şeytanla ittifaq eyləyən zaman, 

Küfrlər, nifaqlar törədən zaman, 

Məzluma, yazığa verməzsə aman 

Cəhənnəm oduna qərq olar insan. 

H 
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Kimsəsiz, fağıra kömək edəndə, 

Tanrı qaydasına əməl edəndə, 

Tanrını, dünyanı, sülhü sevəndə 

Müqəddəs məkana ucalır insan. 

 

Haqqı tapdalayıb pis yol tutanda, 

Halalı ataraq haram tapanda, 

Namusu, qeyrəti pula satanda 

Xisləti pozulub zay olur insan. 

 

                                25.10.2010 

  

GÜNƏŞ 

                                   

Nurunu bəxş edir bütün aləmə, 

Tac kimi üfüqdən boylanan Günəş. 

Hər şəfəq gecənin bağrını dəlir, 

Cahanı işığa qərq edir Günəş. 

 

Zülmət fəğan edib üfüqdən qaçır, 

Üfüq də allanır, ulduzlar yatır. 

Könüllər şad olur, qəlbə eşq dolur, 

Gecənin qəlbindən doğulur Günəş. 

 

Öz nurun ləl kimi səpir dünyaya, 

Xoş üzlü yar kimi gülür cahana. 

 İşıqlı  dünyadan zövq alır insan, 

Qızıl saçlarını darayır Günəş. 
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Göyün sinəsiylə baş alıb gedir, 

Göydəki bürcləri ziyarət edir. 

Görənlər şəninə əhsənlər deyir, 

Tanrı qüdrətidir parlayan Günəş. 
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Dağların ardında qürub eləyir, 

Üfüqü bürünctək rəngə bələyir, 

Gün batır, Ay yerə nurun ələyir, 

Gecənin qoynunda dincəlir Günəş. 

                                  

       02.07.2010 

 

AY 

 

Qəmər boylandıqca mavi üfüqdən, 

Ətrafa nur saçır öz ürəyindən. 

İnsanın qəlbində fərəh oyanır, 

Ayın səcdəsinə ulduz dayanır. 

 

Ayım dolandıqca bəyaz səmanı, 

Dünyanı seyr edir nurlu baxışla. 

Qaranlıq gecədə parlayan Aydan, 

Ulduzlar nur payın alıb gedirlər. 

 

Günəşi səsləyir səmadakı Ay, 

Ayın sədasına səs verir ulduz. 

Göydə səyyarələr süzüb gedirlər, 

Həm Ayla, Günəşlə bəhsə girirlər. 

 

Sırğatək asılıb mavi səmadan, 

Göyün qulağında bərq vurub durur. 

Sanki mahir usta öz əlləriylə, 

Göyün sinəsinə gümüş nal vurur. 
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Gün keçir  güzgütək yuvarlaq olur, 

Səmanın qəlbinə nur, işıq dolur. 

Bəzəkli gəlintək taxtda oturub, 

Ulduzlar yoluna çıraq tutubdur. 

 

Kinli bir div kim qara buludlar, 

Nur saçan Ayıma paxıllıq edər. 

Öz qara əliylə qara buludlar, 

Ayın çöhrəsinə kölgələr salar. 

 

                                       22.07.2010 

                                              

ULDUZLAR 

 

Qara pərdə üzərində 

Sanki gümüş səpilibdir. 

Ulduzların hər birində 

Həyat eşqi qərar tutur. 

 

Sevənlərin gözləritək 

Şəfəq saçır, nur ələyir. 

Yol göstərən mayak kimi 

Ulduzların üzü gülür. 

 

O görünən Dan ulduzu, 

Bu nur saçan Veneradır. 

Böyük, Kiçik Ayı bürcü 
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Yoldaş olub Əkizlərə. 

 

O ağ yoldur, süd rəngində, 

Mehr baxır Müştəriyə. 

Əsəd  bürcü, Buğa, Oğlaq 

Qərar tutub göy üzündə. 

 

Qara rəngli pərdə üstə 

Parıldayır ulduz seli. 

Hər birini öz yerində 

Nəqş eyləyib nəqqaş əli. 

 

Gecə düşür, Günəş batır, 

Göy üzünə ulduz yağır. 

Qaraüzlü səmalardan 

Yer üzünə ulduz baxır. 

 

Dan sökülür, Günəş gülür, 

Səmalara nur tökülür. 

Asimanın sinəsindən 

Ulduzlar bir-bir sökülür. 

 

Qara atlas dəsmal ilə 

Günəş silir göz yaşını. 

Mavi səma ulduz ilə 

Bəzəyir öz örpəyini. 

                                     

    03.09.2010  
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                                                                                                        TORPAQ 

 

Yaranan, yaşayan bütün canlının, 

Anası, anası, anası torpaq. 

Yerdə yaşasa da, göydə uçsa da, 

Həyatın əvvəli, sonu da torpaq. 

 

Yaranan, yaşayan bütün canlılar 

Torpağa bağlıdır öz kökləriylə. 

Yaşamaq istəyən bütün neməti 

Torpaqdan qazanır öz zəhmətiylə. 

 

Qadının boynunda bari-həlimi, 

O yeyir torpaqda bitən neməti. 

Ananın qanına keçdikcə “torpaq”, 

Dünyaya sapsağlam körpələr gəlir. 

 

Böyük nəhrlərin məskənisən sən, 

Nəhəng dəryalara yurd olmusan sən, 

Yaşayan insana vətənsən, vətən, 

Ölən insanlara mədfənsən, torpaq. 

 

Tanrı Adəmi də səndən yaradıb, 

İnsanın ruzisin səndə bitirir. 

İnsanın məskəni, yurdusan, torpaq, 

Adəmin canısan, qanısan, torpaq. 
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Xalıtək sərilib zümrüd meşələr, 

Köksünə sığınıb dumanlı dağlar. 

Ceyranlar məskəni, cüyür oylağı, 

Geniş dərələrə məkansan, torpaq. 

 

Torpaqdan güc alır yaşayan insan, 

Tanrıdır insana nemət bəxş edən. 

Sonda əcəl gəlir, fani dünyadan 

Torpağın qəlbinə köç edir insan. 

 

                                             22.07.2010 

UCA DAĞLARIN 

                           

Necə əzəmətli, necə azmandır, 

Zirvəsi qarlıdır uca dağların. 

Çiçəkdən xalılar sərib döşünə, 

Dumandır bəzəyi uca dağların. 

 

Ceyranlar oylağı, cüyür məskəni, 

Aslanın, pələngin gözəl vətəni, 

Quşqonmaz qayası, qarlı zirvəsi, 

Qartala məskəndir uca dağların. 

 

Kainatın əzəməti ondadır, 

Zümrüd meşələrin kökü ondadır, 

Buzlu bulaqların gözü ondadır, 

Yaylağı gözəldir uca dağların. 
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Qış gələndə quduz ittək oyanır, 

Yazda ellər gəlib dağda dayanır, 

Payızdasa al rənglərə boyanır, 

Yaylağı gözəldir uca dağların. 

 

Çovğunlara sinə gərib dayanar, 

Zirvəsində ildırımlar oynayar, 

Dolu vurar, yağış döyər, qar yağar, 

Poza bilməz növrağını dağların. 

 

Sinəsində insanlara yer verər, 

Yaradanın əzəmətin göstərər. 

Nə vulkanlar, nə zəlzələ, heç biri, 

Poza bilməz vüqarını dağların. 

                                     

 23-24.05.2010 
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QIŞ 

 

Göy üzündən lopa-lopa qar tökülür, 

Güllər solur, hər bir yerdə qar görünür. 

Təbiət də ağ örpəyə bürünübdür, 

Görənlərə ilham verir boranlı qış. 

 

Günəş qaçır, şaxta gəlir, boran olur, 

Göllərdəki, çaylardakı sular donur. 

Yaz gecikir, buz bağlamış yolda qalır, 

Bəyaz rəngli atın çapır şaxtalı qış. 

 

Günəş nurun asta-asta yayır düzə, 

Sobadakı odunlar da dönür közə. 

Çöldə isə ağappaq qar çıxır dizə, 

Cövlan edir bu çovğunlu, şaxtalı qış. 

 

Ac-yalavac quşlar yenə cikkildəşir, 

Düzən dağla, dağlar dərəylə qovuşur. 

Üfüqlərdə səma torpağa qarışır, 

Ağ boyayla şəkil çəkir şaxtalı qış. 

 

Bəyaz donun geyib yenə hər dağ, dərə, 

Ağacların qar paltarı bir mənzərə. 

Bu ehtişam fərəh verir könüllərə, 

Ayaz adlı kəcəvada gəzir bu qış. 
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     27.09.2010 
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ÇİÇƏK 

                

Əlvan kələğayıtək bitib çəməndə, 

Görənə zövq verir hər gül, hər çiçək. 

Könüllər oxşanır, qəlblər sevinir, 

Ulduztək bərq vurur qönçədə ləçək. 

 

Çəməndə uçurlar bir-bir arılar, 

Gül arıya, arı gülə sarılar. 

Seyrinə gəlsə də şaxtalı qışlar, 

Yenə öz ətrini saçar hər çiçək. 

 

Tanrı qüdrətinin nişanəsidir, 

Təbiət bitirən dürr danəsidir, 

Bülbüllər hüsnünün divanəsidir, 

Ətrini aləmə yayan hər çiçək. 

 

Çəmənin bəhrəsi onun gülüdür, 

Gülün ləçəkləri onun dilidir. 

Cənnətin müjdəsi, həm də ləlidir, 

Qönçəli, butalı təzə-tər çiçək. 

                                               

    20.09.2010 
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BAHAR GƏLİR 

         

Sərçələrin civiltisi, 

Qaranquşun müjdələri, 

Bülbüllərin nəğmələri 

Bizə deyir, bahar gəlir. 

 

Havanın ilıqlaşması, 

Buludun göydə qaçması, 

Günün doğub, nur saçması 

Bizə deyir, bahar gəlir. 

 

Budağın yarpaq açması, 

Yaşıl otun cücərməsi, 

Palıdın cavan pöhrəsi 

Bizə deyir, bahar gəlir. 

 

Qar əriyib sel olması, 

Torpağın cana gəlməsi, 

Bulaqların zümzüməsi 

Bizə deyir, bahar gəlir. 

 

Bənövşənin boy atması, 

Nərgizlərin naz satması, 

Tumurcuğun gül açması 

Bizə deyir, bahar gəlir. 

                             09.03.2010 
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BULUDLAR 

 

Səmanın üzünü alıb buludlar, 

Günəşin şəfəqi buxovlanıbdır. 

Bir zərrə buraxmır yerin üzünə, 

Göyə örpək tutub sanki buludlar. 

 

Günəş gülümsəyir, təbiət gülür, 

Buludun köksünə sular yığılır. 

Şimşəyin əliylə sığallananda, 

Buludun qəlbindən nurlar tökülür. 

 

Mavi kətan üstə bəyaz rəng ilə 

Təbiət çox gözəl buludlar çəkir. 

Tutaraq Günəşin, Ayın üzünü 

“Səmanın hakimi mənəm”- söyləyir. 

 

Günəş işığında lacivərd yanır, 

Mavi səmalar da bəyaz boyanır, 

Görənlər möcüzə, bir hikmət sanır, 

Səmaya yaraşır bəyaz buludlar. 

 

Buludlar ağlayır, günah azalsın, 

İnsanın günahı yerlərdə qalsın, 

Paklanmış runlar göyə ucalsın, 

Müqəddəs səmada doğulur bulud. 

                                          

       13.10.2010  
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YAĞIŞ 

 

Buludlar toplayıb yerdəki dürrü, 

Səpirlər göylərdən yerə zər kimi. 

Buluddan qoparaq yağış damlası, 

Torpaqda özünə bir məskən tapır. 

 

Yağış səmalarda cilalanaraq, 

Büllurtək bəzəyir yerin köksünü. 

Gün çıxır, buxara çevrilib yenə, 

Yüksəlir yağıştək göyün köksünə. 

 

Yağışa kəcəva olub buludlar, 

Onları arandan dağa aparar. 

İldırım vuraraq göydə buludu 

Qatiltək yağışı ondan qoparar. 

 

Yağış damlaları yuyub dünyanı, 

Azaldır insanın günahlarını. 

Göylər əsirgəmir nur vüqarını, 

Yağıştək bərəkət endirir yerə.  

 

Buluddan torpağa nur səpələnir, 

Yağış damlasından yer bəhrələnir. 

Təbiət canlanır, yurda yaz gəlir, 

Səmanı torpağa bağlayır yağış. 
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   27.09.2010 
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MAVİ DƏNİZ 

 

Nəhəng-nəhəng gəmilərin güman yeri, 

Qızıl pullu balıqların aman yeri, 

Qıjıltıyla axan çayın duran yeri, 

Dalğalanan, çalxalanan mavi dəniz. 

 

Qəzəbindən yer titrəyən, göy sarsılan, 

Dalğaları qayaları qucaqlayan, 

Fırtınaya, tufanlara məskən olan, 

Ləpələri bəyaz donlu mavi dəniz. 

 

Dəniz qəzəblənib, kükrəyib daşır, 

Daşlarla, qayayla yaman savaşır. 

Bəzən sahildəki bəndləri aşır, 

Kinli ləpələrlə oynayan dəniz. 

 

Günəşin şüası ləltək bərq vurur, 

Ay da camalından gümüş sovurur, 

Görən insanlarda fərəh doğurur, 

Gümüştək parlayan, bərq vuran dəniz. 

                                                       30.09.2010 
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LƏPƏLƏR 

              

Ləpələrin sonu qaya, 

Nə baxırsan belə, qaya? 

Elə bil işindir ancaq, 

Ləpə sahilə çatmaya. 

 

Ağ saçlısan, gözəl ləpə, 

Dənizlərin örpəyisən. 

Çırpılaraq sahillərə, 

Yayılırsan hər tərəfə. 

 

Dəniz coşur, ləpə qalxır, 

Qucaqlayır sahilləri. 

Bəyaz ləpə, mavi dəniz, 

Bu baladır, o anası. 

               

Coşub yenə mavi dəniz, 

Dayanmadan, çox qəzəblə, 

Çırpır bəyaz ləpələri 

Narın qumlu sahillərə. 

 

Şahə qalxıb yenə dəniz, 

Gözlərindən nifrət yağır. 

Quduzlaşmış ləpələrlə, 

Cumur tənha sahillərə. 

 

Ləpə sanki ağ yalmanlı, 
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Mavi attək şahə qalxıb. 

Soyuq busə bəxş eyləyir, 

Tənha, yalçın qayalara. 

                              

24.11.2009 

  

 

YAŞIL YARPAQ 

 

Yaz fəslində tumurcuqlar 

Açılaraq olur yarpaq. 

Ağaclara bəzək verir 

Zümrüd rəngli yaşıl yarpaq. 

 

Çəmən gülür, çiçək açır, 

Güllər bülbüllə yarışır. 

Çiçək ləçəyə qarışır, 

Gülə heyran olur yarpaq. 

 

Gül bülbülü soraqlayır, 

Ağaclar da səf bağlayır. 

Bir-birini qucaqlayır, 

Cavan budaq, yaşıl yarpaq. 

 

Şahzadələr tacı kimi 

Bəzək verir budaqlara. 

Günəşin al şəfəqindən 

Min rəng alır yaşıl yarpaq. 
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Payız gəlir, xəzan olur, 

Yarpaqların rəngi solur, 

Çürüyərək torpaq olur. 

Budaqdakı yaşıl yarpaq. 

                              

   30.09.2010 
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Poemalar 
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PARÇALANMIŞ AZƏRBAYCAN* 

(Poema) 

 

 tay da, bu tay da VƏTƏNDİR. 50 milyon Azərbaycan xalqına və onların ən gözəl 

nümayəndələri, Allahın sevimli bəndələri olan Atam və Anama həsr edirəm.  

 

Araz, Araz, Xan Arazım,  

Axıdırsan qan Arazım. 

Yurdumu sən parçaladın 

Bu dərdi mən necə yazım. 

 

Əzizinəm Xan Araz, 

Köksün dolu qan Araz. 

Bu vətəni bölmüsən 

İndi alış, yan, Araz. 

 

 Elim perik düşübdür, 

Dərd başımdan aşıbdır. 

Arazın sularına  

Nahaq qan qarışıbdır. 

 

Yazıq Araz qan ağlayır, fəğan edir, 

Elimizin dərdin bizə bəyan edir: 

-- Bu vətənin vayqanlısı mən olmuşam, 

Qarğışlara tuş gələni mən olmuşam. 

Vətənimi parçalayan orda qalıb, 

Döyülən də, söyülən də mən olmuşam. 

                                                           
* Azərbaycanın 1813-cü və 1828-ci illərdə rus və farslar tərəfindən  parçalamasından bəhs edir 

O 
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Kababları qanlıdı, 

İgidləri şanlıdı. 

Vətəni düşmən bölüb 

Arazım vayqanlıdı. 

Gəlin sizə mən söyləyim tariximi, 

Ərənlərə vətən olan ellərimi. 

“- Qaf dağından Həşdadsərə çatan ellər, 

Van gölündən göy Xəzərə çatan yerlər, 

Adlanırdı Azərbaycan məmləkəti, 

Odlar yurdu, oğuzların səltənəti. 

Mən bu yurdun göbəyində gümüş kəmər, 

Ay səmada, mənsə yerdə doğan qəmər. 

Hər bir zaman bu yerlərdə türk yaşamış, 

Hər daşında, qayasında izi qalmış. 

Bu vətənə kəc baxanlar payın almış, 

Başlı gələn xərac verib başsız qalmış. 

Xətainin gücü ilə ucalıbdır, 

Azərbaycan Səfəvitək ad alıbdır. 

Fətəli şah keçən zaman taxt başına, 

Azərbaycan qoşuldu qan savaşına. 

Döyüş gedir Mil, Muğanda, həm Aranda, 

Xalq tapdanır, həm boğulur öz qanında. 

Gülüstanda, Qarabağda çadır qurub, 

Qaniçən rus, alçaq farsla əlbir olub, 

Hey bölürlər yağlı tikə bölən kimi, 

Ağlar qoyub inlədirlər vətənimi. 

Bilən yoxdur alan kimdir, satan kimdir, 

Bilən yoxdur yaman günə qalan kimdir. 
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Soran yoxdur, ay qaniçən, kinli düşmən, 

Haqqın varmı bu torpağı sən böləsən? 

Bölüşdürüb qanlı hərbə son qoydular, 

Elə bildik ki, yəqin bunlar doydular. 

İkibaşlı qartala döndü vətənim, 

Farsbaşlı, rusbaşlı oldu vətənim. 

Bundan sonra Araz adlı dərd olmuşam, 

Elə bil ki, lənət üçün doğulmuşam, 

Gün keçdi, il dolandı, qudurmuş itlər, 

Bu yazıq vətənimi yenə diddilər. 

Bu dəfə toplandı mükəmməl məclis 

Türkmənçay kəndində doğru və səlis. 

Hər nəfəsdə təzə boğaz, təzə avaz, 

Əlbir olub cəllad rus, qaniçən fars, 

“Gülüstan”ı “Türkmənçay”a caladılar, 

Vətənimi bölüşdürüb taladılar. 

Fars tərəfdən əmmaməli sarsaq qoca, 

Mənliyi yox, beli bükük, boyu uca. 

Rus tərəfdən eynəkli bir ala donuz, 

Tülküxislət Qriboyedov, o alçaq rus. 

Əyləşiblər masanın lap baş yerində, 

Abbas Mirzə lələk tutub sağ əlində. 

Bölür rusla dədəsinin malı kimi, 

Hərrac ilə Azərbaycan torpağını. 

İki yurdsuz, biri urus, birisi fars, 

Çox həvəslə parçalayır vətənimi. 

Bu istəyir yağlı tikə onun olsun, 

O istəyir böyük tikə bunun olsun. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 198 

 

Bu şərt qoyur söylədiyi kimi olsun, 

O yalvarır deyilənlə razı qalsın. 

Bu istəyir çox qoparsın, çox pay alsın, 

O çalışır verdikləri lap az olsun. 

Tülkü kimi bu bölgüdən razıdırlar, 

Bir-birinin əlin sıxır bu qansızlar. 

Bir milləti iki yerə bölmək olmaz, 

Bir vətəni parçalayıb bölmək olmaz. 

Öz mülkütək bölüşdürüb vətənimi, 

Əsarətə, müsibətə saldı məni. 

Ağ kağızın üzərində biri satır, 

Qərar yazır, asta-asta imza atır. 

Mürəkkəbə basıb lələk biri alır, 

Azərbaycan məmləkəti viran qalır. 

Bütöv bir xalq, bütöv ölkə qurban getdi, 

Bir kağızın, bir imzanın güdazına. 

Haqqın yoxdur, quduz rus, nanəcib fars, 

Bu vətəni parçalayıb soymaq olmaz. 

Zaman gələr, dövran gələr gec, ya da tez 

Bu vətənin intiqamı sizdə qalmaz. 

Dayan, dayan, əl saxla sən, alçaq urus, 

Gəl toxunma vətənimə, nanəcib fars. 

Bu vətəni iki yerə bölmək üçün 

Kim veribdir haqqı sənə, ey qəsbkar? 

Siz kimsiniz bir kağıza imza atıb, 

Bir olanı iki yerə böləsiniz? 

Heç bu xalqdan soruşdunuz, razıdırmı 

Köləliyə, iki yerə bölünməyə? 
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Ana vətən məvhumunu tapdaladız, 

Vətənimdə qanlar töküb od qaladız. 

Araz çayı vətənimin köksündəki 

Qara baxtlı, qara taxtlı qara yara. 

Piroq kimi doğranıldı, parçalandı 

Azərbaycan səltənəti, yağmalandı. 

Xətaidən miras qalan ulu vətən, 

Araz ilə iki yerə parçalandı. 

Sinəsində sərhəd adlı od qalandı, 

Vətənimin kənd-şəhəri yağmalandı. 

İmza atan əlləriniz quruyaydı, 

“Hə” söyləyən dilləriniz quruyaydı. 

Ey qəsbkar, Araz çayı olmasaydı 

İndi görən sərhəddiniz hara idi? 

Hansı çayı qarğışlara tuş edərdiz? 

Hansı dağı göz dağına çevirərdiz? 

 Eşidin, ey qaniçən fars, 

 Qulaq asın, cəllad urus: 

- Kağızlarda, vərəqlərdə 

İki yerə bölsəniz də, 

Azərbaycan bölünməzdir, 

O yaşayır, o ölməzdir. 

Ürəyi bir, qanı birdir, 

Paytaxt Bakı, həm Təbrizdir. 

Dilimiz bir, qanımız bir, 

Azərbaycan vətənimdir. 

Məftillərdən sərhəd olar, 

Ürəklərdə sərhəd olmaz. 

Kağızlarda bölmək olar, 

Bir ürəyi bölmək olmaz. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 200 

 

Bölsəniz də, Arazım öz sahiliylə 

Birləşdirib həm “şimalı”, həm “cənubu”, 

Azərbaycan bütövləşib bir olacaq, 

Bir vətənli, bir millətli var olacaq.” 

   

Həm boylanar, həm baxar, 

Göylərdə şimşək çaxar. 

Vətəni bölməməkçün 

Araz tərsinə axar. 

 

                                     15-18.11.2010 
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ƏSLİ VƏ KƏRƏM 

(Poema) 

 

arix boyu həmişə haqsızlıq olub və olur. İnanıram ki, gələcəkdə nahaq olan heç bir şey baş ver-

məyəcək. 

     “Əsli və Kərəm” dastanını ilk dəfə on iki yaşım olanda oxumuşam. Həmişə də fikirləşirdim ki, 

Allah niyə buta olaraq Kərəmə bir gavur qızını verib? Niyə küll-ixtiyar sahibi olan Uca Tanrı onların 

qovuşmasına imkan verməyən qüvvələri məhv etməyib? Niyə bu qədər əzabların sonu belə dəhşətli, 

nakam sonluqla bitir? Bəs Kərəmin sazı bu zaman necə oldu? Sonda Lələnin başına nələr gəldi? 

 Həmişə erməni fitnəkarları xalqımıza qarşı haqsız mövqedə olub və fitnə, xəyanət bahasına qisas 

alıblar. Elə bu dastanla da onların alçaqlığının bir nümunəsi tarixin süzgəcindən keçərək bizlərə gəlib 

çatıb. Bu dastanda insanlığın ən böyük faciəsi öz əksini tapıb. Bəzi tədqiqatçılar həmin keşişin alban 

mənşəli olduğunu qeyd edirlər. Hər kim olur- olsun o şəxs bir kafirdir. 

 Mən bu dastanı nəzmə çəkəndə yuxarıda qeyd etdiyim, neçə illərdən bəri məni narahat edən 

suallara cavab tapdım. Mən Babəkin, Nəsiminin, Kərəmin acı həyatına nəzər saldıqda onların haqq 

yolunda yad ellərdə yad əllərdə necə məhv olduqlarına için-için ağlamışam. 

 Mən indi dərk etdim ki, Əsli heç də gavur qızı ola bilməzdi. O bir türk qızı idi. Çünki Allah Kərəmə 

ancaq bir türk qızına görə bu qədər möhnətlərə dözməsi üçün iradə verərdi. Allah onların çirkli dünyada 

çirkli vücudlarının qovuşmasına razı ola bilməzdi və vücudlarını qovuşdurmasa da onların ruhlarını öz 

dərgahında qovuşdurub və bu qovuşmuş ruhlar yer üzündə olan bütün ülvi sevgilərin hamisidir. 

 Əslinin bir türk qızı olması qənaətinə gəldiyim üçün poemanın sonunda Keşişin arvadının dilindən 

bu barədə məlumat vermişəm. Kərəmin sazı və Lələ barədə də sonda məlumat verilib. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, bu poemanı yazdıqca Kərəmi bütün səfəri boyu mən də müşaiət 

etmişəm. Hər dəfə Keşiş xəyanət edəndə qışqıraraq Kərəmi xəbərdar etməyə çalışmışam. Amma təssüf ki, 

ünüm ona çatmayıb. Kərəmlə birgə laləli düzlər keçmişəm, tikanlı yollar getmişəm, qarlı dağlar aşmışam, 

Ərzurumun gədiyində borana düşmüşəm, nəhayət Kərəm odlananda onu göz yaşlarımla söndürmək üçün 

çox ağlamışam. Heyif  ki, söndürə bilməmişəm o odu. Kərəm və Əslinin qisasını almaq üçün Keşiş və 

arvadını yandıran oda dönmüşəm. 

 Yəni o haqq yolunda Kərəm tək olmayıb. Onun yoldaşları Lələ, saz, bir də mən olmuşam. 

 

           

 

USTADNAMƏ 

( Ustadlar məni üzürlü hesab etsinlər. Bu şeirin adı dastanın quruluşuna uyğun olaraq “Ustadnamə” 

adlandırılmışdır ) 

 

T 
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İnsan oğlu bu dünyaya gəlmədən 

Anlayammaz Tanrı yazan qisməti. 

Gələn kimi bu işıqlı cahana, 

Ağlamaqla verdi ona qiyməti. 

 

Qönçə gültək ətir saçır körpələr, 

Gənclik adlı günəş ömrə nur ələr, 

Arzulanmaz qocalıq lapdan gələr, 

Alar əldən həyat adlı sərvəti. 
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Düşünərək fikirləşsən dərinnən, 

Heç bir insan qurtarammaz şərinnən. 

Nə gədanı, nə də xanı ayırmaz, 

Əcəl adlı ömür, həyat düşməni. 

 

Həqiqət carçısı olarsa insan, 

Mükafat alacaq sonda Tanrıdan. 

Zaman adlı bietibar yoldaşdan 

Nə etibar, nə də vəfa gözləmə. 

 

Qalib, bu dünyadan pay umma gəl sən, 

Namərdin qılıncı doğrayıb kəsən 

Xalqı həqiqətə səsləyə bilsən, 

Tanrı cənnət ilə mükafat verər. 

                              

 13.03.2011 

 

Əsli və Kərəmin doğulması. Əslinin Kərəmə buta verilməsi. 

 

Çox qədim zamanda Gəncə elində, 

Ziyad xan adında bir xan yaşardı, 

Qara Keşiş adlı vəziri vardı. 

Xan çox ədalətli, hörmətli idi, 

Firavan yaşardı onun rəiyyəti. 

Çox ac qarınları doyurmuşdu xan, 

Çox üryan insana vermişdi kətan. 

Abad edilmişdi Gəncə şəhəri, 

Heyrətə salırdı hər görənləri. 
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Qalalar, saraylar möhtəşəm idi, 

Karvanlar Gəncəyə qonaq gəlirdi. 

Bulağı axarlı, bağçası barlı, 

İnsanlar mehriban, həm də vüqarlı. 

Nə xanın, nə vəzrin övladı vardı, 

Qəlbdə çəkirdilər onlar bu dərdi. 

Heç kəsi övladsız etmə, Allahım, 

Qara baxtlı, sonsuz adam deyərlər. 

Axar çayı sən qurutma, Allahım, 

Yoxsa ona “gözü kordu” deyərlər. 

Mərdi müxənnətlə imtahan etmə, 

Namərdə bir yamaq oldu deyərlər. 

Ocağı sönməyə qoyma, Allahım, 

Yerində qalanı küldü deyərlər. 

Övladı atasız qoyma, Allahım, 

Cahanda yetimtək qaldı deyərlər. 

Layiqlini göyə ucalt, Allahım, 

Qaya kölgəsində qaldı deyərlər. 

Ürəkdən sevgini alma, Allahım, 

Sinədə döyünən daşdı deyərlər. 

Bizdən haqq yolunu alma, Allahım, 

Yoxsa o gələn kafirdi deyərlər. 

Ziyad xan hər zaman dualar etdi, 

Qara Keşiş duaya aminlər dedi. 

Əhd edib birlikdə peyman kəsdilər, 

Uca Allahadan övlad dilədilər. 

Kimin oğlu olsa qız ona yardı, 

Andından dönənə namusu ardı. 
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Nəzirlər paylandı, dua edildi, 

Tanrı hər birinə bir övlad verdi. 

Xanın oğlu oldu, adı da Mahmud, 

Keşiş Məryəm qoydu öz qızına ad. 

Uşaqlar ay ilə, günlə böyüdü, 

İksi də camalda günlə öyündü. 

Lələ Mahmud xanı tərbiyə edir, 

Mahmud hər bir yerə Lələylə gedir. 

Əyninə geyinir ipək, qanovuz, 

Qızıldan yəhəri, gümüşdən mahmız. 

Mahmud at çaparaq qılınc oynadır, 

Məryəm elm oxuyub əsərlər yazır. 

Mahmud at çapırdı Gəncə çölündə, 

Məryəm gül dərirdi Gəncə çölündə. 

Mahmud aşiq idi Məryəm hüsnünə, 

Məryəmə Əsli dedi, özünə Kərəm. 

Xan Keşişi çağırdı öz hüzuruna, 

Əhdü-peymanı xatırlatdı ona. 

- Toy edib Əslini Kərəmə alaq, 

Sənlə mən çox yaxın bir qohum olaq. 

Qara Keşiş sevindi bu xəbərə, 

- Əslini verərəm Kərəmə ərə. 

Mənə üç ay möhlət lazımdır, ey xan, 

Əsli mənim bircə qızımdır, ey xan. 

Xan rüsxət verdi Qara Keşişə, 

Şəhər hazırlaşdı bu xeyir işə. 

 

                             24.02.2011 
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Əslinin Keşiş tərəfindən Tiflisə qaçırılması  

və Kərəmin onun ardınca getməsi. 

 

Bahar fəsli, lalə bitib düzdə, dağda, 

Bülbüllərin səsi gəlir hər budaqda. 

Telli sazın yenə basıb sinəsinə, 

Kərəm vurğun, Kərəm aşiq Əslisinə. 

Ziyad xanın sarayında toy-düyndür, 

Keşiş alan rüsxətin son günüdür. 

Günəş doğub, dünya nura qərq olubdur. 

Şəhər tamam gül-çiçəklə bəzənibdir. 

Cəngavərlər köhlən atı səyridirlər, 

Pəhləvanlar qurşaq tutub, cəng edirlər. 

Kəcavələr bəzənib bayramsayağı, 

Toy-bayram eyləyir Gəncə torpağı. 

Kəcavə yola düşdü xanın evindən, 

Sovqat aparırdılar şəkərdən, güldən. 

Keşişin evinə izdiham gedir, 

Bütün şəhər əhli toy-bayram edir. 

Kərəmin ruhu göylərə uçub, 

Əslinin qəlbinə yəqin yol tapıb. 

Əslinin vəslinə yetişmək üçün, 

Göydə pərvaz edir Kərəmin eşqi. 

Çatdılar Keşişin xanəgahına, 

Girdilər bayquşlar ötən bağına. 

Gördülər xərabə olubdur bağça, 

Görünmür nə Əsli, nə Keşiş qoca. 
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Bir zaman bu bağda güllər açmışdı, 

Kərəm də Əslisin burda tapmışdı. 

Bağçada gül-çiçək lap çoxdan solmuş, 

El köçüb, yurdunda xərabə qalmış. 

Qonaqlar gördülər bu mənzərəni, 

Axtarıb tapdılar huşsuz Kərəmi. 

Kərəm bihal idi, sanki yatmışdı, 

Ziyad xan kədərə, qəmə batmışdı. 

Gəzdilər hər yanı, yox idi Əsli, 

Yarını tapmayan olmazmı dəli? 

Bir dəli bağırtı qopdu Kərəmdən, 

Fəryaddan ruhu uçdu bədəndən. 

Bu zaman bir qarı gəldi oraya, 

Görüb fəlakəti çatdı haraya. 

Söylədi: - Üç aydır gedibdir Əsli, 

Keşiş aparıbdır Tiflisə onu. 

Ona yetişməsin əli Kərəmin, 

Bağrı qana dönsün yazıq Kərəmin. 

Dünya gözlərində qaraldı birdən, 

Kərəm tez nagahan qalxdı yerindən. 

- Atayi-mehriban icazə ver sən, 

Axtarıb taparam öz butamı mən. 

Atası dil tökdü, getmə ay oğul, 

Bütün dünya olar, inan, sənə qul. 

Gəl məni tək qoyma fani dünyada, 

Dərdindən məhv olar qoca anan da. 

Kərəm saz götürüb səfərə çıxdı, 

Ziyad xan həsrətlə ardınca baxdı. 
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Lələ Kərəmini tənha qoymadı, 

Yol alıb getdilər Tiflisə sarı. 

 

                       28.02.2011 

 

Kərəmin Tiflisə gəlməsi, Əslini tapması, Keşişin Əslini Tiflisdən qaçırması 

 

İki atlı yola düşdü, biri Kərəm, 

Çətin yolda yoldaş oldu ona Lələ. 

Dağlar aşıb, çaylar keçib yol getdilər, 

Güllü yaylaqdakı obaya yetdilər. 

Lələ ilə atdan düşüb orda qaldı, 

Saz çalaraq Əslisini xəbər aldı. 

Öyrəndilər bu yerlərdən karvan ötüb, 

Üç ay əvvəl o karvanla Keşiş gedib. 

Həmin karvan üz tutmuşdur Tiflis sarı, 

Bu xəbərdən artdı Kərəmin qubarı. 

Səhər-səhər nurlu günəş görünəndə, 

Uca dağlar sis-dumana bürünəndə, 

Sağollaşıb at belinə qalxdı Lələ, 

Kərəm ilə səfər etdi Tiflis deyə. 

Çəmənlərdə çiçək açır, ceyran qaçır, 

Göy üzündə bülbül ötür, durna uçur. 

Xəbər aldı durnalardan xan Kərəmim, 

- Deyin mənə hara getdi gözəl Əslim? 

Eşq əlindən yaralanmış telli durna, 

Əslisindən qəmli xəbər verdi ona. 

- Əriməyib Qaf dağının bəyaz qarı, 
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Keşiş onu aparırdı Tiflis sarı. 

Mizrab dəyir, sazın teli inildəyir, 

Yer də, göy də Kərəm üçün eşq diləyir. 

Məhəbbəti dağ çayından körpü saldı, 

Doğma yerlər Xan Kərəmdən uzaq qaldı. 

Hər bulaqda Əslisini gördü Kərəm, 

Tufan vurmuş çəmənzara döndü Kərəm. 

Bülbül qəmgin, Kərəm qəmgin, saz lal olub, 

Kərəm kimi buludlar da yaşla dolub. 

Çiçəklər də boynun büküb, qəmli baxır, 

Qəlblərindən ətirlənmiş kədər yağır. 

Kərəm coşub, yardan ayrı sevinci yox, 

Saz da dərdli, Kərəm kimi möhnəti çox. 

Sel gəlibdir, Kür çayını keçmək olmur, 

Sevən könül butasından ayrı qalmır. 

Aldı sazı, basdı dərdli sinəsinə, 

Sözdən körpü saldı Kürün sinəsinə. 

Mizrab dəyəndə tellər fəğan elədi, 

Dəli Kürdən Kərəm üçün yol dilədi. 

Coşan Kürün ləpələri cilovlandı, 

Coşğun suda Kərəm üçün yol yarandı. 

Keçib Kürü Tiflis sarı üz qoydular, 

Axşam çağı Tiflisə varid oldular. 

Ölkə yaddı, şəhər yaddı, insanlar yad, 

Lələ qəmgin, Kərəm dərdli, Keşişsə şad. 

Keşiş gəlib bu yerlərdə yurd salıbdır, 

Qalmaq üçün hökmüdardan izn alıbdır. 

Kərəm duyur, Əsli burda, yaxındadır, 
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Amma bilmir Xan Əslisi haradadır. 

Gördüyündən soraq etdi Əslisini, 

Göstərdilər Əslisinin məhəlləsini. 

Kərəm gəldi Əsli gəzən çəmənzara, 

Gördü güllər geyib Əslitək qara. 

Aldı sazı, Kərəm dedi, saz ağladı, 

Əsli görüb Xan Kərəmi qan ağladı. 

Kərəm gəlib Əslisini qucaqladı, 

Əsli Kərəm ilə peyman bağladı. 

Bu zaman Qara Keşiş keçirdi bağdan, 

Əsli ilə Kərəmi gördü uzaqdan. 

Gördü qaça bilməz Kərəmin əlindən, 

O zaman tez əl atdı belə bir fəndə. 

Yaxınlaşdı Lələyə, üzdə təbəssüm, 

Əqlində Kərəm üçün qurmuşdu tilsim. 

Keşiş dedi: - Peşmanam mən olanlardan, 

Razıyam ki, Əsli olsun Kərəmə yar. 

Bu gecə qonaqsınız mənim evimdə, 

Səhər toy edərəm Əsliyə mən də. 

Bu xəbər çatanda yazıq Əsliyə, 

Dedi atam sizi aldadır yenə. 

Kərəm də, Lələ də qaldılar orda, 

Ziyad xan hardadır, bəs Gəncə harda? 

Keşiş Baş Keşişlə məsləhət etdi, 

Bütün olanları bir-bir söylədi. 

Keşişə qulaq asıb Baş Keşiş dedi: 

- Qara Keşiş, təcili Tiflisdən gedin. 

Keşiş evə gəldi, bir xeyli dincəldi, 
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Gizlincə köçmək üçün tədarük gördü. 

Gecəylə yığışıb Tiflisdən getdilər, 

Keşişgil Ərzuruma səfər etdilər. 

Səhər öz kirpiyin qaldıran zaman, 

Kərəmgil gəldilər Keşişə mehman. 

Gördülər Xan Əsli köçüb bu yerdən, 

Heç bir iz qalamyıb sevimli yardan. 

Qəm kədər çuğladı Kərəmin qəlbin, 

Saz ilə söylədi dünyaya dərdin. 

                                   

  04.03.2011  
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Keşişin Əslini Ərzuruma gətirməsi, Kərəmin onları tapması və Keşişin Əslini yenidən qaçırması 

 

Kərəm qəmgin, gözü yaşlı oturub, 

Namərd Keşiş Əslisini aparıb. 

Ürəyindən alov çıxıb yandırır, 

Kərəm özü solmuş gülü andırır. 

Lələn hanı, vətən hanı, saz hanı, 

Səni oda, dərdə salan qız hanı. 

Çiçək hanı, ləçək hanı, gül hanı, 

Xan Kərəmi əziz tutan el hanı. 

Niyə yandın, odlandın sən, ay Kərəm?! 

Bu tüstüdən kor oldun sən, ay Lələm! 

Lələ köçdü, yurdu qaldı, ay Kərəm, 

Əslin getdi, eşqin oldu zay, Kərəm. 

Məhəbbətdən daş heykələ dön, Kərəm, 

Alışmısan, Əslin yoxdur, sön, Kərəm. 

Xan oğlunu Keşiş aldatdı yaman, 

Lələ gördü Kərəm üzülüb tamam. 

Söylədi ki, ağlamağa lüzum yox, 

Xan Əsliyə çatmaq üçün ümid çox. 

Tez atlanıb Ərzuruma gedək biz, 

Çətin yolda kömək olsun Rəbbimiz. 

Ata süvar olub xeyli getdilər, 

Gələrək axırda Qarsa çatdılar. 

Çəməndə bir dəstə qızlar oturub, 

Bir qızsa onlara nəğmə oxuyur. 

Kərəm əl uzatdı telli sazına, 

Qızlar da heyran oldu avazına. 
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İncə belli şux qızlardan, 

Xəbər aldı Əslisini. 

Mələk kimi oynayan qız, 

Üç tel alıb hörüyündən, 

Basdı mərmər sinəsinə, 

Xəbər verdi Xan Kərəmə. 

- Əsli getdi Ərzuruma, 

Kaşki düşməsin borana. 

Yola düşdü Kərəm yenə, 

Yoldaş oldu ona Lələ. 

Onlar gəlib yola çatdı, 

Kərəm yoldan soraq etdi. 

- Qəriblərə pənah yollar, 

Mənim Əslim hara getdi? 

Yol uzandı, haçalandı, 

Göydə sanki od qalandı. 

Tufan qopdu, çovğun oldu, 

Buludların qəlbi doldu. 

Kərəm çatdı dağ qaşına, 

Bulud gəldi dağ başına. 

Kərəm gördü çovğun qalxdı, 

Çox dəhşətli bir qar yağdı. 

Kərəm baxdı dağa sarı, 

Əridi dağların qarı. 

Sazın teli od qopardı, 

Bu səs lap ərşə çatardı. 

- Sultan dağı, yol ver keçim, 

Əslim gedib, ona yetim. 
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Ulu Tanrı, çox cavanam, 

Qoyma qərib yerdə ölüm. 

Bulud getdi, günəş güldü, 

Kərəmgil də yola düşdü. 

Çaylar keçib, dağ aşdılar, 

Bir obaya yetişdilər. 

Lələ burdan xəbər aldı, 

Xan Kərəmi dərdə saldı. 

- Keşiş hanı, Əsli hanı? 

Axır qəlbimizin qanı. 

Yaxın gəldi ipək qarı, 

Dedi bütün olanları. 

- Dünən keçdi burdan Əsli, 

Qandallanıb sanki əli. 

Gözündən axırdı qanı, 

Yol getdilər Bursa sarı. 

Eşidənlər qəmləndilər, 

Keşişə qarğış etdilər. 

- Keşişin ürəyi daşdı, 

Kərəmin halı qarışdı. 

Dayanmayıb bu yerlərdə, 

Yola düşdü Kərəm bir də. 

Çaydan sordu Kərəm yarın, 

Dağdan sordu Kərəm yarın. 

- Qarşı-qarşı duran dağlar, 

Xan Əslimi gördünüzmü? 

Göy üzündə süzən durna, 

Xan Əslimi gördünüzmü? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 215 

 

Halın pərişan olduğun, 

Gözlərindən qan axdığın, 

Həsrətlə yola baxdığın, 

Getdiyi yolu gördünüzmü? 

“Ərzurumun gədiyinə varanda”, 

Dizlərinin taqəti də kəsildi. 

Bu çovğunda kəsilibdir umudlar, 

Su yerinə qan ələyir buludlar. 

Şaxta, boran quduz ittək ulayır, 

Lələ huşsuz, Kərəm isə ağlayır. 

Telli sazı inildədi Kərəmin, 

Sonu yoxdu bu əzablı günlərin. 

Külək güclü, qar sovrulur hər yana, 

Şaxta dolur həm iliyə, həm qana. 

Saz ağlayır, haray salır dünyaya, 

Çovğun isə atın çapır hər yana. 

Kərəm gördü Lələ ağır haldadır, 

Qarğış etdi Ərzurumun dağına. 

- Ceyranlara həsrət qalsın yamacın, 

Qız-gəlinə həsrət qalsın bulağın. 

Gül-çiçəyi bitirməsin çəmənin, 

Zirvələrin qartal üzü görməsin. 

Bayram edir Qara Keşiş, 

Viranə dön, səni dağlar. 

Lələm öldü, mən tənhayam, 

Bəs mən ölsəm kimlər ağlar? 

Tanrı hökmü çox böyükdür, 

Haqq nidasın eşidəndir. 
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Kərəm sözün bitirəntək 

Tufan kəsdi, yol açıldı. 

Lələ durdu tez ayağa, 

Dizlərinə taqət gəldi. 

Haqqa doğru yol aldılar, 

Gəlib Ərzuruma çatdılar. 

Ərzurumun düzlərində 

Ceyran qaçır, cüyür gəzir. 

Çəmənlərdə çiçək açıb, 

Gözəl qızlar onu dərir. 

Kərəm burda endi atdan, 

Su içərək saf bulaqdan, 

Əslisini xəbər aldı, 

Cavabdan pərişan oldu. 

Dedilər dünən axşam 

Əsli getdi Qeysər sarı. 

Səma təmiz, üfüq nurlu, 

Süzür göydə nazlı durna. 

Qaqqıldaşdı telli durna, 

Od düşdü Kərəmin canına. 

Telli sazı naz eylədi, 

Görək Kərəm nə söylədi. 

- Qarabağdan gələn durna, 

Bizim ellər yerindəmi? 

Bahar çiçəyitək qızlar, 

Çəmənlərin seyrindəmi? 

Siz atama xəbər verin, 

Kərəm yaman dərdə düşüb. 
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Siz anama ərz eləyin, 

Oğlun yazıq günə düşüb. 

Gecə düşdü, Lələ ilə 

Kərəm qaldı Ərzurumda. 

İndi sizə xəbər verim 

Şeytanxislət Qara Keşişdən. 

Keçib Ərzurum dağını 

Keşiş məskən saldı burda, 

Bu yerlərin adı Qeysər, 

Qızlar gözəl, oğlanlar ər. 

Keşiş gəldi tez saraya, 

Xəbər verdi o paşaya. 

- Kərəm adlı dəli aşıq, 

Olubdur qızıma aşiq. 

Didərgin salıb elimdən, 

Nalə düşməyir dilimdən. 

Gecəm yoxdur, gündüzüm yox, 

Dərdim, qəmim, möhnətim çox. 

Qızım Əsli qorxur ondan, 

Qurtaracam haçan oddan? 

Canım sənə qurban paşa, 

Qanımı sən tökmə haşa. 

Dəli Kərəmdən qurtar məni, 

Qorusun Xudaya səni. 

Paşa vəzirə əmr elədi, 

Gəlsə bura dəli Kərəm, 

Tez həbs edib sal zindana, 

Qoyma gəlsin o bu yana. 
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Güllü çəmən, quşlar oxur, 

Hər tərəfdən ətir qoxur. 

Qızlar çıxıb seyrəngaha, 

Çəmən güldür başdan-başa. 

Əsli də çıxmışdı seyrə, 

Qəmli baxırdı hər yerə. 

Qızlar nəğmə oxuyurdu, 

Bəzi qızlar oynayırdı. 

Bu vaxt Kərəm ilə Lələ 

Gəlib çıxdılar bu yerə. 

Pal-paltarı tamam cırıq, 

Bu baxçaya gəldi aşıq. 

Qızlar gördü aşıq gəlir, 

Ah-naləsi ürək dəlir. 

Qız-gəlinlər yığışdılar, 

Deyib, gülüb, danışdılar. 

Qızlar dedi aşıq saz çal, 

Gözəllərin könlünü al. 

Kərəm baxdı Əsli orda, 

Günü keçir ahü-zarda. 

Qəlbi yaman qövr elədi, 

Alıb sazı belə dedi: 

- Məni ağlar qoyan gözəl, 

Yaxan düymələ, amandır. 

Sinəni bədnəzər görər, 

Yaxan düymələ, amandır. 

Açılıb köynək yaxası, 

Yaxan düymələ, amandır. 
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Külək əsər, soyuq olar, 

Yaxan düymələ, amandır. 

Kəsilibdir səbrü-qərar, 

Yaxan düymələ, amandır. 

Aşıq belə deyən zaman, 

Qızlar baxdı bir-birinə. 

Əsli gördü köynəyinin 

Yaxası çak olan odur. 

Tez bağlayıb düyməsini, 

O gizlətdi sinəsini. 

Dedi: - Aşıq, qəribəm mən, 

Qarabağdan gəlmişəm mən. 

Mənim orda butam qalıb, 

Heç qurtulmaz dərdə salıb. 

Kərəm gördü bu libasada 

Tanımadı Əsli onu. 

Sarılaraq telli saza, 

Görək nələr dedi qıza: 

- Aman Əsli, Xan Kərəməm, 

Səhralara düşən mənəm. 

Mən atmışam xan taxtımı, 

Sənə verdim öz baxtımı. 

Üzmə məni gözəl Əsli, 

Eşqin məni edib dəli.  

Əsli bildi bu Kərəmdi, 

Bihuş oldu, artdı qəmi. 

Qızlar görcək bu işləri, 

Ordan qovdular Kərəmi. 
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Su vurdular gül üzünə, 

Əsli xan gəldi özünə. 

Xəbər aldı aşıq hanı, 

Qovmayın o binəvanı. 

Kərəm uzaq getməmişdi, 

Bulaq üstə dayanmışdı. 

Əsli bürünüb donuna, 

Getdi Kərəmin yanına. 

Evlərini verib nişan, 

Çəmənlikdən getdi haman. 

Kərəm gəldi tez bazara, 

Aldı ipək, həm zərxara. 

Dərzi bundan paltar tikdi, 

Kərəm paltarı geyindi. 

Döndü gözəl bir cavana, 

Gəldi Keşişin evinə. 

Gördü Əsli bağda gəzir, 

Dövrəsində bülbül süzür. 

Qəlbi yaman alovlandı, 

Ötən anı bir-bir andı. 

Baxdı saza, saz kövrəldi, 

Birdən Kərəm dilə gəldi: 

- Məlul-məlul baxma Əsli, 

Gəlmişəm səni aparam. 

Bəsdir ayrı qaldığımız, 

Gəlmişəm səni aparam. 

Dağlar aşıb, çay keçmişəm, 

Gəlmişəm səni aparam. 
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Qoymaram burda qalasan, 

Gəlmişəm səni aparam. 

Sənsiz burdan getməyəcəm, 

Gəlmişəm səni aparam. 

Kərəm sözün sona verdi, 

Əslisini ağlar gördü. 

- Göz yaşını silləm Əsli, 

Sənə qurban ollam Əsli. 

Xuda bizə kömək olar, 

Gəlmişəm səni aparam. 

Əsli dedi: - Dayan Kərəm, 

Eşq oduna yanan mənəm. 

Çuğullayıb atam səni, 

Verməyəcək sənə məni. 

Paşa vəzirə əmr verib, 

Səni salsınlar zindana. 

Əsli gördü çox uzaqdan 

Qarı gəlir ona sarı. 

Bu Əslinin anasıdır, 

Kərəmi oda salasıdır. 

Qarı gördü Əsli burda 

Söhbət edir bir aşıqla. 

Yaxın gəldi, sual etdi, 

Kərəm dedi: - Qəribəm mən. 

Ağrıyan bir dişim vardır, 

Gəlmişəm ki, çəkəsən sən. 

Qarı dişi çəkmək üçün 

Əl uzatdı kəlbətinə. 
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Kərəmin bir dişin çəkdi, 

Təmiz qanın yerə tökdü. 

Əslinin ürəyi yandı Kərəmə, 

Dedi: - Ay ana, bəsdir, eləmə! 

Kərəm gördü bu haləti, 

Daha ürəyi dözmədi. 

- Göz yaşların leysan oldu, 

Bu dünya ona dəyməz. 

Kərəm canın qurban versə, 

Bircə damla yaşa dəyməz. 

Kərəm adın eşidəndə, 

Qarı bildi bu Kərəmdir. 

Qaçdı Keşişin yanına, 

Xəbər verdi bunu ona. 

Kərəm tənha qalan zaman, 

Sarıldı öz Əslisinə. 

Sanki bulud yağış ilə, 

Ruh isə bədən ilə, 

Çiçəklər də çəmən ilə, 

Görən gözlər işıq ilə, 

Vuran ürək al qan ilə, 

Sanki ciyər hava ilə, 

Körpə uşaq ana ilə 

Qucaqlaşıb qovuşdular. 

Kərəm getdi həmin bagdan, 

Xeyli baxdı çox uzaqdan. 

Gecə gəldi həmin yerə, 

Baxdı Əsli yatan evə. 
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Fərraş keşik çəkir orda, 

Gördü Kərəm gəlir ora. 

Həbs elədi fərraş onu, 

Bağlatdırdı əl-qolunu. 

Gətirdilər tez saraya, 

Təqdim etdilər paşaya. 

Paşa sordu sən müsəlman, 

Əsli gavur, keşiş qızı. 

Gəl əl çək sən bu sevdadan, 

Sənə alaq başqa qızı. 

Eşidəndə bu sözləri, 

Doldu Kərəmin gözləri. 

-Əsli üçün eli atdım, 

Xan aşıma zəhər qatdım, 

Gəncliyimi eşqə satdım, 

Buta gəlib Əsli mənə. 

Ziyad xanın oğluyam mən, 

Doğulmuşam Gəncədə mən. 

Tələ qurub Keşiş mənə, 

Buta gəlib Əsli mənə. 

Mən Kərəməm haqq aşığı, 

Könlüm Əslinin aşiqi. 

Bütün qızlar yaraşığı, 

Buta gəlib Əsli mənə. 

Paşa çağırdı Keşişi, 

İzah elə sən bu işi. 

Keşiş dedi o dəlidir, 

Yalan deyir, o aldadır. 
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Kərəmə qız vermərəm mən, 

Düşmən olub mənə Kərəm. 

Çağırdılar Əsli gəlsin, 

Olanlara izah versin. 

Əsli gəlib söylədi ki, 

O Kərəmin butasıdır. 

Kərəm harda olacaqsa, 

Əsli orda olasıdır. 

Keşiş ayrı salıb bizi, 

O aldadır yenə sizi. 

Qara Keşişə söylədilər, 

Sən gəl qızı ver Kərəmə. 

Keşiş naçar qalıb bu vaxt, 

Hazırlıqçün istədi vaxt. 

- Üç gün möhlət verin mənə, 

Verim Əslini Kərəmə. 

Paşa ona möhlət verdi, 

Kərəm buna çox sevindi. 

Xalq yığışdı toy etməyə, 

Keşiş getdi öz evinə. 

Keşiş yenə namərd çıxdı, 

Gecə ilə burdan qaçdı. 

Səhər Qeysər eli bildi, 

Keşiş xalqı aldadıbdır. 

Paşa qoşun saldı yola, 

Sanki Keşiş çıxdı yoxa. 

Nə Keşişi tapmadılar, 

Nə Əslini görmədilər. 
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Kərəm burda sağollaşdı, 

Lələ ilə yola düşdü. 

Kərəm bir dərd çəkirdisə, 

Saz ikiqat artıq çəkir. 

Kərəmin tək dili yanır, 

Sazın dili, teli yanır. 

Kərəm gözdən tökürsə yaş, 

Saz teliylə edir savaş. 

Kərəm hara gedirdisə, 

Saz da ona oldu yoldaş. 

Kərəmin ürəyi yandı, 

Saz bu dərddən alovlandı. 

Kərəm nalə çəkən zaman, 

Sazın teli edir fəğan. 

Kərəm dara düşən zaman, 

Saz da olur ona həyan. 

Qarlı dağlar aşan zaman, 

Saz Kərəmə kömək olur. 

Səsin Haqqa çatdırmaqçün 

Kərəm sazı dilləndirir. 

 

09.03.2011- 12.03.2011 

 

Kərəmin Hələbə gəlməsi, Əslini tapması, 

Keşişin məcburən toya razı olması 

 

İnsanın zatında gədalıq olsa, 

Namərdlik edəcək həmişə sənə. 
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Hər kəsin qanında kişilik olsa, 

Sirdaşlıq edəcək həmişə sənə. 

Kərəmin gəldiyin duyduğu üçün, 

Keşiş də qaçırdı hey dayanmadan. 

Yağışa düşsə də o dayanmadan, 

Gecə də, gündüz də yol gedir tamam. 

Qaçaqdan, quldurdan qorxmadan Keşiş, 

Qaçırdı Kərəmdən lap uzaqlara. 

Sanki bir ölümdən qaçırdı bədən, 

Bilirdi müşküldür qaçmaq taledən. 

Keşiş yol gedirdi hey dayanmadan, 

Əsli də bezmişdi bu qaçhaqaçdan. 

Keşiş inad edib Qeysərdən qaçdı, 

Qaçmaqla özünə təskinlik tapdı. 

Əslinin nifrəti artmışdı ona, 

İnanmırdı bu əzab yetəcək sona. 

Qaçırdı Qara Keşiş qara ruhla, 

Əslinin günləri keçirdi ahla. 

Əqrəbin xisləti sancmaqdır deyə, 

Cəhd etmə xasiyyətin dəyişdirməyə. 

İlan öz zəhərin boşaltmaq üçün, 

Səbrlə gözləyər qurbanı gəlsin. 

Ovunu tələyə salmaq istəyən, 

Bütün tədbirlərə əl atar həmən. 

Bulud nifrət edib Günün halına, 

Köksüylə kölgə salır camalına. 

Keşiş gəlib çatdı Hələb elinə, 

Özünü salaraq mələk cildinə, 
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Paşaya söylədi, amandır paşa, 

Bir dəli elimdən didərgin salıb. 

Qızımın həyatı təhlükədədir, 

Cahanda ümidim yalnız sizədir. 

O aşıq paltarı geyib sərbəsər, 

Qızımı salıbdır eldən dərbədər. 

Mən yazıq qocaya gəlsin rəhminiz, 

Duaçı olarıq daim sizə biz. 

Paşa izn verdi Keşiş yurd salsın, 

Əsli də, Keşiş də Hələbdə qalsın. 

İndi xəbər verim sizə Kərəmdən, 

Gördü Əsli çıxıb gedib Qeysərdən. 

Keşişin felindən qəzəbnak oldu, 

Kədərdən, qüssədən gözləri doldu. 

Sağollaşıb Qeysər əhliylə, 

Hələb şəhərinə üz tutdu yenə. 

Səhralar keçdilər, yollar aşdılar, 

Sonra çox uca bir dağa çatdılar. 

Burda ocaq çatıb od qaladılar, 

Bir hovur dizinin dincin aldılar. 

Dərədən dağlara duman süründü, 

Səmada bir dəstə durna göründü. 

Lələ üz tutaraq mavi səmaya, 

Kərəmin dərdini dedi durnaya. 

- Göydə uçan qoşa telli durnalar, 

Xan Kərəmin sevgilisi Əslidir. 

Keşiş onu qərib elə aparıb, 

Kərəmi sağalmaz bir dərdə salıb. 
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Durnalar üz tutub qəmli Kərəmə, 

Dedilər Əsli bürünüb ələmə. 

Keşiş onu aparıbdır Hələbə, 

Keşiş səni sala bilər tələyə. 

Eşidəndə bu sözləri xan Kərəm, 

Üz-gözünü sardı ələm, kədər, qəm. 

Üz tutaraq göydə uçan durnaya, 

Olanları ərz elədi onlara. 

- Mən Kərəməm, uzaq düşdüm elimdən, 

Ayrı düşdüm qönçə kimi gülümdən. 

Acı bir söz çıxmayıbdır dilimdən, 

Mən ağlaram, siz sevinin, durnalar. 

Xan oğlunu ağlar qoyan, ay gözəl, 

Səmalarada şəfəq saçan ay gözəl. 

Əslisinə həsrət qalan ay, göz, əl, 

Xan Kərəmə sirdaş olub, durnalar. 

Bu sözlərdən qəlbi doldu Lələnin, 

Bundan artıq səbri yoxdu Kərəmin. 

Lələylə düşdülər yolun ağına, 

Yetdilər paşanın güllü bağına. 

Bir qədər dincəlib söhbət etdilər, 

Sonra yorğunluqdan yuxuya getdilər. 

Paşa öz bağını çıxmışdı seyrə, 

Gəldi Kərəmgilin yatdığı yerə. 

Gördü iki nəfər yatır çəməndə, 

Libasından görünür düşüblər dərdə. 

Əmr etdi oyadın onları həmən, 

Görək bizim bağda kimdir dincələn. 
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Əsgərlər gələrək təbil çaldılar, 

Yuxudan oyandı yatan yolçular. 

Kərəm də, Lələ də qaldırıb başın, 

Gördülər ətrafı sarıbdır qoşun. 

Paşa soruşdu yolçular kimsiniz, 

Neçin bağçada məskən salmısınız? 

Lələ nişan verdi Kərəmlə özün, 

Paşaya ərz etdi hər sözün düzün. 

- Gəncədən gəlmişik böyük hökmüdar, 

Dərdimiz səninlə bir əlac tapar. 

Ziyad xanın oğlu Xan  Kərəm budur, 

Əslinin eşqindən odlanan odur. 

Lələ olanları bir-bir söylədi, 

Paşa da onları səbrlə dinlədi. 

Üz tutub Kərəmə dedi:- Ey cavan, 

O bir gavur qızı, sənsə müsəlman. 

- Paşa, mən xan oğlu Xan Kərəməm, 

Əslini sevirəm, bundan dönmərəm. 

Paşa eşidəndə Kərəmin sözün, 

Dəqiqləşdirməkçün işin hər üzün, 

Əmr etdi Keşişi bura gətirin, 

Əmri təcili yerinə yetirin. 

Bu zaman çağrıldı Keşiş meydana, 

Paşa çoxlu suallar verdi ona. 

Keşiş də girərək minrəngli dona, 

Dedi: - Paşa, siz inanmayın ona. 

Qızım nişanlıdır, özgə malıdır, 

Kərəm yalan deyir, baxın, dəlidir. 
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Əsli də çağrıldı həmin məclisə, 

Olanlar söyləndi bütün hər kəsə. 

Paşa soruşdu ki, qızım, söylə sən, 

Kərəm kimdir, kimə nişanlısan sən? 

Keşiş söyləyəndə həqiqət varmı? 

Kərəm dəlidirmi, sənə yardımı? 

Əsli cavab verdi o suallara, 

Aydınlıq gətirdi bu olanlara. 

- Bir oğlana nişanlayıb atam məni, 

Salıbdır qəlbimə kədəri, qəmi. 

Mən yalnız Kərəm üçün yaranmışam, 

Onu sevdiyim üçün yaşayıram. 

Kərəmsiz yaşamaq ölmə bərabər, 

Onsuz keçən günlər gedibdir hədər. 

Paşam səndən budur ricam, 

Qurtar məni bu bəladan. 

Mən Kərəmin butasyam, 

Sonda ona çatasıyam. 

Kərəm burda, mən burdayam, 

Əlim çatmır sevdiyimə. 

Atam buna mane olur, 

Bu vüsala əngəl olur. 

Eşidəndə bu sirləri, 

Paşa yaman qəzəbləndi. 

Kərəm ilə Əsli üçün, 

Əmr elədi toy qurulsun. 

Kəcəvalar bəzədilsin, 

Bütün şəhər hazırlansın. 
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Keşiş gördü əlac yoxdur, 

Əl atdı tez belə fəndə. 

Sifətinə gülüş verib, 

Vaxt almaqçün yalan dedi: 

- Paşa, mənə möhlət verin, 

Əsli üçün mən toy edim. 

Xalq qışqırdı izn vermə, 

Yenə qaçıb gedər burdan. 

İnanma sən Qara Keşişə, 

Əlac elə sən bu işə. 

Paşa dedi: - Keşiş dayan, 

İnsanlara demə yalan. 

İzn verdim sənə Keşiş, 

Tez həll olsun sonda bu iş. 

Qovuşsunlar sevgililər, 

Balıq bilməz, xalıq bilər. 

Eşidəndə bu xəbəri 

Çox sevindi Qara Keşiş. 

Fikirləşdi, burdan qaçıb 

Gedərik biz uzaqlara. 

Paşa dedi toya kimi 

Əsli qalsın sarayımda. 

Saxlayaram qızım kimi, 

Şənlik edər öz toyunda. 

Əmr etdi ki, Əsli getsin 

Qızlarının sarayına. 

Keşiş bundan qəmə batdı, 

Gördü artıq çarə yoxdur. 
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O hiyləgər, alçaq qəlbli, 

Qırx gün möhlət istədi. 

Paşa ona möhlət verdi, 

Keşiş Qüdsə sarı getdi. 

Qüdsdə bir keşiş vardı, 

Keşişlərə başçı idi. 

Qara Keşiş gəlib ora, 

Əhvalatı danışdı ona. 

O da yığdı keşişləri, 

Ərz elədi bu işləri. 

- Dara düşüb Qara Keşiş, 

Gəlin ona kömək edək. 

Ətrafdan keşişlər yığışdılar Qüdsə, 

Əncam çəkmək üçün onlar bu işə. 

Yığışıb gəldilər Hələb şəhrinə, 

Əlac etdilər Keşişin dərdinə. 

Qüdsdən yığışıb gələn keşişlər, 

Əsliyçün atlasdan paltar tikdilər. 

İlan qabığıtək çox parıldayır, 

Kərəmtək günahsız qurban axtarır. 

Hər tikişi ilan kimi qıvrılıb, 

Xan Kərəmi sancmaq üçün gözləyir. 

Sinəbəndi çarpaz qoşa düyməli, 

Düymələrin ucu qızıl ilməli. 

Hər ilmədə şahmar ilan qıvrılıb, 

Suya gələn bir susuzu gözləyir. 

Bu paltar büsbütün tilsimli idi, 

Keşiş də gətirib Əsliyə verdi. 
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Dedi: - Əməl etsən mən deyənlərə, 

Etiraz etmərəm izdivacına. 

Düyməni sən açma, qoy Kərəm açsın, 

Bununla arzuya, həm kama çatsın. 

Babalım boynuna əməl etməsən, 

Sözümü eşitsən fayda görərsən. 

Əsli də geyindi həmin paltarı, 

Bununla Kərəmi odlara saldı. 

Bütün Hələb əhli şənlik edirdi. 

Hamı Kərəmə xoşbəxtlik dilərdi. 

Hətta səma da sevinirdi bu işə, 

Günəş də şəfəq saçırdı həmişə. 

Necə gözəl idi bəy də, gəlin də, 

Alqış söylənirdi bəyə, gəlinə. 

Kərəm daxil oldu bəy otağına, 

Əsli uzanıbdır gül yatağına. 

                              

19-22.03.2011 

 

 

 

Kərəmin vüsala çatmadan yanması, Əslinin Kərəmin közü ilə odlanması, Keşişin arvadının etirafı, Keşiş 

və arvadının cəzalandırılması 

 

Neçə illər həsrət qalan yar ola, 

Sonda gəlib vüsalına yetəsən. 

Eşq yolunda qurban getsə də canı, 

Aşiq üçün bundan gözəl pay hanı? 

Xəlvət otaq, sevgili yar, bir də sən, 
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Ürək dözər bu vüsala görəsən? 

Heç bir ürək tab gətirməz işvəyə, 

Gəlin nazı çox xoş olar hər bəyə. 

Şam işığı, otaq sirli görünür, 

Sevən ürək vüsal üçün döyünür. 

Əsli sanki yeni doğmuş hilaldı, 

Aşiq Kərəm gözəllikdən bihaldı. 

Şamın nuru yayılırdı otağa, 

Qara zülflər dağılmışdı yanağa. 

İki aşiq oturmuşdu yan-yana, 

Az qalırdı sevən ürək dayana. 

Kərəmin gözləri sanki bulaqdı, 

Əslinin qəlbinə sevgilər axdı. 

Dil də aciz idi eşqin önündə, 

Baxışlar deyirdi sevgi sözün də. 

Şamın şölələri titrəyib əsir, 

Ürəyin vurğusu həmin an kəsir. 

Həyəcan bürüyüb bütün otağı, 

Çiçəkdən qurulub yarın yatağı. 

Sanki şam da hiss edirdi olanı, 

Odlu yaşlar axıdırdı giryanı. 

Xan Əslinin solmamışdı yanağı, 

Səma kimi açıq idi qabağı. 

Köks dolusu nəfəs aldı Xan Kərəm, 

Yaxınlaşdı Əslisinə həmin dəm. 

Əsli dedi: - Atam mənə and içdirib, 

Düymələri yalnız sənə açdırım. 

Atlas donun düymələrin aç, Kərəm, 
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Bundan sonra vüsalına çat, Kərəm. 

Neçə ildir səbr etmişdi Xan Kərəm, 

İndi daha dözə bilməz hicrana. 

Qəlb istəsə səbr edərdi bu işə, 

Amma əllər yaman düşdü təşvişə. 

Köynək altda narlı bir bağ var idi, 

Xan Kərəm də bundan xəbərdar idi. 

Yaxınlaşdı bağçadan gül dərməyə, 

Çəmənzarda bitrən gülü görməyə. 

Paltarın yaxası çarpaz düyməli, 

Kərəm çox çalışdı düyməni açsın. 

Düymələr açılıb sona çatanda 

Əvvəl açılanlar bağlandı sonda. 

Kərəm çox çalışdı, açılan düymə, 

Yenidən bağlandı ilməbəilmə. 

Kərəm əl uzatdı telli sazına, 

Nəğmələr oxudu Keşiş qızına. 

- Uca Tanrım kömək ol sən, 

Bu möhnətdən qurtarım mən. 

Yarımın yaxası açılsın həmən, 

Əslinin vəslinə yetişərəm mən. 

Haqq olan haqq sözün eşitdi o dəm, 

Əsli azad oldu çarpaz düymədən. 

Kərəm yaxınlaşdı qucsun yarını, 

Dərsin bağçasının gözəl narını. 

Yenidən düymələr bağlandı həmən, 

Təəccübdən heyrətə düşmüşdü Kərəm. 

Sazı dilləndirdi ah-nalə ilə, 
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Yetişə bilmədi ətirli gülə. 

- Keşiş mənə zülüm edib, ay düymə, 

Vüqarlı başımı gəl indi əymə. 

İllərdir həsrətəm gözəl Əslimə, 

İndi qarşımızda sən sipər çəkmə. 

Tilsimdən yoğrulub düymənin zatı, 

Qaraldı Kərəmin şanlı həyatı. 

Kərəm həsrət ilə Əsliyə baxdı, 

Əslinin köksündən bir alov qalxdı. 

Xan Kərəm büründü tamam alova, 

Dünya da büründü fəğana, aha. 

Əsli çox çalışdı, sönmədi bu od, 

Sönməzdi, haqq üçün yanmışdı bu od. 

Artıq öz  işığın itirmişdi şam, 

Kərəmin bədəni oldu canlı şam. 

Kərəmin naləsi ərşə dirəndi, 

Görənlərin köksü qana bələndi. 

Hətta Uca Tanrı görəndə bunu, 

Ağladı Kərəmin yanan halına. 

Sonra qəzəblənib belə söylədi, 

Yerdə qoymayacam bu nahaq qanı. 

Keşişlər durmuşdu bir az kənarda, 

Sevinclə baxdılar onlar bu oda. 

Kərəmin tüstüsü sardı dünyanı, 

Sevgidən döyünən o ürək hanı? 

Min ildir günəş də səmada yanır, 

Kərəmin vücudu oddan nurlanır. 

Keşiş çox sevindi, Kərəm yanmışdı, 
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Onun vücudunun külü qalmışdı. 

Bu zaman fərraşlar gəldi haraya, 

Qara Keşiş aparıldı saraya. 

Paşa əmr elədi həbs olsun Keşiş, 

Zindanın küncünə atılsın Keşiş. 

Qarı yaxınlaşdı Əsliyə sarı, 

Əsli də tez bağladı qapıları. 

Saçını süpürgə edərək Əsli, 

Üç gündür süpürür Kərəmin külün. 

Gözündən tökərək qanlı yaşları, 

Küldən Kərəm üçün heykəl tikirdi. 

Kərərmin sazı da dönmüşdü külə, 

Külə qarışaraq gəliridi dilə. 

Bu dəm kül içində bir qov göründü, 

Əslinin saçları oda büründü. 

Yanırdı Əslinin gözəl vücudu, 

Elə bil canlı bir tonqal yanırdı. 

Görünən Əslinin alovu deyil, 

Dərd parçalayan qəlbinin odudur. 

Vücudundan çıxan qara tüstülər, 

Səmada ağ göyərçinə döndülər. 

O məsum aşiqin təcəssümüydü, 

Bu çirkli dünyadan uçub gedirdi. 

Əslinin vücudu yanıb kül oldu, 

O gözəl bədənin yerin kül aldı. 

Töküldü Əslinin külü hər yerə, 

Qarışdı Kərəmin külüylə bir yerə. 

Canlı vücudları qovuşmamışdı, 
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Artıq külləriylə qovuşdu onlar. 

Məhəbbət həqiqi olarsa əgər, 

Külüylə olsa da qovuşa bilər. 

Yerdə qovuşmayan eşq mələkləri, 

Səmada çatacaq yar vüsalına. 

Allahın yanına ucalan nida, 

Gəlib çatdırıldı paşaya sonda. 

İşdən agah etdi vəzir paşanı, 

Dəhşətli hadisə sarsıtdı onu. 

Əmr etdi meydanda məclis qurulsun, 

Müqəssir kimdirsə, boynu vurulsun. 

Keşişlə arvadı gəldi meydana, 

Əlləri batmışdı günahsız qana. 

Qara geyinmişdi Hələb şəhəri, 

Gecəyə dönmüşdü nurlu səhəri. 

Cəllad nimçə ilə meydana gəldi, 

Əsliylə Kərəmin külün gətirdi. 

Ürəyi daş kimi sınmaz olsa da, 

O da gözlərindən qan-yaş tökürdü. 

Paşa soruşdu ki, bu necə işdir, 

İnsan öz qızına belə zülm edər? 

Keşişin arvadı bir söz söylədi, 

Eşidən insanlar dəhşətə gəldi. 

- Əsli mənim qızım olmayıb heç vaxt, 

Dediyimə şahiddir o böyük Allah. 

Günlərin birində cavan bir qadın, 

Çoxdan unutmuşam mən onun adın, 

Gəncədən gələrək mənim evimə, 

Kömək etmək üçün yalvardı mənə. 
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Çox gözəl, hamilə bir qadın idi, 

Bu bir türk bəyinin xanımı idi. 

Bu qadın dünyaya bir qız gətirdi, 

Bu zaman öz həyatını itirdi. 

Meyiti gizlətdik Keşişlə birgə, 

Artıq körpəsi də düşmüşdü dərdə. 

Bir gün bizim evə gəldi bir kişi, 

O ölən qadının yoldaşı idi. 

Türk bəyi soruşdu həmin qadını, 

Biz dedik bilmirik onun adını. 

Böyütdüm körpəni öz qızım kimi, 

Unutdurdum ona dərdi, ələmi. 

Əsli o qadından doğulan qızdır, 

Mənim qızım deyil, türkün qızıdır. 

İnsanlar eşitdi bu hekayəti, 

Keşişlə qadına artdı nifrəti. 

İnsanlar dəhşətdən qan ağlayırdı, 

Hətta səmalar da yas saxlayırdı. 

Qara buludlarla doldu səmalar, 

Kərəm faciəsin eşidən ağlar. 

Paşa əmr etdi yandırılsın onlar, 

Keşiş və arvadı yanmalıdırlar. 

Sonra od qalanıb tonqal çatıldı, 

Keşişlə arvadı oda atıldı. 

Qara tüstü sardı bəyaz səmanı, 

Keşişlə arvadı aldı cəzanı. 

Həmin vaxt Lələ də meydanda idi, 

Götürdü Kərəmlə Əslinin külün. 

Məqbərə tikdirdi yol ayrıcında, 
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Orada saxladı onların külün. 

Kərəmə yoldaşlıq eyləyən Lələ, 

Kərəmin külünə keşik çəkirdi. 

Kərəmə sevgiylə baxan gözləri, 

İndi onun üçün qan-yaş tökürdü. 

Qarabağ elinə əsən küləyə 

Üzünü tutaraq deyirdi belə: 

- Kərəmin qoxusun aparın yurda,  

Bilsinlər Əsliyə qovuşub Kərəm. 

Söyləyin göylərdə, mələk donunda, 

Əsliylə səyahət eyləyir Kərəm. 

Sonsuzdur dünyanın qəmi, kədəri, 

Qalib, bağla artıq sən bu dəftəri. 

Bu dastanın izinə düşəndən bəri, 

Kərəm tək min dəfə odlanmısan sən. 

Hələbdə soydular Nəsimi tənin, 

Samirə görübdür Babəkin qanın. 

Eşidin insanlar, alışın, yanın, 

Sonda həqiqəti anlayın, qanın. 

Erməni fitnəsi sarıb dünyanı, 

Yəqin ki, tutacaq Kərəmin ahı, 

Kərəmin ahına* oynayanları, 

Nahaqqa yoldaşlıq eyləyənləri. 

               

25.03.2011-27.03.2011 

                                     

                                                                                                                    

                              

                                                           
*
 Burada “Yanıq Kərəmi” aşıq mahnısı nəzərdə tutulur. Mən bu barədə “Kərəm fəryadı” adlı bir şeir də yazmışam.   
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Aforizmlər 
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AFORİZMLƏR 

 

əyatda yaşayan hər bir insan müxtəlif hadisələrlə, insanlarla, prosseslərlə rastlaşır. 

Mən də “Aforizmlər” adı ilə qeyd etdiyim fikirlərə öz həyatımda rast gəlmişəm və 

bunları qeyd etməklə oxuyaraq onları dərk edənlərə bir faydası olacağı ümidi ilə bu 

kitabda çap olunmağını lazım bildim. Hazırkı kitabımda bu fikirlərdən 50-si qeyd olunub.  

             

1. İradəli insan cilalanmamış almaz kimidir. Almaz müxtəlif təsirlərə, cilalanmaya məruz qaldıqca öz 

bərkliyini, qiymətini artırdığı kimi iradəli insan da əhatə olunduğu mühitin, cəmiyyətin sərt qaydalarının 

təsirindən özünün ən yaxşı keyfiyyətlərini büruzə verir. 

 

2. Əgər elmi məlumatlara və dini göstərişlərə əsaslansaq belə bir qənaətə gəlmək olar ki, müxtəlif 

xüsusiyyətli insanların dünyaya gəlməsində elə böyük fərq yoxdur. Fərq onları əhatə edən mühitdə, bu 

müihti təşkil edənlərdə və insanın öz iradəsindədir. 

 

3. İnsanın həyata qarşı inamı olmadıqda O, bu həyatda yaşaya bilməz. Çünki bu zaman həyat onun 

gözündə bayağılaşar, öz rəngini itirər. Bundan sonra isə həyatda yaşamağın mənası olmaz. (İntiahrların 

əsas səbəblərindən biri budur.) 

 

4. Bir insanının yaxşı və ya pis olduğunu bilmək üçün onunla maddi marağın toqquşması vacibdir. Bu 

zaman əgər o, sənin üçün güzəştə gedərsə deməli yaxşı insandır. 

 

5. Yaxşılığı elə edin ki, onu etdiyiniz şəxs bunun yaxşılıq olduğunu bilsin. Sizin bu işləri etməyə borclu 

olduğunuzu düşünməsin. 

 

6. Yeni doğulmuş körpə dünyaya gələndə ağlayır. Fizioloji olaraq bu ağ ciyərlərə havanın dolması və 

reseptorların qıcıqlanaraq ağrı əmələ gətirməsi ilə baş verir. Əslində körpələr dünyaya gələn zaman 

qanadlarının olmadığını görüb uçaraq bu çirkli dünyadan pak səmalara gedə bilməməsinə görə 

ağlayırlar. Onların göz yaşları cənnətdən götürülmüş ənbərdir. 

 

7. Valideynlər həyatımızda olan yeganə insanlardır ki, öz ömürlərini, var-dövlətlərini, həyatını bizim üçün 

təmənnasız sərf edirlər, amma bunun müqabilində bizdən heç nə ummurlar. Böyük Yaradan da insana 

hər şeyi təmənnasız bəxş edib. Burda fərq ondadır ki, valideyn yaradılan, Allah isə yaradandır. Allaha olan 

sevgi valideynə də olmalıdır. 

 

 H 
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8. Allahın yaratdıqlarından heç bir umduğu yoxdur. İnsanın qıldığı namazın, tutduğu orucun faydası 

yalnız özünədir. Bu vaxt belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, Allaha faydası yoxdursa bəs onda insan niyə 

oruc tutub, namaz qılır? Cavab:--Çünki hər gün namaz qılanda ən azı Böyük Yaradanı beş dəfə yada 

salırıq, bizi yaratdığını dərk edirik, oruc tutduqda ən azı bir ay Uca Tanrının verdiyi nemətlərə şükür edirik. 

Allaha şükür etmək ən böyük ibadətdir. 

 

9. Getdiyin yolun kənaırında ilan balası görsən onu tez məhv et. Çünki, sən geri qayıdanda o, böyüyərək 

əfi bir ilana dönəcək və mənzilə çatmağına imkan verməyəcək. Cəhd etsən səni sancacaq. (Burada əfi ilan 

dedikdə həmçinin insanın nəfsi də nəzərdə tutulur.) 

 

10. Hər bir fərd özü üçün komfort şərait  olmasını istəyir. Bu isə başqa bir şəxsin də olsa komfort 

şəraitinin pozulmasına səbəb olur. O da mübarizə və  münaqişələrin başlanmasına səbəb  olur. 

 

11. Bəzən çox yaxından bələd olduğuna əmin olduğun insanda elə xüsusiyyətlərə rast gələ bilərsən ki, 

sənin o şəxs barəsində olan fikrin tamamilə alt-üst ola bilər. Bu həm müsbət, həm də mənfi mənada ola 

bilər. 

 

12. Ətrafımızda olan insanların əksəriyyəti bizdən yalnız insanlıq umur, mehriban davranış gözləyir--

başqa heç nə. Əgər onu verə bilmiriksə onda həmin insanları incidərək məhv etməyək. 

 

13. Heç kəs heç vaxt demir ki, mən ağılsızam. Hamı özünü ən ağıllı, ən dərrakəli və ən düşüncəli hesab 

edir. Heç bir insan hətta özünün nə qədər nacins, keyfiyyətsiz olduğunu bilsə də heç vaxt bunu etiraf 

etmir. Həmişə özünü qəhrəman, çox keyfiyyətli bir şəxs kimi təqdim edir. Atasının isə çox ülvi hisslərə 

malik olduğunu söyləyir. 

 

14. Torpağın təkində qızıl, gümüş, mis, qurğuşun və s. elementlər vardır. İnsan yaradılanda onun 

qismətinə bu elementdən hansının düşməsindən asılı olaraq o həmin elementə uyğun xasiyyətdə və 

keyfiyyətdə olur. 

 

15. Ətrafda olan adamlar bir şəxsə yalnız atasına, anasına, nüfuzlu qohumuna, var-dövlətinə, həmin 

şəxsin onlara olan münasibətinə, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyə, vəzifəsinə, həmin şəxsə ehtiyacları 

olduğu üçün, hətta acınacaqlı olsa da, qorxduqları üçün hörmət edirlər və onu uca tuturlar. Bu şəxs 

ləyaqətsiz olsa  belə, amma yuxarıdakı  sadalanan xüsusiyyətlərə malikdirsə cəmiyyətdə çox hörmətli 

adam kimi qəbul olunur. Əgər bir şəxs həqiqi insandır, ancaq yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlərə malik 

deyilsə onda heç kəs ona insan olduğu üçün hörmət etmir, bəzən elə insan olduğu üçün təhqir olunur, 

haqsızlığa məruz qalır, incidilir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 245 

 

 

16. Bir nəfərin xoşbəxt olmasının əsas şərti aşağıdakılardır: anadan sağ-salamat doğulmaq, valideynləri 

olmaq, ətrafındakı insanların əksəriyyətinin onu sevməsi, onun valideynlərini və Yaradanı sevməsi, həmin 

şəxsin bir nəfəri ülvi məhəbbətlə sevməsi, həmin sevdiyi şəxsin də ona məhhəbbətinin olması və özünün 

valideyn olması. 

 

17. Bir şəxsə ətraf mühit, ictimai mövqe, təbiət, hətta Allahın özü də haqsızlıq edirsə, ona qarşı ədalətsiz 

mövqedə dururlarsa, onda  həmin şəxsin yeganə ümid və pənahı onun ailəsidir. Əgər ailə də həmin şəxsə 

qarşı haqsızlıq edirsə, onda bu həyat yaşamaq üçün yararsız olur. 

 

18. Cəmiyyət və Tanrı insana qarşı ədalətsiz olduqda, o bunlara qarşı öz etirazını demək olar ki, bildirmir. 

Bunu onlardan qorxduğu üçün, cəzalandırıla biləcəyi üçün etmir. Amma bütün günahları təbiətin üzərinə 

atır, hətta adi vəziyyətdə ləzzət verən mehin əsməsi, ruhu oxşayan yağışın yağması bu vaxt etirazla 

qarşılanır. 

 

19. İnsanlar bu dünyada özlərini aldada-aldada yaşayırlar. Bəzən özləri üçün elə bir mühit yaradırlar ki, 

guya xoşbəxtdirlər və yaxud da əksinə bədbəxtdirlər. Amma əsl xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik heç də 

reallıqda görünən kimi deyil. 

 

20. Bəşər övladını məhv etmək üçün kənar qüvvə və faktorlara ehtiyac yoxdur, insan öz əməli və 

niyyətiylə özü özünü məhv edəcək. 

 

21. Bu dünya ilə axirət dünyası arasındakı məsafə bir nəfəs alınıb-verilməsi qədərdir. Cəsarəti çatanlar 

nəfəsi verəndən sonra bir daha almırlar. Sən nəfəs alsan bu dünyada, almasan axirətdə məskən salarsan. 

 

22. Allahın insanın simasında təcəssüm etməsi fikri kökündən yanlışdır. Çünki insan xisləti elə qurulub ki, 

pisliklərə meyllilik, şeytana uyma mövcuddur. İnsanın başı məhək daşına dəydikdən sonra bəziləri haqqa 

qayıdır. Bəziləri isə yenə də öz pis əməllərinin ardınca gedərək özünü bəlalara düçar edir. Belə olmasaydı 

ilk peyğəmbər olan Adəm cənnətdən qovulmazdı. Yalnız digər peyğəmbərlər burada müstəsnalıq təşkil 

edir. Çünki Tanrı əvvəlcədən onların başını məhək daşına vurub. Onlar da insanları haqqa dəvət edirlər. 

 

23. Yaradanın varlığını, əzəmətini dərk etmək üçün insanı görmək və ətraf aləmi dərk etmək kifayətdir. 

 

24. İnsanın dünyaya gəlişi və gedişi öz iradəsindən asılı deyil. 
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25. İnsan Allahın yaratdığı məxluqların içərisində yeganədir ki, bir-birinə qarşı şüurlu surətdə pislik edir, 

bir-birinin əzabına, kədərinə sevinir. 

 

26. İnsan yer üzündə gəzir, çünki cismi torpaqdan yaranıb, sonda ora qayıdacaq. Amma həmişə səmaya 

meyillidir, çünki ruhu oradan gəlib və ora da qayıdacaq. 

 

27. İnsan orqanizmi fövqəladə bir quruluşa malikdir. Belə ki, orqanizm ümumilikdə kimyəvi birləşmə və 

elementlərdən təşkil olunub. Hansı ki, bu elementlərlə orqanizmdən kənarda hər an rastlaşırıq. Bu 

elementlərin heç birində ayrı-ayrılıqda xüsusi heç bir qüvvə yoxdur. Amma insan orqanizmində birgə 

olanda elə bir fövqəlbəşəri qüvvə, hiss özünü büruzə verir ki, bu məhəbbət adlanır. Bu hissin—

məhəbbətin meydana gəlməsinin səbəbi ondadır ki, bu elementlər ruhun sayəsində bir yerdədirlər. Ruh 

da insana İlahi tərəfindən bəxş edilmişdir. 

 

28. İnsanlar ətraf aləmi gözlərinin imkan verdiyi dioptriyada görürlər. Əgər onlar ətraf aləmdə gedən 

prossesləri aydın və məntiqi şəkildə dərk edib həqiqi formada qavrayaraq görə bilsələr bu cəmiyyətdə 

yaşamağın necə dəhşətli olduğunu analyaraq həyatda yaşamaqdan imtina edərlər. 

 

29. Doğulandan ölənədək olan müddət ömür yolu adlanır. Bu yolu əvvəldən sonunadək getməyə hər bir 

şəxs məcburdur. Hər bir şəxsin öz fərdi ömür yolu vardır. Bu bəzilərində düz xətt, bəzilərində ziqzaqvarı, 

bəzilərində isə labirintşəkilli olur. Bu yolu sona çatdırmaq üçün insana yalnız bir ləbbadə, bir kasa şorba, 

bir cüt çarıq kifayət edər. 

 

30. Mən kəsilən dırnağıma, saçıma görə çox təssüflənirəm. Çünki, mən başdan ayağa məhəbbətdən, 

sevgidən yoğrulmuşam və onlar kəsilərək mənim cismimdən ayrılanda bu məhəbbətdən, sevgidən 

məhrum olurlar. 

 

31. Həyat yaşamaq uğrunda mübarizədən ibarətdir. Bu zaman təbii seçmə yolu ilə seçilən yox, ən güclü 

yox, yalnız Tanrının  nəzəri üzərində olan və bəxti yar olanlar salamat qalır. 

 

32. İnsanlar bu dünyadakı səfaləti, zəlaləti, müsibəti, əzabı görə-görə, hər an haqsızlıqla rastlaşa-rastlaşa 

dünyaya övlad gətirmək üçün çalışırlar. 

 

33. Ayaqyolunda yumşaq salfet olmadıqda həyat səni ərptəmizləyən (nojdyonnıy) kağızla silinməyə 

məcbur edər. 
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34. Mənim ətrafımda olan insanlara münasibətim bumeranq mexanizminə əsalanır. Kim mənə qarşı yaxşı 

münasibətdədir iki dəfə, pis münasibətdədir dörd dəfə artıq əvəzini görür. 

 

35. Hər bir şəxs dünyaya prizmanın bir bucağından baxır və özünə lazım olanı axtarır. Həmin məkanda və 

zamanda lazım olanı tapmadıqda zəmanədən, dünyadan şikayətlənir. Əslində dünyada hər şey 

həmahəngdir. Sadəcə prizma hər şeyi müxtəlif baxış bucağından əks etdirir. 

 

36. Dünyanın xilasının yeganə yolu insanın özünün insan olduğunu dərk etməsidir. Əks halada insanın 

təbiətində olan vəhşi xislət bəşəriyyəti məhv edəcək. 

 

37. Uca Yaradan hər bir varlığı yaradanda onun taleyini lövhü-məkanda yazır. Amma insan həyatı burada 

müstəsnalıq təşkil edir. İnsanın doğum və ölüm tarixi tam göstərilir, ömrünün digər hissələri isə öz 

ixtiyarına buraxılır. Çünki Tanrı ona şüur və dərrakə verib. Onun üçün də digər canlılardan fərqli olaraq 

Allah insanı etdiyi əməllərə görə mükafatlandıracağını vəd edir. 

 

38. Hər bir insanın həyatında onun pisliyini heç vaxt istəməyən iki şəxs var. Bunlar həmin insanın ata və 

anasıdır. 

 

39. Bəzən insan bu dünyaya nə üçün gəldiyini dərk edə bilmir.Bunu anlamaq üçün əvvəlcə Uca Yaradanı 

dərk etmək, qavramaq lazımdır. Sonra isə özünün hansı missiyanı yerinə yetirmək üçün xəlq olunduğunu 

bilmək vacibdir. Çünki hər bir fərd dünyaya Allahın iradəsindən asılı olan hansısa bir prossesi həyata 

keçirmək üçün xəlq olunub. Bəzən faydalı heç bir şey etmədən dünyadan köçdüyü düşünülən şəxslər olur. 

Əslində bu belə deyil.  Məntiqlə baxdıqda hansısa bir hadisənin baş verməsi və ya verməməsi üçün həmin 

şəxsin bu dünyada olması vacibdir. Beləliklə-“Allah insanı nə üçün yaratmışdır?” sualı qismən öz cavabını 

tapır. 

 

40. Bəzi insanlar ətraf aləmlə münasibətini öz maddi marağının üzərində qururlar. Belələrindən nə qədər 

kənarda olsanız bəlalardan bir o qədər uzaq olarsınız. 

 

41. Bəzi şəxslər həyatlarını yalan üzərində qurublar. Diqqətlə araşdırdıqda görürsən ki, bu şəxslər 

yaşamaq üçün belə çirkinliyə meyl ediblər. 

 

42. Gözəl qadınlar çox qiymətli sərvətdir. Amma təssüf ki, onlar bir əşya kimi yararlıdırlar. 
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43. İnsan üçün üç dəhşətli bəla mövcuddur. Xəstəliyin, kasıblığın və qocalığın olması. İlk ikisini bəzən həll 

etmək olur, qocalıq isə qəbirlə yekunlaşır. 

 

44. Sivilizasiya, elm, texnologiya, insanlara xidmət göstərən vasitələr nə qədər yüksək səviyyədə inkişaf 

edirsə insanlar bir o qədər vəhşiləşirlər. 

 

45. Harda ki, cəngəllik qanunları hökm sürür, orada namuslu insanlara yer yoxdur. 

 

46. Bir yerdə ki, cəngəllik qanunları işləyir, orada çaqqallar daha çox hökmə malik olurlar 

 

47. İnsan keyfiyyətli həyat yaşamalıdır: keyfiyyətli həyat dedikdə sağlam orqanizmin olması, heç kəsə və 

heç nəyə ehtiyacının olmaması, gözəlliyi duyması və ondan zövq alması, daim şən və mehriban olması, 

gözəl bir ailənin üzvü olması və s. nəzərdə tutulur. 

 

48. Məni yaşadan sevgidir: Allahıma, valideynlərimə, qardaş və bacıma, övladıma, əzizlərimə, 

sevdiklərimə, vətənimə, insanlara, sənətimə, gözəlliklərə olan hədsiz və tükənməyən sevgim. 

 

49. İnsan övladı həmişə yaxşı sözlər danışıb, xoş əhval-rühiyyə göstərməlidir. Çünki bu zaman o özündən 

müsbət bioenerji yayır ki, bu da insanın ruhuna dinclik gətirir. 

 

50. Həyat özü problemlərlə doludur 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 249 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

Haqqa səsləyən nida ............................................................................... 4 

Müəllifdən .............................................................................................. 8 

Uca Yaradan ............................................................................................ 12 

Məhəmməd peyğəmbərə ....................................................................... 13 

Əziz anama ............................................................................................. 14 

Əziz atama .............................................................................................. 15 

Könülümə ............................................................................................... 15 

Cənnət qoxulu gülüm ............................................................................. 16 

Könül xanıma .......................................................................................... 17 

Gözünüz aydın ........................................................................................ 17 

Ömrümün ən gözəl günü ........................................................................ 18 

Tanrıya minnətdarlıq .............................................................................. 19 

Sənə minnətdaram ................................................................................. 20 

İlk qədəmin mübarək .............................................................................. 20 

Qanadsız bir mələk gəldi dünyaya .......................................................... 21 

Gülə bənzər Pərvinim ............................................................................. 22 

Körpələr qanadsız mələklər imiş ............................................................ 23 

Mənimçün ... sən .................................................................................... 24 

Həkim qızlara .......................................................................................... 25 

Nakam olan ilk məhəbbət ...................................................................... 25 

Şərabı içən zaman ................................................................................... 26 

Simasız insana ......................................................................................... 27 

Qəbulda .................................................................................................. 28 

İntizar ...................................................................................................... 29 

Ötən anın qədrini bil ............................................................................... 30 

Bir damla göz yaşı ................................................................................... 31 

Sənə yaraşmır ......................................................................................... 31 

Mən yaşayıram ....................................................................................... 32 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 250 

 

Darıxmışam mənim gülüm ..................................................................... 33 

Bağışla ..................................................................................................... 33 

Qüssələri yaxına qoyma .......................................................................... 34 

Alındakı qırışların mənası ....................................................................... 35 

Ulduz kimi səmalarda doğulub ............................................................... 35 

Vurulmuşam mən ................................................................................... 36 

Ağlımı başımdan aldı bu gözəl ................................................................ 37 

Əlvida deməyə tələsmə, gülüm .............................................................. 38 

Nazlı mələk ............................................................................................. 39 

Sənin baxışların ....................................................................................... 40 

Ləzgi gözəli .............................................................................................. 41 

Sənin günahların ..................................................................................... 41 

Yaşamaq istəyirəm ................................................................................. 42 

Məhəbbətlə baxırsan.............................................................................. 43 

Baharın gəlişi .......................................................................................... 44 

Ömür keçir .............................................................................................. 45 

Baxışım ................................................................................................... 45 

Durna qatarı ........................................................................................... 46 

Sevgi qatarı ............................................................................................. 47 

Qəlbim səndə qalıb ................................................................................. 48 

Kim şairdir ............................................................................................... 49 

Düşüncələr .............................................................................................. 50 

Yurdumuza bahar gəlir ........................................................................... 51 

Tanrıdan gələn məhəbbət ...................................................................... 52 

Baxışın yandırdı ...................................................................................... 53 

O xoş təbəssüm ...................................................................................... 53 

Baharın müjdəçisi ................................................................................... 54 

Azərbaycan qızları...................................................................................  55 

“Sevirəm” sözünü daşlara yazma ........................................................... 55 

Gözlə, ana ............................................................................................... 56 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 251 

 

Dostluğun şərtləri ................................................................................... 57 

Sənin üçün .............................................................................................. 58 

Ruhum .................................................................................................... 59 

Mən ... olsaydım ..................................................................................... 59 

Ruhumun məskəni .................................................................................. 61 

Sünilik və Təbiilik .................................................................................... 62 

Yaralı dünya ............................................................................................ 63 

Ucalmaq eşqi .......................................................................................... 64 

Yaş damlası ............................................................................................. 64 

Ömrümün Günəşi, Ayı da sənsən ........................................................... 65 

Gülümsə, sevgilim................................................................................... 66 

Ürək daim sevə gərək ............................................................................. 67 

Ay və dəniz ............................................................................................. 68 

Balalar ..................................................................................................... 69 

Tanışlara ................................................................................................. 70 

Xumar balamın on yaşına ....................................................................... 71 

Telman balama ....................................................................................... 72 

Ömür şamı .............................................................................................. 73 

Xarıbülbül ............................................................................................... 74 

Bənövşə .................................................................................................. 76 

Yarımın hüsnü ......................................................................................... 77 

Yarımın camalı ........................................................................................ 78 

Mənim həyatıma ulduz ol, gülüm ........................................................... 79 

Bir qibləm Kəbədir, bir qibləm sənsən ................................................... 80 

Tanrıya müraciət..................................................................................... 81 

Nə üzlə deyirsiz azərbaycanlıyam ........................................................... 82 

Ola bilməz ............................................................................................... 83 

Ağlamazmı .............................................................................................. 84 

BAYATILAR ............................................................................................. 85 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI ................................................................ 101 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 252 

 

Nizamiyə ................................................................................................. 102 

Füzuliyə ................................................................................................... 103 

Xətaiyə .................................................................................................... 105 

“Kitabi-Dədə Qorqud” ............................................................................ 106 

Vaqifin .................................................................................................... 107 

Nəsimiyə ................................................................................................. 108 

AZƏRBAYCAN XƏRİTƏSİ ..................................................................... 109 

Azərbaycan ............................................................................................. 110 

Yağlıvənd dastanı .................................................................................... 112 

Füzulim ................................................................................................... 114 

Qarabağ .................................................................................................. 115 

Sara getdi Arpaçayda .............................................................................. 117 

Kürüm ..................................................................................................... 119 

Yazıq Arazım ........................................................................................... 119 

Cənub lövhələri ...................................................................................... 121 

Xudafərin körpüsü .................................................................................. 122 

Qafqaz dağları ......................................................................................... 123 

Talış dağları ............................................................................................. 124 

Hinal dağı ................................................................................................ 125 

Naxçıvanım ............................................................................................. 125 

Göy göl .................................................................................................... 127 

Zəngəzur ................................................................................................. 128 

Qız qalası ................................................................................................ 129 

Borçalı ..................................................................................................... 129 

DÜNYANIN MƏNZƏRƏSİ .................................................................... 131 

İnsan ....................................................................................................... 132 

Günəş ...................................................................................................... 133 

Ay ............................................................................................................ 134 

Ulduzlar .................................................................................................. 135 

Torpaq .................................................................................................... 136 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 253 

 

Uca dağların ............................................................................................ 137 

Qış ........................................................................................................... 138 

Çiçək ....................................................................................................... 140 

Bahar gəlir .............................................................................................. 141 

Buludlar .................................................................................................. 142 

Yağış ........................................................................................................ 143 

Mavi dəniz .............................................................................................. 144 

Ləpələr .................................................................................................... 145 

Yaşıl yarpaq............................................................................................. 146 

POEMALAR ........................................................................................ 147 

PARÇALANMIŞ AZƏRBAYCAN (poema) .............................................. 148 

ƏSLİ VƏ KƏRƏM (poema) .................................................................. 153 

AFORİZMLƏR ..................................................................................... 187 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 254 

 

 

Müəlliflə əlaqə vasitələri: mob.(050) 531 31 78 

Emale ünvanı: qalib_m@yahoo.com 

qalib_yaglivendli@mail.ru 

 

 

«Nurlan»няшриййатынын директору: 

профессор Надир МЯММЯДЛИ 
 

   Дизайн:      Zahid Məmmədov 

  Техники редактор:   Рювшаня Низамигызы 

Korrektoru:     Könül Heydərova  

Operator:      Telman və Xumar 

 

Йыьылмаьа верилмиш 03.04.2011. 

Чапа имзаланмыш 28.04.2011. 

Шярти чап вяряги 12,5. Сифариш № 75. 

Каьыз форматы 60х84 1/16. Тираж 500. 

 
Китаб «Нурлан» няшриййат-полиграфийа мцяссисясиндя 

щазыр диапозитивлярдян чап олунмушдур. 
E-mail: nurlan1959@gmail.com 
Тел: 497-16-32; 050-311-41-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
mailto:qalib_m@yahoo.com
mailto:qalib_yaglivendli@mail.ru


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 255 

 

 

Müəllif haqqında 

 

Məmmədov Qalib Bəylər oğlu (Qalib Yağlıvəndli) 09 may 1978-ci ildə Füzuli rayonunun 

Yağlıvənd kəndində dünyaya göz açıb. 2001-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 

Bir neçə il Bakı Baş Təcili Tibbi Yardım Stansiyasında baş həkimin müavini işləmişdir. 

Hərbi xidmətdə bölmə rəisi olmuşdur. Hal-hazırda həkimlik fəaliyyətiylə məşğuldur. 

  Bir sıra təbabətə aid simpoziumların, beynəlxalq konfransların iştirakçısıdır. 

     Hal-hazırda “Ultrasəs müayinə metodu ilə süd vəzilərində patoloji prosseslərin 

ilkin aşkarlanması”, ”Yenidoğulmuşlarda ürək qüsurlarının exokardioqrafik metodla erkən 

aşkarlanması”, “Bətndaxili dövrdə döldə ürək qüsurlarının aşkarlanması” mövzularında 

geniş tibbi araşdırmalar aparır. 

  “Sənli arzularım” adlı şeir kitabının müəllifidir. 

     Şeir yazmaq Qalib Yağlıvəndlinin haqq səsini ucaltmaq üçün bir vasitədir. O, öz 

hisslərini bəşəriyyətə çatdırmaq üçün şeir dilindən isifadə etmişdir. 

  Ailəlidir. Bir qızı var. 

 

     

Bir ürəklə bir ömür,           

Onları verdim sənə. 
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