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NEYLEYECEKSİN? 

    

    

 

Ben seni elimle uçurdum, gülüm, 

Belki de, bir daha dönmeyeceksin! 

Benden uzaklara gitsen de... Düşün, 

Yüreğin bendedir, neyleyeceksin? 

 

Bir gün biri beni sorarsa senden, 

Ararsan bulursun kendi kalbinden. 

İsterdim: “Dön geri! Dön!” diyeyim ben, 

Anladım, artık geç, gelmeyeceksin. 

 

Sen bana: Bivefa oldun, desen de, 

Benim için artık, öldün, desen de, 

Seni benliğimden sildim, desen de, 

Bilirim, kalbinden silmeyeceksin. 

 

Uçan kuş gibidir hayat, her zaman. 

İstemem artık, ne şöhret, ne şan... 

Bıraksan elimi, bıraksan bir an 

Kiminle, nerdeyim, bilmeyeceksin. 

 

Sensiz karanlığa girdi gündüzüm, 

Sensiz, anlamsızdır, sohbetim, sözüm. 

Ey garip bahtıma doğan yıldızım! 

Benim için asla sönmeyeceksin! 
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SEVDİM SENİ 

 

Gözlerine baka baka 

Bir ömürlük sevdim seni... 

 Bitirmek için sevmedim ki! 

Yalnız benim olduğunu, 

Yaşlanarak solduğunu 

Görmek için sevdim seni... 

 Yitirmek için sevmedim ki! 

 

Sevdim seni... 

 Unutarak her derdini, 

Çeke çeke hasretini, 

Hayalimde büyüttüm gülüm,  

Hayalimde...  

 Ellerini... 

 

Her ana, her güne, her deme  

Sadık kaldım 

 Sevgime, 

Sarıp seni kalbime 

Ne düşündüm, 

 Bir bilsen...  

Sormadın ki... 

 Ellerini tutmak;   

 El uzatıp kavuşmak için sevdim seni.. 

 Unutmak  

  İçin sevmedim ki! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂŞIKSIN DEMEK! 

 

Günlerden bir gün, gelirse bahar 

Ruhun kanat çırparsa gökyüzüne, 

Semada oynaşan kara bulutlar 
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Rengarenk görünür ise gözüne 

Âşıksın demek! 

 

Rüzgâr senin için nağme okursa, 

Ezgiye dönerse suların sesi, 

Yağmur damlaları çiçek kokarsa, 

Coşarsa kalbinin şiir hevesi, 

Âşıksın demek! 

 

Çırpınırsa küçük kuş gibi kalbin,  

Birden sakin göllerce durulursan, 

Ansızın tüm derdini çekip alemin, 

Sonra çocukca şen, mutlu olursan, 

Âşıksın demek! 

 

Uyuyamaz, yolda kalırsa gözün, 

Çağlarsa kalbinde bin arzu, dilek... 

Anlayamaz isen kendini, özün,  

Karar kılamazsa sinende yürek, 

Âşıksın demek! 

Âşıksın demek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEL SEVGİLİM! 

 

Ümidimi yitirmiyorum asla 

Dönülmez yollara baka baka, 

Gözümde yasla… 

Benim için yoksun artık! 
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Diyemiyorum... 

 

İncitmişsem, affet beni! 

Biliyorsun, elimde değil, 

Delice sevdim seni, 

Aşkınla kedere karışıyorum. 

Farketmez benim için, kimsin, nesin sen 

Acılarla, yalanlarla barışıyorum... 

 

İzin versen, eritirim içimdeki buzu ben, 

Senin için alevlenir, tutuşurum yeniden... 

Sen, taş mısın?  

Taşıdığın yürek mi? 

Bir kez söyle ne olur, 

Bu tertemiz sevgim, sana gerek mi? 

Boğuluyorum... 

Gel, sevgilim! 

Aylar dönüp yıl olmadan! 

Gel, sevgilim! 

Seven kalbim kül olmadan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDİM BEN DE UNUTURUM... 

 

Dedim, ben de unuturum 

Senin gibi, hem bir günde; 
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Sözlerini, gözlerini, 

Ve sımsıcak ellerini... 

Unutamadım! 

 

Dedim, ben de unuturum 

Senin gibi, hem bir günde; 

O çağları, o anları, 

Aşk ile esen yelleri  

Ve en tatlı hayalleri... 

Unutamadım! 

 

Oysa sen öğrettin bana 

Aşkı da, sevmeyi de,  

Hasreti çekmeyi de, 

Sen öğrettin gülmeyi de,  

Gözyaşımı silmeyi de... 

Bir tek unutmayı öğretmedin, 

Neden? 

Yüreğimi göyneden 

Bu sızıya bir son vermek için, 

Bir huzura ermek için 

Çalıştım döne döne. 

Silmek istiyorum seni yüreğimden 

Senin gibi, hem bir günde... 

 

Yıktın bütün köprüleri 

Yol yok, geçmişin kanadından tutmak için. 

Ey insafsız! 

Sevdam fırsat vermez, unutmak için! 

Biliyorum, unutursam eğer seni,  

Kaybedeceğim beni, benliğimi. 

Zaman akıp gittikçe anlıyorum 

Seni, her gün, 

Bir öncekinden daha çok sevdiğimi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR SENİ GÖZLÜYORUM!  
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Saya saya günlerimi, 

Ben güneşi sesliyorum. 

Savuşturup dünlerimi, 

  Kederimi gizliyorum. 

  Bahar, seni gözlüyorum! 

 

Bulutları kovsun rüzgar, 

Çiçeğe dursun yaylalar, 

Ömrümüze yağmasın kar! 

  Kızıl ufku izliyorum! 

  Bahar, seni gözlüyorum! 

 

Şen mısralar yaza yaza, 

Bitsin bu kış, dönsün yaza! 

Nevruz gelsin yurdumuza! 

  Cemreleri közlüyorum, 

  Bahar, seni gözlüyorum! 

 

Bırak açılsın gökyüzü, 

Nur olsun deresi, düzü. 

Bir gezelim elimizi! 

  Vatanımı özlüyorum! 

  Bahar, seni gözlüyorum! 

 

İZİN VER! 

 

İzin ver, sevgilim, „iz‟in olayım, 

Ardında düşeyim, ben görünmeden. 

Bizi ayırmasın uzayan yollar, 

Ben de dönmeyeyim ki, sen dönmeden. 

 

İzin ver sevgilim, telin olayım, 

Ellerin daima okşasın beni. 

Saçın gibi, beni boynuna dola 

Çekeyim içime kokulu teni. 

 

İzin ver sevgilim, sırrın olayım, 

Bir sır ki, sakla beni herkesten. 

Koruyup mukaddes bir ateş gibi  

Kalbinin içinde gizle beni sen. 

 

İzin ver sevgilim, fikrin olayım, 

Seni de kendimle alıp gideyim... 

Bir anlık da olsa yetecek bana, 

Yine o günlere dalıp gideyim. 

 

BİR GÜN 

 

Üzülme sevgilim, biter bu hasret,  

Ayrılan yolumuz birleşir bir gün. 

Yine bulur bizi sevgi, saadet, 

Sevginin rüzgarı gürleşir bir gün. 
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Bu nasıl talihtir, bu nasıl yazı? 

Bilinmez ömrümün hazanı, yazı. 

Sabret, çoğu gitti, bak kaldı azı, 

Kader bizimle de barışır bir gün. 

 

 

 

Biter bu ayrılık, ömür solsa da, 

Hasret kalbimize yuva salsa da. 

Gözlerimiz her gün, yolda kalsa da, 

Yorgun bakışımız kavuşur bir gün. 

 

SEN GÜNEŞİM OLURDUN... 

 

Eğer, sen isteseydin, 

Gözyaşları yanağımı gecelerce yuyamazdı, 

Bu kaderin oyunu bizi ayıramazdı, 

Donuk bakışlarınla yüreğim soğumazdı, 

Aşkımız da solmazdı,  

Eğer, sen isteseydin. 

 

Başına taçlar takar, saçlarını örerdim, 

Önünde diz çöküp ellerinden öperdim, 

Körpe bir çocuk gibi hep peşinde gezerdim, 

Ölene dek severdim, 

Eğer, sen isteseydin. 

 

Sen güneşim olurdun, çekilirdi zulmetim, 

Günden güne artardı sevimcim, muhabbetim, 

Bir nazlı gülüşünle dağıtırdım her elemi 

Sen, ey gönlüm hemdemi, 

Eğer, sen isteseydin! 

 

GÜNEŞ 

 

Güneş, ben senin kızınım.  

Güneş, sen benim anam! 

İstiyorum senin gibi 

Ben de göklerde yanam. 

 

Tek bana aç kucağını, 

Çağır, sana geleyim! 

Ya da, bana ateş, od ver,  

Ben göğe yükseleyim! 

 

DEĞİL Mİ ? 

 

Seni sevmek bana düştü, 

Muhabbet zulüm değil mi?! 

Talihimiz ayrı düştü, 
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Ayrılık ölüm değil mi?! 

 

Duman aldı yollarımı, 

Gam bağladı kollarımı. 

Dolu vurdu aşk bağımı, 

Sararan gülüm değil mi?! 

 

Kalp hasretle pare pare... 

Böyle olmaz, bir sor, ara! 

Sensiz beni çeken dara 

Bir gün de yılım değil mi?! 

 

Ruhum garip kuşa döndü, 

Arzularım taşa döndü. 

İlkbaharım kışa döndü... 

Soğuyan külüm değil mi?! 

 

Hoş duygular oldu yalan, 

Satamadım, yok, dert alan. 

Beni senden ayrı salan 

Yanası dilim değil mi?! 

 

ÇOCUKTUM... 

 

Çocuktum, annesinin bir tanesi, 

İstediğim, anne sütü, ninnisi... 

Hissettiğim, sevgi dolu okşama, 

Ne sabaha minnet, ne de akşama... 

 

Çocuk oldum, ayakları yalıncak, 

İstediğim, inci, boncuk, oyuncak. 

Döktüklerim, sandık içi, bağlama, 

İşittiğim: “Canım, gözüm, ağlama!” 

 

Gençliğimin coşup taşan dünleri, 

Şarkılarla geçirirdim günleri... 

Baktığım hep aynadaki o suret 

Gizlediğim, kalbimdeki muhabbet. 

 

Geçip gitti, açıp yumdum gözümü, 

İlk gençliğim tez bitirdi sözünü. 

Çektiklerim, evladımın kaygısı, 

Okuduğum, hazin anne laylası.
1
 

 

ANACAN! 

 

Hiçbir şeyden korkmazdım, gözlerin kimi...
2
 

Hiçbir şeyi sevmezdim, gözlerin kimi... 

Son anında arıyordu gözlerin kimi? 

                                                           
1
 Layla: Ninni. 

2
 Kimi: Birinci ve ikinci dizedeki “kimi” sözcüğü, “kadar” anlamındadır. 
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  Acep ben mi düştüm birden yadına, ana? 

  Canım kurban, özüm kurban adına, ana! 

 

Saçlarına den
3
 düşünce,  ağ ne güzeldi! 

Seninle yaylaya çıksam, dağ ne güzeldi! 

Ölmeseydi, anam olsa sağ, ne güzeldi! 

  Defterine, kitabına toz sinmiş ana! 

   Nasıl olmuş, baharlara güz sinmiş ana! 

 

Hatırıma sen düşünce uşaklaşırım, 

Ağrılardan, acılardan uzaklaşırım. 

Sanki her geçen gün, ben sana yaklaşırım… 

   Düşündükçe içerime dolar bir keder, 

  Sıkar beni sensiz günler, sensiz geceler. 

 

Hatırımda o soğuk gün, çok üşümüştük, 

Duldaya çekilip bir ekmeği bölmüştük. 

“Bizi bir gören var mıdır” deyip gülmüştük... 

   Ne mutluydum, ne bahtiyar, ben o anımda, 

   Ağzım tatlı, sırtım pek ve anam da yanımda. 

 

Anacan! Hayalim kırık, tenha kayıktır, 

Yüreğimi hasret deşti, oyuk oyuktur. 

Elbet mevsim, sensizlikten böyle soğuktur... 

   Bir çığlık gelir senle olduğum günlerden. 

  Sanki sıcak kucağına sığınırım ben. 

 
O SEN DEĞİLSİN 
 
Bir ömür uzak, kalbim kadar yakın, 
Ama bu derdimi bilen değilsin... 
Artık bir dost gibi beni dinleyen, 
Ve sevip aşkımdan ölen değilsin. 
 
Ömrüme kış geldi, gitmez bir daha, 
Bu hasret seni yar, etmez bir daha, 
Kalbimin kederi bitmez bir daha, 
Sen benim sırrımı bölen değilsin. 
 
Bitip tükenmezdi, aşk sohbetimiz, 
Doymazdık sevgiye konuştukça biz. 
Şimdi o günlerden kaldı neyimiz?  
Sen artık değiştin, O, sen değilsin. 
 
 
BİR SOR NERDEYİM! 
 
Ne olur, bir defa sorsan, nerdeyim! 
Belki yüreğimde sözüm var gülüm! 
Belki de dardayım, zulüm yerdeyim, 
Belki yollarında gözüm var gülüm! 

                                                           
3
 Den: Saça, yer yer düşen aklar. 
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Ne olur, bir defa sorsan, niceyim! 
Ağır bir yük müdür bu iltifatın? 
Olmayan sabahım, soğuk geceyim, 
Çıkmaz sokağıyım ben bu hayatın... 
 
 
 
Sense... mucizesin, gözümün nuru, 
Bir tek gülüşün de şad eder beni. 
Geçmişte bırakıp hırsı, gururu, 
Gel, avut kalbimi, çıkar dikeni! 
 
Ne olur, bir defa sorsan, nerdeyim! 
Belki yüreğimde sözler var gülüm! 
Ne çare, yitiğim, çok uzak yerdeyim, 
Eyle bir sözünle bahtiyar gülüm! 
 
MİHRİBANIM OL BENİM! 
 
Gel, kınama, gözlerimin karası, 
Daha çok tazedir gönlüm yarası. 
Var mı, yok mu, bu derdimin çaresi? 
Ya uzak dur! Ya Lokman‟ım ol benim! 
  
Yol alırım, bilmem menzilim nere? 
Acep yolun ucu uğrar mı yare? 
Ümidim yok, erişemem bahara? 
Her mevsimde hoş bir anım ol benim! 
  
Keşke, bahta sevinç düşse bir dilim! 
Tut elimi, dağılsın bu nisgilim!

4
 

Senden özge kimim var ki, sevgilim? 
Başım üste asumanım ol benim! 
  
Dualarım varıp bulur, seni de, 
İmza atmam hasret adlı senede! 
Gel yanıma bir kez olsun, senede, 
Yarınlara bir gümanım ol benim! 
  
Sesim duymaz, bahtım belki sağırdır... 
Bir yüreğe iki hasret ağırdır! 
Tanrı bizi bu dünyada ayırdı, 
O dünyada mihribanım ol benim!  
 
DOSTLARIM, BANA DA BAHAR GÖNDERİN! 
 
Dostlarım, bana da bahar gönderin, 
Çiçekli, güneşli bir bahar olsun! 
Kesilsin arkası soğuk günlerin, 
Ne fırtına, boran; ne de kar olsun! 
 

                                                           
4
 Nisgil: Hüzün, keder. 
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Çok uzağa düştüm, sıcak yuvadan, 
Bahsedin siz bana, elden, obadan. 
Kurtulsun yurdumuz kaza, beladan, 
Evlerde mutluluk daim var olsun! 
 
Göreyim ey dostlar, sizi yanımda, 
Nağmeler kaynayıp coşsun kanımda. 
Toplanın soframa en hoş anımda, 
Her aziz nimetten meyve, bar olsun! 
 
Gubette ömürden ömür eksilir, 
Solar gülce benzin, canın çekilir 
Yazgıyı yazan, böyle yazsa bir: 
İnsan vatanında bahtiyar olsun! 
 
Bülbüller verince yine ses sese 
Karışsa vatan yeli, en son nefese! 
Turnam selam söyle benden herkese, 
Afak‟ın sevdiği vatan var olsun! 
 
ACELE ET 
 
Zaman akar, geçmişe döner bu gün, 
Yarın, geleceğin boz dumanıdır... 
Arzumuz, yarı yolda söner bu gün, 
Ümidimiz arzunun gümanıdır... 
 
Mizanı var dünyanın, iki gözlü, 
Yolu kıvrım kıvrım, yokuşlu, düzlü. 
İnsanlar var kem gözlü, güler yüzlü, 
Her „şer‟i bir yahşının yamanıdır. 
 
Afak Şıhlı, ne kadar dad gördün sen, 
Çevrende dost yerine yad gördün sen. 
Madem, bu gün yüreği şad gördün sen, 
Acele et, koş, sevinmek zamanıdır! 
 
NE FARK EDER Kİ? 
 
Bir gün bu hasretten yorulacaktın, 
Belki de incinip, kırılacaktın, 
Hiç sebepsiz benden ayrılacaktın… 
Ha geç olmuş ha erken, ne fark eder ki? 
 
Hakkım yok, diyemem: Sendedir günah! 
Unutma, biz kuluz, affeden,  Allah! 
Mutlaka anlarsın, bir gün, bir sabah... 
Ha geç olmuş ha erken, ne fark eder ki? 
 
Her şey geçip gider, ebedi ne var? 
Yemyeşil yaprak da sararıp solar. 
Senin de kalbini biri yaralar! 
Ha geç olmuş ha erken, ne fark eder ki? 
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HER ŞEY GEÇİP GİDER... 
 
Her şey geçip gider, alışacaksın... 
Endişe içinde kalma, sevgilim! 
Ben de bir rüyayım, ayılacaksın... 
Sonsuz hayallere dalma, sevgilim! 
  
 
 
Sanma ki, aşkına vermedim değer, 
Sanma ki, bensizlik kaddini eğer. 
Senden uzak durmam gerekse eğer, 
Bir daha kapımı çalma, sevgilim! 
  
Şimdi biganesin sanki her şeye... 
Bir gün yol alırsın, başka sevgiye! 
Dilimiz mecbur mu “elveda” diye? 
Bunu yüreğine salma

5
, sevgilim! 

  
Uzaktan uzağa sana yoldaşım, 
Ayrılır mı doğru yoldan bu başım?! 
Afak‟ım, sanma ki, soğuk bir taşım... 
Benim günahımı alma, sevgilim! 
 
DEMEK Kİ... 
 
Demek ki, böyle de severmiş insan 
Ruhuyla, teniyle, hararetiyle. 
Bütün varlığından geçermiş insan, 
Bin gurur duyarak muhabbetiyle. 
 
Demek ki, böyle de severmiş insan 
Yemeden, içmeden ve hiç yatmadan. 
Kalbin ateşini verirmiş insan, 
Yüzünü görmeden, elin tutmadan. 
 
Demek ki, böyle de severmiş insan 
Tutuşa, tutuşa, köz ola ola. 
Dünyada tek onu görürmüş insan, 
Etrafta bu kadar göz ola ola. 
 
BİR GÜN ÖYLE SUSARIM Kİ… 
 
Belki de ben çok konuştum, 
Usandın mı sözlerimden? 
Peki, niçin okumadın  
Hisslerimi, gözlerimden? 
 
Belki de ben çok konuştum, 
Benden bezip darıldın mı? 
Gidip o an, hayalinde 
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Bir özgeye sarıldın mı? 
  
Seviyorum, susamam ki… 
Senin susman yeter bana! 
İçimdeki tüm duygular 
Dile gelir yana yana. 
 
Kaçma benden! Deniz sabrım 
Sonunda damlaya döner. 
Bir gün sana şirin gelir 
Hor baktığın kelimeler. 
 
Bir gün öyle susarım ki, 
Bir söz duyamazsın benden! 
Bir gün öyle susarım ki, 
Kar

6
 olursun sessizlikten! 

 
SENDEN GELEN HER ŞEY GÜZEL! 
 
Sen, kalbimin titrek sesi, 
Sen, ömrümün teranesi, 
Sen, yaşama bahanesi... 
Senden gelen her şey güzel! 
 
Meftun etti düz ikrarın, 
Ahdin, andın, itibarın. 
Bu aşk, senin yadigarın, 
Senden gelen her şey güzel! 
 
Sözlerine vurulmuşum, 
Hasretinden kor olmuşum, 
Zannetme ki, yorulmuşum, 
Senden gelen her şey güzel! 
 
Sen bir masal, sen bir rüya, 
Göremedim doya doya. 
Vuslat kaldı o dünyaya... 
Senden gelen her şey güzel! 
 
Dertlerimiz aşar dizden... 
Ne istiyor hayat bizden? 
Sen hep bahset ikimizden… 
Senden gelen her şey güzel! 
 
GECEDİR... 
 
Gecedir...  
Aklıma düştün yine... 
Sızlamıyor artık kalbim öyle bil. 
Galiba alıştım sensizliğine, 
Yeniden sevmek mi?  
  Elimde değil. 

                                                           
6
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Gecedir...  
Nasıl da sessiz bir gece... 
Hâlâ kar yağıyor ıssız dünyama. 
Sense uzaktasın, yollar bitince 
Dönebilir misin benim rüyama? 
 
Soğuktur... 
Ellerim üşüyor biraz... 
Siliyorum buğulanmış pencereleri. 
Dışarda ayaz var, kalbimde ayaz,  
Gözlerim yoldadır deminden beri. 
 
Yumdum gözlerimi... 
Bir anlığına 
Seni unutmaya çalışıyorum. 
Bürünüp gecenin karanlığına, 
Yalnızlığa alışıyorum. 
 
UNUTACAKSIN! 
 
Bir gün unutacaksın, 
Unutamam dediğin, aşka adanmış dünleri. 
Bir gün unutacaksın, 
Ebedi sandığın hatıraları, o şen günleri 
 
Bir gün unutacaksın, 
Birlikte gezdiğimiz bahçeleri, gülleri... 
Bir gün unutacaksın, 
Ruhumuzu sızlatan o titrek hayalleri. 
 
Bir gün unutacaksın, 
Senin için yazdığım sevdalı satırları. 
Bir gün unutacaksın, 
Bizden başka kimsenin bilmediği sırları. 
 
Birbiri ardına geçtikçe günler,  
Sen de değişecek, bir özge olacaksın. 
Unutamam dediğin o yürek yangınını,  
Bir gün UNUTACAKSIN! 
 
İYİ Kİ YANIMDASIN 
 
Ellerini bıraksam da güle güle, 
Gam bakacak o gülüşün arkasından. 
Sensizliğin zulmünü ben bile, bile, 
Yapışacağım gururun yakasından. 
 
Gideceksin, bir daha görmeyeceğim, 
Hayalde tutacağım bir suretini. 
Nerdesin, kimlesin, bilmeyeceğim, 
Bir ömür çekeceğim, ben hasretini. 
 
Yaşayacağım her anın azabını, 
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Olmayacak kurtuluşa bir hilas yolu. 
Yazacağım yazılmamış kitabını 
Kalan ömrün...  Hüzün dolu, keder dolu. 
 
Allah‟ım! Acılar koptu yüreğimden, 
Bu, bir an düşündüğüm, yeter bu güne! 
Sen olsan vazgeçerim ben her şeyimden, 
Bak, öpüyorum ellerini döne döne... 
 
İyi ki, yanımdasın, benim hayatım, 
Hâlâ var aşkımızın bir ümit yeri! 
Gönülden kırgınlığı silip de attım, 
O mutlu anlara dönelim geri! 
 
BİLMİYORUM 
 
Yürek sızladıkça ümitler söner, 
Çağlayan arzular dumana döner, 
Kalbe yük yağmurlar, ömrüme iner 
Ne açılabildim ne solabildim. 
 
Demek böyle imiş alın yazısı, 
Bana kısmet oldu gurbet acısı. 
Herkesin yanında, kardeş bacısı, 
Ne yakınım ne de yad olabildim. 
 
Sınamaya korktum yari, yoldaşı, 
Neden tükenmiyor fikir savaşı? 
Bazen sele döner gözümün yaşı, 
Ne boşalabildim ne dolabildim. 
 
Silindi renklerim boz bir dumanım, 
Bilmiyorum, neden hüzün her anım?! 
Kalpleri sızlatan sazım, kemanım, 
Ne nağme söyledim ne çalabildim. 
 
Yanılmak insanda bir adet imiş, 
Sevgiyi öldüren kabahat imiş, 
Benim aradığım saadet imiş,  
Ne satanı gördüm ne alabildim. 
 
İNAN SEVGİLİM! 
 
Gökkubbe yıkılıp yerlere inse, 
Semada, güneşin ışığı sönse, 
Dünya baştan başa yalana dönse 
Seni sevdiğime inan, sevgilim! 
 
Feryat eden rüzgâr dursa, dayansa, 
Rengarenk sabahlar mora boyansa, 
Gönlünde herkese şüphe uyansa… 
Seni sevdiğime inan, sevgilim! 
 
Bu günden yarına olmasa güman, 
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Başının üstünü alsa sis, duman, 
Bütün ümitlerin tükendiği an… 
Seni sevdiğime inan, sevgilim! 
 
Hazana çevrilse cemren, baharın, 
Gitse de elinden devletin, varın, 
Seninle olacak vefalı yarin! 
Seni sevdiğime inan, sevgilim! 
 
 
 
 
 
 
BİR SEBEP SÖYLE 
 
Senin benzerin yok, görmedim ki hiç, 
Niçin sevmeyeyim, bir sebep söyle! 
Başkasına meyil vermedim ki hiç, 
Niçin sevmeyeyim, bir sebep söyle! 
 
Gözlerim boşlukta hep seni süzer, 
Yokluğun, hasretin kalbimi üzer. 
Sözlerin her zaman dilimde gezer, 
Niçin sevmeyeyim, bir sebep söyle! 
 
Günahım, vakitsiz varışım oldu,  
Gönlümü, ruhumu verişim oldu, 
Gözünde Tanrı‟yı görüşüm oldu, 
Niçin sevmeyeyim, bir sebep söyle! 
 
Her şeyi anlayıp hissetsen şimdi, 
Yalanlar benimdi, doğru senindi. 
Susmadı yüreğim, bin defa dindi, 
“Niçin sevmeyeyim, bir sebep söyle!” 
 
BÖYLE BİR DÜNYA DA VAR MI ACABA? 
 
Ölüm de, acı da, dert de… olmasın. 
Seven gönüllere hüzün dolmasın... 
Kimse terk edilip unutulmasın... 
Böyle bir dünya da var mı, acaba? 
 
Kimse ayırmasın ellerimizi... 
Birlikte yakalım güneşimizi... 
Zaman soğutmasın hislerimizi... 
Böyle bir dünya da var mı, acaba? 
 
Gezelim sahili sonsuzluğa dek... 
Sevinçten titresin, dil açsın yürek... 
Sen ve ben olalım bu alemde tek... 
Böyle bir dünya da var mı, acaba? 
 
SEN ÖYLE SANIRSIN...  
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  Ben öyle bilirdim seversin beni, 
  İnsanın kendini sevdiği gibi...  
                             Elmar Şahmar 
 
Sen öyle sanırsın; seversin beni, 
Belki de seversin öz aleminde... 
Seversin kafese düşen kuş gibi, 
Sıkarsın kalbimi keder deminde. 
 
Seversin de sevgin fani, ölümlü...  
Bir okun yüreği sevdiği gibi. 
Güneşin sahrayı, dikenin gülü, 
Bıçağın küreği

7
 sevdiği gibi. 

 
Donarım ben senin, buz ellerinde, 
Sevgiyse, ışıktır, nurdur, hayattır! 
Bari gel sen buna “muhabbet” deme, 
Karanlık, ihanet bu hisse yaddır! 
 
Uyandırma kalbin sessizliğini, 
Bir daha aldanmak istemez yürek! 
Sen öyle sanırsın; seversin beni, 
Böyle sevgi benim neyime gerek... 
 
 
 YETİM KALDI AŞKIMIZ 
 
Terk edip gittiğin o günden beri, 
Boynu bükük yetim kaldı aşkımız! 
Çekip üzerine gamı kederi, 
Boynu bükük yetim kaldı aşkımız! 
 
Aşkını mal gibi alıp satalı, 
Vuslat kefesinde hasret tartalı... 
Nasıl ki, yetim var ana, atalı… 
Boynu bükük yetim kaldı aşkımız! 
 
Hayaller, duygular şaşırdı yolu, 
Kalbimiz şüpheyle, yalanla dolu. 
Kesildi kanadı, kırıldı kolu, 
Boynu bükük yetim kaldı aşkımız! 
 
Yaz günü kalbime yağan kar mıdır? 
Sana da bencileyin dünya dar mıdır? 
Söyle, bu hasrete gerek var mıdır? 
Boynu bükük yetim kaldı aşkımız! 
 
SÖZLERİN OLSUN! 
 
Sevgimin adresi, senin yüreğin, 
Kalbimin aynası gözlerin olsun! 
Ümidim, hasretim bir tek gülüşün, 
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Derdimin dermanı sözlerin olsun! 
 
Benimle tamamla her günü, ayı, 
Neşeli anların olmasın sayı. 
Muhabbet çiçeği; ömrümün payı, 
Laleler, nergizler düzlerin olsun! 
 
Varlığın sükuta kesilsin ganim... 
Ateşli bakışınla titresin tenim. 
Aşka dair dediğin her şey benim, 
Başka ne söylersen, yüzlerin olsun! 
 
BU MUHABBET DEĞİLMİŞ! 
 
Gözümüzde gecelerin zulmeti,  
Kalbimizde eski aşkın hasreti. 
Alnımızda bir ayrılık yazısı, 
İçimizde son sözlerin acısı. 
  Bir daha görüşmek kısmet değilmiş... 
  Unut beni, bu muhabbet değilmiş! 
 
Ne sen bana… Ne ben sana inandım, 
Sen od oldun, alev oldun, ben yandım. 
Hataların üç beş değil yüz oldu, 
Yürek dondu, sana karşı buz oldu. 
  Her sevda bir hoş saadet değilmiş... 
  Unut beni, bu muhabbet değilmiş! 
 
DÜŞTÜ 
 
Yine duman çöktü yeşil çöllere, 
Güllerin yüzüne jaleler düştü. 
Aniden rastlamış zalim ellere, 
Yere boynu bükük laleler düştü. 
 
Acep sevgilimin var mı haberi?  
Kalbime yük etti, bunca kederi… 
Gözlerim yoldadır yıllardan beri, 
Yüreğime garip naleleler düştü. 
 
Bu aşkın talihi zamana benttir, 
Sevincim ümide, gümana benttir, 
Yüreğim ah ile amana benttir, 
Bu canım, gör ne hallere düştü! 
 
HASRETİM 
 
Sen benden uzaksın, benden aralı, 
Ben seni sevmişim böyle, hasretim! 
Zalim ayrılıktan yürek yaralı 
Dönmüşüm bir susuz güle, hasretim! 
 
Arzular yaralı, gönül tarumar, 
Dünya öyle garip, zaman öyle dar... 
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Herkesin kalbinde bir kederi var, 
Bu derdimi Tanrı bile, hasretim! 
 
Aşkımız yücedir, kalbinde besle, 
Penceren önünde dur, beni sesle! 
Gelirim yanına hoş bir nefesle, 
Karışıp bir hafif yele, hasretim! 
 
TEK SENİ İSTERİM BU YERYÜZÜNDE 
 
Tek seni isterim bu yeryüzünde, 
Bin arzu, dileğe değişme meni! 
Güzelim, gökçeğim, senin gözünde, 
Bu yere, bu göğe değişme beni. 
 
Dağ olsan, dolanıp dumanın oldum, 
Hoş günde ümidin, gümanın oldum. 
Tar olsan, yanında kamanın oldum 
Her çalan nağmeye değişme beni! 
 
Verseler alemin varını sana, 
Bin bağın bahçenin barını sana, 
Dünyanın en güzel yarini sana, 
Reddet, hiçbir şeye değişme beni! 
 
 
BAĞIŞLA! 
 
Aşkıma değer ver, bu aşk ki, büyük! 
Neden sevdiğimi sorma, bağışla! 
Bu inat olmasın aşkımıza yük,  
Beni yüreğimden vurma, bağışla! 
 
Zamanla geçermiş bütün acılar, 
İçimde o güne bir ümit yanar. 
Unutma, herkesin bir gururu var, 
Gel, beni bu kadar yorma, bağışla! 
 
Hasretin ömrüme vurdu nakışlar... 
Gözümden göğsüme yağdı yağışlar. 
Belki de Yaratan beni bağışlar, 
Sen de ümidimi kırma, bağışla! 
 
ZAMANA BIRAKMA HİSLERİMİZİ! 
 
Nerdesin, ömrümün en şirin payı? 
Gözlerim yol çeker o günden beri... 
Sustu bak dünyanın havarı, hayı 
Kalbimin isyanı dinenden beri... 
 
Nerdesin, haber ver, çağır beni sen, 
Gelirim önümde bin set olsa da... 
Seni sevmek için doğmuşum ah, ben, 
Yıllar aramızda bir bent olsa da. 
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Çok seviyorum! Demesem de, bil! 
Dünyaya sığmaz bir muhabbetim var. 
Her mutlu görünen bahtiyar değil... 
Benim de yürekte bir hasretim var. 
 
Koyma acıları dil açıp dine! 
Hisset kederimi, yada sal beni! 
Nerdesin, duygular tutuştu yine, 
Gel, gamın elinden kurtar, al beni! 
 
Aşkını unutma, kalbinde sakla, 
Hayat sınasa da her zaman bizi! 
Bu temiz sevgiyi kalbinle yokla, 
Zamana bırakma hisslerimizi! 
 
 
 
SEVGİLİM OLUR MUSUN? 
 
Beni dünyaya saran 
Keder ipini kıran, 
Karanlıktan koparan 
Ümidim olur musun? 
 
Dertlerimi dağıtan, 
Yüreğimi avutan, 
Yangınımı soğutan 
Sırdaşım olur musun? 
 
Duyguların dindiği, 
Kalbimin sevindiği, 
Meleklerin indiği 
Masalım olur musun? 
 
Yoluma nur çileyen, 
Bana uğur dileyen, 
Geleceğe sesleyen 
Yarınım olur musun? 
 
Dudağımda seslenen, 
Yüreğimde beslenen, 
Işıklarla süslenen 
Sevincim olur musun? 
 
Hasrete sine geren, 
Göklerden yıldız deren, 
Kalbini bana veren 
Sevgilim olur musun? 
 
SANA DEMEYECEĞİM 
 
Dünyanın mihneti benim olsa da, 
Bir inat kalbime ganim olsa da, 
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Sensiz ömür sürmek zulüm olsa da, 
Sana demem asla, demeyeceğim! 
 
Seni yüreğimle seslediğimi, 
Aşkını koynumda beslediğimi, 
Yıllarca yolunu gözlediğimi 
Sana demem asla, demeyeceğim! 
 
Kalbimi buzlara döndüreceğim, 
Nağmeni sükuta göndereceğim, 
Arzu ateşini söndüreceğim, 
Sana demem asla, demeyeceğim! 
 
Yüzümde tebessüm, gözümde elem, 
Hemdemim olacak kağıtla kalem. 
Seni sevdiğimi bilse de alem 
Sana demem asla, demeyeceğim! 
 
 
BENDE BİR YÜREK VAR... 
 
Bende bir yürek var, seven bir yürek, 
İçindeki sensin, gezdiren benim. 
Senin hatıranı korumam gerek, 
Senden başkasına yar olmaz tenim. 
 
Bende bir kitap var, adın yazılı, 
Sinemin üstünde gezer o kitap. 
Her satırı onun kalpte kazılı, 
Mısraları dilde, ezber o kitap. 
 
Bende bir ümit var, ilkbahar gibi, 
Gönderir gönlümü nurlu sabaha. 
Belke bir dost gibi, belki yar gibi 
Ömrüme döndürür seni bir daha. 
 
Bende bir sevgi var, herdem tertemiz, 
Kalbimde meşale gibi yanacak... 
Bir gün bu dünyadan çekip gitsek biz, 
Aşkımız sonsuza dek yaşayacak! 
 
PİYANOM 
 
Suskundur piyanom, incinmiş benden... 
Belki de kadere boyun eğmiştir. 
Kıskançlık duyardı, sana sevgimden, 
Şimdi o da sensiz, garipsemiştir. 
 
Piyanom üşüyor, donmuş dilleri, 
Ellerim titriyor, çalamıyorum. 
Sevginden aldığım tesellileri 
Şimdi nağmelerden alamıyorum. 
 
Senin gibi soğuk sensizliğin de! 
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Yokluğun kalbimi derde salıyor. 
Piyanom inliyor sessizliğinde, 
O da benim gibi yalnız kalıyor. 
 
SENSİZ  YAŞAMAKTAN YORULURUM BEN... 
 
Sensiz yaşamaya alışırım ben, 
Sızlar içim, deli ırmaklar gibi, 
Ayakta durmaya çalışırım ben 
Yenice yürüyen uşaklar gibi... 
 
Eski resimlerin solar benizi, 
Eski saadetin silinir izi, 
Sevdalı hayaller hep yakar bizi 
Od alıp tutuşan yanaklar gibi... 
 
Aklımdadır hâlâ, söylediklerin... 
Nağmeler gibiydi şirin sözlerin. 
Sonu hüzün imiş güzel günlerin 
Hazanda sararan yapraklar gibi... 
 
En ağır cezayı senden almışım, 
Vuslatı tatmadan yola salmışım. 
Çaresiz kalmışım, sensiz kalmışım 
Suya hasret kalan dudaklar gibi... 
 
Bir saman çöpüne sarılırım ben, 
Coşar bulanırım, durulurum ben, 
Sensiz yaşamaktan yorulurum ben 
Yaprağı dökülmüş budaklar gibi.. 
 
BANA “SEVGİLİM” DEME! 
 
Bana “sevgilim” deme! 
Sadece sevgin olayım. 
Kederli anlarında, sığınmak istediğin 
Ocağın, evin olayım. 
Dertlerini dinleyen, 
Seni seven, anlayan  
Müdrik hemdemin olayım. 
Sevincin, gamın olayım. 
İstersen, nur paylayan kızgın güneşin olayım. 
Seni bazen ısıtan, 
Bazen yakıp yandıran harlı ateşin olayım. 
Yaşamaya çağıran sıcak gençlik hevesin, 
Ilık, bahar nefesin, 
Nağmeli sesin olayım. 
Ama “sevgilim” deme! 
 
Demek, hayat böyleymiş... 
Ne gariptir, ne müthiş! 
Dayanmışım bir kez daha hayatın eşiğine, 
Yılllar beni sesliyor. 
Seni ise, kim bilir, neler gözlüyor... 
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Yanında olmasam da 
Hatıralar hep seninle olacaktır. 
Söylediğim her bir söz, yadında kalacaktır. 
Yaşa bin bir hevesle! 
Kalbinde beni çağır, kalbinde beni sesle! 
Hiç darılma, gam yeme! 
Bana ne istersen de, 
Gizlice olsa dahi 
Hatta içinden bile, 
Bana “sevgilim” deme! 
Bana “sevgilim” deme! 
 
SEDASI GELMEYEN NAĞMEYİM ARTIK... 
 
Ben senin kalbinin geçmiş nevası, 
Suskun dudakların yitik avazı, 
Hayat kitabında eski bir yazı, 
Sedası gelmeyen nağmeyim artık. 
 
Aşkımın yarına yoktur gümanı, 
Eridi mum gibi, bitti dermanı. 
Ne ahdi hatırla, ne de peymanı, 
Unuttuğun bir kelimeyim artık. 
 
Bir günaha battık, sevdik bilerek... 
Nasihat dinler mi seven bir yürek? 
Şimdi hayal gibi yok olmam gerek, 
Daha hayatına gelmeyim artık. 
 
SENİ DÜŞÜNÜYORUM... 
 
Ne çok sevdiğimi bir ben bilirim! 
Duymayı isterim, her an sesini. 
Her gece rüyamda sana gelirim, 
Açarak mutluluk penceresini. 
 
Yumarım gözümü, sensin, yine sen... 
Hayalde saçını ben tarıyorum. 
Gece de, gündüz de hep benimlesin, 
Dilimdedir adın, tekrarlıyorum. 
 
"Seviyorum" yazdım bir ak kağıza, 
Kederi yenecek bu kalbim yine. 
Soğuk kış gününde sarılıp yaza 
Seni düşünürüm ben döne döne... 
 
KEŞKE... 
 
Sensiz yaşamışım bunca zamanı... 
Keşke, sen bu kadar gecikmeseydin! 
Bana uzak düştü sevinç limanı... 
Keşke, sen bu kadar gecikmeseydin! 
 
Solmuşum otların arasında ben, 
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Yitmişim hayatın karasında ben. 
Bir közüm kalbimin yarasında ben, 
Keşke, sen bu kadar gecikmeseydin! 
 
Sendeyken gönülün tek anahtarı, 
Kalbime gömdüm ben çok arzuları... 
Koşup sevda oduna düşseydin, bari 
Keşke, sen bu kadar gecikmeseydin! 
 
Sönen ümitlerin sızlıyor yeri, 
Ne ileri bir yol var, ah ne de geri. 
Kim verecek bize geçen günleri?! 
Keşke, sen bu kadar gecikmeseydin! 
 
BELKİ DE... 
 
Senin yüreğinden ben geçmeseydim, 
Belki başka türlü olurdu her şey. 
Bu aşk şerbetini hiç içmeseydim, 
Belki başka türlü olurdu her şey. 
 
 
Telimi okşayan el olmasaydı, 
"Seviyorum" diyen dil olmasaydı, 
Arada bu kadar yıl olmasaydı, 
Belki başka türlü olurdu her şey. 
 
O gece terk edip sen gitmeseydin, 
Beni acı sözle incitmeseydin, 
Gizlice kalbinde, defnetmeseydin, 
Belki başka türlü olurdu her şey. 
 
Simdi ne bir dostum, ne de hemdemim… 
Denize, deryaya sığmıyor gemim! 
Bu dertli dünyaya ben gelmeseydim, 
Belki başka türlü olurdu her şey. 
Elbet başka türlü olurdu her şey. 
 
KALBİMİN SESİNİ DİNLİYORUM BEN... 
 
Kalbimin sesini dinliyorum ben, 
Aklımın sesini duyamıyorum... 
Kokundur bu siyah gömleğe sinen, 
Benim elim tutmaz, yuyamıyorum... 
 
Durdurmak olmaz ki hep uçar zaman, 
Günler seni benden koparıp gider. 
Sensiz geçip giden her saat, her an 
Sanki yüreğimi aparıp gider. 
 
Keder mi olacak yükümüz bizim? 
Vuslat hayaliyle koşamadık ki… 
Kim diyor hazanı bu, ömrümüzün ? 
Biz böyle bir bahar yaşamadık ki… 
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Beni duyar mısın, gönül hemdemim? 
Ben safım, temizim itibarımda. 
Geri dönüp tutsan elimden benim, 
Sana yollanır hep dualarım da! 

 

SEN GİTTİN... 

Sen gittin... Sensizlik benimle kaldı, 
Yüzsüz misafirdir, gitmek bilmedi... 
Sen gittin... Gönlümü gam esir aldı, 
Günler aya döndü, bitmek bilmedi... 
 
Sen gittin...  Değişti mevsimler bir bir, 
Güya, yokluğuna alıştım ben de. 
Silip hayalleri hep satır satır, 
Ayakta kalmaya çalıştım ben de. 
 
Sen gittin... Gölgen olayım dedim,  
Geçtiğin yollardan geçmek için ben. 
Bitip tükenmeyen sabır istedim, 
Gamı damla damla içmek için ben. 
Sen gittin... Göğsümde sevda yarası 
Soğuk bir taş gibi o günden beri. 
Karıştı her şeyin rengi, sırası... 
Küstüm hep ah ile andım kaderi. 
 
Sen gittin... Ölmedim, yaşadım, niye? 
Yaşadım lal olan nağmekar gibi... 
Aşkını gönlümde taşıdım, niye? 
Sanki hayatımda hâlâ var gibi? 
 
Sen gittin... Elimden, ne gelir söyle? 
Güya, yokluğuna alıştım ben de. 
Sürekli titriyor bu kalbim böyle 
Sesine benzeyen ses işitende . 
  
YAMAN BUNALIRIM... 
 
Perişan semada yıldızlar akar, 
Ben aya bakarım, ay bana bakar... 
Hasretin kalbimi yandırır, yakar, 
  Gece, yalnızlığa dönüştüğü an 
  Yaman bunalırım ben sensiz, yaman! 
 
Yadımdan çıkmıyor o ilk görüşün, 
Bakışın, sohbetin, tatlı gülüşün. 
Ne bu hayatıma vardır dönüşün, 
  Ne de unutmaya verirsin aman... 
  Yaman bunalırım ben sensiz, yaman! 
 
Keşke gelişine olsaydı ümit,  
Bu kırık gönlüme dolsaydı ümit. 
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İçimde sönmeden kalsaydı ümit, 
  Beni avutsaydı bir zerre güman... 
  Yaman bunalırım, ben sensiz, yaman! 
 
UZAT ELLERİNİ BANA YENİDEN! 
                   
Bak, yalnız kalmışım senden aralı... 
Uzat ellerini bana yeniden! 
Hislerim karmaşık, gönül yaralı... 
Uzat ellerini bana yeniden! 
 
Susarım… Susarsın... Açılmaz düğüm. 
Yetmez mi bu kadar yad göründüğüm? 
Vazgeç inadından, aşkınla övün, 
Uzat ellerini bana yeniden! 
 
Yaşarım gümanla, “mutlaka döner...” 
Adresi “sen” olan neler var, neler... 
Sensizim! Korkutur beni “belki”ler, 
Uzat ellerini bana yeniden! 
 
Bir kez ara! Haber ver, günün birinde, 
De ki, bekliyorum görüş yerinde. 
Sevdiğim gülleri tut ellerinde, 
Dert olmasın hasret cana yeniden! 
Uzat ellerini bana yeniden! 
 
AMİN! 
 
Silinsin gözyaşı gözlerimizden, 
Gülüş silinmesin gözlerden! Amin! 
Küsüp incinsek de birbirimizden, 
Kalpler kırılmasın sözlerden! Amin! 
 
Güç versin ruhlara sevgi, muhabbet, 
İnsanı, insana bağlasın ülfet, 
Yüzlere nur gelsin, kollara kuvvet, 
Derman azalmasın dizlerden! Amin! 
 
Dikenler, otlar hep solup saralsın, 
“Kötü”nün başında dünya daralsın, 
Koy her zaman yar gönlünü yar alsın, 
Bakışlar yitmesin izlerden! Amin! 
 
Zaman kanatlıdır, dönse de yele, 
Ümit varsa, tutuşalım el ele. 
Sevgidir dünyayı yaşatan hele, 
Sevgi de bezmesin bizlerden! Amin! 
 

SABAHIMA KAPILARI AÇMAK İÇİN 
 

Canım, göğüs gersek sert esen yellere,  

Ağrılardan, acılardan kaçmak için. 

Yeter! Daldığımız uçsuz hayallere… 
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Kanat açsak masallara uçmak için. 

 

Sen gelmezsen ben böylece tek kalırım, 

Gel ömrüme, ver gönlünü, ben alırım. 

Pervane değil, ben özüm od olurum, 

Yolumuza her an ışık saçmak için. 

 

Aşkımızı itibarla saklayalım, gel... 

Ağlarsak da, sevinçten ağlayalım, gel! 

Dünlere penceremizi bağlayalım gel, 

Yarınlara kapıları açmak için! 

 

YETER! 
 

İlahi, rahm eyle, ağlatma beni, 

Torpağa, göklerin yağışı yeter! 

Düşmesin kalbime hasretin çeni,
8
 

Düşerse sevginin nakışı, yeter! 

 

Ne olur, tek koyma birce an beni, 

Avutamaz asla bu cihan beni. 

Yormasın böyle bir imtihan beni, 

Yolların inişi, yokuşu yeter! 

 

Elendi saçıma gurbetin karı, 

Başa taç bilmişim ahdi, ılgarı. 

Neyleyim bu kadar devleti, varı,  

Anamın bir tek hoş bakışı yeter! 

 

ŞEHİT GARDAŞ 

 

20 Ocak  şehidi,  şair, Ülvi Bünyadzade’nin hatırasına  

  

Bir isyancı ömrü yazılmış talihime... 

İsyancıyım! 

Haksızlığa, zorbalığa, 

Dayanamam... 

İsyancıyım! 

Gören yoktur kederimi, 

Üzülürüm. 

Hak yolunda ezilirim! 

Susamam, 

Sahtekarların hakikati boğduğu yerde. 

Susamam, 

İnsan yüreklerinin, dert elinde doğduğu yerde. 

Haksızlığa çoğu gibi 

Ben de  bakıp geçemem! 

Cellatların kan kokulu ellerinden 

Bade alıp içemem. 

  

                                                           
8
 Çen: Sis, duman. 
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Bir isyancı ömrü yazılmış talihime... 

Çiğnenirken topraklarım, kan ağlarken… 

Ben toy düğün edemem. 

Hak yolunda ölenlerin mezarından 

Yüz çevirip gidemem. 

Sakin sakin bakamam 

Benzi soluk şehit oğlunun yüzüne ben. 

Bu milletin dertlerine dayanamam, 

Vurulurum yüreğimden. 

  

Sen de rahat yatamazsın, 

Şehit gardaş! 

Günahsızca ölenlerin kanlarına  

Şahit gardaş! 

İntikamı alınmadı taş mezarda yatanların! 

Başlarına yıkılmadı sarayları 

Vatanını satanların, 

Toprak, toprak diye diye 

Sinesini dövenlerin, 

Üstü bezek, altı tezek işler yapıp 

Kendisini övenlerin! 

  

Arzuları, dilekleri yarım kalan 

Şehit gardaş! 

Benim ile yaşıt gardaş! 

Ben senin de yerine yaşıyorum... 

Acılarla tarumar olan sinemde 

İki yürek taşıyorum. 

Rahat uyu! 

Yazacağım ikimizin yerine ben! 

Yazacağım  

Vatanımdan, 

Milletimden... 

Her ne yazsam düz yazacağım... 

Namertlerin sinesine köz, yazacağım! 

Dönmeyeceğim öz yolumdan! 

İsterse ben de şehit olayım, söz yolunda! 

Hiçbir kimse diyemesin 

“Hislerinde yalancıdır.” 

Bilsinler ki, 

Nizamîler boyundanım, 

Nesim‟iler soyundanım, 

İsyancıyım! 

İsyancıyım! 

 

SEN OLMADIN 
 

Yüreğimin ateşi 

Sen olmadın, olmadın. 

Hayatımın güneşi  

Sen olmadın, olmadın. 
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Cesaretim, takatim, 

Adım, sanım, şevketim, 

Kollarımda kuvvetim 

Sen olmadın, olmadın. 

 

Varlığınla şad oldum, 

Özgelere yad oldum. 

Alev oldum, od oldum, 

Sen olmadın, olmadın. 

 

Ömrü duman, çen oldum,  

Saadetten gen oldum,  

Özüm döndüm sen oldum, 

Sen olmadın, olmadın. 

 

Sensiz bitmez nisgilim...
9
 

Söylesem varmaz dilim: 

Sadık yarim, sevgilim; 

Sen olmadın, olmadın. 

 

 

 

DERDİNİ 

 

Ne çok bu dünyada derdi olanlar, 

Kalbinde saklıyor here
10

 derdini. 

Bilmeden, kendini derde salanlar 

Yer arar,  üstüne sere derdini. 

 

İnsan var, kendini gama ten tutar, 

Ömrünü böylece duman, çen tutar. 

İnsan var, kendini ele şen tutar,  

İstemez bir kimse göre derdini. 

 

Abestir güvenmek vara, paraya, 

Felaket bakmaz hiç ağa, karaya. 

İnançlı yüz tutar yüce Tanrı‟ya, 

İmansızlar söyler, şere derdini. 

 

Keşke keder gonca iken puç ola!
11

 

Saadet dünya, gam bir avuç ola! 

İsterim, insanda öyle güç ola; 

Taş edip duvara öre derdini! 

 

BENİ YİNE SEVER MİSİN? 
 

Beni bir daha sever misin 

İkimizin hatırına? 

                                                           
9
 Nisgil: Hüzün, keder. 

10
 Here: Her biri. 

11
 Puç olmak: Boşa çıkmak, sonuçsuz kalmak. 
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İstemiyorum 

Çokları gibi  

Dönmeyi aşk katiline... 

İstiyorum yaşatalım   

Buza dönen arzuları, 

Cevaplayalım uykuya dalan 

Sualleri, sorguları. 

Gel, yakın gel! 

Ne zamandır yol bekleyen 

Vuslatımız şirin olsun! 

Nerde olursan ol 

Yanındaki ben olayım! 

Nerde olursam olayım 

Yanımda yerin olsun!  

Söyle şimdi, 

O alevli yüreğini 

Bana yine verir misin? 

İkimizin hatırına 

Beni yine sever misin? 

 

Gel, barışalım! 

Ruhumuzu ayrılıkta öldürmeyelim. 

Gel, barışalım! 

Özgeleri bahtımıza güldürmeyelim. 

Hicran kara bulut gibi  

Gerilmesin üstümüze.  

Gülümseyip bakınca Ay, 

Kanat takıp aşkımıza 

Yine göğe uçalım biz... 

Yine biz olalım, en mutlu yeryüzünde. 

Birlikte bakalım yere biz 

Mavi sema denizinden. 

Bir zamanlar 

Vaat ettiğin yıldızları 

Benim için derer misin? 

İkimizin hatırına  

Beni yine sever misin? 

 

Bak, sana da yoktur hayat, 

Ben bilirim, benden ayrı... 

Bak, bana da yoktur hayat, 

Ben ölürüm senden ayrı... 

Ver elini,  

Yürüyelim, syarınların kucağına. 

Gel, dönelim ey sevgilim, 

Sevgi, ülfet ocağına. 

Hazır mısın  

Bu sevdanın sınavından çıkmaya sen? 

Ne diyorsun, 

Bu dünyayı  

Yine benim gözlerimle görür müsün? 

İkimizin hatırına 
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Beni yine sever misin? 

Sever misin beni yine 

Sevgimizin hatırına? 

 

GEREK 

                Oğluma nasihat 

 

Yere, gökten bakma, oğlum, 

Yere, yerden bakmak gerek. 

Sele karşı duramazsan, 

Kuma dönüp akmak gerek! 

 

Çekme derdi için için, 

Ucundan tut her bir işin. 

Bir ocağı yakmak için  

Taşı taşa çakmak gerek! 

 

Yoldaş olmaz aklı kaldan, 

Uzakta dur  kiyl-u kaldan. 

Ekmeğine haram baldan… 

Helalce şor yakmak
12

 gerek. 

 

Boşa verme gümanını, 

Yaşa ömrün her anını. 

Muhabbetin nişanını 

Parmağına takmak gerek! 

 

Çelik gibi olsun canın, 

Bulanmasın ruhun, kanın. 

Vatanına kem bakanın 

Dünyasını yıkmak gerek! 

 

SABRET GÖNÜL 
 

Benim dünyam dumanlara büründü, 

Yollarıma dertle keder küründü. 

Bunca zillet, deyin, nerde görüldü? 

  Bekliyorum, bu zor günler gidecek, 

  Sabret, gönül, bu kış bir gün bitecek! 

 

Zaman geçer, günler bir bir uçuşur, 

Doğan hilal yıldızlarla buluşur. 

Talih yalnız kederi mi bölüşür? 

  Kısmet ise, sevinç demi yetecek, 

  Sabret, könül, bu kış bir gün bitecek! 

 

İnanırım, o güneş yine doğacak, 

İçimdeki zulmetleri boğacak! 

O dönecek... Ömrüme nur yağacak, 

                                                           
12

 Ekmeğe şor yakmak: Ekmeğe, yağ, peynir vs sürmek. 
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  Ayrılıklar ak dumanda yitecek, 

  Sabret, gönül, bu kış bir gün bitecek! 

 

UNUTMAK KOLAYSA.. 
 

Ne deyim ben sana, hep “unut” dersin... 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

Acizsin, kadere boyun eğersin? 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

Seninle geçerdi her günüm, ayım, 

Sensiz geçen ömrü ben neye sayım. 

Demek ki, bu imiş Tanrı‟dan payım, 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

Korktun mu sevmekten? Söyle birbaşa, 

Zaten bu kalbimi çarptın sen taşa. 

İstediğin buysa, git bensiz yaşa, 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

İncitme gel beni, var incitenim, 

Alnıma yazılmış, gelmez gidenim. 

Yüreğin olmadı, yüreğim benim, 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

Ayrılık havası! Bu ne hevestir... 

Sendeki aşk değil, hercai histir. 

Yeter çektiklerim, dört yanım sistir, 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

Böyle mi bitermiş her aşkın sonu? 

Ben mi biçeceğim hasretten donu? 

Bir daha söyleme, “severdim onu” 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

Ne yapalım, işte bu ben, o da sen! 

Ağlayıp sızlamak gelmez elimden. 

Seni unutmayı, unutmuşum ben, 

Unutmak kolaysa sen beni unut! 

 

BANA “MELEĞİM” DE 
 

Bana “meleğim” de, bir çift kanat ver, 

Aşkın semasında uçayım senle. 

Tebrik için gelsin yıldızlar bir bir, 

Seher perdesini açayım senle. 

 

Tutuştur, ateşin yansın yüzümde, 

Gezelim, gül açsın dağım, düzüm de. 

Dolarsan, buluta döner özüm de, 

Gülersen, gün ışığı saçayım senle. 
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Böylece... Nur yağsın her emelinden, 

Sevgi nağmeleri düşsün dilinden. 

Beni öyle sev ki, tutup elinden, 

Nereye istersen kaçayım senle. 

 

SEVECEĞİM ÖZÜM SENİ 
 

Benden uzak gitme bir an, 

Görebilsin gözüm seni. 

Gâh aşikar, gâhi pünhan 

Vasfeylesin sözüm seni. 

 

Deme, “sensiz yürek dözer,
13

 

Hayalim da seni gezer.” 

Yollarıma sal bir nazar, 

Düş, getirsin izim seni... 

 

 

Bu dünyanın ışığı bol, 

Sen de benim kalbime dol. 

Hazin nağmem, şiirim ol, 

Mısralara dizim seni. 

 

Bir gül olsam aşk bağında, 

Bülbülüm ol budağımda. 

Yanakların yanağımda 

Hisseylesin yüzüm seni. 

 

Sen benimsin, ben seninim, 

Aşkın ile yanar sinem. 

Yeminim var, nasıl dönem, 

Seveceğim özüm seni! 

 

BİR MEKTUP YAZARIM... 

 

Sen Allah dışarı çıkmasın bu söz, 

Bu sırrı  bir sen, bir ben bileyim. 

                                         Zelimhan Yagub. 

Mektub yazıyorum gizli ünvana, 

Nerdeyse kalemim tutuşa, yana. 

Telaştan yüreğim dönüyor kana, 

Bu sırrı bir ben… Bir de o bilsin! 

 

Tükendi kalbimin sabrı, kararı, 

Vefasız çıktı bu gönlümün yari. 

Elimle vermiştim her ihtiyarı, 

Bu sırrı bir ben… Bir de o bilsin! 

 

Olmadı aşkına bigane gönlüm, 

İşe bak, şimdi bir virane gönlüm. 

                                                           
13

 Dözmek: Tahammül etmek, sabır göstermek. 
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Ruhuna yer arar divane gönlüm, 

Bu sırrı bir ben… Bir de o bilsin! 

 

Bilirdik, bu aşkın gelecek sonu, 

Yazık, anlamadı kalbimiz bunu. 

Ömrüm oldukça ben, severim onu, 

Bu sırrı bir ben… Bir de o bilsin! 

 

Belki, bahtımızda bir kem göz kaldı, 

Bu külün altında hele köz kaldı. 

Dilimi sızlatan nice söz kaldı, 

Bu sırrı bir ben… Bir de o bilsin! 

 

Kesti yolumuzu bir acı hüzün, 

Mutluluk vermezmiş her düşündüğün. 

Yazıyorum, yarim, okusun bir gün... 

Bu sırrı bir ben… Bir de o bilsin! 

 

ÇOBANYASTIĞI
14

 

 

Gençlik çağımızda, bahar gelende, 

Dolaşıp çemeni, gezerdik dağı. 

O kadar çiçeğin, gülün içinde 

Biz seni arardık, çobanyastığı. 

 

Toplardık gülleri hep deste, deste, 

Süslerdi ipleri çelenglerimiz. 

Sonra da uzanıp otların üste, 

Şarkılar söylerdik kaygısızca biz. 

 

Kalbimiz titrerdi sevgi gelince, 

Sana güvenerek fala bakardık. 

Koparıp çiçeğini biz birce, birce, 

“Seviyor” “sevmiyor”… aşkı arardık... 

 

Geçse de aradan mevsimler, yıllar, 

Muhabbet dünyası yaşıyor hâlâ. 

Çıkmasa bile dilekler, fallar, 

Yürek bin bir ümit taşıyor hâlâ... 

 

Yürek şüphededir, gönül gümanda 

Aşka benzer çünkü yalan hevesler 

Seviyor? Sevmiyor, diye her anda 

Sorguya çekilir olanca hisler. 

 

ALIŞACAKSIN 

 

Sevgilim, gelecek öyle bir zaman,  

Sen de yalnızlıkla vuruşacaksın! 

Kendini kimsesiz hissettiğin an  

                                                           
14

 Çobanyastığı: Papatya 
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İçinde, zamanla yarışacaksın! 

 

Gözlerin yollarda kalacak senin, 

Özlemi, yakacak o mevsimlerin. 

İsyan eylese de, en son,  hislerin 

Yine de hasretle barışacaksın! 

 

Şimdi beni kor eteşle yaksan da,  

Şimşek olup bu göğsümde çaksan da, 

Bana bir yad gibi, soğuk baksan da, 

Köz olup küllere erişeceksin! 

 

Ben niye yanıldım? Sen ki böylesin... 

Vurdun ayrılığın yaman sillesin. 

Karşılaşacağız, bir gün, bilesin, 

Aşkın rüzgarına karışacaksan! 

 

İKİ TARİH 

 

Merhum gazeteci   

Ceyhun Nağı’nın aziz hatırasına 

 

Bir gün bana da dar bir oda ayrılacak, 

Kapısında iki tarih… 

Yazacaklar adımı, soyadımı, 

Bir de belki, 

Ne zamansa, yazdığım 

İki satır feryadımı... 

Kimse, bir gün bir deste gül bağlayacak, 

Gelecek ziyaretime. 

Okuyacak o sözleri, ağır gelecek hasret...  

Ağlayacak... 

 

İki tarih: Doğum ve ölüm... 

Ne kadar az. 

Ama geçer bu tarihler arasında  

Gör nice kış, nice yaz. 

İnsan ömrü yaşanır bu tarihler arasında. 

Geçen günler sırasında 

Neler olur, neler, neler... 

Heyecanlar, gülüşmeler, 

Hem gözyaşı, hem sevinç, 

İncinenler, incitenler. 

Ama her şey akar, akar. 

Ve lal olur  

Taşa dönen hatıralar... 

 

MAVİ GECE 

 

Sahildeyim... 

Gece mavi… 
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Gök mavi… 

Ve mavi sular… 

Uzaklarda maviye çalan ışıltılar, 

Maviye kesmiş yapraklardan sızıp gelen fısıltılar. 

Sahil boyu çırpınışlar 

Dalga dalga, 

Gökyüzünün Hazar‟ımla kavuştuğu ufuk bile 

Mavi halka. 

Bütün alem bu mavi gecede 

Ne güzeldir, 

Ne gaşenktir!
15

 

Sakin esen bu rüzgar da  

Bu geceyle hemahenktir. 

Kalbimdeki arzularım 

Dünyam gibi  

Mavi renktir... 

 
YAĞMUR YAĞIYOR... 
 
İşte yine o söğüdün altındayız... 

Yağmur yağıyor 

İnce ince 

Narin narin, 

Yadında mı,  sana hep diyordum ki: 

“Yağmurla aram serin!” 

Ne garip! 

Sevmediğim yağmur şimdi 

Seninle olmama bahanedir, 

Biliyorum, gideceksin dinerse yağış. 

Yağmur hiç dinmesin! 

Konuş, canım, yine konuş! 

Bırakma hiç ellerimi, 

Gözlerimde kayna karış... 

Benimle barış! 

 

Yağmur yağıyor 

Narin narin... 

Bir ip gibi 

Sırım sırım 

Bu mihriban yağmur için bulut dolu semalara,  

Minnettarım. 

Saklıyorlar yanağıma uğrun, uğrun 

Damlayan gözyaşımı… 

Kaldıramam ben başımı, 

Hep dolar boşalır gözüm... 

Kaynayan bir gözeyim, 

Silmiyorum gözlerimi, 

İstemiyorum ellerimi senden üzeyim... 

İstemiyorum seni üzeyim... 

Hiçbir şey sonsuz değil! 

                                                           
15

 Gaşenk: Hoş, güzel. 
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Bu yağmur da kesecektir, 

Soğuk hasret rüzgarları 

Esecektir. 

Artık yalnız, hayallerde  

Bu söğüdün duldasında duracağız... 

Ayrılığa neden olan şeyleri 

Döne döne kendimizden soracağız. 

Salkım söğüt derdimize, 

Dayanamaz, çökecektir. 

Başka hiç kimseye açmamak için kucağını, 

Dallarını ta yerlere eğecektir, 

Bile bile... 

Ama hele... 

Yağmur yağıyor 

İnce, ince... 

Narin narin... 

Sanki habercisi aramıza yağacak karın 

Her damlası gözyaşıdır 

Son kez buluşanların... 

 

SEÇEBİLİRSEN 
 

Sevgi, bir hayattır, yaşatır bizi, 

Ömrüne bir hemdem seçebilirsen! 

Sevgi nurdur, bürür yollarda, izi, 

Sen de bu yollardan geçebilirsen! 

 

Sevgi, bir dünyadır, senin ve benim! 

Mutluyum, var ise candan sevenim! 

Yakamaz bu hasret kesilse ganim, 

Acıyı şerbet gibi içebilirsen! 

 

Seven gönüllerin aşk, adetidir, 

Sevgi, Yaradanın sehavetidir. 

Aşıklık insanın saadetidir, 

Dünyadan sevgiyle göçebilirsen! 

 

DİYORLAR 
 

Diyorlar, “bahtiyar, tüm şairler de, 

Her gamı, kederi kağıza göçer. 

Sözü mesel olup gezer dillerde, 

Şiiri ağızdan, ağıza göçer... 

 

Elemli, kederli olsa da, yine 

Teninde bir gençlik aşkı dolaşır. 

Sözleri dönüşür aşk nağmesine, 

Namı gider, ilden ile ulaşır. 

 

Elinde bir kalem, gözünde eynek,
16

 

                                                           
16

 Eynek: Gözlük. 
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Meclisler sultanı olmuştur şair. 

Nadanlar ne bilsin, ne çeker yürek, 

Neden hasret ile dolmuştur şair?! 

 

Kimbilir ki, kimdir bahtiyar olan, 

Şairler bu zanla düşmüştür dile. 

Çok bilmektir insanı dertlere salan, 

Belki en bahtiyar, cahildir öyle... 

 

 
GİZLİ  SEVDA 
 
Gizli sevda yaman olur diyorlar... 
Gizli sevda gerçekten de yamandır! 
Gündüzleri gölge gibi izleyen, 
Geceleri lal sürülen dumandır. 
 
Aklımıızı bir nefesle şaştıran, 
Aşıklara bin bir nağme koşduran, 
Duyguları deniz gibi coşturan 
El yetmeyen bir arzudur, gümandır. 
 
Seviyorsan bu sevgiyi faş eyle, 
Vuslatını ört üstüne, nuş eyle! 
Ya sevme hiç, yüreğini taş eyle, 
Ya da böyle aşikar sev, amandır! 
 
HAYAT GİBİ... 
 
Tutayım ben ellerinden 
Ellerin çift kanat gibi! 
Uçur beni buralardan,   
Bu günahkar yeryüzünden, 
Aydın, mavi semalara, 
Sensizliğe inat gibi! 
 
Sıyrılsın kederden tenim, 
Kızıl şafaklarda sarılalım arzulara 
Pervazlansın ruhum benim. 
Baht yıldızım ışık saçsın talihime! 
Ve yazılsın yüreğime 
Aşkın, şanlı bir ad gibi! 
 
Karışarak yaz nefesli ıtırına, 
Yaşayım ben bundan sonra, 
Yalnız senin hatırına 
Bu hayatı hayat gibi! 

 

GÜLERÜZLÜM 
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Sen kalbimin alevisin, közüsün, 

Hemdemimsin, sevgilimsin, yarimsin!  

Gözlerimin ışığısın, özüsün, 

Gülerüzlüm, çok şükür ki, varımsın! 

 

Şirin nağmem, senin tatlı sesindir, 

Beklediğim ılık, hoş nefesindir... 

Ara sıra hatırlasan besimdir, 

Gülerüzlüm, çok şükür ki, varımsın! 

 

Dualarım koymaz seni inmeye, 

Bu sevginin ateşi, hiç sönmeye. 

Can atarım tekrar sana dönmeye... 

Gülerüzlüm, çok şükür ki, varımsın! 

 

GÜMAN EBEDİ DEĞİL 

 

Yel gibi uçup giden, bizi bizden aparan, 

Bu kısa ömrümüzden hoş anları koparan 

Bu keşmekeş, zulmetlerle dolu, nigaran  

Zaman ebedi değil, zamanı sevmiyorum! 

 

Gittiğimiz yolların var eğrisi, var düzü, 

Hayatın iki semti, dünyanın iki yüzü... 

Ümit dolu olsa da her gecesi, gündüzü, 

Aman ebedi değil, amanı sevmiyorum! 

 

Sevdalanıp birine, yüreğini verirsin, 

Onu hemdemin sanıp candan aziz bilirsin, 

İnanırsan, andını doğru güman edersin... 

Güman ebedi değil, gümanı sevmiyorum! 

 

BENLE BİRLİKTE UNUTULURSUN 

 

Yadımdadır her şey, unutmamışım, 

Ama sevdiğimi düşünme hele. 

Seni yüreğimden silip atmışım, 

Yadımda bir ömür yaşasan böyle. 

 

Her şey yadımdadır, bu günkü gibi... 

Lakin buz bağlamış şimdi duygular. 

Yok oldun gelince ayrılık demi,  

Yok oldu seninle bağlı arzular. 

 

Sen bir hatırasın, tatlı ve acı, 

Aklımda bir çivi gibi durursun. 

Ölümdür belalı aşkın ilacı:  

Benimle birlikte unutulursun! 

 

YAZIK 
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Hasret yok ederse vuslat demini 

Beslenen ümide, gümana yazık! 

Sevenler çekerken hicran demini 

Ağyara verilen amana yazık! 

 

Gelirse ayrılık derdi derinden, 

Yürekler kırılır seven yerinden. 

Anlayan yok ise nağmelerinden, 

Boşuna inleyen kemana yazık! 

 

Zamanın gidişi kalbimi sıkar, 

Bühtanlar, yalanlar evleri yıkar. 

Öyle güzeller(!) var, karşına çıkar,  

Dersin ki, önceki yamana yazık! 

 

Böyledir her zaman dünyanın hâli, 

Sarbanla bir gider kervanın malı. 

Suç işleyen masum, gören, cezalı, 

Altından su geçen samana yazık! 

 

Ey Afak, dilinden düşmüyor Vatan, 

Sevginle kısmetin gelecek mi ten?
17

 

Ömür ebedi değil, hasretse, biten... 

Gurbette boş geçen zamana yazık!  

 

 

GEÇER 

 

Kendimden dertliyim, dayanmışım ben, 

Kederim gözümün yaşından geçer. 

Uykudan biraz geç uyanmışım ben, 

Yolum uçurumun başından geçer. 

 

Gâh çetin, gâh kolay geçer günlerim, 

Sarmaş dolaş oldu hayırım, şerim. 

Gamlı satırlarla doldu defterim, 

Yazım da talihin kışından geçer. 

 

Neden kırıldı bu hakkın eleği? 

Ayıramaz şimdi düzden keleği...
18

 

Ey Afak, nadan mı sevgi meleği,  

Okları kalbimin tuşundan geçer?! 

 

BAHT YILDIZI İSTİYORUM 

 

Baht yıldızı istiyorum 

Bu bahtıma ışık saçsın! 

İsterim 

Yüreğimin bir köşesine kırılıp düşen  

                                                           
17

 Ten gelmek: Uygun düşmek. 
18

 Düzden keleği ayıramamak: Doğru ile yalanı, iyiyi ve kötüyü ayırt edememek. 
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Arzularım kanat açsın! 

 

Baht yıldızı istiyorum, 

Karanlıktan alsın beni! 

Çığırlardan çıkarıp, 

Bir uğurlu, 

Nurlu  yola salsın beni! 

 
DÜNYA NEYİNİ SEVEYİM?! 
 
Dünya, neyini seveyim? 
Bana bir tek sebep söyle! 
Düşündükçe olanları; 
Çekişirim yerle, gökle! 
 
Dünya, neyini seveyim? 
Çıkılmaz hiç inişinden. 
Düşüncelerim karmaşık... 
Baş alamam gidişinden. 
 
Dünya, neyini seveyim? 
Nerde aziz insanlarım? 
Arzularım duman oldu, 
Boşa çıktı gümanlarım. 
 
Melek donlu şeytanları 
Tanımaktan bezmedim mi? 
İnişini, yokuşunu, 
Gurbetini gezmedim mi? 
 
Solmadı mı çiçeklerim 
Otlarının arasında? 
Haksızlıklar diken oldu 
Yüreğimin yarasında. 
 
Sahtekarlar, yalancılar 
Muhabbetle danışır. 
Bu yalanın aleviyle 
Temiz yürekler alışır. 
 
Dünya, neyini seveyim? 
Bana bir tek sebep söyle! 
Düşündükçe olanları 
Çekişirim yerle, gökle! 
 
DEMEK Kİ… 

 

Tufanlar torpağın feryadı, ahı, 

Yağmurlar semanın gözyaşı imiş. 
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Gün ayı severmiş, gece sabahı, 

Vuslatla ayrılık at başı imiş. 

 

Sevgiymiş yaşatan, vuran yüreği, 

Deresiz dumanın yokmuş gereği. 

Bulutlar dağların beyaz gömleği, 

Kayalar düzlerin baş taşı imis! 

 

Dünyadır, yaşayıp gideriz böyle, 

Umarız, nerdense, bir ışık gele. 

Ölüm de yaşamla tutmuş el ele, 

Bu hayat,  bu ömrün savaşı imiş. 

 

GAYTAR
19

 

 

Ayrılık ezgisin verdin rüzgara, 

Beni o ayıma, yılıma gaytar! 

İsterim saçımı yine sen tara,  

Sıcak ellerini telime gaytar! 

 

Bakıp gözlerine, görüp özümü, 

Sana adardım ben her bir sözümü. 

Bitip tükenmeden kalbin dözümü,
20

 

O hoş nağmeleri dilime gaytar! 

 

Ne uzak yolların yolcusu oldum, 

Özüm öz bahtımın falcısı oldum. 

Düştüm gonca iken gurbete, soldum... 

O ırtı, kokuyu gülüme gaytar! 

 

Ne gamın sonu var, ne de gümanın, 

Mahpusu olmuşum ben bu zamanın. 

Gel, beni hıfz eyle, varsa amanın, 

Zulmün verdiğini zulüme gaytar! 

 

Sen ki, ümit verdin, taşıyım diye, 

Sen ki, sevgi verdin, yaşayım diye. 

Ayrı düşmüş isen, üşüyüm diye, 

O zaman al beni, ölüme, gaytar! 

 

ALIŞ! 

 

 Kalem dostum Jale Sadıkova’ya 

Sen de alış 

Ümitlerin yokluğuna... 

Sen de alış 

Gamın, kederin çokluğuna... 

Sen de alış  

Arzuların boşluğuna, 

                                                           
19

 Gaytarmak: Geri vermek, iade etmek, geri döndürmek, eski haline getirmek. 
20

 Dözüm: Tahammül, sabır. 
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Gözlerinin yaşlığına… 

Sabah akşam boylandığın 

Yolun, izin taşlığına... 

Sarıl seni hiç eyleyen sonsuzluğa, 

Sarıl seni korkutan “onsuzluğa,” 

Karanlıklar hücum etse de üzerine, 

Hiç çekinme, tut elinden, 

Sarıl,  

Birleş! 

Bak böylece  

Kolay olur derdi çekmek, 

Bigane ol, 

Alış! 

Alış! 

 

HER ŞEY GÜZEL BAŞLAMIŞTI... 

 
Her şey güzel başlamıştı... 
Bir film gibi, 
Çok romantik... 
Bir masaldı hayat sanki! 
Mucizeydi,  
Ömür boyu aradığım muhabbetti! 
Böyle sevmek  
Ne büyük cesaretti! 
Neler vardı  
Bu sevginin ümit dolu yollarında... 
Saadetin kollarında  
Uyumuştuk... 
Ve her şeye yad olmuştuk, 
Soğumuştuk 
Kainatda bir “biz” vardık, 
Bir de aşkımız... 
Mutluyduk biz! 
Ufukların ışıması, 
Yıldızların doğması 
Sevmek için bahaneydi... 
Şimdiye dek yaşanmış bütün sevdalar da  
Bu hislerin karşısında  
Efsaneydi. 
Bize kadar belki henüz  
Bu dünyada böyle seven olmamıştı. 
Her şey nasıl da cazibeli, 
Nasıl güzel başlamıştı... 

 

TESADÜFEN KARŞILAŞMIŞIZ 

 

 Diyorsun ki, sen beni anlamıyorsun hele de… 

 Diyorsun ki, sözlerin hoşa gitmez böyle de. 

 Diyorsun ki, gönlümce sofra açamıyorsun, 

 Diyorsun ki, kalbime ışık saçamıyorsun. 

 Diyorsun ki, susman sinirime dokunuyor, 
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 Diyorsun ki, gözünden gam, keder okunuyor. 

 Diyorsun ki, acaba var mı, senin gereğin? 

 Diyorsun ki, benimle bir çarpmıyor yüreğin. 

 

 Ne kadar çalışsam da gitmek için hoşuna, 

Bazen düşünüyorum, üzülmüşüm boşuna. 

 Gerekli mi değişmem? Gerekli mi eğilmem? 

 Biz ki farklı farklıyız, sana göre değilim! 

 Boş yere, seninle bu kadar dalaşmışız! 

 Bu dünyada tesadüfen karşılaşmışız! 
 
BİR BAHAR YETER   
 

Yada salmışım ah, geçen yılları... 

Gizlice dönmüşüm, o çağa yine. 

Senden miras kalan hatıraları 

Kalemle dizmişim varağa yine. 

 

Yine ben olmuşum sevilen, seven 

O “Senli” dünyanın en bahtiyarı. 

Sanki hayallere karışmış giden 

Ruhumun hasretten yokmuş haberi. 

 

Öyle bil, aradan geçmemiş yıllar, 

Ömür de esmemiş bir külek gibi. 

Öyle bil, o katil, amansız eller 

Ezmemiş sevgimi kelebek gibi. 

 

“Beni seviyor musun, bir söyle hele?” 

Sorarım kendime bu anlarımda. 

Duvardaki resmin bir gelse dile, 

O sensiz, o sessiz zamanlarımda. 

 

De, neden rastlaştı talihlerimiz? 

De, neden buluştuk, neden ayrıldık?   

Sabır imtahanını veremedik biz, 

İnanç da kırıldı, biz de kırıldık. 

 

Yalandır, sözlerin keskin hançeri 

Vurdu kalbimize hasret nakışı. 

Senden ayrıldığım o günden beri 

Bitip tükenmedi ömrümün kışı. 

 

Galiba, seninle geldik yüzyüze 

Bu nakam sevgiye yenilmek için. 

Bir bahar yeterdi, sevgilim bize 

Birazcık, birazcık sevilmek için. 

 

YÜREĞİNDEN İNCİNMİŞİM 

 

İncimişim 

Bir zaman bana  
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Herkesten yakın olan cemalinden! 

İncinmişim 

Rüyamda bile  

Beni rahat bırakmayan hayalinden! 

İncinmişim  

Ayrılırken veda sözleri söyleyen dudağından! 

İncinmişem 

Gözyaşıyla ıslanmayan 

Kuru, soğuk yanağından! 

İncinmişim  

Ümidimi parçalayan sözlerinden! 

İncinmişim 

Buz bakışlı 

O amansız gözlerinden! 

Ellerimden sıyrılarak  

Uçup giden ellerinden incinmişim! 

Şimdi başka bir nefesle  

Dalgalanan tellerinden incinmişim! 

Eh... hepsi de bahanedir, 

Çaresizim... 

Sana başka ne deyim?! 

Hayalinin günahı ne, 

Ondan niye incineyim?! 

Bilir misin ben neyinden incinmişim? 

Sevmeyi beceremeyen, 

Taş parçası 

Yüreğinden 

Yüreğinden  incinmişim! 

 

 

 

BU SEVGİNİN HASRETİNİ ÇEKECEKSİN 
 

Sen dünyanın en hoşbahtı olsan bile, 

Bu sevginin hasretini çekeceksin... 

Hoş sözle gönüller avlasan bile, 

Bu sevginin hasretini çekeceksin... 

 

Tantanalı gecelerde anılsan da, 

Övgülerden usansan da, yorulsan da, 

Nergizler gibi kendine vurulsan da, 

Bu sevginin hasretini çekeceksin... 

 

Başından dökülse de varın devletin, 

Arzu olsa bir bakışın, bir davetin. 

Sevgi, öyle nimet ki, usanmak çetin 

Bu sevginin hasretini çekeceksin... 

 

Hayat seni tutsa da hep göz üstünde, 

Bağrın başı kavrulacak köz üstünde... 

İncinecek basitçe bir söz üstünde, 

Bu sevginin hasretini çekeceksin. 
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Gün yüzü var, çen yüzü var her dağın da... 

Yıllar geçer, kış dolaşır yatağında. 

Bir gün sen de durup aynanın gabağında, 

İntizar ayazıyla titreyeceksin... 

Bu sevginin hasretini çekeceksin...  

 

ELVEDA DE 

 

Yorulmuşum... 

Birazcık beni dinle! 

Bırak beni, 

İşte kendin, öz elinle! 

Karanlığı kesip geçen 

Düşünce gibi 

Dumanları yara yara, 

Sen de çık git uzaklara... 

Yadında mı?  

Bir zamanlar 

Ellerinden çok renkli bir kelebeği 

Uçurmuştun, yaşatmak için... 

İşte öyle, bırak beni! 

Kumdan saray yaptığında  

Parmakların arasından  

Süzülen o kumlar gibi 

Sahile bırak beni! 

Dönüp bakma geçmişine, 

Unut beni bir kerelik! 

Bu şüpheler, 

Üzüntüler, 

Olmasın bir daha benlik! 

Sen de olma, ne dünkü, 

Ne bu günkü! 

Yorulmuşum… Çünkü... 

  

Elveda de! 

Azat eyle! 

Başbaşa bırak beni, benimle!  

Ben de seni bırakırım öz elimle... 

Çok basitçe... 

Çok sadece... 

Haydi, 

Git, bu gece! 

 

GEL Kİ...  
  
Ben seni yazmışım arzularıma... 

Gel ki, bir son olsun intizarıma! 

Gel ki, kırılmasın son ümitlerim! 
Gel ki, unutulsun bütün dertlerim! 
Gel ki, yüreğimi vurmasın sazak! 
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Gel ki, bahkımızı beraber yazak! 
Gel ki, penceremi dövmesin sükut! 
Gel ki, kaplamasın üstümü bulut! 
Gel ki, gıpta etsin gökte Ay bize! 
Gel ki, olsun kışlar da yay, bize! 
Gel ki, diri karşılayak seherimizi! 
Gel ki, seyr edelim o şehrimizi! 
Gel ki, dünleri yada salmayalım! 
Gel ki, bir ömür yalnız kalmayalım! 
 
NEDEN BENİM DEĞİLSİN? 
 

Neden benim değilsin, 

Ey benim ayrı dünyam? 

Hüzünlü masalların beyaz atlı şehzadesi! 

Ey ruhumu titreten, 

Başımı döndüren kokulu mey badesi! 

Hayalini kurduğum, 

Bakışlardan sorduğum, 

Ey sevgilim, ey arzum! 

 

Belki, görmüyorsun beni? 

Belke, görüp geçiyorsun? 

Güvenini yitirenler gibi 

Belki hâlâ ölçüp biçiyorsun? 

Kim bilir, içinden çok sert rüzgarlar esti... 

Söyle, yoksa yollarını ölen ümitler mi kesti? 

Sen, bana nur getiren, 

Kederimi götüren 

Sevinç dolu mevsimsin! 

Her zaman beklediğim, 

Tanrı‟dan gece gündüz yalvarıp istediğim, 

Neden benim değilsin? 

 

Bütün ömrüm boyunca yalnız senin olmuşum 

Bunu bilmesen bile! 

Yine de seveceğim, beni sevmesen bile! 

İşte ömrüm, yollarına çıkmışım saf yürekle… 

Gel! 

Yalnız seni görmek için gelmişim, bekle! 

 

BEN AĞLAMAK İSTEMİYORUM... 

 

Ben ağlamak istemiyorum, 

Sıkarak dudağımı dişlerimin arasında… 

Donduruyorum gözyaşımı gözlerimin karasında. 

Ben ağlamak istemiyorum... 

Ağlamıyorum, güçlü olduğumu düşünüyorlar 

Öyle sanıyorlar ki, yok, derdim. 

Bilmiyorlar ki, bir dost olsa 

Sırlarımı, sözlerimi onunla bölüşürdüm. 
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İstemiyorum!  

Artık beni bahtiyar sanmasınlar! 

Gururumu korumak için  

Zirvelere çıkardığım kimliğime  

Gıpta edip için için yanmasınlar! 

Yorulmuşum... 

Ben bir omuz istiyorum yaslanarak ağlamaya... 

Gücüm yetmiyor zaman, zaman 

Beni boğan hislerimi içimde saklamaya. 

Keşke ben de hiç duymasam... 

Keşke ben de cahil olsam... 

Şad olurdum çoğu gibi 

Hiçbir şeyi anlamasam. 

Yiyip içsem, giyinsem, şık... 

Bitmeyecek hiç desem 

Bu debdebe, bu yaraşık... 

Desem ki,  

Param varsa, kudretliyim, 

Param varsa, hürmetliyem. 

Düşünsem ki, dünya benim,  

Benim, hayat! 

 Ama, heyhat... 

 Bu da bir yük  

Anlamayız ki, biz küçüğüz, dünya büyük! 
 
BÖLYECE SUSACAK DUDAKLARIMIZ... 

 

Bu nasıl bir sınav, nasıl imtihan? 

Sözümüz bir gizli bakıştan geçer! 

Hayat, niçin kırmak istiyor her an? 

Yolumuz inişten, yokuştan geçer! 

  

 

Sıradan dost gibi konuşuruz biz, 

Bir “selam” verip susarız tez de... 

Ancak bu hisleri, bunca pak, temiz, 

Bölüşebiliriz yüreğimizde. 

  

Kalbinde neler var bana verecek? 

Küskündür duygular, kırıktır yürek. 

Bu soğuk ömrüme yaz getirecek 

Bir sine dolusu muhabbet gerek.  

  

Böylece yazılmış demek bu kader... 

Özge bir kapıyı dövemiyorum. 

Bürüse de yüreğimi bu keder 

Sana“seviyorum” diyemiyorum. 

  

Sense hislerinde azat kuş gibi… 

Unutabilirsin, sevebilirsin. 

Belki de hasretle tutup elimi 

Merhamet dilersin, sevgi dilersin. 
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Yok, gülüm, ne aman, ne vuslat umma, 

Öylece hatırla, bir anlık beni. 

Beni düşünürken gözünü yumma,  

Korkutur amansız karanlık beni. 

  

Sessizce geçecek haftalar, günler... 

Bazen de doğacak hoş anlarımız. 

Bin isyan etse de seven gönüller 

Böylece susacak dudaklarımız... 
 
SEVDİĞİM 
 
Yüreğimi dövündüren  
Bir kıvılcım, bir dikensin, 
Sevdiğim! 
Bu dünyanın acısından kaçtığım 
En gözde mekansın, 
Sevdiğim! 
Sen bir ümit adasısın 
Kaygılardan kurtulup 
Nefesimi derdiğim. 
Ne zamandır 
Yollarını bekliyorum 
Gönlümü vermek için. 
Açıl, açıl tan yerince 
Yüreğime korku salan 
Gölgelerin üstüne. 
Uzat bana ellerini, 
Karşı koy hasretin kastına! 
Alacaksın, beni bir gün  
Derdin, gamın pencesinden, 
Biliyorum! 
Her gün biraz daha artan  
Güvenle 
Sana doğru geliyorum, 
Sevdiğim! 

 

SENİ BEKLEMİŞİM 

 

 Yaşın on beşinde ölüp giderdim,        

 Seni beklemişim, belki de seni..                                                

   Memmed İsmayıl 

Kalbim sızlayınca bir yad elinde,                 

Seni beklemişim, belki de seni...               

Ölüp gitmemişim cellat elinde, 

Seni beklemişim, belki de seni... 

 

Mutluluk yarıda atıp gidince, 

Gençliğim zamansız yitip gidince, 
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Yanım bin insan ötüp gidince
21

 

Seni beklemişim, belki de seni... 

 

Her derde, mihnete baş eğince de, 

Yoluna halılar döşeyince de, 

Buzdan nefeslerle üşüyünce de  

Seni beklemişim, belki de seni... 

 

Şimşekler üstüme çakılınca da, 

Gariplik başıma kakılınca da, 

Teklikten yüreğim sıkılınca da 

Seni beklemişim, belki de seni... 

 

Kederin, hüzünün gam ocağında, 

Gurbetin bu soğuk, kış kucağında, 

Bir sırlı muhabbet üç bucağında
22

 

Seni beklemişim, belke de seni... 
 

AVUCUNDAYIZ 

 

Ömür taş kalıpta, günler kanatlı, 

Aşılmaz bir dağın yamacındayız. 

İçimizde dert var, ayrılık adlı... 

Heremiz
23

 dünyanın bir ucundayız. 

 

Hayat var, sevinci sığar bir ana, 

Sevinç var, dar gelir cümle cihana. 

Tahammül ederiz çok imtihana, 

Kim bilir, Tanrı‟nın ne suçundayız?!
24

 

 

 

Arzular kısmetle durur yüzyüze, 

Bazen de çevrilir şiire, söze... 

“Azat ol” diyor da hayaller bize, 

Ne yazık talihin avucundayız! 

 

CANIM VATAN! 

 

Evlatları hep derbeder, 

Toprakları darmadağın, 

Ümitleri paramparça olan Vatan! 

Gözü yolda, 

Kulakları bir zafer çığlığında  

Kalan Vatan! 

Acıların nasıl yaman, 

Yaraların nasıl derin! 

Nerde senin yiğitlerin,  

                                                           
21

 Ötüp gitmek: Geçip gitmek 
22

 Üç buçak: Üçgen. 
23

 Heremiz. Her birimiz. 
24

 Kim bilir, Tanrı‟ya karşı ne suç işledik, anlamında. 
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Nerde senin erenlerin? 

Akıl almaz bu dertlerin,  

Dehşetlerin,  

Vahşetlerin  

Üstesinden nasıl geldin,  

Anam, benim?! 

Eşsiz diyar! 

Talihsizim! 

Her bir şehidinin bir mezarlık yeri var  

Senin büyük sinende 

Sızılıyor sızım sızım! 

Biliyorum can... 

Ey bahtsız vatan!  

Anasını koruyamayan oğullar doğan vatan! 

Kederini saklayıp sinesinde boğan vatan! 

Evlatları derbeder, 

Toprakları darmadağın, 

Ümitleri paramparça olan Vatan! 

 

TOVUZ’UN YOLLARI  

 

Muhabbet her şeyi siler, temizler... 

Demek ki, bu sevda günahtan geçer. 

Gecenin koynunda açılan izler 

Tan vakti ışıklı sabahtan geçer.  

 

Bir gün değişir bu dünyanın tadı, 

Sevgi işte odur! Aşk işte odur! 

Kalbin intizarı, yangısı, odu 

Sineyi sızlatan bir „ah‟tan geçer. 

 

Bitmez ki, hayatın karı, çıvgını... 

Seversen, açılır kalbinin donu. 

Gün gelir, bir daha görürsün onu, 

Tovuz‟un yolları Kazah‟tan geçer. 

AZERBAYCAN BAYRAĞI 

 

 Ben ne heykel, 

 Ne bir bez parçasıyım! 

 Ben yarının carcısıyım! 

 

 Milyonlarca vatandaşın 

 “VATAN” denen durağıyım! 

 Anaların, ataların oğullardan beklediği 

 Bir zaferin sorağıyım!
25

 

 

 Ben yurdumu azat edip  

 Daha misli görülmemiş 

 Zafer nuru saçacağım,   

 Tarihlere geçeceğim! 

                                                           
25

 Bir zaferin habercisiyim. 
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 Ben, zaferler için doğan 

 Toprağa kanla sancınan! 

 Azerbaycan bayrağıyım! 

 

SUAL 

 

Evlatların bedbahtlığı 

Anaların kalp yarası... 

Anaların günahı 

Evlatların yüz karası... 

Büyüklerin günahı  

Ahirette sorulsa da, 

Bu dünyada 

Oğulların gözyaşına karışacak... 

Dünyaya bir anlık zevk için getirilen evlat 

Anlayınca, “ana”sından 

Acep neler soruşacak?! 

Şehvetin esiri olup 

Bir insanın talihini çalanlar! 

Yaptığınıza değer mi? 

Evladı bedbaht edip kendi hoşbaht olanlar! 

Kimse size “ana” der mi? 

 

DUDAĞINDA KALMIŞIM... 

 

Rüyalarda bırakmazsın elimi... 

 Hayal olup otağında kalmışım. 

 Okşuyorsun yastıktaki telimi,  

 Tel tel olup yatağında kalmışım. 

 

 Zindan olur sana o dört duvarın, 

 Gelişini duyamazsın baharın. 

 Her yerdeyim... Karşıdakı çınarın 

 Sana bakan budağında kalmışım. 

 

 

 Aşkım derttir, sen elinden naçarsın, 

 Bu derdini sen kimlere açarsın?! 

 Niçin beni unutmaktan kaçarsın? 

 Söze dönüp dudağında kalmışım. 

 

ÖYLE BİR ZAMANDA GELDİN Kİ... 

 

Tenim buz tutarken 

Ipıssız otağımda, 

Keder cirit atarken  

Soğumuş yatağımda,  

Ümidimin ışığı tükenen bir mum gibi  

Karanlığa batarken, 

Hayat meni  

Uçurumunda yutarken  
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Feryat edip çağırdım, 

Sen o zaman gelmedin! 

 

Don vurmuş gonca gibi  

Sararırken arzular, 

Beni dara çekerken  

Bu cevapsız sorular, 

Baht yıldızım köhne çıralar gibi 

Gözlerini kırparken, 

Zalim zaman rüzgarı  

Beni taşa çarparken 

Feryat edip çağırdım, 

Sen o zaman gelmedin! 

 

İntizarım, hasretim  

Kükreyip kaynar iken, 

Mutlu günler benimle  

Saklanbaç oynar iken 

Feryat edip çağırdım, 

Sen yine de gelmedin! 

...Sen 

Öyle bir anda geldin ki, 

Ben kışlakta yaylamıştım 

Bu talihsiz aşkımı  

Bir sadaka gibi  

Sevgisiz gönüllere paylamıştım... 

 

ÇAYLARIN KAVUŞTUĞU YERDE 

  

 Nur bakışlım, dert eyleme, 

 Birleşecek yollarımız. 

 “Bundan sonra olmaz” deme, 

 Karşıdadır baharımız. 

 

 Unutulmaz o hoş anlar 

 Geleceğin rüyasıdır. 

 Sevilmeye hakkımız var, 

 Dünya, sevgi dünyasıdır! 

 

 Gökte güneş, yerde toprak 

 Şahit olsun sevgimize. 

 Bir olalım, nerde olsak, 

 Çen düşmesin izimize. 

 

 Sevinç gama olsun ganim, 

 Hicran, savuştuğu yerde. 

 Buluşalım, ruhum benim, 

 Çayların kavuştuğu yerde! 

 

BENİ YARIN UNUTURSUN... 
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Beni bu gün unutmaya çalışma... 

Sinem üstü yaralı, ala kan hele. 

Ümidimi kesme bir buz bakışla, 

Yaralama artık sen, bile bile. 

 

Beni bu gün unutmaya çalışma... 

Çevirelim sayfaları seninle biraz. 

Bir kıvılcım bir ateş ara, yaddaşından, 

Yüz çevirirsen, geriye dönmek olmaz. 

 

Beni bu gün unutmaya çalışma... 

Silinir mi bir muhabbet efsanesi? 

Gülümseme gözyaşları arasından, 

Bu acılar, sevgimizin nişanesi! 

 

Benim için bu dünyada tek sen varsın! 

Dünya küser, hoşbahtlara karışmazsak! 

Canım, gözüm, beni yarın unutursun, 

Eğer bu gün, işte şimdi barışmazsak. 

 

NE ZAMANSA, NEDENSE... 

 

Bir zamanlar, nedense 

Birini çok severdim... 

Onu ruhen ikizim, 

Onu kendim bilirdim, 

Uzakta yaşıyordu yüreğimin sultanı... 

Ömürden saymıyordum onsuz geçen bir anı. 

 

O benim nur parçamdı,  

Ben onun günahıydım. 

O benim  her zamanım, 

Ben, meçhul sabahıydım. 

Ümitle bekliyordum bir gün gelecek diye... 

Onu sevdiğim gibi   

Beni sevecek diye. 

Heyecanla arardım telefon numarasını, 

Nefesimi kısarak dinlerdim hep sesini... 

İnanmak istiyordum, rüyam gerçek olacak... 

Bu karanlık hayatım dönüp gökçek olacak. 

Bahara çevirirdim, bu hayatın güzünü 

Bir tek onu severdim, bütün ömrüm boyunca, 

Bilmesem de yerini, 

Görmesem de yüzünü. 

 

Bu titrek muhabbetim efsaneydi, nağıldı, 

Bitecekti, bilirdim... 

Ama, yine kimiyse, 

Ne zamansa, nerdeyse, 

Çok ama, çok severim.... 
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YAŞADIĞIN ŞEHİRDE... 

 

Altı dakika sonra, 

Senin yaşadığın yerde 

Gece yarısı olacak! 

Gözlerim telefonun küçücük ekranında… 

Senden haber gelmiyor... 

Acaba kim var yadında,  

Beni unutturacak? 

Ruhum uçuyor yanına, 

“Ey vefasız” diyerek 

Seni çağırmak için… 

Başka zaman bulamadın mı 

Kalbimi kırmak için? 

 

İki dakika sonra 

Yaşadığın şehirde 

Gece yarısı olacak... 

Sensiz geçen gece gibi 

Sessiz doğan seher de 

Beni unutturacak... 

 

SANA YAZDIĞIM SATIRLAR 

 

Yüreğimden gelen sestir, 

Yaşamak için nefestir. 

Bu hasretin bana bestir
26

 

Sana yazdığım satırlar. 

 

Hüzünümdür, kederimdir, 

Kazancımdır, hederimdir. 

Talihimdir, kaderimdir. 

Sana yazdığım satırlar. 

 

Dualardır, alkışlardır, 

Sevgi dolu bakışlardır. 

İnişlerdir, yokuşlardır 

Sana yazdığım satırlar. 

 

Kış mevsiminde bahardır, 

Yaz gününde soğuk kardır. 

Benden sana yadigardır 

Sana yazdığım satırlar. 

 

Bir iz gibi basılacak... 

Yüreğinden asılacak. 

Hafızana kazılacak 

Sana yazdığım satırlar. 

 

HAYALİME GEL! 

                                                           
26

 Bes: Yeter anlamında ünlem! 
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Gel! 

Yalnız ikimiz olalım, 

Otur karşıma, sevgilim, hayalde kkonuşalım. 

Artık hayallerdir buluşma mekanımız. 

Beni başka bir yerde göremeyeceksin, 

Unutturdular beni! 

Ama ben gelecekmişsin gibi bekleyeceğim... 

“Nasılsın” diye sormuyorum,  

Biliyorum “iyiyim” diyeceksin,  

Bensiz de iyi olmana üzüleceğim. 

Ben nasılım?  

Sorma... 

Ölüme mahkum mahpuslar gibi, 

Çekiyorum “sensizlik” cezasını... 

Ruhuma kelepçeler vurarak çekip gittin. 

Geçmişinle hapsettin beni, 

Yarına açılan gözlerimi kapayıp 

Sensizliğe mahkum ettin - 

Suçsuzdum oysa... 

Düşünüyorum da,  

Bir gün, bir zaman, sana uzaktan  

Bakarım hasret parmaklıklarının arasından, 

Eğer, geçmişteki gölgeler izin verirse... 

 

Gel, hayalime gel! 

Yalnız ikimiz olalım! 

Otur karşıma, sevgilim, konuşalım seninle. 

Zamanımız kalmadı 

Bekleme sürem bitince yitireceksin... 

Zaten yitirdin... 

 

 

 

 

SEVGİ KOKUSU 

  

Yanağımda yaşlar tomurcuk gibi, 

Fikir semasında şimşekler çakar. 

Dolanıp boynuma bir boncuk gibi 

Nefretim aynadan yüzüme bakar. 

 

Gecenin üstünden geçmiş asırlar, 

Yataktan sevginin kokusu uçmuş. 

Akıp bir yüreğe dolmuş tüm sırlar, 

Kızarmış gözlerin uykusu kaçmış. 

 

Demek ki, sarılıp ayaklarıma 

İzimle gelirmiş dönük talihim. 

Bir gaz gibi sinerek dudaklarıma, 

Beni odluyormuş sönük talihim. 

 

Nasıl yandığımı, kül olduğumu 
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İyi ki, sezmedin bakışlarımda. 

Sen öğretmiş idin kim olduğumu, 

Yitirdim alnımın kırışlarında. 

 

Bir saman çöpüymüş hoş hatıralar, 

Ne yazık ki, acılar daha çok imiş... 

Senin hayatında hemen her şey var, 

Benim hayatımda neler yok imiş... 

 

SAÇLARIM 

 

Hoyrat rüzgarlara oyuncak oldu 

Bir zaman elinde esen saçlarım. 

Yüzüne dağılıp şelale gibi 

Bazen nefesini kesen saçlarım. 

 

Kimdi aramıza ayrılık salan, 

Son ümidi, seven yürekten çalan? 

Şimdi endişeyle, hasretle kalan 

Sararan o sünbül, süsen saçlarım... 

  

İntizar ruhumun kaddini eğer, 

Ayrılık, vuslatın gönlüne değer. 

Bana yoldaş olöup hep seni gözler 

Kendi talihine küsen saçlarım. 

 

BİZİM YOLUMUZ 

 

Gideriz, nefesler karışır yele, 

Tabloları geçer hayatın tek tek. 

Önümüzde çok uzun bir yol hele,  

Vuslata ermeye çalışır yürek. 

 

 

Bu yolun sonunda neler var, neler... 

Her an ömrümüzde iz bırakacak. 

Açılıp gittikçe beyaz sayfalar 

Yılların yükünü unutturacak. 

 

Kalbimdeki yara olsa da derin, 

Sindirememiştir beni bu zulüm. 

Sevilmek duygusu nasıl da şirin, 

Sevmek ondan daha güzelmiş, gülüm! 

 

Neden geleceği dert edelim biz? 

Her şeyi, her şeyi zamana bırak! 

Bütün yol boyunca sen, ben, ikimiz... 

Şu mutluluğa bak! Mutluluğa bak! 

 

RÜYADA KALMIŞ 
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Seni düşündükçe hayalim coşar, 

Yüreğim bir ayrı dünyada kalmış. 

Ruhum divanedir, koşar ha koşar, 

Ümidim bir deli feryada kalmış. 

 

Yeniden dizilmiş günler sıraya... 

Geçilmez set çekmiş hasret araya. 

Muhabbet çiçeğim düşmüş sahraya, 

Bahtımın yüzüğü deryada kalmış. 

 

Başbaşa kalmışım, her kederimle 

Seni sesliyorum nağmelerimle. 

Ayrılık, ömrünü sürer benimle, 

Vuslat senli bir rüyada kalmış. 

 

YENİLMEK İSTİYORUM 

 
Aklında mı, 
“Hangimiz daha çok seviyoruz” diye  
Yarışırdık... 
Bir küser, bir barışırdık... 
Nedenleri bir bir sayardım,  
Ve Sebepler sıralardım…. 
Sen yine “Ben” derdin. 
“Ben seni daha çok seviyorum…”   
Bu nazlı, işveli tartışmada 
Her zaman galip gelmek isterdin. 
Bir daha başlayalım mı? 

 

Ben senin sevgin oldum, 

Sense benim ömürlük sevdam... 

Ben senin güneşin oldum, 

Sense benim bütün dünyam... 

Ben senin yüreğin oldum, 

Sen benim maneviyatım... 

Ben senin tek bir eserin oldum,  

Sen menim bütün edebiyatım... 

 

Kim daha çok seviyor sence? 

Sen, yine de “Ben” de! 

Yenilmek istiyorum... 
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Afaq Şıxlı 
 
 
 

DOSTLARIM, MƏNƏ DƏ  

BAHAR GÖNDƏRİN 

 

 
(şeirlər) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEYLƏYƏCƏKSİN? 
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Səni öz əlimlə uçurdum, gülüm, 

Bəlkə də, bir daha dönməyəcəksən! 

Kəndin uzaklara gitsən də, düşün, 

Ürəyin məndədir, neyləyəcəksən? 

 

Bir gün biri məni sorarsa səndən, 

Arayıb taparsan öz ürəyindən. 

İstərdim: “Geriye dön!” diyəyim mən, 

Amma gecikmişəm, gəlməyəcəksən. 

 

Sən mənə: “Vəfasız oldun!”- desən də, 

“Artıq mənim üçün öldün!”- desən də, 

“Səni yaddaşımdan sildim!”- desən də, 

Bilirəm, qəlbindən silməyəcəksən. 

 

Uçan quş kimidir ömürdə hər an. 

Mənə lazım deyil nə şöhrət, nə şan. 

Buraxsan əlimi, daha heç zaman 

Kimləyəm, hardayam bilməyəcəksən. 

 

Sənsiz zülmətlərə düşdü gündüzüm, 

Sənsiz olmaz oldu söhbətim-sözüm. 

Ey mənim ömrümə doğan ulduzum! 

Mənimçün heç zaman sönməyəcəksən! 
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SEVDİM SƏNİ 

 

 

Gözlərinə baxa-baxa 

mən bir ömür yaşamaqçün sevdim səni... 

Ayrılmaqçün sevmədim ki! 

Yalnız mənim olduğunu, 

necə yaşa dolduğunu izləməkçün sevdim səni... 

İtirməkçün sevmədim ki! 

Sevdim səni unudaraq dərdi, qəmi, 

çəkə-çəkə həsrətini, 

xəyallarda tutdum, gülüm, əllərini... 

Hər an, hər gün  

sadiq qalıb öz sevgimə, 

sarıb səni ürəyimə 

nə düşündüm, 

Bir bilsəydin...  bilmədin ki... 

Əl uzadıb vüsalına qovuşmaqçün sevdim səni... 

Unutmaqçün sevmədim ki! 
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SEVIRSƏN, DEMƏK! 

 

Günlərin birində, gələndə bahar 

Ruhun qanad açsa göyün üzünə, 

Səmada oynaşan o boz buludlar 

Al-əlvan görünsə sənin gözünə - 

Sevirsən demək! 

 

Küləklər səninçün nəğmə oxusa, 

Zümzüməyə dönsə suların səsi, 

Yağışın damlası çiçək qoxusa, 

Bir şeir deməyə gəlsə həvəsin - 

Sevirsən demək! 

 

Birdən bir quş kimi çırpınsa qəlbin,  

Ya da bir göl kimi məlul dayansan, 

Birdən də dərdini çəkib aləmin, 

Sonra uşaq kimi bəxtiyar olsan - 

Sevirsən demək! 

 

Gecələr yatmasan, yol çəksə gözün, 

Çağlasa qəlbində min arzu, dilək, 

Baş aça bilməsən özündən özün,  

Qərar tutammasa sinəndə ürək - 

Sevirsən demək! 

Sevirsən demək! 
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GƏL, SEVGİLİM! 

 

Ümidimi itirmirəm 

Geridönməz yollarına baxa-baxa... 

İnanmıram - mənim üçün yoxsan daha! 

İncitmişəm, əfv et məni! 

Bilirsən ki, istəmədən dəli kimi sevdim səni... 

Mənim üçün fərqi yoxdur - kimsən, nəsən, 

Acılarla, yalanlarla barışaram. 

İzin versən, əridərəm ürəyinin buzunu mən, 

Sənin üçün od olaram, alışaram. 

Sən daşsanmı?  

Daşıdığın ürəkdirmi? 

Bircə söylə: Mənim bu saf sevgim sənə gərəkdirmi? 

Darıxıram... 

Gəl, sevgilim! 

Aylar dönüb il olmamış! 

Gəl, sevgilim! 

Sevən qəlbim bu həsrətdən kül olmamış! 
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MƏN DƏ DEDİM UNUDARAM... 

 

 

Mən də dedim unudaram 

sənin kimi bircə günə: 

Sözlərini, gözlərini, 

əllərinin istisini... 

Bacarmadım! 

Mən də dedim unudaram 

sənin kimi bircə günə: 

O çağları, o anları,  

şirin-şirin xəyalları... 

Bacarmadım! 

Sən ki, mənə öyrətmişdin 

sevməyi də,  

həsrətinə dözməyi də. 

Öyrətmişdin gülməyi də,  

göz yaşımı silməyi də. 

Unutmağı öyrətmədin, axı, nədən? 

Ürəyimi bu göynədən 

acıları atmaq üçün, 

bir hüzura çatmaq üçün 

çalışıram dönə-dönə. 

İstəyirəm silim səni ürəyimdən 

sənin kimi, bircə günə... 

Yandıraraq körpüləri 

yol qoymadın keçmişimə qayıtmağa. 

Ay insafsız! 

Məhəbbətim imkan vermir unutmağa! 

Unudarsam səni, sanki, 

itirəcəm özlüyümü, mənliyimi. 

Zaman keçir... 

Anlayıram: səni hər gün, 

əvvəlkindən daha artıq sevdiyimi! 
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BAHAR, SƏNI GÖZLƏYIRƏM!  

 

 

Saya-saya günlərimi, 

Mən günəşi səsləyirəm. 

Ötürürəm illərimi, 

Niskilimi gizləyirəm. 

Bahar, səni gözləyirəm! 

 

Buludları qovsun külək, 

Çöl-çəmənlər açsın çiçək, 

Gəl, yenə də deyək-gülək! 

Al şəfəqlər istəyirəm! 

Bahar, səni gözləyirəm! 

 

Şən misralar yaza-yaza, 

Keçsin bu qış, dönsün yaza! 

Novruz gəlsin yurdumuza! 

Göy səməni bəsləyirəm, 

Bahar, səni gözləyirəm! 

 

Qoy açılsın göyün üzü, 

Nur bürüsün çölü-düzü. 

Qoşa gəzək elimizi! 

Vətənimi özləyirəm! 

Bahar, səni gözləyirəm! 
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İZİN VER! 

 

İzin ver, sevgilim, bir izin olum, 

 Ardınca sürünüm sən görməyəndə. 

 Bizi ayırmasin uzanan yollar, 

 Qoy, mən də dönməyim sən dönməyəndə. 

 

 İzin ver, sevgilim, bir telin olum, 

 Əllərin hər dəfə oxşasın məni. 

 Qarışım saçına, sarılım sənə, 

 Çəkim nəfəsimə nəfis ətrini. 

 

 İzin ver, sevgilim, bir sirrin olum, 

 O sirr ki, hamıdan gizləməlisən. 

 Qoruyub müqəddəs bir atəş kimi 

 Qəlbinin içində gizlə məni sən. 

 

 İzin ver, sevgilim, bir fikrin olum, 

 Səni də özümlə alım aparım... 

 Bircə an da olsa bəs edər mənə, 

 Yenə o günləri geri qaytarım. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 71 

 

BIR GÜN 

 

Darıxma, sevgilim, bitər bu həsrət,  

Ayrı yollarımız birləşər bir gün. 

Yenə tapar bizi sevgi, səadət, 

Rüzgarlar səmtini dəyişər bir gün. 

 

Bu necə taledir, bu necə yazı? 

Bilinmir ömrümün payızı, yazı. 

Səbr et, çoxu gedib, qalıbdır azı, 

Yəqin, qismət bizlə barışar bir gün. 

 

Ayrılıq bitəcək uzun olsa da, 

Həsrət qəlbimizdə yuva salsa da. 

Hər gün gözlərimiz yolda qalsa da, 

Yorğun baxışımız qovuşar bir gün. 
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SƏN GÜNƏŞIM OLARDIN... 

 

Əgər, sən istəsəydin, 

Yanağimı gecələr göz yaşları yumazdı, 

Bu talenin oyunu bizi ayrı salmazdı, 

Soyuq baxışlarından ürəyim soyumazdı, 

Eşqimiz də solmazdı  

Əgər, sən istəsəydin. 

 

Saçına çələng düzüb, tellərini hörərdim, 

Qabağında diz çöküb əllərini öpərdim, 

Bir körpə uşaq kimi mən arxanca gəzərdim, 

Ta ölüncə sevərdim 

Əgər, sən istəsəydin. 

 

Sən günəşim olardın -  

çəkilərdi zülmətim, 

Gündən-günə daha da artardı məhəbbətim, 

Bircə xoş gülüşündən keçərdi hər bir qəmim, 

Sən, ey könül həmdəmim, 

Əgər, sən istəsəydin! 
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*** 

 

Günəş, mən sənin qızınam.  

Günəş, sən mənim anam! 

İstəyirəm sənin kimi 

Mən də göylərdə yanam. 

 

Bir mənə aç qucağını, 

Çağır, yanına gəlim! 

Ya da, mənə elə od ver -  

Yerdə göyə yüksəlim! 
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DEYİLMİ ?! 

 

Səni sevmək mənə düşdü, 

Məhəbbət zülüm deyilmi?! 

Taleyimiz ayrı düşdü, 

Ayrılıq ölüm deyilmi?! 

 

Duman alıb yollarımı, 

Qəm bağlayıb qollarımı. 

Şaxta vurub eşq bağımı, 

Saralan gülüm deyilmi?! 

 

Həsrət könlüm para-para... 

Belə olma, axtar, ara! 

Sənsiz məni çəkən dara 

Aylarım, ilim deyilmi?! 

 

Ruhum qərib quşa dönüb, 

Arzularım daşa dönüb. 

İlk baharım qışa dönüb... 

Soyuyan külüm deyilmi?! 

 

Xoş duyğular olub yalan, 

Satammıram, yox dərd alan. 

Məni səndən ayrı salan 

Yanası dilim deyilmi?! 
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BIR KÖRPƏYDIM... 

 

 Bit körpəydim - anasının balası, 

 İstədiyim - ana südü, laylası. 

 Eşitdiyim - əzizləmə, oxşama, 

 Fərq qoymurdum heç səhərə, axşama. 

 

 Uşaq oldum - ayaqları yalıncaq, 

 İstədiyim - şirmi, şəkər, oyuncaq. 

 Tökdüklərim - sandıq içi, bağlama, 

 Eşitdiyim - "canım, gözüm, ağlama!" 

 

 Gəncliyimin çoşub-daşan illəri, 

 Zümzüməylə keçirirdim günləri. 

 Gördüklərim - yazı-pozu, qiraət, 

 Gizlədiyim - qəlbimdəki məhəbbət. 

 

 Qoymadı ki, yumub-açam gözümü, 

 Cavanlığım tez yetirdi özünü. 

 Çəkdiklərim - oğul-uşaq qayğısı, 

 Oxuduğum - həzin ana laylası. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 76 

 

 

ANACAN! 

 

 Heç nədən elə qorxmurdum - gözlərin kimi... 

 Heç nəyi elə sevmirdim - gözlərin kimi... 

 Son anında axtarırdı gözlərin kimi? 

 Görən, mənmi düşdüm sənin yadına, ana? 

 Canım qurban, özüm qurban adına, ana! 

 

 Saçlarına dən düşəndə - ağ nə gözəldir! 

 Səninlə yaylağa çıxsam - dağ nə gözəldir! 

 Geri dönsəm, anam olsa sağ - nə gözəldir! 

 Dəftərinə, qələminə toz düşüb. ana! 

 Necə olub, illər sənsiz ötüşüb, ana! 

 

 Xatirimə sən düşəndə uşaqlaşıram, 

 Ağrılardan, acılardan uzaqlaşıram. 

 Sənsiz elə təntiyirəm, elə çaşıram... 

 Düşündükcə boğazımı bürüyür qəhər, 

 Məni sıxır sənsiz günlər, sənsiz gecələr. 

 

 ...Yadımdadır o soyuq gün, bərk üşümüşdük, 

 Bir həyətdə daldalanıb, xurma yemişdik. 

 Görən bizə baxan varmı, deyib gülmüşdük... 

 Nə xoşbəxtdim, nə bəxtəvər mən o anımda, 

 Ağzım şirin, əynim qalın, anam yanımda. 

 

 Anacan, xəyalım qırıq, tənha qayıqdır, 

 Ürəyimi həsrət didib, oyuq-oyuqdur. 

 Yəqin sənsizlikdən mənə belə soyuqdur... 

 Hənir gəlir sənlə bağlı xatirələrdən. 

 Sanki isti qucağına sığınıram mən. 
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O, SƏN DEYİLSƏN 
 
Bir ömür uzaqsan, bir ürək yaxın, 
Mənim ki dərdimi bilən deyilsən... 
Artıq nə dost kimi məni dinləyən, 
Nə sevib eşqimdən ölən deyilsən. 
 
Ömrümə qış gəlib, getməz bir daha, 
Gözümdən bu həsrət itməz bir daha, 
Qəlbimin nisgili bitməz bir daha, 
Sözümü, sirrimi bölən deyilsən. 
 
Bitib tükənməzdi, söz- söhbətimiz, 
Doymazdıq sevgidən danışanda biz. 
İndi o günlərdən qaldı nəyimiz?  
Sən daha ayrısan, o Sən deyilsən. 
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SORUŞ HARDAYAM! 
 
Nə olar, bir dəfə soruş hardayam! 
Bəlkə ürəyimdə sözüm var elə?! 
Bəlkə çətindəyəm, bəlkə dardayam, 
Bəlkə yollarında gözüm var elə?! 
 
Nə olar, bir dəfə soruş necəyəm! 
Ağır bir yükdürmü bu iltifatın? 
Açılmaz sabaham, soyuq gecəyəm, 
Çıxılmaz yoluyam mən bu həyatın... 
 
Sənsə... möcüzəsən, gözümün nuru, 
Bircə gülüşün də şad edir məni. 
Dünəndə buraxıb hirsi, qüruru, 
Gəl, ovut qəlbimin incikliyini! 
 
Nə olar, bir dəfə soruş hardayam! 
Bəlkə ürəyimdə sözüm var elə?! 
Nə olsun yanından uzaqlardayam, 
Məni bir sözünlə bəxtiyar elə! 
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MEHRİBANIM OL MƏNİM! 
 
Gəl qınama, gözlərimin qarası, 
Çox təzədir hələ könül yarası. 
Varmı, yoxmu, dərdlərimin çarası?! 
Ya uzaq dur, ya loğmanım ol mənim! 
  
Yol gedirəm, bilməm hara çatmağa... 
Ümid varmı görən yara çatmağa? 
Əl üzmüşəm bir bahara çatmağa, 
Hər fəsildə xoş zamanım ol mənim! 
  
Kaş, bəxtimə sevinc düşə bir dilim! 
Ver əlini, qoy çəkilsin nisgilim! 
Kimim var ki, səndən özgə, sevgilim? 
Başım üstə asimanım ol mənim! 
  
Dualarım yetər bir gün sənə də, 
Qol qoymaram həsrət adlı sənədə! 
Gəl yanıma bircə dəfə sənədə, 
Sabahlara bir gümanım ol mənim! 
  
Hey səslərəm, bəxtim deyən sağırdı... 
Bir ürəyə iki həsrət ağırdı! 
Bu dünyada tanrım bizi ayırdı, 
O dünyada mehribanım ol mənim!  
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DOSTLARIM,  
MƏNƏ DƏ BAHAR GÖNDƏRİN! 
 
Dostlarım, mənə də bahar göndərin, 
Çiçəkli, günəşli bir bahar olsun! 
Kəsilsin arası soyuq günlərin, 
Nə boran, nə sazaq, nə də qar olsun! 
 
Çox uzaq düşmüşəm isti yuvadan, 
Danışın siz mənə eldən-obadan. 
Qurtulsun yurdumuz qandan-qadadan, 
Evlərdə səadət bərqərar olsun! 
 
Doğmalar görüm mən hər an yanımda, 
Nəğmələr qaynasın yenə qanımda. 
Yığılın süfrəmə ən xoş anımda, 
Hər əziz nemətdən bir nübar olsun! 
 
Qürbətdə ömürdən ömür azalar, 
Bənizin açılmaz, canın sozalar. 
Yazanda qisməti elə yazalar - 
Hər insan elində bəxtiyar olsun! 
 
Bülbüllər verəndə yenə səs-səsə 
Qayıda biləydim lap son nəfəsə! 
Salamlar söyləyin məndən hər kəsə, 
Afaqın sevdiyi Vətən var olsun! 
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             TƏLƏS DAHA 
 
Zaman ötür, bir keçmişə dönür bu gün, 
Sabahımız gələcəyin dumanıdır... 
Yolda qalan diləyimiz sönür bu gün, 
Ümidimiz bir arzunun gümanıdır... 
 
Mizanı var bu dunyanın - iki gözlü, 
Yolları var - daş-kəsəkli, əyri-düzlü. 
İnsanları bəd niyyətli, gülər üzlü, 
Hər bir şəri bir yaxşının yamanıdır. 
 
Afaq Shıxlı, gör nə qədər dad görmüsən, 
Ətrafında dost yerinə yad görmüsən. 
Axır, bu gün ürəyini şad görmüsən, 
Tələs, daha sevinməyin zamanıdır! 
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NƏ FƏRQ EDƏR Kİ? 
 
Onsuz da həsrətdən yorulacaqdın, 
Onsuz da inciyib, darılacaqdın, 
Onsuz da sən məndən ayrılacaqdın… 
Bir az gec, bir az tez, nə fərq edər ki? 
 
Haqqım yox söyləyəm "səndədir günah!" 
Unutma, biz - quluq, əfv edən - Allah! 
Yəqin anlayarsan bir gün, bir sabah... 
Bir az gec, bir az tez, nə fərq edər ki? 
 
Hər şey keçib gedir, əbədi nə var? 
Yamyaşıl fidan da solub-saralar. 
Sənin də qəlbini kimsə yaralar! 
Bir az gec, bir az tez, nə fərq edər ki? 
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HƏR ŞEY KEÇİB GEDƏR... 
 
Hər şey keçib gedər, alışacaqsan... 
Bu qədər nigaran qalma, əzizim! 
Mən də bir yuxuyam, ayılacaqsan... 
Sonsuz xəyallara dalma, əzizim! 
  
Sanma ki, eşqinə vermirəm dəyər, 
Sanma ki, mənsizlik qəddini əyər. 
Səndən uzaq olmaq lazımsa, əgər, 
Bir daha qapımı çalma, əzizim! 
  
İndi biganəsən sanki hər şeyə... 
Bir gün üz tutarsan ayrı sevgiyə! 
Dilimiz məcburdu "əlvida" deyə, 
Bunu ürəyinə salma, əzizim! 
  
Uzaqdan-uzağa sənə yoldaşam, 
Düşüncəm qoyarmı düz yoldan çaşam?! 
Afaqam, sanma ki, soyuğam, daşam... 
Mənim günahımı alma, əzizim! 
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DEMƏK Kİ... 
 
Demək ki, belə də sevmək olarmış - 
Ruhunla, canınla, hərarətinlə. 
Bütün varlığından keçmək olarmış, 
Min qürur duyaraq məhəbbətinlə. 
 
Demək ki, belə də sevmək olarmış -  
Yemədən, içmədən, yuxu yatmadan. 
Qəlbinin odunu vermək olarmış, 
Üzünü görmədən, əlin çatmadan. 
 
Demək ki, belə də sevmək olarmış -  
Alışa-alışa, köz ola-ola. 
Dünyada tək onu görmək olarmış, 
Ətrafda bu qədər göz ola-ola. 
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BİR GÜN 
ELƏ SUSARAM Kİ 
 
Bəlkə mən çox danışıram, 
Usanırsan sözlərimdən? 
Onda niyə oxumursan 
Hisslərimi gözlərimdən? 
 
Bəlkə mən çox danışıram, 
Sən bezirsən, darılırsan? 
Bəlkə elə xəyalında 
Bir özgəyə sarılırsan? 
  
Sevirəmsə, necə susum? 
Sən susduğun yetər mənə! 
İçimdəki duyğularım 
Dilə gəlir dönə-dönə. 
 
Uzaqlaşma! Dəniz səbrim 
Bir gün qalar damla qədər. 
Bir gün sənə şirin gələr 
Xor baxdığın o kəlmələr. 
 
Bir gün elə susaram ki, 
Çox görərəm bir sözü mən! 
Bir gün elə susaram ki, 
Kar olarsan səssizlikdən! 
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SƏNDƏN GƏLƏN  
HƏR ŞEY GÖZƏL! 

 
Sən - qəlbimin titrək səsi, 
Sən - ömrümün təranəsi, 
Sən - yaşamaq bəhanəsi... 
Səndən gələn hər şey gözəl! 
 
Məftun edib düz ilqarın, 
Əhdin, andın, etibarın. 
Bu eşq - sənin yadigarın, 
Səndən gələn hər şey gözəl! 

 
Sözlərinə vurulmuşam, 
Həsrətindən qor olmuşam, 
Düşünmə ki, yorulmuşam, 
Səndən gələn hər şey gözəl! 
 
Sən - bir nağıl, sən - bir röya, 
Görəmmədim doya-doya. 
Vüsal qalıb o dünyaya... 
Səndən gələn hər şey gözəl! 
 
Dərd boğazdan, yalan dizdən... 
Nə istəyir həyat bizdən? 
Bir əsər yaz ikimizdən, 
Səndən gələn hər şey gözəl! 
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               GECƏDİR... 
 
Gecədir...  
Yadıma düşmüsən yenə... 
Sızlamır amma ki, qəlbim elə bil. 
Deyəsən öyrəşdim sənsizliyinə, 
Daha sevə bilmək əlimdə deyil. 
 
Gecədir...  
Necə də sakit bir gecə... 
Hələ də qar yağır tənha dünyama. 
Sənsə uzaqdasan, axı, de, necə 
Qayıda bilərsən mənim röyama? 
 
Soyuqdur... 
Əllərim üşüyür bir az... 
Silirəm tərləmiş pəncərələri. 
Eşikdə ayazdır, qəlbimdə ayaz,  
Gözlərim yol çəkir bayaqdan bəri. 
 
Yumuram gözümü... 
Bir anlığına 
Səni unutmağa çalışıram mən. 
Bürünüb gecənin qaranlığına, 
Təkliyi sevməyə alışıram mən. 
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UNUDACAQSAN! 
 
Bir gün unudacaqsan 
unutmaram dediyin məhəbbətli günləri. 
Bir gün unudacaqsan 
o əbədi bildiyin mənli xatirələri. 
 
Bir gün unudacaqsan 
səninlə bir gəzdiyim küçələri, yolları. 
Bir gün unudacaqsan 
ruhumuzu sızladan o titrək xəyalları. 
 
Bir gün unudacaqsan 
mənim sənə yazdığım sevdalı sətirləri. 
Bir gün unudacaqsan 
ikimizin bildiyi söhbətləri, sirləri. 
 
Ötüşdükcə saatlar sən də dəyişəcəksən,  
bir başqa olacaqsan. 
Unutmaram dediyin o bəlalı sevgini  
bir gün UNUDACAQSAN! 
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NƏ YAXŞI Kİ, YANIMDASAN 
 
Əllərini buraxacam gülə-gülə, 
Qəm baxacaq bu gülüşün arxasından. 
Sənsizliyin zülümünü bilə-bilə, 
Yapışacam qürurumun yaxasından. 
 
Gedəcəksən, bir də səni görməyəcəm, 
Xəyallarda yaradacam surətini. 
Haradasan, kiminləsən - bilməyəcəm, 
Ömür boyu çəkəcəyəm həsrətini. 
 
Yaşayacam hər bir anın əzabını, 
Qurtuluşa olmayacaq xilas yolu. 
Yazacağam yazılmamış kitabını 
Qalan ömrün... - nisgil dolu, xiffət dolu. 
 
Aman Allah, ağrı qopdu ürəyimdən, 
Bircə anda düşündüyüm yetər mənə! 
Sənin üçün vaz keçərəm hər şeyimdən, 
Bax, öpürəm əllərini dönə-dönə... 
 
Nə yaxşı ki, yanımdasan, ey həyatım, 
Hələ vardır sevgimizin ümid yeri! 
Küsüləri yaddaşımdan silim, atım, 
O bəxtəvər zamanlara dönək geri! 
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BİLMİRƏM 
 
Ürək sızladıqca bir ümid sönür, 
Çağlayan arzular dumana dönür, 
Qəlbimə yük olur mənasız ömür - 
Nə aça, nə də ki, sola bilmirəm. 
 
Demək ki, bu imiş alın yazısı, 
Mənə qismət oldu qürbət acısı. 
Hər kəsə doğmadır qardaş-bacısı, 
Mən nə yad, nə doğma ola bilmirəm. 
 
Qorxuram sınayam yarı, yoldaşı, 
Bitib tükənməyir fikir savaşı. 
Bəzən selə dönür gözümün yaşı, 
Bəzən daş oluram, dola bilmirəm. 
 
Qarışıb içimdə yaxşı-yamanım, 
Bilmirəm heç varmı, yoxmu zamanım?! 
Qəlbləri dindirən tarım, kamanım, 
Toz tutub nə vaxtdır, çala bilmirəm. 
 
Səhv etmək insanda bir adət imiş, 
Sevgini öldürən qəbahət imiş. 
Mənim aradığım səadət imiş,  
Heyif, satan yoxdur, ala bilmirəm. 
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İNAN, SEVGİLİM! 
 
Göylərin tağları qırılsa, ensə, 
Günəş nur saçmasa, səmada sönsə, 
Dünya özü boyda yalana dönsə 
Səni sevdiyimə inan, sevgilim! 
 
Hay salan küləklər dursa, dayansa, 
Al-əlvan sabahlar qara boyansa, 
Qəlbində hər kəsə şübhə oyansa 
Səni sevdiyinə inan, sevgilim! 
 
Bu gündən sabaha olmasa güman, 
Başının üstünü alsa sis, duman, 
Bütün ümidlərin bitdiyi zaman 
Səni sevdiyimə inan, sevgilim! 
 
Xəzana çevrilsə isti baharın, 
Getsə də əlindən dövlətin, varın, 
Səninlə olacaq vəfalı yarın! 
Səni sevdiyimə inan, sevgilim! 
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         BİR BƏHANƏ DE! 
 
Mən sənə bənzəyən görmədim ki heç, 
Səni sevməməyə bir bəhanə de! 
Səndən başqasını sevmədim ki heç, 
Səni sevməməyə bir bəhanə de! 
 
Dünyada kimsəyə salmaram nəzər, 
Yoxluğun, həsrətin qəlbimi üzər. 
Sözlərin dilimdə dolaşıb-gəzər, 
Səni sevməməyə bir bəhanə de! 
 
Günahım – vədəsiz gəlməyim oldu,  
Ruhumu, könlümü verməyim oldu, 
Gözündə Tanrını görməyim oldu, 
Səni sevməməyə bir bəhanə de! 
 
Hər şeyi anlayıb duyaydın indi, 
Yalanlar mənimdi, doğru sənindi. 
Ürəyim susmadı, min dəfə dindi: 
"Səni sevməməyə bir bəhanə de!" 
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BAŞQA  
BİR DÜNYA DA VARMI, GÖRƏSƏN? 
 
Başqa bir dünya da varmı, görəsən, 
Nə ölüm, nə acı, nə dərd olmasın... 
Sevən könülləri kədər almasın... 
Heç kim tərk edilib unudulmasın... 
 
Başqa bir dünya da varmı, görəsən, 
Kimsə ayırmasın əllərimizi... 
Birgə qarşılayaq günəşimizi... 
Zaman soyutmasın hisslərimizi... 
 
Başqa bir dünya da varmı, görəsən, 
Gəzək sahilləri sonsuzluğadək... 
Sevincdən titrəsin, dil açsın ürək... 
Aləmdə sən və mən qalaq təkbətək... 
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SƏN ELƏ BİLİRSƏN...  
 

Mən elə bilirdim sevirsən məni, 
İnsanın özünü sevdiyi kimi...  
                            Elmar Şahmar 

 
Sən elə bilirsən sevirsən məni, 
Bəlkə də sevirsən öz aləmində... 
Sevirsən  qəfəsə düşən quş kimi, 
Sıxırsan qəlbimi qüssə-qəmində. 
 
Sevirsən  ölümlü məhəbbət ilə...  
Bir oxun ürəyi sevdiyi kimi. 
Günəşin səhranı, tikanın gülü, 
Bıçağın kürəyi sevdiyi kimi. 
 
Donuram mən sənin buz əllərində, 
Sevgisə - şəfəqdir, nurdur, həyatdır! 
Sevirsən? Yox, buna “məhəbbət” demə, 
Qaranlıq, xəyanət bu hissə yaddır! 
 
Oyatma qəlbimin səssizliyini, 
Bir daha aldanmaq istəmir ürək! 
Sən elə bilirsən sevirsən məni, 
Bəlkə də sevirsən... öz bildiyintək... 
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YETİM QALIBDI 
 
Sən məni tək qoyub gedəndən bəri, 
Sevgimiz beləcə yetim qalıbdı! 
Bürüyüb özünə qəmi, kədəri, 
Sevgimiz beləcə yetim qalıbdı! 
 
Eşqini əşyatək alıb-satalı, 
Vüsalın payına həsrət qatalı... 
Necə ki, yetim var ana-atalı - 
Sevgimiz beləcə yetim qalıbdı! 
 
Xəyallar, duyğular azıbdı yolu, 
Qəlbimiz şübhəylə, yalanla dolu. 
Kəsilib qanadı, qırılıb qolu, 
Sevgimiz beləcə yetim qalıbdı! 
 
Yay günü qəlbimə yağan qardımı? 
Sənə də mənimtək dünya dardımı? 
Görən, bu həsrətə gərək vardımı, 
Sevgimiz beləcə yetim qalıbdı? 
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SÖZLƏRİN OLSUN! 
 
Sevgimin ünvanı – sənin ürəyin, 
Qəlbimin aynası gözlərin olsun! 
Ümidim, gümanım bircə gülüşün, 
Dərdimin dərmanı sözlərin olsun! 
 
Mənimlə başa vur hər günü, ayı, 
Nəşəli anların olmasın sayı. 
Məhəbbət çiçəyi - ömrümün payı, 
Lalələr, nərgizlər düzlərin olsun! 
 
Varlığın sükuta kəsilsin qənim... 
Odlu baxışından titrəsin tənim. 
Sevgidən nə desən, qoy bircə mənim, 
Başqa nə söyləsən yüzlərin olsun! 
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BU MƏHƏBBƏT DEYİLMİŞ! 
 
Gözümüzdə gecələrin zülməti,  
Qəlbimizdə ötən eşqin həsrəti. 
Alnımızda bir ayrılıq yazısı, 
İçimizdə son sözlərin acısı. 
Görüşmək də bizə qismət deyilmiş... 
Unut məni, bu məhəbbət deyilmiş! 
 
Nə sən mənə, nə mən sənə inandım, 
Sən od oldun, alov oldun, mən yandım. 
Səhvlərini bir bilirsən, - yüz oldu, 
Ürək dondu, sənə qarşı buz oldu. 
Hər sevda da xoş səadət deyilmiş... 
Unut məni, bu məhəbbət deyilmiş! 
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DÜŞÜBDÜ 
 
Yenə duman çöküb yaşıl çöllərə, 
Güllərin üzünə jalə düşübdü. 
Qəfildən tuş gəlib zalım əllərə, 
Yerə boynu bükük lalə düşübdü. 
 
Görən sevgilimin varmı xəbəri  
Qəlbimə yük edib bunca kədəri? 
Gözlərim yol çəkir nə vaxtdan bəri, 
İçimə bir qərib nalə düşübdü. 
 
Bu eşqin taleyi zamana bənddi, 
Sevincim ümidə, gümana bənddi, 
Ürəyim sınmağa amana bənddi, 
Gör, canım nə haldan-hala düşübdü?! 
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HƏSRƏTİM 
 
Sən məndən aralı, mən səndən uzaq, 
Mən səni sevmişəm belə, həsrətim! 
Zalım ayrılıqdan nə qədər yazaq?! 
Dönmüşəm bir susuz gülə, həsrətim! 
 
Arzular yaralı, könül tarimar, 
Dünya elə yaddır, zaman elə dar... 
Hər kəsin qəlbində bir niskili var, 
Kaş, Tanrı dərdimi bilə, həsrətim! 
 
Sevgimiz əzizdir, qəlbində bəslə, 
Pəncərən önündə dur, məni səslə! 
Gələrəm yanına xoş bir nəfəslə, 
Qarışıb bir xəfif yelə, həsrətim! 
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     TƏK SƏNİ İSTƏRƏM  

BU YER ÜZÜNDƏ 
 
Tək səni istərəm bu yer üzündə, 
Min arzu, diləyə dəyişmə məni! 
Gözələm, göyçəyəm - sənin gözündə, 
Bu yerə, bu göyə dəyişmə məni. 
 
Dağ olsan, dolanım dumanın olum, 
Xoş günə ümidin, gümanın olum. 
Tar olsan, yanında kamanın olum 
Hər ötən nəğməyə dəyişmə məni! 
 
Versələr aləmin varını sənə, 
Min bağın-bağçanın barını sənə, 
Dünyanın ən gözəl yarını sənə, 
Heç kimə, heç nəyə dəyişmə məni! 
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                 BAĞIŞLA! 
 
Sevgimə dəyər ver - nə qədər böyük! 
Nədən sevdiyimi sorma, bağışla! 
İnadın olmasın eşqimə bir yük,  
Məni ürəyimdən vurma, bağışla! 
 
Zamanla keçərmiş bütün acılar, 
O günə içimdə bir ümid yanar. 
Unutma, hər kəsin öz qüruru var, 
Gəl, məni bu qədər yorma, bağışla! 
 
Həsrətin ömrümə vurdu naxışlar... 
Gözümdən köksümə yağdı yağışlar. 
Bəlkə də Yaradan məni bağışlar, 
Sən də ümidimi qırma, bağışla! 
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ZAMANA BURAXMA HİSSLƏRİMİZİ! 
 
Hardasan, ömrümün ən şirin payı? 
Gözlərim yol çəkir o gündən bəri... 
Susubdur aləmin hayı-harayı 
Qəlbimin üsyanı dinəndən bəri... 
 
Hardasan, xəbər ver, məni çağır sən, 
Gələrəm qarşımda min sədd də olsa. 
Səni sevmək üçün doğulmuşam mən, 
İllər aramızda sərhəd də olsa. 
 
Səni çox sevirəm! Deməsəm də, bil! 
Dünyaya sığmayan məhəbbətim var. 
Hər xoşbəxt görünən bəxtəvər deyil... 
Mənim də qəlbimdə bir həsrətim var. 
 
Qoyma acıları dil aça, dinə! 
Hiss et kədərimi, yada sal məni! 
Hardasan, duyğular kövrəlib yenə, 
Gəl, qəmin əlindən götür, al məni! 
 
Eşqini unutma, qəlbində gizlə, 
Həyat sınasa da hər zaman bizi! 
Bu təmiz sevgini qoru, əzizlə, 
Zamana buraxma hisslərimizi! 
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SEVGİLİM OLARSANMI? 
 

Məni dünyaya saran, 
Kədərimi aparan, 
Zülmətlərdən qoparan 
Ümidim olarsanmi? 
 
Dərdlərimi dağıdan, 
Ürəyimi ovudan, 
Qəzəbimi soyudan 
Sirdaşım olarsanmı? 
 
Duyğuların dindiyi, 
Qəlbimin sevindiyi, 
Mələklərin endiyi 
Nağılım olarsanmı? 
 
Yoluma nur çiləyən, 
Mənə uğur diləyən, 
Gələcəyə səsləyən 
Sabahım olarsanmı? 
 
Dodağımda səslənən, 
Ürəyimdə bəslənən, 
Şəfəqlərlə süslənən 
Sevincim olarsanmı? 
 
Həsrətə sinə gərən, 
Göylərdən ulduz dərən, 
Qəlbini mənə verən 
Sevgilim olarsanmı? 
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SƏNƏ DEMƏYƏCƏM 
 
Dünyanın möhnəti mənim olsa da, 
İnadım özümə qənim olsa da, 
Sənsiz ömür sürmək ölüm olsa da, 
Sənə deməyəcəm, yox, deməyəcəm! 
 
Səni ürəyimdə səslədiyimi, 
Eşqini qoruyub bəslədiyimi, 
Hələ də yolunu gözlədiyimi 
Sənə deməyəcəm, yox, deməyəcəm! 
 
Qəlbimi buzlara döndərəcəyəm, 
Nəğməni sükuta göndərəcəyəm, 
İstəyin odunu söndürəcəyəm, 
Sənə deməyəcəm, yox, deməyəcəm! 
 
Üzümdə təbəssüm, gözlərimdə qəm, 
Həmdəmim olacaq kağızla qələm. 
Səni sevdiyimi bilsə də aləm 
Sənə deməyəcəm, yox, deməyəcəm! 
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MƏNDƏ BİR ÜRƏK VAR... 
 
Məndə bir ürək var - sevən bir ürək, 
İçindəki sənsən, gəzdirən mənəm. 
Sənin xatirinə qoruyam gərək, 
Könlümü özgəyə verə bilmərəm. 

 
Məndə bir kitab var - sənin yazındır, 
Onu sinəm üstə əzizləyirəm. 
Elə sanıram ki, yadigarındır, 
Hər gün sətir-sətir əzbərləyirəm. 
 
Məndə bir ümid var – ilk bahar kimi, 
Kökləyər könlümü nurlu sabaha. 
Bəlkə bir dost kimi, bəlkə yar kimi 
Ömrümə qaytarar səni bir daha. 
 
Məndə bir sevgi var - mənalı, təmiz, 
Qəlbimdə məşəltək hey yanacaqdır. 
Bir gün bu dünyadan yox olsaq da biz, 
Sevgimiz əbədi yaşayacaqdır! 
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PİANOM 
 
Pianom susubdur, inciyib məndən... 
Bəlkə də qismətə boyun əyibdi. 
Məni qısqanırdı səni sevəndən, 
İndi o da sənsiz qəribsəyibdi. 
 
Pianom üşüyür, donur dilləri, 
Əllərim titrəyir, çala bilmirəm. 
Sevgindən aldığım təsəlliləri 
İndi nəğmələrdən ala bilmirəm. 
 
Sənintək soyuqdur sənsizliyin də! 
Yoxluğun qəlbimi dərdə salıbdır. 
Pianom inləyir səssizliyində, 
O da mənim kimi tənha qalıbdır. 
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SƏNSİZ YAŞAMAĞI  
ÖYRƏNİRƏM MƏN... 
 
Sənsiz yaşamağı öyrənirəm mən, 
Dolub-boşalıram, göynəyirəm mən, 
Hələ ki, bu yolda büdrəyirəm mən 
Yenicə yeriyən uşaqlar kimi... 
 
Köhnə şəkillərin solur bənizi, 
Keçmiş səadətin yox olur izi, 
Sevdalı xəyallar yandırır bizi 
Od tutub alışan yanaqlar kimi... 
 
Yadımdan çıxmayıb söylədiklərin... 
Nəğmələr kimiydi şirin sözlərin. 
Axırı yox imiş gözəl günlərin 
Payızda saralan yarpaqlar kimi... 
 
Ən böyük cəzamı səndən almışam, 
Vüsalı dadmamış yola salmışam. 
Əlacsız qalmışam, sənsiz qalmışam 
Suya həsrət qalan dodaqlar kimi... 
 
Bir saman çöpünə söykənirəm mən, 
Dolub-boşalıram, göynəyirəm mən, 
Sənsiz yaşamağı öyrənirəm mən 
Yarpağı tökülmüş budaqlar kimi... 
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MƏNƏ “SEVGİLİM” DEMƏ! 
 

Mənə “sevgilim” demə! 
Sadəcə sevgin olum. 
Kədərli anlarında sığınmaq istədiyin 
ocağın, evin olum. 
Dərdlərini anlayan, 
həm sevən, həm danlayan müdrik həmdəmin olum. 
Sevincin, qəmin olum. 
İstəsən, nur paylayan qızmar günəşin olum. 
Səni bəzən isidən, 
bəzən yaxıb-yandıran odun-atəşin olum. 
Yaşamağa səsləyən qaynar gənclik həvəsin, 
doğma, əziz nəfəsin, 
nəğməli səsin olum. 
Amma “sevgilim” demə! 
 

Demək, həyat beləymiş... 
Nə qəribə, nə müdhiş! 
Dayanmışam bir daha həyat astanasında, 
illər məni səsləyir. 
Səni isə, qarşıda hələ nələr gözləyir... 
Yanında olmasam da 
bütün olub-keçənlər səninlə olacaqdır. 
Söhbətlərim, sözlərim yadında qalacaqdır. 
Yaşa min bir həvəslə! 
Qəlbində məni çağır, qəlbində məni səslə! 
Heç darılma, qəm yemə! 
Amma, nə deyirsən de, 
hətta qəlbində belə, 
elə gizlində belə 
mənə “sevgilim” demə! 
Mənə “sevgilim” demə! 
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SƏDASI GƏLMƏYƏN  
NƏĞMƏYƏM DAHA... 
 
Mən sənin qəlbinin keçmiş nəvası, 
Susmuş dodaqların sönük avazı, 
Həyat kitabında köhnə bir yazı, 
Sədası gəlməyən nəğməyəm daha. 
 
Sevgimin sabaha yoxdur gümanı, 
Əriyib şam kimi, qalmayıb canı. 
Nə əhdi yada sal, nə də peymanı, 
Deyib unutduğun kəlməyəm daha. 
 
Əvvəldən günahdı, sevdik bilərək... 
Belədir, nəsihət dinləmir ürək. 
İndi xəyal kimi yox olam gərək, 
Bir də həyatına gəlməyəm daha. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 110 

 

 
 
 
 
SƏNİ DÜŞÜNÜRƏM... 
 
Səni çox sevirəm...  
Bunu bilirəm! 
Eşitmək istərəm hər an səsini. 
Hər gecə röyamda sənə gəlirəm, 
Açaraq xoşbəxtlik pəncərəsini. 
 
Yumuram gözümü - 
Sənsən, yenə sən... 
Xəyalda saçını tumarlayıram. 
Gecə də, gündüz də sən mənimləsən, 
Dilimdə adını təkrarlayıram. 
 
"Sevirəm" yazıram bir ağ kağıza, 
Qoymuram kədəri qəlbimi yenə. 
Soyuq qış günündə sarılıb yaza 
Səni düşünürəm mən dönə-dönə... 
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KAŞ Kİ... 
 
Sənsiz yaşamışam bunca zamanı... 
Kaş ki, sən bu qədər gecikməyəydin! 
Məndən uzaq düşüb sevinc limanı... 
Kaş ki, sən bu qədər gecikməyəydin! 
 
Solmuşam alaqlar arasında mən, 
Batmışam həyatın qarasında mən. 
Bir közəm qəlbimin yarasında mən, 
Kaş ki, sən bu qədər gecikməyəydin! 
 
Səndə ola-ola könlün açarı, 
Gizlədim qəlbimdə çox arzuları... 
Tələsib oduma düşəydin, barı! 
Kaş ki, sən bu qədər gecikməyəydin! 
 
Sönən ümidlərin göynəyir yeri, 
Nə irəli yol var, nə də ki, geri. 
Kim bizə qaytarar ötən illəri?! 
Kaş ki, sən bu qədər gecikməyəydin! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 112 

 

 
 
 
               BƏLKƏ DƏ... 
 
Sənin ürəyindən mən keçməsəydim, 
Bəlkə də başqa cür olardı hər şey. 
Bu eşq şərbətini heç içməsəydim, 
Bəlkə də başqa cür olardı hər şey. 
 
Telimi oxşayan əl olmasaydı, 
"Sevirəm" söyləyən dil olmasaydı, 
Arada bu qədər il olmasaydı, 
Bəlkə də başqa cür olardı hər şey. 
 
O gecə tərk edib sən getməsəydin, 
Məni sözlərinlə incitməsəydin, 
Qəlbində gizlicə dəfn etməsəydin, 
Bəlkə də başqa cür olardı hər şey. 
 
Yox indi nə dostum, nə də həmdəmim, 
Dənizə, dəryaya sığmayır qəmim! 
Bu dərdli dünyaya mən gəlməsəydim, 
Bəlkə də başqa cür olardı hər şey. 
Yəqin ki, başqa cür olardı hər şey... 
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QƏLBİMİN SƏSİNİ  
DİNLƏYİRƏM MƏN... 
 
Qəlbimin səsini dinləyirəm mən, 
Ağlımın səsini duya bilmirəm... 
Bir qara köynəyə çökübdü ətrin, 
Mən də əlim gəlib yuya bilmirəm... 

 
Saxlamaq olmayır uçan zamanı, 
Günlər səni məndən qoparıb gedir. 
Sənsiz ötüb keçən hər saat, hər an 
Sanki ürəyimi aparıb gedir. 
 
Kədərmi olmalı yükümüz bizim? 
Bir vüsal sevinci daşımadıq ki… 
Kim deyir biz ömrün payızındayıq? 
Hələ heç  baharı yaşamadıq ki… 
 
Məni duyursanmı, könül həmdəmim? 
Mən safam, təmizəm etibarımda. 
Qayıdıb tutunca əlimdən mənim, 
Səninçün olacaq dualarım da! 
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SƏN GETDİN... 
 
Sən getdin...  
Sənsizlik mənimlə qaldı, 
Üzlü qonaq kimi getmək bilmədi... 
Sən getdin... könlümü qüssə-qəm aldı, 
Günlər aya döndü, ötmək bilmədi... 
 

Sən getdin...  
Dəyişdi fəsillər bir-bir, 
Guya, bu yoxluğa alışdım mən də. 
Silib xəyalları sətirbəsətir, 
Ayaqda qalmağa çalışdım mən də. 
 

Sən getdin...  
Kölgənə dönüm, istədim, - 
Keçdiyin yolları keçə bilməyə. 
Bitib-tükənməyən dözüm istədim, 
Qəmi damla-damla içə bilməyə. 
 

Sən getdin...  
Köksümdə sevda yarası 
Soyuq birdaş oldu elə o gündən. 
Qarışdı hər şeyin rəngi, sırası... 
Küsdüm səni alan kəm taleyimdən. 
 

     Sən getdin...  

     Ölmədim, yaşadım, niyə? 
Yaşadım lal olan nəğməkar kimi... 
Eşqini könlümdə daşıdım, niyə - 
Sanki həyatımda hələ var kimi...? 
 

Sən getdin...  
Əlimdən, söylə, nə gəlir? 
Guya, bu yoxluğa alışdım mən də. 
Amma ki, hər dəfə qəlbim titrəyir 
Səsinə oxşayan səs eşidəndə. 
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     YAMAN DARIXIRAM... 
 
Pərişan səmada ulduzlar axır, 
Mən aya baxıram, ay mənə baxır... 
Həsrətin qəlbimi yandırır, yaxır, 
Gecələr təkliyi andıran zaman 
Yaman darıxıram mən sənsiz, yaman! 
 
Yadımdan çıxmayır o ilk görüşün, 
Baxışın, söhbətin, şirin gülüşün. 
Nə bu həyatıma yoxdu dönüşün, 
Nə də unutmağa vermirsən aman... 
Yaman darıxıram mən sənsiz, yaman! 
 
Kaş ki, gəlişinə olaydı ümid,  
Bu sınıq könlümə dolaydı ümid. 
İçimdə sönməyib qalaydı ümid, 
Məni ovudaydı bir zərrə güman... 
Yaman darıxıram mən sənsiz, yaman! 
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UZAT ƏLLƏRİNİ MƏNƏ BİR DAHA! 
                   
Bax..., tənha qalmışam səndən aralı... 
Uzat əllərini mənə bir daha! 
Hisslərim qarışıq,  
könlüm yaralı... 
Uzat əllərini mənə bir daha! 
 
Susuram..., susursan... 
Açılmır düyün. 
Yetməzmi bu qədər yad göründüyün? 
Unut bu inadı, eşqinlə öyün, 
Uzat əllərini mənə bir daha! 
 
Yaşaram gümanla - "qayıdar, gələr..." 
Ünvanı "sən" olan nələr var, nələr... 
Sənsizəm!  
Qorxudur məni "bəlkə"lər, 
Uzat əllərini mənə bir daha! 
 
Zəng elə!  
Xəbər et günün birində, 
De ki, gözləyirəm görüş yerində. 
Sevdiyim gülləri tut əllərində, 
Qoyma bu həsrəti dönə bir daha! 
Uzat əllərini mənə bir daha! 
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AMİN! 
 
Silinsin göz yaşı gözlərimizdən, 
Gülüş silinməsin gözlərdən! Amin! 
Küsüb incisək də bir-birimizdən, 
Qəlblər qırılmasın sözlərdən! Amin! 
 
Güc versin ruhlara sevgi, məhəbbət, 
İnsanı insana bağlasın ülfət, 
Üzlərə nur gəlsin, qollara qüvvət, 
Təpər azalmasın dizlərdən! Amin! 
 
Tikanlar, alaqlar solub saralsın, 
Yamanın başına dünya daralsın, 
Qoy yarın könlünü elə yar alsın, 
Baxışlar itməsin izlərdən! Amin! 
 
Zaman qanadlıdır, dönsə də yelə, 
Neçə ki, var ümid, verək əl-ələ. 
Sevgidir dünyanı yaşadan hələ, 
Kaş, o da bezməsin bizlərdən! Amin! 
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SABAHIMA  

QAPILARI AÇMAQ ÜÇÜN 
 

Canım-gözüm, sinə gərək olanlara,  

Ağrılardan, acılardan qaçmaq üçün. 

Yetər! - gəzdik xəyallardan xəyallara… 

Qanad açaq nağıllara uçmaq üçün. 

 

Sən gəlməsən mən beləcə tək qalaram, 

Gəl ömrümə, ver könlünü, mən alaram. 

Pərvanə yox, elə özüm od olaram, 

Yolumuza hər an işıq saçmaq üçün. 

 

Sevgimizi etibarla saxlayaq, gəl... 

Ağlasaq da, qoy sevincdən ağlayaq, gəl! 

Dünənlərə pəncərəni bağlayaq gəl, 

Sabahlara qapıları açmaq üçün! 
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BƏSDİ! 
 

İlahi, rəhm eylə, ağlatma məni, 

Torpağa göylərin yağışı bəsdi! 

Düşməsin qəlbimə həsrətin çəni, 

Düşərsə sevginin naxışı, bəsdi! 

 

Nə olar, tək qoyma birçə an məni, 

Ovuda bilməz ki bu cahan məni. 

Yormasın bir belə imtahan məni, 

Yolların enişi, yoxuşu bəsdi! 

 

Ələnib saçıma qürbətin qarı, 

Yenə tac bilmişəm əhdi, ilqarı. 

Neynirəm bu qədər dövləti-varı,  

Anamın bircə xoş baxışı bəsdi! 
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ŞƏHİD QARDAŞ 

 
20 yanvar şəhidi şair, publisist  

Ülvi Bünyadzadənin xatirəsinə  

  

Bir qiyamçı ömrü düşüb taleyimə... 

Qiyamçıyam! 

Haqsızlığa, rəzalətə, 

dayanmıram... 

Üsyançıyam! 

Baxan yoxdur gileyimə, 

üzülürəm. 

Haqq yolunda əzilirəm! 

Susammıram - 

saxtakarlar həqiqəti danan yerdə. 

Susammıram - 

insanların ürəkləri dərd əlindən yanan yerdə. 

Haqsızlığa çoxlarıtək 

mən də  baxıb keçəmmirəm! 

Cəlladların qan qoxulu əllərindən 

badə alıb içəmmirəm. 

  

Bir qiyamçı ömrü düşüb taleyimə... 

Tapdaq olmuş torpaqlarım qan ağlarkən 

mən toy-nişan edəmmərəm. 

Haqq yolunda ölənlərin məzarından 

Üz çevirib gedəmmərəm. 

Sakit-sakit baxammıram 

solğun şəhid balasının üzünə mən. 

Bu millətin dərdlərinə dözəmmirəm, 

sarsılıram ürəyimdən. 

  

Sən də rahat yatammırsan, 

Şəhid qardaş! 

Günahsızca ölənlərin qanlarına  

şahid qardaş! 

İntiqamı alınmayıb daş məzarda yatanların! 

Başlarına çevrilməyib sarayları 

Vətənini satanların, 

torpaq, torpaq deyə-deyə 

sinəsinə döyənlərin, 

üstü bəzək, altı təzək işlər görüb 

özlərini öyənlərin! 

  

Arzuları, diləkləri nakam qalan 

Şəhid qardaş! 

Mənim ilə yaşıd qardaş! 

Mən sənin də əvəzindən yaşayıram... 

Acılarla tar-mar olan bu sinəmdə 

iki ürək daşıyıram. 

Rahat uyu! 
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Yazacağam ikimizin yerinə mən! 

Yazacağam  

Vətənimdən, 

millətimdən... 

Hər nə yazsam düz yazacam... 

Namərdlərin sinəsinə basacağam köz, yazacam! 

Dönməyəcəm öz yolumdan! 

Elə mən də şəhid olum - söz yolunda! 

Qoy, bir kimsə deyəmməsin 

hisslərimdə yalançıyam. 

Bilsinlər ki, 

Nizamilər kökündənəm, 

Nəsimilər soyundanam, 

Üsyançıyam! 

Üsyançıyam! 
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SƏN OLMADIN 
 

Ürəyimin atəşi 

Sən olmadın, olmadın. 

Həyatımın Günəşi  

Sən olmadın, olmadın. 

 

Cəsarətim, taqətim, 

Adım, sanım, şövkətim, 

Qollarımda qüvvətim 

Sən olmadın, olmadın. 

 

Varlığına şad oldum, 

Özgələrə yad oldum. 

Alov oldum, od oldum, 

Sən olmadın, olmadın. 

 

Ömrü duman, çən oldum,  

Səadətdən gen oldum,  

Özüm dönüb sən oldum, 

Sən olmadın, olmadın. 

 

Sənsiz bitmir niskilim... 

Deməyə gəlmir dilim: 

Sədaqətli sevgilim - 

Sən olmadın, olmadın. 
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DƏRDİNİ 

 

Nə çoxdur dünyada dərdi olanlar, 

Qəlbində saxlayır hərə dərdini. 

Bilmədən özünü dərdə salanlar 

Yer gəzir,  üstünə sərə dərdini. 

 

İnsan var, özünü qəmə tən tutur, 

Ömrünü beləcə duman, çən tutur. 

İnsan var, özünü elə şən tutur,  

İstəmir bir kimsə görə dərdini. 

 

Əbəsdir güvənmək pula-paraya, 

Fəlakət baxmayır ağa, qaraya. 

İmanlı üz tutur uca Tanrıya, 

İmansız söyləyir şərə dərdini. 

 

Kaş, kədər qönçəykən sola, puç ola! 

Səadət bir dünya, qəm ovuc ola! 

İstərəm, insanda elə güc ola 

Daş edib divara hörə dərdini! 
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MƏNİ BIR DƏ SEVƏRSƏNMİ? 
 

Məni bir də sevərsənmi 

ikimizin xatirinə? 

İstəmirəm 

çoxlarıtək  

dönək sevgi qatilinə... 

İstəyirəm canlandıraq  

buza dönən arzuları, 

Cavablayaq yatıb qalan 

sualları-sorğuları. 

Gəl, yaxın gəl! 

Nə zamandır yol gözləyən 

vüsalımız şirin olsun! 

Harda olsan 

yanındakı qoy mən olum! 

Harda olsam 

yanımdakı yenə sənin yerin olsun!  

Söylə indi, 

o alovlu ürəyini 

mənə bir də verərsənmi? 

İkimizin xatirinə 

məni bir də sevərsənmi? 

 

Gəl, barışaq! 

Ruhumuzu ayrılıqda öldürməyək. 

Gəl, barışaq! 

Özgələri bəxtimizə güldürməyək. 

Hicran qara bulud kimi 

gərilməsin üstümüzə.  

Gülümsəyib baxanda Ay, 

qanad taxıb eşqimişə 

yenə uçaq göylərə biz... 

Yenə olaq ən bəxtəvər yer üzündə. 

Qoşa baxaq yerlərə biz 

mavi səma dənizindən. 

Bir zamanlar 

vəd etdiyin ulduzları 

mənim üçün dərərsənmi? 

İkimizin xatirinə 

məni bir də sevərsənmi? 

 

Bax, sənə də yoxdur həyat, 

Mən bilirəm, məndən ayrı... 

Bax, mənə də yoxdur həyat, 

mən ölürəm səndən ayrı... 

Ver əlini,  

addımlayaq sabahlrın qucağına. 

Gəl, üz tutaq, ay sevgilim, 

sevgi-ülfət ocağına. 
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Hazırsanmı  

bu sevdanın sınağından çıxmağa sən? 

Nə deyirsən, 

bu dünyanı  

yenə mənim gözlərimlə görərsənmi? 

İkimizin xatirinə 

məni bir də sevərsənmi? 

Sevərsənmi məni bir də 

sevgimizin xatirinə? 
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GƏRƏK 

 
                Oğluma nəsihət 

 

Yerə göydən baxma, bala, 

Yerə yerdən baxmaq gərək. 

Selə qarşı durammasan, 

Quma dönüb axmaq gərək! 

 

Dərdi çəkmə için-için, 

Qulpundan tut işin-gücün. 

Bir ocağı yandırmaqçün  

Daşı daşa çaxmaq gərək! 

 

Yoldaş olmaz ağlı kaldan, 

Uzaq dayan qeylü-qaldan. 

Çörəyinə haram baldan, 

Halalca şor yaxmaq gərək. 

 

Boşa vermə gümanını, 

Yaşa ömrün hər anını. 

Məhəbbətin nişanını 

Barmağına taxmaq gərək! 

 

Polad kimi olsun canın, 

Bulanmasın ruhun, qanın. 

Vətəninə kəm baxanın 

Dünyasını yıxmaq gərək! 
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SƏBR ET, KÖNÜL 
 

Mənim dünyam buludlara bürünüb, 

Yollarımda qüssə, kədər sürünüb. 

Bunca zillət, deyin, harda görünüb? 

Gözləyirəm, çətin günlər ötəcək, 

Səbr et, könül, bu qış bir gün bitəcək! 

 

Zaman uçur, günlər bir-bir ötüşür, 

Doğan hilal ulduzlarla görüşür. 

Tale yalnız kədərləmi bölüşür? 

Qismət varsa, sevinc dəmi yetəcək, 

Səbr et, könül, bu qış bir gün bitəcək! 

 

İnanıram, o Gün bir də doğacaq, 

İçimdəki zülmətləri boğacaq! 

O dönəcək... ömrümə nur yağacaq, 

Ayrılıqlar ağ dümanda itəcək, 

Səbr et, könül, bu qış bir gün bitəçək! 
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UNUTMAQ ASANSA.. 
 

Nə deyim mən sənə, “unut “ deyirsən... 

Unutmaq asansa sən özün unut! 

Acizsən, qismətə boyun əyirsən? 

Unutmaq asansa, sən özün unut! 

 

Səninlə keçirdi hər günüm, ayım, 

Deyirdim, mənim də tapılıb tayım. 

Heç demə, bu imiş Tanrıdan payım, 

Unutmaq asansa, sən özün unut! 

 

Qorxursan sevməyə? - söylə birbaşa, 

Onsuz da qəlbimi vurmusan daşa. 

İstəyin budursa, get mənsiz yaşa, 

Unutmaq asansa, sən özün unut! 

 

İncitmə gəl məni, var incidənim, 

Bəxtimə yazılıb - gəlmir gedənim. 

Ürəyin deyil ki, ürəyim mənim, 

Unutmaq asansa sən özün unut! 

 

Ayrılıq havası! – bu nə həvəsdi... 

Səndəki sevgi yox, ötəri hissdı. 

Yetər! - çəkdiklərim özümə bəsdi, 

Unutmaq asansa sən özün unut! 
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Beləmi bitirmiş hər eşqin sonu? 

Məndəmi biçəcəm həsrətdən donu? 

Bir daha demə ki: “sevirdim onu”... 

Unutmaq asansa sən özün unut! 

 

Neyləyək beləyik: bu mən, o da sən! 

Ağlayıb-sızlamaq gəlmir əlimdən. 

Səni unutmağı unutmuşam mən, 

Unutmaq asansa, sən özün unut! 
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MƏNƏ "MƏLƏYİM" DE 
 

Mənə "mələyim" de, bir cüt qanad ver, 

Eşqin göylərində uçum səninlə. 

Qoşulsun təbrikə ulduzlar bir-bir, 

Sabahı birlikdə açım səninlə. 

 

Alışdır, atəşin yansın üzümdə, 

Dolaşaq, gül açsın dağım, düzüm də. 

Sən dolsan, buluda dönüm özüm də, 

Gülsən, Günəş kimi saçım səninlə. 

 

Beləcə... nur yağsın hər əməlindən, 

Sevgi nəğmələri qopsun dilindən. 

Məni elə sev ki, tutum əlindən, 

Haraya deyirsən qaçım səninlə. 
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SEVƏCƏYƏM ÖZÜM SƏNİ 
 

Məndən uzaq olma bir an, 

Görə bilsin gözüm səni. 

Gah aşıkar, gah da pünhan 

Vəsf eləsin sözüm səni. 

 

Demə sənsiz ürək dözər, 

Xəyalım da səni gəzər. 

Yollarıma sal bir nəzər, 

Qoy gətirsin izim səni... 

 

Bu dünyanın işığı bol, 

Sən də mənim qəlbimə dol. 

Həzin nəğməm, şeirim ol, 

Sətirlərə düzüm səni. 

 

Bir gül olum eşq bağında, 

Bülbülüm ol budağımda. 

Yanaqların yanağımda - 

Hiss eləsin üzüm səni. 

 

Sən mənimsən, mən səninəm, 

Eşqin ilə yanır sinəm. 

Bu sevdadan çətin dönəm, 

Sevəcəyəm özüm səni! 
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VƏTƏNİNİ DANANLARDAN İNCİYİRƏM! 
 

İncimirəm məndən uzaq duranlardan... 

İncimirəm qeybətimi qıranlardan... 

İncimirəm adi aravuranlardan... 

Kürəyimdən vuranlardan inciyirəm! 

 

İncimirəm mənə əyri baxanlardan... 

İncimirəm hər tərəfə axanlardan... 

İncimirəm qurduğumu yıxanlardan... 

Ümidimi yıxanlardan inciyirəm! 

 

İncimirəm mənə yalan deyənlərdən... 

İncimirəm özlərini öyənlərdən... 

İncimirəm müftə çörək yeyənlərdən, 

Haram tikə yeyənlərdən inciyirəm! 

 

İncimirəm məni darda atanlardan, 

İncimirəm tikan kimi batanlardan... 

İncimirəm sözü baha satanlardan 

Vicdanını satanlardan inciyirəm! 

 

İncimirəm məni soyuq sananlardan... 

İncimirəm həsəd çəkib yananlardan... 

İncimirəm dediyini dananlardan... 

Öz dilini,  

Millətini,  

Vətənini dananlardan inciyirəm! 
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BIR MƏKTUB YAZIRAM... 

 
Sən Allah qırağa çıxmasın bu söz, 

Bu sirri bir sən bil, birdə mən bilim. 

                                         Z. Yaqub. 

 

Bir məktub yazıram gizli ünvana, 

Qələmim az qalır od tutub yana. 

Təlaşdan ürəyim dönübdür qana, 

Bu sirri mən bilim, bir də o bilsin! 

 

Tükənib qəlbimin səbri, qərarı, 

Könlümün bivəfa çıxıbdı yarı. 

Əlimlə vermişdim hər ixtiyarı, 

Bu sirri mən bilim, bir də o bilsin! 

 

Olmamış eşqinə biganə - könlüm, 

İşə bax, qalıbdır viranə könlüm. 

Ruhuna yer gəzir divanə konlüm, 

Bu sirri mən bilim, bir də o bilsin! 

 

Bilirdik - bu eşqin gələcək sonu, 

Anlaya bilmədi qəlbimiz bunu. 

Nə qədər mən varam, sevəcəm onu, 

Bu sirri mən bilim, bir də o bilsin! 

 

          Bəlkə, bəxtimizdə yaman göz qalıb, 

Bu külün altında hələ köz qalıb. 

Dilimi göynədən neçə söz qalıb, 

Bu sirri mən bilim, bir də o bilsin! 

 

Kəsdi yolumuzu bu dağ, bu düyün, 

Kama yetməz imiş hər düşündüyün. 

Yazıram - sevgilim oxuya bir gün... 

Bu sirri mən bilim, bir də o bilsin! 
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ÇOBANYASTIĞI 

 

Gənclik illərində bahar gələndə, 

Gəzərdik çəməni, gəzərdik dağı. 

Bu qədər çiçəyin-gülün içində 

Səni axtarardıq, çobanyastığı. 

 

Toplardıq gülləri hey dəstə-dəstə, 

Bəzərdi telləri çələnglərimiz. 

Sonra da uzanıb otların üstə, 

Zümzümə edərdik qayğısızca biz. 

 

Qəlbimiz əsərdi sevgi gəlinsə, 

Sənə güman edib fala baxardıq. 

Yolub ləçəyini biz bircə-bircə, 

"Sevir" kəlməsini arzulayardıq... 

 

Keçsə də aradan fəsillər, illər, 

Məhəbbət dünyası yaşayır hələ. 

Boşa çıxsa belə necə diləklər, 

İçimiz bir ümid daşıyır hələ... 

 

Bəzən eşqə bənzər yalan həvəslər, 

Könül gümandadır, ürək də bilmir. 

Sorğuya-suala bürünüb hisslər, 

Yenə də deyirik: Sevir, ya sevmir?! 
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ALIŞACAQSAN 

 

Sevgilim, gələcək elə bir zaman,  

Sən də mənim üçün darıxacaqsan! 

Özünü kimsəsiz sandığın o an  

Qəlbində mənimlə danışacaqsan! 

 

Gözlərin yollarda qalacaq sənin, 

Yadına düşəcək ötən illərin. 

Üsyan eyləsə də, axır, hisslərin 

Yenə bu həsrətlə barışacaqsan! 

 

İndi lap yandırıb məni yaxsan da,  

Şimşəktək başımın üstə çaxsan da, 

Zamana yad kimi, soyuq baxsan da, 

Köz olub odlara qarışacaqsan! 

 

Niyə bilməmişəm, axı, beləsən... 

Ayrılıq gətirdin bilə-bilə sən. 

Qarşına çıxanda bir gün, biləsən, 

Eşqimlə yenidən alışacaqsan! 
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İKİ TARİX 

 

Mərhum jurnalist   

Ceyhun Nağının əziz xatirəsinə 

 

Bir gün mənə dar bir otaq ayrılacaq... 

Qapısına iki tarix yazılacaq. 

Yazacaqlar - bir adımı, soyadımı, 

bir də bəlkə, 

nə zamansa, öz yazdığım 

iki sətir fəryadımı... 

Kimsə bir gün bir dəstə gül bağlayacaq, 

Gələcəkdir ziyarətə. 

Oxuyacaq o sözləri, dözməyəcək bu həsrətə...  

Ağlayacaq... 

 

İki tarix: olum, ölüm... 

nə dəqər az. 

Amma ötür bu tarixlər arasında  

Gör neçə qış, gör neçə yaz. 

İnsan ömrü yaşanılır bu rəqəmlər arasında. 

Keçən günlər sırasında 

nələr olur, nələr... nələr... 

Həyəcanlar, qəhqəhələr, 

həm göz yaşı, həm də sevinc, 

inciyənlər, incidənlər. 

Amma hər şey gəldi-gedər. 

Dilsiz olur  

daşa dönən xatirələr... 
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MAVİ GECƏ 

 

Sahildəyəm... 

Mavi gecə… 

Mavi səma… 

Mavi sular… 

Uzaqlarda mavi-mavi işıltılar, 

mavilənmiş yarpaqlardan sızıb gələn pıçıltılar. 

Sahil boyu çırpıntılar - 

dalğa-dalğa, 

səmaların Xəzərimlə qovuşduğu sərhədd belə - 

mavi halqa. 

Bütün aləm məhz bu gecə 

nə gözəldi, 

nə qəşəngdi! 

Sakit əsən gilavar da 

bu gecəylə həmahəngdi. 

Qəlbimdəki arzularım 

dünyam kimi  

mavi rəngdi... 
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YAĞIŞ YAĞIR... 
 
Yenə həmən o söyüdün altındayıq... 

Yağış yağır 

narın-narın, 

aram-aram... 

Yadındamı,  sənə o vaxt deyirdim ki, 

"Yağışla heç yoxdur aram". 

Qəribədir! 

Sevmədiyim yağış indi 

sənlə birgə olmağıma bəhanədir, 

Bilirəm ki, gedəcəksən kəssə yağış. 

Qoy kəsməsin! 

Daniş, canım, yenə danış! 

Buraxma heç əllərimi, 

gözlərimdə qayna-qarış... 

Mənlə barış! 

 

Yağış yağır 

narın-narın, 

aram-aram... 

Bu mehriban yağış üçün bulud dolu səmalara, 

minnətdaram. 

Gizlədirlər yanağıma oğrun-oğrun 

damcılayan göz yaşımı… 

Qaldırmıram mən başımı, 

hey boşalır dolur gözüm... 

Silmirəm də gözlərimi – 

istəmirəm əllərimi səndən üzüm... 

İstəmirəm səni üzüm... 

 

Əbədilik heç nə olmur! 

Bu yağış da necə olsa kəsəcəkdir, 

Soyuq həsrət küləkləri 

əsəcəkdir. 

Daha yalnız, xəyallarda 

bu söyüdə daldalanıb duracağıq... 

Ayrılığa səbəb olan səbəbləri 

özümüzdən dönə-dönə soracağıq. 

Salxım söyüd dözməyəcək dərdimizə, 

çökəcəkdir. 

Bizdən başqa bir kimsəyə açmamaqçün qucağını, 

qollarını ta yerlərə əyəcəkdir, 

bilə-bilə... 

Amma hələ... 

Yağış yağır 

aram-aram... 

narın-narın... 

Hər damlası ele bil ki göz yasidir 
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son görüşü olanlarin... 
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SEÇƏ BİLƏSƏN 
 

Sevgi - bir həyatdır, yaşadır bizi, 

Ömrünə bir həmdəm seçə biləsən! 

O nurdur, bürüyür yolları, izi, 

Sən də bu yollardan keçə biləsən! 

 

Sevgi - bir dünyadır, sənin və mənim! 

Xoşbəxtəm - var isə candan sevənim! 

Bəzən həsrət bizə olsa da qənim, 

Acını şərbəttək içə biləsən! 

 

Sevmək könüllərin bir adətidir, 

Sevgi – yaradanın səxavətidir. 

Aşiqlik insanın səadətidir, 

Dünyadan sevgiylə köçə biləsən! 
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DEYİRLƏR 
 

Deyirlər, şairlər nə bəxtəvərdir, 

Hər qəmi, qüssəsi kağıza köçür. 

Sözü məsəl olub dillərdə gəzir, 

Seiri ağızdan-ağıza köçür... 

 

Qüssəli, kədərli olsa da, yenə 

Canında bir gənclik eşqi dolaşır. 

Nəğməyə çevrilir yazdığı kəlmə, 

Şöhrəti-sərvəti başından aşır. 

 

Əlində bir qələm, gözündə eynək, 

Məclislər sultanı olubdu şair. 

Naşı nə bilsin ki, nə çəkir ürək, 

Nədən həsrət ilə dolubdu şair?! 

 

Kim bilir, əslində, kimdi bəxtəvər, 

Şairlər bu adla düşübdür dilə. 

Cox bilmək insana əzab gətirər, 

Bəlkə də cahildir bəxtəvər elə...
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GİZLİ  SEVDA 
 
Gizli sevda yaman olur deyrlər... 
Gizli sevda doğrudan da yamandı! 
Gündüzləri kölgə kimi izləyən, 
Gecələri lal sürünən dumandı. 
 
Ağlı-gözü bir nəfəslə çaşdıran, 
Aşiqlərə min bir nəğmə qoşduran, 
Duyğuları dəniz kimi coşduran 
Əl çatmayan bir arzudu, gümandı. 
 
Sevirsənsə bu sevgini faş elə, 
Vüsalını çək başına - nuş elə! 
Ya sevmə heç, ürəyini daş elə, 
Ya da elə aşkarca sev, amandı! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 143 

 

 
 
HƏYAT KİMİ... 
 
Tutum sənin əllərindən - 
Onlar bir çüt qanad kimi! 
Uçur məni buralardan –  
bu günahkar yer üzündən, 
aydın, mavi səmalara, 
sənsizliyə inad kimi! 
Çəkilsin bu qüssəm, qəmim, 
səfəqlərin arasında sarmaşaraq arzulara 
pərvaz etsin ruhum mənim. 
Bəxt ulduzum şölə salsın taleyimə! 
Qoy yazılsın ürəyimə 
eşqin şanlı bir ad kimi! 
Qarışaraq yaz nəfəsli ətirinə, 
mən yaşayım bundan belə, 
yalnız sənin xatirinə 
bu həyatı həyat kimi! 
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GÜLƏRÜZLÜM 

 

Sən qəlbimin alovusan, közüsən, 

Həmdəmimsən, sevgilimsən, yarımsan!  

Gözlərimin işığısan, özüsən, 

Gülərüzlüm, nə yaxşı ki, varımsan! 

 

Şirin nəğməm - sənin sədan, səsindi, 

Gözlədiyim isti, xoş nəfəsindi... 

Hərdən-hərdən yada salsan bəsimdi, 

Gülərüzlüm, nə yaxşı ki, varımsan! 

 

Dualarım qoymaz səni enməyə, 

Bu sevginin atəşi, kaş, sönməyə. 

Can atıram yenə sənə dönməyə... 

Gülərüzlüm, nə yaxşı ki, varımsan! 
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GÜMAN ƏBƏDİ DEYİL 

 

Yel kimi uçub gedən, bizi bizdən aparan, 

Bu qısa ömrümüzdən xoş anları qoparan 

Keşməkeşli, fitnəli, təlatümlü, nigaran  

Zaman əbədi deyil, mən zamanı sevmirəm! 

 

Getdiyimiz yolların var əyrisi, var düzü, 

Həyatın iki səmti, dünyanın iki üzü... 

Ümid dolu olsa da hər gecəsi, gündüzü, 

Aman əbədi deyil, mən amanı sevmirəm! 

 

Sevdalanıb birinə, - ürəyini verirsən, 

Onu həmdəmin sanıb, candan əziz bilirsən, 

İnanırsan, andınıı doğru güman edirsən... 

Güman əbədi deyil, mən gümanı sevmirəm! 
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BİR GÜN  

MƏNLƏ BİRGƏ UNUDULARSAN 

 

Yadimdadir hər şey, unutmamisham, 

Amma, duşunmə ki sevirəm hələ. 

Səni urəyimdən silib atmişam, 

Yadimda ömurluk yaşasan belə. 

 

Hər şey yadimdadir, bu günkü kimi... 

Lakin buz bağlayib indi duyğular. 

Yox oldun gəlincə ayriliq dəmi,  

Yox oldu səninlə bağli arzular. 

 

Sən bir xatirəsən: şirin və acı, 

İstəməsəm belə, fikrimdə varsan. 

Ölümdür bəlalı eşqin əlacı -  

Bir gün mənlə birgə unudularsan! 
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HEYİF 

 

Həsrət yox eyləsə vüsal dəmini 

Bəslənən ümidə, gümana heyif! 

Sevənlər çəkərkən hicran qəmini 

Əğyara verilən amana heyif! 

 

Gəlirsə ayrılıq dərdi dərindən, 

Ürəklər qırılır sevər yerindən. 

Anlayan yoxdursa nəğmələrindən, 

Boşuna inləyən kamana heyif! 

 

Zamanın gərdişi qəlbimi sıxır, 

Böhtanlar, yalanlar çox evlər yıxır. 

Elə “yaxşı”lar var, qarşına çıxır,  

Deyirsən, əvvəlki yamana heyif! 

 

Belədir hər zaman dünyanın halı, 

Sarbanla bir gedir karvanın malı. 

Törədən – “günahsız”, görən – cəzalı, 

Altından su keçən samana heyif! 

 

Ay Afaq, dilindən düşməyir Vətən, 

Sevginlə qismətin gələcəkmi tən? 

Nə ömür əbədi, nə həsrət bitən... 

Qürbətdə puç olan zamana heyif!  
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KEÇİR 

 

Özümdən gileyli dayanmışam mən, 

Nisgilim gözümün yaşından keçir. 

Yuxudan bir az gec oyanmışam mən, 

Yolum ucurumun başından keçir. 

 

Gah ağır, gah asan ötür günlərim, 

Qolboyun olubdur xeyirim, şərim. 

Qəmli sətirlərlə dolub dəftərim, 

Yazım da taleyin qışından keçir. 

 

Nədən çat veribdir haqqın ələyi, 

Ayıra bilməyir düzdən kələyi... 

Ay Afaq, naşımı sevgi mələyi,  

Oxları qəlbinin tuşundan keçir?! 
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BƏXT ULDUZU İSTƏYİRƏM 

 

Bəxt ulduzu istəyirəm – 

Taleyimə işıq saça! 

Bəlkə, onda 

ürəyimin bir küncünə sınıb düşmüş  

arzularım qanad aça! 

 

Bəxt ulduzu istəyirəm – 

Qaranlıqdan ala məni! 

Kələ-kötür çığırlardan yayındıra, 

Bir uğurlu, 

nurlu  yola sala məni! 

 
 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 150 

 

 

DÜNYA,  
SƏNİ NIYƏ SEVIM?! 
 
Dünya, səni niyə sevim,? 
Mənə bircə səbəb söylə! 
Düşündükcə olanları 
Əlləşirəm yerlə, göylə! 
 
Dünya səni niyə sevim? 
Qalxmaq olmur enişindən. 
Fikirlərim qarmaqarış... 
Baş açmıram gərdişindən. 
 
Dünya, səni niyə sevim? 
Hanı əziz insanlarım? 
Arzularım duman olub, 
Boşa çıxıb gümanlarım. 
 
Mələk donlu şeytanları 
Tanımaqdan bezmədimmi? 
Enişini, yoxuşunu, 
Qürbətini gəzmədimmi? 
 
Solmadımı çiçəklərim 
Alaqların arasında? 
Haqsızlıqlar tikan oldu 
Ürəyimin yarasında. 
 
Saxtakarlar, yalançılar 
Məhəbbətdən danışırlar. 
Bu yalanın alovuna 
Saf ürəklər alışırlar. 
 
Dünya səni niyə sevim? 
Mənə bircə səbəb söylə! 
Düşündükcə olanları 
Əlləşirəm yerlə-göylə! 
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SƏN DEMƏ 
 

Tufanlar torpağın harayı, ahı, 

Yağışlar səmanın göz yaşı imiş. 

Gün ayı sevirmiş, gecə sabahı, 

Vüsalla ayrılıq yanaşı imiş. 

 

Sevgiymiş yaşadan vuran ürəyi, 

Dərəsiz dumanın yoxmuş gərəyi. 

Buludlar dağların bəyaz örpəyi, 

Qayalar düzlərin basdashi imis! 

 

Dünyadır, yaşayıb gedirik, belə, 

Umuruq, hardansa bir işıq gələ. 

Ölüm də yaşamla tutub əl-ələ, 

Bu həyat – ömür-gün savaşı imiş. 
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QAYTAR! 

 

Sən saldın ayrılıq, həsrət, araya, 

Məni o ayıma, ilimə qaytar! 

İstərəm telimi bir də daraya, -  

İsti əllərini telimə qaytar! 

 

Baxıb gözlərinə, görüb özümü, 

Sənə həsr edirdim hər bir sözümü. 

Bitib tükənməmiş qəlbim dözümü, 

O xoş nəğmələri dilimə qaytar! 

 

Nə uzaq yolların yolçusu oldum, 

Özüm öz bəxtimin falçısı oldum. 

Düşdüm qönçə ikən qürbətə, soldum... 

Ətri, təravəti gülümə qaytar! 

 

Nə qəmin sonu var, nə də gümanın, 

Məhbusu olmuşam mən bu zamanın. 

Gəl, məni hifz eylə, varsa amanın, 

Zülmün verdiyini zülümə qaytar! 

 

Sən ki, ümid verdin, daşıyım deyə, 

Sən ki, sevgi verdin, yaşayım deyə. 

Ayrı düşmüsənsə, üşüyüm deyə, 

Onda, qaytar məni ölümə, qaytar! 
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ÖYRƏŞ! 

 

Qələm dostum Jalə Sadıxovaya 

 

Sən də öyrəş 

ümidlərin yoxluğuna... 

Sən də öyrəş 

qəm-qüssənin çoxluğuna... 

Sən də öyrəş  

arzuların boşluğuna, 

gözlərinin yaşlığına, 

səhər-axşam boylandığın 

yolun, izin daşlığına... 

Sarıl səni puç eləyən sonsuzluğa, 

Sarıl səni çox qorxudan "onsuzluğa", 

Qaranlıqlar həmlə etsə üzərinə, 

heç çəkilmə, tut əlindən, 

sarıl,  

birləş! 

Bax beləcə  

asan olur dərdə dözmək - 

Biganə ol, 

öyrəş, 

öyrəş! 
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HƏR ŞEY GÖZƏL BAŞLAMIŞDI... 

 
Hər şey gözəl başlamışdı... 
Filmlərdə olan kimi, 
Çox romantik... 
Bir nağıldı həyat sanki! 
Möcüzəydi -  
ömür boyu aradığım məhəbbətdi! 
Belə sevmək  
necə böyük cəsarətdi! 
Nələr vardı  
bu sevginin ümid dolu yollarında... 
Səadətin qollarında  
uyumuşduq... 
Hər bir şeyə yad olmuşduq, 
soyumuşduq: 
Kainatda bir “biz” vardıq, 
bir eşqimiz... 
Xoşbəxtdik biz! 
Üfüqlərin işarması, 
ulduzların doğulması 
sevmək üçün bəhanəydi... 
İndiyədək olan bütün sevdalar da  
bu hisslərin qarşısında  
əfsanəydi. 
Bizə kimi bəlkə hələ  
bu dünyada belə sevən olmamışdı. 
Hər şey necə cazibədar, 
necə gözəl başlamışdı... 
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YANLIŞ QARŞILAŞMIŞIQ 

 

 Deyirsən ki, mən səni anlamıram hələ də, 

 Deyirsən ki, sözlərim xoşa gəlmir, elə də. 

 Deyirsən ki, könlüncə süfrə aça bilmirəm, 

 Deyirsən ki, qəlbinə işıq saça bilmirəm. 

 Deyirsən ki, susmağım əsəbinə toxunur, 

 Deyirsən ki, gözümdə giley-güzar oxunur. 

 Deyirsən ki, bəlkə heç olmamışam gərəyin? 

 Deyirsən ki, mənimlə sevinməyir ürəyin. 

 

 Çalışsam da nə qədər, gəlmək üçün xoşuna, 

 Zamanla düşünürəm - üzülürəm boşuna. 

 Gərəkdirmi dəyişəm? Gərəkdirmi əyiləm? 

 Biz ki başqa-başqayıq, mən səninçün deyiləm! 

 Nahaq yerə, səninlə bu qədər dalaşmışıq! 

 Bu qəribə dünyada yanlış qarşılaşmışıq! 
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BİR BAHAR YETƏRDİ   
 

Yadıma salmışam bu gün nələri... 

Qayıdıb dönmüşəm o çağa yenə. 

Səndən miras qalan xatirələri 

Qələmlə düzmüşəm varağa yenə. 

 

Yenə mən olmuşam sevilən, sevən 

O “Sənli” dünyamın ən bəxtəvəri. 

Sanki xəyallara qarışıb gedən 

Ruhumun həsrətdən yoxmuş xəbəri. 

 

Elə bil, aradan keçməmiş illər, 

Ömür də ötməmiş bir külək kimi. 

Elə bil, o qatil, amansız əllər 

Əzməyib sevgimi kəpənək kimi. 

 

“Məni sevirsənmi, görəsən, hələ?” 

Soruram özümə bu anlarımda. 

Şəkildən canlanıb gələsən dilə, 

O sənsiz, o səssiz zamanlarımda. 

 

De nədən tuş gəldi talelərimiz? 

De nədən görüşdük, nədən ayrıldıq?   

Dözüm imtahanı verəmmədik biz, 

İnam da qırıldı, biz də qırıldıq. 
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Yalançı sözlərin iti xəncəri 

Vurdu qəlbimizə həsrət naxışı. 

Səndən ayrıldığım o gündən bəri 

Bitib tükənmədi ömrümün qışı. 

 

Deyəsən, səninlə gəldik üz-üzə - 

Bu nakam sevgiyə yenilmək üçün. 

Bir bahar yetərdi, əzizim, bizə - 

Bir azca, bir azca sevilmək üçün. 
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ÜRƏYİNDƏN İNCİMİŞƏM 

 

 İncimişəm 

 bir vaxt mənə  

 hər bir kəsdən doğma olan camalından! 

 İncimişəm 

 yuxumda da  

 məni rahat buraxmayan xəyalından! 

 İncimişəm  

 ayrılarkən sakit-sakit vida deyən dodağından! 

 İncimişəm 

 göz yaşıyla islanmayan 

 quru, soyuq yanağından! 

 İncimişəm  

 ümidimi parçalayan sözlərindən! 

 İncimişəm 

 buz baxışlı 

 o amansız gözlərindən! 

 Əllərimdən sıyrılaraq  

 uçub gedən əllərindən incimişəm! 

 İndi başqa bir nəfəslə  

 dalğalanan tellərindən incimişəm! 

 Eh... hamısı bəhanədir, 

 Əlacsızam... 

 Sənə özgə nə deyim ki?! 

 Xəyalının nə günahı, 

 Ondan niyə inciyim ki?! 

 Bilirsənmi mən nəyindən incimişəm? 

 O sevməyi bacarmayan, 

 daş parçası – 

 ürəyindən  incimişəm!
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BU SEVGİNİN  

HƏSRƏTİNİ ÇƏKƏCƏKSƏN 
 

Sən dünyanın ən xoşbəxti olsan belə, 

Bu sevginin həsrətini çəkəcəksən... 

Könülləri gözəlliklə alsan belə, 

Bu sevginin həsrətini çəkəcəksən... 

 

Təntənəli gecələrdə anılsan da, 

Təriflərdən usansan da, yorulsan da, 

Nərgiz kimi öz-özünə vurulsan da, 

Bu sevginin həsrətini çəkəcəksən... 

 

Lap başından aşsa belə var-dövlətin, 

Arzu olsa bir baxışın, bir dəvətin. 

Sevgi - elə nemətdir ki, bezmək çətin - 

Bu sevginin həsrətini çəkəcəksən... 

 

Həyat səni saxlasa da göz üstündə, 

Bağrın başı qovrulacaq köz üstündə... 

Kövrələcək adicə bir söz üstündə, 

Bu sevginin həsrətini çəkəcəksən. 

 

Gün üzü var, çən üzü var hər dağın da... 

İllər keçər, qış dolaşar yatağında. 

Bir gün sən də durub ayna qabağında, 

İntizardan titrəyəcək, əsəcəksən... 

Bu sevginin həsrətini çəkəcəksən...  
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ƏLVİDA DE! 

 

Yorulmuşam... 

 Bircə anlıq məni dinlə! 

 Burax məni, 

 elə özün, öz əlinlə! 

 Qaranlığı kəsib keçən 

 fikir kimi 

 dumanları yara-yara, 

 sən də çıx get uzaqlara... 

 Yadındamı?  

 Bir zamanlar 

 əllərindən alabəzək kəpənəyi 

 uçurmuşdun - yaşatmaqçün... 

 Bax, eləcə, burax məni! 

 Qumdan saray tikən zaman  

 barmaqların arasından  

 süzülən o qumlar kimi 

 sahildəcə burax məni! 

 Dönüb baxma keçmişinə, 

 unut məni birdəfəlik! 

 Bu şübhələr, 

 üzüntülər, 

qoy, olmasın bir də mənlik! 

 Sən də olma, nə dünənki, 

 nə bugünkü! 

 Yorulmuşam daha çünki... 

  

 Əlvida de! 

Azad elə! 

Baş-başa qoy təkliyimlə!  

Mən də səni buraxıram öz əlimlə... 

Çox asanca... 

Çox sadəcə... 

Get, bu gecə! 
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GƏL Kİ...  
  
Mən səni yazmışam arzularıma... 

Gəl ki, son qoyulsun intizarıma! 

Gəl ki, qırılmasın son ümidlərim! 
Gəl ki, unudulsun bütün dərdlərim! 
Gəl ki, ürəyimi vurmasın sazaq! 
Gəl ki, bəxtimizi birlikdə yazaq! 
Gəl ki, pəncərəmi döyməsin sükut! 
Gəl ki, səmamızı almasın bulud! 
Gəl ki, qibtə etsin göydə ay bizə! 
Gəl ki, elə olsun qış da yay, bizə! 
Gəl ki, diri açaq səhərimizi! 
Gəl ki, seyr eləyək şəhərimizi! 
Gəl ki, dünənləri yada salmayaq! 
Gəl ki, ömür boyu tənha qalmayaq! 
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NƏDƏN MƏNİM DEYİLSƏN? 
 

Nədən mənim deyilsən, 

ey mənim ayrı dünyam? 

Kövrək nağıllarımın ağ atlı şəhzadəsi! 

Ey ruhumu titrədən, 

başımı hərləndirən ətirli mey badəsi! 

Xəyalını qurduğum, 

baxışlardan sorduğum, 

ey istəyim, ey arzum! 

 

Bəlkə, görmürsən məni? 

Bəlkə, görüb keçirsən? 

Bəlkə də inamını itirənlər çox olub, 

hələ ölçüb-biçirsən? 

Kim bilir, ürəyindən necə küləklər əsib... 

Yoxsa, de,  yollarını ölən ümidlər kəsib? 

Sən – mənə nur gətirən, 

kədərimi götürən 

sevinc dolu fəsilsən! 

Hər zaman gözlədiyim, 

Tanrıdan gecə-gündüz yalvarıb istədiyim, 

Nədən mənim deyilsən? 

 

Bütün ömrüm uzunu təkcə sənin olmuşam 

bunu bilməsən belə! 

Yenə də sevəcəyəm - məni sevməsən belə! 

Bax, ömrüm, yolun üstə saf ürəklə çıxmışam… 

Gəl! 

Səni, yalnız səni görməkçün darıxmışam! 
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MƏN KÖVRƏLMƏK İSTƏMİRƏM... 

 

 Mən kövrəlmək istəmirəm... 

 Sıxa-sıxa dodağımı dişlərimin arasında 

 Dondururam göz yaşımı gözlərimin qarasında. 

 Mən kövrəlmək istəmirəm... 

 Ağlamıram – düşünürlər çox güclüyəm, 

 Düşünürlər yoxdu dərdim. 

 Bilmirlər ki, bir dost olsa 

 Sirlərimi, sözlərimi mən onunla bölüşərdim. 

 İstəmirəm! Daha məni qoy bəxtəvər sanmasınlar! 

 Qürurumu qorumaqçün zirvələrə ucaltdığım kimliyimə  

 Qibtə edib için-için yanmasınlar! 

 Yorulmuşam... 

 Mən bir çiyin istəyirəm söykənərək ağlamağa... 

 Gücüm çatmır zaman-zaman 

 Məni sıxan hislərimi ürəyimdə saxlamağa. 

 Kaş ki mən də heç duymasam... 

 Kaş ki mən də cahil olsam... 

 Şad gəzərdim çoxlarıtək çox şeyləri anlamasam. 

 Yeyib-içsəm, geyinsəm şıq... 

 Düşünsəm ki, bitən deyil 

 Bu dəbdəbə, bu yaraşıq... 

 Düşünsəm ki, 

 Pulum varsa, qüdrətliyəm, 

 Pulum varsa, hörmətliyəm. 

 Düşünsəm ki, dünya mənim,  

 mənim - həyat! 

 Amma, heyhat... 

 Bu da bir yük –  

Anlamaq ki, biz kiçiyik, dünya böyük! 
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BELƏCƏ SUSACAQ  
DODARLARIMIZ... 
 

Bu necə imtahan, bu necə sınaq? 

Sözümüz bir gizli baxışdan keçir! 

Həyat nə istəyir? Qırılaq, sınaq? 

Yolumuz enişdən, yoxuşdan keçir! 

  

Adi dostlar kimi danışırıq biz, 

Bir “salam” deyəndə, susuruq tez də. 

Ancaq bu hissləri - bunca pak, təmiz, 

Bölüşə bilirik ürəyimizdə. 

  

Qəlbində nələr var mənə verməyə? 

Küsgündü duyğular, sınıqdır ürək. 

Bu soyuq ömrümə yaz gətirməyə 

Bir sinə dolusu məhəbbət gərək.  

  

Belə yazılıbmış bu qismət demə... 

Özgə bir qapını döyə bilmərəm. 

Bürünüb itsəm də kədərə, qəmə 

Mən sənə “sevirəm” deyə bilmərəm. 

  

Sənsə hisslərində azad quş kimi 

Unuda bilərsən, sevə bilərsən. 

Bəlkə də həsrətlə tutub əlimi 

Mərhəmət dilərsən, sevgi dilərsən. 

  

           Yox, gülüm, nə aman, nə vüsal umma, 

         Eləcə yada sal bir anlıq məni. 

         Məni düşünərkən gözünü yumma,  

         Qorxudur amansız qaranlıq məni. 

  

Sakitcə ötəcək həftələr, günlər... 

Hərdən bir doğacaq xoş anlarımız. 

Min üsyan etsə də sevən könüllər 

Beləcə susacaq dodaqlarımız... 
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SEVDİYİM 
 
Ürəyimi döyündürən  
bir qığılcım, bir təkansan, 
Sevdiyim! 
Bu dünyanın acısından gizləndiyim 
xoş məkansan, 
Sevdiyim! 
Sən bir ümid adasısan 
xilas olub nəfəsimi dərməyə, 
Nə zamandır 
yollarını gözləyirəm 
sənə könül verməyə. 
Açıl, açıl sabah kimi 
ürəyimə qorxu salan 
kölgələrin üstünə. 
Uzat mənə əllərini, 
dur həsrətin qəsdinə! 
Alacaqsan məni bir gün  
dərdin-qəmin pəncəsindən, 
bilirəm! 
Hər gün bir az daha artan  
inamımla 
sənə doğru gəlirəm, 
Sevdiyim! 
 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 166 

 

 

SƏNİ GÖZLƏMİŞƏM 

Yaşın onbeşində ölüb gedərdim, 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni...  

                         Məmməd İsmayıl 

  

Qəlbim sızlayanda bir yad elində, 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni... 

Ölüb getməmişəm cəllad əlində, 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni... 

  

Səadət yarıda atıb gedəndə, 

Gəncliyim zamansız itib gedəndə, 

Min insan yanımdan ötüb gedəndə, 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni... 

  

Hər dərdə, möhnətə baş əyəndə də, 

Yolları xalıtək döşəyəndə də, 

Buz kimi nəfəsdən üşüyəndə də 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni... 

  

Üstümdə şimşəklər çaxılanda da, 

Qəriblik başıma qaxılanda da, 

Təklikdən ürəyim sıxılanda da 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni... 

  

Kədərin, nisgilin qəm ocağında, 

Qürbətin bu soyuq, qış qucağında, 

Bir sirli məhəbbət üçbucağında 

Səni gözləmişəm, bəlkə də səni... 

  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 167 

 

 

*** 
 

Gəl,  
dava eləyək! 
Gəlim,  
dalaşaq! 
Bu səs-küy sükutdan gözəldi məncə. 
Dalaşaq, 
Ayrılaq. 
Sonra barışaq! 
Beləcə yaşayaq elə - ölüncə! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 168 

 

 

OVUCUNDAYIQ 

 

Ömür daş qəlibdə, günlər qanadlı, 

Yenilməz bir dağın yamacındayıq. 

Dərd var içimizdə - ayrılıq adlı... 

Hərəmiz dünyanın bir ucundayıq. 

 

Həyat var, sevinci sığır bir ana, 

Sevinc var, dar gəlir cümlə-cahana. 

Yaşayıb dözürük çox imtahana, 

Kim bilir, Tanrının nə sucundayıq?!. 

 

Arzular qismətlə durur üz-üzə, 

Bəzən də çevrilir şeirə, sözə... 

“Azad ol” söyləyir xəyallar bizə, 

Əfsus ki, taleyin ovucundayıq! 
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CANİM VƏTƏN! 

 

Övladları dərbədiyar, 

Torpaqları dağım-dağım, 

Ümidləri param-parça olan Vətən! 

Gözü yolda, 

Ümidləri bircə zəfər harayında  

qalan Vətən! 

Aqrıların necə yaman, 

Yaraların necə dərin! 

Hanı sənin igidlərin,  

Hanı sənin ərənlərin! 

Ağlasığmaz bu dərdlərin,  

dəhşətlərin,  

vəhşətlərin  

öhtəsindən necə gəldin,  

Anam mənim?! 

Doğma diyar! 

Talesizim! 

Hər bir şəhid balanın da öz yeri var  

sənin böyük ürəyində - 

sızıldayır sızım-sızım! 

Bilirəm mən... 

Canım Vətən!  

Anasını qorumayan oğulları doğan Vətən! 

Kədərini ağartmayıb sinəsində boğan Vətən! 

Övladları dərbədiyar, 

Torpaqları dağım-dağım, 

Ümidləri param-parça olan Vətən! 
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TOVUZUN YOLLARI  

 

Məhəbbət hər şeyi silər, təmizlər... 

Demə ki, bu sevda günahdan keçir. 

Gecənin qoynuna açılan izlər 

Doğulan işıqlı sabahdan keçir.  

 

Bir gün şirinləşir dünyanın dadı, - 

Sevgi elə budur! Eşq elə budur! 

Qəlbin intizari, yanğısı, odu 

Sinəni sizladan bir ahdan keçir. 

 

Bitməz ki, həyatın qarı, çovğunu... 

Sevərsən - açılar qəlbinin donu. 

Gün gələr, bir daha görərsən onu, 

Tovuzun yolları Qazaxdan keçir. 
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AZƏRBAYCAN BAYRAĞI 

 

 Mən nə heykəl, 

 nə bir dəmir parçasıyam! 

 Mən sabahın carçısıyam! 

 

 Milyonlarla vətəndaşın 

 “VƏTƏN deyən harayıyam! 

 Anaların, ataların oğullardan gözlədiyi 

 bir qələbə sorağıyam! 

 

 Mən yurdumu azad edib  

 hələ misli görünməmiş 

 elə Zəfər çalasıyam -  

 Tarixlərdə qalasıyam! 

 

 Zəfər üçün doğulmuşam! 

 Zəfər üçün bu torpağa sançılmışam! 

 Mən müqəddəs Azərbaycan bayrağıyam! 
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SUAL 

 

 Övladların bədbəxtliyi - 

 anaların qəlb yarası... 

 Anaların günahları - 

 övladların üz qarası... 

 Böyüklərin günahları  

 o dünyada özlərindən sorulsa da, 

 bu dünyada 

 balaların göz yaşına qarışacaq... 

 Yer üzünə bir səhv kimi gələn övlad, 

 anlayarkən "ana"sından 

 görən nələr soruşacaq?! 

 Şəhvətinin qulu olmaq 

 bir insanın sındırılmış taleyinə dəyəcəkmi? 

 Bədbəxt edib xoşbəxt olmaq istəyənə 

 kimsə "ana" deyəcəkmi? 
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DODAĞINDA QALMIŞAM... 

 

 Yuxularda buraxmazsan əlimi... 

 Xəyal olub otağında qalmışam. 

 Oxşayarsan balıncdakı telimi,  

 Tel-tel olub yatağında qalmışam. 

 

 Zindan olar sənə o dörd divarın, 

 Gəlişini duyammazsan baharın. 

 Hər yerdəyəm... qarşıdakı çinarın 

 Sənə baxan budağında qalmışam. 

 

 Eşqim - mərəz, sən əlində naçarsan, 

 Bu dərdini axı kimə açarsan?! 

 Unut məni, unutmağı bacarsan - 

 Sözə dönüb dodağında qalmışam. 
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SƏN O ZAMAN GƏLDİN Kİ... 

 

 Tənim buz bağlayanda 

 kimsəsiz otağımda, 

 Qəm cövlan eyləyəndə 

 soyumuş yatağımda,  

 Ümidimin işığı əriyən bir şam kimi  

 lap sonuna çatanda, 

 Həyat məni  

 qaranlıq boşluqlara atanda 

 Mən səni harayladım - 

 Sən o zaman gəlmədin! 

 

 Don vurmuş qönçə kimi  

 saralanda arzular, 

 Məni dara çəkəndə  

 bu cavabsız duyğular, 

 Taleyimin ulduzu köhnə çıraq sayağı 

 gözlərini qırpanda, 

 Qəddar zaman küləyi 

 hisslərimi didərək sağa-sola çırpanda 

 Mən səni harayladım - 

 Sən o zaman gəlmədin! 

  

İntizarım, həsrətim  

 kükrəyib qaynayanda, 

 Xoşbəxt günlər mənimlə  

 gizlənpaç oynayanda 

 Mən səni harayladım -  

 Sən yenə də gəlmədin! 

 ...Sən o zaman gəldin ki, 

 bu qismətsiz eşqimi  

 sevgisiz könüllərə sədəqətək payladım... 
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DƏNİZLƏR QOVUŞAN YERDƏ 

  

 Nur baxışlım, dərd eləmə, 

 Birləşəcək yollarımız. 

 "Bundan belə gecdir" demə, 

 Qarşıdadır baharımız. 

 

 Unudulmaz o xoş anlar 

 Gələcəyin röyasıdı. 

 Sevilməyə haqqımız var, 

 Dünya - sevgi dünyasıdı! 

 

 Göydə günəş, yerdə torpaq 

 Şahid olsun sevgimizə. 

 Harda olsaq birgə olaq, 

 Çən düşməsin izimizə. 

 

 Sevinc qəmə olsun qənim, 

 Ayrılıq sovuşan yerdə. 

 Gəl görüşək, ruhum mənim, 

 Dənizlər qovuşan yerdə! 
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MƏNI SABAH UNUDARSAN... 

 

Çalışma ki, məni bu gün unudasan... 

Bağrım başı yaralıdır, qandır hələ. 

Buz baxışlar ümidi kəsib yaman, 

Gəl, daha da yaralama bilə-bilə. 

 

Çalışma ki məni bu gün unudasan... 

Vərəqləyək ötənləri sənlə bir az. 

Bir qığılcım ara, gülüm, yaddaşından, 

Üz çevirsən, bir də geri dönmək olmaz. 

 

Çalışma ki, məni bu gün unudasan... 

Silinərmi bir məhəbbət əfsanəsi? 

Gülümsəmə göz yaşları arasından, 

Bu ağrılar - sevgimizin nişanəsi! 

 

Mənim üçün bu dünyada tək sən varsan! 

Dünya küsər – xoşbəxtlərə qarışmasaq! 

Canım- gözüm, məni sabah unudarsan, 

Əgər bu gün, elə bu gün barışmasaq. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 177 

 

 

 

NƏ ZAMANSA, NƏDƏNSƏ... 

 

Nə zamansa, nədənsə 

kimisə çox sevirdim... 

Onu ruhən əkizim, 

onu özüm bilirdim, 

Uzaqda yaşayırdı ürəyimin sultanı... 

Ömürdən sanmayırdım onsuz keçən bir anı. 

 

O mənim nur payımdı,  

Mən onun günahıydım. 

O mənim - hər zamanım, 

Mən - məchul sabahıydım. 

Ümidlə gözləyirdim  bir gün gələcək deyə... 

Mən onu sevdiyimtək  

məni sevəcək deyə. 

Həyəcanla yığırdım telefon nömrəsini, 

Nəfəsimi qısaraq dinləyirdim səsini... 

İnanmaq istəyirdim – yuxum gerçək olacaq... 

Bu qaranlıq həyatım dönüb göyçək olacaq. 

Təkcə onu sevirdim, bütün ömrüm uzunu, 

Bilməsəm də yerini, 

görməsəm də üzünü. 

 

Bu titrək məhəbbətim əfsanəydi, nağıldı, 

Bitəcəkdi, bilirdim... 

Amma, yenə kimisə, 

nə zamansa, hardasa, 

yamanca çox sevirdim.... 
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SƏN YAŞAYAN ŞƏHƏRDƏ... 

 

 Altı dəqiqə sonra, 

 sən yaşayan məkanda 

 gecə yarı olacaq! 

 Gözlərim telefonun kiçiçik ekranında - 

 Səndən xəbər gəlməyır... 

 Görən kim var yadında,  

 məni unutduracaq? 

 Ruhum uçur yanına, 

 “Ay vəfasız” deyərək 

 səni çağırmaq üçün. 

 Başqa zaman tapmadın 

 qəlbimi qırmaq üçün? 

 

 İki dəqiqə sonra 

 sən yaşayan şəhərdə 

 gecə yarı olacaq... 

 Sənsiz keçən gecətək 

 Səssiz açan səhər də 

 məni unutduracaq... 
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SƏNƏ YAZDIĞIM SƏTIRLƏR 

 

 Ürəyimdən gələn səsdir, 

 Yaşamaqçün bir nəfəsdir. 

 Həsrətində mənə bəsdir 

 Sənə yazdığım sətirlər. 

 

 Nisgilimdi, kədərimdi, 

 Qazancımdı, hədərimdi. 

 Öz taleyim, qədərimdi. 

 Sənə yazdığım sətirlər. 

 

 Dualardı, alqışlardı, 

 Sevgi dolu baxışlardı. 

 Enişlərdi, yoxuşlardı 

 Sənə yazdığım sətirlər. 

 

 Qış çağında xoş bahardı, 

 Yay günündə soyuq qardı. 

 Məndən sənə yadigardı 

 Sənə yazdığım sətirlər. 

 

 Bir iz kimi basılacaq... 

 Ürəyindən asılacaq. 

 Yaddaşına yazılacaq 

 Sənə yazdığım sətirlər.  
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XƏYALIMA GƏL! 

 Gəl! 

 Yalnız ikimiz olaq, keşmişinsiz! 

 Otur qarşıma, sevgilim, xəyalımda danışaq səninlə. 

 Çünki, daha xəyallardır görüş yerimiz. 

 Çünki, başqa heç harda məni görə bilməyəcəksən, 

 unutdurdular məni! 

 Amma mən elə hey gələcəksənmiş kimi gözləyəcəyəm... 

 "Necəsən" deyə soruşmuram,  

 bilirəm "yaxşıyam" deyəcəksən,  

 mənsiz yaxşı olmandan üzüləcəyəm. 

 Mən necəyəm?  

 Soruşma... 

 Ölümə məhkum olmuş məhbuslar kimi, 

 Çəkirəm sənsizlik cəzamı... 

 Ruhuma qandallar vuraraq çəkib getdin. 

 Keçmişinlə həbs etdin məni, 

 sabaha açılan gözlərimi qapayıb 

 sənsizliyə məhkum etdin - 

 Günahsızdım oysa... 

 Düşünürəm ki, bir gün, nə zamansa, sənə uzaqdan da olsa baxaram  

 həsrət barmaqlıqları arasından, 

 o da, keçmişindəki zəhərli kölgələr qoysa... 

 

 Gəl, xəyalıma gəl! 

 Yalnız ikimiz olaq! 

 Otur qarşıma, sevgilim, danışaq səninlə. 

 Zamanımız qalmadı - 

 Gözləmə sürəm bitincə itirəcəksən məni... 

 Zatən itirdin... 
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SEVGİ QOXUSU 

  

Yaşlar gilələnir tumurcuq kimi, 

 Fikir səmasında şimşəklər çaxır. 

 Dolanıb boynuma bir muncuq kimi 

 Nifrətim güzgüdən üzümə baxır. 

 

 Gecənin üstündən keçib əsrlər, 

 Yataqdan bir sevgi qoxusu itib. 

 Axıb bir ürəyə dolubdu sirlər, 

 Qızarmış gözlərin yuxusu itib. 

 

 Sən demə sarılıb ayaqlarıma 

 Mənimlə gəlirmiş dönük qismətim. 

 Mazuttək hoparaq dodaqlarıma, 

 Məni odlayırmış sönük qismətim. 

 

 Necə yandığımı, kül olduğumu 

 Yaxşı ki, görmədin baxışlarımda. 

 Səninlə tapmışdım kim olduğumu, 

 İtirdim alnının qırışlarında. 

 

 Bir saman çöpüymüş xoş xatirələr, 

 Heyif ki, acılar daha çox imiş... 

 Sənin həyatında var imiş nələr, 

 Mənim həyatımda nələr yox imiş... 
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TELLƏRIM 

 

 Amansız yellərə oyuncaq olub 

 Bir zaman əlində əsən tellərim. 

 Üzünə dağılıb şəlalə kimi 

 Hərdən nəfəsini kəsən tellərim. 

 

 Kim idi araya ayrılıq salan, 

 Bu sevən ürəkdən son ümid çalan? 

 İndi həsrət qalan, nigaran qalan 

 Saralan o sünbül, süsən tellərim... 

  

 İntizar ruhumun qəddini əyir, 

 Ayrılıq vüsalın könlünə dəyir. 

 Mənə yoldaş olub səni gözləyir 

 Özü öz bəxtindən küsən tellərim. 
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BİZİM YOLUMUZ 

 

Gedirik, nəfəslər qarışır yelə, 

Həyat tabloları ötüşür tək-tək. 

Uzun bir yol durur qarşıda hələ,  

Vüsala yetməyə tələsir ürək. 

 

Bu yolun sonunda nələr var, nələr... 

Hər an ömrümüzə bir iz salacaq. 

Acılıb getdikcə ağ səhifələr 

İllərin yükünü unutduracaq. 

 

Qəlbimdə yaralar olsa da dərin, 

Sındıra bilməmiş məni bu zülüm. 

Sevilmək duyğusu necə də şirin, 

Sevməksə ondan da gözəlmiş, gülüm! 

 

Nədən gələcəyi dərd eləyək biz? 

Hər şeyi, hər şeyi zamana burax! 

Bütün yol uzunu sən, mən - ikimiz... 

Xoşbəxtliyə bax! 
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ARTIQ NƏ ZAMANDIR 

 

Səni düşündükcə xəyalım çaşır, 

Ürəyim bir ayrı dünyada qalmış. 

Ruhum divanətək gəzib dolaşır, 

Ümidim bir dəli fəryada qalmış. 

 

Yenə də düzülüb günlər sıraya... 

Keçilməz sədd çəkib həsrət araya. 

Məhəbbət çiçəyim düşüb səhraya, 

Bəxtimin üzüyü dəryada qalmış. 

 

Baş-başa qalaraq qüssə-qəmimlə 

Səni səsləyirəm nəğmələrimlə. 

Ayrılıq ömrünü sürür mənimlə, 

Vüsalım o sənli röyada qalmış. 
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UDUZMAQ ISTƏYIRƏM 

 
Yadındamı, 
“Hansımız daha çox sevirik” - deyə  
Yarışırdıq... 
Zarafatla küsürdük, barışırdıq... 
Səbəblər sadalayırdım,  
bir-bir nidalayırdım…. 
Sənsə yenə də “Mən” deyirdin. 
“Mən səni daha çox sevirəm” deyirdin.  
Bu şıltaq mübahisədə 
hər zaman qalıb gəlmək istəyirdin. 
Bir də başlayaqmı? 

 

Mən sənin sevgin oldum, 

sənsə mənim ömürlük sevdam... 

Mən sənin günəşin oldum, 

sənsə mənim bütün dünyam... 

Mən sənin ürəyin oldum, 

sənsə mənim mənəviyyatım... 

Mən sənin bircə əsərin oldum,  

sənsə mənim bütün ədəbiyyatım... 

 

Kim daha çox sevirmiş səncə? 

Yenə də "Mən" de! 

Uduzmaq istəyirəm... 
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