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Магсуд Щаъыйев, 

Бакы Дипломатийа Университетинин профессору 

 

Azərbaycan şairlərinin tatca tərcümə olunmuş əsərləri 

 

БИЗИМ БИР ВЯТЯНИМИЗ ВАР: AZƏRBAYCAN! 

 

Азярбайъан щамымызын севимли вя язиз вятянимиздир. Бу торпаг, бу дийар щяр ъящятдян 

зянэитн вя варлыдыр: тябияти дя мисилсиздир, гонагпярвярлийи дя башга халгларын дилинин язбяридир, 

дцнйанын щеч йериндя онун эюзял гызлары кими назлы сянямляр дя тапмаг олмаз. Бу дийарын 

щяряси бир дилдя данышан халглары да мцхтялифдир, шеири-ядябиййаты да, нясищятамиз кяламлары да, 

зярбцл-мясялляри дя... Сябяби дя чох садядир: она эюря ки, Азярбайъан торпаьында – бу гядим 

дийарда айры-айры азсайлы халгларын, кичик етник групларын, ягялиййятдя галан миллятлярин 

нцмайяндяляри йашайырлар ки, щамысы да бир сюзля – бир етник адла бир-бириня баьланыблар: 

азярбайъанлыдырлар. Тцркъя данышан азярбайъанлы да, бу юлкянин талышы да, таты да, кцрдц дя, 

лязэиси дя, хыналыглысы да, удини дя... азярбайъанлыдырлар, щамысы бу вятянин бярабчяр щцгуглу 

вятяндашларыдырлар, бир ананын ювладларыдырлар. Бу халглар бармаглары мцхтялиф олан бир яля 

бянзяйирляр, лакин щамысы бирликдя йумуланда бир ващид вя бцтюв йумруьа чеврилирляр ки, онун 

да бир ифтихарлы-шющрятли ады вар: Азярбайъан халгы! 

Бу шющрятли торпагда йашайан кичик – азсайлы халглардан бири дя татлардыр. Тябиидир ки, татлар да 

ара-сыра доьма дилляри олан тат дилиндя юз мяняви сярвятляринин нцмунялярини йаратмыш, бу 

сярнвятин нцмунялярини нясилдян-нясиля ютцряряк юз диллярини йашатмыш, ону мящв олмагдан 

горумушлар. Щяля ХЫ ясрдя Мащмуд Гашгари «Диван-и лцьяти ят-тцрк» ясяриндя татлар щаггында 

йазмышдыр. «Татсыз тцрк булмас, башсыз - бюрк»: йяни, неъя ки, баш папагсыз олмаз, тцрк вя 

татсыз дейил – онлар айрылмаз гардашларыдырлар. Бир гядим Азярбайъан мащнысында дейилир:  

 

Цшцдцм, ща цшцдцм, 

Даьдан алма дашыдым... 
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Эцмцшц вердим тата, 

Тат мяня дары верди. 

Дарыны сяпдим гуша, 

Гуш мяня ганад верди, 

Ганадландым учмаьа, 

Щагг гапысын ачмаьа. 

 

Эюрцндцйц кими бу гядим Азярбайъан мащнысында «тат» сюзц ишлянмишдир. 

Мяшщур Азярбайъан дастаны олан «Дядя Горгуд»да «тат кишиси» мянасында «Тат яри» кими 

гиймятли бир ифадяйя раст эялирик.  

Татларын йцз иллярдян бяри юз ядяби дили олмаышдыр. Фарс дилиня йахын гощум диллярдян сайылан 

бу ядяби дил кими формалаша билмямишдир. Буна ещтийаъ да олмайыб. Бу торпаьын, бу вятянин 

башга халгларын нцмайяндяляри кими татларын да ядяби-йазы дили кй Азярбайъан (тцрк) дили, йа 

да фрс дили щесаб олунур. Башга мцсялман халглары кими орта ясрлярдян бу тяряфя татлар цчцн дя 

елм-дин дили яряб дили олмушдур ки, о да бу халгын шифащи ядябиййаты, фолклор нцмуняляри, 

зярбцл-мясялляри, тапмаъалары, тойларда охунан мащнылары, йасларда дейилян аьылардыр. Халгын 

кюнцл арзуларыны, шадлыьыны-севинъини, дярд-гямини ифадя едян бу фолклор нцмуняляри дилдян-

диля, нясилдян-нясиля ютцрцлмцшляр ки, онларын да бязиляри буэцнкц эцнляримизя гядяр эялиб 

чатмышдыр. 

Тат дилиндя олан ядябиййат нцмуняляри ки, ясасян шеир вя аз-чох да щекайя вя наьыллардан 

ибарятдир, индийядяк аз чап олунмамышдыр.   

Бу китабын тяртиби заманы бу да нязяря алынмышдыр ки, тат дили ядяби дил дейил – йяни бу дил 

ядяби формайа, бир ядяби гялибя дцшмяйиб, бир мцстягил ядяби дил кими формалашмамышдыр. Бу 

дилин мцхтялиф  лящъяляри вардыр ки, онларын арасында щям фонетик, щям грамматик, щям дя 

лексик фяргляр мювъуддур. Мясялян, тат дилинин Шамахы лящъясиндя чох вахт «я», йа «о» иля 

ифадя олунур. Мясялян, мцвафиг олараг «вокардян» - «вакярдян» (Азярбайъан дилиндя – 

«ачмаг»), «худо» - «худо» (Аллащ), «Рухсоря» - «Рцхсаря» (хцсуси исим), «кяширяэор» - 

«кяширяэор» (чякян), «карвон» - «карван», «сохтян» - «сахтян» (етмяк) вя саир. Бир лящъядя 

«у» иля дейилян сюз башга лящъядя «ц» иля дейилир: «кущ» - «кцщ» (даь), «зущун» – «зцщцн» 

(дил), «дураз» - «дцраз» (узун) вяс. Яэяр бир лящъядя  ишаря явязлийи «ин»дирся, башга 

лящъядя щямин функсийаны «и», йахуд «ы» фонемляри дашыйыр. Биринъи шяхс явязлийи яйяр бир 
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лящъядя «ты» иля ифадя олунурса, башга лящъядя бу юзцнц «тц» шяклиндя бцрузя верир. Бир 

лящъядя сюзцн яввялиндя эялян «щ» башга лящъядя дцшцр. Мясялян, «щаваз» (Хызы 

лящъясиндя) – «аваз» (Губа лящъясиндя, Азярбайъан дилиндя «йеня», «йеня дя»). Яэяр 

истигамят билдирян грамматик гошма бир лящъядя бу юзцнц гошма кими дейил, «я» сонлуьу 

шяклиндя бирузя верир. Мясялян, «тин бя мян» (тат дилинин Гонагкянд лящъясиндя) – «тин 

мяня» (Хызы лящъясиндя; азярбайъанъа: мямя вер). Тат дилинин бир лящъясиндя яэяр инкар 

шякилчиси «на»дырса, бу дилин башга лящъясиндя бу шякилчи «ня» кимидир: «нанэу» - «няэун» 

(демя).  

Тат дили лящъяляри арасында лексик фяргляр дя вардыр. Мясялян, Азярбайъан дилиндяки «гыз» исми 

бир тат дили лящъясиндя «духтяр»  кимидирся, башга лящъядя (киля) шяклиндядир. «Мяряэо» - 

«эо» (иняк), «эяляъи» - «юсиня» (наьыл) вя с. сюзляр дя бу гябилдяндир.  

Бу китабдакы шеирлярин бириндя бу торпаьын ювладларынын достлуг вя гардашлыьы щаггында беля 

дейилир:  

 

Бу дийарда доьулмуш ата-аналарымыз, 

Бу торпагда эащ тикан, эащ да эцл дярибляр. 

Щяр кимик: йа кцрд, йа тат, йа да талыш, 

Вятянин айаглары алтында назбалыш олмалйыг.  

Биз щамымыз бир халгыг: лязэи, тцрк, удин... 

Эял, гардаш, яллярини мяня вер. 

Бир олмушуг, бир ящд-пеймана баьлыйыг; 

Щамымыз Азярбайъан ювладыйыг. 

(сятри тяръцмя) 

            

Бяли, шаир тамамиля щаглыдыр: биз щамымыз бу вятянин ювладларыйыг. Щамымыз бир тропаьын 

цстцндя тярбийя алмышыг, бир щавадан синямизя чякмишик, бир дуз-чюряк йемиш, бир судан 

ичмиш, бир ган, бир ъанла бир-бириня баьланмышыг. Бу бизим талейимиздир, бу бизим бахтымыздыр. 

Бу Вятян щамымызын Анамыздыр. Азярбайъанымызын щяр бир фярдинин, о ъцмлядян щяр бир 

татынын да арзусудур ки, юз анасы олан бу вятяни, аталарынын, улу бабаларынын басдырылдыьы бу 
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торпаьы, дцнйайа эюз ачдыьы бу дийары бяхтявяр, башы уъа, вцгарлы вя хошбяхт эюрсцн. Щяр бир 

ананын ювлады цчцн бундан язиз арзу, истяк вя ниййят ола билсмяз. Црякляримизин бир арзу, 

диляйи вар: Азярбайъанымызын хошбяхтлийи! Мяним дя бу китрабдакы шеирлярдян мягсядим дя 

еля будур: бу торпаьы бу язиз дийары бяхтявяр эюрмяк! 

 

 

 

Магсуд Щacыйев 

 

МЯН ЯСКЯРЦМ 

 

Мян сякярцм, мян яскяр, 

Щязцрцм бя сад зяфяр! 

Зцр дяре вятян бя мян, 

Кук бятян вятян бя мян. 

Вятян бя мян нун дяре, 

Бя раэщаймя хун дяре. 

Шю-руз мян бистян эунцм, 

Бе вятян мяни хунцм: 

Ъанмяни тц ъан вятян, 

Ъан Азярбайъан – вятян! 

 

АЗЯРБАЙЪАНЦМ МЯН 

 

Щямишя хяндя мисан, 
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Нягмяща зцндя миасам, 

Зулумя кяндя мисам, 

Хиштянмя ъащанцм мян, 

Мян Азярбайъанцм мян! 

 

Бе тяшня дцлща-оуйцм, 

Бе бястя чцмща-хоуйцм, 

Бе гяриб-эярмя тоуйцм, 

Бе ъащан йя ъанцм мян, 

Мян Азярбайъанцм мян! 

 

Мян шабазцм, эцзялцм, 

Мян язяля язялцм, 

Ширин эаф, хуш гязялцм, 

Дцнйа щейранцм бя мян, 

Мян Азярбайъанцм мян! 

 

АЗЯРБАЙЪАНИ 

 

Нумти Азярбайъан, атяши-азяр, 

Дусттц, щамратцрц щямишя зяфяр, 

Сярвяттц гядярсиз, дцлтц йя дярйа, 

Шарийу, хушийу, дустийу, щцняр. 
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Тцря щич ня тярсунд ня вариш, туфан, 

Тарик бц бя сяртц щямшя асиман, 

Зону за бя пиштц залумя дцшман, 

Ямялщайтц сафц, рузтц бяхтявяр. 

 

Бе дцста щямишя кцмяк, щярайи, 

Бе чянта миллятща хувари, майи, 

Нистц тц ватаня бя дцнйа тайи, 

Тцри субря бяхтму, тц гянди, шякяр. 

 

Тц бе няр юладтц няфяси, ъани, 

Хяндяйи, шарийи, хушя замани, 

Язизя ватанму Азярбайъани, 

Даима гисмяттц бил башц зяфяр! 

 

 

БЯ ЛЯНКЯРАН САЛАМ! 

 

Амарцм бя пайтц, ей нумлц дийар! 

Я дцнйа гуъяйи, я дювран ъаван. 

Тц Азярбайъан вяфа рямзийи,  

Сядагяттцря сахт заман имтащан. 

 

Чян гядя хушбяхтцм гисмятмя бире,  
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Бя пайтц афтанцм, хактцря мач сам. 

Сейр сам бя ъяннят багчейтц, багтц, 

Я шабаз эцзялща астунум илщам. 

 

Я ширван авардан аташ пур вя дцл, 

Мач бирар гябул сан, язиз Лянкяран! 

Лянкяраня ханц аваз дяс тцнц, 

Бя кцщня дуст хиштян-бя Фятяли хан! 

 

Лянкяран тязадща... Бин гядим дийар 

Чяршолцйиш дцрцм, эудя домуниш. 

Бя йя руз  зумустун, паризиш ама, 

Йя руз васалиш бц, эярмя щаминиш. 

 

Чцраг йя дцнйайя сузунд бя дцлмя, 

Лянкяранму бя мян балаймя эуфти. 

Ц мяня гуъаг за, щяч дан ки, ин вяхт 

Кялме «ъан»-я бя мян цз маймя эуфти. 

 

Сярмя бя асиман тик бц я шари, 

Цря буйи бемя буй эуэут Эцмцр. 

Дястя эцл фцрсяря Астара бемя, 

Мян бя ин мящяббят мцтцм сад цмцр! 
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Rəhilə Maqsudqızı 

 

МЯН ИБАДЯТ ЕДИРЯМ 

 

Сяня лайиг олдуьунчцн, 

Мян ибадят едирям. 

Дярэащына говушмаьа 

Узун бир йол эедирям. 

Варлыьымыын юлкясини 

Бир дцз йолда билирям, 

Ябяди сяадятя говушдур 

мяни, Аллащ! 

 

Гцрби – Илащидядир 

Бяндянин сяадяти 

Дцз йолуну азмагдыр 

Бизлярин гябащяти 

Бяндейи-алямдядир 

Аллащын кярамяти 

Гцрби-Иплащиййя чатдыр 

ябяди мяни, Аллащ! 

 

Эял ки, нязяриндян, 
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яэяр ки, дцшсям, 

Дцнйадан ял чякиб, 

щяр  кясдян кцссям, 

Аъы эюз йашымы 

ъамлара сцзсям 

Баьышла сян мяни, 

ей Бюйцк Аллащ! 

 

Инсанам нцфтядян,  

Гандан йоьрулдум, 

Изин вер бир аз да, 

юзцм доьрулдум. 

Бу йалан дцнйада 

гямдян боьулдум, 

Бу гям дянизиндян, 

Эял гуртар, Аллащ! 

 

Эял ки, эюзцм эюрмяз, 

дилим лал олса. 

Ялим, айаьымы бир 

Ифлиъ чалса. 

Бцтцн арзуларым 

дцнйада галса 

Йеня дя ял чякмям 
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мян Сяндян, Аллащ! 

 

Бутцн эцн гялбимдя, 

Бейнимдясян Сян, 

Бцтцн вцъудумда  

длимдясян Сян. 

Балаъа варлыьам, 

лап мяндясян Сян, 

Бюйцк каината сыьышмаз Аллащ! 

 

 

РУЩУН НУРА БОЙАНАР 

 

Дцнйада илк мюъцзя  

Мящяббятдир, севэидир. 

Эюзял шеирляр демяк, 

Аллащдан бир верэидир. 

Щяр бир инсан мин сирли, 

Мин бир эизли дцнйадыр, 

Бяшярин мин-мин сирри 

Бир Аллаща яйандыр. 

 

Щеч кимся билмяйир ки,  

Башына ня эяляъяк. 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 14 

 

Кечждийи юмцр йолу 

Бяхти цзя эцляъяк. 

Бу енишли-йохушлу  

Узун щяйат йолунда  

Гязявц-гядярин дя, сянин 

алын йазын да. 

 

Еъазкар сюзцн нуру 

Илащи нура бянзяр. 

Цряйи пак бяндянин 

Рущи эюйлярдя эяызяр. 

Гялбимиз Йарадана  

Илщам мянбяйи олсун. 

Эяляъяк хош эцнляря 

Севинъ,мящяббят олсун. 

 

Мяняви гида нядир? 

Тямизлийя говушмаг, 

Эюйляр нурунда цзцб 

Нур  ичиндя алышмаг. 

Бяшяр ювлады, дайан! 

Затына нур дайаныб 

Ябяди дцнйамызда  

Рущуна нур бойаныб. 
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БЕЛЯ ИНСАН МЦТЛЯГ МЯЛЯК ОЛМАЛЫ 

 

Инсан инсан дейил, 

рущу мялякся, 

Бцтцн арзулары, 

Йахшы дилякся, 

Йахына, узаьа 

Щяр вахт эярякся, 

Беля инсан мцтляг 

Мяляк олмалы! 

 

Цряк вар мин эизли 

Сирр йатыр орда, \ 

Цряк вар шейтанлар 

Шяр йахыр орда, 

Цряк вар Аллаща 

Гул олур орда, 

Тямиз бир црякдя  

Диляк олмалы! 

 

Йаз гялямим, шеиря 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 16 

 

Алов ялянсин, 

Бцтцн бяшяриййят 

Нура бялянсин, 

Аллащын нуруля 

Алям бязянсин, 

Мялякляр дийара 

Бязяк олмалы! 

 

Эюзляр вар бахдыгъа, 

Гям йаьыр ордан, 

Эюзляр вар бахдыгъа, 

Эцн чыхар ордан, 

Беля эюзял цзляр 

Чичяк олмалы! 

 

Инсан ещтирасын 

Ъиловламырса, 

Гялбиндя пис иши 

Эировламырса, 

Севдийи инсаны 

Офсунламырса, 

Беля инсан щяр вахт  

Эяряк олмалы! 
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Рящиля, юмрцнц 

Севэиля йаша, 

Юмрц Рябб ешгиля 

Вур щяр эцн баша, 

Юмрцн арзулары 

Дяймясин даша, 

Йелялляр башын цстя 

Кцляк олмалы! 

     

ЙОРУЛМАЗ ДИЛИМ 

 

Аллащ, Аллащ демякдян 

Йорулмаз дилим 

Мян ону црякдян 

Севирям, билин. 

Аллащымла бирэя 

Оларса елим, 

Гийамят эцнцндя 

Бцкцлмяз белим. 

 

Алямлярин Рябби, 

Сянсиз нейляйим? 

Сяниндитр дюйцнян 

Бюйцк цряйим, 
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Эеъя-эцндцз Сянсян, 

Мяним диляйим, 

Сянсиз олсам, буну  

Кимя сюйляйим. 

 

Щяр ачылан эцнцм,  

Щяр кечян илим, 

Йашымын цстцня  

Йаш эялир, билин. 

 

Аьзымдан чыхынъа 

Бу сон няфясим, 

Ябяди дцнйайа кючцб 

Тялясим. 

Саьымда мялейкям, 

Солда мялейкям. 

Бу дцнйа сиррини  

Бир яэяр билсям, 

Йахшылыг етмякчцн 

Щяр эцн тяляссян, 

Ахирят евиндя 

Даим эцлярсян. 
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ДОЙУНЪА СЦЗЯК 

 

(Оьлум Сянанын ийирми йашы мцнасибятиля) 

 

Ийирми йашын сянин 

Олсун мцбаряк, 

Бу севинъи бирэя  

Щамымыз бюляк. 

Сянинля бирликдя  

Биз даим эцляк, 

Бахыб гамятиня 

Щяр ан севиняк. 

 

Оьлум цмидимдир, 

\оьлум истяйим. 

Истярям синямдя 

Ону бясляйим. 

Тяк балам дцнйада 

Мяним щяр шейим. 

Чятиня дцшярсян 

Одур  кюмяйим. 

 

Аьыллы, намуслу, 
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Гейрятли балам. 

Тикясиня гатмаз 

Щеч заман щарам. 

Эяляъяк эцнцндян  

Чох цмидварам. 

Беля бир оьулла  

Зщяр заман варам. 

Сянан балам мяним 

Башымын таъы, 

Оьулсуз эцнлярим  

Оларды аъы, 

Атасы-анасы щяр ан 

Мющтаъы. 

Оьулдур щар заман 

Ана ялаъы. 

 

Эцн о эцн олсун ки,  

Тойуну эюряк. 

Той эцнц эялинин  

Цзцндян юпяк, 

Севинъ цмманында  

Ъюйлярдя цзяк. 

Бир ахшам тойунда  

Дойунъа сцзяк. 
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МЯНИМ ЙУХУЛАРЫМ 

 

Рюйаларымда учдум 

Арзулар ганадында, 

Йухуларымла баьлы 

Юмрцмцн мянасы да. 

Пак намаза чаьрылдым 

Рюйалар аляминдя. 

Цлви бир щисся чатдым 

Цряйимин сясиндя. 

Йухулар аляминдя 

Мян сяйащят ейлядим. 

Ъяннятин эцл гохулу, 

Эцллярини ийлядим. 

 

Няин ъяннятляриндя 

Юзэя бир алям варды, 

\Ядн ъяннятляриндя 

щамы саь-саламатды. 

 

Нур тюкцлцр щяр йандан 

Ора щарадан бахсан, 
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Аълыг, сусузлуг нядир? 

Щяр заман, щяр вахт тохсан. 

 

Мюминляря бяхш олар 

Беля бир эюзял щяйат, 

Ямяли-салещляря 

Гурулуб беля бцсат. 

 

 

 

ДЦНЙАНЫН ЯШРЯФИ 

 

Дцнйанын яшряфи, 

Нядир истяйин? 

Сюйля эюрцм сянин 

Нядир диляйин? 

Йерляри, эюйляри 

Тутуб тамащын, 

Ахирят евиндя 

Чохдур эцнащын. 

Дцнйа ахирятин 

Матям сарайы, 

Бяга аляминя 

Чатар щарайы, 
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Ъяннят, ъящяннямин 

Дейилдир тайы, 

Ахирят евиндя  

Щамынын пайы. 

 

Ган тутуб эюзцнц 

Нийя, ей инсан? 

Варындан касыба 

Вермирсян ещсан? 

Рущун варлыьына  

Яэяр инсансан, 

Ябяди дцнйада ращат оларсан.  

 

Аллащ назы-немят 

Бяхш етди сяня, 

Йерляри, эюйляри 

Рам етди сяня, 

Ащу тяк бир эюзял  

Тай етди сяня, 

Щям оьул, щям гыз да 

Пай етди сяня. 

 

Бу пис ишляриндян 

Ял чяк амандыр. 
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Бу дцнйа писликдир, 

Пислик йамандыр! 

Йахшылыг дцнйада 

Даим галандыр, 

Щяр ан кюмяйимиз\ 

Рясул Аллащдыр! 

 

 

 

АНАМА 

 

Анам мяним, 

Ъаным мяним, 

Доьма оъаьым 

Мяним. 

Бцтцн варлыьымдакы, 

Бир тяк щяйатым мяним. 

Бцтцн каинатдакы 

Йеэаня тяк варлыгсан, 

Балан цчцн ю\лмяйя 

Сян щяр заман щазырсан. 

 

Синямдя дюйцнян 

Цряйимсян, ана. 
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Сцфрямдяки щалал, пак 

Чюряйимсян, ана. 

Сян щяр бир заман мяним  

Бюйцйцмсян, ана, 

Бцтцн бир вцъудумла 

Мин йол гурбанам сана. 

 

 

БАКЫ 

 

Сян анам Хязярин 

Эюй гуъаьында, 

Ясрляр бойудур 

Йатырсан Бакы! 

Щям исти, щям сойуг 

Юз оъаьымда, 

 Эеъядян сцбщядяк 

Бахырсан Бакы! 

 

Щязин-щязин  лайлалар 

Дейяр ляпяляр 

Лиманында нечя 

Эями эеъяляр. 

Севэиляр сащилиндя 
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Эязишяр. 

Щеч заман йатмазсан, 

Ойагсан Бакы! 

Ушаглыьым кечиб 

Сянин гойнунда. 

Доьулдуьум эюзял 

Шящярсян Бакы! 

Сяндя олуб, нишаным да, 

тойум да. 

Бцтцн щяйатыма 

дайашсан Бакы! 

 

Мянимля бирликдя  

Бой атмысан сян. 

Щямишя ъавансан 

Гоъаман Бакым. 

Бцтцн щяйатымын 

мянасысан сян. 

Севимли, истякли  

Анамсан Бакым! 
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ДЦНЙА ДЦЗЯЛМИР 

 

«Дцнйа дцзялмир ки, 

дцзялмир, баба» 

Инсанлар няфясиндян  

Кечянмир, баба 

Аллащы, Гураны 

Унудуб даща. 

Батыблар, ай баба 

Бюйцк эцнаща. 

Цмидимиз щеч  

галмайыб сабаща. 

Бунларын ишляри 

Галыб Аллаща 

 

«Дцнйа дцзялмир ки,  

дцзялмир, баба» 

Шейтанлар  инсандан 

Сечянмир даща. 

Шейтанлар мейданда   

Атын суварыр, 

Инсанлар бир-бирин 

Гырыб гуртарыр. 
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Йаланлар доьрунун 

Кюксцн гопарыр, 

Дцнйаса карванын 

Сцрцб апарыр. 

 

«Дцнйа дцзялмир ки, 

дцзялмир, баба» 

Варлылар касыбы 

Бяйянмир даща. 

Азьынлыг баш алыб 

Тутуб щяр йаны, 

Нейнирсян, ей инсан, 

Бу гядяр вары. 

Йетимя, йохсула 

Кюмяк ет бары. 

Бялкя йахынлашыб 

Аллащ язабы. 

\ 

«Дцнйа дцзялмир ки, 

дцзялмир, баба» 

Цряйим бу дярдя 

Дюзянмир даща. 

Инсанлыг наминя 

Дайанын, бясдир! 
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Йаланчы дцнйада  

бу ня щявясдир!? 

Рущумуз бир гушдур 

Дцнйа гяфясдир. 

Йыьдыьын вар-дювлят 

Щамысы ябясдир! 

 

 

 

ГАДЫН БЯШЯР ЙАРАДЫР 

 

Аллащын ямри иля 

Гадын бяшяр йарадыр. 

Йаратдыьы бяшярля 

Дцнйадан камын алыр. 

 

Гадын юзц Аллащын 

Йердяки бир нурудур, 

Гадынлар йер цзцндя  

Аналыг гцрурудур.  

 

Йараданла бирликдя 

О да инсан йарадыр, 

Йаратдыьы баласын 
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Юз ганындан йарадыр. 

 

Щяр бир бяшяр ювладын, 

Аналар доьуб тюряр. 

Бюйцтдцкъя баласын 

Юзц гоъалыб юляр. 

 

Гадына щюрмят лазым, 

Гадын, ана демякдир. 

Инсана да щяр заман  

Ана Вятян эярякдир. 

 

Инсанын илк вятяни 

Ананын гуъаьыдыр, 

Инсанын гябир еви  

Вятянин торпаьыдыр. 

Торпагдан йаранмышыг, 

Торпаьа дюняъяйик. 

Дцнйадан кам алмамыш 

Дцнйадан эедяъяйик. 
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Tat dilində nağıllar 

 

İşləyəni: Maqsud Hacıyev 

 

БЯ ПЯЛЯНЭАЗ ЯС 

 

Йя оучи бя зирц яс рафт бе юцшя. 

Бяэинар юцшя фирма яяс, дарафт бяюцшя, яся раща да. Яс йе кям чарист, ин вяхт йя пялянэ ди 

цря, кцфти бя яс: -  

Мян тцря бистян харцм. \ 

Яс бюц ъаваб да: - Няян,  сцфтя бийа зцрмуня синямиш саним, мяня бяр, бядя хан. 

Пялянъ бятян: - Башкцн, зцрмуня пеймуним. Сцфтя пяс я чц башлямиш саним? 

- Тц мдани, я чц кяфтцрц язц, - куфти бя пялянэ яс. 

 Пялянэ бетян : - Бийа ясяр аракяря луп шуним. 

Яс луп бяшундя, бяминэя аркяря бафтарян бядярцн оу, цзэцм зяря-зяря бядцрмарян бя 

кинар. 

Пялянэ, бядойистян, язин дяс аракяря бун дясц луп шунд, эирашт. Ама бятян яс, эцфти:  

- Мян тцря цзцм бистян харцм. 

Яс эуфти:  

- Пай цзцм мян бятц йя кар гядягя тцнцм.  

Пялянэ хябяр аста:  

- Чц кар?  

-Бийа лцнэаймуня бизяним бя сянг, йяря виним ки бистан я сянг атяш кюнц: 

- Башкун, - бятян пялянэ. 
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Яс пайист бятян йя кяля сянг, тик бц бясяр дяс, йя ликят кяши бя сянг. 

Я сянг чини аташ дцрма ки, чцма пялянэ я щядягя, хиштян дцрма.  

- Щя, цзцм бийа тц бя сянг ликят бизян, - бятян бя пялянэ яс. 

Пялянэ йя ликят бязярян бя сянг лцнэ хитштяниш хцрд  бястян, атяшиш ня бастан кяндян. 

Пялянэ я яс ин зц3ря ки, няди, я тярси андцмц лярзи вирихт рафт дарафт бя ъике хиштян. 

Ин вяхт йя буре эцрэ ама раст бц бя пялянэ. 

Ди ки, пялянэ, ах-уф бястян, хябяр аста:  

- Бечц ах-уф бястяни? Лцнэ тцря ки хцрд сахте? 

Пялянэ эуфти:  

- Яс 

Бядя я эцрэ хябяр аста: 

 - Yараэун ки, ща тц яс дирейи, ня? Язц тц нябятярсиряни? 

Эцрэ хяндист, эуфти: Тц мяня чц щисаб сахтяйи?  

Мян язц бятярсирянцм? Мян цря хардамиш. 

Пялянэ эуфти:  

- Тц бя мян инанмиш нябябиряни, цря бямян нушун тин, мян цря харцм.  

Пялянэ бе яся бя эцрэ ушун дярян вяэяфт цря бя арайдцта пянъе хиштян бящава ки, яся винц.  

Пялянэя пянъящайц эцрэя чини бягогундян ки, ъанц бядцрмарян, иня пялянэ ня бастан ки, 

эцрэ мцрде.  

Пялянэ хябяр бастарян:  

- Яся бядиряни? 

Я эцрэ ъаваб нябамарян, йя райиш хябяр бастарян:  

- Чцбц? Яся бядиряни? 

Я эцрэ йярайиш язэа ъаваб нябямарян. 

Пялянэ щцрсин бябирян, бязярян эцрэя бяхари, бядирян ки, де зу ъан эцрэ дцрмаре. 
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Бяхяндистан бятян: 

- Ашня, пяс тц бятянбири ки, мян яс хардам, щя ядур яся бяйя ра диряназ я тярси ки, ъантц 

дцрма; щяля щялалц бямяын ки, мян бящцраз эафиш сахтам, нямцрдам.   

 

МУЖНЯ МАЙЯ Я БИЙАР ЯЙЯЛ ЧЯНЯМ ДЦРАРД 

 

Йе духдярля бябирян бяйя ди. Ин духдярляйя щич кясц нябябирян, йя язиз-хяляфя майц 

бябирян. Нябастянцм я гязйяйц, я пирц, йа бялкяя бяхт ин духдярляйц, йя руз ин майцрш бун 

дцнйа рафтяни бябирян. Эал бязярян духдяр хиштяня мач-гуч бястян зянля, чумай хиштяня 

щямшялугбябястян. Ин духдярля язин бядя ща руз бартян бясяр гябцр майхиштян, йя сящят, ся 

сящят бяэирястян, ярс чцм хиштяня нунд ин духдярля сал васал-зумусдун бартян-бамарян бясяр 

гябцр май хиштян. Ин хябяр бартян бяйя гуъайя мярд яни ди барасирян ин гуъя бятирян ки, ин 

духдяр ин каря дийя ядат сахте. Цря тярэ сахтян щя чатцнтя бистян башц.  

Хябяр астарунд мярдун язин гуъя: ахир иму чц саним ки, саним, щямишя ки, язин щаруз унъя 

рафтян, я бясящятайаз эирястян цряхулас саним?  

Гуъя эуфти:  

- Бяринд бя сярра яни яйял йя куре мужня раща тининд, дийя бясяр гябцр май хиштян бисян ня 

бурай. Чяням ки,  ин гуъайя мярд эуфтире бц щя унтяриш сахтунд. Духдяр сябящин ама ки, 

бурай бятн гябцр май хиштяни, ди ки, йя куре мужня я дярц райц кар бястян.  

Ништ бя тамашя, бяин мужнякуря, йя вяхят ди ки, бцрун шанэум бире. Вяхт рафт бяхуня. 

Сябящин вяхишт рафт йярайиш бягал гябцр май хиштян, ди ин мужнякуряйя, ништ бя тамашя 

сахтян. Йя чян руз вяхишт ки, бурай бятян гябцр май хиштяни, ама бянд бц бя ин мужнякуря 

ама. Рафтунд мярдун бятян яни гуъайя мярд ки, вай кяля мярд-е, ин яйял дийе бясяр гябцр 

май хиштяни нябартян, анъаг щаруз бятян янц мужнякуря бартян.  

Кяля мярд эуфти: 

 - Башэцн, ц щасандц, бурайинд мужня курайя варзунинд, мужняща бя цзэя ъиэя буранд, 

духдяриш дийя унъя нямурай. Щинтяриш сахтунд, курейшуня варзундя бядя мужняща бя цзэя 

ъиэя рафтунд. Духдяр йя руз, дц руз, рафт унъя ништ дi ки, щичиз пист. Вяхишт ама бяхуня, дийя 

bясяр гябцр май хиштян ня рафт, няэиряст.  
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СЯ КЯЛЯЯМЛЯ 

 

Ся кяляямля я Лящиъ бе зущун тцрки вамухтян бя Шамахи бартанунд. Йя мцддят бя Шамахи 

бямундянунд, бядрирянунд ки, зущун тцркийя вамахтян гяй сяхтц, баэаштянунд бя ди 

хиштянища. Мялум бябирян ки, ин кяляямляща бя ин мцддят сята кялмя я зущун тцрки 

вамухтанд: йяки вамухтек кялме «биз», ун йяки «боръ алыб», ун йекийиш «бир аббасы». Инща 

бя ра бафтаранунд, язин гал, язун гал эаф-ихтилят бясахтянунд. Ки чц дире, чц шцнюре. Йя вяхт 

бядирянунд ки, бя дярц ра йя ядями мцрде. Бя кцнди бамаранунд, мятял бямундянунд ки, 

чц санунд. Я гязйя язинъя йяки я ядямийащ хан бя сяр яс ябэираштян. Бядиря ки, йя ядями 

мцрде, ся та кяляямляйиш пайистанд бя сярц Кцнд бямарян язшун хябяр бастарян бя зущун 

тцрки: 

- Бу адамы ким юлдцрцб?  

 Кяляямля ки, анъаг йя кялмяйя – «биз» бя тцрки вамухтебу бятян: 

- Биз. 

- Нийя? О, сизя ня еляйиб ки? – Хябяр бастарян ин ядями хан. 

- Борълу иди – ъаваб бядярян ун йяки кяляямля. 

Ядями хан лап тяяъъцб бямундян, хябяр бастарян: 

- Ня гядяр борълу иди? 

Цчцминъи кяляямля зу ъаваб бядярян: 

- Бир аббаси. 

Бяд яз ин суал-ъаваб ядями хан лап мящтял бямундян, дясщай кяляямля бя расанахз 

бябястян, бя гяншял хиштян бянэястян, бя тян хан бавардян. Ц щал-гязйяря бя хан ихтилат 

бясахтян. Хан хиштяни язин ся кяляямля хябяр бастарян ки, ун бядярц ра афтаря ядяминя бечц 

кцштанд. Йарайиш инща щямин схяня бязярянунд ки, бя дями хан эуфтире бцрунд. Хан ямр 

бядярян ин ся мярдя бя зиндан бянэястянунд. 

Йя мцддят бядя ин ся лящиъя мярд бя бийар хан бафтарян. Хан бя сяр бафтарян ки, ин ся мярд 

ин ядяминя ня эцштанд, я эиъи хиштяни бя дустаг афтаранд. Ушуня бятян хиштян бахастян. Ямр 

бядярян дцта мишгаб бавардянунд: бя дярун йя мишгаб сийя кишмиш бябирян, бя дярцн ян ун 
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йяки мишгаб сийя пускури. Бянарянунд мишгабуня бя гяншял кяляямляща ки, харинд. Щинтя ки, 

кяляямлящун дяс дураз бясахтянунд ки, я бя мишгаб биря чизща харунд, сийя пускируща щяр 

йеки бя йя тараф берихтянунд. Щяр сятейшун ки, иня бядирянунд, ъыра бязярянунд ки, бийяйинд 

яввял ушуня харим ки, берихтянунд. 

Хан ки, иня бяшцнюрян ушуня азад бясахтян. Ин ся лящиъя кяляямляйиш бя хуне хиштянища 

бартанунд.  

 

Azərbaycan şairlərinin tatca çevrilmiş şeirləri 

 

Poetik tərcümə: M.Hacıyev 

 

МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИ 

 

ГЯЗЯЛ 

 

Ьяд янарял-ешгя лил-цшшаги мянщаъцл-щцда 

Салики-ращи щягигят ки, бя ешг сахт игтида. 

 

Ешгц ун няшяйи-камил ки, машц яз ц мцдам 

Бя мей тяшвири – щярарят, бя ней тясири – сяда 

 

Вадийи-вящдят бя ясли йяк мягами – ешги ки, 

Няммашц бун вади ашкар  эистц султан, ки эяда. 

 

Нямсанц хялвятсярайи – сирри вящдят мящрямя 
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Ашигя я мяшугя, мяшугя я ашиг ъцда. 

 

Ей ки, тц бя ящли – ешг тющмят сани ки, ешгя шун! 

Эун вцнцм мцмкцнмц щич тяьйири-тягдири худа? 

 

Ей Фцзули ки, тц гяй-гяй зювгща бярди я ешг, 

Щинтярц щяр кар, яэяр эири бя нум щягг ибтида.   

 

 

 

Abbas Səhhət 

 

ВЯТЯН 

 

Дцлмя, ъанмя, сюэцлц мящбубмя 

Вятянмянц, вятянмянц, вятянмя... 

Вятяня нун-нцмцкцря мцхарцм, 

Чяням машц цря я йар дцрярцм? 

Щяр мярдя вятянц бярийц майц, 

Шир дяре ц бя ц, нист цря тайц. 

Шир майц ки, бя ъанщайму хун бире, 

Цря мящяббятц бя дцл ъун бире. 

Мидарцм бя сяр дцта чцм цря мян, 

\Мцмцрцм я дяс яэяр бурай вятян. 
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Вятяня немятц нисйан нистц, 

Нахяляфща бя ц гурбан нистц. 

Вятян – яъдадмуня мядфянцрц. 

Вятян – юладмуня  мяскянцрц.  

Вятяня дус нядаштя инсан нист, 

Яэяр щистц, бя ц щич виъдан нист. 

 

Мirzə Ələkbər Сabir 

 

ВАСАЛЯ РУЗЩА 

 

Ей васаля рузщайц, 

Саля язиз рузщайц. 

О сан вярфя бя дащар, 

Шар башц дцл я бащар. 

Аркяраща сел башц, 

Тяхцла тел-тел башц. 

Дара вакарунд чичяк, 

Вялэщйашун лячяк-лячяк. 

 

 

ЪЯФЯР ЪАББАРЛЫ 

 

АЗАД ГУШ БЦРЦМ 
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Азад гуш бцрцм, 

Бцрун дцрмарум, 

Бяйя баг ништанцм 

Бин ъаваня сал. 

 

Овчи ди мяня, 

За синемяня, 

Хак вяэцфт мяня 

Бин ъаваня сал. 
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              АЗЯРБАЙЪАНАМ МЯН 

 

Гядир-гиймят биляням, 

Кядярдя дя эцляням, 

Гялблярдян дярд силяням, 

Юзцм бир ъащанам мян, 

Азярбайъанам мян. 

 

Йорьун эюзя йухуйам, 

Дамагда хош гохуйам, 

Истярям щей охуйам: 

Ъащанда галанам мян, 
Азярбайъанам мян.  

 

Язялляря язялям, 

Эюзялляря эюзялям, 

Хош сющбят, хош гязялям, 

Ябяди заманам мян, 

Азярбайъанам мян. 

 

Яйилмяз башым вардыр, 

Тарихъян йашым вардыр, 

Пис баша дашым вардыр, 

Гоъалмаз ъаванам мян, 

Азярбайъанам мян. 

 

                АЙДЫН СЯЩЯРЛИ ЙУРДУМ 

Адын Азярбайъан, юзцн од-азяр, 
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Нясибин олмушдур даима зяфяр, 

Сярвятин гядярсиз, цряйин дярйа, 

Шадлыгсан, хошлугсан, достлугсан, щцняр. 

 

Башында зцлмятя дюндц асиман, 

Бир ан горхузмады сяни мин туфан , 

Сяни диз чюкдцрмяк дейилдир асан,  

Цряйин саф булаг, эцнцн бяхтявяр. 

 

Црякляр ганысан, щамыйа ъансан, 

Эюрцшсян, шадлыгсан, нурлу замансан, 

Доьма анамызсан, Азярбайъансан, 

Доьаъаг бяхтиня мин гызыл сящяр. 

                            ВЯТЯН 

Вятян балдыр, вятян шякяр, 

Вятян шадлыг, вятян зяфяр, 

Вятян эцняш, вятян сящяр, 

Вятянимя гурбан олум. 

 

Гызлары щяр бири наздыр, 

Ялляриндя гавал, саздыр, 

Дилляриндя хош аваздыр, 

Назларына щейран олум. 

 

Вятянчцн ъан вермялийям, 

Дашындан эцл дярмялийям, 

Йухуда да билмялийям, 

Вятяня гурбан ъан олум. 

 

Вятянимсян Азярбайъан, 
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Мин йол сяня верярям ъан, 

Сяня алгыш дейир ъащан, 

Эюйляриндя тярлан олум. 

АЙ ГУБА 

Анасан, кюрпяляр гуъаьысан сян, 

Азад арзуларын оъаьысан сян, 

Бу йурдун эюзял бир буъаьысан сян, 

Севилир щяр обан, елин, ай Губа. 

 

Гышда аь юрпякля юртцлцр башын, 

Йайда топ  булудлар олур сирдашын, 

Ъянняти андырыр торпаьын, дашын, 

Йазда ъан дярманы эцлцн, ай Губа. 

 

Щарда олсам даим садигям сяня, 

Гцрбятдя достларым дейяндя мяня , 

Севдийин шей нядир, - дейярдим йеня, 

Сянин йаьышынла, селин, ай Губа. 

 

Синямдя диллянди азад арзулар, 

Щям азад дилякляр, азад дуйьулар, 

Магсудун дцнйада бир истяйи вар, 

Азад ютсцн щяр ан дилин, ай Губа. 

              ШАЩДАЬЫ 

Башын эюйя дяйир, синян лалязар, 

Кюнлцндя мин ясрин сюзц, сазы вар, 

Сянин тамашандан доймагмы олар? 

Сян юзцн тарихсян гоъаман Шащдаь, 

Уъа даьлардан да уъаман Шащдаь. 

 

Эеъяляр башында улдуз сайрышар, 
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Бащарда дюшцндя лаляляр ачар, 

Дцзцндя ъцйцрляр, ъейранлар гачар, 

 

Синяси кяпяняк нишанлы Шащдаь, 

Губалы, Хачмазлы, Набранлы Шащдаь. 

 

Назлы эюзяллярин бярли-бязякли, 

Иэид оьулларын голлу-билякли, 

Шылтаг нявялярин азад дилякли, 

Гоша севэилиляр няьмяси Шащдаь, 

Азяри йурдунун  шян сяси Шащдаь. 

                      САЩИЛ ДЦШЦНЪЯЛЯРИ 

Хязяр дальасынын нявазиши  вар, 

Мин бир эюзяллийи вардыр Хязярин. 

Щярдян кцкряйяндя синяси даьтяк, 

Билин ки, сащили дардыр Хязярин. 

 

Дюнмясям Хязярдян аьлама, эцлцм, 

Зцмрцд ляпялярдя эюзлярям  сяни. 

Санма ки, сян мянсиз мянсизляшясян, 

Дальалар далындан излярям сяни. 

 

Мави сулар бизим саф ешгимизи, 

Горуйуб гойнунда бясляйяъякдир. 

Эеъя-эцндцз рущум мяляр гузутяк, 

Сяни дальалара сясляйяъякдир. 

 

Бялкя дя ян хошбяхт олаъаьам мян, 

Хязяр евим олуб, сян дя сащилдя. 

Ябяди бир эюрцш йеримиз олар, 

Бах, щямин бу эцндя бурда щяр илдя. 
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Бири вярягляря йазар ешгини, 

Бири севэисини эора апарар. 

Мяним  бир ешгимин мин дастаныны 

Хязяр гойнундакы дашлара йазар. 

 

Хязярин ялчатмаз  дяринлийиндя, 

Сойуг мязарымы исидяр эцняш, 

Щяр сящяр дяниздя цфцгя бахсан, 

Бил ки, мяням  судан галхан о атяш. 

 

Эцняшя гарышыб эюйя йцксяляр, 

Нуртяк отаьына доларам, эцлцм. 

Эеъяляр Ай олуб булуд далындан, 

Эизлиъя сейриня даларам, эцлцм. 

                                    БАКЫ 

Цряклярин севинъидир бащарын, ей Бакы! 

Дост еллярин вцгарыдыр  вцгарын, ей Бакы! 

Нечя дилдя, нечя-нечя юлкядя 

Язбяр олуб, щякк олунуб ябяди 

Дцз сюзцнля илгарын, ей Бакы! 

Сащилиндя шян-шян эцлцр гыз-оьлан, ей Бакы! 

Сяндя дослуг ялляриля полад кими бирляшир. 

Эцнбатанла эцндоьан, ей Бакы! 

Эюйляринин зинйятидир аь эюйярчин, 

Эцлляринин бязяйидир гара халлы кяпяняк, 

Ятяк-ятяк сяпялянир айаьына эцл-чичяк, 

Иэидляря гцввя верир, гызларына эюзяллик 

Йаз йаьышын, хязан йелин, илк гарын. 

Яли габар, алны ачыг оьлунун  

Вцгарыдыр вцгарын. 
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Достлара щяр заман гардаш шящярсян,  Бакы! 

Сидг црякля эялянляря сирдаш шящярсян, Бакы! 

Гоъа Шяргя нур чиляйян бир парлаг цлкяр, 

Айдын сящярсян, Бакы! 

Хошбяхт ювладларынтяк    

Сядагятин юзцсян, Бакы! 

Азярбайъан елинин 

Цряйисян, эюзцсян, Бакы! 

О эцн олсун, сямалардан улдузлары цзясян, Бакы! 

Айы, эцнц мин дилякля эен синяня дцзясян, Бакы! 

Сабащлара няьмя гошан мин дилякли  

эялин кими сцзясян, Бакы! 

 

                  ДЦНЙАМ МЯНИМ 

 

Бу туфанлар дянизиндя, 

Эюзяллярин эцл цзцндя, 

Айцзлцляр бянизиндя, 

Итиб-батан, бяхти йатан  

Дцнйам мяним. 

Наьыллар дийарымдыр, 

Щям лалым, щям карымдыр, 

Бермуд цчбуъаьымдыр,  

Яфсаня оъаьымдыр 

Эюзляринин биълийи, 

Зяманянин эиълийи, 

Ясрин щяръ-мярълийи,  

Дцнйам мяним. 

Эащ дибсиз дяниз дибиндя, 

Эащ эюзцнцн бябяйиндя, 
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Эащ мин арзу диляйиндя 

Чапалайан  

         Дцнйам мяним. 

Эюзцмц щяля ачмамыш 

Эюзлярими гапалайан 

Дцнйам мяним. 

Эащ бир севэи кядяриндя, 

Эащ бир юмрцн щядяриндя, 

Йцйянини гырыб гачмыш 

Йедди эюйцн йолун тутан 

Кящярлярин белиндяки  

Хяйалларын йящяриндя 

Юзцн кясян, юзцн асан, 

Дцнянляри, буэцнляри, сабащлары 

Фитя басан 

Дцнйам мяним. 

Азад фикир падшащыйам, 

Мян азадлыглар шащыйам, 

Щяр няйим вар алыб эедин, 

Сиз фикрими азад един, 

Фикирляри азад един! 

Тянщалыгдыр, азадлыгдыр 

Дцнйам мяним! 

 

 

                        ОД ВЕРИН 

 

Бу вятян дцнйайа эюзцн ачандан 

Эцняш юз нуруну бура сачандан. 

Бу эцл-чичяк, бу чюл-чямян, бу баьлар, 
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Бу йаз-бащар, бу дцз-тяпя, бу даьлар, 

Йашыл орман, бу эядикляр, бу дяря, 

Гарлы даьда гцруб чаьы, мянзяря, 

Йанмыш аьаъ, мяънун сюйцд, гуру даш, 

Хумар эюзляр, титряк додаг, айыг баш, 

Инсаны эял-эял чаьыран эюй мешя, 

Кол дибиндя бойнун бцкмцш бянювшя, 

Дюшдя гойун-гузу, эцлдя кяпяняк, 

Гыз дюшцндя хумарланан бир чичяк, 

Шадлыг, севинъ, хошлуг, тойлар, сящярляр, 

Кянд-обалар, йурд-йувалар, шящярляр, 

Эцмцш йайлаг, йашыл гышлаг, овалыг, 

Юрцш дцзц, йулгунлугда йувалыг, 

Бу еллярин оъаг йери - йатаьы, 

Бяй эюзляйян тязя эялин отаьы, 

Оьулларын ата олмаг сайьысы, 

Эюзяллярин ана олмаг гайьысы, 

Бир маралын щязин-щязин бахмаьы, 

Бир шимшяйин эурултуйла чахмаьы… 

Бу дийарда даща няляр вя няляр, 

Од севибляр, Одпярястлик едибляр. 

 

Од йейибляр, Од ичибляр язялдян, 

Кирпийиндя тонгал чатыб бу вятян. 

Од няьмяси ганыма сцдля кечиб, 

Од тохуйуб анам, Ода анд ичиб. 

Ода бцрцн Од йурдуна баханда, 

Од-алову чичяк ейля йаханда. 

Алов долу Од верин бу торпаьа, 

Одлар йурду Одла галхар айаьа! 
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САЩИЛ ГАЙАЛАРЫНДА ДЦШЦНЪЯЛЯР 

 

Дальаларла ютцшян фикирляр карванымын 

Овсарыны дянизин сарбанына верирям. 

Пярдя кими гатлайыб булуду башым цстдян 

Гызармыш цфцглярин айаьына сярирям. 

 

Аь гаьайы сямадан гартал кими шцтцйцр, 

Юзцнц чырпыр суйа, чыхыб балыг овуна. 

Йекя су иланыса дашларын арасында 

Бир ири гурбаьаны эцъля тяпир ордуна. 

 

Дяниз дальаларында арзудан ев гурурам, 

Бир башгасы тор гуруб балыг тутур юзцйчцн. 

Балыгчы йолдашымса эилейлянир  арваддан, 

Юлцрям, дейирди о, бир кялмя «ъан» сюзцйчцн. 

 

Севдийин эюзял олсун эяряк, эюзял севмишям, 

Хошбяхтликдян бу йолда охум дяймяйиб даша. 

Гарьа кими леш сюкцб йцз ил йашамагданса, 

Бцлбцлтяк бир эцлц сев, тякъя бир бащар йаша. 
 

Фикирляр арзуларла гол-бойундур башымда, 

Чин олмайан дилякляр  чин-чин дцзцлцр йеня. 

Цзцмя дамъы дяйиб хяйалдан айыранда 

Гоъалыг каманындан бир сим цзцлцр йеня. 

 

Тилову тулламышам, цзэяъиня бахмырам, 

Батан эцняшдян кясиб удмаг истяйирям мян. 

Каш йенидян  доьулуб бу дцнйайа эяляйдим, 

Йеня зящярин балтяк дадмаг истяйирям мян. 
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Илляр йетмишя чатыр, юмцр дала гайытмаз, 

Эцндянэцня ял яссир, эюз ишыьым гоъалыр. 

Гайадан цфцглярдя юмрц вараглайырам, 

Эурлайан дальалардан гоъалыьым уъалыр. 

 

                    ГОЙ МЯНИМ ОЛСУН 

Достум, каман сянин, мин  тары эютцр, 

Симин биръя зили гой мяним олсун. 

Йамаъы эцлцйля дястя тут эятир, 

Йарын биръя тели гой мяним олсун. 
 

Ня гядяр эюзялляр вар, эял, сеч апар, 

Бир цркяк, бир дяли гой мяним  олсун. 

Сянин олсун елдя чямян, лалязар, 

Соналы бир эюлц гой мяним олсун. 

 

Дцзляри дяряйя гатыб дястяля, 

Елин инъябели гой мяним олсун. 
Гары даьа чыхарт, гышы мяст еля, 

Йазын биръя эцлц гой мяним олсун. 

 

Эял сяня набатдан мин шярбят верим, 

Йурдун шириндили гой мяним олсун. 

Нечя юлкя верим, мин шющрят верим, 

Тякъя Азяр ели гой мяним олсун. 

                                                МЯНИМ 

Бир голум Алтайларда, бир голум Албан голу, 

Сюнмяз одам, Щцрмцзля няслим улудур, улу, 

Мидийадыр, Аррандыр йурдумун шяряф йолу, 

Туфанда да ясмяйиб башымда телим мяним. 
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Ширванла фяхр ейляйиб Тябриз язялдян бяри, 

Эянъя тарын кюкляйиб Ярдябил эюзялляри, 

Заманын кюксцн дялиб Фцзули гязялляри, 

Шякяри щейран гойуб Шящрийар дилим мяним. 

 

Ифтихарлы олмушам, цзцаь йашамышам, 

Намярдлик кюк атмамыш дибиндян гашымышам, 

Мярдлийин байраьыны шяряфля дашымышам, 

Тарих юзц баш яйиб кечяндя елим мяним. 

 

Вятян торпаьын тутйа кими эюзя баьларам, 

Даь мил олуб хаинин  кцряйини даьларам, 

Мян йеря гоймамышам, щяля белдя сахларам, 

Мисри гылынъдан айры дцшмяйиб белим мяним. 

 

Йамаълар йашыллашар, синяляр фярящляняр, 

Дилякляр бяйазлашар, булаглар гядящляняр, 

Даь-дцз, дяря, чюл-чямян мин бащара бяляняр 

Бир лячяйиндян ятир сяпся бир эцлцм мяним. 

 

Кяпяз башымын таъы, Савалан гейрят голум, 

Араз Кцря говушан дальада сал даш олум, 

Бир ота  щясрят галсын гой Бакы-Тябриз йолум, 

Урмийамла юпцшсцн зцмрцд Эюйэюлцм мяним. 
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NAĞILLAR 

 

 

МАГСУД ЩАЪЫЙЕВ 

 

 

ЯMИR TEYMUR VЯ ЧOBAN OЬLU 

 

Юlkяlяr fяth etmiш, neчя-neчя xalqlarыn, tayfalarыn dizini yerя чюkdцrmцш bюyцk 

hюkmdar Teymurlяng saysыz-hesabsыz qoшunu ilя neчя vaxt idi ki, Araz чayыnыn axarlы-baxarlы 

sahilindя чadыr qurub mяclis dцzяltmiш, eyш-iшrяt dяstgahы aчmышdыр. Yanar qumlu, yumurta 

biшirяn qыzmar torpaqlы yollardan sonra el iчindя Topal Teymur аdы ilя tanыnan Temurlяng 

Azяrbaycanыn bu dilbяr guшяsini gюrяndя яvvяl elя bildi ki, cяnnяtя dцшцb. Dцnyada belя 

gюzяl, kюnцl aчan, hяr kolunda bir bцlbцl cяh-cяh vuran, bяyaz gecяlяrindя qatar-qatar 

durnalar qaqqыldaшan, hяr baьы-baьчasы min dяrdin dяrmanы olan barlы-bяhrяli, baьlы-meyvяli 

bir diyarыn bu dцnyada olduьuna, onun mюvcudluьuna belя inanmaq istяmirdi. Lakin bu, 

Xяzяrin o tayыnda, Orta Asiyanыn Qыzыlqуm vя Qaraqumunda gцnяшin yandыrыcы hяrarяtinin 

tяsiri ilя qazan kimi qaynayan beyinlяrdя yaranыb bir aьac kюlgяsinin hяsrяti ilя yanыb-

yaxыlan nisэilli, hяsrяtli baшlarda aramsыz olaraq fыrfыra kimi fыrlanan bir xяyal deyil, 

doьrudan-doьruya bir hяqiqяt idi. O, Azяrbaycan adlanаn bir яvяzsiz, qяnirsiz diйarda, onun 

щяйат бяхш едян, щяр дамла суйу бу торпаьын иэид, лачын оьлулларынын, щяйа вя исмят щейкяли 

олан назлы эюзял гызларынын дамарындакы ганы гайнадан дурна эюзлц Аразынын кянарында иди. 

Баш кясмякдян зювг алан, дили дибиндян чыхармагдан няшялянян, гяссабхана тешти кими 

щямишя эюзляри ганла долу олан даь црякли, полад билякли Топал Теймур бу илащи эюзялликдян 

кюврялмиш, мин тялхяйин мин бир ойунундан додаглары зярря гядяр дя олса гачмадыьы щалда 

щяр ики тяряфдян яйиляряк Аразы юз доьма аналары кими гуъмаьа чалышан севэилиляр тякин баш-

баша вериб чайа яйилян мяънун сюйцдлярин пычылтысындан еля мяст олмушду ки, арамсыз олараг 

гящгящя чякиб эцлцрдц. Эюзял дийарын дярдляря мялщям олан еъазкар тябияти юлкяляр фатещи, 

дцнйалар ъащанаэири Теймуру овсунламыш, юмрцндя бадянин дадыны билмяйян бу ифрат 

дяряъядя мюмин мцсялманы мин тулуьун шярабыны бир няфяся ичмиш сярхошлар кими мяхмур-

мяфтун етмишдир. Теймур бу эюзялликдян айрыла билмирди. Одур ки, нечя-нечя юлкялярин шащ 

сарайларынын башы цзяриндя улдузсуз эеъялярдя лаъивярд эюйлярин синясиня санъылан зяфяр 

байраьыны гатладыб ляшкярэащын ортасында парлаглыьы эюз гамашдыран гызыл-гырмызы чадырынын бир 

кцнъцня гойдурмуш, шярбят долу султанлыг пийалясини галдырмышды. 
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1399-ъу илин эюзял бащар эцнляриндян бири иди. Апрел айынын доггузу. Бу эцн одлар 

йурдунун тябияти дя юзцнцн ал-ялван либасыны эейиниб минлярля инсан кялляси цзяриндя юзцня 

амансызъасына сарайлар гуран, язямятли Теймуриляр империйасыны йарадан бу гансыз-имансыз 

ямирин чай дашы кими йумшалмаг билмяйян цряйиня бир йумшаглыг, бир сяринлик долдурмаг 

истяйирди. Бу эцн ямирин ян хош эцнляриндян бири иди. Онун алтмыш цч йашы тамам олурду. Саь 

дизиндян вя чийниндян Сямяргянд вя Бялх вурушларындакы дюйцшлярдя йараландыьындан айаьы 

гатланмадыьы цчцн халгын «Топал» лягяби вердийи ямир Теймур фятщ елядийи юлкялярдя олдуьу 

кими, Азярбайъан торпаьында да чох ганлар тюкмцш, чох евляри тцстцсцз гоймушдур. Орта 

Асийанын Гашгадярйа вилайятинин Хоъа Илгар кяндиндя дцнйайа эялмиш бу садя кяндли баласы 

тцркляшмиш Барлас тайфасындан иди. Ийирми беш йашында Орта Асийа ямири Тоьлуг Теймурун 

йанында хидмятя эирмиш, аз мцддятдя вуруш мейданларындакы шцъаятиня эюря ямирин ряьбятини 

газанараг Гашгадярйа вилайятиня щаким тяйин олунмушдур. Бу щийляэяр вя сийасятчи адам бир 

нечя ил сонра Сямяргянд вя Бялх щакими Щцсейнля иттифаг баьлайараг, яввял Тоьлуь 

Теймура, сонра ися онун оьлу Илйас Хоъайа гаршы мцщарибяляр едир, мцбаризя апарыр. Защирян 

Щцсейнля достлуьа ичдийи анда садиг галдыьыны щяр васитя иля бцрузя вермяйя чалышан бу щийля 

вя мякр тулуьу Щцсейня кюмяйя эялир, Сямяргянддя она гаршы баш галдырмыш сярбядариляр 

цсйаныны йатырмагда, ганда боьмагда кюмяк едир. Бу гялябяни Щцсейнля бюлцшмяк 

истямяйян Теймурлянэ хейли юлчцб-бичяндян сонра щийля гурараг Щцсейни мящв едир, 

Сямяргянд вилайятини дя Гашгадярйа вилайятиня гатыр вя 1370-ъи илдя Ямир титулу гябул 

едяряк юзцнц Чинэиз ханын няслиндян олан гануни вялиящд кими гялямя верир вя бюйцк бир 

яразини юзцндя бирляшдирян Мавярацннящрин Хязярдян шяргдя йерляшян бцтцн юлкялярин йеэаня 

ямири елан едир. Топал Теймурун йени торпаглар фятщ етмяк иштащы даща да артыр. 1386-ъы илдя 

Султаниййяни тутараг Тябризя, Нахчывана, Гарса, Тифлися, Шякийя, Гябяляйя, Гарабаьа щцъум 

етмиш, бир ил сонра Салмас, Урмийя, Мараьаны, даща сонра Хязярин ъянуб вилайятляриндян олан 

Эилан вя Мазандараны юзцня тяслим едяряк ишьал етдийи юлкялярин ящалисиня олмазын зцлм 

етмиш, дящшятли диван тутмушдур. О, тясвир етдийимиз апрел бащарындан дюрд ил сонра Исфащанда 

бир эеъядя йетмиш мин адам юлдцряъяк, даща бир нечя ил сонра Баьдадда бир эцндя дохсан 

мин адам гылынъдан кечиряъяк, тцрк Сивасыны, яряб Дямяшгини диз чюкдцряъяк, Щиндистанын 

цряйи олан Дещлидя ейш-ишрят гураъаг, Ангара вурушунда Тцркийя султаны Илдырым Байазидя 

галиб эяляъяк, бюйцк Чин юлкясиня ганлы йцрцшя щазырлашаъаг. Азярбайъан торпаьынын фцсункар 

тябияти фатещляр фатещи Ямир Теймурун о гядяр хошуна эялмишди ки, бу дийара цч дяфя сяфяр 

етмишди. Буилки сяфяри онун одлар йурдуна, Улу Бабяк вя Ъаваншир дийарына сонунъу сяфяри иди. 

Теймурлянэ бу цчцнъц сяфяриндя Азярбайъанын руща ганад, кюнцлляря шадлыг верян бир эушяси 

Ялинъядя бир ил галмаг, бурада эениня-болуна кеф етмяк, дцнйанын фатещлик гайьыларындан 

узаглашмаг цчцн йайлайыб-гышламаг, бурада там эцмращлыг вя шадйаналыгла Тцркийя, Ираг, 

Яъям, Щиндистан йцрцшляриня башламаг истяйирди. Нахчыванын бу дилбяр вя щямишябащар торпаьы 
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башынын гары о бири гара галан Дямирли даьын йамаъындан, Зянэязурун тураълы-кякликли 

дяряляриндян ахыб эялян вя хан Аразын сол голуну йарадан Зянэязур чайынын тцкянмяз эур 

суйу иля суланыр. Шяргдя ад чыхармыш шющрятли барыны-немятини битирирди. Ялинъя чайына говушан 

Хязнядяря вя Лякятяксу адланан кичик чайлар да Ялинъя иля ял-яля вериб эюзял Аразын 

бярякятли гойнуну даща да варлы-барлы еляйир, йанындакы Вулкан даьындан башы ашаьы даьыдылмыш 

кцл табаьыны андыран лаляли эцнейиня щяйат яламяти олан су, рцтубят верир, бойнуну гуъаглайыб 

лайлай охуйурду. Бу дийарда йерляшян, ады узаг-узаг юлкялярдя танынан, юз язямяти вя 

бярякяти иля дцшмянляринин эюзцндя ох олан Ялинъя галасы иэид вцгары вя эялин исмяти нишаняси 

иди. Буна халг арасында, йазылы мянбялярдя Аланъик, Алынъагала да дейирляр. Гядим тцрк 

дилляриндя «алан», йа «ялян», «мейданча», «дцзянлик» мяналарында ишлянмишдир вя дейиляня 

эюря галанын ады щямин сюздяндир, чай да, даь да юз адыны еля бу сюздян алмышдыр. Галанын 

юзц дя сылдырым гайанын цстцндяки кичик мейданчада, балаъа дцзянликдя тикилмишдир. 

Азярбайъан торпаьынын ярлик-ярянлик рямзляриндян бири олан Ялинъя галасы щяля еркян ясрлярдян 

дцшмян эюзцндя бир мил иди. Азярбайъанын миниллик гоъаманы, башы гарлы, синяси тарлы-гаваллы 

Дядя Горгуду щяля о вахтлар Ялинъянин алынмазлыг вцгарыны вясф етмиш, она гопуз тутураг 

бой-бой няьмя демишдир. Сылдырым гайа бойу йухары галхан нечя-нечя пилляли мцдафия 

диварлары, гала йолундакы кечилмяз кешикчи мянтягяляри, дюрд тяряфдян эюз ишлядикъя дюрд 

ъящятя эюз гойан мцшащидя бцръляри, уъабойлу оьулларына бой вермяйян енли, дярин сянэярляри 

Ялинъяни галаларын таъы етмиш, она дцнйа шющряти газандырмышды. Ялинъянин бу язямяти ону орта 

ясрлярин эюркямли Шярг тарихчиси вя сяййащларындан олан Асоьикин, Орбелианын, Нясявинин, 

Шярафяддин Яли Йяздинин, бюйцк испан сяййащы вя сяфири Клавихонун, юлкяляр эязиб, шящярляр 

эюрмцш мяшщур Ювлийа Чялябинин вя башгаларынын щейранлыг мябядиня, ъянэавярлик рямзиня 

чевирмишди. Ахы бу галанын бишмиш кярпиъдян тикилмиш сайсыз-щесабсыз евляринин щяр бири 

юзлцйцндя бир алынмаз кичик гала иди. Шащтахты адланан тяк бир бинасынын гаршысындакы мейданда 

алты йцз атлы сяф чякиб ъювлан вура билирди. Гайаларда газылмыш архлар – шырымларла галайа ахан 

йаьыш суйу иля галанын щяр гарышы эцл-чичяйя гярг олмушду. Ичиндя зяриф тцклц соналар вя 

мярмяр кими аь бядянли эюзялляр гаггылдашыб цзян йедди бюйцк щовузун щяр бири гядим 

Нахчыван дийарынын бир Баьи-ирями, бир бещишт-ризван эцлцстаны иди. Нахчыванын адлы-санлы 

щюкмдарлары олан Елдяэизлярин аиляляри бурада, бу ъяннят буъаьында эцн кечиряр, ейш-ишрят 

гурар, лазым оланда дцшмян тящлцкясиндян юз намус вя исмятлярини горумаг цчцн бурада 

эизляняр, йаьы чякилиб эедяня гядяр бу ялчатмаз, цнйетмяз галада, Азярбайъан елинин бу басылмаз 

буъаьында ямин-аманлыг тапардылар. Нахчыван щакими Защидя хатынын игамятэащы вя Елдяэизлярин шащ 

хязиняси дя Ялинъядя йерляширди. Он икинъи ясрин яввялиндя, 1125-ъи илдя Харязмшащ Ъялаляддинин 

Азярбайъана басгыны заманы Елдяэиз щюкмдары Юзбяк бу галада ниъат тапмышды. Бу йурдун язямят 

вя вцгар рямзи олан Ялинъя галасы он цчцнъц ясрдя Елханилярин, даща сонра ися Ъялаирилярин иштащ 

тяамына, йаьлы тикясиня чеврилмишдир. Теймурлянэин бундан яввялки ики щцъуму да басылмаз 
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Ялинъяйя кар елямямиш, зярбинин габаьында дямирин мума дюндцйц Ямир Теймур бураны фятщ едя 

билмяйиб суйу сцзцля-сцзцля чякилиб эетмишди. Инди ися… 

Теймурлянэ бу дяфя неъя олурса-олсун бу мярдляр йувасыны яля кечирмяйи, Ялинъянин 

фцсункар щовузларында чимяряк Нахчыван щюкмдарларынын дцнйа шющрятли зянэин отлагларында 

ейш-ишрят гурмаьы, галаны мцдафия едянлярин башларыны ону дюрд тяряфдян гуъагламыш гушучмаз 

сылдырым гайалардан асмаьы, онларын ганы иля хан Аразын бцллур суларыны лаля дянизиня 

дюндярмяйи гят етмишди. Теймурун севимли оьлу Мираншащы бюйцк сынаг эюзляйирди. Ямир 

атасынын ад эцнцндян сонра бу мярдляр йувасыны, гарталлар ойлаьыны даьытмаг, Ялинъяни диз 

чюкдцрмяк она тапшырылмышды. Мираншащ галайа щцъум щаггында атасынын мяслящятляриня яли 

синясиндя гулаг асыр, эюзцнц бир ан да олса ямирин тунъ кими гаралмыш, овурдлары батмыш 

узунсов сифятиндян, бир-бирини сыхан алын гырышыгларына тяряф бойланан галын гашлары алтындакы 

зящми иля гаршысындакыны овсунлайан ири, домба эюзляриндян чякмир, бир дяфя дя олса 

намазындан, дястямазындан галмадыьына эюря щямишя тумарландыьындан пар-пар парылдайан 

уъу шиш шявя саггалындан вя дартылмыш йай кими щяр ики тяряфдян саггалына доьру яйилян узун 

быьларынын кичик тярпяшмясиндян беля нязярини йайындырмырды. Бу дюйцшцн гялябясинин шющряти 

Ямир Теймурдан даща чох Мираншаща лазым иди. Бу дюйцшдян о зяфярля гайытсайды, ону 

атасынын тахт-таъына апаран яйри, доланбаълы йол хейли гысаларды. Инди ися апрелин доггузу, 

ямирин ад эцнц иди. Ямир Теймур юз ад эцнц мцнасибяти иля йахшы бир ов дясэащы тяшкил 

етмяк, бащарын бу фцсункар аляминдя цряйи истяйинъя истиращят етмяк истяйирди. Сонра ися аьыр 

эцн башлайаъагды. Габагда Ямирин бир ан да олса йадындан чыхартмадыьы Ялинъя фятщи дурурду. 

Ямир Теймур щятта беля фикирляширди ки, ясэярляринин Ялинъянин фятщиндян сонракы йцксяк 

гялябя рущу щяля азалмамыш, онларын бу зяфяр ящвал-рущиййясинин оду щяля сюнмямиш 

Азярбайъандан Тцркийяйя олан тарихи йцрцшцнц башласын. Бунларын – бу ганлы-гадалы фятщлярин 

бязиси щяля сонра олаъаг. Инди ися одлар йурду оьлулларынын нащаг ганынын ахмамасы цчцн ана 

тябият дя яйниня алхара, зяр-зиба эейинмиш, йухудан йениъя ойанмыш ямирин даш гялбиндя 

рящм оду аловландырмаг цчцн юз эюзяллийини биря мин артырмышды. Эюрцнцр, бащарын ъилвяси 

ябяс дейилмиш. Фцсункар бащар сящяри ямирин кефини ачмышды. Йатанда да гылынъыны гыраьа 

гоймайан Ямир Теймур ялини бюйрцндян салланмыш гылынъынын дястясиня гойараг мирзяси Хаъя 

Нядимин ад эцнц мцнасибятиля мцбарякини динляди. Кянарда сяф дуруб ямря мцнтязяр 

дайанмыш сяркярдяляр дя бу хош эцн цчцн бир аьыздан ямиря «Мцбарякдир» дедиляр, яйиляряк 

торпаьы юпдцляр, алынларыны йеря сцртдцляр. 

– Щя, беля, – дейяряк ямир хейли о йан-бу йана вар-эял етди, сонра айаг сахлады. Гураны 

няинки дцзцня, щям дя яввялдян ахыра гядяр тярсиня язбяр дейя билдийиндян ян чох севдийи 

«Яр-рящман» сурясини додагалты сюйляйяряк салават чевирди. Хаъя Нядимин бяркдян Ямиря сяс 

верян «амин» сюзцнц ъынгырыны чыхартмадан астадан няфяс алан сяркярдялярин уъадан тякрар 
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етмяси Теймурлянэи юзцня гайтарды. 

– Щя, мяним басылмаз фатещлярим, ъейран ову иля неъясиз? 

Сонра цзцнц Хаъя Нядимя тутуб шян вя хцррям бир щяряктля ялини йелляди: 

– Гой мяним ряшадятли дюйцшчцлярим истиращят едиб Аллаща ибадятля мяшьул олсунлар. 

Йемяк-ичмяклярини бол ейляйин, гой мяним бу мцбаряк эцнцмдя црякляриндя щеч бир нисэил 

галмасын. Биз ися эцнцмцзц овда кечирярик. Анъаг бир шяртим вар, – Ямир сяркярдяляр сюзцнц 

йахшы ешитсинляр дейя бир нечя аддым габаьа ирялиляди. Бюйцк фатещин ня дейяъяйини диггятля 

динлямяйя гулаг кясилмиш ъярэянин ортасына йахын айаг сахлады, сонра сюзцня давам етди: 

– Щяр кимин йанындан ов сивишиб кечся щямин шяхс юз овуну тяк излямяли, ону юз 

гисмяти етмялидир. Щяр ким эедиб юз бурахдыьы овуну вуруб эятирмяся, башы мейданын 

ортасындакы пайадан асылаъагдыр. 

Ямирин кящяр атыны йящярляйиб йцйянлямиш нюкярлярдян бири кянарда мцнтязир 

дайанмышды. Ямирин чухасынын ятяйини йыьараг нюкярин она узатдыьы ох-каманы алдыьыны вя 

атына тяряф йеридийини эюрян сяркярдяляр ъанавар эюрмцш сцрц кими даьылышараг щяря юз атына 

атланды. 

… Йашыллыьа гярг олмуш Шащбуз дярясини, бащар суларыны гойнуна алараг баш эютцрцб 

эедян Цчдаш вадисини овчулар бир эютцрцмя кечдиляр. Бу варлы-бярякятли вадидян ахан эюз йашы 

кими дупдуру архлар, дярядян баш ашаьы кюпцкляня-кюпцкляня ахан вя узагдан ганад чалан 

аь эюйярчинляр дястясиня бянзяйян шырылтылы булаглар ал-ялван кяпянякляри андыран бащар 

чичякляри иля табагланмыш ирили-хырдалы тяпялярин йанындан шырылты иля сцзцляряк Хан Араза 

говушур, анасындан узаьа эетмиш шылтаг ушаглар кими онун исти гуъаьына тулланырдылар. 

Кюпцклянмиш йел ганадлы атларын белиндя гырьы кими отурмуш овчулар дяря-тяпяйя бахмадан 

йайдан гопан ох кими габагда шцтцйян Ямиря чатмаьа чалышыр, щай-щарайла атларыны 

мащмызлайырдылар. Ямири бу овда мцшайият едян щяр бир сяркярдя юлкяляр фятщ едян ъясур 

ъянэавяр, няряси иля бир гошунун ъанына вялвяля салан пящляванлар идиляр. Ямир Теймурун бу 

фярящли ад эцнцндя онун ов мярасиминдя иштирак етмяк шяряфиня наил олмуш овчулардан щяр 

бири бу эцн даща диггятли олмаьа, щяр ан бир щюкмц иля мин баш кясилян аьыллы вя гяддар 

ямирин гязябиня дцчар олмамаьа чалышырдылар. Она эюря дя онларын щяр бири кящяр атларын 

дашдан од гопаран налларынын гопардыьы тозанагда беля диггятли олмаьа, тоз-торпаг пярдяси 

далындан беля хейли габагда эедян Ямирин хяфиф бащар кцляйиндя йеллянян чухасынын 

гаралтысыны эюздян гоймамаьа чалышырдылар. Бирдян онларын щамысы еля бил ейни вахтда верилмиш 

команда иля од-алова дюнмцш атларынын ъиловуну чякдиляр. Ямир атынын йцйянини дартыб 

кящярини шащя галдырды; ат ики дал айаглары цстя галхараг белиндя архайын отурмуш сцварини йеря 
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чырпмаьа щазырмыш кими дартынды, лакин ямирин мющкям тутмуш ялляринин щюкмцня табе олараг 

йеря мыхланды. Ямирин архайа бахмадан яли иля вердийи ишарядян баша дцшдцляр ки, Ямир 

Теймур гаршыдакы талада ъейран сцрцсц эюрцб. Гябул олунмуш гадйа цзря атларыны аста сцряряк 

Ямиря йахынлашдылар вя таланын кянарындакы кичик коллуьун далында щюкмдарын саьында, солунда 

гярар тутдулар. Щеч кяс диниб-данышмыр, аьзыны ачмаьа ъцрят етмирди. Щамынын эюзц талада 

архайын-архайын илк бащар чичяклярини зяриф аьызлары иля дяриб чейняйян, щярдян дя башларыны 

галдырараг цркяк-цркяк ятрафа бойланан ъейранларда вя бир дя Ямирин ялиндя иди. Щамы билирди 

ки, индиъя Ямир Теймур саь ялини атын тяркиня атыб ох-каманы эютцряъяк, еля щямин анда да 

сол ялини галдырараг габаьа узадаъаг вя бу, овун башланмасына ишаря олаъагды. Ямир ися 

няинки дала, щеч йан-йюнрясиня дя бахмырды. Саь ялини узадыб ов йараьыны атын тяркиндяки 

хуръундан эютцряндя дя, сол ялини галдырыб габаьа узаданда о, овунун цстцня тулланмаьа 

щазырлашан пялянэ кими эюзцнц гырпмадан ъейранлара бахырды. Ямирин атынын эютцрцлмяси иля 

онун ов йолдашларынын щай-щарай няряси таланы лярзяйя салды. Овчулар бир анда пярян-пярян 

олуб щяряси бир тяряфя чапдылар. Ъейранлары арайа алыб бир даирядя сыхмалы, о заман дейилдийи 

кими, ъярэяйя алмалы идиляр. Теймурлянэин азярбайъанлыларын бирэя, дястя щалында ов цчцн 

дцшцнцб тапдыглары бу «ъярэя» сюзцндян хошу эялирди. Бу сюз бурадан бир сыра Шярг юлкяляриня 

йайылараг бу вя йа башга мцщцм мясяля барясиндя халгын мцхтялиф тайфаларындан сечилмиш 

нцмайяндяляринин гярар чыхартдыглары вя Али шура мянасыны верян «ъирэя» (бу нцмайяндяляр 

дювря вуруб цз-цзя отурар, бир ъярэя йарадырлар) кими ишлянмяйя башланмышды. Овчуларын 

ъярэяси Ямиря тяряф даралыр, щай-щарайдан башыны итирмиш ъейранлар щяря бир тяряфя гачырды. 

Овчулардан бир нечясинин говдуьу ъейран дцз Ямирин цстцня эялирди. Ову вурмаьын вахты иди. 

Лакин Ямир йайы дартыб оху бураханда ъейран онун лап йанындан сивишиб гачды. Ъейраны 

Ямирин цстцня гован сяркярдяляр Ямирин инди гязяб тулуьуна дюняъяйиндян горхараг атларыны 

йеря мыхлайыб тярпянмяз дайандылар. Туфан гопа биляр, башлар кясиля билярди. 

Бир анлыг щейрятдян донуб галмыш Ямир Теймур билмяди ки, нейлясин. «Бу нядир?» – о, 

дярщал бейниндян кечирди. «Ову эюзцндян вуран мян, аз гала юзц гуъаьыма эялян ову 

бурахдым. Йох! Шярти юзцм гоймушам. Мян юз овума чатыб ону вурмалыйам. Йохса, 

сяркярдяляримин эюзцндя эцлцш щядяфиня чеврилярям. Буна ясла йол вермяк олмаз. Мян 

онлара йеня сцбут етмялийям ки, щяля эюзлярим ити, яллярим ися полад кимидир» – Ямир гяти 

гярарыны гябул еляди. 

Ямир Теймур сяркярдяляринин щейрят долу бахышларыны ани олараг нязярдян кечириб атыны 

ъялд эери дюндярди, тяк-тянща индиъя бурада Ямир охундан ъаныны хилас едяряк гачыб 

узаглашан ъейранын далынъа сяйиртди. Йел кими учмаьа адят етмиш кящяр бюйрцня санъылмыш 

мащмызын аьрысыны унутмаг цчцн илдырыма дюнцб шимшяк кими чахмаьа щазыр иди. Бир аз 

кечмямишди ки, Ямирин эюзц дяря бойу цзц ашаьы дашдан-даша, эядикдян тяпяйя тулланан 
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тянща ъейраны алды. Теймурлянэ овуну гаршыда эюрцб атын ъиловуну бурахды. Дамарларындакы 

щявяс ганы гайнамаьа башламышды. Лап дюйцшдя олдуьу кими. Эюзляри щярифини алдымы, 

Теймурлянэи даща эери чякмяйя щеч ня вадар едя билмязди. Ямир Теймур ки гызышды эюзцня 

башга шей эюрцнмязди. О, дцшмянин гылынъ зярбясинин габаьыны алмаг цчцн ики йандан вя алын 

тяряфдян шиш буйнузлара бянзяйян зярбяютцрцъцляр олан дямир дябилгясини башына даща да бярк 

басараг анъаг эюзц эюрян щядяфя ъумар, бир эюз гырпымында гырьы кими онун башынын цстцнц 

кясдирярди. Бу заман овда ов, дюйцшдя ися дцшмянин башы онун айаглары алтында олмалы иди. 

Ъейран габагда гачыр, Ямир ися онун далынъа сямум кцляйи кими ясирди. Ъейраны щагламаьа 

аз галмышды. Гаршыдакы эцллц-чичякли тяпяни ашан ъейран бирдян дурухуб дайанды: йашыл тяпянин 

о тяряфи бир шам аьаъы бойу сылдырым гайа иди. эядийин бир тяряфи чайа ашан бу учурумда 

баьланырды. Заманла сел-су тядриъян онун бир тяряфини йуйуб апармыш, тяпянин баьрыны йарараг 

сылдырым йарьан ямяля эятирмишдир. 

Аз гала цряйи синясиндян чыхаъагды ъейранын. О, бир анлыг дурухуб айаг сахлады. 

Ганрылыб архадан ону аз гала щаглайаъаг залым овчуйа, бир дя гаршысындакы сылдырым гайалыьа 

бахды. Эерийя йол йох иди. Ирялидя ися юлцм, фялакят. Йазыг щейван ахырынъы дяфя чюнцб архайа 

баханда атын йалманына гысылмыш овчунун ону индиъя йахалайаъаьыны щисс еляди… вя ясир 

олмагданса азадлыьы сечди. Юляндя дя азад юлясян. Ъан шириндир, азадлыгса ондан да ширин. 

Теймур оху щяля охданындан чыхармамышды. Щейванын тамам йорулуб щейдян дцшдцйц цчцн 

дайандыьыны эцман едян Ямир ону дири тутмаг гярарына эялди. Ялини атын саь тяркиндя, 

охданын бюйрцндя салланмыш кямяндя атды. Ямир архайын иди ки, ов индиъя онун олаъагды. О 

щамыйа сцбцт едяъякди ки, Ямир щяля щямин о ъясур вя чевик Ямирдир. Йашы алтмышы ются дя 

щяля овуну ялиндян веряня охшамыр, ову эюзцндян вурур, лап истяся бойнуна кяндир кечриб 

дири тутур. Онун габаьындан сивишиб чыхмаьа чалышан, ъаныны эютцрцб ниъат тапмаг истяйян щеч 

кяся о щяля аман вермяк ниййятиндя дейил. Гой буну сяркярдяляри дя, бцтцн гошун ящли дя, 

онун артыг йашлашдыьыны зянн едян рягибляри дя билсинляр. Буну щамыдан чох инди Ялинъяйя 

щцъум цчцн дцшярэядя бярк щазырлыг эюрян оьлу Мираншаща сцбут елямяк истяйирди. Истяйирди 

она дялил-сцбутла эюстярсин ки, щяля бу гоъанын ъаны сулудур. Габагда ону щяля чох ишляр 

эюзляйирди. Теймурлянэ щяля мяшщур «йеддиллик йцрцшлярини» баша вураъаг, Ангара, Баьдад, 

Дямяшг ганлы вурушларында галиб эяляъяк, уъсуз-буъагсыз рус чюлляриня, шящяр вя кяндляриня 

ган уддурмуш Гызыл Орда ханы Тохтамыша диван тутаъаг, бу «басылмаз ханлыьын» няинки тякъя 

Йахын, Орта вя Узаг Шяргя, щям дя Авропайа, Балканлара лярзя салан язямятли пайтахты 

Сарай Бярякяни тар-мар едяъяк, Сямяргянди Теймуриляр империйасынын пайтахты елан едяъяк, 

дцнйанын щяр йериндян бура эятирдийи мащир усталарын яли иля щяля дири икян инди дя Шяргин 

мюъцзяляриндян бири сайылан товуз бязякли мяшщур Ямир Теймур мягбярясини тикдиряъяк, 

1404-ъц илдя Сямяргяндя гайыдан Ямир азъа истиращятдян сонра бюйцк Чин сяддиня щцъума 

щазырлашаъаг, лакин яъял она бу имканы вермяйяъяк. О, аьыр хястяляниб йорьан-дюшяйя 
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дцшяъяк вя пайтахта эялишиндян бир ил сонра феврал айынын он сяккизиндя йетмишиня бир ил 

галмыш вяфат едяъяк, щяля саьлыьында ифтихар етдийи, елдя «Эури Ямир» дейилян севимли Ямир 

Теймур мягбярясиндя басдырылаъагды. 

Бунлар щяля сонра баш веряъякди. Бунлар щяля габагда иди. Инди ися онун габаг-

гяншяриндя йорулуб щейдян дцшмцш ъейран, архасында ися сабащ фятщ олунаъаьына гятиййян 

шцбщя етмядийи Ялинъя галасы иди. 

Ямир бир анлыг дурухуб гырьы эюзлярини ятрафа эяздирди. О йан- бу йана бахды. Еля билди 

ки, ону гара басыр. Дябилгясинин алтындан алнына сцзцлян вя эюзлярини аъышдыран дузлу тяри 

зярбя ендирян заман яли ясмясин дейя саь голуну мющкям сыхмаг цчцн дирсяйиня баьланмыш 

алтына дяри вурулмуш галын мяхмяр билярзикля силяряк габаьа бир дя диггятля бахды. Индиъя бир 

кямяндлик мясафядя гаршысында дайаныб мялул-мяъщул эюзлярини имдад долу бахышларла она 

дикмиш ъейран йоха чыхмышды. Йазыг щейван юзцнц гайадан ашаьы тулламышды. Щейванда олан 

ясл инсан ляйагяти иля. Тяслим олмамаг, дцшмян ялиня кечмямяк цчцн. Юлцмц азадлыгдан 

мящрум олмагдан цстцн тутмушду, Азярбайъан чюлляринин гянирсиз эюзяли, шаирлярин илщам 

мянбяйи, эюзялляримизин овуъларында кишмиш, ноьул-набат йедиздирдикляри бу инъя мяхлуг.  

Ямир ъялд атыны иряли сяйиртди, гаршыда сылдырым гайа олдуьуну инди эюрдц. Аты гайанын лап 

кянарына сцрцб ашаьы бойланды. Юз ъанына гясд етмиш ъейранын габаг дизляри бцкцлмцш, башы 

чайын кянарындакы тянща йульун колуна эирмишди. Тясадцфя бир бах, телейинми, гисмятинми 

щюкмц иди ки, щяр тяряфи даш-кясяк олан дярядя тяк биръя йульун колу битмишди. О да гойнуну 

дцшмян ялиндян гачан тянща ъейрана ачмыш, ону юз йумшаг, нярмин сцпцрэяйя бянзяр, 

салхым йарпаглары арасына алмыш, йеря дяйиб парчаланмагдан горумушдур. Доьма йурдун 

гайасы да, даь-дяряси дя бу еяллярин инъялик рямзи олан зяриф баласы, эюзцйашлы ъейраныны горумаг 

цчцн йастыьа, памбыьа дюнярмиш. Ъейран дизлярини дцзялдиб башыны галдырды. Ятрафа бойланыб сонра 

ял-айаьына бахды, назик-инъя бойнуну силкяляди. Санки бядяниндя, бойун-башында язилян йерин, 

гырылан сцмцйцн олуб-олмадыьыны йохлайырды. Щяр шейин йахшы гуртардыьына йягинлик щасил 

едяндян сонра бир-ики аддым дал-дала эедиб башыны хырда, узун йарпаглары сумах кими гызармыш 

йульун колундан чыхарды. Дайаныб йеня дя цркяк бахышларла ятрафа эюз эяздирди. Дашлы-ъынгыллы 

дяря вя онун ортасында илан кими сивриляряк шырылты иля ахыб эедян кичик даь чайынын кюнцл ачан 

щязин пычылтысы она бир архайынчылыг, тяскинлик эятирди. Гаршы тяряфдя, йашыл дюшдя тянща кечя 

чадыр гаралырды. Чадырын дювр-бяриндян щяйат яламяти эюрцнмцрдц. Ня ятрафда бир сцрц, ня 

гапыда бир ит-пишик варды. Ъейран эюзцнц чадырдан чякиб тулландыьы гайанын щцндцрлцйцнц 

юлчмяк истяйирмиш кими ашаьыдан йухары ону сцзмяйя башлады. Нязярляри гайанын башында ат 

белиндя дайаныб онун щеч бир щярякятини эюздян гоймайан залым овчуйа дирянди. Назик 

бядяниндян бир эизилти, бир титрятмя кечди, кюрпя фидана бянзяр айагларыны ясмяъя тутду. 

Хатанын щяля совушмадыьы мяфщуму бейниндя бир илдырым кими чахды: гачмалы, овчунун онун 
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ганына щярис олан фялакят охундан ъаныны саламат гуртармалыдыр. Лакин щара? Дяря чынгыллыг, 

дашлыг, бир тяряф гайалыг, гаршыдакы дюшдя ися бир дяня олсун далдаланма йери йох иди. Эюз 

ишлядикъя тякъя бащар отлары вя чичякляринин рянэарянэ халы кими юртдцйц эцней дюшц дя ону 

эизлядя билмязди. Йериндян тярпяниб иряли атылды. Еля бу заман саь айаьынын аьрыдыьыны щисс 

еляди. Лакин аьрыйа-аъыйа бахмадан ъаныны хилас етмяли иди. Бир нечя сычрайышдан сонра аьаъа 

дяйяряк йцнэцл зядя алмыш айаьы да ачылды. Дейясян, бу тягиб гуртарана охшамырды. Ъейран 

дала бахмадан тянща чадыра тяряф эютцрцлдц. Чадыра чатыб бир аз дурухду, чюнцб архада гайа 

цстцндя щейкял кими дайанмыш овчуйа бахды… вя тяряддцд етмядян чадырын балаъа ачыг 

гапысындан ичяри эирди. Байагдан ъейранын бир щярякятини дя эюздян гоймайан Ямир Теймур 

онун чадыра эирдийини эюрцб атыны тярпятди. Атыны гайа бойу бир хейли сцряндян сонра чайа 

яйилян ъыьыра чыхды. 

Инсан вя щейван айаьынын тязя, эюй отларыны щяля тамам тапдагламадыьы ъыьырын чайа 

тяряф енмясиля Ямирин артыг тяри хейли сойумуш атыны мащмызламасы бир олду. Юзцнц сащибиня 

севдирмяк цчцн мейдан вя фцрсят ахтаран кящяр бир эюз гырпымында алачыьын габаьында 

дайанды. 

Бу заман чадырда быь йери тязяъя тярлямиш он беш-он алты йашлы бир ъаван синяси кюрцк 

кими ениб-галхан, пайыз йарпаьы, бянювшя будаьы кими ясим-ясим ясян бала ъейранын башыны 

тумарлайыр, айаьына мялщям гойурду. Ъаван бу мялул вя мязлум щейванын овчу ялиндян 

гачыб она пянащ эятирдийини дуймушду. Инсандан инсана пянащ эятирмишди бу щейван. Ъаныны 

гуртармаг цчцн инсан йурдуна, инсан гуъаьына сыьынмышды бу зяриф вя инъя мяхлуг. Бу 

щейванъыьаз инсана ня гядяр инанмалы, етибар етмяли иди ки, юзц юз айаьы иля инсан йашайан 

мякана гачыб эизлянсин. Ъаван буну хош бир мярамын мцждяси щесаб еляди, цряйи кими бцллур 

тябяссцмц иля ъейранын башыны сыьаллайыб назлады. 

Еля бу заман чадырын габаьында таппылты вя ат кишняртиси ешитмяйи иля зящмли бир сясин 

йцксялмяси бир олду: 

– Бурада ким вар, ей адам. Байыра чых! 

Оьланын айаьына сюйкяниб ялини йалайан ъейран бу ващимяли сясдян диксиниб чадырын дал 

кцнъцня гысылды. Ъаван кятилин цстцндяки гара мотал папаьыны башына кечирди, дизиня гядяр 

сарынмыш аь шалдан салланан чарыг баьыны баьлады, аь узун кюйняйи цстцндян тахдыьы гуршаьы 

йорьан-дюшяк йцкцнцн цстцндян эютцрцб белиня баьлайа-баьлайа башыны яйяряк чадырдан чыхды. 

Гаршысында ъиловуну эямирян кящяр Гарабаь атынын цстцндя башы дябилгяли, яли низяли шащ 

вцгарлы, забитяли бир адам эюрцб ядябля тязим еляди, салам вериб «хош эялдиниз» деди. Ямир 

оьланын саламына ъаваб вермяйиб гязябля сорушду: 
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– Сян кимсян, ъаван? 

– Мян бу йайлаьын чобанынын оьлуйам. Атам инди йалын о тяряфиндя отлайан сцрцнцн 

сащибидир. Юзц дя орада, сцрцнцн йанындадыр. Мян дя она кюмяк едирям. 

Оьланын онун зящминдян горхмадан, щяля гырхылмамыш, гыз цзцня охшайан зяриф 

сифятинин бир язяляси дя тярпянмядян вердийи сярраст ъавабы Ямири даща да щювсялядян 

чыхартды. 

– Индиъя бура бир ъейран эирди. Мян ону бура гядяр излямишям. О мяним овумдур. Тез 

ол ъейраны байыра чыхар. 

Оьлан мясялянин ня йердя олдуьуну инди анлады. Ъейран бу атлыдан гачыб эизлянмишди. 

Эюзляриндян ган даман бу адам она сыьынмыш бир вцъуду ялиндян алмаг, ганына буламаг 

истяйир. Буна йол вермяк олмазды, бу, инсафсызлыг оларды. Аллащ она бу эцнащы баьышламазды. 

Гяти гярара эялдийиндян эюзял цзцня бир хяъалят гызартасы чюкдц: ахы о инди бу гаршысында 

олан, атасындан да йашлы адамын сюзцня етираз етмяли, рядд ъавабы вермяли иди. Индийя гядяр 

онун бюйцклярин ямриндян чыхдыьы олмамышды. Бюйцйцн щяр сюзцня анъаг «баш цстя» ъавабы 

вермяк бу еллярдя ана сцдц иля тялгин олунар, ата мящяббяти иля ашыланарды. Ъаван оьлан еля 

буна эюря дя азъа гызардыьындан бир анлыг дурухду, сонра башыны дик тутараг дцз атлынын 

эюзляринин ичиня бахыб деди: 

– Бу ъейран дцшмян ялиндян ниъат тапмаг, ъан гуртармаг цчцн бизим чадыра эириб. О 

мяня пянащ эятириб. Мян ону сизя веря билмярям. 

– Неъя йяни веря билмярям? – Ямир Теймур гязябля баьырды. – Щеч билирсян мян 

кимям? Дцнйалар фятщ едян Ямир Теймурам мян, оьлан. Инди билдинми ки, киминля 

данышырсан? Габаьындакынын ким олдуьуну анладынмы, ъаван? 

Ъаван щяр ики ялини синясиня чарпазлайыб Ямиря тязим етди, башыны галдырараг онун шах 

эюзляриня бахды, эюзцнц гырпмадан ядябля деди: 

– Билдим, гиблейи-алям, дцнйалары фятщ едян Ямир Темурун ким олдуьуну билмяйян 

тапылармы? Хош эялиб, сяфа эятирмисиниз. Мян инди эедиб атамы чаьырарам. Гой эялиб сизин кими 

щюрмятли бир гонаьын гуллуьунда олсун. Бу дийарда гонаьы севмяйян тапылмаз, гиблейи-алям. 

– Мян инди эетмялийям. Мяни сяркярдялярим Шащбуз дцзцндя эюзляйирляр. Атанын 

гонаьы ола билмяйяъям. Бу гядяр йолу мяни ардынъа эятирян бу инадкар ъейран олуб. Инди 

ону чадырдан чыхар, ял-айаьыны баьла, атымын тяркиня гой, – Ямир яввялки гязябли тонундан бир 

аз йумшаг сясля йеня эюстяриш верди. Оьлан юзцнц Ямирин кющлянинин синясиня вериб йериндян 

тярпянмяди. Еляъя мат-мябщут, лакин ъидди бир гятиййятля йериндяъя мыхланыб Ямирин алты 
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тулугланмыш домба эюзляриня бахырды. 

Ямир ъаванын ону баша дцшмядийини зянн етдийиндян сюзцнц тякрар етди: 

– Сяня дедим ки, ичяридяки овуму чюля чыхар. Ди тярпян! 

– Гиблейи-алям саь олсун. Мян бу ямринизи йериня йетиря билмярям. Башга ня ямр 

етсяниз ъан-башла эюрмяйя щазырам. Анъаг ъейраны сизя веря билмярям. 

– Нийя? – Ямир щейрят долу бир сясля сорушду. О, гулагларына инанмаг беля истямирди ки, 

кимся онун бир сюзцнц ики еляйя биляр. 

– Гиблейи-алям! Бу елин, бу обанын бабалармыздан галмыш гядим бир гануну вар: ким 

дцшмян тягибиндян гачыб евимизя пянащ эятирся, юз ганымыз, ъанымыз, малымызла биз ону 

мцдафия етмяли, дцшмянин ялиня вермямялийик. Бу сизин инди гонаьы олдуьунуз Азярбайъан 

торпаьынын, гядим одлар дийарынын еля ганунудур ки, ону индийя гядяр щеч кяс позмамышдыр. 

Тяк-тцк ону позан яэяр олубса да халгымызын, елин-обанын гязябиня, нифрятиня баис олмуш, 

ардынъа даш атылараг елликля юлкядян говулмушдур. Сиз ки, бюйцк щюкмдарсыныз. Ел адятинин ня 

олдуьуну мяндян йахшы билирсиниз. Яэяр бюйцк вя язямятли Ямирин йериндя бир башгасы 

олсайды тякъя бу сюзц мяня дедийи цчцн юзцмц тящгир олунмуш щесаб едярдим. Мяним 

йеримдя щяр бир азярбайъанлы беля едярди. Мяним бцтцн няслим бу хяйанятими юз ганы иля дя 

йуйа билмяз. Сиз сцрцдян нечя гойун истясяниз сизя гурбандыр. Лап тамам сцрцнц щара 

истясяниз сцрцм эятирим. Ъейраны ися… яфв един. Бизя пянащ эятирмиш зяиф бир мяхлугу 

мцдафия етмяк боръумуздур. Бу, нясиллярин бизя йадиэар гойуб эетдийи бир адятдир. Мян дя 

она хилаф чыха билмярям. Сиз дя разы олмазсыныз ки, мян елимизин адятини позум, адым бу 

йурдда, обада нифрят вя щиддятля чякилсин, бцтцн тайфамыз мяним бу алчаг щярякятимя эюря 

нясилбянясил хяъалят чяксин, Бюйцк Ямир! Хащиш едирям мяня пянащ эятирмиш бу йазыг 

щейваны ялимдян алмайын. Яэяр зорла алмаг истясяниз, ня олар, мян онсуз да мярщямятли 

Ямирин габаьында эцъсцз бир сярчяйям. Лакин яэяр ону зорла тутуб апармаг истясяниз онда 

яввял мяним бойнуму вурун. Гой щеч олмаса бу ел-оба адятимизин позулдуьуну эюрмяйим. 

Ъаван оьлан бунлары дейяндян сонра да эюзцнц Ямирин эюзцндян йайындырмады, онун щейрят 

долу ганлы бахышларындан горхуб эюзцнц дя гырпмады. Еляъя яллярини йанына салараг сярв гямяти иля 

йериндя гуруйуб галмыш, Ямирин ня едяъяйини эюзляйирди. 

Ъаванын бу мятанятли ъавабы аз гала Ямирин бядяниндяки ганы дондурду. Бу мятин 

ирадяли, ъидди эюркямли, вур-тут он-он беш бащар эюрмцш бу сцтцл оьланын сюзляри Ямирин 

илийиня гядяр ишляйиб она бюйцк тясир баьышлады. Гаршысында мыхланыб дайанмыш бу ъылыз 

бядянли, щяля бяркдян-бошдан чыхмамыш гыз исмятли бу ъаванын сюзляри еля бил ки, Ямир 

Теймуру хяйал аляминдян ойадыб вар олан бу дцнйайа гайтарды. Бир анлыг алнындакы гырышлар 
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даща да артды. Йадына сящяр тездян, эцн чыхмамыш оьлу Мираншащын Ялинъя галасына едяъяйи 

щцъум дцшдц. «Бир йаралы ъейраны хилас етмяк цчцн юз ъанындан кечмяйя щазыр олан бу 

ушагдакы ирадяйя, ъясарятя бах! Сабащ Ялинъяни горумаг цчцн бу ъаван дюнцб яли гылынълы 

мин иэидя чевриляъяк. Бцтцн халг айаьа галхаъаг. Бу йурдун щяр гарыш, щяр даш парчасы бир 

пящляван, бир ъянэавярдир» - дейя фикриндян кечирян Ямир Теймур атына эюзлянилмяз бир 

гамчы чякди. Шащя галхан ат габаг айагларыны тцкцнц дя тярпятмядян гаршысында дайанмыш 

оьланын дцз цстцня тушласа да йана сычрады. Бычаг вурсан ганы чыхмайан Ямир атынын башыны 

чайа йюнялтди. Эюзлямядийи гырманъдан сяксянян кящяр ениш бойу эялдийи йолла эютцрцлдц. 

Чадырын габаьында маты-гуту гурумуш оьлан йел кими узаглашан атлыдан эюзцнц чякмядян, 

тяпядян ашыб эюрцнмяз олана гядяр йериндян тярпянмяди. 
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ЯМИР ТЕЙМУР ВЯ КУК ЧУПАН 

(Тат дилиндя) 

 

Нумлу, шющрятли, шанлц-шюкятли Ямир Теймурлянэ чанта цлкящайя астара бядя, сайсыз-

щесабсцз халщайя бясярзану нишунда бядя бя сайц-щисабц бя кяс мялум нябиря гушун 

хиштяназ чян руз бу ки, Аразя бя кинарц, бя йя эцллц-эуэутлу дцшмяйиня сащилц чадур зяре бе 

кяф-ишрят ништя, йя кяля мяълис мянирягс вакарде бц. Бя дюрцн ъямяят агасде Теймурлянэ 

шцнахтя биря Ямир Теймур эярми пай сузундя, лю-чягундя атяшиня чцллцъя, муй сяря ъиь 

сахтя сящрабя бядя ки, инъя ама, дцл бура эушящай, я хаси, я були ягул ядяминя ясяр бярдя 

чцл-чямян, йейлаг-аран Азярбайъаня диря бядя щячц данист ки, бяъянняш афтаре. Ц яввял ин 

эцзяля дийаря, ин дцл ядяминя вакардя эцзялийя, бя щяр куляйя бцлбцл ъящ-ъящ зря, бя бяйаз 

шющайц бя сафя щавайц гатар дурнаща гаггылдамиш биря, бя щяр дарц-эцйойц щязяр дярдяазаря 

давайц биря мейвящайц, эцл-эцэцтц биря йя юлкяйя бя мювъцд бирянц щич бяхастян бц 

инанмиш башц. Ама ин я бя ун тараф дярйа Хязяр биря гумлу-сящралц Гызылгум ки, эрмийц хун 

ядяминя бя дюрцн дамарц бя дцшундян бц, йя щягигят бц, йя щисти, йя асцл бц. Ин нягцл 

нябц, юсиня нябц. Нягцллц, юсинялц, яфсанялц Азярбайъан бц. Ц бя йя мямлякят афтаря бц ки, 

цря эцзялийцря маняндц бя ин дцнйа нябц, ъайиляйцря мярдийц, духтярунря гяшянэийц, 

ярусунцря шабазийц бя зущунщай цзэя халга язбяр бц. Ин Азярбайъан бц. Ц бя кинар була 

олцйя Араз ништя бц ки, сафи ойц хун духдяруня бя дамар бяъярйундян, абур, исмят, щяйа 

щейкяли биря ярусун цря я бя мящяббятаз пур бирпо чцмайшцня бя атяш сядагят вя вяфайаз 

пур бясахтян, бя агасде лцве палуд дар биря биляэун ъаванща зцр гувват бядярян, бя 

мярдунзянун ин дийар намус-гейрят бяхш бясахтянбу. Я сяр буран, чцм кяндян, зцндя-

зцндя ядями допчундян йя дцнйа ляззят астара Теймур бя цмид хиштян йя туг сахыр-яряг ня 

харде бц, ама ин эцзяли цря унтя мяст, сярхуш сахте бц ки, щеч дан сад тцлуг мей-шяраб харде 

бц. Ц бяйя дцнйа ляззятаз бя коруря лцве кяля сцрэцтдар ки, агясдя щясртлцйя мяшуг бя тараф 

эур-эур яхмиш биря сафа о Араз бир биря мач-гуч бясахтян бц тамашя бясахтян, гящ-гящя 

кяширя я дцл бяхяндистан бц. Ин эцзля дийар, ин хуби-хаси тябият кефцре5 чини вакарде бц ки, 

дцнйа щй1а эцфтя ин гцдрятля фатещ бяйряг гялябя хиштяня гяд сахте бя минэе сайсцз-

щисабсцз субря чадура яскярщай хиштяни агасдя гызыля тяшт бярг зяря эяля гызыл-гирмизи чадур 

хиштян бя йя эцнъ наре, бя яс хиштяни султанийя шярбят рийляйцря вяэцфте бц. 

Йе хубя-хася, дцл какардя васаля руз имруз-бя сал 1399. Априля нцщцнминъи рузу бц 

имруз, я тябиятиш, я харийиш, я щавайиш йя щялими, йя мещрибан бярухтянбц. Щяч дан ки, дцнйа 

имрцз ян хася, тазя алат хиштяня бя тян дяэцфтя бц ки, я кяллящай инсан бе хиштян сарайа сахта 

сянгя дцля ямир Теймуря дцлцря хуш санц, бя гялбц йя рящм, аман пур санц, бц ъанц йя 

сярини бийарц. Имруз йяки я ян хушя рузай ямир Теймур бц. Цря ся бис ся салц тамам бябирян 
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бц. Бя заман хцнлц дя-ващай эираштя, бя вяхт ъянэщай Сямяргянд вя Бялх йараланмыш биря 

бядя йя пайц куря ня бябирянбц, гятлянмиш ня бярибянбц, бющц эура бялянэистанбц. Щя бя ин 

сябябиш ъямяят бя сярц «лянэ» лягябийцря наре-бц, бя ц лянъя Теймур, йайиш Теймурлянэ 

бятябцрунд. Ин залум бя хак Азярбайъаниш гяй хунща фцкарде бц, гяй сяра зяре бц, 

хунящайе дцрясцз наре бц. Ямир Теймур бя Хаъя Илгар ки, бя вилайят Гашгадярйа бц бя Урта 

Асийа, бя дцнйа амаре бц. Ц бя тцрк эяштя тайфе Барса. Бя бисти панъ саля брасиряни бя тян 

Тоьлуь Теймур ки, ямир Урта Асийа бц бя гуллуг бадаряфтян. Бя мейданщай дява гуъаьы 

нцшун бядярян, хубя нум бядцрардян. Ямир Тоьлуг цря бя вилайят Гашгадярйа бяфцрсярян, 

цря ямир инвилайят тяйин бясахтян. Йа чян сал бядя ц хиштяня ямир елан бясахтян, агасде 

щаким Мавярацн-нящр ки, я дярйа Хязяр бя ун тараф – бя тараф афта дцрмаряйи биря цлкяща 

шцнахте бябирян. Ямир Теймур ся ра бя Азярбайъан щцъцм сахте бцй. Ин цря ахиринъи сяфярц 

бц бя эцл-бцлбцл дийари. Бя цн йяки сяфяр хиштяни Ямир Теймур ня данисте бц гале Ялинъяйя 

ки, бя зцщун ъямяят галаси бятян бурунд, астанц. Нишане мярди, гучаги бц ин гала бе 

Азербайъан. Бясяр йя сылдырыма дащар вакардя бире бц ин гала. Тарихцриш гяй гядим бц. Сярц 

агасде вярфиня куща суби биря щязар саля Дядя-Гургуд щяля ун вахта нягмя хунде бц, 

вясфцря, трифцря куфтире бц Ялинъя галасийя. Ин галайе астаран щасанд нябц. Галайя бя сярц 

чянта дувар сахтя биря бц, бя сяр бя гала бярдя ра чянта кешикчи мянтягащайц бц. Язин 

бцлцндя нцгтящай гала лап я дур амаряэяря дирян щасанд бц. Ятраф агасде дюрцн мцшк дяс 

ядями диря бябирян бц. Амаряэаря бастан бирунд бя гала биряэарунд ки, дустц, йа дцшмянц. 

Гале Ялинъяйя шан-шющрятц бя дцнйа йайилмиш бир бц. Бя чар тараф гала кяндя биря ярха о 

варишя бя щяр виже гала бярасцндян бц. Бющц эцра ин галайа щяр парайц, щяр гаришц эцл-эуэут 

бц. Бя дюрц ин гала щяфтя чярщявуз бц ки, бешун субря-сийя гу гушища бяэяштян, дурнаща 

цзэцм бязярян, мярмяр бядяня эцзяля духтярун сино бябирян, гащ-гащ зяря ин галайя бя 

сирлц-сищирлц хянде хиштянщайаз бя лярзя бяварденбцрунд. Щяр йяки язин чярщовузай Ялинъя 

галасы бе шанлц-шющрятлц Нахчыван дийари йя Ирям баги, йя Эцлцстан ъяннят бц, Ящл-яйал 

падшащай, щцкмдарщай Илдяэиз бя ин баг ъяннят руз бяэирарундян, мяълисщай ейш-ишрят бядяс 

бяэйфтян, лазим бябиряни бе я дцшмян хилас сахтян ар-намус хиштянища бя ин гала пана 

бябирян, бя ин дяс йаьи нядиря, мунэ дцшмян нярасиря ямин-аманлуг галаси бябярдцрцнд. 

Тяхт-таъ шащи Защидя хатун ки, щаким Нахчыван бц, щямчинин хязне падшащай Илдяэиза бя 

Ялинъя галаси эцнъндя бире бц. Бя дюр щцъумщай Харязмшащ Ъялаляддин бя Азярбайъан 

падшаща Илдяэиза Цзбяк бя ин гала пянащ аварде бц, ъан хиштяня варасте бц, ниъат афте бц. Ин 

гала щямишя я иштащ Илханища, бядя Ъялаирища бяэираштянбц, я он цчцнъц яср бя ин тараф 

дцшмянщай Азярбайъан гале Ялинъя йя руганийя тикя бц. Дцта щцъум Теймурлянъ ки, язин 

пиша бя ин гала бире бц йя нятиъя ня дяре бц, ц галайя астара ня данисте бц, ойц рухтя-рухтя я 

Азярбайъан рафте бц. 

Цзцмся… бя ин сяфяр хиштян Теймурлянэ щяр чяням башц ин галайа астараня бя хиштян 
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йя вязифя наребц. Ц бяхастян бц ки, ин я эцзяли дцл юдяминя мяфтун сахтя, ягцл ядяминя я 

сярц бярдя галайя зябт санц, бя о зиндяэийаз пур биря чярщовузайц сино башц, шющрятц бя 

дцнйа йайилмиш биря варлц-сярвятлц, ъащлц-ъялалц цтагщай падшаща Нахчыван мяълисщай ейш-

ишрят гурмиш санц. Цря я фикирц бякираштян бц ки,Ю галайя бя сяр занц нцшундя бядя галайа 

мцдафийя сахтаъаруня сяршуня буре бядя я сяр бузщай сянгиня дащарай гала асмиш санц, бя 

хуншцназ сафя ощай Аразя бя дярйа шагага эярдуну. Мираншащя-ин язиз-хяляфя кук Ямир 

Теймуря бя пишейц йя чатуня синаг, йя сяхтя имтащан пайисте бц. Ямир руз я май бирян 

хиштяня бя сяр зяря бядя ин лцве мярдай, ин сейрянэащ гарталщайяварзундяня, Ялинъяйя бя 

сяр зану зяряня бя ц щяваля сахте, бя ин кук хиштян гядяья дяре бц. Мираншащ бе ин галайя 

астаран бя кафай пийяр хиштян дяс бя синя чарпаз куш бакардян, чцм хиштяня йя лящзяйиш башц 

я агасде тунъ сийя урдщайц, бя афтаря дуразя рцйц ня бякярширян, назар хиштяня я бязир 

бцрэщайц агасде чцм пяляэ пар-пар парылдамыш бире эойя чцмщайц дур ня бясахтянбц, я йя 

башц бя цмцр хиштян нимааз нямунда вя я тумар дярян бярг зяря рышцря йя ъцзи щярякятцриш 

я нзар нябянарян бц. Шан-шющрят гялябе ин гата я Теймурлянэ гейтя бя Мираншащ лазим бц. 

Яэяр ц данц ин галайя астуну бе бя тяхт-таъ пийяр хиштян расирян бя пишейц биря йя хейли эудя 

бярибан бц. Имрузся ма априля 9-йц бц – я май биря руз Теймурлянэ. Бя ин мцнасибят ямир 

бяхастянбц ки, йя хубя очинэери мяълиси гурмуш санц, бя хася дцл вакапдя васаля руз хас, 

кефц хастянъя рящяти санц, я дярд-гяйгу дцнйа дур башц. 

Имруз тябияттиш, харийиш, щавайиш бе дцл ямиря вакардян ян хася алат хиштяня дяэцфте, бе 

бя сянгиня дцл ямир рящм янэястян бя тямам ятраф-эцлаб рухте бц. Эцнасцзя хун ъайилай 

Азярбайъан бе рузундян щязцрлуг диря амансцзя ямир я хо тазяля вяхтиште бц. Лятафят вя 

эцзяли тябият кефцря вакарде бц. Ящвалц хас бц. Ямир я чадур хиштян дцрмарян кими 

мцнасибят я май биря тябрикщай вязир Хаъя Нядим эуш да, бяхирсирянийиш я кямяр хиштянн 

нявякардя гилинъ хиштяня дястяйцря тусмарлямиш сахтя-сахтя бягяншялц бяйя тараф мих пайистя 

дясте сяркярдящай гушунцря бя пишейц ама пайист. Бя дястя биряэарун бя йя дущун бя ц я 

май биря рузцря «Мубаряк» куфтцрунд, бя гяншщялц гир биря, харийя мач сахтунд. Ямир 

Теймур йя мюмин мусулман бц. Гуран щям я яввял тя бя ахир, щямиш я ахир тя бя яввял 

язбяр бастанбц. Ц бягяншял дясте сяркярдящай гушун хиштяни вярэял сахтя-сахтя бя фикир-

хяйалаз я гуран сцря «Яррящман»я бязир люхундя салават кяши. Вязир Хаъя Нядим салават 

Ямир варастян кими я бцлцнди йя «амин» куфти, щямяля сяркярдящайиш ин эафя тякрар сахтунд. 

Я дястя бцлцйнд биря «амин» цря я фикир-хяйал ъцря сахт, бяхиштян ваэарунд. Ц ру хиштяня бя 

вязир-вякил, бя кялащай гушун эуфт, эуфти: 

– Щя, мяня гучагя сяркярдящаймя, бя йя ов ъейраназ чяняминди? 

Бядя ру хиштяня бя Хаъя Нядим кцфт, эуфти: 

– Бил мяня гучагя яскяраймя рящят башунд, истиращят санунд, бя ибадят худайаз 

мяшгул башунд, бя пярвярдиэар даа санунд. Имруз ки, мяня я май биря рузмянц ушуня 
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дулшуня гяйтя хуш санинд. Хардян-чаристяншуня эян-бул тининд. Имуся бешмуназ бистян бя ов 

ъейран. Янъаг йя шартмян щист. – Ц бя тараф дястя сяркярдаща бя йя диггятаз тиж-тюлц дяниши, 

куфти: Я тян щяр ки, ову эирарц, цря ня данц зяря, эяряк цря тя бя ахир излямиш сану, ов 

хиштяня ня эцштя ня ваэардц. Яэяр гисмят хиштяня раща дяряэар ов хиштяня ня зяря дясбяти 

вааэардц цря сярц бистян башц, бя дюрцн мейдун сярц бячу эирарундя башц. 

Бя ишаря дяс Ямир Теймур овсар кящяр ямиря бякинар щязцр кцфтя найистя нцкяр 

йящярлц-йараглц яся бя пише падша кяши, я йя тараф занэуйцря эцфт. Щинтя ки, сяркярдяща 

ямиря я нцкяр тиркаман хиштяня вяэйфтянцря дирцнд агасде эурэ диря сури гуспанд паран-

паран бцрунд, бя тараф ясун хиштянища дойистя бя кямяршун луп шундунд. 

Овчища я дяря Шащбуз, бя о васалаз пур дцзянлцк Цчдаш бя йя няфяс эираштунд. Я 

кямяр ин эцллц-эуэутлу дяряща-тяпяща сафя олцйя дцшмянща яхмиш бябирян, бя эуэярчин 

ваширя субря кцпцэиня ощай хан Араз гушулмиш бябирян, хиштянищайя агасдя я май дур афтаре 

бала бя эярмя гулаъ май шундя рящят бябирян бцрцнд. Овчин бя гяншял аагасде йя хяйал 

ятяк чухайц я вар зярян пар-пар сахтя ямир Теймур я чцм ня бянарян, ясун хиштяня 

гырмаълямиш бясахтян ки, бя дцлдцл ямир расунд. Ин бя гяншял гушушун цлкяща зану бя хари 

зяря сяркярдяща ня бяхастян бцрунд ки, я Ямир хиштянища пуса мунунд, тящня вя гязяб 

ямиря газанмыш санунд. Умуш хуб бастан бцрунд ки, яэяр ин ягцллцйя Ямиршуня щцрсц эцрц 

сяршун я бядян эяряк ъцря башц. Я зир ясуншун аташ дцрмаря сяркярдаща бя бящс йяки йя туз-

тузанаг янэястя бцрунд ки, я дур дяниширяэащ щисаб мисахт ки, йя гийамят-мящшяр афтаре бя ин 

дяраща. 

Бя гяншял рафтя ямир Теймуря ясц локуми мих за пайист: сящябц овсарцря кяширя бц. 

Ямир дяс хиштяня зюря сахт, сяркярдаща бясяр афтарунд ки, сяр асуня кяширин лазимц. Ушун сяр 

эцпцэц рутя ясун хиштяня тарум дярунд яввял пайистунд, бядя бя вяхт ов ямир гябул биря 

гайдяйаз йаваш-йавш ясун хиштяня эал сахтя амарунд бя тараф саг-чяп ямир кяширунд. Щич кяс 

щячдан ки, няфяс ня бякяширян бц. Щямяля бя тараф ямир дяс дураз сахтя тала бядяниширян бц. 

Сяркярдяща дурунд ки, бя кинар бя гяншял биря кора тала йя сури ъейран ярхайин-ярхайин 

бячяристян, ара-сырайиш сяр бцлцнд сахтя агасде варамустя бя ятраф бядяниширян, щич йя хатта-

бяла нишаняси нядиря йярайиш сяр хиштянищайя зирава янэястя тя бя занц дцрмара коуряйя бя 

чаристян давам бядярян бцрунд. Ямир Теймур аста-аста дяс хиштяня бя пцшт йящяр яс бярд ки, 

тир-каманя вяэцрц. Ц бя дяс хиштян тир-каманя вяэцфтян кими бя яс йа мащмыз за, кящяр 

Ямир хиштяня атасдя бярг бя гяншял шунд. Щамращун ямир бя йя чцм бясмтян-вакардян щяр 

йяки бя йя таоаф дялал-дялал ки, ъейранщайя бя вирихтян ня билунд, ушуня бя вяэцрунд, бя 

щялгя янкянунд. Ов башлямиш бц. Я ращатя чаристян хиштянища варамустя ъейранща щяр йяки бя 

йя тараф вирихт. Ямир ди йяки я ъейранща ки, дцзбуъаглы-сята я сяркярдяща цря бя тарафц пиш 

бясахтян бцрунд, бя ц кям мундя кцн6д башц. Зу тиря бе бя каман наран ъящд сахт, ама тя 

ц каманя кяширн ъейран бя сцрятаз я тянц эиришт бя дюрцн кцлящо я чцм вир бц. Ъейрана бя 
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тараф бистян щцрсин башц, гязяб хяштянийя бясяршун бистян рузунц. Эцнсцзя ядямищайя сярц 

бистян бура башц. 

Ямир Теймур яввял лап хиштяня вир сахт, ня данист ки, чц санц. «Ин чцстц бя сярмян 

ама? Мян ки, овя щямишя я чцмц бязярян бцрцм, цзцм чц бц ки, лап я гншялмян эираштя 

ъейраня ня данистцм зянцм. Ня. Шартму шартц. Мян ъейраня я дяс дярям, хиштянмяниш эярк 

бящц расцм. Цря бизянцм. Яэяр ин каря ня сам сяркярдящаймя бистян бя жцл хиштянища бя 

мян хяндунд ки, дцнйащайя фятщ сахтя ямир Теймур гуъя бире. Мян эяряк бешун сцбут 

санцм ки, щяля гуъя нябирам, рвмяниш о дясмя нябяхастянцм. Ушун эяряк винунд ки, 

чцмщаймя щяля агасде гирги бядирин, дясаймяниш щяля агасдя пуладц, я зярбмя щяля дцнйа 

бистян гяй бя лярзя бийе». 

Инщайя я фикир хиштян эирарундя Ямир бя бяц бя тяяъъцбаз мат-мат дяниширя серкярдящай 

хиштян йя нзар шунд, бя ъялдийаз сяр ясч хиштяня эярдунд, бя ъейран я чцм пана биря кулялуг 

дарафт, я назар сяркярдязярян щязцр бц, мащмыз бя шигямц варафтаран кими агасде вящшийя 

пялянэ бя гяншял луп шунд, я зир нял хиштян аташ дцрард. Ямир йя кям рафте бц ки, я кулялуг 

дцрма, ама раси бя кинар цшгин рафтя йя дащар. Ин кинар йя аракяра бц. Ямир овсар яся кяши, 

бя чар тараф чцм кярдунд. Чцмц бя ун тараф аракяра бя дцш кощуря тяпя биря чадур афта. 

Бядя ди ки, я дясц ъан варастя ъейран яакяря эираштя бя тараф ун чадур бядюйистян. Ъейран йя 

кям рафтя бядя пайист, сяр хиштяня бя пуса эярянд, бя сяр дащар бя кямяр яс хиштян агасде 

йя чалаьан пайистя ямиря дирян кими я ъике хиштян луп шунд, бя ра хиштян дойист. 

Ямир Теймур сяр яся кярдунд, бя дяря ру зирява рафт, бя йе бястян – вакардян ойц 

хцшк биря аракяряйя эирашт, бя руз ъейран афта. Яс ясмир бя йя няфяс бя арайшун биря 

мясафяйя эуда сахт. Ъейран ди ки, яс ямир кям мунде ки, бя ц расц, ц зу хиштяня бя чадур 

за, бя дюрц чадур дарафат. Ин вяхт бя чадур йя дя панъ-дя шюш йашц тазяля тамам биря ъайиля 

яйял ки, кук чупан бц бя сяр тяхт дураз кяширя рящяти ба \ясахтянбц, ц шю гусбанд чорунде бц, 

пиряйц язунсяри цря явяз сахтя бядя бя чодур дуразм кяшире хисире бц. Ъейраня дирян кими 

лап мящтял мунд. Щейван дарафтан кими бя кцнъ чадур рафт, бя йя кинар сиьинмиш бц. Йазугя 

щейван я тярси агасде вялэ бя лярзирян бц. Ц чцмай хиштяня мялул-мялул, йязуг-йязуг бяч ин 

ъаван дцхдя язц эцмяк, имдад бяхастян бц. Ъаван бя ищтийатаз я сяр тяхт фирма, бя тараф 

ъейран ама. Ъейран язц ня вирихт. Ц сяр ъейраня гуъаг за, руйцря, чцмайцря тумар да, цря 

назлянмиш сахт. Ъейран щяч дан ки, бясяр афтаре бц ки, бя дяс рящминя ядями афтаре, цря бя 

эудаз тямтцнц. Бяц эцрайиш ц гяшянэя чцмай хиштяня эа бяру ъаван бядухдян, эайиш ки, 

агасадя нцмцк дясайцря бялясирян бц, щейванля сакит бире бц, бя ъанц йя рящяти амаре бц, 

дийя лярзя я ъанц пар зяре бц. 

Ъайил щяля я ъейраня тумар дярян сир нябиребц ки. я бцрун чадур йя бяд щейбятлцйя 

мунк шцняйи. Я бя гян7шял чадур пайистя яся таппылтцйц бядя йя ядями бя щцрсаз эал за: 

– Ей, бядярц чадур кистц, бя бцрун! 
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Ин мунк Ямир бц. Ц ъейраня бя чадур дарафтанцря дире бц. 

Дясай ъайия вялясиря ъей раниш ин мунэя шцнеря бядя лярзи , бя йя тярс-лярз афта. 

Ъайил сяр ъейраня раща да, чухай хиштяня бя кямяр хиштян янэяст, я чадур бя бцрун 

дцрма. Ди ки, бя гяншялц бя кямяр дцл-дцля кящяря Гарабаг бя сярц дябилгя биря, бя дясц 

низя даштя йя шащаня ядями бя зярхаря либасыз пайисте. Гизмиш биря ясцриш овсаря бянъирян 

бц, йя пай хиштяня бянэцфтян, йя пай хиштяня бянарян бц. 

Ъайил сяр гир сахт да, бя ин няшцнахтя набялядя ядями Хаш амари» куфти. Я чцмц 

мунде хун туг зяря яслц-мялуму кив ямир Теймур бц, – бя щцрсаз хябяр аста: 

– Тц кисти, ъаван? 

Ъайиля кук щич тямкин хиштяня пузмиш нясахт, ъаваб да: 

– Мян кук чупанцм. Пийяпмя бин сящт бя пцшт ун гузей гусбанд бячярундян. Ин 

йейлаг ялмунц, ин чаду – риш ялмункинц. 

Сяррастя ъаваб ин кук чупан, я зящм ямир хиштиня вир нясахтянц ямир Теймуря щцрсцря 

лап аташ за. ЦЙ щцрс хиштяня тасундя наданист, бя ъырайаз эуфти: 

– Щя цзцм инъя йя ъейран дарафт. Мян бя рузц амарам. Ин мяня овмянц. Зу баш 

ъейраня бя бурун дцрар. 

Кук чупан мясяляйя цзцм бя сяр афта. Ин йазугя, кцмяксцзя ъейран язин мярд вирихте, 

бя чадурц пянащ аварде бц. Ин я чцмайц хун щцрсиня ядями бяхастян ки, цря язц астунц, бя 

хунц гялтан се. Бя ин кар ра дярян дцрцс нист, ин инсафсцзи мцбц. Худа бя ц ин эцнащцря 

бяхшлянмиш нямисахт. Ц бя гяти гярар амаре бц. Ъейраня бя ядями нятцнц. Яз ин фикир хиштян 

эцзяля яйяля йашлцтцйя ядями эяряк етираз санц, я кафц дцре. Яхи тя бя мируз йя пайиш ня 

бире ки, ц я каф кялаща дцре. Бя каф кялаща эуш вакардан, бя буйуруг йашлцща «бясяр чцм» 

эуфтирян бе ъямяят инъяща йя нюштя ня биря ганун бц. Ин адят бя хун ин ъямяят я кцрпяйи бя 

шир майаз эираште, бя мящяббят, истяк вя мещр пийаряз тялгин биря бц. Щя бя ин эцрайиш 

ъаваня кук чупаня руйц я щяйа гипгипмизи ранэ астаре бц. Ц сяр хиштяня шах кцфт, бя ру ни 

яслц тик дяниши, щич ъцм гирпмиш хясахтиш, эуфти: 

– Ин ъейран я дяс эцшман хиштяни бюе ъан варастян бя чодурму амаре. Ц язмц хасте, 

бему пянащ аварде. Мян цря бешму нямданцм дярян. 

– чяням йяни намданцм дярян? Иня эуфтиря Ямир Теймур ъыра кяши. – Тц щич бастани 

ки, мян кистцм? Ей ъаван, дан, аэащ баш, мян дцнйащай1я эцфтя, цлкящайя фятщ сахтя ямир 

Теймурум. Цзцм тц данисти ки, бя кийаз каф бясаахтяни? Бясяр яфтри ки, ин бягяншялтц пайистя 

ядями кистц? 

Ъаван щяр дцзбуъаглы дяс хиштяня бя синя хиштян наря сяр гир сахт, бя тязим ама. 

Амма бядя сяр хиштяня тик сахт, дцрцс бя дюрцн чцм ямир Теймур дяниширя бя ябяд-ярканаз 

эуфти: 

– Данистцм, гиблейи-алям, щич йа ядями, афт машц ки, цлкяща фятщ сахтя ямир Теймуря 
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нумуря ня шцнюря башц? Хаш амарйпид. Мян цзцм мурам пийармяня кал мизянцм. Бил бийе 

бя гуллуг агасде тц йя щцрмятлийя гунаг хиштяни пайц. Бя ин хак, бя ин вахан гунагя дус 

нядаштя ядями афт няммашц, гиблейи-алям. 

– Мян щя цзцм эяряк бя ра афтанцм. Мяня ъянэавярщайма бя чцл Шащбуз 

чцмбядаштянунд. Гунаг пийяртц нямданцм башцм. Ин гядя райя бя пцшт хиштяни мяня 

авардяэар щя ин тярся ъейран бц. Цзцм цря я чадцр кян бя бурун бийар, дяс-пайцря бянд, бя 

сягри ясмя бил. – иня ямир цзцм йя кям амираня, бя йя нярмя мунэаз эуфти, ямр да, щцкм 

сахт. Кук чупан хиштяня йякямиш гяйтя бя пише сине яс ямир Теймур дяря я ъиэя хиштян йя 

зярряйиш башу ня ваъамуст. Ц щичиз ня эуфтиря ща интя мат-мящтял, ама бя гятиййятаз бя зирц 

агасдя тцлут вар сахтя эцмай Ямир бядяниширян бц. Ямир щячи данист ки, ин ъайил цря эафцря 

бя хуби бясяр ня афтаре. Бящц эура тякрар сахт: 

– Бятц эуфтцрцм ки, бура бя дюрцн биря овмяня дцрар бя бурун, щя чцбц, дийя зу баш, 

ваъум. 

– Гиблейи-алям саг башц, мян ин ямртцряня нямданцм бяъиэя бийарцм, ямял санцм. 

Щяр цзэя ямртц башц бя ъаназ, бя дцлаз щязцрцм ки, ямял санцм, бя ъиэя расцнцм. Ама 

ъейраня нямданцм бя тц дярян. 

– Бечц? – Ямир бя тяяъъцбаз хябяр аста я эядя. Кук чупан эуфти: 

– Гиблейи алям, ин ватана, ин хакя я дядя-бабащайму мундя йя гануну, йя ядатц щист: 

щяр ки я дяс дцшман вирихтя бя хунейму пянащ бийарц, бя зир пярдцму пана башц цря иму 

эяряк лап бяъанмуназ, бя малмуназ мцдафийя саним, цря бя дс дцшман нятиним. Ин ядат 

атяшя чини ганунцрц ки цря тя бя имруз щяля щич кяс пузмиш ня сахте. Яэяр йя дцта накясиш 

пейдя бире ки, бя ин ганун ямял ня сахтанд, ушуниш бя гязяб, нифрят ин ъямяят дцчар биранд, 

хяъалят мундад, хаъил афтаранд. Интярзирин ядямищайя сянгбаран сахтанд, я ди, я цлэя пиш 

сахтандл. Цзцм мяниш ин ядатмуня нямданцм нузмиш санцм. Яэяр мян ин бя пянащ авардя 

ъейраня бя тц тцнцм ъямяят мяня нуммяня, нум пийярмяня бя лянятаз бистян эцрунд. Щяр 

чян гусбанд хайи бя тц гурбунц, лап щямяля сурийя бяр. Ама ъейраня ня. Мян разийцм ки, 

сярмяня бури, ама мня бя ганунмуня я бийар дцрардян, ядатмуня позмиш мяъбур ня сани. 

Инщайя эуфтиря бядяйиш кук чупан пиляк няза, назар хиштиня я ру ямир някяши. 

Ин мярди, ин мятанят кук чупан ямиря лап сахт, эафайц бя илиэ цстцгунц дарафт. Щярякят 

ин ъаван ямиря я бя чцмаз диря нябиря йя хяйали алям вакардунд, гябягцря пур сахтя чинща-

гиришща дийяйиш гяйтя бц. Бя бийарц сябящин язунсяри куку Мираншайя бя гала Ялинъя бя 

назар кцфтя биря щцъуму афта. Ц фикир сахт: «Бя ин ъямяят мярдийя вин тц. Имруз бе йя 

ъейран сяр хиштяня бе дярян щязур биря ин ъаван сябящин бе гале хиштяня гуруг сахтян бя 

дясц гилинъ-галханлц бя сад ъаван бистя эярдц. Я кялящя тя кцшк 

ялей ин хак бистян бя сярпай вяхизц. Щяр виже ин хак, щяр сянг ин ватан бя й ъянэавяр, 

бя йя кямярц бя хари шиширя нябиря пялван бистя эярдц». Инщайя я фикир хиштян агасде бярг 
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эирарундя ямир бящцрсаз бя кящяр хиштян йя гырбярг эирарундя ямир бящцрсаз бя кящяр хиштян 

йя гырмаъ кяши. Зярб гырмаъа щич чцм нядаштя кящяр ямир бя йя лящзя я ъиэе хиштян луп 

шунд, бя сяр дцта пусайиня пащай хиштян тик бц. Ама бягяншялц мих пайистя кук чупан ъиэе 

хиштян йя виъяйиш башц няъумуст. Яс бякинар ъейист. Ямир сяр яся зирова бя тараф аракяря 

раща да: Ц бя амаря ра хиштяназ баэаштянбц. 

Я щейрят вя тяяъъцб зущуну – дущунц бястя биря ъаваня кук чупан бя гяншял чадур 

пайистя я ъиэя хиштян дябярмиш ня бц. Кук чупан бя пцшт ин яслц тя бя я гяншял биря эярдяни 

туз пайц пана бирян чаг назар хиштяня я ра някяши.  
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Dəstəgül Zamanlı 

 

“Əçümmən mara bədur” 
 

“Gözümdən getmə uzaq” 

 

 

Tat və Azərbaycanca poetik toplu 

 

 

 

 

Müəllif tərcüməsi və redaktəsində 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 71 

 

 

 

 

 

 

DİQQƏT! 

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq 

sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, 

İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Əçümmən mara bədur 
 

(Gözümdən getmə uzaq) 
 
 

Mən türə bixo dürüm, 

Hiç əz tü sir nə bürüm. 

Tüsüz munum, ümmürüm, 

Əçümmən mara bədur. 

 

 

Mən səni yuxuda gördüm, 

     Neç səndən doymadım. 

Sənsiz qalsam ölərəm, 

Getmə gözümdən uzaq. 

 

 

 

Birahhomən poyisdi, 

Tü bəruzmən doyisdi, 

Əsəlmən, mənə xosdi, 

Əçümmən mara bədur. 

 

Yollarımda dayandın, 

Sən dalımca qaçdın. 

Balım, məni istədin, 

Gözümdən getmə uzaq. 

 

*** 

 

Hicran bomun xəndisdey, 

Bə kuçəho vəngəsdey, 

Bomun rahorə basdey, 

Əçümmən mara bədur. 
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Hicran bizə gülübdür, 

Küçələrə salıbdır. 

Bizimçün yolları kəsib, 

Gözümdən getmə uzaq. 

 

*** 

 

 

Ümürmənə afdeyi, 

Bədülmən darafdeyi, 

Dərdhomənə yofdeyi, 

Əçümmən mara bədur. 

 

 

Ömrümün günəşisən, 

Ürəyimə girmisən. 

Dərdlərimi tapmısan, 

Gözümdən getmə uzaq. 

 

*** 

 

Bəcunmən nə mund dözüm, 

Bil bötü mən naz sözüm, 

Bötü xiffət misözüm, 

Əçümmən mara bədur. 

 

 

     Canımda qalmıb dözüm, 

Sənə qoy mən naz edim. 

Sənsiz xiffət edərəm, 

Gözümdən getmə uzaq. 
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*** 

 

Çü koşdum, çü kohur bu, 

Ərs bəçümmən nohur bu, 

Dərdi-sərmən yə ümür, 

Xəndisdənmən yohur bu. 

 

 

Nə əkdim, nə göyərdi, 

Yaş gözümdə göl oldu. 

Dərdi-sərim bir ömür, 

Gülməyim bir az oldu. 

 

*** 

 

Şo mən, ruz mən ruz nəbu, 

Fələk bəmən düz nəbu, 

Xosdum bi dərd qəhr tüyüm, 

Aşuq omo, saz nəbu. 

 

 

Gecəm, günüm gün olmadı, 

Fələk mənlə düz olmadı. 

İstədim dərdə acıq verim, 

Aşıq gəldi, saz olmadı. 

 

 

*** 

 

Saxdi xəzəl, zərd mənə, 

Kulək vögüfd bərd mənə, 

Həzorto loğman boşu, 

Nəmudunu dərdmənə. 
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Etdin xəzəl, sarı məni, 

Külək götürdü, apardı məni. 

Min dənə loğman olsa, 

Bilməyəcək dərdimi. 

*** 

 

Varasd ruz, güroşt mohho, 

Virixd əçümmən xoho, 

Fələk bəmən oyun voxd, 

Təhno mundum birahho. 

 

 

Bitdi gün, keçdi aylar, 

Qaçdı gözümdən yuxular, 

Fələk mənlə oyun oynadı, 

Tənha qaldım yollarda. 

 

 

*** 

 

Doğmahorə yod dürüm, 

Bə hər yeki yod bürüm, 

Bəmən suxdə üzgərə, 

Yodə, durə dusd dürüm. 

 

 

Doğmaları yad gördüm, 

Hər birinə yad oldum. 

Mənimçün yanan özgəni, 

Yadı, uzağı dost gördüm. 

 

*** 

 

Piyərmən nə, moymən hist, 

Bəmən to yə kəsi nist, 
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Keşrəmənə nəmdunu, 

Nə düşmən, nədeyiş dust. 

 

 

Atam yoxdu, anam var, 

Mənə tay kimsə yoxdu. 

Çəkdiyimi bilməz ki, 

Nə düşmən, nə də ki, dost. 

 

 

*** 

 

Nə vokordi dərmənə, 

Üzgə bimən zo tənə. 

Biyo nüş, məniş bülüm, 

Bə zinitü sərmənə. 

 

 

Açmadın qapımı, 

Özgə mənə tənə vurdu. 

Gəl otur, mən də qoyum, 

Dizin üstə başımı. 

*** 

 

Diyə vasal daraft ki, 

Dülməniş o bu raft ki, 

Bon sər dünyo rah keşi, 

Çümmən bi xo nə raft ki... 

 

 

Daha bahar girdi ki, 

Ürəyim su olub axdı ki. 

Dünyanın o başına yol çəkdi, 

Gözüm yuxuya getmədi ki... 
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*** 

 

Umruz yə xəbər omo, 

Bico əs yəhər omo, 

Bötüroz sıxan saxdum, 

Səstü yətəhər omo. 

 

 

Bu gün bir xəbər gəldi, 

At yerinə, yəhər gəldi. 

Sənin ilə danışdım, 

Səsin bir təhər gəldi. 

 

 

*** 

 

Zumusdun bu, kulək bu, 

Cun  ə  fikir hələk bu. 

Türə  bəmənoz  kortü, 

Hə ə süfdə kələk bu. 

 

 

Qış oldu, külək oldu, 

Can fikirdən həlak oldu. 

Sənin mənimlə işin, 

Elə əzəldən kələk oldu. 

 

 

*** 

 

Un qədə tüsüz mundum, 

Türə ə dül nəşundum. 

Siyə saxdi ruzmənə, 

Ə nəğültü vomundum. 
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O qədər sənsiz qaldım, 

Səni ürəyimdən atmadım. 

Qara etdin günümü, 

Nağılından yoruldum. 

*** 

 

Bil mən quyum, tüyüş dun, 

Bə zinhor omorey cun. 

Mənə çunun fürmundi, 

Diyə məgi bə zuhun. 

 

 

Qoy mən deyim, sən də bil, 

Zinhara gəlibdir can. 

Məni elə aldatdın, 

Daha tutma dilə. 

 

 

*** 

 

Əz mən dəs keş, tü buro, 

Əxişdəntü mədüro. 

Ruza əsüfdeyi bu, 

Umunə rahmun cüro. 

 

 

Məndən əl çək, sən get, 

Özündən çıxma. 

Günün əvvəlindən oldu, 

Bizim yollarımız ayrı. 

 

*** 
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Ə gireyisdən bürom kur, 

Dülmən bidərdovoz pur. 

Mənə təhno nohori, 

Çinəm rafdi tü bəqur? 

 

 

Ağlamaqdan kor olmuşam, 

Ürəyim dərd ilə dolu. 

Məni tənha qoydun, 

Necə getdin sən gora? 

 

 

*** 

 

Kuhə usdarey ohmən, 

Tü bireyi günohmən. 

Qu ki mür, bisən mürüm, 

Mən nükərüm, tü şohmən. 

 

 

Dağı alıbdır ahım, 

Sən olmusan günahım. 

De ki, öl, öləcəyəm, 

Mən nökərəm, sən şahım. 

*** 

 

Fələk dərd do ziyodə, 

Nəşinoyist fəryodə. 

Dəsmən bötü nərasi, 

Tüyüş gürüfdi yodə. 

 

 

Fələk dərd verdi, ziyadə, 

Eşitmədi fəryadı. 

Əlim sənə çatmadı, 
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Sən də tutdun yadı. 

 

 

*** 

 

Hoçər dülmən bidəstü, 

Çü bu fikirtü, qəsdtü, 

Mənsüz cun dəri, mənə 

Bəfikirtü vəngəsdi? 

 

 

Ürəyimin açarı əlindədi, 

Nədi fikrin, qəsdin? 

Mənsiz can verdin, məni- 

Yadına saldınmı? 

 

*** 

 

Sibi bu kuhə səri, 

İn çü dərd bu, tü dəri. 

Çü saxdum ki, mən bötü, 

Ə hovo bixor zəri. 

 

 

Ağardı dağın başı, 

Bu nə dərd idi, sən verdin? 

Nə etdim ki, mən sənə, 

Havadan yerə vurdun? 

 

 

*** 

 

İn arkərə Pirsəhət, 

Oyi birey beş qəhət, 

İcozə tin biyontü, 
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Biyom, nüşüm yə səhət. 

 

 

Bu çay Pirsaatdır, 

Suyu niyə qəhətdir? 

İcazə ver, yanında, 

Gəlim oturum bir saat. 

 

*** 

 

Künor dihmun üşeyü, 

Ənori güleyşeyü, 

Tü məvokuf bədülmən, 

Xürd mini, əşüşeyü. 

 

 

Kəndimizin qırağı meşədir, 

Narı gülöyşədir, 

Sən dəymə ürəyimə, 

Sındırarsan, şüşədir. 

 

 

*** 

 

Avoz gürüfd nəfəsmən, 

Nə omori bisəsmən, 

Xosdum yə sıxan quyum, 

Nə ufdari bidəsmən. 

 

Yenə tutdu nəfəsim, 

Gəlmədin səsimə. 

İstədim bir söz deyim, 

Düşmədin əlimə. 

 

*** 
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Bə kuh Bobo kuç omo, 

Nə dunusdum beç omo. 

Türə uncə nə dürüm, 

Dünyo bəmən puç omo. 

 

 

Babadağa köç gəldi, 

Bilmirəm, niyə gəldi. 

Səni orda görmədim, 

Dünya mənə heç gəldi. 

 

 

*** 

 

İn dərd dülmənə bərdey, 

Zuhunmən qabar vordey, 

Biyo, zumusdun varast, 

Diyə gülho vokordey. 

 

 

Bu dərd ürəyimi aparıb, 

Dilim qabar gətirib. 

Gəl, qış da qurtardı, 

Daha güllər açılıb. 

*** 

 

Omo duhun-bəduhun, 

Suxd bə duhunmən zuhun, 

Yə xəbər nə dunusdi, 

Biri sanq, biri ohun. 

 

 

Gəldi ağız-ağıza, 

Yandı ağzımda dilim. 
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Bir xəbər  bilmədin, 

Oldun daş, oldun dəmir. 

 

 

*** 

 

Hasundu busdun koşdən? 

Oyə püşeyrə doşdən? 

Şohunqumiş, səbəhiş, 

Çümmən türə bigeşdən. 

 

 

Asandı bostan əkmək? 

Suyun qabağın almaq? 

Axşam da, səhər də, 

Gözüm səni axtarır. 

 

 

*** 

 

Ənor omo, bih omo, 

Bə püşo çümmən dih omo. 

Bə fikirmən ufdari, 

Ə sər dülmən oh omo. 

 

 

Nar gəldi, heyva gəldi, 

Gözümün önünə kənd gəldi. 

Yadıma düşdün, 

Ürəyimin başından ah gəldi. 

 

 

*** 

 

Tü bə rumən xəndisdi, 
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Mənə biçol vəngəsdi. 

Çinəm bu ki, ben salho, 

Nə dunusdum tü kisdi. 

 

 

Sən üzümə güldün, 

Məni quyuya saldın. 

Necə oldu ki, bu illərdə, 

Bilmədim ki, sən kimsən? 

*** 

 

Hə vir saxdum, hə yofdüm, 

Bötü yə cürüb bofdüm, 

Xo dürüm türə imşo, 

Geşdüm, geşdüm, nə yofdüm. 

 

 

Elə itirdim, elə tapdım, 

Sənə bir corab toxudum. 

Yuxuda gördüm səni gecə, 

Axtardaım, axtardım, tapmadım. 

 

 

*** 

 

Mənə şundi bi tənur, 

Dəsdürə əz mən məbur. 

Qufdürund əmorəni, 

Külgetü ufda ə dur. 

 

Məni atdın təndirə, 

Əlini məndən kəsmə. 

Dedilər,  gəlirsən, 

Kölgən düşdü üzaqdan. 
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*** 

 

Tüsüz mundənmən qey bu, 

Piyoləmən pur mey bu, 

Çunun həsrət keşi ki, 

Dülmən xürdə ney bu. 

 

 

Sənsiz qalmağım çox oldu, 

Piyaləm dolu mey oldu. 

Elə həsrət çəkdi ki, 

Ürəyim sınıq ney oldu. 

 

 

*** 

 

 

Dərdə bimən bor dəri, 

Mundum dərdə bəziri. 

Xuda, bötü çü saxdum, 

Bəmənoz düşmən biri. 

 

Dərdi mənə bar verdin, 

Qaldım dərdin altında. 

Allah, sənə neylədim, 

Mənimlə düşmən oldun? 

*** 

 

Dögüfdəmən ol, sibi, 

Bəmən usdan şol, sibi. 

Boğ-boğçərə veçirom, 

Hələ mundey kol, sibi. 
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Geydiyim aldı, ağdı, 

Mənimçün al, şalı ağ. 

Bağ-bağçanı yığmışam, 

Hələ qalıb kal, alması.) 

 

 

*** 

 

Xır vögüfdey sər kuhə, 

Pəhni saxdey ru mohə. 

Əgəm keşund, mirasu 

     Bi moh, mən keşrə ohə. 

 

 

Duman alıb dağ başın, 

Gizlədib Ayın üzün. 

Əgər çəksələr, çatar, 

Aya, mən çəkdiyim ahlar. 

 

*** 

 

Poriz bu, voriş vorisd, 

Boğmənə bori varasd, 

Xünük çunun suzund ki, 

Dorhorə vəlgi parısd. 

 

 

Payız gəldi, yağış yağdı, 

Bağmın barı qurtardı. 

Soyuq elə yandırdı, 

Ağacların yarpağı düşdü. 

 

 

*** 
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Dülmən bidərd bürüşdey, 

Fələk çunun nöyüşdey. 

Mənə keşrə ohmənü, 

Kuh Boborə şürüşdey. 

 

 

Ürəyim dərddə bişib, 

Fələk belə yazıb. 

Mənim çəkdiyim ahdı, 

Babadağı basıb. 

*** 

 

Çü xub omo in ovoz, 

Mənə fürmundi ovoz. 

     Kortürə çunun gi ki, 

Quyum, hisdüm bötüroz. 

 

 

Nə yaxşı gəldi bu avaz, 

Məni aldatma yenə. 

İşini elə tut ki, 

Deyim, varam səninlə. 

 

 

*** 

 

 

Kuhə səri qaleyü, 

Kup-kohurü taleyi. 

Bə ru dünyo ən şirin, 

Bə moy-piyər baleyü. 

 

Dağın başı qaladı, 

Yam-yaşıldı talası. 

Dünya üzündə ən şirin, 
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Ata-ana üçün baladı. 

 

*** 

 

Kulək hukord gülmənə, 

Fələk keşi dülmənə, 

Kukmən, vegi bədüşdü, 

Tü bə qəbir bil mənə. 

 

 

Külək tökdü gülümü, 

Fələk çəkdi ürəyimi. 

Oğlum, götür çiyninə, 

Sən, qəbirə qoy məni. 

 

 

*** 

 

Hovo birey, Xor birey, 

Boğçə birey, bor birey, 

İn dünyorə korhoyrə, 

Hər kəs duru, puç direy. 

 

 

Hava olub, Yer olub, 

Bağça olub, bar olub. 

Bu dünyanın işlərini, 

Hər kəs yalan, puç görüb. 

*** 

 

Tü ki, mənə kukməni, 

Nunməni, nümükməni. 

Büyo, mənə çunun gi, 

Bi poy düşmən xok məni. 
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Sən ki, mənim oğlumsan, 

Çörəyimsən, duzumsan, 

Gəl, məni elə tut ki, 

Düşmən ayağına torpaq etmə. 

 

 

*** 

 

Ümürmən bu ki, zəhər, 

Beşmun nə vokfu xətər. 

Mən moyum, arzumən hisd, 

İşmun boşind bəxdəvər. 

 

 

Ömrüm oldu ki, zəhər, 

Sizə dəyməsin xətər. 

Mən anayam, arzum var, 

Siz olasız bəxtəvər. 

 

*** 

 

Vəx bisərpoy, kəm girey, 

Dəniş, düşmən şohr birey. 

Türə ben ruz nohrəqor, 

Hiç bisəbəh nədürey. 

 

 

Dur ayağa, az ağla, 

Bax, düşmən şad olub. 

Səni bu günə qoyan, 

Heç sabaha çıxmasın. 

 

 

*** 
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Dərdü-sərtü dor boşu, 

Bi sər dültü mar boşu, 

Mənə ki, gireyundi, 

Türiş çümtü tar boşu. 

 

 

Dərdi-sərin ağac olsun, 

     Ürəyinin başında ilan olsun. 

Məni ki, ağlatdın, 

Sənin də gözün yaş olsun. 

*** 

 

Munund ben rah piyərə, 

Əsərşun dürey dürə. 

Xuvoruntü kur boşu, 

Qarundund xunetürə. 

 

 

Bu yolda piyada qalsınlar, 

Başlarından tüstü çıxsın. 

Bacıların kor olsun, 

Dağıtdılar evini. 

 

 

*** 

 

Sanqu rahə künori, 

Ə rah sulla homori. 

Ə dəsmən nəgürüfdi, 

Tü çinəmnə bürori. 

 

 

Daşdı yolun qırağı, 

Yoldan o yana düzənlik, 
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Əlimdən tutmadın, 

Sən necə qardaşsan. 

 

*** 

 

Cilid basdey arkərə, 

Xünük umbuy, band dərə. 

Vəxi bomun çay biyor, 

Mənüş, ay birorzərə. 

 

 

Buz bağlayıb çay, 

Soyuq olar, ört qapını. 

Dur bizimçün çay gətir, 

Oturma ay qardaş qızı. 

 

 

*** 

 

Nisdü moymən,piyərmən, 

Tü büror boş, xuvor mən. 

Rafdum, geşdüm qürbətə, 

Mənə keşi diyormən. 

 

Yoxdur nə anam, atam, 

Sən qardaş ol, mən bacı. 

Getdim, gəzdim qürbəti, 

Məni çəkdi diyarım. 

 

*** 

 

İn xunərə toxçeyi, 

Gülü boği, boğçeyi, 

Həçunun dun cənnətü, 

Vətənmənə hər coyi. 
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Bu evin taxçası, 

Güldü bağı-bağçası. 

Elə bil ki, cənnətdi, 

Vətənimin hər yeri. 

 

 

*** 

 

Tü kisdi ay erməni, 

Tü ki, nükər dər məni. 

Bə külgə üzgəho nüş, 

Ə mərdi sıxan məni. 

 

 

Sən kimsən ay erməni, 

Sən ki, nökərisən qapımın. 

Özgə kölgəsində otur, 

Mərdlikdən söz eləmə. 

 

*** 

 

Vozi  dara “Naznazi”, 

Biyo, məni  mız-mızi, 

Bötü sıxan qufdürüm, 

Tü beş biri qirmizi. 

 

 

Oyna “Naznazı”, 

Gəl eləmə mız-mızı . 

Sənə söz söylədim, 

Niyə oldun qırmızı? 
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*** 

 

Tü bə nummən basdi gül, 

Bi basdetü bisdo gül, 

Mən gülə çübsaxdanum, 

Nummən hisdü Dəsdəgül. 

 

Sən adıma bağladın gül, 

Bağladığında iyirmi gül, 

Mən gülü neyləyirəm, 

Adım var, Dəstəgül. 

 

*** 

 

Bə  mən nədəri dinci, 

Məband şolə norinci, 

Türə əzmən saxdaqor, 

Vünüm mundey zorinci. 

 

 

Mənə dinclik vermədin, 

      Şalı narıncı bağlama. 

Səni məndən eyləyən, 

Görüm qalıb zarıncı. 

 

 

*** 

 

Hə bədülmən vəngəsdüm, 

Bə ru dərdmən xəndisdüm, 

Fələk fürmund sərmənə, 

Gufdi, bötüroz dusdum. 

 

Elə ürəyimə saldım, 

Dərdin üzünə güldüm. 
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Fələk başımı aldatdı, 

Dedi, səninlə dostam. 

 

 

*** 

 

Bi sərmən hisdü şolmən, 

Dərdho xısrey bədülmən. 

Sıxan tüyüm, misözüm, 

Zomonliyü nəsilmən. 

 

 

Başımda  vardır şalım, 

Dərdlər yatıb ürəyimdə. 

Söz versəm, eləyərəm, 

Zamanlıdı nəslim. 

 

 

*** 

 

Alaçuğum, bineyüm, 

Ben nəxüş yə dəneyüm, 

Çunun təhno mundom ki, 

Məniş bon dor xuneyüm. 

 

 

Alaçığam, binəyəm, 

Bu naxışda bir dənəyəm. 

Elə tənha qaldım ki, 

Mən də o ağaca oxşayıram. 

 

*** 

 

Türə  cotü dur əncə, 

Məqu poyə bur əncə. 
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Dünyo  tüsüz besd mənə, 

Biyo, məniş bər əncə. 

 

 

Sənin yerin uzaqdır burdan, 

Demə, ayağını kəs burdan, 

Dünya, sənsiz nəyimə gərək, 

Gəl, məni də apar burdan. 
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Azərbaycan 

 

 

dilində 

 

 

Yeni şeirlər 

 

 

 

 

“Ax...Necə kef çəkməli əyyam idi, 

Onda ki, övladi vətən xam idi...” 
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M. Ə. Sabir 

 

Sənsən ey ustad, ulu yurdun piri, 

Varmı sənintək vətənin pərvəri? 

Sən demisən, yüz desələr- yox yeri, 

Hey dolanır tərsinə dövran, geri... 

Eyni ol əyyama dönübdür tamam, 

İndi də övladi vətən xamdı, xam... 

 

Çox da ki, var şöhrəti, dünya şanı, 

İndi bu yurdun pozulub səhmanı, 

Yoxdu bu xalqın hələ ki, imkanı, 

Qovsun elindən Aşotu, Vartanı... 

     Var ürəyində hələ də xoş məram, 

İndi də övladi vətən xamdı, xam... 

 

Çoxları çəkməkdədi ki, zilləti, 

Alver edib saxlaya həm külfəti, 

Çox kəsin aldatmaq olub adəti, 

Var sözünün hər zamanda hikməti, 

Başdan aşır, çoxdu halaldan haram, 

İndi də övladi vətən xamdı, xam... 

 

Rüşvətə məmur hələ də quldusa, 

Haqq yolu namərdə gedən yoldusa, 

Hər işə əncam yenə də puldusa, 

Fərq eləməz kim danışa, ya susa, 

Var pula hərçənd nə qədər ehtiram, 

İndi də övladi vətən xamdı, xam... 

 

Qoy deyim ustad, sən eşit halətin, 

Kim kimədir, kim talayır sərvətin... 

Dadına yetmək bu yesir millətin, 

Olacaq bir daha bundan çətin... 
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Varsa da ellərdə nizam-intizam, 

İndi də övladi vətən xamdı, xam... 

 

Dəstəgül ismimdi, Zamanlı soyum, 

Yoxdu mənə arxa duran daydayım. 

Sözdü düşən bəxtimə, sözdür payım, 

Söylədim ustad, sənə çatsın hayım. 

Könlümü mən, açmağa tapdım məqam, 

İndi də övladi vətən xamdı, xam... 

 

Bu nə avazdır edir könlümü şan-şan, Sənsiz. 

Dayanıb qəsdimə, açmaqdadı meydan, Sənsiz. 

 

Bu vida nəğməsimi, ney kimi inlər rüzgar, 

Ələyir dərdimi göydən yerə nisan, Sənsiz. 

 

Kəsilib nəğməsi, ötmür yenə gülsüz bülbül, 

Olmuşam qönçəsi solmuş bağa bağban, Sənsiz. 

 

Nədən öyrətdin özün sevməyi, sonra getdin, 

Boş  qəfəsdir dolu dünya, mənə zindan Sənsiz. 

 

Həsrətin könlümə layla çalıb ovsunlarkən, 

Dolanır dövrəmə aşkar yenə hicran, Sənsiz. 

 

Daha yoxdur yeri dərdin, gileyin, dərmanın, 

Ayrılıq qoydu bu şad könlümü viran, Sənsiz. 
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Dəstəgül, çəkdi nə zillət elə yandı, dandı, 

Yazdı sənsizliyə dair yeni dastan, “Sənsiz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pərvanə kimi yandı könül narə desinlər.” 

Mirzə  Məhəmmədhəsən Nalə 

 

Qıydın mənə, tənhadı bu çağında - desinlər, 

Sənsiz, qəmin iz saldı yanağında- desinlər. 

 

Gəzdikcə xəyalın başım üstündə, görənlər- 
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Ruhun dolanır sanki otağında- desinlər. 

 

Bənzər  anasız körpəyə könlüm, nə ovunmaz, 

Hər dəm adın əzbərdi dodağında, desinlər. 

 

Səhrada susuz gül kimi qoydun məni sənsiz, 

Qıydın, saralıb-soldu budağında- desinlər. 

 

Qıymazdı sevən, sevdiyi qalsın gözü yaşlı, 

İnsafmı, qalıb indi sorağında- desinlər. 

 

Sənsiz  cahanı  tərk edəcək Dəstəgül, onda- 

“Gəl, həsrətinin öldü qucağında”- desinlər. 

 

 

 

 

 

 

“Şahini əvvəl-axır öldürəcəkdir həsrət, 

Öləcəkdir yıxılıb, əvvəl-axır pəncərədən.” 

Şahin Fazil 

 

Elə zülmət gecədi, Ay da baxır pəncərədən. 
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Baxıram, boynuna ulduz da taxır, pəncərədən. 

 

Uzadıb əllərini, insafı yox ayrılığın, 

Yenə könlüm dəlini qəmlə sıxır, pəncərədən. 

 

Süzürəm badəsinə, həsrət içir göz yaşımı, 

Sanıram, göy üzünün dərdi yağır pəncərədən. 

 

Qısılır qoynuma dərdim, ovudur həsrətini, 

Baş  alır xatirələr, sel tək axır pəncərədən. 

 

Döyünür quş kimi köksümdə ürək, çırpınaraq- 

İstəyir tərk eləsin, sanki çıxır pəncərədən. 

 

Sökülür dan yeri, küskün baxışım mürgü vurur, 

Gözləyir gün çıxacaq  əvvəl-axır,- pəncərədən. 

 

Yanaraq Dəstəgülün halına, Şahin də deyir- 

“Öləcəkdir yıxılıb heyf, fağır - pəncərədən”. 

 

 

 

Yarəb, necə yazdın mənə bir yazı, yarımçıq, 

Qıydın niyə, solsun bu gülün yazı, yarımçıq. 
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Tale deyə alnımda qaraldıb, nəsə cızdın, 

Aldın çoxu, verdin niyə bəs, azı yarımçıq. 

 

Başdan daşa dəydi, paralandı qara bəxtim, 

Bilməm necə narazı qalım, razı, yarımçıq. 

 

Sevda  gölünün onda ki, ruhum sonasıydı, 

Durnası  köçüb, tərk eləyib qazı, yarımçıq. 

 

Könlümdə məhəbbət dolu dünyamı uçurdub, 

Qoydun  kəsə, bülbül kimi  avazı, yarımçıq. 

 

Bilmir  nədi  şənlik, qan  axır şən ürəyimdən, 

Sızlar  qəm əlindən, çalınıb sazı yarımçıq. 

 

Əfv  et məni Yarəb, qulunam, Dəstəgüləm, bil, 

Batmış  qəmə  könlüm, itirib nazı  yarımçıq. 
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Sənli dünyam 

 

Sanardım ki, şəkərdi, 

Noğuldu sənli dünyam. 

Məni  göyə çəkərdi, 

Nağıldı sənli dünyam. 

 

Üzümə güldü “qədər”, 

Gözümdən itdi kədər, 

Ömrümdə ən bəxtəvər, 

Çağ oldu sənli dünyam. 

 

Yarpaq-yarpaq bükdüyüm, 

Ümid, arzu əkdiyim, 

Qayğısını çəkdiyim, 

Bağ oldu sənli dünyam. 

 

Bəxtdən paydın əlimdə, 

Nəğmə idin dilimdə, 

Saçımın hər telində, 

Sığaldı sənli dünyam. 

 

Qəsdə durdu fələklər, 

Yandı  göydə mələklər, 

Əsdi dəli küləklər, 

Dağıldı sənli dünyam. 

 

Həyat demə əyləncə, 

Sevmək əzab, işgəncə, 

Ürəyimdə ölüncə, 

Dağ oldu sənli dünyam. 
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Özümsən axı 

 

 

 

Özümü aldadıb, danmaram səni, 

Fikir-xəyalımda, sözümsən axı. 

Xəyalın hər zaman izləyər məni, 

Arxamca sürünən izimsən axı. 

 

 

Şəklin gözlərimdə ömürlük durub, 

Yoxluğun canımda qanı dondurub, 

Həsrətin ömrümü yaxıb, yandırıb, 

Odum-ocağımsan, közümsən axı. 
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Saçımda qar oldun, kipriyimdə qor, 

Qəmli baxışımdan çəkilməyən tor, 

Bütün varlığımda nəfəsin ki, var, 

Unuda bilmərəm, özümsən axı. 

 

 

 

 

 

 

 

Əlin əlimdə olsa 

 

Ayrılıq dönər heçə 

Əlin əlimdə olsa... 

Çəkilər zülmət gecə 

Əlin əlimdə olsa... 

 

Dərdim göyə sovrular, 

Yanar, yanar, qovrular. 

Bəxtim başdan yoğrular, 

Əlin əlimdə olsa... 

 

Könlüm körpəyə dönər, 

Elə köklənər, dinər. 

Sevinər, gülər-əgər, 

Əlin əlimdə olsa... 

 

Sözüm sevgi qoxuyar, 

Ruhum nəğmə oxuyar, 

Gedər əldən ixtiyar, 

Əlin əlimdə olsa... 
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Kədərim çıxar gedər, 

Əriyər, axar gedər. 

Əlimi sıxar gedər, 

Əlin əlimdə olsa... 

 

Salaram qəmi dərdə, 

Könlüm ağlamaz bir də. 

Bəsimdi quru yer də, 

     Əlin əlimdə olsa... 

 

 

Səni sevən bəndəyəm, 

Ürək deyən dindəyəm, 

Görərsən ki, səndəyəm, 

Əlin əlimdə olsa... 

 

Bu meyl, elə meyl ki... 

Gəl, ay sevdamın ilki... 

Dünya batan deyil ki, 

Əlin əlimdə olsa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuxuma gəl,  yuxuma 

 

Sənsizləmişəm elə... 
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Yuxuma gəl, yuxuma. 

Yuxumu tutub dilə, 

Yuxuma gəl, yuxuma. 

 

Baharsa da, qış mənəm, 

Dilsiz qaya, daş mənəm. 

Fikirdən çaş-baş mənəm, 

Yuxuma gəl, yuxuma. 

 

Taxtdan düşər şah ayrı... 

Sevinc ayrı, ah ayrı... 

Can ayrıdı, ruh ayrı... 

Yuxuma gəl, yuxuma. 

 

Əs, sərin külək kimi, 

En, göydən  mələk kimi, 

Gecəmdən qovub qəmi, 

Yuxuma gəl, yuxuma. 

 

Ömrüm qəmə bürünür, 

Qəm əlində sürünür, 

Göydə ulduz görünür, 

Yuxuma gəl, yuxuma. 

 

Sənsiz küskün haldayam, 

Elə qeylü-qaldayam, 

Sənə tərəf yoldayam, 

Yuxuma gəl, yuxuma. 
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Unudur səni 

 

Bir zaman gözlərin məni gəzərdi, 

Əzərdi bir ani yoxluğum səni. 

Üzümdə ötəri qəmi sezərdin, 

İndi yanağımda görmürsən nəmi, 

Gözüm damcı-damcı, axıdır səni. 

 

Silinir qəlbimdən sevdalı illər, 

Solur ürəyimdə əkdiyim güllər. 

Sənsiz yaşadığım, o sənli günlər 

Çəkir aramıza dumanı-çəni, 

Silir xatirəmdən yaddaşım səni. 

 

Durnalar köç edir, payız köçəndə, 

Xəyalım səfləşir durna köçündə. 

Xəzan yarpaqları hüzn  içində, 

Andırır vəfasız məhhəbətini, 

Unudur xəyalım, unudur səni. 
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Satır qəm məni 

 

 

Çatıb kürəyimə bir dünya yükü, 

Alıb qabağına, qatır qəm məni. 

Bu dünyada yerim daralan təki... 

Özgə bir ocaqda çatır qəm məni. 

 

 

Qovur həyatımın sərt yollarında, 

Yayın qızmarında, qışın qarında, 

Divlərin qorxulu nağıllarında, 

Gedər-gəlməz yolda atır qəm məni. 

 

 

Qismətdən tən düşüb gündüzüm, gecəm, 

İstədim adlayıb, dərdimdən keçəm, 

Bəxtimin əlində dəyərsiz, heçəm, 

Qara qul eyləyib, satır qəm məni. 
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Qayıtmaz geriyə 

 

 

Yoxluğun əzdikcə sınıq qəlbimi, 

Sükutun dillənər lal dodağımda. 

Gözüm damcı-damcı süzdükcə qəmi, 

Kədərin güllənər al yanağımda. 

 

 

Çökər aramıza həsrətin çəni, 

Düşdükcə yadıma sevdalı günlər. 

Qaytarar anbaan yaddaşım səni, 

Ürəyim sızlayar, kövrələr, inlər. 

 

 

Xəyalım qoşular durna köçünə, 

Ovutmaz hayını sonsuz asiman. 

Düşər yarpaq-yarpaq arxın içinə, 

Qayıtmaz geriyə, qayıtmaz zaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xəyalın 

 

 

Yenə pərvaz edib göylərə quştək, 

Məni qanadına aldı xəyalın. 

Gah qəmə kökləndi, gah dindi kövrək, 

Məni haldan-hala saldı xəyalın. 
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Baxardı  üzümə gülər üz ilə, 

Alardı  könlümü bircə söz ilə, 

Elə şirin-şirin gələrdi dilə, 

Sevgi  dünyamızda baldı xəyalın. 

 

 

İndi, göy üzündən yerə damıram, 

Nə gecə yatıram, nə göz yumuram, 

Dilindən bir kəlmə, bir söz umuram, 

Həsrət qapısında laldı xəyalın. 

 

 

Bilmirəm alqışmı, qarğış idimi, 

Könlümü ovudan baxış idimi, 

Bəxtdən Dəstəgülə naxış idimi, 

Səndən nişanətək qaldı xəyalın. 

 

 Qəm üstə yeriyirəm 

 

Düşürəm min hala, yada salanda, 

Mənsiz bu dünyanı tərk etməyini. 

İnciyib, həsrətin acı sonunda, 

Dərdini götürüb tək getməyini... 

 

Dərdimin kül altda qalan közündən, 

Alışıb, içimdə əriyirəm mən. 

Elə bezirəm ki, özüm-özümdən, 

Baş alıb qəm üstə yeriyirəm mən. 

 

Əcəl sinən üstə gəlib qonanda, 

Görən bircə anlıq saldın yadamı? 

Fikrindən keçdimmi görən son anda, 

Dilə gətirdinmi mənim adımı? 
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Elə titrək olub indi səsim də, 

Daha dodağımda donub gileyim. 

Qaldı ürəyimdə, son nəfəsimdə, 

Sənin qollarında ölmək istəyim. 

 

Bir də sənli çağım gəlməz ki, ələ, 

Çəkərəm dərdini ölənə kimi. 

Xəyalın nazımla oynayar hələ, 

Mən sənin yanına gələnə kimi. 

 Yenə də yuxu 

 

Bu gecə yenə də yuxuma gəldin, 

Tutub əllərimdən, “gəl qaçaq”-dedin. 

“Bax sənə gəlmişəm”- şirincə güldün, 

“Qoşa göyərçinik, gəl uçaq”-dedin. 

 

“Bir də göy üzündən yerə enməyək, 

Yerdə ayrılmışıq, göydə bir olaq. 

Dönək cüt ulduza daha sönməyək, 

Zülmətin içində sehir, sirr olaq”. 

 

Ulduzlu səmada uçduqca qoşa, 

Həsrətin sədası itdi səsimdə. 

Çırpındı ürəyim, döndü bir quşa, 

Bitdi dilimdəki umu- küsüm də. 

 

Sanki mələk idik göyün üzündə, 

Biz  idik göylərdə qoşa bəxtəvər. 

Dedin-“Qoymaram ki, qalsın gözündə, 

Gülüm, həsrətimdən zərrəcə əsər”... 

 

Bu dəm yaxasını açdı qaranlıq, 

Ayrıldı əlindən əlim, oyandım. 

Bəxtəvər olmağım oldu bir anlıq, 

Yenə göy üzünü sənsiz dolandım. 
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 Özümü aldadıram 

 

 

Könlümə səsin düşür, 

Özümü aldadıram. 

Gündür, elə ötüşür, 

Özümü aldadıram. 

 

Yalanına inanıb, 

Gümanıma sığınıb, 

Tənhalığımı danıb, 

Özümü aldadıram. 

 

Yığdım yoldan gözümü, 

İtirsəm də dözümü. 

Atıb umu-küsümü, 

Özümü aldadıram. 

 

Təkcə bəxtimdən küsüb, 

Elə daş kimi susub, 

Dərdi bağrıma basıb, 

Özümü aldadıram. 

 

Demə unudar məni, 

Sıxır dörd divar məni, 

Məntək dəli var yəni, 

Özümü aldadıram. 

 Ölüb Dəstəgül 

 

Ömür bağçasından kədəri dərib, 

Dərdinin üzünə, gülüb Dəstəgül. 

Bir dəli həsrətə könlünü verib, 

Dərdini dərd ilə, bölüb Dəstəgül. 

 

Qohumu, qardaşı, eli tərk edib, 
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Həyat nağıl imiş, bunu dərk edib, 

Sözün dəryasına elə ərk edib, 

Gözünün yaşını, silib Dəstəgül. 

 

Həyat, qəm ilməli bir əriş-arğac, 

Ürəyi sındıran dərd, qəm, ehtiyac, 

Doymur əməlindən fələk, gözü ac, 

Dünyanın işini bilib, Dəstəgül. 

 

Yenə qana dönüb bağrının içi, 

Yetib son mənzilə ömrünün köçü, 

Aşkarda gəlməyə çatmayıb gücü, 

Hər gecə yuxuna  gəlib Dəstəgül. 

 

Daha əyməyəcək boynunu dərdə, 

Nə də görəcəklər ağlayan bir də. 

Dayandığı yerdə, durduğu yerdə, 

Bir də görəcəklər, ölüb Dəstəgül. 

 

Gözlərim dola-dola 

 

Dikib baxışlarını, 

Uzaqda itən yola, 

Gözləmir bir kimsəni, 

Gözlərim dola- dola. 

 

Bilinmir ki, niskili, 

Nə boyda, biçimdədir. 

Alovu dilim-dilim, 

Yanğısı içimdədir. 

 

Düşüb gözümdən, itib, 

Sevinci qəm təkləyib. 

Yerində həsrət bitib, 

Sapsarı  çiçəkləyib. 
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Büküb boynunu, baxır, 

Sevdasını  danıbdır. 

İçində  yağış yağır, 

Çölü də islanıbdır. 

 

 

 

 

 

Gecikən sevda 

 

Yayın sonlarıydı biz görüşəndə, 

Mənə  tanış gəldi isti baxışın. 

Duydum istisində, sərinliyini- 

Ömrümə gecikmiş yağan yağışın. 

 

Sən çıxdın qarşıma, gələrək dilə 

Sınıq ürəyimin titrədi simi. 

Sən çıxdın qarşıma, bildim ki, elə 

Sənsən  könlümdəki, silən dərd, qəmi. 

 

Görüşdük əl-ələ ilk dəfə o gün, 

Sandım tanışıyıq min-min illərin. 

Ürəyim, ovcumda açılmaz düyün, 

Çəkib ürəyimi aldı əllərin. 

 

Bir şirin istəklə, gizli həvəslə, 

Könlüm məhəbbətin düşdü sehrinə. 

Dindirib ovutdun  şirin bir səslə, 

İsindi  səsinin, könlüm mehrinə. 

 

Şirin arzularla döyündü ürək, 

Çırpındı ümidlə, dindi ahəstə. 

Çıxdı, ruhumuza sığal çəkərək, 
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Bu gecikən sevda yolumuz üstə. 

Birlikdə bataraq bir günahına, 

Bu eşqin oduna birlikdə yandıq. 

Sığındıq Tanrının biz, dərgahına, 

Bəxtin  ikimizə payıdır sandıq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir dünyam var 

 

Bir dünyam var, ümid adlı, 

Bir ağ gündən soraq gəzir. 

Arzularım qol- qanadlı, 

Uçur, məndən uzaq gəzir. 
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Məni bir eşq harayladı, 

O bayatı, o layladı. 

Davam ağla, qarayladı, 

Dedilər ki, boyaq gəzir. 

 

Ürəyim tuş olub daşa, 

Viranədi başdan-başa, 

Ruhum  dönüb qərib quşa, 

Qonmaq üçün budaq gəzir. 

 

Çəkilibdi səbrim tarım, 

Çiliklənib xəyallarım, 

Dilimdə lal suallarım, 

Düşüb o dağ, bu dağ gəzir. 

 

Dərd içimdə, kiriyirəm, 

Dərd içində əriyirəm, 

“Qəm  üstündə yeriyirəm”, 

Görən deyir, qıvraq gəzir. 

 

Var öz dərdi, öz aləmi, 

Həsrət dəmi, vüsal dəmi, 

Bir dünyam var, nağıl kimi, 

Eldə dodaq-dodaq gəzir. 

 

Elə  qonub söz çiynimə, 

Geyinmişəm köz, əynimə. 

Olmayacaq ta eynimə, 

Qələm əldə varaq gəzir. 

 

Sözdü məni tutub dilə, 

Sözdü yarım innən belə. 

Qoy  desinlər Dəstəgülə, 

“-Bu, Züleyxa sayaq gəzir”. 
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Sən oldun 

 

“Mən səndən ayrılıb, getməmişəm ki, 

Ayrılıq, əlimdən tutub, apardı.” 

Ə.Səda 

 

Eşqinin  şəklini qəlbimə çəkdim, 

Sonsuz  həsrətini gözümdə əkdim, 

Mən onu heç kimə verməyəcəkdim, 

Əlimdən almağa yetən, sən oldun. 

 

Düşdüm  həyatımın sənsizliyinə, 

Demədim günahkar, demərəm sənə. 

Dönüb  xəyallara, gözümdən yenə, 

Durna qatarı tək ötən, sən oldun. 

 

Bu, bəxtin alnımda yazısıydımı, 

Yoxsa ki, qəsd edib fələk qıydımı? 

Bilmirəm, taleyin qəzasıydımı, 

Ömrümdən qırılan, itən sən oldun. 

 

Bu eşqin könlümdə itməz ki, yeri, 
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Ölüncə yerində bitməz ki, qeyri. 

Min ildən sonra da, qayıdıb geri, 

Bəlkə də, yerində bitən, sən oldun... 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Min il bundan əvvəl qisməti, yarı, 

Mən idim könlünün, yada sal barı... 

Demişdin, baxmaram özgəyə sarı, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Bu yeni həyatda görüşdük yenə, 

İndi sən özgənin, özgəyəm sənə, 

Sən ki, deyəcəkdin “sevgilim”mənə, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

O vaxtdan keçsə də əsrlər, illər, 

Dünyadan köçsə də neçə nəsillər, 

Tapdı  yarısını sevən könüllər, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Ötənlər yaddaşdan silinməz demə, 

Yadımda xatirən edir zümzümə, 

Deyirdin, tək sənsən həmdəm ömrümə, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Deyirdin alnımın qırışındasan, 

Gözümün boylanan baxışındasan, 

Sən mənim bəxtimin naxışındasan, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Hər axşam yananda göy ulduz-ulduz, 

Deyirsən, yuxuma gəlirsən tez-tez, 

Mənəmsə yuxuda gördüyün o qız, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 
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İndi  söyləyirsən, əzəldən birik, 

Olaq bir günaha ikimiz şərik, 

Ümidin vardısa biz görüşərik, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Sən məndən özgəni sevəcəkdinsə, 

Məni  özgəsinə verəcəkdinsə, 

Qayıdıb könlümə girəcəkdinsə, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

Oynatma könlümü yerindən belə, 

Nə, uşaq deyiləm tutasan dilə, 

Gəl indi cavab ver, sən Dəstəgülə, 

Nədən özgəsini yar eylədin bəs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könlüm şeir istəyir 

 

 

Geyinib elə göyçək, 

Hər yan nazlı gəlintək. 

Gülür xallı kəpənək, 

Çiçəyin yanağında... 

Könlüm şeir istəyir. 

 

 

Lalə açır gözünü, 

Şehlə yuyur üzünü. 

Bahar deyir sözünü, 
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Söyüdün saçağında... 

Könlüm şeir istəyir. 

 

 

Dilə gəlir bulaqlar, 

Çətirlənir qovaqlar. 

Pıçıldaşır yarpaqlar, 

Bir eşqin sorağında... 

Könlüm şeir istəyir. 

 

 

Gözüm xəyala dalır, 

Üzümə kölgə salır. 

Dəcəl bir uşaq olur, 

Ömrümün bu çağında... 

Könlüm şeir istəyir. 

 

 

Sənsiz könlümün simi, 

Ötür qərib səs kimi. 

Sönür bir həvəs kimi, 

Kədərin ocağında... 

Könlüm şeir istəyir. 

 

 

Meh oxşayır telimi, 

Xəfif bir sığal kimi. 

Dinir könlümün simi, 

Həsrətin qucağında... 

Könlüm şeir istəyir. 
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Ala bilməz 

 

 

Bir dünyam var- Sən adında, Sən qoxulu, 

Bir az sevinc, bir az kədər, qəm toxulu, 

Vüsal, həsrət, hicran dolu, qəm yuxulu... 

Ala bilməz kimsə məndən, bu dünyamı. 

 

Bir dünyam var - aranı  Sən, dağı Sənsən, 

Xoşbəxtliyi, ən fərəhli çağı Sənsən, 

Ürəyimin yanğısı Sən, dağı Sənsən... 

Ala bilməz kimsə məndən, bu dünyamı. 

 

Bir dünyam var - sevə bilməz özgəsini, 

Silə bilməz kimsə onun qüssəsini, 

Xəyalların salıb ora kölgəsini... 

Ala bilməz kimsə məndən, bu dünyamı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytar mənə o günləri 

 

Ən qayğısız, şən günlərdi, 
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Qaytar mənə o günləri. 

Onda könlüm bəxtəvərdi, 

Qaytar mənə o günləri. 

 

Çağırım, səs ver səsimə, 

Ətrin dolsun nəfəsimə. 

Dön, ən əziz bir kəsimə, 

Qaytar mənə o günləri. 

 

Sənsiz ruhum qəfəsdədi, 

Sanki əlacsız xəstədi. 

Bil ki, canım can üstədi, 

Qaytar mənə o günləri. 

 

Səndən dönməz ürəyimdi, 

İçindəki göynəyimdi. 

Hava, su tək gərəyimdi, 

Qaytar mənə o günləri. 

 

Ahəngiylə, sədasıyla, 

Nəvazişi, ədasıyla, 

Od-alovu, xətasıyla, 

Qaytar mənə o günləri. 

 

Gəl, bəxtəvər olaq yenə, 

Ürəyimi verim sənə. 

Dön geriyə, qaytar mənə, 

Qaytar mənə o günləri. 
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Gəlmədin 

 

Gün keçdi, ay dolandı, 

Unutdun əhdi, andı. 

Verdiyin vəd yalandı... 

Gəlmədin... 

 

Yuxum  gözümdən qaçdı, 

Baş alıb göyə uçdu. 

Sənsiz sabahı açdı... 

Gəlmədin... 

 

Həsrətin gözü göydü, 

Yanmış, özünü öydü. 

Kimsə qapımı döydü... 

Gəlmədin... 

 

Saçıma bir əl endi, 

Könlüm uşağa döndü. 
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Kürdü, dil açdı, dindi... 

Gəlmədin... 

 

Yuxuda gördüm səni, 

Yazdım sənə nəğməni. 

Ürəyin daşdı yəni? 

Gəlmədin... 

 

Könlüm haqqın aşığı, 

Sənsiz yox yaraşığı. 

Sən, ay gözüm işığı, 

Gəlmədin... 
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Ürəyim qəm daşıyır 

 

Gör, neçə vaxtdır sənsiz, 

Ürəyim qəm daşıyır. 

Həsrətinlə, xəyalın, 

Gözümdə cüt yaşayır. 

 

Dərd göynədir içimi, 

Tənha bir qərib kimi. 

Vaxt aparır köçümü, 

Sığallayır səbrimi. 

 

Göydən düşən daş kimi, 

Düşüb bəxtin gözündən, 

Axmaqdayam yaş kimi, 

Taleyimin üzündən... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözlərimdən 

 

Ürəyimdə var nələr, 

Öyrən gəl, gözlərimdən. 

Nə deyir xatirələr, 

Oxu bil, gözlərimdən. 
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Bəxt məni salıb oda, 

Gəncliyim gedib bada. 

Sevinc deyib əlvida, 

Edib əl, gözlərimdən. 

 

Tənhalıq necə yetib, 

Bil, necə səbrim itib. 

Dönüb xəyala ötüb, 

Neçə il, gözlərimdən. 

 

Ömrüm qırıq tar simi, 

Daha yox zili, bəmi. 

Dərd əridib yağ kimi, 

Axıb sel, gözlərimdən. 

 

Bil ki, halım necədi, 

Ürəyim boş küçədi. 

Gündüzüm də gecədi, 

Ayır, böl, gözlərimdən. 

 

Bax, gör, çəkdiyim aha, 

Sanki batıb günaha. 

Şən kimi ötmür daha, 

Susub dil, gözlərimdən. 

 

Gəl, inadı tərk elə, 

İstəyimi dərk elə. 

Qəmi, mənə ərk elə, 

Özün sil gözlərimdən. 
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Yaddaşımdasan 

 

Ötüb neçə fəsil, keçib neçə il, 

Könlümün göynəyən yaddaşındasan. 

Bilirəm o illər qayıdan deyil, 

Mənim xəyalımda, o yaşındasan. 

 

Gözümün kökünü saraldıbsa da, 

Sənin həsrətini əzizləmişəm. 

Günümün üzünü qaraldıbsa da, 

Tək sənin yolunu mən gözləmişəm. 

 

Ürəyim hələ də nazlı gəlindi, 

Kövrək arzulara beşik asıram. 

Budaqdan asılan yarpağam indi, 

Ömrün payızına qucaq açıram. 

 

O vaxtdan bu günə, istəyirəm ki, 

Kaş bilə biləydin keçdim nələrdən. 

Daha öz bəxtimdən küsməyirəm ki, 

Xəyalım su içir xatirələrdən. 
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Adət eyləmə 

 

(Sevdiyi oğlana yalan deyən qızlara) 

 

 

Qızlar yaranıblar tər çiçək kimi, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

Günahı olmayan bir mələk kimi, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

Qızlar qönçələnib çətirlənərlər, 

Dönüb qızılgülə ətirlənərlər, 

Sevgi misrası tək sətirlənərlər, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

Qızların həyası yanar üzündə, 

Sevgi çiçək açar, gülər gözündə, 

Duyular gül ətri hər bir sözündə, 

      Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

Yalan çiçəkləyər, yalan bar eylər, 

Sənə dünya boyda qəmi yar eylər, 

Gün gələr dünyanı sənə dar eylər, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

 

Yalan, düz yolundan azdırar səni, 

Günahkar cərgəyə yazdırar səni, 

Bir gün budağından asdırar səni, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 
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Yalan sazağından solar məhəbbət, 

Yalanı söyləyən edər xəyanət, 

Qızlara yaraşmaz gülüm, bu adət, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

Oğlanlar əhdinə düz istəyirlər, 

Gözünə düz baxan göz istəyirlər, 

Yalan qızartmayan üz istəyirlər, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

Yalanın içində itər dincliyin, 

İtər sevdiyin kəs, bitər dincliyin, 

Bir zaman içində ötər gəncliyin, 

Gəl, yalan deməyə adət eyləmə. 

 

 

 

 

 

 

 

Son zəngimiz 

 

Tilsimdir ya, bu nə səsdir, 

Bu səs bizi əsir edir. 

Təkrar olmaz xatirədir, 

Bu şən avaz, son zəngimiz. 

 

Ana məktəb, çiçəkli bağ, 

Ötdü günlər varaq-varaq, 

Gələcəkdən verir soraq, 

Bu şən avaz, son zəngimiz. 

 

Boy atdıqca düymə-düymə, 

Dil də açdıq kəlmə-kəlmə, 
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Bir naxışdır ilmə-ilmə, 

Bu şən avaz, son zəngimiz. 

 

Xatırladır o dənizi, 

Təlatümü üzür bizi, 

Bəzəyidir ömrümüzün, 

Bu şən avaz, son zəngimiz. 

 

 

 

 

 

 

Nənə olmuşam 

 

Gözün aydın ay ana, 

Mən də nənə olmuşam. 

Şükr olsun Yaradana, 

Mən də nənə olmuşam. 

 

Dövlətdən dəvəm gəlib, 

Övladdan nəvəm gəlib, 

Təzədən üzüm gülüb, 

Mən də nənə olmuşam. 

 

Gəlib pələngim, şirim, 

Gəlib qoçağım, nərim, 

Gəlib qəndim, şəkərim, 

Mən də nənə olmuşam. 

 

Nəğmədir “inqə” səsi, 

Çiçək ətri nəfəsi, 

Nə şirindi nəşəsi... 

Mən də nənə olmuşam. 
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Gəl, başına dolanım 

 

(Nəvəm Əlinin gəlişinə) 

 

Bəsdir eylədin nazı, 

Gəl, başına dolanım. 

Gətir ömrümə yazı, 

Gəl, başına dolanım. 

 

İntizar çəkir ürək, 

Gəl ay körpəm, ay mələk, 

Yalvarım sənə gərək? 

Gəl, başına dolanım. 

 

Gəl ki, mən sevim boyun, 

Sevinsin xalan, dayın. 

Oynama mənlə oyun, 

Gəl, başına dolanım. 

 

Sənsən söhbətim, sözüm, 

Sənsən ürəyim, gözüm. 

Sənə qurbanam özüm, 

Gəl, başına dolanım. 

 

 

 

 

İki yaşın mübarək 

 

 

Nənə qurban adına, 
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İki yaşın mübarək! 

Şipşirin, bal dadına, 

İki yaşın mübarək! 

 

Sən nəvədən birincim, 

Var-dövlətimdə incim, 

Ay fərəhim, sevincim, 

İki yaşın mübarək! 

 

Danışırsan məzəli, 

Hərəkətin gülməli. 

Ən şirin dünyam –Əli, 

İki yaşın mübarək! 

 

Ağ  gün olsun naxışın, 

Gülsün daim baxışın. 

Yüz  ili ötsün yaşın, 

İki yaşın mübarək! 

 

 

 

 

Atılmış uşaqlara... 

 

Dünyanın gözündən baxan, 

Bir uşaq gəldi yuxuma. 

Dərd idi gözündən axan, 

Süzüldü yaşı yaxama. 

 

Gördüm elə sığal çəkib, 

Bəzəyib kədər telini. 

Sinəsinə qəhər çöküb, 

Bağlayıb şirin dilini. 

 

Baxışları qan edirdi, 
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Yaya dönmüşdü əsəbi. 

Sükutu üsyan edirdi, 

Tutmuşdu bəxtə qəzəbi. 

 

Bu körpənin yoxdu suçu, 

Tənhalığa qısılmışdı. 

Yoxdu həyat, işıq ucu, 

Gözündə qəm asılmışdı. 

 

Uyuşmurdu bu yaşına, 

Sızlamağı için-için. 

Əlimi dərdli başına, 

Çəkdim, ovutmaq üçün. 

 

Dünyanın gözündən baxıb, 

Bu uşaq aldı yuxumu. 

Gördüm, özü yoxa çıxıb, 

Dərdi buraxmır yaxamı. 
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Bakıda hündürmərtəbəli ev yandı, 

16    nəfər günahsız dünyaya əlvida dedi. 

Onların içində körpələr də vardı... 

 

 

O günü bir şirin nağıldı dünya, 

Sən demə var imiş fələyin qəsdi. 

Qəfildən alışdı, dağıldı dünya, 

Bürüdü binanı amansız tüstü. 

 

Bilinmir haradan əsdi bu külək, 

Dağıldı ocaqlar, yandı ürəklər. 

Büründü atəşə pərvanələr tək, 

Can verdi günahsız, körpə mələklər. 

 

Qalxdı ərş üzünə o gün hay-haray, 

On altı nəfərin taleyi döndü. 

Bu dərdi əks etməz söz də, ay haray, 

On altı ocağın çırağı söndü. 

 

Ey fələk, körpələr süd yuxuluydu, 

Varmı betər zülmün, bundan o yana. 

Körpə nəfəsləri yaz qoxuluydu, 

Laylay əvəzinə, vay dedi ana. 

 

O gün ürəklərin dərdini duydu, 

Geyindi qaranı əlvan qərənfil. 

O gün məzarlara başını qoydu, 

Bu dərddən qovrulan, yanan qərənfil. 

 

Ananın səbrini ovuda bilməz, 

Mələk körpələrin günahsız qəbri. 

Tarix yaddaşını unuda bilməz, 

Çatlayır, sökülür vətənin səbri. 
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Bağrımız “Qarabağ” ahlı, naləli, 

Vuruldu üstündən bir də bu yara. 

Hələ də üzümüz “Vətən” kölgəli, 

Bu boyda zilləti daşıyaq hara? 

 

Bilinmir dünyanın namərdi, mərdi, 

Tanınmır yatanı, kimdi oyağı. 

Qatıb başımızı dünyanın dərdi, 

Dünya olub indi, bir qan çanağı... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payız lövhələri 

 

Yenə payız gəlir, saralır dağlar, 

Dəyişir donunu, yamyaşıl geyir. 

Əlvan örpəyini örtür ağaclar, 

Baxıb bir-birinə nə gözəl deyir. 

 

Yaşayır təbiət son baharını, 

Kövrəlir göy üzü ərköyün kimi. 

Verir bağça-bağlar bəhrə-barını, 

Başlanır qızılı yarpaq tökümü. 

 

Dağların başına bəyaz çən düşür, 

Tutulur göylərin qaşı-qabağı. 

Gecələr ayazlı, çənli ötüşür, 

Solur çəmənlərin güllü yanağı. 
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Köçüb qaranquşlar gedir bu yerdən, 

Bu yerin gölünə ördək, qaz gəlir. 

Durnalar küsübmü, nədir bu yerdən, 

Meydanda tək qalır yetim sərçələr. 

 

Bənzəyir halıma payızın halı, 

Çökür  ürəyinə həsrət havası. 

Torpaq üstə salıb xəzəldən xalı, 

Çalır qərib-qərib həsrət laylası. 

 

Pəri qalası 

 

Əlşatmaz zirvədir, şahanə durub, 

Dağların başında Pəri qalası. 

Keçib qərinələr, illəri yorub, 

Dağların başında Pəri qalası. 

 

Başının üstündə şimşəklər çaxır, 

Buludlar gözünün yaşını sıxır, 

Boylanır keçmişdən, qürurla baxır, 

Dağların başında Pəri qalası. 

 

Bir gözəl pərini o qoruyaraq, 

Pərçim qayalarda qalıbdır oyaq, 

Durub hüzurunda kəcavə sayaq, 

Dağların başında Pəri qalası. 

 

Qayalar qoynunda eşq odasıdır, 

Məhəbbət məkanı, eşq adasıdır, 

Bir sevgi nağılı, eşq butasıdır, 

Dağların başında Pəri qalası. 

 

Meşələr günəşə açanda ətək, 

Hər  yan göz oxşayır, açılır ürək, 

Dayanıb nağıllı “xan sarayı” tək, 
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Dağların başında Pəri qalası. 

 

Tarixin incisi, ləli, dürrüdür, 

Hələ də açılmaz qalan sirridir, 

Əsil sevənlərə sınaq yeridir, 

Dağların başında Pəri qalası. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerik dağları 

 

Vüqarı, qüruru alıb çiyninə, 

Nə boran, nə tufan gəlmir eyninə. 

Yaşıl meşələri geyib əyninə, 

Düzülüb cərgəyə, Lerik dağları. 

 

Ağarır zirvənin başında qarı, 

Süzülür daş altdan büllur suları. 

Təbiət sərgisi, sal qayaları, 

Alıbdır dövrəyə, Lerik dağları. 

 

Döşəyir xalını yamacda, yalda, 

Hər daşı, qayası çobana dalda, 

Sürünü  cığırdan, elatı yoldan, 

Aparır zirvəyə, Lerik dağları. 
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Alır ətəyinə duman gədiyi, 

Oxuyur  nəğməni turac, kəkliyi. 

Qayadan qayaya səkir əliyi, 

Bənzəyir bərəyə, Lerik dağları. 

 

Titrədir çiçəyi sübhün nəfəsi, 

Hər daşı tarixin sirr, nişanəsi. 

Sanki  hörüyüdür hər şəlaləsi, 

Atıbdır kürəyə, Lerik dağları. 

 

Zərin qalası var, Zuvand bulağı, 

Şahnişin, Kömürköy əlvan yaylığı. 

Uca zirvələri qartal oylağı, 

Qürurdu hərəyə, Lerik dağları. 

 

Xanbulaq nəğməsi silir qubarı, 

Oğlan qalasının Qız qala yarı... 

Boylanır o taya, Savalan sarı, 

Oxşayır gərdəyə, Lerik dağları. 

 

Dəstəgül bu yurdu dolandı, gördü, 

Alınmaz qaladı, cənnət bir yerdi. 

Qoynunda hər insan unudur dərdi, 

Məlhəmdi ürəyə, Lerik dağları. 
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Qışın ilqarı 

 

Geyinib əyninə ağ libasını, 

Təbiət qış ilə bağlayar ilqar. 

Çalmalı başında bir eşq havası, 

Dağlar zirvəsini bakirə saxlar. 

 

Çayların hay-küyü qış gələn zaman, 

Dönər lal sükuta, lal dərələrdə. 

Qalxar dərə boyu qatı, ağ duman, 

Çəkər zirvələrə bəmbəyaz pərdə. 

 

Dəlicə küləklər özün yetirər, 

Cığırlar hənirə intizar qalar. 

Baxıb ətrafına köksün ötürər, 

Saxlar qürurunu bomboz qayalar. 

 

Havası ərköyün bir qız ürəyi, 

Gündə neçə hala düşər, dəyişər. 

Dağların çiynindən bəyaz örpəyi, 

Gah zirvəyə, gah da yerə sürüşər. 

 

Gözləyər qızarsın dağ yanaqları, 

Çırtlasın çiçəyi, ərisin qarı. 

Həzincə dillənsin lal bulaqları, 

Nazlanıb yerisin vüsala sarı... 

Qocalma,  Şahin Fazil 

 

“Daşladı, 

Fələk məni daşladı. 

Cavanlığım bitməmiş, 

Qocalığım başladı...” 

Şahin Fazil 
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Söyləmə ki, qocalıram, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

Söylə, qəmdən bac alıram, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

Ömrün yolu yoxuş, eniş, 

Ürəyin saf, qəlbin geniş, 

Sən tarixdən bizə danış, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

Ürəyində var nə qədər, 

Taqət, dözüm, sevgi, təpər, 

     Ölkələrə eylə səfər, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

 

Üzə durar bəzən zaman, 

Yaxşıya da açar meydan. 

Yarat hələ neçə “Divan”, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

Sən ki, çəmən aşiqisən, 

Sünbül, süsən aşiqisən, 

Həm də Vətən aşiqisən, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

İnsan varmı, olsun dağsız, 

Gözün yaşlı, Qarabağsız, 

Fırlanmada dövran haqsız, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

Alimlərin aqilisən, 

İnsanların kamilisən, 

Şairlərin fazilisən, 
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Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

Eh, çox da ki, ağarıb baş, 

Ömr edəsən yüz əlli kaş, 

Qoy fəsillər qalsın çaş-baş, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

 

Dəstəgüləm, duydum qəmi, 

Bir söz deyim qoy səmimi. 

Sevdim səni ata kimi, 

Gəl qocalma, Şahin Fazil. 

Elnarə 

 

Var  Şirvanın bülbül kimi bir qızı, 

El qızıdı, ellə gülür Elnarə. 

Tuti kimi şirin dili, avazı, 

Könüllərdən qəmi silir, Elnarə. 

 

Bulaq kimi sərin-sərin çağlayır, 

Bulud olur, həzin-həzin ağlayır, 

Aşiq olub, əhdi-peyman bağlayır, 

Ana yurdu yarı bilir, Elnarə. 

 

Harayında ana, vətən dərdi var, 

Avazında zildən, bəmdən pərdə var, 

Ürəyində  dünya boyda yer də var, 

Ürəyini ellə bölür, Elnarə. 

 

Ovundurur, gülün yarı bülbülü, 

Qarabağdan  küsən xarı bülbülü. 

Haraylayır cəngə, sarı bülbülü, 

Düşmənlərin bağrın dəlir, Elnarə. 

 

Bu yanğıyla insan ötər, ya bülbül? 

Naləsini duyub, yanar qızılgül. 
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Cəh-cəh vurma, sən də sus ki, a bülbül, 

Cəh-cəhiylə, bağə gəlir Elnarə!.. 

 

Mahir həkimin 

 

SQ-nin Baş Klinik Xəstəxanasında T/x 

polkovnik-leytenantı,onkoloq-cərrah, nəcib insan Mahir Məmmədova həsr 

olunur. 

 

Ələnib başına illərin qarı, 

Minlərlə ürəkdə var etibarı. 

Xəstə duasıdı dövləti, varı, 

Əlləri şəfalı Mahir həkimin. 

 

Xəstənin hayına özün yetirər, 

Əcəlin əlindən alar, ötürər. 

Baxışı nurludu, üzü gülümsər, 

Əlləri şəfalı Mahir həkimin. 

 

Görəndə xəstəsi çətin yeriyir, 

Nurlu simasını qayğı bürüyür. 

Əlinin altında şiş də əriyir, 

Əlləri şəfalı Mahir həkimin. 

 

Dünyanın felinə uymaz ürəyi, 

Nə xəstəni darda qoymaz ürəyi. 

Yaxşılıq etməkdən doymaz ürəyi, 

Əlləri şəfalı Mahir həkimin. 

 

Nəfsi də, könlü də bilirəm toxdu, 

Nə varda, dövlətdə gözü də yoxdu. 

İnsan, həkim kimi sevəni çoxdu, 

     Əlləri şəfalı Mahir həkimin. 

 

Bilmirəm mələkdi, yoxsa insandı, 
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Adi həkim deyil, o bir loğmandı. 

Pozulmaz ilqarı, həkimlik andı. 

Əlləri şəfalı Mahir həkimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dəniz, qaytar balamı 

 

Gözünün ağı-qarası, bircə oğlunu əlindən 

dəniz almış, Astara rayonundan olan 

Göyçək ananın dərdinə yandım... 

 

Başıma saldın daşı, 

Yandı bağrımın başı. 

Sandınmı məni naşı, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

Bu qəsd idi, ya oyun, 

Görüm qurusun suyun. 
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Heç sevmədim ki, boyun, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

O, tək pənahım idi, 

Taxtımda şahım idi. 

Nəfəsim, ruhum idi, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

Bağım, bəhərim idi, 

Axşam, səhərim idi, 

Qüvvəm, təpərim idi, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

Qaraltdın zamanımı, 

Kəsdin tək gümanımı, 

Aldın din-imanımı, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

Baxtımdan ağzım yandı, 

Günüm dərdə boyandı, 

Zülmün ərşə dayandı, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

Qəm yedim, şükr eylədim, 

Balam böyüyüb dedim, 

Mən ki, yetimdar idim, 

Dəniz, qaytar balamı... 

 

Acizmi gördün məni, 

Ahım yandırsın səni. 

Belə zalımsan yəni, 

Dəniz, qaytar balamı... 
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Analar  anama  laylay dedilər 

 

Azərbaycan xalqının sevimli sənətkarı Səyyad Əlizadənin anasının 

vəfatına həsr olunur 

 

Yumub gözlərini, yatdı körpə tək, 

Analar anama laylay dedilər. 

Uçdu göy üzünə, yerdəki  mələk… 

Analar anama laylay dedilər. 

 

 

Ayrıldı taxtından analar şahı, 

Yandırdı göyləri könlümün ahı. 

Elə ki, canından ayrıldı ruhu, 

Analar anama laylay dedilər. 

 

 

Getdi, qayıtmadı isti nəfəsi, 

Daha qulağıma gəlməz nəfəsi. 

Şirin dillərində həsrət nəğməsi, 

Analar anama laylay dedilər. 

 

 

O, bir günəş idi, qüruba endi, 

Gözünün ziyası qaraldı, söndü, 

Gözümün önündə nağıla döndü, 

Analar anama laylay dedilər. 
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Daha sığallamaz əli, üzümü, 

Anasız nə tənha sandım özümü… 

Uşaqtək ovcuma sıxdım gözümü, 

Analar anama laylay dedilər. 

 

 

Anamdı könlümün pak bir dünyası, 

Həzin bayatısı, şirin laylası, 

Anamsız, gözümün itdi röyası, 

Analar anama laylay dedilər. 

 

 

“Bəmbəyaz libası əyninə geyib, 

Anan, anasına qovuşdu”- deyib, 

Yorğun dizlərinə hüznlə döyüb, 

Analar anama laylay dedilər… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payıza bənzəyir halım 

 

Payıza bənzəyir halım, 

Elə dolub, ağlar gözüm. 

Dağ döşündən axıb gələn, 

Bulaq olub, çağlar gözüm. 

 

Payıza bənzəyir halım, 

Qəm çalır könlümün simi. 

Titrəyir qəmin əlində, 
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Əsim-əsim, yarpaq kimi. 

 

Payıza bənzəyir halım, 

Ümidlərim yuxuludur. 

Geydiyi xəzan köynəyi, 

Hicran, həsrət qoxuludur. 

 

Payıza bənzəyir halım, 

Payız kimi saralıram. 

Yetmədiyim o sevdaya, 

Yuxularda yar oluram. 

 

Payıza bənzəyir halım, 

Ömrüm, durna köçü, ötür. 

Sıralanıb göy üzündən, 

Lələk-lələk düşüb, itir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDLÜKLƏR 
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*** 

 

Bədin adətidir, bəd söz söyləmək, 

Bədlikdən yoğrulub çünki xisləti. 

Şəri, iftiranı silah eyləmək, 

Qandan gəlir bədin, bədlik niyyəti. 

 

*** 

Dərd eləmə gəl, dərdimi, 

Həmdəm olub hicran mənə. 

Yazan yazıb tərs, bəxtimi, 

Vurulubdur könlüm qəmə. 

 

*** 

Şimşək çaxa-çaxa tökəndə yağış, 

Sanıram, göylərin bağrı sökülər. 

Üz tutub göylərə eyləmə qarğış, 

Göylərin naləsi yerə tökülər. 
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Təkbeyt 
 

 

Bir ocağam, istisiz, 

Yanmaqdayam tüstüsüz. 

 

*** 

Bu yollar ayırdı yenidən bizi, 

Kaş ki, əbədilik qovuşduraydı... 

 

*** 

Qaçmaq istəyirəm sənli yuxudan, 

Yenə yuxularım sənsiz ötüşmür! 

 

*** 

Oksigen qıtlığı, səs-küy əlindən, 

Şəhərdə sərçə də gözə dəyməyir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

İndi- 

bu sən,  

o sən deyilsən. 

Güneylərdə yağan  

bəyaz qar kimi  
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əriyərdim 

nəfəsində... 

İndi  

bu mən, bu sən. 

Bu sən,  

o sən deyilsən. 

Gülüşlərində oyanıb  

baxışlarında yanardım,  

vardın,  

vardın qəlbimdə,  

uyğularımda. 

Heç kəsin  

girə bilmədiyi,  

heç kəsin  

görə bilmədiyi  

könlümdə, 

ayrılıqların  

dərə bilmədiyi 

gül idim. 

Daha bu sən,  

həmənki sən  

deyilsən! 

Ya- 

bu mənim,  

həyatım deyil! 
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*** 

 

 

Şəhərdən, 

kənddən kənar- 

meşədən uzaq, 

üfüqlər bitən yerdə 

görünən, 

o tənha ağac- 

ilğım kimi görünür... 

Məhkumdur- 

qızmar yayın, 

nəfəs kəsən istisinə... 

Qışın boranına, 

dəlicə küləklərin 

şıltaqlığına... 

Hər dəfə yaz gələndə, 

geyir yaşıl donunu, 

darayır saçlarını. 

Şirin arzu, ümidlə, 

gözləyir eləcə... 

Könlündə nisgil, 

ruhunda qəriblik, 

gözləri yolda... 
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Sərir öz kölgəsinə, 

şipşirin həsrətini... 

Pıçıldayır yarpaqlar, 

budaqların üstündə... 

Beləcə, ötür yay da... 

Yenidən gəlir payız, 

ötür onun üstündən. 

Yam-yaşıl paltarını 

boyayır nisgil ilə- 

sarı, qızılı... 

Göy üzündə buludlar, 

sızlayır sızım-sızım. 

Öz qəmini, kədərini, 

çiləyir 

aram-aram... 

Tökür yarpaqlarını, 

giley tək- 

kəlmə-kəlmə... 

Saysız, sonsuz “niyələr”, 

yeyir onu, 

içindən... 

Eehh... 

Yamanca bənzəyir- 

o tənha ağac ilə, 

Tənhalığa, 

məhkumluğumuz... 

 

 

*** 

 

Bir vaxt vardı, 

ürəyimdə 

dincələrdin... 

Gözlərimdə 

gülərdin, 
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əylənərdin... 

Özün məni 

tərk etdin, 

getdin... 

Çıxdın ürəyimdən, 

düşdün gözümdən... 

İndi 

gözləyirsən, 

suallar 

qarşısında... 

Əllərin qoynunda- 

aciz, 

cavabsız... 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

Mənim 

duyğularım 

nə yalandı, 

nə xəyal... 

Sənli 

günlərimin 

həqiqətidir! 

Hər dəm, 

süzülür 

xatirələrdən... 

Gözümdə, 
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Sən... 

Sənsizliyin 

həqiqətində- 

Sən, 

mənimləsən!... 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Dəcəl, 

şıltaq ləpələr, 

sahilə yürüyürdü... 

Yerin 

ayaqlarına, 

dənizi 

sürüyürdü... 

Bürümüşdü 

sahili, 

dənizin 

göz yaşları... 

Kövrəlib 

ağlayırdı, 

sahilin 

sal daşları... 

Bu gecə- 

dənizi, 

daşıyırdı 

ləpələr... 
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*** 

 

 

Dolaşdıqca 

dağılmış dünyamın 

xarabalığında, 

tapıram 

sınmış güzgünün 

parçaları kimi, 

xəyallarını... 

Silirəm tozunu, 

hər dəfə tapanda- 

bir parçasını... 

Baxıram özümə! 

Özümü görürəm, 

sənin gözünlə: 

-bir az solğun, 

bir az yorğun, 

bir az dalğın, 

fikri dağınıq... 

Həsrətin- 

dolanır başımda, 

xaraba dünyamın 

havası kimi... 

Sonra xəyalların, 

Ətir - 

muncuq-muncuq, 

gözlərimin 

yaşında... 
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*** 

 

Ömrümün 

yazında, 

gözümdən 

düşən sevgin, 

qalıb ürəyimdə- 

gəzir, 

hələ də... 

Ömrümün 

qışıdır, 

ilıq nəfəsin, 
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əsir 

ürəyimdə- 

əsir, 

hələ də... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Cəmi 

bir-iki qırış 

sətirdə- 

bir ömrü 

yazmaq, 

həmin qırışda 

yozmaq- 

çətin, 

yalandı heyhat... 

Yaza 

bilmədiyim, 

yoza 

bilmədiyim 

qalanı, 

Həyatdı- 

Həyat... 
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*** 

 

 

Bir sevdanın 

həsrətini, 

gözlərimə daşıtdın... 

Yazılmayan 

bir dastanın 

sevincini yaşatdın... 

Elə sandım, 

kədərimə daş atdın... 

Coşdum, 

aşdım sıldırımdan. 

Keçdim, 

uca zirvələrdən. 

Doldum- daşdım... 

Axdım, 

su tək dərələrdən... 

Elə bildim, 

dəlicə dağ seliyəm... 

“Meydan açdı 

yenə hicran təkliyə, 

Ahım döndü 

bir xınalı kəkliyə.” 

Nə, ayrılıq bacarmadı, 

məni sənsiz təkləyə... 

Elə bildim, 

sən bir bağın 
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bülbülü, 

mən də- 

qızılgülüyəm... 

Bənd-bənd 

hördüm 

həsrətini. 

Nağıl etdim 

möhnətini. 

Yazdım, 

hicran nəğməsini... 

Elə bildim 

bu sevdanın, 

hər kəs duyan, 

başa düşən 

diliyəm... 

Neyləyim ki, 

beləyəm... 

Vallah, billah, 

Də-li-yəm!.. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Göy üzündən enmisən? 

Mənə elə doğmasan... 

Bilmirəm- 

tanıdığım, 

bildiyim, 

gözlədiyim 

kəsmisən? 

İstisini duyduğum, 
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mehrinə sığındığım, 

ovunduğum, 

sərin mehə bənzəyən, 

həzin 

o nəfəsmisən? 

Çağlayan dağ çayının, 

bulaq zümzüməsinin, 

yarpaq pıçıltısınin- 

səsi kimi, 

ana laylası kimi, 

şirin nəğmə, 

səsmisən? 

Deyirsən- 

Yer üzünə, 

mənim üçün 

gəlmisən... 

Xoş gəlmisən ömrümə, 

ömrüm-günüm! 

Sən- 

alnımın yazısı, 

bəxtimin 

qismətisən... 

Bilirəm, 

gəlmisən ki, 

məni- 

basıb bağrına, 

aparasan 

bu həyatdan 

lap uzaqlara! 

Ağrı-acı, 

həsrət-hicran 

olmayan, 

ruhlarımız dolaşan 

uzaq, 
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uzaq aləmə! 

Göylərin 

ən uca, 

əl çatmayan qatına! 

Di haydı, 

ömrüm-günüm... 

-“Yolçu, 

yolunda gərək”... 

-Yolçuluğumuz 

mübarək!... 
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*** 

 

Bir gün, məni 

görmək istəyəcəksən! 

Gələcəksən! 

Döyəcəksən qapımı... 

Həyətdə oynayan 

dəcəl uşaqlar, 

heç sənə baxmayacaqlar da... 

Təkcə- 

tənha ağacın 

solmuş yarpaqları, 

əl edəcəklər sənə... 

Açacaqsan qapımı, 

ürəyin döyünəcək- 

səsimi 

eşitmək üçün... 

Qarşına- 

bir qız çıxacaq, 

dəcəl, gülərüz! 

Mat qalacaqsan, 

mənə bənzəməyinə... 

Əllərin əsəcək, 

saçına 

sığal çəkmək üçün... 

Gözlərin dolacaq- 

qəhər  tutacaq sinəni. 

Səsin də çıxmayacaq, 

adımı çəkməyə! 

...Yarıaçıq qapıdan, 

keçəcəksən içəri! 

Ürəyin uçunacaq- 

məni görmək üçün! 
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Səsim gələcək qulağına, 

güləcəm, 

şirin-şirin... 

Gözün axtaracaq, 

otaqları bir-bir! 

Baxışların ilişəcək, 

divardakı şəklimə! 

Donacaqsan yerində! 

-“Gülüm, sənə gəlmişəm, 

bir bax, geri dönmüşəm!”- 

bir vaxtlar olduğu kimi, 

yalvaracaqsan yenə... 

Şəklim baxacaq sənə, 

lal-dinməz, gülümsər... 

...Birdən eşidəcəksən:- 

-“Ay ana, qapımızı, 

külək açıbmış demə!..” 

Başa düşəcəksən- 

səni görməyiblər heç! 

Anacaqsan yoxluğunu! 

Görəcəksən yoxluğumu! 

Dönəcəksən geriyə - 

Kor- peşiman... 
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Dəstəgül Zamanlının zamanın tələbinə 

münasib olan gül dəstəsi 

 

“İxtisasca tibb bacısıdır. Azərbaycan ordusu sıralarında bir neçə il “can çürüdüb”. 

Müxtəlif şeirlər yazır. Son vaxtlar qəzəldən əl çəkmir. İnsafən ilhamı yüyrəkdir Dəstəgülün. Qəzəl-

dən əl çəkə bilməyən Dəstəgülün yol çəkən gözü dikilib uzaq bir yola...” 

Möhtərəm oxucu! Bu cümlələri mən, mənim “Təzkireyi-Şahin” adlı kitabımdan 

götürmüşəm. /bax:Təzkireyi-Şahin, Bakı, 2006,səh.308/. Dəstəgül Zamanlının yol çəkən gözünə 

işarə etmişdim o zaman. Onun gözü elə indinin özündə də yol çəkir. Hansı şairin gözü yol çəkmir 

ki? Şair gözü həmişə yol çəkir və şair gözünün yol çəkməsinin səbəbi, ən azı, yazacağı şeirlərini 

gözləməkdir. Bəli, şeir gözləmək... Şeirin yoluna göz dikmək və gözləmək. Gözləmək və ilhamı 

alovlandırmaq. Alovlu şeirlər alovlu ilhamdan yaranar. Dəstəgül  Zamanlının şeirləri kimi. 

  Hazırda Azərbaycanda çox, xeyli çox misradüzəldən var, yazdıqlarını qürurla şeir 

adlandıran var, şeir adlandırdıqlarını dəftərlərindən çıxarıb “kitablarına” salanlar var. Cildi, tər-

tibatı və varaqları göz oxşayan, içərisində isə bircə şeir olmayan kitablar...Heyf onlara xərclənən 

vəsaitə! Şeirin nə olduğunu bilməyənlər “şeir” yazır və özünün, yaxud xeyirxah bir sponsorun 

pulu ilə kitab çap etdirir. /mən bu işarəti, əlbəttə şairlərə yox, ”şaircığazlara” ünvanlamışam/. Nə 

isə... 

   Dəstəgül Zamanlı! Bu şair elələrindən deyil. Bu şairdə nəsə var. Bu şairdə şeirin tələblərinə 

cavab verən çox şey var. Vəzni, qafiyəni yaxşı bilir və fikirlərini poetik dillə deməyi bacarır. 

Bacarıqlıdır Dəstəgül. Təəssüf ki, onda dərd, kədər, qüssə, qəm hissləri həddən artıqdır. Neyləsin, 

özü demişkən “bəxti belə gətirib”. Bəxti belə  gətiribsə də, bəxtdən küsə bilmir və deyir: 

 

                    “Bəxtdən küsə bilmirəm, 

                     Çünki, Tanrı  göndərib”. 

                                                /bax,səh.22/ 

Dəstəgülün bədbinliyi onun taleyinin nəhsliyindəndir. Dəstəgülün “Bədlik” adlı şeirinin ilk 

iki misrasını oxuyarkən yadıma 30-40 il bundan əvvəl yazdığım bədbin əhvali-ruhiyyəli şeirimin 

birinci bəndi düşdü: 

                     

    Mənim bədənımdə iki ürək var, 

                    Sevinc birindədir, kədər birində. 
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                    Biri güldürürsə, biri ağladar, 

                    Gülüş birindədir, qəhər birində. 

                         /bax:Yenə görüşərik, Bakı,Yazıçı,səh.4/ 

 

Bəli, Dəstəgül də təzad yaradıb. Gözlərin təzadı. Mənim “iki” ürəyim və onun “iki” gözü. 

Mənim “iki” urəyim və ürəklərimin biri ilə digəri arasında mövcud təzad. Dəstəgülün də 

gözlərinin biri gülürsə, o biri ağlayır. Elə mənim “ürəklərim” kimi. Yaxşı şeirdir! 

“Sonsuz kədərim” şeiri isə şairin “şəth” vəziyyətinin ifadəsidir.”Şəth” üsyandır, özü də hər 

hansı bir şəxsə qarşı deyil, Allaha qarşı olan üsyandır. İrfan nəzəriyyəçilərinin fikrincə, şair “şəth” 

vəziyyətində olarkən hətta Allaha qarşı çıxa bilər, onu töhmətləndirər, öz umu-küsüsünü bildirər. 

Şairin belə vəziyyəti məqbuldur, çünki, Şair- şairdir! 

Dəstəgül bu şeirində “Tanrıya yetişmir hayım, harayım” və “Daha ümidimi Haqqdan 

kəsmişəm” kimi misralar işlətməklə özünün hərdənbir “şəth” vəziyyətində olduğunu ifadə 

edir.”Şəth”-klassik şairlərdə də var, Dəstəgüldə də...və demək olar ki, bütün şairlərdə də. 

Dəstəgül Zamanlı bədbinliyi onun bir çox şeirlərində təzahür edir. Dəstəgülün dərdi “sal 

qaya daşıdır, bölünmür, parçalanmır” /səh25/. Bu şairin “ümidləri kərpic-kərpic sökü-

lür”/səh.30/,” nalələri göyü qançır eləyir”/səh.30/, o,öz dərdini oxşayıb ”gül-çiçək əvəzinə yaxasına 

taxır”/səh.31/, “kədərinə daş atır” /səh.54/,” tənha sona kimidir, gölü öz içindədir” 

/səh.75/,”Sevinc əkirsə də, amma qəm göyərir”/səh.84/, çünki “onun sevdiyi kəs, o kəs 

deyildi”/səh.123/, “umduğu məhəbbət yaz yağışıymış”/ səh.132/,” onun öz boyundan qəmi 

böyükmüş” /səh.127/, ”kədəri qucaq-qucaqdır”/səh127./, ”dərdini xəzələ bükür, misraya tökür” 

/səh.128/, ”dərdini can köynəyindən keçirir”/səh.69/, şairin “ürəyi onun qucağına qısılıb qan 

ağlayır”/səh.39/.  Qeyd etməliyəm ki, əsasən   qəm-kədər şairi olan Dəstəgül Zamanlı həm də 

sevgi-məhəbbət şairidir. Şeirlərində bütün aşiqlərin bu məhrəm  hissinə hörmətlə yanaşan şairin 

“Necə deyim ki, sənsizəm” adlandırdığı şeiri oxuyub görün ki, kövrək “sənsizliyi” necə özündə 

ehtiva edir. Bu sənsizlikdə şairin “Sən” obrazına səmimi və olduqca müsbət münasibət vardır. 

“Sən” Dəstəgüldə yaşayır və bu şair nə qədər ki, sağdır, yaşayacaq. Çünki, onun gözündə də, 

dilində  də, sözündə də, yuxusunda da, xəyalında da, hətta “günahında” da “Sən” vardır. Mən 

həmin şeiri bütünlüklə burada verməklə, elə “öz qəmimin də çiçək açdığını” /ifadə Dəstəgülündür/ 

görür, haçansa mənim olmuş “Sən” deyə xitab etdiyim bir insanı xatırlayıram: 

                             

                    “Harda olsan, gözümdə Sən, 

                     Dilimdə Sən, sözümdə Sən, 

                      Külüm də Sən, közüm də Sən, 

                      Necə deyim ki, Sənsizəm? 
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                       Şirin yuxum, xəyalım Sən, 

                       Kədərim Sən, məlalım Sən, 

                                   Günahım Sən,”bəlalım” Sən, 

                                   Necə deyim ki, Sənsizəm? 

 

                                   Könlümdəki qəmim Sənsən, 

                                   Sevincimə qənim Sənsən, 

                                   Ürəyimdə mənim Sənsən, 

                                   Necə deyim ki, Sənsizəm? 

 

                                    Taleyimdə qəm yaşıdım!.. 

                                    Sevinc əkdim, qəm daşıdım. 

                                    Həsrətinlə mən yaşadım, 

                                    Necə deyim ki, Sənsizəm? 

 

                                    Könlümdə bir yetim istək, 

                                    Qanadlanır qaranquş tək. 

                                    Desəm, qəmim açar çiçək, 

                                    Necə deyim ki, Sənsizəm? 

                                                            /bax:səh.115/ 

 

   Dəstəgül Zamanlının kitabında vətən, xüsusən Qarabağ mövzusuna həsr olunmuş şeirlər 

də yox deyildir. “Dinləyin məni” şeirinin son bəndləri belədir: 

                               

              “Topxana, Xocalı, Şuşa “gəl” deyir, 

Zəngilan, Xankəndi, Laçın dardadır, 

Dəlidağ, Kəlbəcər “qisas al” deyir, 

Haydı igidlərim, ”oylaq” sardadir. 
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                                          Bu dərd alnımızda qara bir ləkə, 

                                          Bu qara ləkəylə yaşamaq çətin. 

                                      İgid oğul gərək, bir nərə çəkə, 

                                      Düşmən qarşısında dayana mətin. 

 

                                      Haydı igidlərim, dinləyin məni, 

                                      Olsun dilimizdə şüar “qana-qan”. 

                                      Haydı igidlərim, dinləyin məni, 

                                      Məhv edib düşməni, alaq intiqam!” 

                                           /bax:səh.191/ 

 

Bəli, Dəstəgül, bu qara ləkəylə yaşamaq heç zaman bizə ağ gün gətirməz. Bizə, özün 

demişkən “yağı qarşısında  nərə şəkən və düşmən qarşısında mətin dayanan” igidlər  gərəkdir! 

Sənin “Qarabağnamə”lərinin arasında “Ağlayır diri şəhid” şeirin də uğurludur: 

                             “Qardaşlarım, a laylay..” 

                              Ürək haray qoparır! 

                              “Başdaşlarım, a laylay..” 

                               Xəyal onu aparır, 

                               Ağlayır “diri şəhid”... 

                                               /bax:səh.187/ 

 

Dəstəgül şifahi və yazılı ədəbi janrımız olan bayatı da qələmə alır. Amma, necə deyərlər, ”az 

yazır, saz yazır”. Və onun bayatılarının əksəriyyəti bayatı janrı tələblərinə cavab verir. Necə ki, 

bu qəbildən olan aşağıdakı şeirində oxuyuruq: 

 

                                “Sanmayın ki, naşıyam, 

                                 Sellənən göz yaşıyam. 

                              Puç olmuş arzulara, 
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                              Mən özüm başdaşıyam”. 

                                                /bax:səh.149/ 

Nə qədər qəribə səslənsə də, deməliyəm ki, Dəstəgül Zamanlının tat dilində şeir nümunələri 

də vardır. Nə olar? Elə tat dili də ölkəmizdəki azsaylı etnik qrup nümayəndələrinin danışdıqları 

dildir. 

Tatların gözləri aydın. Tat  dili də artıq şeirləşir: 

                                     

                                   “Saxdi xəzəl, zərd mənə, 

                                    Kulək  vögüft  bərd mənə. 

                                    Həzorto loğman boşu, 

                                    Nəmudunu dərdmənə.” 

                                                    /bax:səh.150/ 

 

Bu şair həm də qəzəlxandır  və qəzəllərini müasir dilimizdə yazır, bəzi naşı qəzəl yazanlar 

kimi əllaməlik eləmir. Gözüm onun hər qəzəlindəki misralar üzərində gəzdikcə müasir 

mühafizəkar və inadkar qəzəlxanlarımızı xatırladım və onların “həftəbecər” qəzəlləri yadıma 

düşdü. Həmin qəzəllərin yazıları dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmayan /və qazanmayacaq!/ 

ərəb-fars kəlmələri və qəliz izafət tərkibləri ilə doludur. Mən, yalan olmasın, 50 ildir ki, onlarla 

ədəbi-bədii mübarizədəyəm. Amma, nə yazıqlar ki, onlar milli dilimizin qədrini bilmirlər, onu 

qiymətləndirmirlər. Onlar “Füzuli kimi”,”Seyid Əzim kimi” yazmaq  istəyirlər və təqlid yolunu 

tutmuşlar. Bizim qəzəlxan-şair Ənvər Nəzərli demişkən, üç dilin /ərəb, fars və orta əsrlərin 

osmanlı dili-Ş.F./ sözlərini lüğətlərdən əzbərləyib qəzəl yazmağa nə var ki?” Elə yazmaq istəsəm, 

yalan olmasın, gündə beş-altı qəzəl yazaram”. Bu sözləri fars və ərəb dillərini bilən şair deyir. 

Mən isə demişəm: 

 

            Təqlidə qurşanmaq məndən qaçaqdır, 

 Mənəm müəllifi neçə bəyanın. 

          Həyatda öz izi qalmayacaqdır, 

                            Başqa iz üstündə addımlayanın. 

 

                            Şairin  özünü əks edir kitab, 

                            Zərin özündədir zərin dəyəri. 
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                            Böyük olmayacaq qocalsa da lap, 

                            Böyük şairlərin təqlidçiləri. 

 

                             Sevərək həmişə fəxr eləmişəm, 

                             Elimin Seyidi, Sabiri ilə. 

                             Xalqı alimiylə tanıyır aləm, 

                             Xalqı tanıyırlar şairi ilə. 

                                           /bax: İkinci Divan,Bakı,2005.səh.9/ 

                                                                                           

Mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, ana dilimizə, bu dilin doğma söz və istilahlarına ögey 

nəzərlərlə baxanlarda dil təəssübkeşliyi yoxdur və onlar təqlid yolunu tutmaqla /olduqca asan 

yoldur!/  nəhəng Füzuli və Seyid Əzimlərin zəif /çox zəif ! /  yamsılayıcıları rolunu  öhdələrinə 

götürmüşlər. 

                      

                       “Arı”nı “zənbur” edibsən, səni “zənbur” sancsın, 

                       Gül kimi “bal” sözünü sən niyə “şəhd” eylərsən? 

 

                       Sən yazan sözləri  Seyyid neçə il öncə deyib, 

                       Yoxsa Seyyid  Əzimə yetməyi əhd eylərsən? 

 

                      Var ikən şeir səmasında Füzuli günəşi, 

                       Niyə öz şəmini yandırmağa cəhd eylərsən? 

                                            

                                              /bax:İkinci Divan,səh.9/ 

 

Bəli, Dəstəgül qəzəllərini müasir doğma ana dilimizdə yazır. O, bizim yolumuzu davam 

etdirir. Azərbaycan dilini sevir və ona sadiqdir. Dəstəgül başqa dillərdən söz dilənmək istəmir və 

istəməyəcək də. O, öz sözləri ilə əsasən elə yazır ki, oxuyan hər kəs onun yazdığını başa düşür və 

əlacsız qalıb dilimizə yabançı olan söz və ifadələri lüğətlərdən axtarmır. Məsələn: 
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       “Sandım sökülər dan yeri, qalmaz bu qaranlıq, 

        Zülmət edəcəkmiş məni divanə, gecikdim”. 

                                                                  /bax:səh.231/ 

 

       Ey Dəstəgül Zamanlı, mənə həsr etdiyin bir qəzəlindəki bu beytlərinə görə sənə təşəkkür 

edirəm. Sən Şahin Fazilə müraciətlə belə demisən: 

      

      “Həm heca,həm də əruzdan yaradıb cüt qanadı 

       Doğma etdi əruzu Azəribaycan dilinə. 

 

                              Tutdu yad sözlərə divan neçə “Divan”ı ilə, 

                              Tutdu söz  zərgəritək üz  qəzəlin sahilinə”. 

                                                          /bax:səh.237/ 

 

Çox sağ ol, şair. Bilirəm ki, haqqımda yazdığın misraların səmimidir. Bugünkü dilimizdə 

işlənməyən sözlərlə qəzəl yazan zavallı qəzəlxanlara o qədər acıyıram ki... 

 Kitabın qəzəllər olan səhifələrini bir daha varaqlayıram. Dəstəgülün müasir dilimizə 

güvənib yazdığı 37qəzəl. Təbiidir ki, bu qəzəlxan Azərbaycan qəzəlxanları tərəfindən işlədilən 

əruz vəzni bəhrlərinin hamısından istifadə etməmişdir, yalnız  5 bəhrdən /həzəc, rəməl, münsərih, 

səri, müctəs/ bəhrələnmişdir. O, həzəc bəhrindən -15, rəməldən-14, səridən-2, müctəsdən-2, 

münsərihdən isə 4 dəfə faydalanıb öz qəzəllərini yaratmaqla və həmin qəzəlləri kitabına daxil et-

məklə təqdirəlayiq iş görmüşdür ki, tərəfimizdən alqışlanır. 

Hörmətli oxucu! Bu kitabı bilirəm ki, maraqla oxuyacaqsan. Bilirəm ki, Dəstəgülün bu “gül 

çələngi”ndəki “gül”lərin ətrindən xoşlanacaqsan. Bilirəm ki, onun qəzəllərindəki dil saflığı 

mühafizəkar qəzəlxanlar tərəfindən təqdirlə qarşılanmayacaq-dır. Nə olsun ki? Elə biz də onların 

bugünkü dilimizlə səs-ləşməyən qəzəllərini çoxdan təqdir etmirik. Amma, Dəstəgül, yaz, bugünkü 

qəşəng dilimizdə yaz, dövlətçiliyimizin rəmzlə-rindən biri olan ana dilimizə hörmətlə yanaş. Sən 

çox yaxşı bilirsən ki, klassik və müasir ərəb və fars şairlərinin poeziya dilində bizim söz və 

ifadələrimizə tam biganəlik vardır. Demək olar ki, onlar türk dilindəki kəlmələrdən istifadə 

etmirlər. Elə düzgün də edirlər. Bəs bizə nə düşüb? Öz gözəl dilimiz varkən, nə üçün bugünkü 

leksikonumuzda işlənməyən və tamamilə bizə yabançı olan biganə ifadələr, izafət tərkibli 

istilahlarla qəzə-limizi korlamalıyıq?  

Qəzəl adlı Azərbaycan gəlininin saçları öz darağımızla daranmalıdır. 

 Nəticə etibarilə deməliyəm ki, məqaləm ona bir qədər pafosla ad qoyduğuma baxmayaraq 
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tam səmimiyyətlə yazılmışdır.  

Dəstəgül, yeni gül dəstələri bağla. Qəzəllərində öz nəcib niyyətindən və düzgün 

mövqeyindən dönmə. Sənə uğurlar diləyirəm. 

        

            Şahin Fazil 

tarix elmləri doktoru, 

          Professor,Azərbaycan 

          Yazarlar Birliyinin üzvü, 

Məcməüş-şüəra”ədəbi 

      məclisinin  sədri.                    

                                            

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Redaktordan 

 

 

Gecikmiş kitaba müqəddimə 

 

 

 Şair tanıyıram, bir neçə kitabı çapdan çıxıb, lakin onu şair kimi tanıyan yoxdur. Şair 

də var ki, müəyyən səbəbdən kitab nəşr etdirə bilməsə də, ədəbi mühitdə, söz ustaları 
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arasında, şairlər sırasında şair kimi qəbul edilir. 

  İlk kitabının redaktoru olduğum Dəstəgül Zamanlının kitabı çoxdan çap olunmasa da 

mətbuatda imzasını oxuculara tanıda bilib, söz aləmində layiq olduğu yeri tutub, şair kimi 

sözə möhürünü vurub. Olub ki, hərdən məclisdə ondan şeir oxumasını xahiş etmişəm. Etiraz 

etməyib, şeir dəftərindən yazdığı misraları özünəməxsus  ahənglə oxuyub. 

 Mətbuatda hərbi vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı oçerk və məqalələrin 

müəllifi kimi, Dəstəgülün geniş oxucu auditoriyası vardır. Və Dəstəgül, onu dinləyənlər qar-

şısında nəcib qəlbli, incə təbli, kövrək ürəkli, cürətli, qeyrətli şair kimi dayanıb. Dəstəgül 

bilmirəm Zamanlı imzasını niyə götürüb, ancaq hiss olunur ki, Dəstəgül gecə-gündüz 

gerçək-likdə və röyalarda zamanla, bizi əridib-üyüdən dünya ilə sa-vaşdadır. O, zamandan 

istədiyini almaq üçün söz savaşına, həqiqət və məhəbbət axtarışına çıxıb. Sözü sevib 

əzizlədikcə, söz də ona başucalığı gətirib. O, söz demək məsuliyyətini, haqqını yaxşı dərk 

edir. Sözün qüdrəti qarşısında fironlar da baş əyib. Şairlərin taleyinə vətənin, yurdun 

dərdini çəkmək, öz dərdini unudub başqasının dərdini yaşamaq düşür. Axı, şair təkcə öz 

ömrünü yaşamır, həm də ümumbəşəri duyğu-ları təbliğ edir, müşahidə etdiklərini poetik 

süzgəcdən keçi-rir. Sanki, Tanrı imtahanından keçir. Sözlə layla çalır, dər-dini sığallayıb 

ovudur, bəzən  tufana dönür, iti qılınc tək kə-sir. Yerində deyilən sözə, bu sözün 

yaradıcılarına, şeir-sənət aşiqlərinə eşq olsun! 

Dünyadan və zamandan nə istəyir Dəstəgül? Onun söz bulağından, yarpaq-yarpaq 

misralarından süzülüb axan kədərini, sevgisini, nifrətini, möhnətini, Qarabağ ağrısını, ana 

təbiətin əsrarəngiz, bənzərsiz gözəlliklərini əks etdirmək üçün zamana, yeni təfəkkür tərzinə 

qovuşmaq istəyirmi? Bəlkə, incə ruhlu qəlbini sızıldadan misraları narahat şair ruhunun 

üsyankar ifadəsidir? 

Dəstəgülün şeirlərini oxuduqca və ya dinlədikcə düşünür, duyğulanırıq, mürgüləyən 

dərdlərimiz oyanır. Onun həyati müşahidələri yaddaqalan misralara çevrilir, oxucunun 

məslək və əqidəsinə təsirsiz ötüşmür. Sözün estetik mahiyyətini dəyərləndirmək bacarığı 

Dəstəgül Zamanlının istər sərbəst, istər heca, istər klassik şeir nümunələri saf bir qəlbin 

çırpıntılarını, pak ruhunu, istəyini, arzu və düşüncələrini ifadə edir. Obrazlı ifadələr, təşbeh 

və metaforik misralar Dəstəgülün qəlbindən qopub misralara çevrilən incə lirizm, şirin 

dildir. Onun şəxsiyyəti kimi əsərləri də bütövdür, eyniyyətə malikdir. Çağdaş poeziyamızın 

tələblərinə bələd olan şairin poetik dünyasına səyahət edək: 

                    

           “Taleyim çəkdikcə öz sınağına, 

                     Tənhalıq toxuyub mənimçün toru. 

                      Baxıb qismətimin dərd qalağına, 

                      Sevincim uzaqdan salıbdır yolu.” 

 

                                                 “Qəm xalısıyam.” 
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   Və ya: 

            

                “Çoxdandır bəxtimdən dönüb, küsmüşəm, 

                 Daha ümidimi Haqqdan kəsmişəm, 

                 Qaralan ocaqda soyuq külmüşəm, 

                 Xarabaya dönüb, könül sarayım.” 

 

                                                  “Sonsuz kədərim.” 

 

Yaradıcılığında qəm kədər, dərd, möhnət, sevgi, anaya, vətənə, təbiətə  məhəbbət 

özünəməxsus yer tutur. Klassik şeir növü olan qəzəllə bərabər, həm də müasir modern şeirə 

müraciət etməsi onun hər iki növə eyni münasibətini göstərir. 

Kədər motivlərini nəzmə çəkən Dəstəgül bədbinliyin daşını ata bilir. “Məni 

məhəbbətin yaşadır” şeirində yazır: 

 

                         Tənha düşür bu yollara izim də, 

                         Həsrət rəngi alır fikrim, sözüm də, 

                         Ayrılığın gilələnir gözümdə, 

                         Məni, sənin məhəbbətin yaşadır. 

 

   Lirik “mən”in günahlarına,”qəbahətinə” geniş yer ayıran şair öz günahlarından yan 

keçmir: 

 

    “Yarəb, dəli sevdadı, düz ilqardı günahım, 

     Səhvdir desələr zərrə günahkardı günahım.” 

      

O,etiraf etməyi bacarır: 

                      “Bu sevdaya oldun qənım, 

                       Ay əhdindən tez dönənim. 
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                       Mən sabaham, sən dünənim, 

                       Bağışla, məni bağışla.” 

 

                                                    ”Məni bağışla.” 

Bayatılarında diləyinin çin olacağına inanır: 

 

                       “Əzizim Babadağım, 

                        Şahdağım, Babadağım. 

                        Bir dilək diləmişəm, 

                        Verəcək Babadağım.” 

  

“Dəstəgül Zamanlı” imzası təkcə vətənsevər, yurda, el-obaya dərin məhəbbətlə dolu 

publisistik yazılar müəllifi kimi tanınmaqla bitmir. O, poeziyasında da işğala məruz qalmış 

əzəli torpaqlarımız olan Qarabağın düşmən tapdağında qalmasına biganə qalmır: 

 

                     “Topxana, Xocalı, Şuşa inləyir, 

                       Zəngilan, Xankəndi, Laçın dardadır. 

                       Dəlidağ, Kəlbəcər “qisas al” deyir, 

                       Haydı igidlərim, oylaq sardadır!” 

                                                       “Dinləyin məni.” 

 

         “20 Yanvar faciəsinə”, “Ağlayır diri şəhid”, “Ay əsgər balam”, “Döz bənövşəm” 

şeirlərində şairin üsyankar ,mü-bariz səsi ucalır, vətən oğullarına müraciətlə-“Haydı igidlə-

rim, dinləyin məni, Məhv edək düşməni, alaq intiqam!”,-deyir. 

 “Yaralı durna”, “Asta dindir”, “Qoru məni”, “Oğlan-lar mələkdi, qızlar pəridi”, 

“Möhtacam”- oxucuya lirik ruh bəxş edirsə, “Dağ çayı”,”Bahar boylanır”, “Narahat 

külək”, “Babadağ”  bizi təbiətin bənzərsiz gözəlliklərini duyub, ondan zövq almağa səsləyir. 

Biz Dəstəgülün məhəbbət ətirli şeirlərindən geniş söz açmaqdan yan keçib, bu missiyanı 

şeirsevərlərin öhdəsinə buraxırıq. Lakin, bir neçə yarpaq onun qəzəlləri barədə söz demək 

yerinə düşər. Klassik üslub olan əruz vəznində şeir yazmaq çətindir və şairdən hünər, 

cəsarət, istedad tələb edir. Dəstəgülün ilk kitabında 37 qəzəli daxil edilmişdir. Qəzəllərindən 

nümunələrə diqqət edək. Şair qəzəlxanların məbədgahı olan “Vahid evi”ni baharın gül 
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bağına, qəzəl xiridarlarını isə gül-çiçəyə bənzədir: 

  

                    “Solmayan gül bağıdır, sanki bahar “Vahid evi”, 

                     Biz onun gül-çiçəyi, gör nə qiyamətdi bu gün!” 

                         

                    “Dəstəgül, hər nə qədər vəsf eləsək aləmi biz, 

                     Vahidin yazdığı hər kəlmə qənimətdi bu gün.” 

                            

       Qəzəllərindən beytlərə diqqət yetirək: 

 

                     “Çırparaq məhv eləyir atəşə pərvanə özün, 

                      Yansa səssiz, yenə hər yanə olur faş niyə bəs?” 

                                       *        *       * 

                      “Ahim dilə gəlmiş, oda yandıqca bu canım, 

                       Şəm,istəsə yanmaz mənə bənzər gecə-gündüz.” 

                                       *        *        * 

                      “Etdim nə günah, yetmədim ol canə gecikdim. 

                       Sandım olaram eşqinə pərvanə, gecikdim.” 

                                        *        *        * 

                       “Əfsanə, nağıl ya ola dastan nə işin var, 

                        Könlüm kimi canlı əsərim var, xəbərin yox.” 

 

       Ürəyəyatımlı beytlərdir, deyilmi? 

       Bəli, biz Dəstəgül Zamanlı kimi istedadlı şairlərin könül dünyasını vaxtında kəşf edib 

ədəbi ictimaiyyətə təqdım et-məmişik. Şair  adını qazananların ruhani aləmi tükənməz bir 

canlı əsər, söz xəzinəsidir. Dəstəgül əruzda  çoxdan yazıb –yaratsaydı, bəlkə də səsi-sorağı 

Azərbaycanın hüdudlarını aşmışdı. 

     Şairlər var idi, söz qalasına ucalmaq üçün bir ömür yaşadılar, amma Füzulinin bir 

qəzəliycə yadda qalmadılar. Müd-rik Nizaminin hikmət bağçasında ağac əkə bilmədilər. 

Nəsi-minin qüdrəti qarşısında baş əydilər. Söz və şeir şairi əsrlər boyu yaşadır. Söz, şair 
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ömrünün davamıdır. Şair var əvvəl özü tanınır, sonra kitabı yayılır. 

 Dəstəgül az yazdı, kitabı gec çıxdı, lakin həmyaşıdlarından fərqli şair kimi tanındı. 

Gecikmiş kitaba müqəddi-mədə bu qısa qeydləri yazmaq keçirdi ürəyimdən... 

                                                            

 

 

      İdris Şükürlü. 

                                                            “Pərvanə” jurnalının, 

                                                            “Lerik” və “Azad təfəkkür” 

                                                qəzetlərinin baş redaktoru, 

                                                             Azərbaycanın əməkdar 

                                                              jurnalisti. 
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Ömrümün tablosu 
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               Ömrümün tablosu 

 

                          Ömrümün tablosu, 

 rənglər qarışıq... 

                          Bəxt fırşasın  götürüb- 

 çöhrəmə qəm, 

    saçıma qırov, 

                          gözlərimə 

           nisgil çəkib. 

                          Sanki, qəsdimə durub... 

                          Gündüzümə - 

           gecə, 

                           sevincimə -  

                                       ağrı-acı, 

dərdimə -  

       əlvan çalar 

            qatıb... 

Dəyişib,  

           mənim rəngimi... 

Qarışdırıb, 

     rənglərin  yerini... 

 Hər şey tərsinə! 

 Fələk –  

        dəcəl 

             uşaq  

                  imiş!.. 
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                     Qəm xalısıyam 

 

 

İlməsi rəngbərəng dərddən vurulmuş, 

Ərişi kədərdən, qəm xalısıyam. 

Göz yaşı içinə axıb durulmuş, 

Kədərli naxışlar qəmxanasıyam. 

 

Taleyim çəkdikcə öz sınağına, 

Tənhalıq toxuyub mənimçün toru. 

Baxıb qismətimin  dərd qalağına, 

Uzaqdan salıbdır sevincim yolu. 

 

Acı həqiqətim, şirin yalanım, 

İlmələr içində yerini tapıb. 

Allah, bu qisməti mən necə danım, 

Ömrümü yüyənsiz xəyallar çapıb. 

 

Gümanlar içində qarışıq düşüb, 

İtib üfüqlərdə keçdiyim yollar. 

Deyəsən, kələfim dolaşıq düşüb, 

Hər rəngdən vurulub, ömrümə xallar. 
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              Məni kədər dindirib 

 

 

Bəxtdən küsə bilmirəm, 

Çünki Tanrı göndərib. 

Dərdim ağır, gülmürəm, 

Fələk çarxı döndərib. 

 

Qurub həsrət tələsi, 

Veribdi qəm şələsi, 

Halım yox ki, güləsi, 

Qəsdən kədər əndərib. 

 

Dərdim var ki, içimdə, 

Yoxdu tayı biçimdə, 

Məni bir su içimdə, 

Göydən yerə endirib. 

 

Bu dərd qəddimi əyir, 

Qəlbim, ruhum inləyir, 

                     * “Sussam, sözüm simləyir”, 

 Məni kədər dindirib. 

 

                           *Misra Xanəmirindir. 

                         29.12.2002. 
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                         Sözümdə 

 

 

Könlümün saf məhəbbəti, 

Bağlayıb qubar sözümdə. 

Nə desəm dəyir xətrinə, 

Görəsən  nə var sözümdə. 

 

Kədərim elə qarıyıb, 

Telimi dən-dən darayıb, 

Ürəyim dərddən yarıyıb, 

Alışıb yanar sözümdə. 

 

Verib mənə dərdi-səri, 

İtirdiyim dönməz geri. 

Ömrümün ötən günləri, 

Olub bir qatar sözümdə. 

 

Nə çarə yoxdur ağrıma, 

Nə deyən var ki, ağlama. 

Dərdimi  basım bağrıma, 

Bəlkə ovunar sözümdə. 
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                                Deyil 

 

 

Danışıb-, gülər dilim 

Ürəyim gülən deyil. 

Ötüşən ayım, ilim, 

Geriyə gələn deyil. 

 

 

Sənsiz bir günüm ilsə, 

Bizə vüsal müşkülsə, 

Loğmanın yüzü gəlsə, 

Dərdimi bilən deyil. 

 

 

Həsrət qalmışam sənin, 

İstisinə qəlbinin. 

Ağlasam da, lal, həzin, 

Qəmimi silən deyil. 
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                          İkiyə bölünmüş səadət 

 

 

Sevda yollarında kor yolçu kimi, 

Bilmirəm bəxtimi harda arayım. 

Taleyim əydikcə yana səmtimi, 

İtirir dözümü könül sarayım. 

 

“Niyə”lər sel kimi axır üstümə, 

Cavabsız suallar ümmana dönür. 

Elə bil fələk də durub qəsdimə, 

Səadət payımı ikiyə bölür. 

 

Xəyalım baş alır dağa, arana, 

Ümidim şübhədə əriyib gedir. 

Ucalır  fəryadım gah asimana, 

Gah dərə dibinə enərək itir. 

 

Yandıqca bu oda tüstüm görünmür, 

Sanki tərk edilmiş, sönük ocağam. 

Sal qaya daşıymış, dərdim bölünmür, 

Gümanlar içində hey yanacağam. 

 

2001. 
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         Sonsuz kədərim 

 

 

         Sarsıdır qəlbimi bu sonsuz kədər, 

Acı göz yaşıdır, qismətim, payım. 

Nə qədər dözəcəm, hələ nə qədər? 

Tanrıya yetişmir səsim, harayım. 

 

 

Bu qısa ömrümün çox tufanı var, 

Bilməzdim başıma vaxtsız qar yağar, 

Səbr edib dözməyin bir zamanı var, 

Dərdimə dərmanı hardan arayım? 

 

 

Çoxdandır bəxtimdən dönüb küsmüşəm, 

Daha ümidimi Haqqdan kəsmişəm, 

Qaralan ocaqda soyuq külmüşəm, 

Xarabaya dönüb könül sarayım. 

      

                                       2001 noyabr. 
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                     Bədlik 

 

Əvvəldən bəxtimə bədlik qatılıb, 

Bir gözüm güləndə, biri ağlayıb. 

Kövrək ürəyimdə ocaq çatılıb, 

Qismətim kədərdən yuva bağlayıb. 

 

 

Fırtına çəngində tənha qayıqtək, 

Yaman çırpılmışam bəxt sahilinə. 

Həsrət yağmurunu qəsd ilə fələk, 

Yağdıqca, ömrümə yağdırır yenə. 

. 

 

Bu bədlik çəkməyir məndən əlini, 

Arzu-diləyimə elə dağ çəkir. 

Puç edir əhdimi, kəsir dilimi, 

Ümid əvəzinə acı dərd əkir. 

 

 

                                                 2001 noyabr.                
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       Qaçım mən hara 

 

 

Əsir taleyimdə dəli bir külək, 

Yolum kimsəsizdir, yolum daş-kəsək. 

Sürüyür dalıyca daim kölgətək, 

Aparır özüylə çətin yollara, 

Bəxtimin əlindən qaçım mən hara? 

 

 

Göz dağına dönüb ayrılıq, kədər, 

Boğur istəyimi sinəmdə qəhər, 

Sökdü qəm yelləri səbrimi, yetər, 

Qoymur qovuşmağa əhdə, ilqara, 

Bəxtimin əlindən qaçım mən hara? 

 

 

Bələdəm sitəmli, qarlı qışlara, 

Ocağı talanmış, qaralmışlara. 

Əvvəldən oxumu çırpıb daşlara, 

Vurub ürəyimə min cürə yara, 

Bəxtimin əlindən qaçım mən hara? 

 

                                       02 dekabr 2001 
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                Kimə söyləyim? 

 

 

Yoxdur bu dünyada arxa-dirəyim, 

Sonsuz dərdlərimə yananım, deyim. 

Qələmi sınaydı kaş ki, fələyin, 

İndi hara gedim, axı neyləyim, 

Özümü yandırır sözüm,gileyim, 

Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim? 

 

Var idi ümidim, kimsəm, sirdaşım, 

Yad olub mənimçün qohum-qardaşım. 

Gör nələri çəkib, ağarıb başım, 

Öz başımı yarıb atdığım daşım, 

Qəmə köklənibdir, dərdli ürəyim, 

Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim? 

 

Bir kərə baxmadı yalvarışıma, 

Taleyim zəhəri qatdı aşıma, 

Bəlalar gətirdi yetim başıma, 

Dərd mənə güc gəldi, mən göz yaşıma, 

Öldü ümidlərim,söndü diləyim, 

Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim? 

 

                                          30.12.2001 
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            “Iki damcı göz yaşı” 

 

                                      Ədalət Sədaya 

 

      “Dağlar boyda dağlarım var” – deyənim, 

Dağlar nədir dərdlərimlə bir çində? 

       “Bir kədərli sevgim ağlar” – deyənim, 

Gör kədərim necə qaynar içimdə!. 

 

Məhəbbətim yarpaq-yarpaq tökülüb, 

Ürəyimdə  tənha qalıb qəhərim. 

Ümidlərim kərpic-kərpic sökülüb, 

Köz salıbdır içimdəki kədərim. 

 

Dəli sevdam üz çevirib gedibdir, 

Gündüzlərim bükülübdür qaraya. 

Nalələrim  göyü  qançır  edibdir, 

Durnalar da çata bilmir haraya. 

 

Göz yaşlarım elə ümman yaradıb, 

Sahili yox, ləpələri sığına. 

Qan bağrımı şərik dərdin qanadıb, 

Salıb məni bu yolların ağına. 

 

                        9 dekabr 2001 
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                 Gül əvəzinə 

 

 

Bilmədim nə imiş, qədərin qəsdi, 

Kükrətdi qəmimi sel əvəzinə. 

Gümandan əl üzüb, ümiddən küsdü, 

Ötüşdü bir anım il əvəzinə. 

 

Saplandı qəlbimə dərd bıçaq kimi, 

Üşütdü könlümü sərt sazaq kimi, 

Alışıb içimdə gur ocaq kimi, 

Soyudu kədərim kül əvəzinə. 

 

Bu həsrət, ayrılıq oldu qonağım, 

Saraldı çəmənim, gülüm-yarpağım, 

Titrədi, tutuldu dilim-dodağım, 

Danışdı qələmim dil əvəzinə. 

 

Daşıyıb qəm yükü, düşdüm axına, 

Yaşayıb gerçəyi, qatdım yuxuma, 

Oxşayıb dərdimi taxdım yaxama, 

Çiçək əvəzinə, gül əvəzinə. 

 

                                             20. 02. 2003 
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      Şeir nəyimə gərək. 

 

               “Könlüm şeir istəyir” 

                                 Ədalət Səda 

 

Qəmdir məni bürüyən, 

Şeir nəyimə gərək. 

Ürəyimdir çürüyən, 

Şeir, nəyimə gərək.  

 

Yuxum ərşə şəkilib, 

Yoluma qəm tökülüb, 

Ruhum qəmə bükülüb, 

Şeir nəyimə gərək. 

 

Kədər, üzümə gülüb, 

Ürəyimi tən bölüb, 

Gözümdə həyat ölüb, 

Şeir nəyimə gərək. 

 

Dərd içində azıram, 

Taleyimi yozuram, 

Bir az kədər yazıram, 

Şeir nəyimə gərək. 

 

                          2009. 
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                   Gedirəm 

 

Bir yol fərəhlənib, gülmədim axı, 

Kədər dünyasına batıb, gedirəm. 

Hələ arzularım, şirin bir yuxu, 

Ömrümün sonuna çatıb, gedirəm. 

 

Bilməzdim qədərim durar qəsdimə, 

Tökülər dünyanın qəmi üstümə, 

Bulaşar göy üzü, acı tüstümə, 

Gümanı xəyala qatıb, gedirəm. 

 

Nədənsə fürsəti əlindən qoymur, 

Verdiyi əzabdan fələk də doymur, 

Dərdimi nə qardaş, nə bacı duymur, 

Yükümü dalıma çatıb, gedirəm. 

 

Ağrı-acı üstə taxtım qurulub, 

Daha gözlərimdə qəmim durulub, 

Ömrün enişinə yolum burulub, 

Yaşımdan irəli ötüb, gedirəm. 

 

Dərdimi içimə çəkib,ay Allah, 

Saçımın telinə büküb, ay Allah, 

Dünyam elə uçub, çöküb, ay Allah, 

Sənin ətəyindən tutub, gedirəm.  
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          Sözümə sığmır ürəyim 

 

Görəsən bəxtimdə tilsimdi, nədi, 

Qonub sinəm üstə kədər dincəlir. 

Elə bil könlüm də bir xəzinədi, 

Dərdimin üstünə elə dərd gəlir. 

 

 

Uçurtdum quş kimi ömrün yazını, 

Mənə sadiq qaldı gözümün yaşı. 

Çəkdikcə çəkirəm dərdin nazını, 

Kədərim kölgəmtək durur yanaşı. 

 

 

Ahımla ucalıb göyün üzünə, 

Gecənin sehrinə bələnirəm mən. 

Dolub ağ buludun qara gözünə, 

Göydən yer üzünə ələnirəm mən. 

 

 

Elə yorğun salıb tənhalıq məni, 

Ulduz yağışına dönüb gileyim. 

Elə göynədib ki, doğmalıq məni, 

Özümə, sözümə sığmır ürəyim. 

 

                                   11.10.2009 
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           Səsim çıxmadı. 

 

Sevdim, həsrətini bal dadı bildim, 

İçim qan ağladı, şən kimi güldüm, 

Kövrəldim, ovuldum, sınıb-töküldüm, 

Dərdimi deməyə səsim çıxmadı. 

 

Könlüm al günəşə boylanan çiçək, 

Sığındım gümana isti qucaq tək, 

Ümidim közərdi korun ocaq tək, 

Dərdimi deməyə səsim çıxmadı. 

 

Tapdım xəyalımda öz həmdəmimi, 

Gözlədim sevincin şirin dəmini, 

Bükdüm kəlmə-kəlmə  sözlə qəmimi, 

Dərdimi deməyə səsim çıxmadı. 

 

Qəm məni ovutdu, kədər kiritdi, 

Könlümün yanğısı dağı əritdi, 

Fələk bildiyini elə yeritdi, 

Dərdimi deməyə səsim çıxmadı. 

 

Hər dildə, ağızda yüz avaz oldum, 

“Yaxşılar” yanında “yaramaz” oldum, 

Bəxtimin üzündən qarımaz oldum, 

Dərdimi deməyə səsim çıxmadı. 
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Könlümün ağrısı odsuz-ocaqsız, 

Tanrı səbir verdi ucsuz-bucaqsız, 

Durdum qarşısında dilsiz-dodaqsız, 

Dərdimi deməyə səsim  çıxmadı. 

 

           *** 

 

 

 

                           Bu gecə- 

                              buludlar 

                                       içimə, 

 Göy üzü 

       gözlərimə  

                                      dönmüşdü.. 

Könlümü  

                             ovutmaq üçün 

       yağdı, 

           yağdı!.. 

                           Ağzımın  içində  

                                   titrədi,    

                                     dilim üşüdü.... 

                            Yağdı ürəyimə… 

                             İslandı kədərim, 

         Külüm 

                  üşüdü... 

  



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 201 

 

                          Baxmaram ki 

 

 

Qəfil bahar buludundan, 

Leysan olub yağmaram ki. 

Yanıb o eşqin odundan, 

Şimşək kimi çaxmaram ki. 

 

Məni göydən endirənin, 

Ömrü qışa döndərənin, 

Könlü qəmlə dindirənin, 

Yollarına çıxmaram ki. 

 

Peşman olub dönsə belə, 

Günahını alsa dilə, 

Dönsə susuz düzə-çölə, 

Suya dönüb axmaram ki. 

 

Ümidlərdən divar hördüm, 

Ötdü ömrün çoxu gördüm, 

Sanaram ki, yuxu gördüm, 

Bir də geri baxmaram ki... 

 

                                               1998 noyabr. 
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                        Ürəyim kövrəlib yaman 

 

 

Sultan idi, düşüb taxtdan, 

Ürəyim kövrəlib yaman. 

Xəbəri yox ötən vaxtdan, 

Ürəyim kövrəlib yaman. 

 

Çatır-çatır yanır elə, 

Çəkdiyini danır elə, 

Həzin-həzin gəlir dilə, 

Ürəyim kövrəlib yaman. 

 

Sirr-sehirli gecə kimi, 

Səs-səmirsiz küçə kimi, 

Yük eyləyib dərdi-qəmi, 

Ürəyim kövrəlib yaman. 

 

İllər, aylar yola verib, 

Ömürdən qəm-qüssə dərib, 

Boynun büküb, qərib-qərib, 

Ürəyim kövrəlib yaman. 
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                              Məni yaman haqladı. 

 

                             Tanrıdan nə istədim, 

Kədər, iztirab yedim. 

Açılmaz kitab idim, 

Dərd məni varaqladı. 

 

Həsrətinin rəngi ağ, 

Ömrümə gəldi qonaq, 

Ürəyimə çəkdi  dağ, 

Xoş günümü dağladı. 

 

Sən demə hər şey yalan, 

Nağılmış, nağıl, insan. 

Bəxtimdəki burulğan, 

Məni yaman haqladı. 

 

Güldü qəm dodağımda, 

Açdı gül yanağımda. 

Qısılıb qucağımda, 

Ürəyim qan ağladı. 

 

Dərdim ötdükcə mini, 

Çəkdi sınağa məni. 

Heç bilmədim fəndini, 

Hey məni ayaqladı. 
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Güləcəyəm 

        

 

Ovundurmaz sözlər məni, 

Savaşım, öz qəmimlədir. 

Harda olsam izlər məni, 

Xəyalın ki, mənimlədir. 

 

Sənsiz keçdi neçə yaz da, 

Qəlbi duman, çən alıbdır. 

Barım-bəhrəm bu payızda, 

Saçımdakı dən olubdur. 

 

Adətidir qismətimin, 

Çalır elə sarı simi. 

Çəkməkdəyəm həsrətinin, 

Qayğısını qonaq kimi. 

 

Nə vaxt dönsən ocağına, 

Göz yaşımı siləcəyəm. 

Elə dərdin acığına, 

Qəhqəhəylə güləcəyəm. 

 

                 25.11.2002 

  



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 205 

 

              Bəlkə, qayıtdı geri 

              

 Ədalətin “Son məktub” şeirinə 

 

Son məktub, son ümid... 

Sətirlər itirib ahəngini. 

Gileydən toxuyub çələngini, 

Tənə vurur, yalvarır. 

İçin-için qovrulur: 

-“Bəlkə qayıtdı geri?!”   

Xatirələrdən boylanır...  

Neçə illər dolanıb... 

Bilmir ki, 

           bulanıb, 

kölgələnib, 

            gözlərinin qarasında. 

Köç eyləyib, 

   iki könül arasından –  

           “o sevgi!..” 

Bilmir,  

       itkin düşüb, 

       çölün, düzün harasında? 

Fikri  unutdurmaq- 

    olmuşları, olacağı... 

Umacağı –  

içindəki 

          qırıq ümid-  

“Bəlkə qayıtdı geri?!. 
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                                Məni 

 

 

Ayrılığım ürəyinə dərd olar, 

Acı həsrət gözlərində yurd salar, 

Tənhalığın sənə həmdəm, yar qalar, 

Bürüyər həm fikir-xəyal, qəm səni. 

 

Heç bilməzsən necə açır sabahın, 

Dan üzünü tutar şəkdiyin ahın, 

Göz yaşıyla azalarmı günahın, 

Dinləyərsən gözü yaşlı nəğməni. 

 

Gecələri acı qəmlər içəndə, 

Bircə günün bir il qədər keçəndə, 

Ötən aylar, ötən illər içində, 

Arayarsan xəyalımı, kölgəmi. 

 

Qəm şələnə kədərimi calarsan, 

Can evində dərddən ocaq qalarsan, 

İncik düşüb bəd bəxtini qınarsan, 

Dəstəgüləm, axtararsan sən məni. 
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                   Ömür bir andır 

 

Ömür ağacını bəzəyir insan, 

Yarpaq düzümünə bənzəyir insan, 

Torpağa düşməyi gözləyir insan, 

Zaman ölçüsündə ömür bir andır. 

 

Kiminin dərdinə olsa da məlhəm, 

Arada kiməsə eyləyir sitəm, 

Bəzən kədər dolu,bəzən bir aləm, 

Zaman ölçüsündə ömür bir andır. 

 

Kiminə qəm verir, kiminə büsat, 

Acını bal kimi yedirir həyat, 

Həyat qanununa tabedir, ”heyhat”-, 

Zaman ölçüsündə ömür bir andır. 

 

İl-ilə calanır, dəyişir dövran, 

Həyatı boyunca tələsir yaman. 

Bəlkə tələsməzdi, bilsəydi insan, 

Zaman ölçüsündə ömür bir andır. 

 

Zamanlı  Dəstəgül  verib imtahan, 

İstər ki, sözündən qoya iz-nişan. 

“Bir yandan boşalıb, dolsa da” cahan, 

Zaman ölçüsündə ömür bir andır. 
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                            “Dil-dil ötən ozan oldum, 

                             Bu dünyanın nə vecinə!”  

                                                Rüstəm Behrudi 

 

Nələr çəkdin, nələr, könül, 

Bu dünyanın nə vecinə. 

Istər ağla, istərsə gül, 

Bu dünyanın nə vecinə. 

 

Üstün gəlsin haqqa, nahaq, 

Arxa durmaz, olmaz dayaq, 

Yalan, böhtan tutsun ayaq, 

Bu dünyanın nə vecinə. 

 

Axmaz olsa gur çeşməsi, 

Boynun əysə bənövşəsi, 

Sınsa qəlbin saf şüşəsi, 

Bu dünyanın nə vecinə. 

 

Saplağından üzsə gülü, 

Lal eyləsə kədər dili, 

Kim ağıllı, kimdir dəli, 

Bu dünyanın nə vecinə. 
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Eldən ayrı təklənsən də, 

Min bir dərdlə yüklənsən də, 

Qəm üstündə köklənsən də, 

Bu dünyanın nə vecinə. 

 

Ay Dəstəgül, budur qədər, 

Ömrün, günün ötdü hədər. 

O dünyaya etsən səfər, 

Bu dünyanın nə vecinə. 

 

 

 

                   Qalmayacaq gözüm səndə 

Dünya, sənlə söhbətim var, 

Qəmlə dolu qismətim var, 

Özün boyda həsrətim var, 

Bir gün qalar közüm səndə, 

Qalmayacaq gözüm səndə. 

 

                  Qara telim oldu dən-dən, 

Sevinc ötüb, keçdi gendən, 

“Günahkarsan” demərəm mən, 

Qalar çölüm, düzüm səndə, 

Qalmayacaq gözüm səndə. 

 

Qəm zəmini keçər olsam, 

Misra-misra biçər olsam, 

Dünya, səndən köçər olsam, 
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Qalar yolum, izim səndə, 

Qalmayacaq gözüm səndə. 

 

“Qəmdən doydum,” deyən çoxdur, 

“Səndən doydum” deyən yoxdur, 

Zamanlının gözü toxdur, 

Qalar adım, sözüm səndə, 

Qalmayacaq gözüm səndə. 

 

 

 

                            

 

                

                                     Dünyam 

                                

                                    Bir gün- 

öz dünyamı  

yığıb ovcumun içinə, 

qoşulacağam- 

Yer üzündən  

gedənlərin köçünə... 

Gedəcəyəm- 

Yer üzündən. 

Allahın-günahsız, 

bəxtin-günahkar 

bəndəsi kimi... 

Ruhum- 
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məndən ayrılıb, 

gedəcək uzaqlara! 

Aparacaq özüylə, 

bütün dərdi-sərimi! 

Dönməyəcəm geriyə... 

Bəziləri- 

məni qınayacaq... 

Bəziləri 

mənə yanacaq... 

Özümlə gedəcək 

                                      gileyim, şikayətim.. 

Bitəcək, 

 ömür adlı- 

 hekayətim... 

 Keçəcəyəm- 

 bu ömürdən... 

 Məndən 

                                       yadigar qalacaq- 

                                       övladlarım! 

                                Onlar- 

                                məni qınayacaq,   

                                istədikləri həyatı 

                                verə bilmədiyimçün... 

                                Bəxtimin, 

                                bəd gəlməyində 

                                 məni 

                                günahkar sayacaqlar, 

                                 hər dəfə, 
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                                 yadlarına düşəndə! 

                                 Məni- 

                                 başa düşməyəcəklər... 

                                 Qalanları- 

                                 unudacaqlar... 

                                 Bir də, 

                                 xatirəm qalacaq- 

                                 ürəyimin ağrısını, 

                                 ürəyimə gələni, 

                                 ağlım kəsəni 

                                 muncuq-muncuq düzdüyüm, 

                                 taleyimin dumanında 

bəxtimin qaraldığını, 

doğmaların yanında 

yerimin daraldığını 

yozduğum, 

dərdimdən hasarlı, 

kədərimdən çiçəkli, 

həsrətimdən divarlı 

özümə- 

gor qazdığım, 

acizliyimdən 

bəxtimi yozduğum, 

başımı qatdığım- 

“Şeir” adlı 

yazdıqlarımda!. 

  Amma- 

bilən,  
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tapan olmayacaq, 

qəsdim- 

      şeir yazmaq olmayıb... 

 Bir gün, 

“öz dünyamı”- 

Yığıb ovcumun içinə, 

sıxacağam! 

 Kimsə- 

        məndən 

            ala bilməsin!.  

 

            *** 
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               *** 

                   Ürəyimin  harayı- 

                   nə qulağıma çatır, 

            nə də ürəyimdə batır… 

            Fikrimdə- 

            şimşək kimi, 

            çaxdıqca sətir-sətir, 

            yaranır- 

               təzə 

                    şeir! 

 

                *** 

 

 

 

 

                      O sevgi 

 

          Duman idi, 

           dağ  başında- 

           asta-asta 

                 dərələrə 

            süründü… 

            Xəyal idi, 

               ulduz-ulduz 

                əridi… 
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            Ümid idi, 

              şirin  bir həsrətin  

              qucağında 

                      kiridi. 

                 O sevgi…  

 

 

Mяnim         

     naьыl 

     mяhяbbяtim 
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Mənim nağıl məhəbbətim 

 

Açılmayan laləm olub, 

Qəlbimdəki naləm olub,  

Gül üstündə jaləm olub. 

Mənim nağıl məhəbbətim. 

 

Qış fəslində yaz kimidi, 

Gözlərimdə naz kimidi, 

Ən utancaq qız kimidi, 

Mənim nağıl məhəbbətim. 

 

Həzin, kövrək xəyalımdı, 

Hicranımdı, vüsalımdı, 

Həsrətimə sualımdı, 

Mənim nağıl məhəbbətim. 

 

Dünya boyda nağıl dünyam, 

Sirr- sehirli şirin röyam, 

Təlatümlü, coşqun dəryam, 

Mənim nağıl məhəbbətim. 

 

Sarı simdə çalır məni, 

Min gümana salır məni, 

Öz əlimdən alır məni, 

 Mənim nağıl məhəbbətim. 

 

Vaxt ötəcək, gün gələcək, 
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Qönçə-qönçə güllənəcək, 

Həzin-həzin dillənəcək, 

Mənim nağıl məhəbbətim. 

 

     

                                       Bir cüt baxış 

 

Bir cüt çiçək, 

bir cüt kəpənək, 

bir cüt naxış... 

Bir cüt göz, 

qaynar köz, 

bir cüt baxış... 

Aram-aram   

           həkk oldu, 

bir cüt gözün  

           aynasına, 

sayrışdı- 

            ulduz-ulduz... 

Göy üzü-  

             nura bələndi. 

Xəyalın 

 zərif qanadında, 

yer aldı  bu baxış,  

    bu naxış... 

                               Olmadı aldanış, 

deyildi yanlış- 

Bu baxış… 
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               Bu naxış... 

 

                          14.02.2002 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gələcəksən 

 

Həmişə, 

        səni 

             gözləmişəm! 

Ömrüm boyu... 

      Lap uşaqlıqdan! 

Xəyalınla 

              yaşamışam- 

xəyalınla  

              ovutmuşam, 

            hər dərdimi... 

İnanmışam   

                  gələcəksən!.. 

Ümid, 

güman dolu- 

gələcəyi yaşatmışam!.. 

Gülüşümlə, 
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                göz yaşımla 

baş qatmışam! 

Kədərimə- 

              daş atmışam!. 

Gözləmişəm –  

                   gələcəksən.. 

            Gələcəksən!.. 

        “Sən, gəldin…” 
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                                     Möhtacam 

 

Bir atəşə möhtacam... 

Qoy əritsin könlümün, 

Salxım-salxım buzunu... 

Bir günəşə möhtacam.. 

Qoy isitsin könlümü, 

Bütün ömrüm uzunu... 

 

Bu atəşin tüstüsü, 

Kor eyləsin dumanı, 

Gözümə çən salmasın... 

Bu günəşin istisi, 

Yandırmasın gümanı, 

Ümidlərim solmasın. 

 

Bu atəşdən umduğum, 

Məni-məndən qoparan, 

Od baxışın selidir. 

Bu günəşdən umduğum, 

Məni əsir aparan, 

Şəfəqinin telidir. 

 

Bu atəş sən özünsən, 

Eşqinlə pərvanətək- 

Yanıb közərəcəyəm. 

Bu günəş sən özünsən, 
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Mənsə zərif bir çiçək- 

Bitib, göyərəcəyəm. 

 

                     27.04.2003 

 

 

                        Gecikən məhəbbətim 

 

 

Gəldin, dindi lal ürək, 

Telləndi arzu, dilək, 

Ətirli gül, tər çiçək, 

Gecikən məhəbbətim. 

 

Döndün bir sarı simə, 

Girdin dəli könlümə, 

Qismət, beləymiş demə, 

Gecikən məhəbbətim. 

 

Həzin kamanım, tarım, 

Kölgəli xəyallarım, 

Həm ilk, həm son baharım, 

Gecikən məhəbbətim. 

 

Taleyimdə bəlkə sən, 

Gəncliyimdən körpüsən? 

Şıltaq, kövrək körpəsən, 

Gecikən məhəbbətim. 
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Nağıl dolu həyatım... 

Ulduzlu kainatım... 

Ən şirin xatiratım... 

Gecikən məhəbbətim... 

 

                              07.11.2000 

 

                  

 

 

 

 

                        Qoyma gümanlarda məhəbbətimi 

 

 

Gəldin, gəlişinlə sınıq könlümü, 

Nağıllı-dastanlı, telli saz etdin. 

Ömrümün qaranlıq, zülmət gününü, 

Bülbüllü, çiçəkli, güllü yaz etdin. 

 

 

Sən, bəxtimə düşən odum, atəşim, 

Turaclı, kəklikli çağımsan mənim. 

Ömrümə nur saçan parlaq günəşim, 

Zirvəsi dumanlı dağımsan mənim. 
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Gözlərin çağlayan, coşan bir bulaq, 

Köçürdüm gözümə bircə baxışla. 

Gəl qəmi, kədəri birlikdə qovaq, 

Mənə dünya boyda sevinc bağışla. 

 

Qoyma ki, alovum, közüm azalsın, 

Nəfəsin isitsin təravətimi. 

Qıyma həsrətindən rəngim sozalsın, 

Qoyma gümanlarda məhəbbətimi. 

 

 

 

 

 

Süz məni 

 

 

Bu sevdanı gözlərinlə görməkçün, 

Çiçək-çiçək, ləçək-ləçək üz məni. 

Ürəyində qəlb evinə hörməkçün, 

İlmə-ilmə, naxış-naxış düz məni. 

 

 

Bir xalıyam, bu boyda, bu biçimdə, 

Söz çələngim ilmələnib içimdə, 

Saf məhəbbət nəğmələnib içimdə, 

Boynu bükük bənövşəyəm, gəz məni. 
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Daş üstündə, çiçək bitməz, ot olmaz, 

Külü üfür, közü yoxsa, od olmaz, 

Səhəng qoyma kor bulağa, o dolmaz, 

Qətrə-qətrə, damcı-damcı süz məni.. 
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Neynirəm 

 

                       Gün gələr ki, bu düyünü çözərəm, 

Kipriyimlə od götürüb, dözərəm, 

Mən əlimi bu kədərdən üzərəm, 

Dərdlə-qəmlə barışmağı neynirəm? 

 

Ümidlərim kövrək-kövrək dil açar, 

Arzularım ləçək-ləçək gül açar, 

Məhəbbətim günəş kimi nur saçar, 

Ulduz-ulduz sayrışmağı neynirəm? 

 

Sən gələrsən söz bulağım göllənər, 

Quruyubsa axar çayım sellənər, 

Nəğmələrim şəlalətək tellənər, 

Bahar ilə yarışmağı neynirəm? 

 

Bu tərs külək elə bircə əsimdi, 

Pərdə-pərdə bəmə enən səsimdi, 

Ömrüm-günüm, lal baxışın bəsimdi, 

Daha, dillə danışmağı neynirəm? 

 

Aylar ötür, zaman deyir sözünü, 

Üzdə salır sənsizliyin izini, 

Dəstəgüləm, gözləyirəm özünü, 

Tənhalığa alışmağı neynirəm? 

                                                14. 03. 2002. 
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Qoru məni 

 

 

Mən laləyəm, sən şehimsən, 

Bir çəmənin yaxasında. 

Mən səhərəm, sən mehimsən, 

Bir gecənin yuxusunda. 

 

 

Mən ürəyəm, sən  məlalım, 

Mən könüləm, sorağım ol. 

Qadan alım, “ay bəlalım”, 

Mən həyatam, sınağım ol. 

 

 

Gəl, uyuyaq körpə kimi, 

Sevinc axsın üzümüzdən. 

Ay ömrümün göyərçini, 

Sevgi baxsın gözümüzdən. 

 

 

Vərəq olum, sətirim ol, 

Ağuşuma büküm səni. 
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Çiçək olum, çətirim ol, 

Nəfəsinlə qoru məni. 

 

                                2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sevgi 

 

 

Vüsal, güman soraqlı, 

Bir aləmdi bu sevgi. 

Həsrət, hicran qonaqlı 

Bir aləmdi bu sevgi. 

 

 

Gah küsən, gah barışan, 

Xəyallara qarışan, 

Sonsuzluğa qovuşan, 

Bir aləmdi bu sevgi. 

 

 

Gah dəli, gah ağıllı, 
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Nəvazişli, sığallı, 

Hekayətli, nağıllı, 

Bir aləmdi bu sevgi. 

 

 

Demə sirli, sehirli, 

Bir az kövrək, qəhərli, 

Xatirədən möhürlü, 

Bir aləmdi bu sevgi. 
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                                              O gecə 

 

 

O gecə... Göylərin itdi yuxusu, 

Ay nura bələdi, çölü-çəməni. 

Bürüdü ətrafı çiçək qoxusu, 

Baxışlar oxudu, səssiz nəğməni... 

 

     

Bu gecə... Xəyalın həzin mürgüsü, 

Qəmli ürəyimi çalır tar kimi. 

Həsrətin, ömrümün tale bölgüsü, 

Yağır saçlarıma, səssiz, qar kimi... 
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                             Sənin ilə küsəndə mən 

 

 

Buz bağlamış çay oluram, 

Günə həsrət ay oluram, 

Dilsizlərə tay oluram, 

Sənin ilə küsəndə mən. 

 

 

Ayrılıqdan alışıram, 

Tənhalıqla barışıram, 

Həsrətinlə qovuşuram, 

Sənin ilə küsəndə mən. 

 

 

Həsrətini izləyirəm, 

Xəyalınla bəzəyirəm, 

Görüşünü gözləyirəm, 

Sənin ilə küsəndə mən. 
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Etiraf 

 

 

Bir dəli sevginin surəti, əksi, 

Gözümün önündən bir an çəkilmir. 

Bulaq zümzüməsi, çinar nəğməsi, 

Sonsuz həsrətimi ovuda bilmir. 

 

 

Silinməz naxışdır küskün baxışı, 

Göllənib qəlbimdə gözümün yaşı, 

Ötən fəsillərin qarı, yağışı, 

Bəlalı könlümü soyuda bilmir. 

 

 

Ruhum, bu sevdadan qayıtmaz, dönməz, 

İçimdə atəşim azalmaz, sönməz, 

Baxıram arxanca lal kimi dinməz, 

Baxışım özümə qayıda bilmir. 
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                     Yalan söyləmə 

 

 

Yalanla qurulan, yalan qurduğu, 

Necə möhkəm olsa, bil viran qalar. 

Bir güləm, fələyin yara vurduğu, 

Qəlbimdə sis-duman, çən yuva salar. 

 

Qəmimə ələnən şübhə-kədərsən, 

Quruyan yaramın gözünü oyma. 

Vaxtsız xəzan olub, yarpaq tökərsən, 

Vədəsiz gözümü tamarzı qoyma. 

 

Mən sənə demirəm mənim xətrimə, 

Unut keçmişini, xoş anlarını. 

Mən sənə demirəm çiçək ətrinə, 

Bürü, tök üstümə yalanlarını. 

 

Narahat qəlbimi salma borana, 

Keçmişdən bu günə körpü eyləmə. 

Uyma zəhər kimi şirin yalana, 

Amandır, sevgilim, yalan söyləmə.. 
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                      Səndən nağıl istəmirəm 

 

Səhralarda bitən kolam, 

Üfüqlərdə itən yolam, 

İstəyirəm, uşaq olam.. 

Səndən nağıl  istəmirəm. 

 

Daşa vurub, bəxt oxumu, 

Verib az, alıb çoxumu, 

Yozma, gördüyün yuxunu, 

Səndən nağıl istəmirəm. 

 

Günüm keçdi, hay-harayla, 

Sənsizlədim illə, ayla, 

Məhəbbətin- şirin layla, 

Səndən nağıl  istəmirəm. 

 

Sevən ölər, naz xətrinə, 

Dağdan enər, düz xətrinə, 

Nağıl demə söz xətrinə, 

Səndən nağıl  istəmirəm. 

 

Payız ötür, qışım gəlir, 

Yaş üstünə yaşım gəlir, 

Elə bilmə xoşum gəlir, 

Səndən nağıl  istəmirəm. 
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                  Məni məhəbbətin yaşadır 

 

 

Sənsiz ötən aylarım il olsa da, 

Qara saçım gümüşü tel olsa da, 

Qönçələnmiş arzularım solsa da, 

Məni sənin məhəbbətin yaşadır. 

 

Söyləyərdin “Gözü yaşlım, bəlalım” 

İndi sığınıbdır mənə məlalın... 

Fərqi yox ki, daha mənlə bir lalın, 

Məni sənin məhəbbətin yaşadır. 

 

Tənha düşür bu yollara izim də, 

Həsrət rəngi alır fikrim, sözüm də, 

Ayrılığın gillələnir gözümdə, 

Məni sənin məhəbbətin yaşadır. 

 

Tanrıdandır, oyun belə qurulub, 

Bu ayrılıq deyən mənə vurulub, 

Daha qəmim, kədərim də yorulub, 

Məni sənin məhəbbətin yaşadır. 

 

                                               03.10.2002 
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                                            Nağıl idi. 

 

Tanrı yazan nağıl idi, 

Bu sevdamız Eşq adında. 

Göy üzündən yerə endi, 

Mələklərin qanadında. 

 

Həzin “Sarıtelə” dönüb, 

Dindi həsrət yağışında. 

Ətirli, tər gülə dönüb, 

Açdı ömrün naxışında. 

 

Bir döyündü iki ürək, 

Silindi qəmi-qüssəsi. 

Birgə yandıq pərvanətək, 

Olduq bir eşqin köləsi. 

 

Ömrümüzə bəzək oldu, 

Naxış-naxış, ilmə-ilmə. 

Ümid, arzu, dilək oldu, 

Sevgi dolu, bircə kəlmə. 

 

Ürəkdə od, dildə sözü, 

Ram eylədi Dəstəgülü. 

Ovundurdu könlümüzü, 

Bu nağılın şirin dili. 
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     Reallıq 

Dedin ki, ”bəxtini, gəl başdan yazaq” 

Cücərim  könlündə, bitim  gözündə. 

“Ayrılıq” sözünü lüğətdən pozaq, 

Qovuşum çölünə, bitim düzündə. 

 

Bəxtimin ovcuna dikdim gözümü, 

Etdim ürəyimi eşqinə qəfəs. 

Ərkimə, ədama bükdüm nazımı, 

Havalı könlümə sən oldun nəfəs. 

 

Sən demə xəyalmış doğru sandığım, 

Sən demə, taleyim, bəxtim ərköyün. 

Sən demə hədərmiş belə yandığım, 

Sən oldun könlümdə açılmaz düyün. 

 

Başına döndüyüm, mən dolandığım, 

Gözümün nuruna qərq eylədiyim, 

Şeytan oyunuymuş mən inandığım, 

İblismiş könlümə dərd eylədiyim. 

 

Daha Göy də bezib göynəməyimdən, 

Səbri Kürə dönüb, aşıb-daşıbdır. 

Dərdi keçirmişəm can köynəyimdən, 

Mənə övlad kimi doğmalaşıbdır. 
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                          Bu da bir yazı imiş... 

 

 

Saldım səni qəlbimə, 

Heç kimə verməməkçün. 

Qismət beləymiş demə, 

Özüm də görməməkçün. 

 

 

Keçən hər günüm, ayım, 

Kədər, göz yaşı oldu. 

Bəxtimə düşən payım, 

Ömrün sərt qışı oldu. 

 

 

Elə yandım içimdə, 

Fəryadım ərşə çıxdı. 

Eşqin özün biçimdə, 

Səni gözümdən sıxdı... 
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Hяsrяtinlя  

baш-baшayam 
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                           Həsrətinlə baş-başayam 

 

Tale məni təkləyərək, 

Gündən-günə qəddim əyir. 

Bir soruşan yoxdu görək, 

Nədən belə zülm eləyir? 

 

Peşman deyil öz işindən, 

Üzür məni bilə-bilə. 

Əl çəkməyir gərdişindən, 

Divan tutur gülə-gülə. 

 

Dərdim-qəmim sözə dönür, 

Kəlmə-kəlmə misralanır. 

Ağrım-acım közə dönür, 

Bahar könlüm səhralanır. 

 

Gileyimdir duman kimi, 

Ətəyinə dağlar bükür. 

Qəmdir alıb ürəyimi, 

Tellərimə sığal çəkir. 

 

Dəfn etdiyim qəlbimdəki, 

Arzuların göz yaşıyam. 

Daha  tənha deyiləm ki, 

Həsrətinlə baş-başayam. 
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                                                18.01.2003 
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                        Heç kim qınamasın 

 

Görüşdü iki bəxt bir-biri ilə, 

Biri gülə həsrət, biri bülbülə. 

İki sınıq könül birləşsin deyə, 

Yetim məhəbbətlə tutduq əl-ələ. 

Çin etdik ikimiz şirin xülyanı, 

Heç kim qınamasın bizim sevdanı. 

 

İki pərvanəydik, oda yanmışdıq, 

İki kor ocaqdan, alovlanmışdıq, 

İki kövrək ürək qəmi danmışdıq, 

İlğımda, səhranı ümman sanmışdıq, 

Elə bil görmüşdük şirin röyanı, 

Heç kim qınamasın bizim sevdanı. 

 

Var imiş ömrümün gözəl naxışı, 

Gözümün gülüşü, gözümün yaşı. 

Həyatın nə çoxmuş eniş-yoxuşu.. 

Əridi könlümün sazağı, qışı, 

Döndərdi gülşənə quru səhranı, 

Heç kim qınamasın bizim sevdanı. 

 

Bir gün ayrılığın sonu yetişər, 

Qəmli günlərimiz keçər, ötüşər, 

Həsrət dolu gözlər gülər, görüşər, 

Bəlkə payımıza səadət düşər, 

Birlikdə qurarıq təzə dünyanı, 
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Heç kim qınamasın bizim sevdanı. 

. 

                                                      2000. 

 

Varmı xəbərin? 

 

Qərib durna kimiyəm, 

Xəyalım köçümdədir. 

Tənha sona kimiyəm, 

Gölüm, öz içimdədir... 

 

Sevincim geyib qəmi, 

Tərk eləyib sinəmi. 

Eşitməyir naləmi, 

Bəxt elə seçimdədir. 

 

Ömrün həsrət dəmidir, 

Titrəyən qəlb simidir. 

Dərdim yorğan kimidir, 

Amma, gen biçimdədir. 

 

Dəstəgül qəm- kədərin, 

Bilmir sayın, qədərin, 

Görən varmı xəbərin, 

Neçə köz, içimdədir. 
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                Sən-  

                        ürəyimin, 

  ürəyinin 

  içindəsən! 

                        İynənin  

                           ucu boyda! 

Nə çıxara bilirəm, 

    nə gizlədə 

       bilirəm. 

Sən- 

   bəbəyimin, 

    bəbəyinə 

     həkk olmusan- 

      dünya boyda! 

Nə görə bilirəm, 

      nə silə bilirəm... 

Dilimin  

        ucunu 

     göynədir – 

               Adın! 

Nə dilim dönür, 

    nə 

        adını 

              çəkə bilir... 
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                       Gözüm yol çəkir 

 

                                                “Bir damcı daşdı gözlərin”. 

                                                                                 Ədalət. 

 

Yenə tənhalığa verib könlünü, 

Unudub dünyanı gözüm yol çəkir. 

Kədərin əlində, görüb könlünü, 

Unudub dünyanı gözüm yol çəkir. 

 

Qalıb fikirlərin dolaşığında, 

Ümidlə, gümanın qovuşuğunda, 

Çimir xəyalları ay işığında, 

Unudub dünyanı gözüm yol çəkir. 

 

Elə tənhalaşıb, dolu dünyada, 

Yoxdur baxışında “o naz”, “o əda”, 

Nə vaxtdı sevincə deyib əlvida, 

Unudub dünyanı gözüm yol çəkir. 

 

Keçir neçə dağdan, aran dolaşır, 

Ötür neçə dərə, təpəni aşır, 

Dolur ümman kimi, “bir damcı daşır”, 

Unudub dünyanı gözüm yol çəkir. 
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Bir yol sevinməyib, hələ doyunca, 

Dərdi boy atıbdır eşqindən uca, 

İtirib səmtini üfüq boyunca, 

Unudub dünyanı gözüm yol çəkir. 

 

 

 

 

                          

                        Kaş  ki 

 

Kaş ki, mənsizliyin girib meydana, 

Didə ürəyini iztirab kimi. 

Əlin də çatmaya şirin gümana, 

Həsrətim könlünün ola həmdəmi. 

 

Oyanıb bəxtinin daş yuxusundan, 

Görəsən tənhalıq ovudur səni. 

Tutasan fələyin tərs yaxasından, 

Öpəsən həsrətin qədəmlərini. 

 

Başında sevdanın dəli həsrəti, 

Gözlərin dikilə uzaq bir yola. 

Ovuda ağrılar bu məhəbbəti, 

Məni sevməyin də günahın ola. 

 

Girəsən qoynuna xəyallarımın, 
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Səhrada təklənən sarvan olasan. 

Donub qarşısında suallarımın, 

Yükü yağmalanan karvan olasan. 

 

Elə kövrələsən, elə dolasan, 

Sızlaya, qəlbində kədərin dinə. 

Yenib bu həsrətə məğlub olasan, 

 İçində harayın sükuta dönə. 

 

Baxıb  həyatının  yalan, düzünə, 

Elə  ağrıyasan  yanılmağına. 

Odlanıb yanmağın qala özünə, 

Peşiman olasan doğulmağına. 

 

Görüm ki, bu  qarğış  səni  tutubdur, 

Çıxmısan  qarşıma  günahkar  kimi. 

Görüm ki, ürəyim əhdə çatıbdır, 

Duymusan həsrətdən çəkdiklərimi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  *** 

 

                                Bir yanırıq- 
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                                bu atəşə, 

    yanaşı... 

                                Səssiz-səmirsiz... 

                                Mən pərvanə, 

                                 sənsə şamsan! 

                                Can verirəm 

   gülə-gülə.. 

                                Əriyirsən  

   gilə-gilə.. 

                                Tüstümüz  

                                 Göyü alır- 

                                  sevgi ətirli, 

    həsrət 

          qoxulu... 

   

                                

 

 

                               Sən olmuşam 

   

Sən tar, mən tarın simi, 

Mən dönüb sən olmuşam. 

Nağılda tilsim kimi, 

Mən dönüb sən olmuşam. 

 

 

Sən könlümdə bir nübar, 

Səninlə olmuşam var, 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 251 

 

Özümdəmi ixtiyar, 

Mən dönüb sən olmuşam. 

 

 

Özümü tapıb səndə, 

Oldum günahkar bəndə, 

Axtarma məni məndə, 

Mən dönüb sən olmuşam. 

 

 

Gündüz-gecə bilmədən, 

Ağrı-acı bilmədən, 

Necə, necə bilmədən, 

Mən dönüb sən olmuşam? 

 

 

    

 

 

         Bəxt elə sıxıb məni, 

        “Taxtından “yıxıb məni, 

Aparıb yuxu məni, 

Mən dönüb sən olmuşam. 

 

 

Dəstəgül demir yalan, 

Gətirdim sənə iman, 

Sən ey mənim olmayan, 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 252 

 

Mən dönüb sən olmuşam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Yuxu 

 

Bu gecə yuxuda gördüm getmisən, 

Həsrətdən quruyub dilim-dodağım. 

Gözümdə lillənib elə itmisən, 

Daha nağıl olar səni tapmağım. 
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Bilmirəm kim-kimin xətrinə dəyib, 

Az qalıb ayrılıq aranı kəsə. 

Gördüm elə küsüb, elə inciyib, 

Ürəyim dönübdür boş bir qəfəsə. 

 

Gördüm tənhalığım məni ovudur, 

Girirəm qoynuna sənsizliyimin. 

Dilim gileyimi elə unudur, 

Düşürəm hayına səssizliyimin. 

 

Məni haldan-hala saldı bu yuxu, 

Axtardım, tapmadım yanımda səni. 

Yuxumu gözümdən aldı bu yuxu, 

Aldı  xəyal atım tərkinə məni. 

 

Kaş ki, çiçəklənə ölən arzular, 

Kəsə ürəyimin ahın-naləsin. 

Deyirlər  yuxular tərsə yozular, 

Tanrı  bu həsrəti xeyrə calasın. 
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                      Sənsizliklə ayrılıq 

            Məni yaman təklədi 

            Sənsizliklə ayrılıq. 

            Sevincdən şiçəklədi, 

            Sənsizliklə ayrılıq. 

 

            Qəm verməkdən doymadı, 

            Sevinməyə qıymadı, 

            “Qonaq-qonaq oynadı, 

            Sənsizliklə ayrılıq. 

 

            Bitdi bir su içimdə, 

            İkisi bir biçimdə. 

            Gözlərimin içində, 

            Sənsizliklə ayrılıq. 

 

            Dön geri, ömrüm-günüm, 

            Qollarında qoy ölüm. 

            Ağlasın zülüm-zülüm, 

            Sənsizliklə ayrılıq. 
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                      Elə köklənmişəm sarı  sim üstə 

 

                    “Bəxtim yazılanda kəm olub payım” * 

Elə köklənmişəm sarı sim üstə. 

Tələsib-gecikmək həm olub payım, 

Elə köklənmişəm sarı sim üstə. 

 

Sanardım, tərs külək bircə əsimdi, 

Sən demə taleyim sirdi, tilsimdi, 

Mənə sirdaş olan bir dünya qəmdi, 

Elə köklənmişəm sarı sim üstə. 

 

Həsrətin əlindən ötürüb məni, 

Qovub, tənhalığa yetirib məni, 

Çıxarıb yadından, itirib məni, 

Elə köklənmişəm sarı sim üstə. 

 

Qismətmi günahkar,özümmü görən? 

Mən sevinc əksəm də, qəmdi göyərən, 

Gəl,məni ağladan, məni güldürən, 

Elə köklənmişəm sarı sim üstə. 

 

Şimşək olub çaxsan, çaxsan könlümə... 

Selə dönüb axsan, axsan könlümə... 
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Nə olar bir dəfə baxsan könlümə, 

Elə köklənmişəm sarı sim üstə. 

     

                                      *   /Misra Ədalətindir/ 

 

 

 

 

 

                        Ünvanı sən oldun, şeirlərimin 

 

Həsrətə döndükcə nazım gözümdə, 

Ünvanı sən oldun şeirlərimin. 

Dilləndi gileyim, şirin sözümdə, 

Ünvanı sən oldun şeirlərimin. 

 

Fələk bu sevdaya vurdu kor düyün, 

Göynəmi, ağrısı artdı günbəgün, 

Özüm də bilmirəm, bilmirəm neyçün, 

Ünvanı sən oldun şeirlərimin. 

 

Sevsəm də, bir dəfə gülmədi üzüm, 

Demə qismətimiz həsrətdi bizim, 

Getdin, yollarından çəkildi gözüm, 

Ünvanı sən oldun şeirlərimin. 

 

İtdi həyatımın nizam, düzümü, 

Örtdü pərdə kimi, həsrət gözümü, 
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Elə aldatsam da, özüm-özümü, 

Ünvanı sən oldun şeirlərimin. 

 

Sənə yalvarmıram, qayıtmaq üçün,  

Könlümdə nisgili ovutmaq üçün, 

Səndən uzaq olub, unutmaq üçün, 

Ünvanı sən oldun şeirlərimin. 

                                                    2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                            Çətin qovuşaq 

 

 

Qalıb aramızda yetim, eşqimiz, 

Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq. 

Birimiz səhrayıq, birimiz dəniz, 

Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq. 

 

 

Bəhrəsi sovrulan bağçayıq, bağıq, 

Budaqdan üzülən qoşa yarpağıq, 
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Bir dünya kədərə, qəmə ortağıq, 

Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq. 

 

 

Xəyal göylərində ulduz, ayıq biz, 

Səmti ayrı olan iki çayıq biz, 

Tayını arayan, bir cüt tayıq biz, 

Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq. 

 

                              2004. 
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                              Sənsizəm 

 

 

Getmir könül qubarı, 

Mən bu bahar sənsizəm. 

Neyləyirəm baharı, 

Mən bu bahar sənsizəm. 

 

Kədərim dalğalanır, 

Sevincim ovxalanır, 

Həsrətim misralanır, 

Mən bu bahar sənsizəm. 

 

Halım ürək dağlayır, 

Saçım qırov bağlayır, 

Dilimdə söz ağlayır, 

Mən bu bahar sənsizəm. 

 

Yağışlar göz yaşımdır, 

Bahar deyil, qışımdır, 

Xəyalın sirdaşımdır, 

Mən bu bahar sənsizəm. 

 

 

                            30.04.2002 
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Ayrılıq 

 

 

Bir kəlmə demədən, çəkilib getdin, 

Bu gediş yolumu divar tək kəsdi. 

Mənə həsrətini şirin pay etdin, 

Görəsən nə idi məramın, qəsdin? 

 

 

Durduq həsrət ilə tənha, üz-üzə, 

Bizimçün oxudu meydan ayrılıq. 

Axı necə qıydın, bu sevgimizə, 

Saldın aramıza hicran, ayrılıq. 

 

 

Xumar gözlərimə qəhərin qondu, 

Qaldım gözü yolda, qulağı səsdə. 

Soyuq dodağımda gülüşüm dondu, 

Ümidim çırpındı dəmir qəfəsdə. 

 

 

Ağladı içimdə arzum, diləyim, 

Günlərim büküldü xatirələrə. 

Deşdi ürəyimi sözüm, gileyim, 

Acığım töküldü xatirələrə. 
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                                 Sənsizlik 

 

Gedişin nə yaman, məni göynətdi, 

Arxanca gecənin kölgəsi qaldı. 

Kök salıb həsrətin gözümdə bitdi, 

İntizar qəlbimi kəməndə saldı. 

 

 

Üzümə kədərin kölgəsi çökdü, 

Sənsizlik yuxumu eylədi talan. 

Bir günlük ayrılıq il qədər çəkdi, 

Gecəm qəribsədi, kövrəldi yaman. 

 

 

Zilə köklənmişdim, endirdin bəmə, 

Ayrılıq möhnəti qəlbimi sardı. 

Hicranın yükünü qoydu çiynimə, 

Təsəllim yenə də gümana qaldı. 

 

 

Qalxdı asimana səssiz harayım, 

Qarışdı gecənin səssizliyinə. 

Gəl ovut qəlbimi, ay sevinc payım, 

Vüsalın qovuşsun sənsizliyimə. 

 

                                           2001 
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                       Körpü yuxular 

 

 

Bəxt yaman oynadı qəfil oyunu, 

Oldu ümidlərim bağrı sökülü. 

Ayrılıq bizimçün açdı qoynunu, 

Qaldım bənövşətək boynu bükülü. 

 

 

Sənli xəyallarım göy qurşağıtək, 

Fikir göylərimi bəzəyir hər gün. 

Həzin xatirələr kövrək gül-çiçək, 

Könül çəmənimdən boylanır küskün. 

 

 

Dilimdə gileyim körpəyə dönüb, 

Ana qucağıtək axtarır səni. 

Gözümdə yuxular körpüyə dönüb, 

Sənli sahillərə aparır məni. 

 

                                      2002. 
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Tez qayıt 

 

“Öz gülüm” söylərdin, gülərdim mən də, 

Heç zaman solmayan, gülün olaram. 

“Dəlicəm” deyərdin, səndən küsəndə, 

Səninçün sevimli “dəlin” olaram, 

Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı. 

 

Bir gün həsrətinə dözə bilməzdim, 

İndiki ayrılıq illərə sığmır. 

Tənhalıq duracaq üzə, bilməzdim, 

Kədər kölgəsini üzümdən yığmır, 

Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı. 

 

Xəzana dönsə də, ömür çəmənim, 

Sevda göylərindən yerə enmərəm. 

Tək sənin ürəyin isidər məni, 

Bir daha bəxtimdən gileylənmərəm. 

Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı. 

 

Arzumdur, nazımı yenə çəkəsən, 
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Yenə də mən küsüm, “dəlim” deyəsən. 

Sevib-oxşayasan, dil də tökəsən, 

Bağrına basaraq, “gülüm” deyəsən, 

Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı. 

 

                                        14.02.2000. 

 

 

 

 

 

 

         Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım 

 

 

                “Yenə duman çöküb qərib yollara”, 

Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım. 

Qovur yollar məni, aparır hara, 

Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım. 

 

 

Ayrılıq gözümə kədər ələyir, 

Yuxumu nisgilə bükür, bələyir, 

Əl açıb həsrətə səni diləyir, 

Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım. 

 

 

Bəlkə bu ayrılıq yalan, yuxudu, 
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Qəmli nəğməsini bizə oxudu, 

Sənsizlik qəlbimdə kölgə toxudu, 

Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım. 

 

 

Könlüm xəyalınla ovuna bilmir, 

Nə bəxtim bir dəfə üzümə gülmür, 

“İnsafsız” deməyə dilim də gəlmir, 

Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım. 
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Bu həsrətdən qorxuram 

 

 

Könlüm bir sevdanın Leylası olub, 

Şirin kəlməsinə həsrət qalmışam. 

Bu sevda ömrümün mənası olub, 

Mehrimi xəyala, sözə salmışam. 

 

 

Ömrüm neçə oddan, alovdan keçib, 

Yanıb öz içimdə tüstülənmişəm. 

Tanrı da boyuma elə qəm biçib, 

Geyinib əynimə istilənmişəm. 

 

 

Bu həsrət qanıma yol açıb yaman, 

Alıb ürəyimi ələ gizlicə. 

Düşüb ortalığa qol açıb yaman, 

Əl çalıb oynayır, gülür hər gecə. 

 

 

Qorxuram, o qədər tənhalaşar ki, 

Duyğular itirər həzinliyini. 

Bu həsrət o qədər doğmalaşar ki, 

İtirər vüsalın şirinliyini. 
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                                         2003. 
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                         Sənsiz keçən günlərim 

 

 

Ömür adlı zəmimdən, 

Saralır, qopur dən-dən, 

Don geyinib qəmimdən, 

Sənsiz keçən günlərim. 

 

 

Aydan, ildən üzülür, 

Sanki, sapa düzülür, 

Gileyimlə çözülür, 

Sənsiz keçən günlərim. 

 

 

Durub tənha- birbaşa, 

Dərdlə, qəmlə savaşa, 

Xəyalınla baş-başa, 

Sənsiz keçən günlərim. 

 

 

Ömürdən köçkünləşir, 

Sərtləşir, kəskinləşir, 

Yetim tək küskünləşir, 

Sənsiz keçən günlərim. 

 

                     17.02.2003 
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                  Daşa dönmüsən 

 

 

Məni tənha qoyub getdiyin gündən, 

Gözümdə quruyan yaşa dönmüsən. 

Könlümdə qubartək bitdiyin gündən, 

Sinəmdə bir ağır daşa dönmüsən. 

 

 

Qəlbimin harayı susmur, kirimir, 

Gülüş itkin düşüb dodaqlarımdan. 

Yol alıb arxamca daha yerimir, 

Sanki daş asılıb ayaqlarımdan. 

 

 

Dərd məni salıbdır sərt bir yoxuşa, 

Ömrümü bəzəyir kədər naxışı. 

Sənsizlik yük olub dönübdür daşa, 

Asılıb sinəmdən sənlə yanaşı. 

 

                                   2001oktyabr. 
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Yadındamı 

 

Yadındamı görüşünə gələndə, 

Sığallayıb, tellərimi öpərdin. 

Qəm yağardı baxışından güləndə, 

Titrək-titrək arxamca su səpərdin. 

 

“Ürəyimin sənsən gülü, gülşəni, 

Budağından dərməyəcəm”-deyərdin. 

“Bu fələyin acığına Gül ,səni- 

Ayrılığa verməyəcəm”-deyərdin. 

 

Bir nöqtədə yorulardı baxışın, 

Qovrulardı, ağrıyardı həsrətdən. 

Ürəyinə yol alardı göz yaşın, 

Misraların ağlayardı həsrətdən. 

 

Mənim idin, məndən uzaq olanda, 

Ürəyimdə bir ömürlük od oldun. 

Mənim idin, məndən uzaq olanda, 

Yanımdasa məndən uzaq, yad oldun. 

 

Səndən mənə ağrı oldu qismətim, 

Sən çəkdiyin sığal yanır telimdə. 

Yaddaşımda göynədikcə həsrətin, 

Tənhalığım  sığallanır dilimdə. 
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İndi qatır xatirələr başımı, 

Əl çəkməyir suallar da canımdan. 

Nədir, kəsib ayrılığın qarşımı, 

Xəyalınsa yad tək ötür yanımdan. 

 

 

 

 

                Bu  gecə yuxuma gəlmişdin 

 

                        Gəl duraq üz-üzə, tutaq əl-ələ, 

       Həsrətin arzusu qalsın gözündə. 

       Sən mənə məhəbbət nağılı söylə,  

       Həsrətin arzusu qalsın gözündə. 

 

       Gəlim görüşünə, naz eyləyim mən, 

       Verim ürəyimi sənə təzədən. 

       ,,Dəlicəm”, söyləyib könlümü al sən, 

       Həsrətin arzusu qalsın gözündə. 

 

       Sınıq ürəyimin köklə simini, 

       Dindir kədərini, ovut qəmini, 

       Gəl qaytaraq ömrün  şirin dəmini, 

       Həsrətin arzusu qalsın gözündə. 

 

       Olum sarı bülbül, ötüm dil kimi, 

       Qovuşum çölünə, itim yel kimi, 

       Cücərim könlündə, bitim gül kimi, 
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       Həsrətin arzusu qalsın gözündə. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Asta dindir 

 

                          “Hissim, fikrim çaş-baş düşər, 

                           Asta-asta dindir məni.”  

                                                    Narınc Xatun. 

 

Ömür yolu sərt qışadır, 

Asta dindir, könül küsər. 

Xəyallarla baş-başadır, 

Asta dindir, könül küsər. 

 

Ümidləri yalan olub, 

Arzuları güman olub, 

Dərd əlindən talan olub, 

Asta dindir, könül küsər. 

 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 274 

 

Qəm dağından endir deyir, 

Təlaşımı söndür deyir, 

“Asta-asta dindir” –deyir, 

Asta dindir, könül küsər. 

 

Öz içində tüstüləyir, 

Kədərini dəstələyir, 

Həsrətini bəstələyir, 

Asta dindir, könül küsər. 

 

 

 

 

 

 

 

Nədən öyrətdin 

 

Kədərli könlümün qəmli ahəngi, 

Dəyişir gözümdə dünyanı sanki. 

Yetim qalacaqdı, sonda bu sevgi, 

Nədən bəs öyrətdin məni özünə? 

 

Sən ki, özgəsinə bəxtdən pay idin, 

Başqa bir könüldə hay-haray idin, 

Mənimçün əlçatmaz ulduz, ay idin, 

Nədən bəs öyrətdin məni özünə? 
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Bu sevgi çiçək tək solacaq idi, 

Əl atıb saçını yolacaq idi, 

Yalanın qurbanı olacaq idi, 

Nədən bəs öyrətdin məni özünə? 

 

Kədərin əlində büküləcəkdim, 

Xəzələ dönəcək, töküləcəkdim, 

Yenə tənhalığa çəkiləcəkdim, 

Nədən bəs öyrətdin məni özünə? 

 

Söz verdin – dərdimi ovudacaqdın, 

Bu yatmış bəxtimi oyadacaqdın, 

Sən ki, varlığımı unudacaqdın, 

Nədən bəs öyrətdin məni özünə? 

 

Sevincim, kədərə qısılı qalıb, 

Təsəllim gümandan asılı qalıb, 

Könlümün boynuna, qolunu salıb, 

Nədən bəs öyrətdin məni özünə? 

 

 

                          *** 

 

Kaş, təzədən doğulaydım...                                                                        

Oymaq-oymaq boy ataydım...                                                                        

Lap təzədən yazılaydı-                                                    

“Bəxt” adıma...                                                                                  

Olub-keçən 
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 düşməyəydi-                                                   

            heç yadıma... 

Ümid səpiləydi 

yolumun üstə.                                                                   

Bəxtimin sınaq payının-                                                                                      

bələnəydim həsrətinin 

atəşinə, oduna...                                                                                                   

Əriyəydim, gilə-gilə. 

Ömrümün çıraq payının-                                                                

döyəydi gözlərim,                                                                                            

ürəyinin qapısını.                                                                       

Silib gözümün yaşını                                                                                            

düşəydim dildən-dilə. 

Çəkib ağrı-acısını, 

ağ vərəqə köçürəydim,                                                                                      

gileyimi bilə-bilə. 

Görəydim nağıl sehrini... 

Şübhə-güman yox olaydı. 

Çəkəydim,qəm-qəhərini..                                                                               

Vüsalına çatmasam da,                                                                                                                                                 

ümidlərim - 

tox olaydı...                                                                                        

 

                             22.11.09 

 

                               

                                    ***                          

Zəng edib soruşursan- 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 277 

 

“Gülüm, halın necədir?” 

Məgər, özün bilmirsən, 

Var  ikən  yoxluğunu, 

yaşamaq və daşımaq 

məni necə incidir? 

Sənə necə söyləyim ,                                                                                 

gecəmlə gündüzümün  

rəngi necə qarışıb?. 

Gecəmin sükutuyla 

könlümün hay-harayı 

bir-birinə qovuşub... 

Axı, necə mən deyim 

gecə rəngli halımın, 

qəribə ahəngini? 

Həsrətin kölgəsinin                                                                                    

gözümdə itirdiyi- 

həyatımın rəngini?                                                                                       

Ürəyim gah Kür olur, 

Araz olur, kövrəlir.                                                                                               

Yanağımdan yaş deyil, 

gilə-gilə daş gəlir!.                                                                   

Hər gecə yuxumdasan!...                                                                                   

Qəhərim ilmələnib, 

bircə küsgün baxışdır! 

Gileyim kəlmələnib, 

sətir-sətir naxışdır! 

Ruhum olubdur qərib...                                                                       

Kədərim dil-dil ötür. 
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                        Həsrətin qanad gərib, 

                        gəl özünü sən yetir. 

                        Məni sınağa çəkib, 

                        bəxtim durub qəsdimə. 

                        Ümidim boynun büküb, 

                        qısılıbdır köksümə. 

                        Ay könlümün həmdəmi, 

                        sən ki, məni duyardın, 

                        hiss edərdin halımı... 

                        Necə duymursan axı, 

                        könlümdəki sən nəmi?                                                                               

                        İndi gözün bağlımı?                                                                                

                        Demək, eşqin yalanmış... 

                        Sənə nə cavab verim?                                                                      

                        Bilmirəm, necə deyim, 

                        əsiriyəm həsrətin!. 

                        Görmürəm sakit günü..                                                             

                        Sənsiz mənə çox çətin!... 

                        Düşmənə də qıymaram,                   

                        mənim günüm 

   It günü… 

 

                             22.11.09 
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Saчlarыmda  

чiчяklяyir hяsrяtin 
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               Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin 

 

 

Yenə sənsiz, yenə tənha qışım var, 

Xəyallarım, sənsizlikdən üşüyür. 

Yenə sənsiz, yenə tənha qışım var, 

Misralarım, qəm yükündən tövşüyür. 

 

 

Sənsizliyim, meydan açır təkliyə, 

Məni məndən alıb gedir fikir, hey... 

Ahım dönüb, bir xınalı kəkliyə, 

Qayalarda, daşdan-daşa səkir, hey... 

 

 

Bu həsrətdə, bir başlanğıc işarır... 

Bu həsrət də, töhfəsidir qismətin! 

Gözlərimdə, xatirələr yaşarır, 

Saçlarımda, çiçəkləyir həsrətin... 

 

                                                      02.12.2002 
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                             Sənsiz 

 

Sən dilimdə şirin-şərbət kəlməsən, 

Sənsiz lalam, bir quruyan bulağam. 

Sən ömrümə işıq saçan şöləsən, 

Sənsiz tutqun, hisli yanan çırağam. 

 

                                                                                                                            

Sənlə birgə bir yuvacıq qurmuşuq, 

Sənsiz mənə divarları qəfəsdir. 

Sənlə birgə keşiyində durmuşuq, 

Sənsiz, desəm  güləcəyəm, əbəsdir. 

 

 

Sən ümidim, sığınacaq, pənahım, 

Sənsiz çürük, xəzan vurmuş yarpağam. 

Sən təsəllim, dünya səbrim, “günahım”, 

Sənsiz quru, ot bitirməz torpağam. 

 

 

Sənlə  birgə  kədərimi unutdum, 

Sənsiz  səmti, yönü  itən gəmiyəm. 

Sənlə  bütün  dərdlərimi ovutdum, 

Sənsiz, sənin  həsrətinin  qəmiyəm. 

 

                                                Noyabr 2001 
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Sənsiz sahildəyəm 

 

Sənsiz dolanıram sahildə bu gün, 

Küskün ürəyimə,dolub məlalın. 

Həsrətin içimdə açılmaz düyün, 

Başımda dolanır sənin xəyalın... 

 

Qəribə görkəmdir, qərib mənzərə, 

Sular haray salmır, dəniz lal olub. 

Elə bil tutulub, gedibdir fikrə, 

Onun gözləri də, yamanca dolub. 

 

Dayanıb pərişan əlində daraq, 

Telini darayan bir gəlin kimi. 

Suların yarısı güzgütək parlaq, 

Yarısı dalğalı, qıvrım teldimi? 

 

Üzümdən oxudu sular dərdimi, 

Dənizin dibinə kədərim çökdü. 

Sənin əvəzinə mənim telimi, 

Ahəstə oynadıb, meh sığal çəkdi. 

 

Sular məni gördü yetim, kimsəsiz, 

Öz dərdi içində coşdu, çağladı. 

Dərdimi dərdinə qoşaraq, səssiz, 

Sahilin qayası, daşı ağladı. 

                                               11 dekabr 2001. 
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Dəniz və xəyalın 

 

 

Geyib qırçın-qırçın ləpələrini, 

Əyninə sulardan paltar biçibdir. 

Elə bil, mirvari dənələrini, 

İncilər içindən dəniz seçibdir. 

 

 

Buludu döndərib bəyaz örpəyə, 

Başının üstünə çəkib ahəstə. 

Bənzədib özünü şıltaq körpəyə, 

Dərdini dumana büküb ahəstə. 

 

 

Qovsi-qüzeh rəngli, min bir naxışlı, 

Suları sahili öpür sakitcə. 

Karvan-karvan ötən yükü yağışlı 

Buludlar dənizə çökür sakitcə... 

 

 

Sükutla seyr etdim qayanı, daşı, 
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Nigaran gözümdə dəniz yerləşdi. 

Tutuldu aynası, çatıldı qaşı, 

Üfüqdə, göy ilə dəniz birləşdi. 

 

 

    Arzular yol açıb döndü qoşuna, 

    Dalğa-dalğa axıb sahilə çatdı. 

    Xəyalın yeridi, gəldi qarşıma, 

    Ləpələr peşiman olub qayıtdı. 

 

 

Həsrətin soyuğu üşütdü məni. 

Bu mavi səhrada səssiz axdıqca, 

Xəyalın sulardan mənə baxdıqca, 

İlıq təbəssümün isitdi məni. 

 

 

Sular nəğməsini qoşdu səsinə, 

Kövrək pıçıltıyla dindi, danışdı. 

Xəyalım yetişdi sənin əksinə, 

Dənizin qoynunda axdı, qarışdı... 
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Həsrət 

 

 

“Payız yağmuruna dönüb həsrətin” , * 

Dumana bürüyüb sənli dünyamı. 

Xəyalım dolaşır kimsəsiz, yetim, 

Yalanlar bürüyüb sənli dünyamı. 

 

 

Bülbül kimi ötür, ötür kədərim, 

Gecəm, gündüzümə qarışıb itir. 
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Yazdığım hər kəlmə, sətir- kədərim, 

Dərdim düyünlənib içimdə bitir. 

 

 

Qəlbimin harayı, durna qatarı, 

Səssiz səmalarda əriyir gecəm. 

Könlüm kökdən düşüb, çalınmaz tarı, 

Gümanlar qoynunda kiriyir gecəm. 

 

                             *  /Misra Ədalətindir/  

  

                                                                  2007. 
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                              Axır üzümə 

 

 

Sən gedəli dərdin özün yetirib, 

Yağır gilə-gilə, yağır sözümə. 

Sevinc küsüb gedir, yolun itirib, 

Kədər, addım-addım çıxır izimə. 

 

 

Ayrılıq baş alıb, gəlir amansız, 

Çəkir sınağına, qoyur gümansız, 

Tənhalıq ötüşmür bir an ziyansız, 

Bağlayır qolumu, sıxır dizimə. 

 

 

Vüsalın səfərdən qayıdınca, qəm, 

Gətirir özüylə bir dünya ələm, 

Aman da verməyir o insafı kəm, 

Gəlir gülə-gülə, baxır gözümə. 

 

 

Xəyalınla ötür günüm büsbütün, 

Qəhərim içimdə bağlayır düyün, 

Sənsiz keçirdiyim hər saat, hər gün, 

Həsrət damcı-damcı axır üzümə. 
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                  Sənin acığına 

 

Dəli ürəyimdən keçdi bir istək- 

Dönüb göyərçinə, uçum yanına. 

Anasız mələyən körpə quzu tək, 

Qısılım qoynuna, qaçım yanına. 

 

İstədim ki, gəlim mən sənə qonaq, 

Girim ürəyinə elə xəlvəti. 

Dolanıb başına pərvanə sayaq, 

Silim gözlərimdə yatan həsrəti. 

 

İstədim, gizlicə gəlim yuxuna, 

Oxşayım telini, öpüm meh kimi, 

Eləcə əlinə əlim toxuna, 

Getsin ürəyimin sənsiz göynəmi. 

 

İpə-sapa düzdüm dərdi-sərimi, 

Ovuda bilmədim, ötən günləri. 

Köz kimi yandırdı adın dilimi, 

Düzdüm xəyalıma xatirələri. 
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Sənin acığına, yığdım nəfsini, 

Sinəmdə günahkar, sevən ürəyin. 

Sənin acığına, göynədib səni, 

Boğdum ürəyimin, dəli istəyin. 

 

                                20.03.2010. 

 

 

 

 

 

 

Tabe deyilmiş 

 

 

“Unut” söyləyirəm, “çıxar yadından”- 

Ürəyim sözümə tabe deyilmiş... 

“Qurtar ürəyini eşqin odundan” 

Ürəyim sözümə tabe deyilmiş... 

 

Onsuz vüqarımı qəm əyir axı, 

Könlüm şirin-şirin qəm yeyir axı, 

Elə kipriyim də qəm döyür axı, 

Ürəyim sözümə tabe deyilmiş... 

 

Fikirdən bağrımın başı sökülür, 

Ayağım titrəyir, dizim bükülür, 

Gözümdən yaş deyil, sözüm tökülür, 
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Ürəyim sözümə tabe deyilmiş... 

 

Hicran həsrət ilə verir səs-səsə, 

Ayrılıq sevinib, gəlir həvəsə, 

Dursaq da göz-gözə, nəfəs-nəfəsə, 

Ürəyim sözümə tabe deyilmiş... 

 

Taleyim əzəldən toxunub belə, 

Dönmüşəm çaylarda bulanıq selə, 

Demə nahaq yerə tuturam dilə, 

Ürəyim sözümə tabe deyilmiş... 

    

         

 

 

 

                              Yalvarımmı? 

 

        Yalvarımmı gözlərin, 

Hər zaman mənə baxsın. 

Qoy yalvarım, qolların, 

Məni bağrına sıxsın. 

 

Yalvarım dodağına, 

Məni unudar birdən. 

Qoy yalvarım, gecələr, 

Gəlim yuxuna hərdən.. 
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Yalvarımmı ayrılıq, 

Çəkib kənar dayansın. 

Qoy yalvarım  vüsalın, 

Aramızda oyansın. 

 

Yalvarımmı həsrətin, 

Uzaqda salsın köçün. 

Qoy yalvarım  ürəyin, 

Döyünsün  mənim üçün! 
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                Necə deyim ki, sənsizəm? 

 

Harda olsan, gözümdə Sən,  

Dilimdə Sən, sözümdə Sən, 

Külüm də Sən, közüm də Sən, 

Necə deyim ki, Sənsizəm. 

 

Şirin yuxum, xəyalım Sən, 

Kədərim Sən, məlalım Sən, 

Günahım Sən, ”bəlalım” Sən, 

Necə deyim ki, Sənsizəm. 

 

Könlümdəki qəmim Sənsən, 

Sevincimə qənim Sənsən, 

Ürəyimdə mənim, Sənsən, 

Necə deyim ki, Sənsizəm. 

 

Taleyimdə qəm- yaşıdım, 

Sevinc əkdim, qəm daşıdım, 

Həsrətinlə mən yaşadım, 

Necə deyim ki, Sənsizəm. 

 

Könlümdə bir yetim istək,  

Qanadlanır qaranquş tək, 

Desəm, qəmim açar çiçək, 

Necə deyim ki, Sənsizəm. 
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                 Mən səni  sevdim ki... 

 

Mən səni sevəndə elə bildim ki, 

Dönər yuxularım, gerçəyə bir gün. 

Mən səni sevəndə elə bildim ki, 

“Ağ günlər yazarsan, bəxtimə” hər gün. 

 

Mən səni sevmədim, boynum bükülsün, 

Qovrula-qovrula qəmə sarılım. 

Mən səni sevdim ki, qəmim çəkilsin, 

Tənhalıq əlindən qopum, ayrılım. 

 

Mən səni sevmədim, yetimə dönsün, 

Hicranın çəngində sevgimiz yenə. 

Mən səni sevmədim sevdiyim üçün, 

Həsrətin özünü sevdirsin mənə. 

 

Gümanlar içində fikri azanım, 

Elə qarsalanıb alovum-közüm. 

Taleyim yazanı özü pozanım, 

Həsrətə boyanıb dilimdə sözüm. 
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Sənin məhəbbətin, sən demə, haymış, 

Mənim məhəbbətim cavabsız sual... 

Sənin məhəbbətin ötəri paymış, 

Mənim məhəbbətim xəyalmış, xəyal... 

 

 

 

 

 

                                         

Gəl, ovundur könlümü 

 

 

Üzülüb, əldən gedir, 

Gəl, ovundur könlümü. 

Ah çəkir, haray edir, 

Gəl, ovundur könlümü. 

 

Keçir günü il kimi, 

Solur qərənfil kimi, 

Nolar, şirin dil kimi, 

Gəl, ovundur könlümü. 

 

Sən bilmədin qədrini, 

Yel apardı ətrini, 

Sil ayrılıq sətrini, 

Gəl, ovundur könlümü. 
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Ay ömrümdən yox olan, 

Səbrimi etdin talan, 

Söylə, şirin bir yalan, 

Gəl, ovundur könlümü. 

 

                            21.01.2010. 
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                              Gözüm səni gözləyir 

 

 

Xəyalımın köçündə, 

Gözüm səni gözləyir. 

Boğulur yaş içində, 

Gözüm səni gözləyir. 

 

Kəsib ayrılıq yolu, 

Salıb boynuma qolu, 

Qəm dolu, həsrət dolu, 

Gözüm səni gözləyir. 

 

İçib dərdi, möhnəti, 

Ötür səddi, sərhədi, 

Bilmir qadağa nədi, 

Gözüm  səni gözləyir. 

 

Dərdim gülür üzümə, 

Qənim olur dözümə, 

Heç baxmır ki, sözümə, 

Gözüm  səni gözləyir. 

  



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 299 

 

 

                       Necə qıyım mən. 

 

 

Səsin qulağımda sevgi nəğməsi, 

Sığalın telimdə bahar nəfəsi, 

Sevdalı könlümün sənsən həvəsi,     

Səni unutmağa necə qıyım mən . 

 

Sevdim, sevdiyimçün günahım oldun, 

Xoş günüm, ümidim, sabahım oldun, 

Sən ki sığınacaq, pənahım oldun, 

Səni unutmağa necə qıyım mən. 

 

Axı,harda olsam, yanımda sənsən, 

Ruhumu yaşadan canım da sənsən, 

Sənsən ürəyimdə, qanımda sənsən, 

Səni unutmağa necə qıyım mən. 

 

Mən səni unutsam necə gülərəm, 

Sənsiz göz yaşımı necə silərəm, 

Sənin xiffətindən ölə bilərəm, 

Səni unutmağa necə qıyım mən. 
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                          Sən duymadın. 

 

Göydə quşlar duydu məni, 

Sən duymadın .. 

Yerdə daşlar duydu məni, 

 Sən duymadın.. 

 

Buludlar tökdü göz yaşı, 

Ağardı dağların başı, 

Duydu məni nadan,naşı, 

Sən duymadın.. 

 

Ahımdan yandı mələklər, 

Naləmdən soldu çiçəklər, 

Xəbərə gəldi küləklər, 

Sən duymadın... 

 

Şan-şan eylədin bağrımı, 

Satdın yalana doğrumu, 

Hamı duydu can ağrımı, 

Sən duymadın.. 

 

          Aləm duydu yandığımı, 

 Səni Tanrı sandığımı, 

 Amma necə sındığımı- 

  Sən duymadın.. 
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Sənsiz ötən ayı, ili,  

Oldu qəmin gəlhagəli. 

Necə yıxdı Dəstəgülü- 

Sən duymadın... 
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                      “Alabəzək quş idi, 

                        Uçub getdi, o sevda” 

                            Ədalət Səda 

 

 

Ayrılığın havasında, 

Gözlərimdə yaş olmusan. 

Dərdlərimin sırasında, 

Ən əzəli, baş olmusan. 

 

Könlüm ada, həyat dəniz, 

Fırtınası vaxt-vədəsiz, 

Bir küçəyəm səs-səmirsiz, 

Sinəm üstə daş olmusan. 

 

Bulaq çaya qovuşantək, 

Çiçək gülə uyuşantək, 

Bir döyünüb iki ürək, 

Gözüm üstə, qaş olmusan. 

 

İllər ötür ildən ağır, 

Sözüm yoxdur güldən ağır, 

Neyləyirəm, bəs mən fağır,  

“Alabəzək quş” olmusan.. 

 

                            2008. 
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                   Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi 

 

Qaytarın zamanı, qaytarın geri, 

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi.  

Açım vərəq-vərəq ötən günləri, 

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi. 

 

Onun sevgisinin boynu bükükdü, 

Könlü viranəydi, uçuq-sökükdü, 

Alıb dərdimi də dərdinə bükdü, 

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi. 

 

Onun baxışları alov saçırdı, 

Sevincdən, fərəhdən qanad açırdı, 

Arzu qanadında elə uçurdu... 

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi. 

 

O ki, taleyimdə ilk bahar idi, 

Könlümdə eşq adlı bir nübar idi, 

Zilimdə, bəmimdə ötən tar idi, 

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi. 

 

O idi könlümdə bir dəli həvəs, 
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İçimdə hay-haray, köksümdə nəfəs, 

Məni ayrılığa verməzdi o kəs, 

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi... 

 

                                                                     2010. 

 

 

 

 

 

                                           

                              Gəl apar 

 

Həsrət dumanında sevgim itmədi, 

Gəl apar izini izimdən mənim. 

Hicranın, həsrətin sonu bitmədi, 

Gəl apar kədəri üzümdən mənim. 

 

 

Dərdindən saralan gülə dönmüşəm, 

Kamanda inləyən telə dönmüşəm, 

Eşqindən odlanıb, külə dönmüşəm, 

Gəl apar odunu közümdən mənim. 

 

 

Bircə yol, sevgilim, üzümə gül sən, 

Nəmli gözlərimin yaşını sil sən, 

Viranə könlümü dindirə bilsən, 
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Gəl apar sözünü sözümdən mənim. 

 

 

Sanma, bu sevgidən uzaqlaşaram... 

Sənli nağıllarda uşaqlaşaram... 

Nə vaxtsa səninlə qabaqlaşaram... 

Gəl apar şəklini gözümdən mənim... 
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                                       Köçdün axı 

 

Çiçək- yarpaq- gülə bəzək, 

Günəş- torpaq- çölə bəzək. 

Dedin qəmdən gəl, əl üzək, 

Əhd edib, and içdin axı. 

 

Taleyinlə barış dedim, 

İqbalına alış dedim. 

Bir butalı naxış idim... 

Naxışlardan seçdin axı. 

 

Nə istədim- nə fayda, mən, 

Qaldım hayda, harayda mən.        

Atıb çətin dolayda sən, 

Ümidimi biçdin axı. 

 

Bülbül gülə baxan kimi, 

Çöl yağmuru yığan kimi, 

İl ömürdən axan kimi,      

Sən ömrümdən keçdin axı. 

 

Fələk atan daşa dönüb, 

Gözlərimdə yaşa dönüb, 

“Alabəzək” quşa dönüb, 

Ürəyimdən, köçdün axı... 

    

                                                             11.10.2009 
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Bu məhəbbəti 

 

Bu sevda, içimdən nə vaxtdır köçüb, 

Hələ də yerində izi qalıbdır. 

Alovu sozalıb, ocağı keçib, 

Gözümdə işaran közü qalıbdır. 

 

Neçə aylar keçib, ötüb neçə il, 

Sanardım, illərin tozunda itib. 

Sanki, baş alaraq gedən o deyil, 

Həsrəti, ay Allah, gözümdə bitib. 

 

Bilmədim, bu sevda olacaq günah, 

Baxmadım, baxsaydım düzü görərdim. 

Bir dəfə geriyə baxsaydım ancaq, 

Arxamca boylanan gözü görərdim. 

 

Bir zaman, nə vaxtsa məndən xəbərsiz, 

Bu sevda, yenidən qayıtdı bəlkə... 

Girib ürəyimə, səssiz-səmirsiz, 

Qayıdıb, könlümü ovutdu bəlkə... 

 

Keçsə də, bir istək bil, ürəyimdən, 

Güldürə bilmədim bu məhəbbəti. 

Yalvardım Allaha, sil ürəyimdən, 

Sildirə bilmədim, bu məhəbbəti. 

                                                                  2006. 
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                                   İstəmirəm özgəsini 

  

 

   İstədim, payım olmadı, 

   İstəmirəm özgəsini. 

   Qismətim, tayım olmadı, 

   İstəmirəm özgəsini. 

 

 

   Ümidlə baxdım sabaha, 

   Sevib batdım mən günaha,  

   Tərs üzünü gördüm daha, 

   İstəmirəm özgəsini. 

 

 

   Könlüm elə uçuq-sökük, 

   Bənövşəyəm boynu bükük, 

   Öz boyumdan qəmim böyük, 

   İstəmirəm özgəsini. 

 

 

   Yalan sevgi, odsuz ocaq, 

   Ürəyim deyil oyuncaq, 

   Kədərim var qucaq-qucaq, 
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   İstəmirəm özgəsini. 

 

 

   Başımda var min bir sual, 

   Cavabında olmuşam lal, 

   Daha həmdəmimdi xəyal, 

   İstəmirəm özgəsini. 

 

 

   Bir daha durub qəsdimə, 

   Çıxma yolumun üstünə, 

   Məndən məhəbbət istəmə, 

   İstəmirəm özgəsini. 

 

 

   Xəzələ büküm dərdimi, 

   Misraya töküm dərdimi, 

   Qoy özüm çəkim dərdimi, 

   İstəmirəm özgəsini. 
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Bu yağış. 

 

Bu payız  bu yağış elə yağdı ki, 

Yudu, həsrətimin gözü açıldı. 

Gözümü vüsaldan elə yığdı ki, 

Dilimin gileyi, sözü açıldı. 

 

Baxmadı könlümə çəkib nələri, 

Tökdü göydən yerə qəmi, kədəri. 

Yağdıqca, islatdı xatirələri, 

Çəkdi xəyal məni, gözüm qəhəri. 

 

Bürüdü çən-duman, düzü, dünyanı. 

Yağdı, ümidlərim soldu, talandı. 

Yudu, ürəyimdə qalan gümanı, 

Dərdimin üstünə kədər qalandı. 

 

Sanırdım bu payız, dərdi yıxaram, 

Bu yağış, qüssəmi yuyub aparar. 

Ovcumun içinə yağış yığaram, 

Məni kədərimdən alıb qoparar. 

 

Elə bil, qəsd ilə yağdı bu yağış, 

Saldı aramıza naxışlarını. 

Elə bil, qəsd ilə yağdı bu yağış, 

Yudu gözlərimdən baxışlarını. 

                                                              2010. 
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                                Həsrətinə göz dəyib. 

 

Qalıb quru ad kimi, 

Həsrətinə göz dəyib. 

Olub özgə, yad kimi, 

Həsrətinə göz dəyib. 

 

Döyünmür ürək kimi, 

Titrəmir istək kimi, 

Saralır çiçək kimi, 

Həsrətinə göz dəyib. 

 

Nə yolumu gözləyir, 

Nə də mənə” döz” deyir. 

İçin-için inləyir, 

Həsrətinə göz dəyib. 

 

Nə var sorağı, səsi, 

Nə duyulur nəfəsi. 

Uzaq düşür kölgəsi, 

Həsrətinə göz dəyib. 

 

Yatıram yuxumdadı, 
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Əlləri yaxamdadı. 

İtibdir şirin dadı, 

Həsrətinə göz dəyib. 

 

Bilmirəm, uzaq durum, 

Ya da ki, ovundurum... 

Qoy üzərlik yandırım, 

Həsrətinə göz dəyib. 

 

 

 

 

                          T Ə K B E Y T 

 

                       Vüsalının acıydım, 

                      Həsrətindən doymuşam... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              Umduğum məhəbbət yaz yağışıymış 
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Bu da taleyimin bir naxışıymış,   

Məni həsrətinlə baş-başa qoydu. 

Umduğum məhəbbət yaz yağışıymış, 

Qəmini könlümə çilədi, doydu... 

 

Mən sənə demişdim “ulduz, ayıq biz”, 

“Bəxtimə ağ günlər yazma”, amandı. 

“Səmti ayrı olan iki çayıq biz”, 

“Gördüyün yuxunu yozma”, amandı. 

 

Sənə inanmışdım sabahım kimi, 

Yox idi gözümdə nə vaxt, nə vədə. 

Çəkdim ağrısını günahım kimi, 

Dərdimin üzünə güldüm hələ də. 

 

Yanmadıq ocaqda, alışdıq, söndük,   

“Uzaq üfüqlərdə itən yol” kimi. 

"Var imiş, yox imiş", nağıla döndük, 

Qismətin əlində qara qul kimi. 

 

Daha baxışların könlümü almaz,   

Elə ağlar qoydun “dağlar qızını”.   

Səni sevdiyimtək heç nağıl olmaz,  

 Elə yanacaqsan ömrün uzunu. 
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                       Mənim deyilsən 

 

 

Sənsiz sənin ilə illər yaşadım, 

Vüsalın xəyalmış, gümanmış demə. 

Şirin həsrətinin yükün daşıdım, 

Umduğum məhəbbət, talanmış demə. 

 

 

Bəxtin ətəyindən tutub yeridim, 

Dərdin isitisindən yandım, əridim, 

Səbrin qucağında, bir az kiridim, 

Arzular, sahilsiz ümmanmış demə. 

 

 

Doğmadan od aldım, közüm böyüdü, 

Kəlmə-kəlmə hördüm, sözüm böyüdü, 

İçimdə bir qədər dözüm böyüdü, 

Tənhalıq mənimçün həyanmış demə. 

 

 

Bilmədim nə idi, bu nə işdi ki, 

Həsrətin o qədər həzinləşdi ki, 

Elə doğmalaşıb, şirinləşdi ki, 

Yanında vüsalın yalanmış demə. 
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                                       2007. 
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                      Yollar, düşüncələr... 

 

Bir vaxt vardı, 

 yerə-göyə sığışmazdı 

         xəyallarım... 

Bu kainat 

           mənə dardı, 

ipə-sapa 

            yatmaz  idi, 

gerçəkliklə 

            barışmazdı, 

            xəyallarım... 

İllər ötdü, 

           zaman keçdi, 

qanadımı  

               sındıraraq, 

göydən məni  

                qopardılar, 

dolanaraq ayağıma, 

məni çəkib- 

               apardılar... 

Yollar, yollar!.. 

Həsrət yolu –  

              qəmlə dolu... 

Güman yolu –  

              ümid dolu... 

Bu yolların 

            sayı nə çox... 
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Qəlbimdəki 

                dağlar kimi, 

çalın-çarpaz 

              eniş-yoxuş.. 

Arxasız da  

                saysa məni, 

əyilmədim 

                    tufanlara... 

Tanımadım   başqa rəngi, 

gördüyüm rəng –  

               ağ və qara... 

Yorulmağa 

          vaxtım da yox.. 

Bu yolları 

               yorğun salıb, 

qəm-kədərim... 

Qübarımı-  

                  yola sərib, 

əzabımı  yola verib, 

gileyimi tökdüm yola. 

ömür adlı 

                  karvanımı, 

           çəkdim yola... 

İçimdəki- 

           qəm layından, 

yollar oldu 

            tək xəbərdar.. 

Dilə gəlib 
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             dindi yollar... 

Qovuşaraq, 

                 qarışaraq 

                            üfüqlərdə 

                   itdi  yollar. 

Qulağı kar, 

             gözü də kor, 

uzaqlarda 

              bitdi  yollar... 

Taleyim kor.. 

Daşmaqdadır 

səbir kasam. 

Yolum ümid- 

                  əlimdədir, 

“inam” əsam. 

Zil qaranlıq- 

                  üfüqlərdə, 

“Şəfəq” görmək 

                  arzusuyla, 

addım-addım, 

                   yeriyirəm- 

bu yollarda... 

 

                                   12.05.2004 
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                         Dara çəkərəm 

 

 

Vaxt vardı sinəndə dəli ürəkdim, 

Demə dəliliyim üzəcək səni. 

Vaxt vardı gözündə zərif çiçəkdim, 

Baxışın soyudu, soldurdu məni. 

 

Gözlərin bənzərdi yanar ulduza, 

Bilməzdim könlümə qor yağdıracaq. 

Sən demə o sevgi dönəcək buza, 

İpək saçlarıma qar yağdıracaq. 

 

Mənə səndən yaxın kim vardı axı, 

Dərdimi götürüb, üstünə qaçdım. 

Gördüm sevda dolu şirin bir yuxu, 

“Qırxıncı otağın” qapısın açdım. 

 

İllər qaranəfəs çatdıqca başa, 

Elə yaşayıram dərdi-sərimlə. 

Dəli ürəyimlə verib baş-başa, 

İndi oynayıram əsəblərimlə. 

 

Daha söz vermişəm özüm-özümə, 

Demişəm, kədərin dizin bükəcəm. 

“Sevirəm” kəlməsi qatsa sözümə, 

Dilimin özünü dara çəkəcəm. 
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                                                           2009. 

 

 

 

 

 

 

                                          

Bilmirəm 

 

Söz verərəm özümə: 

Alışıb tənhalığa,  

ovudub sənsizliyi, 

unudaram səsini.. 

Dəli ürəyimdəki 

istəyimi boğaram, 

silərəm dodağımdan 

buz kimi nəfəsini. 

Gözlərimi yumaram, 

çalışıb xəyalımdan 

gözümün yaşı ilə,  

şəklini də yuyaram..          

Ürəyimdə tutduğun  

bir dünyanın yerinə 

pay etdiyin boşluğa- 

qara bir daş qoyaram..  

Hər an,səndən ötəri, 

göynəsə burnum ucu, 
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sökülsə bağrım başı, 

gözləsəm də yolunu- 

heç sözümə baxmayan 

içimdəki ümidlə, 

ovudaram dərdimi... 

Unudaram sən kimi, 

   sevincimə qənimi... 

   Şübhə etmə bir gilə.. 

   Dedim əməl edərəm, 

   dediyim hər kəlməyə. 

   Sənli xəyallarımı 

səpərəm göy üzünə… 

Dəcəl uşaqlar kimi, 

vurub dağıdaram, bil. 

Dedim, unudaram, bil.. 

Amma, 

dəli ürəyim 

baxacaqmı sözümə, 

dözəcəkmi nisgilə, 

sözümü tutacaqmı? 

Səni unudacaqmı? 

Hayıf, 

hayıf- 

     bilmirəm !!. 
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Hələ mən 

 

Bu sevdanı Tanrı payı sanaraq, 

Qalasını  tikəcəyəm hələ mən. 

Əzabını birkərəmlik danaraq, 

Ağrısını çəkəcəyəm, hələ mən. 

 

Kədərimin üzünə də gülərək, 

Acısını, şirin-şərbət bilərək, 

Yaddaşımdan, bu günümdən silərək, 

Xatirəyə  bükəcəyəm hələ mən. 

 

Sısqa bulaq kimi həzin axaraq, 

Dönüb göy buluda şimşək çaxaraq, 

Həsrətini yandıraraq, yaxaraq, 

Divarını  sökəcəyəm hələ mən. 

 

Sanacağam kipriyimə qonub şeh, 

Qəhər nədi, ürəyimdi dolub eh... 

Gilə-gilə sübh əsəndə sərin meh, 

Yanağına çökəcəyəm hələ mən. 

 

Taleyimin qəribədir oyunu, 

Biçir elə əlvan-əlvan qəm donu. 

Olacaq ki, bu oyunun bir sonu, 

Sevinc donu tikəcəyəm hələ mən. 
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Unut məni 

 

 

Səni yoldan eyləmirəm, 

Bacararsan, unut məni. 

Elə-belə söyləmirəm, 

Bacararsan, unut məni. 

 

 

Unudarsan, min dərdini, 

Ovudarsan, min dərdini, 

Lap sevsən də özgəsini, 

Bacararsan, unut məni. 

 

 

Addımlayıb ildən-ilə, 

Əriyərsən, gilə-gilə, 

Sevdiyini bilə-bilə, 

Bacararsan, unut məni. 

 

 

Eh, ruhunu uçurarsan, 

Yuxunu da qaçırarsan, 

Heç sanma ki, bacararsan, 

Bacararsan, unut məni. 
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Məni bağışla 

 

 

Ey eşqini unudanım, 

Mən o eşqi necə anım? 

Söylə, səni necə danım? 

Bağışla, məni bağışla. 

 

 

Mən bulaqdım, sən çinarım, 

Mən könüldüm, sən qubarım. 

Sevmək idi mənim varım... 

Bağışla, məni bağışla. 

 

 

Bu sevdaya oldun qənim, 

Ey əhdindən tez dönənim. 

Mən sabaham, sən dünənim, 

Bağışla, məni bağışla. 
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Yolчu 
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Yolçu 

 

Küsüb taleyindən, 

       bəxtindən  

                  küsüb... 

Hər şeydən, 

         əlini üzüb.. 

Onu- 

       hara aparacağının 

    fərqinə varmadan, 

yolun  ağını 

       əlinə alıb, 

başını 

           aşağı salıb, 

yorğun-yorğun 

                 yeriyir... 

İtirib  

        hər şeyini –  

doğmasını, 

        yadını... 

 Hətta, 

     öz adını  

         da!.. 

    Bu yolçu.. 
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Dördlüklər 

 

Niyə taleyimdən qalım narazı? 

İnsan var övlada qalıb tamarzı. 

Bəxtim yazılsa da yarımçıq, şükür! 

Tanrım verib mənə  oğulu,qızı. 

      

  *       *        * 

Könlüm elə divanədir, 

Sanarsan ki, pərvanədir. 

Şirin nəğmə, təranədir, 

Həsrətinlə, ötür dil-dil. 

 

. *      *      * 

Həsrətini doğradıqca sözümdə, 

Misra-misra, çiçək açır kədərim. 

Şikayətim iz saldıqca üzümdə, 

Bənövşə tək, ətir saçır kədərim. 

 

      *      *     * 

Hicran günlərini hər gün sayardıq, 

İndi ayrılığın illərə sığmır. 

Sözsüz baxışlardan elə doyardıq, 

Daha baxışından məhəbbət yağmır. 
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                 *      *      * 

          Bir yalan məhəbbətin, 

          Ümidinə sığındım. 

          Məni kora döndərən, 

          İstisinə qızındım. 

 

                  *     *      * 

                    Vüsalınla bacıdır, 

           Hey başımı aldadır. 

           Demərəm ki, acıdır, 

           Həsrətin də bal dadır.  

          

                           *    *     * 

         

                               

                                     Bayatılar 

 

     Əzizim, şahım atam, 

     Arxam, pənahım atam. 

     Ömrün nə qısa oldu, 

     Kəsilməz, ahım atam. 

               ..... 

   

     Vardı şirin arzular, 

     Qıymadı Pərvərdigar. 

     Oldu necə tarimar, 

     Mənim atalı dünyam. 

                ........ 
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Atanın adı şirin, 

Ata kölgəsi sərin. 

Atasız qalsan əgər, 

Heç yerdə olmaz yerin.  

           ..... 

Neyçün əcələ uydun? 

Bizdən beləmi doydun? 

Bizə «yetim» dedilər, 

Anamı tənha qoydun. 

             ..... 

Düşmüşdü dərdə bacım, 

Olmadı bir əlacım. 

Atamı tək qoymadı, 

Yanına köçdü bacım.      

             ..... 

Gülüm, çiçəyim bacım, 

Gözəl, göyçəyim bacım. 

Tökürəm göz yaşımı, 

Qurtarmır dərdim, acım. 

            ....... 

                                 Çoxlu arzun var idi, 

Dünya sənə dar idi, 

«Yetim »  adından bezdin, 

 Yetimliyin ar idi? 

             ..... 
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Əziziyəm Dürdanə, 

İnci danə, zər danə. 

Altı bacı içində, 

Görünürdün bir danə. 

             ..... 

 

Ucalıb göyə ahım... 

Tək sən idin pənahım... 

Nədəndi, səni sevmək, 

Oldu mənim günahım. 

            ..... 

 

Sanmayın ki, naşıyam, 

Sellənən göz yaşıyam. 

Puç olmuş arzulara, 

Mən özüm başdaşıyam. 

            ..... 

 

Əzizim, Babadağım, 

Sahdağım, Babadağım. 

Bir dilək diləmişəm, 

Verəcək Babadağım. 

            ..... 

 

Yol çəkir... 

Gözlərim hey yol çəkir. 

Xəyalım kəklik kimi, 

Dağda, qayada səkir. 
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Tat dilində bayatılar 

 

Çü koştum, çü kohur bu, 

Ərs bə çümmən nohur bu. 

Dərdi- sərmən yə ümür, 

Xəndisdənmən, yohur bu. 

            *** 

Şo mən, ruz mən ruz nə bu, 

Fələk bə mən düz nə bu, 

Xosdum bi dərd, qəhr tüyüm, 

Aşuq omo, saz nə bu. 

            *** 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 334 

 

Saxdi xəzəl, zərd mənə, 

Kulək vögüfd, bərd mənə. 

Həzorto loğman boşu, 

Nəmudunu dərdmənə. 

            *** 

Varast ruz, güroşt mohho, 

Virixt əçümmən xoho. 

Fələk bəmən oyun voxd, 

Təhno mundum bi rahho.                                                                                       

           *** 

Doğmahorə yod dürüm, 

Bə hər yeki, yod bürüm. 

Bəmən suxdə üzgərə, 

Yodə, durə,dust dürüm.                

            *** 

Piyərmən nə, moymən hist, 

Bimən to, yə kəsi nist. 

Keşrəmənə nəmdunu, 

Nə düşmən, nədeyiş dust. 

 

 

                       Əçümmən mara bədur 

 

 

Mən türə bi xo dürüm, 

Hiç əz tü sir nə birüm, 

Tüsüz munum, ümmürüm, 

Əçümmən mara bədur. 
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Bi rahhomən poyisdi, 

Tü bə ruzmən doyişdi, 

Əsəlmən, mənə xosdi, 

Əçümmən mara bədur. 

 

Hicran bomun xəndisdey, 

Bə kuçəho vəngəsdey, 

Bomun rahhorə basdey, 

Əçümmən mara bədur. 

 

Ümürmənə afdeyi, 

Bə dülmən darafdeyi, 

Dərdhomənə yofdeyi, 

Əçümmən mara bədur. 

 

Bötü xiffət misözüm, 

Bil bötü mən naz sözüm. 

Bə cunmən nə mund dözüm, 

Əçümmən mara bədur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Bacımın xatirəsi 
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Saf idi şüşə kimi, 

Bacımın xatirəsi. 

Qaldı bənövşə kimi, 

Bacımın xatirəsi. 

 

Dürr danəsi, incidi, 

Elə kövrək, incədi, 

Açılmayan qönçədi, 

Bacımın xatirəsi. 

 

Gün tək qüruba endi, 

Şam tək əridi, söndü, 

Şirin xəyala döndü, 

Bacımın xatirəsi. 

 

Yaşa döndü gözümdə, 

Giley oldu sözümdə. 

Bir yanğıdı közümdə, 

Bacımın xatirəsi. 

 

Fələk etdi xəyanət, 

İtdi dözüm, dəyanət. 

Qaldı bizə əmanət, 

Bacımın xatirəsi. 
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                                    Atam köçdü 

 

                      Bu zalım Fələyin insafı varmı, 

Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim? 

Məgər  bundan ağır cəza olarmı, 

Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim? 

 

 

Dönüb al şəfəqə nura boyanmaz, 

Getdiyi yuxudan bir də oyanmaz. 

Bilirəm bu dərdə dağ da  dayanmaz, 

Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim? 

 

 

Yarandı üzündə sirli bir halət, 

Qondu gözlərinə əbədi həsrət. 

Yazıldı alnına bu bəxt, bu qismət, 

Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim? 
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                             Atasızlığım 

 

O günü adladım  qəm dünyasına, 

Dərdin zirvəsini gördüm gözümlə. 

O günü boyandım ata yasına, 

İlk dəfə kəc düşdüm özüm-özümlə. 

 

Əzrayıl atamı elə haqladı, 

Ağzımda  od tutub dilim də yandı. 

Vaxtsız ölümünə yer, göy ağladı, 

Yandım ocaq kimi, külüm də yandı. 

 

Yandırdı gözümü dərdim-qəhərim, 

Qurudu içimdə arzu-diləyim. 

Rəngini itirdi axşam-səhərim, 

Hicrana kökləndi, yandı ürəyim. 

 

Tufan elə aldı məni qoynuna, 

Düşdüm burulğana tək yarpaq kimi. 

Dözdükcə fələyin sərt oyununa, 

Qovruldum, qovrulan bir torpaq kimi. 

 

Qurğuşuntək ağır qüssə, kədər,qəm, 

Dərdin qucağında əritdi məni. 

Ata əvəzinə, qucaqladı qəm, 

Öpdü gözlərimdən, kiritdi məni. 
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                                            Anam qocalır 

 

          Bahara dönər o,  biz üşüyəndə, 

Bahara bənzəryir, anam hər zaman. 

Büdrəyib dizimiz yerə dəyəndə, 

Dilində bitirib bir kəlmə, “ay can”. 

 

          Keçdikcə ömründən qayğılı illər, 

Şəvə saçlarında ağ çiçək açıb. 

Əsdikcə başının üstündən yellər, 

Çəkilib gözündən, yuxusu qaçıb. 

 

          Gözündə balaca uşağıq hələ, 

Başımız ağrısa, gözü nəm çəkir. 

Hərdən incisə də gətirmir dilə, 

Gizlədib dərdini solur, qəm çəkir. 

 

          Açır dan üzünü quş yuxusuyla, 

Qoynu sığınacaq, isti yerimdi. 

Elə bir ətrimdir, süd qoxusuyla, 

Ən kövrək duyğumdur, həzin şerimdi. 

 

          Sinəsi bənövşə, nərgiz qoxulu, 
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Sirr dolu, sehirli dünyamdı anam. 

Nağıllı, dastanlı, şirin yuxulu, 

Həzin bayatımdı, laylamdı  anam. 

 

          Nə zaman  sığınsam isti qoynuna, 

Ana olduğumu unuduram mən. 

Kövrəlib qolumu salsam boynuna, 

Dərdimi, qəmimi ovuduram mən. 

 

Düşdükcə  alnına hər qırış, düyün, 

Gözümün önündə anam ucalır. 

Ötür fəsil-fəsil, keçir ömür-gün, 

Mən yaşa doluram, anam qocalır. 

 

 

 

Ad  günün  mübarək 

  (Lerikdə müdrik ağsaqqal,dəyərli  

                          ziyalı Əliheydər Əliyevin yubile- 

                          yinə) 

 

 

Tarixi  yerlərə etdikcə səfər, 

Bizlərə bəxş etdin nadir incilər. 

Olsun  qismətində  uğurlu günlər, 

Ad günün, şad günün mübarək olsun. 

 

Saxladın el içrə, ləyaqətini, 
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Göstərdin yurduna, səxavətini, 

Qorudun  torpağın  əmanətini, 

Ad günün, şad günün mübarək olsun. 

 

          Keçdikcə  fəsillər  yetir qocalıq, 

          Gətirib əməlin sənə ucalıq, 

          Olsun köməyində  daima  Xaliq, 

          Ad günün, şad günün mübarək olsun. 

 

          Qəlbində diləyin, arzun çin olsun, 

          Sevinclə, fərəhlə ürəyin dolsun, 

          Sənin ad günlərin, görüm yüz olsun, 

          Ad günün, şad günün mübarək olsun. 

 

 

 

 

                      Səyyadın səsindən məhəbbət yağır  

    

                                 /Sevimli müğənni Səyyad  

                                 Əlizadəyə həsr olunub/ 

                         

        Sanki insan deyil, bülbüldür ötür, 

        Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

        Sevən ürəklərin həsrəti bitir, 

        Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

 

        Həzin avaz ilə oxuyan zaman, 
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        Qəmli baxışlardan çəkilir duman. 

        Dolur ürəklərə şirin bir güman, 

        Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

 

 

        Duymayın sevginin ayazın deyir, 

      “Çəkin bir gözəlin” o, nazın- deyir, 

       Uzun “gecələrin bəyazın”- deyir, 

       Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

 

       Nəğməsi nağıldı, şirin bir yuxu, 

       Bülbüldən dil alır, güllərdən qoxu, 

       “Gözlə gələcəyəm” söyləyir axı, 

       Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

 

   Düşüb qismətinə bu pay, bu yazı, 

    Səsinin istisi, əridir buzu, 

    Sehirdi, ovsundu şirin avazı, 

    Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

 

    Həzin-həzin deyir öz nəğməsini, 

    Sevir dəli kimi “Su pərisi”ni, 

    Tanrımız qorusun kövrək səsini, 

    Səyyadın səsindən məhəbbət yağır. 

 

                                        02.05.2002.  
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Mяnim 

 gцl balalarыm 
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         Mənim gül balalarım 

 

                              Şan-şöhrətim, adımdır, 

Mənim gül balalarım. 

Ömrümdür, həyatımdır, 
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Mənim gül balalarım. 

 

 

Arzumdur, diləyimdir 

Duzumdur, çörəyimdir, 

Hər zaman gərəyimdir, 

Mənim gül balalarım. 

 

 

Bayatım, nağılımdır, 

Telimdə sığalımdır, 

Qızımdır, oğulumdur, 

Mənim gül balalarım. 

 

 

Başımda çələngimdir, 

Səsimdə ahəngimdir, 

Heyratımdır, Cəngimdir, 

Mənim gül balalarım. 

 

 

Eşqim, məhəbbətimdir, 

Hünərim, cürətimdir, 

         Düzüm, həqiqətimdir, 

Mənim gül balalarım. 

 

Sarayımdır, qalamdır, 

Həm atam, həm anamdır, 
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Tanrı payı balamdır, 

Mənim gül balalarım. 

 

 

 

 

                             Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi 

 

 

Yaranıb Tanrının öz qüdrətindən, 

Adəmlə Həvvanın məhəbbətindən, 

Torpağın, Günəşin hərarətindən, 

Dünyanın günahsız körpələridi, 

Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi. 

 

 

Canlı yaddaşıdı qərinələrin, 

Tarixə yazılan səhifələrin, 

Qiymətsiz varıdır xəzinələrin, 

Atanın-ananın Göyü, Yeridi, 

Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi. 

 

 

Bəşərə pay düşən şirin töhfədi, 

Günəşə boylanan yaşıl pöhrədi, 

Həyat ağacında bardı, bəhrədi, 

Budağı biridi, gülü biridi, 

Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi. 
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        Həyatın ləzzəti, həm mənasıdı, 

        Sevən könüllərin öz dünyasıdı, 

        Hər biri ürəyin bir parasıdı, 

        Sevinci, fərəhi, dərdi- səridi, 

        Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi. 

 

 

       Dilində nəğməsi, sözü insanın, 

       Ocağında odu, közü insanın, 

       Sonunda həyatda izi insanın, 

       Qocalan çağında ümid yeridi, 

       Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi. 

  

31 may 2009 
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     Qızım dünyaya gəldi. 

 

         O günə olsun şükür, 

Taleyim üzə güldü. 

O günə olsun şükür, 

Qızım dünyaya gəldi. 

 

Tanrıdan şirin payım, 

Mələk qızım, Şəfəqim. 

Ömrümün ilk nübarı, 

Çiçək qızım, Şəfəqim. 

 

Gəldiyin  gün ömrümə, 

Bəxtimə  günəş doğdu. 

Sevinc  etdi zümzümə, 

Fərəhim qəmi boğdu. 

 

Oyandı  ümidlərim, 

Coşdu  arzum, həvəsim. 

Qızım, nurlu  səhərim, 

Oldun  canda  nəfəsim. 
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Oğul balamsan 

 

                              /Oğlum Şafiqə/ 

 

Sən gələcəyim, 

Arzum, gerçəyim, 

Ümid çiçəyim, 

Oğul balamsan. 

 

Nurlu səhərim, 

Qüvvəm, hünərim, 

Qolda təpərim, 

Oğul balamsan. 

 

Fəxrim, qürurum, 

Arazım-Kürüm, 

Gözümdə nurum, 

Oğul balamsan. 

 

Od-ocaq yerim, 

Umacaq yerim, 

Bal kimi şirin, 

Oğul balamsan. 
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                            Balaca ulduzumsan 

 

 

        Ən gözəl laylam mənim, 

        Ən şirin dünyam mənim, 

        Sən körpə Leylam mənim,  

                       Balaca ulduzumsan. 

 

         Güləndə şirin-şirin, 

         Evdə olur toy-düyün, 

Bir az nazlı, ərköyün, 

Balaca ulduzumsan. 

 

          Ətirli, tər çiçəyim, 

          Ən zərif, ən kövrəyim, 

          Hurim, nazlı mələyim, 

 Balaca ulduzumsan. 

 

 Gəl ey süsən-nərgizim, 

 Dilimdə şirin sözüm, 

 Sən mənim çiçək qızım, 

 Balaca ulduzumsan. 
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           Payın olsun 

 

 

          (Qızım Leyla gəlin köçəndə yazılan şeir) 

 

 

Qızım, baxtın ağlığı, 

Səadət payın olsun. 

Arzumdur, can sağlığı, 

Məhəbbət, payın olsun. 

 

Ol eşqinin sadiqi, 

Öz eşqinin aşiqi, 

Təmiz adın layiqi, 

Səadət, payın olsun. 

 

Dilini et bal, şəkər, 

Çöhrəndə açsın səhər. 

Görüm səni bəxtəvər, 

Ləyaqət, payın olsun. 

 

Ay qızım, qəlbin gərək, 

Həm od olsun, həm çiçək. 

Həm xeyirxah  bir mələk, 

Dəyanət, payın olsun. 

 

Fərəhin yanağında, 
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Təbəssüm dodağında, 

Qaynata ocağında, 

Hərarət, payın olsun. 

 

Ay quda, canım-görüm, 

İndi sənədir sözüm. 

Bu gündən  Leyla qızım, 

Bu balaca ulduzum, 

Əmanət payın olsun.. 

 

 

 

 

Təbrik 

 

           Bu sevgini siz birlikdə yaşayın, 

           Aldanmayın var-dövlətə, daş-qaşa. 

           Sevincini, fərəhini daşıyın, 

           Bir cüt göyərçin tək, verin baş-başa. 

 

           Uca tutun  qiymətini  bu  eşqin, 

           İtirməyin ismətini bu eşqin, 

           Tanrı versin qismətini bu eşqin, 

            Qoy sevgi oxunuz dəyməsin daşa. 

 

            Çəkdiyiniz- qəm olmasın dünyada, 

            Gözləriniz- nəm olmasın dünyada, 

            Taleyiniz- kəm olmasın dünyada, 
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            Arzu-diləyiniz çıxmasın boşa. 

 

Qapınızı qüssə-kədər kəsməsin, 

Başınızdan hicran yeli əsməsin, 

Ürəyiniz bir-birindən küsməsin, 

Ömür sahilinə yeriyin qoşa. 

 

 

 

 

 

 

Körpə Yusifim 

 

 

Səndən ətri gəlir çiçəyin,gülün, 

Şirindi hər kəlmən, bal kimi dilin, 

Qoy mənalı keçsin ötən hər ilin, 

Ad günün mübarək, körpə Yusifim. 

 

 

Sən ana könlündə min arzu, dilək, 

Ata ürəyində döyünən ürək, 

Baban, nənən üçün körpə bir mələk, 

Ad günün mübarək, körpə Yusifim. 

 

 

Qazana bilməkçün el məhəbbəti, 
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Sənə həmdəm olsun öz dəyanətin, 

“Yusif” kamilliyi olsun qismətin, 

Ad günün mübarək, körpə Yusifim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arzu ürəyimdi. 

                              /Mahnı/ 

 

Yolum üstə bitən çiçək, 

Gəl boylanma göyçək-göyçək. 

Sinəmdəki vuran ürək, 

Deyir,”Arzu diləyimdi”. 

 

Sənsən Yaqut, Yəmənim də, 

Bağçam, bağım, çəmənim də. 

Gülür nərgiz, süsənim də, 

Deyir, ”Arzu çiçəyimdi”. 
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Əl tələsər çiçək üzə, 

Gözüm baxmaz özgə gözə. 

Ağlım elə durub üzə, 

Deyir,  ”Arzu gərəyimdi”. 

 

Qoy niyyətim olsun bəlli, 

Ay sevdiyim  şirin dilli. 

Ovunmayır  könlüm dəli, 

Deyir, ”Arzu ürəyimdi”. 

 

Sənsiz ömrüm olar hədər, 

Gedər sevinc, gələr kədər. 

Hamı mənə-Ay bəxtəvər, 

Deyir, ”Arzu mələyindi”. 

 

 

 

Rəfiqəm 

 

/Mahnı/ 

 

Ağ əlləri bir cüt çiçək, 

Özü göydən enən mələk, 

Gülümsəyir göyçək-göyçək, 

Rəfiqəm, mələyim mənim. 

 

Baxanda qıyqacı hərdən, 
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Gözəldi hüsnü qəmərdən, 

Şirindi baldan-şəkərdən, 

Rəfiqəm, mələyim mənim. 

 

Gəl, dillənsin könül tarım, 

Ötüb keçsin intizarım, 

Çiçək açsın arzularım, 

Rəfiqəm,  mələyim mənim. 

 

Ulduzunu dərib göyün, 

Bu qız olubdur ərköyün. 

Naz eyləyir şirin-şirin, 

Rəfiqəm,  mələyim mənim. 
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                                   Zaurum 

 

/Mahnı/ 

 

Sənsən təranəsi, tarı könlümün, 

Ən uca zirvəsi, qarı könlümün, 

Həyatda dövləti, varı könlümün, 

ZAURUM. 

 

Hekayəm, dastanım, gerçək nağılım, 

Ay mənim bal dadım, şirin noğulum, 

Qolumun qüvvəti, Ağ atlı oğlum, 

Zaurum.   

 

Sən yurdum, ocağım, odum, közümsən, 

Bayatım,l aylamsan, şirin sözümsən, 

Kövrək ürəyimsən, mənim özümsən, 

Zaurum. 

 

Sözümün vurğusu, sənsən nidası, 

Gözümün qarası, nuru, ziyası, 

Könlümün arzusu, ümid dünyası, 

Zaurum. 
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Elmira 

 

/Mahnı/ 

 

Baldı  dili-dodağı, 

Dağ  çiçəyi, yanağı, 

Ömrümün  ağ  varağı, 

Nazlı  qızım  Elmira. 

 

Elə  zərif, incədi, 

Dürrdü, gövhər, incidi, 

Atanın  sevincidi, 

Nazlı qızım  Elmira. 

 

Könlümün  zümzüməsi, 

Sualı, nida  səsi, 

Yaşamağa  həvəsi, 

Nazlı  qızım  Elmira. 

 

Kövrəkdi, şüşə  kimi, 

Küsər  bənövşə  kimi, 

Ovundurar  qəlbimi, 

Nazlı  qızım  Elmira. 

 

Dinəndə şirin-şirin, 

Qənimidir kədərin, 

Ürəyimdədir yerin, 

Nazlı qızım Elmira. 
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Daь чayы 
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                        Dağ çayı. 

 

Yığıb ətəyini, enir dağlardan, 

Yerişinə naz da qatır dağ çayı. 

Elə hay-harayla dönür dağlardan, 

Dərin dərələrdə itir dağ çayı. 

 

Dərdikcə zirvədən bulud əlçimi, 

Sığmır yatağına bir ümman kimi. 

Qoparıb dibindən pəhlivan kimi, 

Oynadır qayanı tutur dağ çayı. 

 

Hayqırıb dəli tək, çəkəndə nərə, 

Durmur qarşısında nə dağ, nə dərə. 

Kəsəndə yolunu onun bənd-bərə, 

Dəlib sinəsini ötür dağ çayı. 

 

Dərələr boyunca axır, burulur, 

Yastı qayalarda rəngi durulur, 

Səsindən-küyündən elə yorulur, 

Açıb hörüyünü yatır dağ çayı. 

 

Yol gəlir, gündüzü-gecəsi oyaq, 

Hərdən qayalarda saxlayır ayaq, 

Yağı tələsinə düşən qız sayaq, 

Özünü qayadan atır dağ çayı. 

 

 Dərya həsrətinin qəhrinə düşüb, 
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 Çöllərin, düzlərin mehrinə düşüb, 

 İnci ləpələrin sehrinə düşüb, 

 Yetişir dəryaya çatır dağ çayı. 

 

 

 

Verir, bahar sorağını 

 

Dan üzü şəbnəmin şehi, 

Verir bahar sorağını. 

Bircə əsim səhər mehi, 

Verir bahar sorağını. 

 

Vaxtı çatır köçha-köçün, 

El başlayır əkin-biçin, 

Qış ağlayır için-için, 

Verir bahar sorağını. 

 

Çaylar daşıb, sel gətirir, 

Daş qoparıb, lil gətirir, 

Yel babamız yel gətirir, 

Verir bahar sorağını. 

 

Geri dönür durna səsi, 

Çöl bəzəyir gül nəfəsi, 

Bulaqların zümzüməsi, 

Verir bahar sorağını. 

 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 365 

 

                                  Bənövşələr naz eyləyir, 

                                  Yarpaq gülə göz eyləyir, 

                                  Tumurcuqlar çiçəkləyir, 

                                  Verir bahar sorağını. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bahar boylanır. 

 

                      Səba nəfəsiylə açılır səhər, 

Günəş yanağından bahar boylanır. 

Hər yan gül rənginə boyanır səhər, 

Şəfəq saçağından bahar boylanır. 

 

 

Dan üzü qızarır, üfüq görünür, 

Dərələr boyunca duman sürünür, 

Əlvan çiçəkləri şehə bürünür, 

Çəmən qucağından bahar boylanır. 

 

 

Çaylar nəğməsini həzin oxuyur, 

Yamaclar al-yaşıl xalı toxuyur, 

Hər tərəf bənövşə, nərgiz qoxuyur, 
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Çiçək budağından bahar boylanır. 

 

 

Nazlanır, nazlanır, utanır çiçək, 

Başına dolanır xallı kəpənək, 

Öpür yanağından meh elə kövrək, 

Qönçə dodağından bahar boylanır. 

 

 

 

 

 

 

      Yazın gəlişi 

Şimşək şaqqıldayır, salır harayı, 

Ağarır buludun qapqara gözü. 

Yarır dərələri dəli dağ çayı, 

Salır kəməndinə yamacı, düzü. 

 

Dağların əynindən bəyaz libası, 

Əriyir, ətəkdən dizinə qalxır. 

Duman başı üstə xeyir-duası, 

Qayanın göz yaşı üzünə axır. 

 

Duyub gəlişini, nazənin yazın, 

Göydə cilvələnir, günəşin teli. 

Əridir nəfəsi şaxtanı,buzu, 

Al-əlvan bəzəyir çəməni, çölü. 
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Canlanır təbiət, göylər kövrəlir, 

Açır qurşağını, qarı nənəmiz. 

Quşlar qatarlaşıb köç edir, gəlir, 

Yenə yaylaqlara düşür təzə iz... 
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Yaralı durna 

 

         Təlaşla boylanır, süzür səmanı, 

Köçündən ayrılan yaralı durna. 

Yığır gözlərinə çəni, dumanı, 

Köçündən ayrılan yaralı durna. 

 

Bəmbəyaz dünyası səhralaşıbdır, 

Yaman qəribləşib, tənhalaşıbdır, 

Mavi asimanla vidalaşıbdır, 

Köçündən ayrılan yaralı durna. 

 

Bu yerin çölündən, düzündən küsüb, 

Küsüb payızından, yazından küsüb, 

İnciyib bəxtindən, özündən küsüb, 

Köçündən ayrılan yaralı durna. 

 

Durna qatarında xəyalı köçür, 

Enir,ayna gölün suyundan içir, 

Ucalıb səmaya ölkələr keçir, 

Köçündən ayrılan, yaralı durna.. 

 

Qanadı qırılıb, dönübdür daşa, 

Bu payız uçuşu çatıbdır başa, 

Durna qatarına çətin qovuşa, 

 Köçündən ayrılan yaralı durna.. 
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Döz, bənövşəm. 

 

Bu talada tər çiçəkdin, 

Sanardın ki, kəpənəkdin, 

Yaraşıqda elə təkdin, 

Ay nazənin, qız bənövşəm. 

 

 

Ətir saçıb kövrək-kövrək, 

Boyun burub ürkək-ürkək, 

Boylanardın göyçək-göyçək, 

Kol dibindən yaz, bənövşəm. 

 

 

Elə xoşbəxt, bəxtəvərdin, 

Yanağında şeh gülərdi... 

Gizlənməyi çox sevərdin, 

Eyləyərdin naz, bənövşəm. 

 

 

Ovudardın kədərimi, 

Unudardım qəhərimi, 

Tərifinə şair kimi, 

Qoşardım mən söz, bənövşəm. 

 

 

Düşmən özün öydümü, de! 

Qürurunu əydimi, de! 
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Yad nəfəsi dəydimi, de, 

Sən çevirdin üz, bənövşəm? 

 

 

Gəl, tələsmə solmaq üçün... 

Qarabağa xoşbəxt o gün, 

Cıdır düzə şənlik-düyün, 

Gələcəkdir tez, bənövşəm! 

 

 

Yalan, nahaq yeriməz, bil! 

Yurd həsrəti kiriməz, bil! 

Bu ellərdə ötər bülbül! 

Döz bənövşəm...Döz bənövşəm... 
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                           Narahat külək 

 

                               Gözünə, 

 yuxu da 

getmir- 

 bu küləyin, 

bir az dincələ... 

Nə itirib, 

          nəyi axtarır? 

Sərsəri kimi  

             dolaşır 

küşələrdə, yollarda. 

Çırpır özünü- 

divarlara, daşlara. 

Kürlük edir uşaq kimi... 

Nədir görən günahı, 

      yolur 

 utancaq, 

      tənha söyüdün, 

         pərişan saçlarını? 

Elə bil acığını çıxır!.. 

        Sakitləşməyəcək  

                       deyəsən… 

     İtirdiyini,  

              tapana 

                      qədər!. 

 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 373 

 

 

 

 

 

 

 

Aьlayыr diri шяhid 
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                             Ağlayır,”Diri şəhid”! 

                           |Məleykə Səmaya ithaf edirəm| 

 

Şəhidlər xiyabanı... 

İgidlər səfləşiblər... 

Şəhidlər xiyabanı... 

Şəhidlər daşlaşıblar... 

Ağlayır “diri şəhid”! 

                                                                                               

“Qardaşlarım, a laylay..” 

Ürək haray qoparır! 

“Başdaşlarım, a laylay..” 

Xəyal onu aparır, 

Ağlayır “diri şəhid”! 

 

Özü mələk donunda, 

İgidlərə qan verib.. 

Gözlərinin önündə, 

Neçə igid can verib... 

Ağlayır “diri şəhid!. 

 

Elimin bu nər qızı,  

Ər meydandan qaçmamış... 

Tumurcuq arzuları, 

Solub, hələ açmamış.. 

Ağlayır “diri şəhid”!        
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Hay düşüb Mil, Muğana, 

Solub lalə, nərgizlər... 

Örnəyimiz Tiqana, 

Gültəkinlər, Çingizlər.. 

Ağlayır “diri şəhid”!... 

 

Vətənimiz dardadır.. 

El dərdi onu sıxır... 

Onun gözü yoldadır, 

Zəfər üçün darıxır... 

Ağlayır “diri şəhid”. 

 

Yoxdu gecə-gündüzü, 

Şəhid ömrünü yozur... 

Axtarır haqqı-düzü, 

Qələmindən qan sızır.. 

Ağlayır “diri şəhid”!. 

 

“Elli, obalı çağım, 

Qardaşlarım, a laylay.. 

Əsarətdə torpağım, 

Başdaşlarım, a laylay”... 

Ağlayır “diri şəhid”! 

Ağlayır “diri şəhid”! 
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20 YANVAR  faciəsinə 

 

 

O gecə...Gecənin rəngi qaraydı, 

Dərdə ram olmağa hazırlaşırdı. 

Gələn müsibətə açıb qoynunu, 

Gecə kam almağa hazırlaşırdı. 

 

 

Qorxub-çəkinmədən, Haqqın adından, 

Eylədi Xeyirlə, Şər öz bəhsini. 

Yaratdı zülmətdə, qanlı burulğan, 

“Ölümlə”,  həyatın verdi dərsini. 

 

 

Qardaşlıq nağılı demə ağ yalan, 

Düşmənin  xəyalı, oldu həqiqət. 

Çapıldı könüllər, həyat verdi can, 

O gecə.. öyündü, güldü xəyanət.. 

 

 

Gecənin nəfəsi elə təngidi, 

Səhərin gözünü  açdı heyrətlə. 

Hünərdə Koroğlu, təpərdə Nəbi, 
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Oğullar meydana çıxdı qeyrətlə. 

 

 

  Oğullar özünü oda atdılar, 

  Qopdu Vətən sözü, dodaqlarından. 

  Şəhidlik  övcünə o gün çatdılar, 

  Öpdü qərənfillər, ayaqlarından. 

 

 

Gülməsin yağılar, qoy sevinməsin, 

Meydandan qaçmadı bizim oğullar. 

Tarixin yaddaşı qoy silinməsin, 

Ölümün gözünə dik baxdı onlar. 
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Dinləyin məni 

Torpaqdan pay olmaz, olmaz deyiblər, 

Vətən oğulları, dinləyin məni. 

Qisas qiyamətə qalmaz deyiblər, 

Vətən oğulları, dinləyin məni. 

 

Bu elin bağrına basılıb min dağ, 

Bu yurd harayına yetişək barı. 

Yetməsək,sanmayaq rahat olacaq, 

Narahat,nigaran şəhid ruhları. 

 

Qarabağ düşmənə tapdaq olandan, 

Göy lərzəyə gəlir,Yer inildəyir.. 

Qız-gəlin əllərdə əsir qalandan, 

Qanımız damarda donur-göynəyir. 

 

Topxana, Xocalı, Şuşa “gəl” deyir, 

Zəngilan, Xankəndi, Laçın dardadır. 

Dəlidağ, Kəlbəcər “qisas al” deyir, 

Haydı igidlərim, “oylaq” sardadır. 

 

Bu dərd alnımızda qara bir ləkə, 

Bu qara ləkəylə yaşamaq çətin. 

İgid oğul gərək bir nərə çəkə, 

Düşmən qarşısında dayana mətin. 

 

Haydı igidlərim, dinləyin məni, 

Olsun dilimizdə şüar “qana-qan!” 



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 380 

 

Haydı igidlərim, dinləyin məni, 

Məhv edib düşməni, alaq intiqam!.. 

 

  

                            Ay əsgər balam 

  

Qarabağ  elimin qara qisməti, 

Tapdanan namusu, arı, isməti. 

Qaytar torpağını, bitsin həsrəti, 

Qayıtsın gölünə yaşılbaş sonam, 

Göstər hünərini, ay əsgər balam! 

 

                      Qarabağ bayatım, Qarabağ ağım, 

Sinəmdə sızlayan qubarım, dağım, 

Düşmən tapdağında qalan torpağım, 

Solan çəmənlərim, çiçəyim, laləm, 

Göstər hünərini, ay əsgər balam! 

 

Fəxrim-qürurumsan, soyum- adımsan, 

Müqəddəs ocağım, yanar odumsan, 

Əhdim-diləyimsən, həm muradımsan, 

Qələbə sorağın el istər balam, 

Göstər hünərini, ay əsgər balam! 

 

 

Sınmaz qanadımsan, bükülməz qolum, 

Ot basan cığırım, kəsəkli yolum, 

Düşmən qarşısında tikanım, kolum, 
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Alınmaz səngərim, qüdrətli qalam, 

Göstər hünərini , ay əsgər balam! 

 

 

 

 

 

 

Səbr et şəhid atası 

 

   

(Qarabağ savaşında övladları şəhid olmuş  

 İdris Əmirova/ Ağdam-Çullu/   və Vaqif      Mirişova /Lerik-Davidonu/ müraciətlə bütün 

şəhidlərin valideynlərinə həsr edirəm.) 

                                    

 

Səbr et,  

     Şəhid atası, 

Döz,  

      ay Şəhid anası, 

Şəhid adı gələndə. 

Bilirəm,  

       ağlar için, 

Sən deyəndə,  

             güləndə. 

O bitməyən savaşdan, 

Gör neçə illər keçib. 

Torpaq özünə layiq, 
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İgid oğullar seçib. 

Bir bax,  

Daş xiyabanda, 

Necə oğullar yatır! 

Bu bəzəkli məkanda, 

Quşlar da 

         yasa batır! 

Geyinib Qəm libası, 

Sinə daşları üstə, 

Al məxmər qərənfillər, 

Layla çalır ahəstə!. 

Qoruyur yaddaşında, 

 

“Şəhidlər xiyabanı”, 

İgidlərin ömründən, 

Ötüb-keçən bir anı! 

Mərdlik-ərənlik yağır, 

daşa dönən 

      üzlərdən! 

xatirələr həkk olan, 

od-alovlu  

         gözlərdən! 

Bu gözlərdə arzular, 

Daşa dönüb xəyallar! 

Yağır Daş baxışlardan, 

üstümüzə suallar! 

Dözümlü ol, 

         mərd dayan! 
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Torpağı Ana sayan, 

Oğlun,  

     Vətən oğludur! 

Vətənin dar günündə, 

haya yetən oğludur! 

Vətən,  

       Torpaq qorumaq, 

igidlərdə qaydadır! 

Bu Şəhid oğulların, 

hərəsi bir dünyadır... 

Gəl, unutma tarixi... 

Bu yurdun bəlaları, 

Heç zaman  

      səngiməyib- 

Mərd olub balaları. 

Bəxti də qara olub, 

əzəldən  

        Qarabağın! 

Düşmənə doğma kimi, 

Açıbdır öz qucağın!.. 

 

 

         *  *  * 

 

Dövran dönüb tərsinə, 

yenə şərə tuş gəldi... 

Bu bəlalı guşəyə, 

Yenə boran, 
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            qış gəldi... 

Bizə “qardaş” deyənlər, 

Çaldı millət havası. 

Qaldı viran 

           bu yurdun, 

Çiçəkli yurd-yuvası.. 

İtirdik Qubadlını, 

Laçını, Füzulini... 

Əsir qaldı düşməndə, 

Bu yurdun qız-gəlini... 

Topxana  

          qaldı viran… 

Ağdama 

         oldu zülüm. 

Kəlbəcər  

         oldu talan, 

Soldu    

     “Xarı bülbülüm”. 

Cəbrayıl, Xankəndinin, 

Yolunu 

          tikan basdı. 

Allı-güllü bağların, 

Şən bülbülləri susdu… 

Bu yurdun  

         çiçəyini, 

Gülünü  

          yağı dərdi. 

Ağrıtdı içimizi, 
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Zəngilan,  

         Şuşa dərdi. 

Düşdü doğma ocaqdan, 

Didərgin, el-obası. 

Xəyanətin qurbanı 

Oldu , 

       ”Şuşa” qalası... 

Ocaqları üşüdü, 

Bu dağılan yurdların. 

Torpaq  

        oldu tapdağı, 

O  yırtıcı  qurdların... 

 

       *    *    * 

 

Oğullar,  

        ”Vətən” deyib, 

Vətən hayına yetdi! 

Keçib şirin canından, 

Qanını  

        halal etdi! 

Səməndər quşu kimi, 

Yandı  

       torpaq oduna. 

Bir “Şəhid” tarixini, 

Yazdı igid adına... 
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        *    *     * 

 

Gəlirlər ziyarətə- 

Bu müqəddəs məkanı!. 

Burada Şəhidlərin, 

Daşa dönüb Zamanı... 

Gələnlər qucaqlayıb, 

Öpür  

       Daş yanaqlardan! 

Sanki, indi dinəcək 

Gülümsər 

         dodaqlardan! 

Bax! 

        Gəlib ziyarətə, 

Boynun büküb, ağlayır.. 

Bir qız,  

       Ata çağırır, 

Ürəkləri dağlayır... 

Əlində tutub çiçək, 

Bir gözəl də boylanır. 

Baxdıqca  

        Daş eşqinə, 

İçin-için odlanır.. 

O gəlinin gözündən, 

Ulduz-ulduz yaş gəlir. 

Atasız övladların, 

Ahı göyə yüksəlir. 

Gözlərdə alışır dərd! 
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Göylər, səcdəyə gəlir... 

Qovrulur,  

        danışır dərd! 

Buludlar da kövrəlir... 

 

 

    *    *    * 

 

Ölüm, qoy sevinməsin, 

Sanmasın balasından, 

Anasını ayırıb... 

Sevinməsin,  

       könlünün 

alovunu-közünü, 

Göz yaşıyla suvarıb... 

Ana  

       xəyallarında, 

Hələ oğul gözləyir. 

Baxıb  

      oğul büstünə, 

Şirin layla söyləyir.. 

 

“Balam nağıl istəyir, 

Teli sığal istəyir. 

Vətən də harayına, 

İgid oğul istəyir”. 

 

“Oğuldur odum-közüm,  
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Dilimdə sirrim-sözüm. 

Torpaq məni udunca, 

Yolunda qalar gözüm.” 

 

Anaların qarğışı, 

Daha çıxıb yadından. 

Quruyubdu göz yaşı, 

Ürəyinin odundan. 

 

“Əziziyəm bu aylar, 

Coşub, sellənər çaylar. 

Analar  axşam-səhər, 

Balasını haraylar.” 

 

      *    *    * 

 

Oğul-oğul kəlməsi, 

Alışsa da, yansa da, 

Anaların dilində. 

Təmkini, qürurunu, 

 Alıb çiyinlərinə, 

                            Atalar öz dərdini-  

                            Daşıyır ağ telində! 

                            Eyləsə də xiffəti, 

                            Atanın yaddaşında  

Canlanır nəsihəti: 

O gün yola salanda, 

Sözünü dedi kəsə- 
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“Sənə oğul demərəm, 

Vətən oğul deməsə! 

Get,ol Vətənin, oğul, 

Qumu,torpağı,daşı. 

Qoru doğma anantək, 

Ol fəxri vətəndaşı!” 

İndi, məğrurluğunu- 

Saxlayıb baxışında. 

Astaca əl gəzdirir, 

Oğlunun  

   Daş başında: 

 

“Sən atanın fəxrisən, 

Qurban ləyaqətinə! 

Hər kəs həsəd aparan, 

Kişilik qeyrətinə!” 

 

 

    *    *    * 

 

Səbr et,  

        Şəhid atası! 

Döz,  

       ay Şəhid anası! 

Keçər  

       tərsi dövranın, 

Gələr intiqam dəmi, 

Bitər nəhsi zamanın. 
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Sanma ki, Ana torpaq, 

Unudar bu qanları. 

Bu Xalq adlı ağacın, 

Qocaman kökü üstə, 

Şah budaqlar, pöhrələr 

Verər öz bəhrəsini... 

Vətənin üzü gülər! 

Bir gün bizim oğullar, 

Birləşərək sel kimi, 

Alıb başı üstünü, 

Məhv eləyər  

            düşməni... 

Tarixin yaddaşında, 

Bu xalqın sinədağı, 

Qaragün Qarabağı, 

Qurtarıb əsarətdən, 

Gətirər mərd oğullar 

“Qələbə” müjdəsini... 

 

 

      *     *      * 

 

Dözümlü ol, 

         mərd dayan, 

Səbr et,  

        Şəhid atası! 

Səbr et,  

          Şəhid anası! 
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Oğulların borcudur- 

Vətənə qurban getmək! 

“Vətən” yaşasın deyə-, 

Canını qurban etmək! 

“Vətən ” sağ olsun- deyə, 

Qanını halal etmək! 

Bəlkə də,  

          günah olar: 

-“Oğul itirdim-” demək! 

Demə, 

         ”Oğul itirdim”. 

-“Vətən, oğlunu tapdı, 

Bağrına basdı!” 

               -söylə... 
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Qяzяllяr 
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                       Qəzəllər 

 

 

Elçi düşüb könlümə, bağladı ilqar qələm, 

Söylədi, gəl qəm yemə, oldu mənə yar qələm. 

 

Duydu mənim naləmi, açdı könül sirrimi, 

Vəsf eləyib dərd-qəmi, yazdı həvəskar qələm. 

 

Bəxtimə üsyan edib, mərəkə-tüğyan edib, 

Eşqimi dastan edib, çəkdi Elə car qələm. 

 

Gəldi yaman ilhama, döndü o bir rəssama, 

Baxdı omür tabloma, çəkdi necə var, qələm. 

 

İstədi başdan yazıb, səbrimi daşdan yozub, 

Bəxtimi qəsdən pozub, eyləsin inkar qələm. 

 

Baxdı ötən yazıma, dözdü o hər nazıma. 

Etdi əməl arzuma, oldu günahkar qələm. 

 

Pozdu qəm ahəngimi, etdi əvəz süngümü, 

Düşmən ilə cəngimi, yazdı vəfadar qələm. 

 

Sətrə düzüb həsrətin,Tanrı ilə söhbətin, 

Dəstəgülün möhnətin, eylədi aşkar qələm. 

 

                                                    / Münsərih/ 
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Ey badi-səba, halımı get yarə bəyan et! 

Sevmişdi, nədən döndü günahkarə, bəyan et! 

  

Fikrim elə dalğın, bu nə tale, bu nə qismət? 

Getdi,gətirib qəm məni zinharə, bəyan et! 

 

Kərpic kimi illər sökülür, can sarayımdan, 

Könlüm içi virandı, o memarə bəyan et! 

 

Tənhalığım etdi məni məhzun, dili kövrək, 

Əldən necə qəm saldı, sitəmkarə bəyan et! 

 

Bülbül susar  ağlarsam əgər eşqin əlindən, 

Eşq içrə yanar mən kimi biçarə, bəyan et! 

 

Ömrümdə xəyal oldu nəvaziş dolu anlar, 

Onsuz, de ki yox dərdimə bir çarə, bəyan et! 

 

Söylə, ovudur Dəstəgülü, təkcə xəyalın, 

Get,Tanrıya xatir, o giriftarə bəyan et! 

 

                                                    /Həzəc/ 

       

  



Tat ədəbiyyatı antologiyası 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 397 

 

 

 

Qiş fəslidi könlümdə yenə, sanki yağır qar. 

Cövlan edir, əsdikcə əsir ömrümə ruzgar. 

 

Düşmüş deyəsən mənlə bu tale deyilən kəc, 

Bilməm mənə qarşı niyə olmuş belə qəddar? 

 

Yoxsa, dəli şeytan ilə olmuş yenə həmdəm, 

Mənlə niyə etməkdədi aşkar belə rəftar? 

 

Açdıqca çiçək qəm saçımın danələrində, 

Ağ örpəyi sanki götürüb, başıma bağlar. 

 

Həsrət süzülüb qəm dolu, nəmli baxışımdan, 

Buz tək yanağımdan süzülüb, sırsıra bağlar. 

 

Yarəb, Fələyin qəsdi nə doymur əməlindən, 

Neyçün yenə dünyamı qaraldıb eləyir dar? 

 

Yox Dəstəgülün bir kəsi imdadına yetsin, 

Gəl rəhmə, bu ruzgarın əlindən məni qurtar! 

 

                                                         /Həzəc/
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Hicran dənizində gəmiyik, mən və xəyalın. 

Sənsiz, dəli-sərsəm kimiyik, mən və xəyalın. 

 

Dərd atəşi sarmış iki can yanmağa məhkum, 

Birlikdə, onun göynəmiyik-mən və xəyalın. 

 

Gördük demə röya, yenə fikrim dolaşıbdır, 

Qəlbin səsimi, ya qəmiyik mən və xəyalın? 

 

Alnından öpüb, həsrəti saldıqsa yola,bəs, 

Neyçün kədərin həmdəmiyik, mən və xəyalın? 

 

Bir tar yaxasında zilə köklənmiş olan cüt, 

İndi bəmə enmiş simiyik, mən və xəyalın.. 

 

Pərvaz edirik biz qoşa, həm mavi səmada, 

Huri-pərimi, bəndəmiyik, mən və xəyalın? 

 

Eşq aləminin, Dəstəgül eylər belə aşkar- 

Sevda dolu kövrək dəmiyik, mən və xəyalın... 

  

                                                                  /Həzəc/  
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Xeyli var, bağlamışam yar ilə peyman, gələcək. 

Yolunu yağı kimi, kəssə də hicran, gələcək.                                                       

 

Çəkmişəm həsrətini, səbri-qərarım kəsilib, 

Sanmışam vəslini min dərdimə dərman, gələcək 

 

Dözmüşəm möhnətə, gündüz-gecə yol gözləyərək, 

Vermişəm qətlinə hicrin belə fərman-“Gələcək!” 

 

Sözü pak, cümləsi nur, sətri məhəbbət çiçəyi, 

Qoyacaq gül nəfəsi gülşəni heyran, gələcək.                                                     

 

Dəstəgül, aşiqə mən canımı qurban demişəm, 

Könlümü şad eləyib, yar bizə mehman gələcək.                                                       

    

                                                       /Rəməl/     
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     Ələyir nurunu sübhün şəfəqi, dan görünür. 

     Dillənir şur ilə bülbül, gülə heyran görünür. 

 

     Açır əsrar ilə sübhü, üzü şəbnəmli çiçək, 

     Laləzar içrə bu dəm, qönçələr əlvan görünür.                                                     

 

     Əsir ahəng ilə, ahəstəcə gülşəndə səba, 

     Tar-kaman məclisi qurmuş, saza meydan görünür. 

 

     İncə güllər qədəmindən necə də sayələnib, 

     Mehriban, qaməti  şux  sevgili canan görünür. 

 

     Meh sığal çəkmədə hər nərgizə, reyhanə əcəb, 

     Ətrini yaymaq üçün gülşənə imkan görünür. 

 

     Həsrətin bitdi yolu, aldı vüsal növbəsini, 

     Əsər etməz mənə qəm, yox daha hicran görünür. 

 

     Bülbülü lal eləyir tuti dilin nəğmələri, 

     Bu nə sirr,tutiyə hər yan şəkəristan görünür.                                               

 

     Əcəba, düşməz idim, mən belə sevda yoluna,                                                        

     Tanrının taleyimə yazdığı fərman görünür. 

 

     İmtahan etdi fələk, bitdi qəmi Dəstəgülün, 

     Mənə bəxş eylədi xürrəm, təzə dövran görünür.                                                       

                                                             /Rəməl/ 
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Salaraq meylimi, ey yar, sənə dildar oldum, 

Elə bağlandı könül, dərdə giriftar oldum. 

 

Yatmayıb lal gecələr qüssəni gizlin çəkdim, 

Demədim kimsəyə söz, aləmə aşkar oldum. 

 

Nə biləydim düşəcək zillətə bir gün könlüm, 

Nə deməkdir bu bəla, indi xəbərdar oldum. 

 

İntizar üzdü məni, əhdini dandın, getdin, 

Gözümün yaşı dayanmaz daha, ağlar oldum. 

 

Dəstəgül, sorsa  nədir atəşə yanmaq cəhdin,                                                          

Demə:”pərvanəliyimdən sənə mən yar oldum”. 

 

                                                              /Rəməl/ 
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Boyayıb  nura yenə ay üzünü, qarə gözün. 

Sanki gün saçmadadır gülşənə, gülzarə gözün. 

 

Tərk edib cismimi canım, yenə aşkarə gedir, 

Döndərib eşqi qərib ruhumu zəvvarə, gözün. 

 

Qovuşub hicrinə mən sübhü pərişan açıram, 

Bəs nədən baxmaz olur, bir kərə dildarə gözün. 

 

Söylə ey andı pozub, meylini yan səmtə salan, 

Niyə istər çəkə öz aşiqini, darə gözün? 

 

Sanma, pərvanə kimi atəşə yanmaqdır işim, 

Canımı yaxmaq üçün döndü səbəbkarə gözün. 

 

Nə ola, rəhm eləyib baxmaya biganə sayaq, 

Dəstəgül, dərdinə istər eləsin, çarə gözün. 

       

                                                      /Rəməl/  
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Könlümə həmdəm, şirin ad, hardasan? 

Ey şəkərim, bal kimi dad, hardasan? 

 

 

Qüssəyə daldım, elədim min xəyal, 

Gəl, ola könlüm yenə şad, hardasan? 

 

 

Neyləyirəm dan üzü sənsiz açır, 

Oldu şəfəqlər mənə yad, hardasan? 

 

 

Həmdəmim olmuşsa da sənsizliyim, 

Eyləmərəm  bir daha dad, hardasan? 

 

 

Çəksə də zillət, dözəcək Dəstəgül, 

Eyləyəcəkdir səni yad, hardasan? 

 

                                                /Səri/ 
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Əsdikcə səba, dan üzü gülzarım oyandı, 

Sübhün şəfəqindən süzülən, rəngə boyandı. 

 

Baxdım gülə, gördüm ki, çəkir nazını bülbül, 

Axtardı xəyalım onu, gülşəndə dolandı. 

 

Söylərdi: “Mənim bircəciyim, dağ çiçəyimsən,” 

Öz ömrünə mən bəxtəvəri “yaz gülü” sandı. 

 

Hay çəkdi”gülüm, son harayım, tale payımsan”, 

Yox etmədi bir an qəmi, odlarə qalandı. 

 

Tərk etmədi həsrət, bu fəraq kəsdi qərarım, 

Könlümdə qubar tutdu qərar, vəsli talandı. 

 

Yanmaz ki, günəş, ağlamaz onsuz ki, buludlar, 

Eşq atəşinin şövqünə canım oda yandı. 

 

Yox Dəstəgülün bir günü ah-naləsiz olsun, 

Kim söyləsə- aşiq usanar, bax bu yalandı. 

 

                                                         /Həzəc/           

                                     İfadələr Ədalətindir. 
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Əliağa Vahidin anım günündə oxunmuş şeir 

 

 

Vahidi yad eləmək məclisə niyyətdi bu gün. 

Ruhunu şad eləmək ellərə adətdi bu gün. 

 

Bu gün aləm yığılıb, qeyd eləyir ad gününü, 

Şairin ruhuna, “əşar”ına hörmətdi bu gün. 

 

Sözü dürr, hər qəzəli inci misal, sənəti şer, 

Qəzəl ustadı deyən Vahidə millətdi bu gün. 

 

Odur eşqin qulu, bülbül kimi avazı şirin, 

Ona afətlərə aşiqliyi qismətdi bu gün. 

 

Neyləyir hurini, qılman nə gərək olmasa eşq, 

İstəməz könlü behişt, məskəni cənnətdi bu gün. 

 

Solmayan gül bağıdır, sanki bahar- Vahid evi, 

Biz onun gül-çiçəyi, gör nə qiyamətdi bu gün. 

 

Dəstəgül, hər nə qədər vəsf eləsək aləmi biz, 

Vahidin yazdığı hər kəlmə qənimətdi bu gün. 

 

                                                             /Rəməl/ 
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 “Salacaqdın məni atəşlərə, sevdin niyə bəs?”   

                                              Ədalət Səda 

 

Olmadın, bəs olacaqdın mənə sirdaş, niyə bəs? 

Niyə tərk eylədi yoldaşını yoldaş, niyə bəs? 

 

Bu sınıq könlümə nəqş eylədi min dərdi, qəmi, 

Dərdimin üstünə xətt çəkmədi nəqqaş niyə bəs? 

 

Əridir səbrimi şəm tək, nə deyim Tanrıya mən. 

İstəyir tökdürə gözdən elə qan-yaş niyə bəs? 

 

Çırparaq məhv eləyir atəşə pərvanə özün, 

Yansa səssiz,yenə hər yanə olur faş, niyə bəs? 

 

Mənə dərd aşiq olub, eylədi həmdərd özünə, 

O vurulmuş elədi hicrana göz-qaş  niyə bəs? 

 

Ayrılıq gəldi, içimdən ümidi  üzdü tamam, 

Oldu hər işdə deyərdim bu bəla baş niyə bəs? 

 

Qalacaqmış yenidən boynu bükük Dəstəgülün, 

Doğmadın ay ana, söylə, qara bir daş,niyə bəs? 

 

                                                               /Rəməl/ 
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Deyirəm dərdi olan, sanmasın əfsanə məni. 

Eyləyib qüssə-kədər, qəm dəli-divanə məni. 

 

Həsrətindən əridim, şəm kimi öz sevdiyimin, 

Sanmayın əhdə dönük, sevgiyə biganə məni. 

 

Uydu Məcnuna könül, eylədi səhrayə həvəs, 

Sürüyüb sərsəri tək, saldı biyabanə məni. 

 

Fələyin yarələri könlümü viranə qoyub, 

Döndərib qəm yenə bülbül kimi nalanə məni. 

 

Belə ki, dərd ocağından alışıb mən yanıram, 

Hicrinin atəşidir, eylədi pərvanə məni. 

 

Bəxtini Dəstəgülün qarə yazıbdır Yaradan, 

Döndərib bəxt nağıla, qəm yeni dastanə məni. 

 

                                                          /Rəməl/ 
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“Olar eşq əhli olan eşq ilə bimar,bilirəm, 

Nə bəla çəkdiyini eyləməz izhar bilirəm.” 

                                                     Ə.Səda 

 

Olsa hər kim dəli sevdayə giriftar, bilirəm, 

Əsər ömründə onun bir dəli ruzgar bilirəm. 

 

Nə xəyal etsə, sərasər gəzər avarə kimi, 

Bağlayar könlü onun dərd ilə ilqar, bilirəm. 

 

Ala gözlər də süzər hicr ilə qəm yağmurunu, 

Dərdi artar, dəli sellər kimi çağlar, bilirəm. 

 

Etsə həmxanə əgər qüssə, kədər, dərdi ürək, 

Ahi göylərdə gəzər, kükrəyər-ağlar, bilirəm. 

 

Zülfünün həlqələri vəsf eləyər qəm-kədəri, 

Ağarar dərdin əlində,qara bağlar, bilirəm. 

 

Dəstəgül, dərdini çək, etmə şikayət bu qədər, 

Qismətin qəm payı var, eyləmə aşkar, bilirəm. 

 

                                                       /Rəməl/ 
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Görməsinlər deyə göz yaşımı, pünhan silərəm, 

Çarəsiz dərdimə, bir kəlməni dərman bilərəm. 

 

 

Asilikdən çəkib əl, dərd-qəmə möhlət verərəm, 

Tanrı dərgahına yalvarmağa imkan dilərəm. 

 

 

“Hər qaranlıq gecənin gündüzü var” söylədilər, 

Səbr edib sübhə qədər, zülməti mən dan edərəm. 

 

 

Dərdimi tək çəkərəm, istəmərəm kimsə bölə, 

Ola qismət, fərəhim gül aça, ey can, bölərəm. 

 

 

Dəstəgül qəmlərə əyməz, uca saxlar başını, 

Verərəm dərdə acıq, eylərəm üsyan, gülərəm. 

 

    /Rəməl/     
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      Lənkəranda ziyarətgah ocaq sayılır 

 

Olmasın kəm, imam övladı  Seyid Mir Saleh, 

Cəddi nurdu, özü mövladı Seyid Mir Saleh. 

 

Gül onun pak nəfəsi,niyyəti saf,qəlbi təmiz, 

Mərhəmət, nur dolu dəryadı Seyid Mir Saleh. 

 

Xoş əməl carçısıdır, sirrli-müqəddəs bu ocaq, 

Müşkül iş açmağın ustadı, Seyid Mir Saleh. 

 

Çağırır cəddini, bimara ki olsun köməyi, 

Diləyir Tanrıdan imdadı, Seyid Mir Saleh. 

 

Cəmlənir el bu müqəddəs yerə pərvanə sayaq, 

Darda qoymur onu, əcdadı Seyid Mir Saleh. 

 

Dəstəgül, varmı bərabər ona şəfqətdə görən, 

Tanrıya eşqdi, sevdadı Seyid Mir Saleh. 

 

                                                  /Rəməl/ 
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Qəm çəkməyənin, sevgisi doğru ola bilməz, 

Aşiq olanın, qəm ovudar könlünü, ölməz. 

 

Bülbül dilə gəlməz, bürüyər qəm onu gülsüz, 

Bülbül səsini duymasa heç gül üzü gülməz. 

 

Sənsiz saralar, gül-çiçəyin ətrini duymaz, 

Könlüm daha gülzarı gəzib, seyrinə gəlməz. 

 

Hər dəm ayırardın məni, sonsuz kədərimdən, 

Yazmışsa fələk bəxtimi, kimsə onu silməz. 

 

Etməz ki, şikayət fələyin qafil işindən, 

Bil, Dəstəgül öz dərdini gizlər, onu bölməz. 

 

                                                     /Həzəc/  
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Ömrümə nur saçdı hilalın yaman, 

Könlümə xal saldı, o xalın yaman. 

 

Meylimi çəkmişdi qara gözlərin, 

Heyrətə salmışdı camalın yaman. 

 

Məhbəsə düşdün, məni tərk etdi can, 

Qəlbimə dağ çəkdi bu halın yaman. 

 

Ayrılığın boynuma atmış kəmənd, 

Gör nə hala qaldı “bəlalın” yaman. 

 

Güllərə dəydikcə səba, dan üzü, 

Mən duyuram incə sığalın yaman. 

 

Olsa da müşkül görüşün, sevgilim, 

Həmdəmim olmuş ki, xəyalın yaman. 

 

İstəmirəm loğmanı etsin əlac, 

Dərdimə dərmandı vüsalın yaman. 

 

Bilməyir etsin nə sayaq Dəstəgül, 

Tanrıya versinmi sualın yaman? 

 

                                              /Səri/ 
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Yetişdi bəs niyə həsrət, gülün saraldı nədən? 

Apardı, bəs səni məndən ayırdı, aldı nədən? 

 

Tutuldu çöhrəsi ərşin, göründü qarə bulud, 

Ələmlə doldu gözüm,gündüzüm qaraldı nədən? 

 

Boğuldu arzularım, bağrı xallı lalə sayaq, 

Edibdi bağrımı viran, bəzəkdi, xaldı nədən? 

 

 “Bəladı dil” dedi, yalvardı, dil də tökdü dilim, 

  Olanda bülbülə məskən qəfəs, o laldı nədən? 

 

  Kədərli könlümə eşqin də, həsrətin də şirin, 

  Şirin dilin şəkəristan, sözünsə baldı nədən? 

 

   Nə vaxtdı könlünə dərd-qəm çökübdü Dəstəgülün. 

   Dilərdi vəslini, vəslin xəyalı qaldı nədən? 

 

                                                            /Müctəs/ 
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    Qovuşdu həsrətə sevdam, gümanı neyləyirəm? 

     Sığındı dağlara röyam, dumanı neyləyirəm? 

 

     Ələndi könlümə nisgil, üzümdə güldü kədər, 

     Büküldü qəmlərə misram, kamanı neyləyirəm? 

 

     Olarmı mən kimi bağban, solubdu gül-çiçəyim, 

     Susubdu bülbülüm ey vah, xəzanı neyləyirəm? 

 

     Büründü atəşə canım, kül oldu arzularım, 

     Edirdi cəlb məni dəryam, aranı neyləyirəm? 

 

     Sevinci bəmdə qoyub, öylə zildə ötdü qəmim, 

     Yox oldu sözdəki mənam, yalanı neyləyirəm? 

 

     Könüldə dərd təzələndi, ömür də vermir aman, 

     Yetişdi bəxt ilə davam, amanı neyləyirəm? 

 

     Gözümdə tən gecə-gündüz, Zamanlı Dəstəgüləm, 

     Çəkildi zülmətə dünyam, zamanı neyləyirəm? 

 

                                                   /Müctəs/ 
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Varsa kim mən kimi tənha, gülməz, 

Ağladırsa onu sevda, gülməz. 

 

Qəmlə yar olsa könül, canında, 

Etsə qəm mülkünü inşa, gülməz. 

 

Dərdlinin dərdləri çağlar sel tək, 

Dərdə sahib duran əsla gülməz. 

 

Çıxsa doğma ona düşmən, yadlar- 

Versə nemət dolu dünya, gülməz. 

 

Dönsə bir gün dəli rüzgar ondan, 

Çəksə hərgah başı dava, gülməz. 

 

Dəstəgül gizləməz,aşkar söylər, 

Olsa xoş günləri röya, gülməz. 

 

                                       /Rəməl/. 
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Dağlara çökmüş duman, bağlara gəlmiş xəzan, 

Gözləri dolmuş yaman, ağlayacaq asiman. 

 

Rəngi saralmış çölün, ətri azalmış gülün, 

Şən dili lal bülbülün, dərdini eylər bəyan. 

 

Qoymadı zalım fələk, qurdu amansız kələk, 

Soldu çəmən, gül-çiçək, qalmadı yazdan nişan. 

 

Ötdü o xoşbəxt çağım, ötmədi hicran dağım, 

Keçdi gözəl növrağım, eylədi qəddim kaman. 

 

Çağladı həsrət seli, titrədi qəlbin teli, 

Üzdü vüsaldan əli, qoymadı qalsın güman. 

 

Ayrılığın haqq-nahaq, istədi etsin sınaq, 

Qoymadı ki, kam alaq, etdi bizi imtahan. 

 

Bəsdi daha Dəstəgül, sil qəmi gözdən, de, gül, 

Olma kədərdən könül, böylə sınıq, bağrıqan. 

 

                                               /Münsərih/ 
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Tacdır bəşərin başına, şahanə anamdır. 

Şöhrət də, şərafət də bu dövranə, anamdır. 

 

Vardır ana haqqında yazılmış neçə dastan, 

Yoxdur anamın bənzəri, bir danə anamdır. 

 

Laylasıdı dərman, neçə dərdi ovudanda,  

Aləmdə, bərabər demə loğmanə, anamdır. 

 

Hərgah düşər olsa çətinə, ya da bəlaya, 

Övladı üçün, bil ki, qıyan canə anamdır. 

 

Pərvanə yanar sübhə qədər, od sitəmindən, 

Yanmaqdadır odsuz, elə pərvanə anamdır. 

 

Çəkmiş həmi hicran, acı həsrət dağı dadmış, 

Dərd ilə olan, can evi viranə, anamdır. 

 

Heç Dəstəgül istərmi zəri, gövhəri, dürrü? 

Dəryadə, həqiqətdi ki, dürr danə anamdır. 

 

                      

                                                       /Həzəc/ 
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Bir qəmli hekayət edib əzbər, gecə-gündüz, 

Dönmüş dəli könlüm neyə, inlər gecə-gündüz. 

 

Sarmış məni möhnət, ağarıb saç qara gündən, 

Ötdükcə ömürdən neçə illər gecə-gündüz. 

 

Göz yaşları daim elə çağlar ki, qərarsız, 

Heç, çağlaya bilməz belə sellər gecə-gündüz. 

 

Ahim dilə gəlmiş, oda yandıqca bu canım, 

Şəm istəsə yanmaz mənə bənzər gecə-gündüz. 

 

Çəkdikcə qələm dərdimə sözdən neçə nəqşi, 

Əks eyləyə bilməz onu dəftər, gecə-gündüz. 

 

Var Dəstəgülün arzusu, getsin qara günlər, 

Dərgahə tutub üz, səni istər gecə-gündüz. 

 

/Həzəc/ 
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Yarəb, dəli sevdadı, düz ilqardı günahım, 

Səhvdir, desələr zərrə günahkardı günahım. 

 

Çünki, iki qəlbin dağılan mülkünü görcək, 

Bərpa elədi şövq ilə, memardı günahım. 

 

Könlümdə bir aləm yaradıb, etdi firavan, 

Zindan kədərimdən məni qurtardı günahım. 

 

Bəxtim bizə kəm baxdı, qədər vermədi imkan, 

Yox çarəsi, məhbəsdə giriftardı günahım. 

 

Çalmaqda qırıq tar kimi könlüm o günahı, 

Gizlin ki, deyil, aləmə aşkardı günahım. 

 

Çəkdim elə zillət, deməyə qalmadı hacət, 

Səbrim tükənib, bəlkə mənim vardı günahım? 

 

Al Dəstəgülün canını vardırsa günahı, 

Səndən mənə, qismət payı bir yardı günahım. 

 

   /Həzəc/           
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   Olmuşdu uzaq bir neçə ay, ildi ki, yarım, 

   Qaldım necə zillətdə görüb, bildi ki, yarım. 

 

   Düşmüşdü qəfəs içrə “günahsız, o günahkar” * 

   Şən nəğməsi bitmiş sarı bülbüldü ki, yarım. 

 

    İnkar edib “öz dərdini, bir zərrəcə sandı” ** 

    Qismət payı min dərdimi tən böldü ki, yarım. 

 

  “Eşqində günahkarə dönüb” çəksə də möhnət, *** 

    Öz andına, öz eşqinə maildi ki, yarım. 

 

    Bir ayrılığın biz köləsiydik, qəmə məhkum, 

    Qurtardı əsarət, sevinib güldü ki, yarım. 

 

    Ağlatsa da hərgah məni həsrət qucağında, 

    Göz yaşımı axır qurudub sildi ki, yarım. 

 

    Yoxdur daha könlündəki qəm  Dəstəgülün, bax! 

     Vermiş idi fərman “gələcək”,- gəldi ki, yarım. 

 

                                                   /Həzəc/ 

 

                                       İfadələr Ədalətindir.             
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“Gedəcəksənsə əgər, ey güli-rəna, yeri get,”* 

İstəyirsən, elə öz könlünü səhra, yürü get. 

 

 Əymərəm, bir də boyun dərdə, kədər, qüssəyə mən, 

Tut əlindən, ətəyindən, qəmi guya, sürü get. 

 

Qısılıb həsrətə, mənsizliyi könlün ovudar, 

Çalaraq astaca öz dərdinə layla, kiri get. 

 

Baxışından əriyib itsə təbəssüm, o zaman,  

Verəcəkdir o rəqib qüssəyə amma yeri, get. 

 

İtəcəksə zəri könlündəki eşq məbədinin, 

Arama  zərgəri, ya zərşünası, ya zəri, get. 

 

Dəstəgül, “dön geri” söylər sənə, amma, bilirəm, 

Bitəcək, dönməyəcək, getsən o sevda geri, get. 

 

                                                         /Rəməl/ 

 

                                             Misra Ədalətindir. 
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“ Getdim ki, açım könlümü dildarə, gecikdim, 

  Oldum yenə sərgəştəvü-avarə, gecikdim.” 

                                                    Ənvər Nəzərli. 

Etdim nə günah, yetmədim ol canə gecikdim, 

Sandım olaram eşqimə pərvanə, gecikdim. 

 

Verdim ki könül, şad eləyim ruhumu, eyvah, 

Düşdüm təzədən gör neçə tufanə, gecikdim. 

 

Hüsnün bağını eşq çəmənzarı bilirdim, 

Bağban olacaqdım o gülüstanə, gecikdim. 

 

Həsrət üzü dönmüş gələcəkmiş, nə biləydim, 

Bağrım dönəcəkmiş təzədən qanə, gecikdim. 

 

Hicran dönüb ümmanə, olub can qəmə lövbər, 

Vəslin idi, aşkar mənə tərsanə, gecikdim. 

 

Sandım sökülər dan yeri, qalmaz bu qaranlıq, 

Zülmət edəcəkmiş məni divanə, gecikdim. 

 

Bəsdir – dedi könlüm- məni öldürdü bu hicran, 

Qəsdimdə duran hicr ilə üsyanə gecikdim. 

 

Ey Dəstəgül, ustadımız Ənvər kimi mən də, 

“Saldım özüm öz canımı”  əfqanə, gecikdim. 

                                                           /Həzəc/ 
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Hazırdı sevənlər arasında bitə həsrət, 

Hər dəm edərək şadlığı inkar, yetə həsrət. 

 

Xoşlar ona təzim edə hər eşqə düşən kəs, 

Ondandı ki, döndərmiş özün bir bütə həsrət. 

 

Ovsunladı, sirdaşım olub könlümü aldı, 

Sandım məni qıymaz sala ta, möhnətə həsrət. 

 

Qaldım mən onunla elə ki, baş-başa, tənha, 

Qul etdi məni, döndü şirin afətə həsrət. 

 

Gəlmir də dilim söyləyə,- bilsin nədi həsrət, 

Tənha qala bir gün, düşə kaş, zillətə həsrət. 

 

Çox da, ən uca zirvəsi eşqin o sayılmış 

Aşiqləri hazırdı sala, həsrətə həsrət. 

 

Qəsdində durub Dəstəgülün, sanki o yanmış 

Qoymur bitə könlündəki nisgil, ötə həsrət. 

 

 

/Həzəc/  
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Ey kəs, demə səndən xəbərim var, xəbərin yox! 

Gəl, gör ürəyimdə nələrim var, xəbərin yox! 

 

Sanma məni tənhalığa atdın, qəmə saldın, 

Arxanca yetim bir nəzərim var, xəbərin yox! 

 

Əfsanə, nağıl, ya ola dastan, nə işin var, 

Könlüm kimi canlı əsərim var, xəbərin yox! 

 

Solmuşsa da könlüm bağı, etməm ki, şikayət, 

Eşq adlı barım var, bəhərim var, xəbərin yox! 

 

Qıymaz ki, sevən aşiqi ağlar görə yadlar, 

Zalım, necə sənsiz qəhərim var, xəbərin yox! 

 

Gəl ki, dolanım başına, ey candakı ruhum, 

Səndən yana, küskün təhərim var, xəbərin yox! 

 

Gör Dəstəgülün halını, amma səni tari, 

Ey kəs, demə səndən xəbərim var, xəbərin yox! 

 

                                                                 /Həzəc/  
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     Gözlər səni, gözlər yenə dolmuş bu səbəbdən, 

     Qəmgindi, xəyala yenə dalmış bu səbəbdən. 

 

      İzlər məni kölgəm kimi arxamca düşən qəm, 

      Könlümdə də məskən demə salmış bu səbəbdən. 

 

      Bilmir necə tutsun mənə divan dəli sevdam, 

      Hicran başım üstün belə almış, bu səbəbdən. 

 

      Könlümdə qəriblik elə tutmuş ki, qərarın 

      Kürlük eləyən körpə tək olmuş, bu səbəbdən. 

 

      Məhbus elədim eşqimi öz könlüm içində, 

       Çarəm daha fərmanuva qalmış bu səbəbdən, 

 

      Bil Dəstəgülün dərdini, insaf elə, çünki, 

       Gözlər səni gözlər, yenə dolmuş bu səbəbdən. 

 

 

                                                              /Həzəc/  
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Sorma ki, nədəndir bu həzin hal, ürəyimdə, 

Qalmış neçə arzum-diləyim lal, ürəyimdə. 

 

Dağ laləsi tək al idi çöhrəm o zamanlar, 

Qəm kölgəsi, əfsus, toxuyub xal ürəyimdə. 

 

Yağdıqca kədər üstümə, keçdikcə fəsillər, 

Şənlikdən əsər qalmadı misqal, ürəyimdə. 

 

Könlüm bağının bəhrəsi sandım ki, yetişmiş, 

Qalmaqda muradım nə qədər kal, ürəyimdə. 

 

Bəxtim kimi bağlandı dilim, qaldı sualım, 

“Tanrım niyə verdi belə iqbal?” – ürəyimdə. 

 

Küssəm də əgər, söyləyirəm- “Könlümü ey yar, 

Bir kəlmə şirin söz ilə gəl, al” – ürəyimdə. 

 

Görsən ki, dolub, Dəstəgülün lal baxışından, 

Bil ki, bu nə haldır, bu nə əhval ürəyimdə. 

 

                                                        /Həzəc/ 
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Düşdü payız ömrümə, oldu qonaq, gülmədim. 

Etdi həzin zümzümə, susdu bulaq, gülmədim. 

  

Könlümü qəm təklədi, ruhumu həm köklədi, 

Eylədi cəm yüklədi, saldı nifaq, gülmədim. 

 

Getdi ümid çoxluğu, gəldi səbr yoxluğu, 

İtdi könül şuxluğu, soldu yanaq , gülmədim. 

 

Sökdü göyün bağrını, sandı xəyal doğrunu, 

Çəkdi sinəm ağrını, dondu dodaq gülmədim. 

 

Yağdı kədər üstümə, durdu fələk qəsdimə, 

Var kələyi bəs demə, verdi soraq gülmədim. 

 

Mən kimi bəxtsiz hanı, yar pozaraq peymanı, 

Çəkdi yola karvanı, oldu uzaq gülmədim. 

 

Dəstəgüləm gül kimi, yandı canım çöl kimi, 

Qaldı közüm kül kimi, söndü ocaq gülmədim. 

 

                                                      /Münsərih/ 
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       “ Məcməüş-şüəra” məclisinin rəhbəri  

        Şahin Fazilə  hörmət və səmimiyyətlə  

 

 

  Görmədi, tay ola heç yanda bir el, öz elinə, 

  Zəmzəmin ləzzəti hopmuş demə Qudyal selinə. 

 

 Eyləyib, gör nə qədər zirvəni məskən özünə, 

 Şahdağın zirvəsi tək qar ələnibdir telinə. 

 

 Qürbətin çəkdi cəfasın, dözərək qüssə-qəmə, 

 Sandı divanə özün düşdüyü əfqan çölünə. 

 

 Həm heca, həm də əruzdan yaradıb cüt qanadı, 

 Doğma etdi əruzu,  Azəribaycan dilinə. 

 

Tutdu yad sözlərə divan, neçə “Divanı” ilə. 

Tutdu söz zərgəritək üz qəzəlin sahilinə. 

 

 Eşqinin şahinidir, söyləməyin bülbül ona     

  Yoxsa “söylər ağaca dərdini”, açmaz gülünə.* 
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 Qoymuş ağlar,”yuxusun kimsə qaçırmış”demə ki,** 

 Yetməyir gör neçə vaxtdır əli dildar əlinə. 

 

Dəstəgül, bilmədi Şahin “daş atan kimdi ona,” *** 

“Bir göyərçin itirib”, batdı kədər, qəm gölünə.**** 

 

                                                 / Rəməl/ 

                      

 

 

 * Şahin Fazilin “Qoyun məni bu ağacla danışım” adlı şeirinə işarədir. /Bax: İkinci 

Divan, Bakı, 2005, səh. 613/ 

** Şairin “Kim isə yuxumu götürüb qaçıb”şeirindən əxz olunub /Bax: ”Əllərini ver  

mənə kitabı, Bakı, 1998, səh. 47-48/ 

*** Fikir Ş. Fazilin “Görəsən bu daşı kim atdı mənə?” şeirindən götürülmüşdür /Bax: 

Divan, Bakı, 1996, səh. 327/  

**** “Səadət quş kimi uçdu əlimdən” şeirinə istinadən deyilmişdir /Bax: ”Əllərini ver  

mənə”, səh. 22-23/ 
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      “Vahid” poeziya məclisinin sədri 

        Həkim Qəniyə ehtiramla 

                                                       

Dövran yetirib böylə bir insan, ona əhsən, 

Zövq əhli, rəvan təbli qəzəlxan, ona əhsən. 

 

“Vahid “adına məclisi şövq ilə yaratdı, 

Bağbanı olub etdi gülüstan, ona əhsən. 

 

Zərgər zərə, sərrafsa verər gövhərə qiymət, 

Sərraf özü, söz incisi ümman, ona əhsən. 

 

Yanmaqda səməndər quşutək, əhli-qələmçün, 

Sönməz, elə şamtək əridər can, ona əhsən. 

 

Öyrətdiyi meyxanə, əruzdan və hecadan, 

İllər boyu açmış sözə meydan, ona əhsən. 

 

Bülbül onu dinlər, utanar, sanki olar lal, 

Al bağrı qızılgül eləyər qan, ona əhsən. 

 

Ey Dəstəgül, etsin elə fəxr Azəribaycan, 

Varmış Qənitək Vahidə loğman, ona əhsən. 

 

                                                               /Həzəc/ 
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        Güləmail Murada səmimiyyətlə 

 

 

Bilmirəm, mən sənə gerçək deyim, əfsanə deyim, 

Tutma nöqsan mənə ey gül, sənə cananə deyim. 

 

Solsa gülşəndəki nərgiz, süsənim, yasəmənim, 

Ey qızılgül, yaraşıqsan bu gülüstanə deyim. 

 

Sanmışam yanmağı meyar, düzü aşiqlər üçün, 

Bənzəməz, yanmada bir dəm, sənə pərvanə deyim. 

 

Neyçün aldatmaq olur adəti eşq aləminin, 

Salmasın kaş səni Tanrım qəmə-hicranə deyim. 

 

Salmadım meylimi var-dövlətə, heç daş-qaşa mən, 

Tapmışam səndəki ləli, sənə dürr danə deyim. 

 

Dəstəgül, bil Güləmail umaraq tazə qəzəl, 

Gözləyir, cəng edə, həm çıxa meydanə deyim. 

 

 

                                                               /Rəməl/
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                  Nəcibə Allahverdiyevaya /Nəcib/  həsr olunub 

 

  “Cövrü-cəfa çəkməyə, qəmlərə qəmxanədir, 

             Həsrətinə yanmada sanki  o pərvanədir. 

 

             Əhdinə sadiq qalıb, “eşqinə sərhəd çəkib”, 

             Can evi möhnət çəkən, parçalanan şanədir. 

 

             Səf-səf olub arzular, cərgələnib bir kitab, 

             Vəslinə yetmək ona bir daha əfsanədir. 

 

              Əsli-nəcabətlidir, xoş əməlin carçısı, 

              Çəkdiyi el dərdidir, öz qəmi bir yanədir. 

 

              “Mehrü-məhəbbətdə”bil, “yoxdu ona tay olan” 

              “Girməyir o min dona,” ər kimi mərdanədir. 

 

             “Böhtana yol verməyir, haqsızı xar eyləyir”, 

              “Haqq sözü etmiş niqab” cürəti şahanədir. 

 

              Dəstəgül, olmuş nəsib, konlünə həmdəm  Nəcib, 

              İsmi kimi şeri də, gör nə nəcibanədir. 

 

   /Münsərih/ 

                                    İfadələr Nəcibə xanımındır. 
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