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Məhəbbət nəğməsi 

 

 Səni and verirəm mən, 

 Bu andı pozmayaq biz. 

 Eşqi silib, yerinə, 

 Ayrılıq yazmayaq biz. 

 

 Ayağını qoy öpsün, 

 Sonsuz mavi dəryalar. 

 Səni görəndə gülüm, 

 Mənim olur dünyalar. 

 

 Günəş də sığallasın, 

 Zərif, incə telini. 

 Həyatdan əl üzərəm, 

 Məndən üzsən əlini. 

 

 Ulduzlar layla desin, 

 Yatanda xumar-xumar. 

  Sevgilim, hər gün sənin, 

  Başına çəkim tumar. 

 

  Məhəbbət bir nəğmədir, 

  Mən oxuyum, sən dinlə. 

  Arzum budur hər zaman, 

  Xoşbəxt olum səninlə. 

 

                                         22.08.2010 
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      Xoşbəxt ol dünyada 

 

Gözüm gözlərini qəmli görməsin, 

Qara yellər tellərini hörməsin. 

Qəlb evini dərdin əli döyməsin, 

Xoşbəxt ol dünyada xoşbəxtlər kimi. 

 

Dünyanın çoxdur enişi, yoxuşu, 

Qonsun taleyinə səadət quşu. 

Yaz, bahar yox etsin ömründə qışı, 

Xoşbəxt ol dünyada xoşbəxtlər kimi. 

 

Gülsün yanaqların gülsün gül kimi, 

Gülüşün şad etsin kövrək qəlbimi. 

Yaralı könlümün loğman-həkimi, 

Xoşbəxt ol dünyada xoşbəxtlər kimi. 

 

                                                              27.08.2009  
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     Məhəbbətlə könüllər dil açır 

 

    Gəl aldanma sevginin baharına, 

Eşqin, məhəbbətin qar, qışı vardır. 

Sındırma bir məsum, sevən ürəyi, 

Sevginin ən böyük qarğışı vardır. 

 

   Məhəbbətlə könüllər də dil açır, 

   Könül bağçasında çiçək, gül açır, 

   Bəzən ürək məhəbbətə əl açır, 

   Bu dünyada eşqin möhtacı vardır. 

 

   Bəzən bir məhəbbət ürəkdə qalır, 

   Sonsuz arzularda, diləkdə qalır. 

   Ətri də güllərdə, çiçəkdə qalır; 

   Eşqin könüllərə əlacı vardır. 

 

   Sevgi çapar hərdən yorulmaz atın, 

   Onsuz qədri də bilinməz saatın, 

   Bu şirin dünyanın, şirin həyatın, 

   Məhəbbət, sevgi tək baş tacı vardır. 

 

                                                             28.12.2009 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 7 

 

 

Sevən yar bəxtiyardı 

 

    Yağış yağar narın-narın, 

Qış səpələr dümağ qarın. 

Gözləri yollarda qalar, 

Sevən kəsin, sevən yarın. 

 

Yollar uzun, yorulmaz, 

Yar eşqi də doyulmaz. 

 Könül sevər yarını, 

 Özgəsinə vurulmaz. 

 

Yardan sonsuz iz qalar, 

Eşq dolu dəniz qalar. 

Bu dünyada ürək də, 

Öz eşqilə ucalar. 

 

                                    28.12.2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 8 

 

 

 

Vətənin igid oğlu 

 

Vətən torpağında bir igid gəzir, 

Hər addımı düşmən üçün təpkidi. 

Zəfər çalır hər zaman vətən oğlu, 

Hər zəfəri düşmən üçün itkidi. 

 

Vətən oğlu vətəni əziz bilir. 

Sevir torpağını, sevir elini. 

Bir əliylə o düşmənə güc edər, 

O, əyilməz, yerə verməz belini. 

 

Azərbaycan-dilində əzbər olub, 

Hər söhbəti, hər sözü vətən deyir. 

Gözündən uzaq eləməz torpağın, 

Həm ürəyi, həm gözü vətən deyir. 

 

Hər oğlumuz belə igid doğulur, 

Qəlbimizdə, qanımızda vətən var. 

Ayrıla bilmərik öz elimizdən, 

Könlümüzdə, canımızda vətən var 

 

                                                       29.12.2009  
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        Sözü yandırır 

 

Məhəbbət gözümdə yaş oldu keçdi, 

Baharın görmədim, qış oldu keçdi. 

Bu sevgi ömrümdən quş oldu keçdi, 

Məni bu sevginin özü yandırır. 

 

Yar sözü bal dadar, bal kimi şirin, 

Sözündə mehi var açan səhərin. 

Ancaq ki aşiqin sevən ürəyin, 

Cananın hər acı sözü yandırır. 

 

Yar ilə gəzmişəm eşqin yolların, 

Yollar da açıbdır bizə qolların. 

Görmədim bu yolda eşqin baharın, 

Qəlbimi yolların izi yandırır. 

  

Özgə bir ürəyi şad eləmisən, 

Anarı özünə yad eləmisən. 

Qəlbimi yandırıb, od eləmisən, 

Məni bu ocağın közü yandırır. 

 

                                                04.01.2010 
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             Dəniz pıçıldayır 

 

     Dəniz pıçıldayır öz sevgisini, 

     Onun da qəlbində məhəbbəti var. 

     Sevgidən suları hey aşıb-daşır, 

     Suyunda sevginin hərarəti var. 

 

     Dəniz də canlıdır, yaşar illəri, 

     Onun da qəlbi var, göz yaşı vardır. 

     Dalğalar həmdəmdi ona hər zaman, 

     Onun dalğalar tək sirdaşı vardır. 

 

      Dəniz pıçıldayır sevgisin mənə, 

      Onun sevgisi də mənə tanışdı. 

      Açdı ürəyini, məhəbbətindən, 

      Gecədən sübhə tək dəniz danışdı. 

 

                                                             05.01.2010 
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      Həyat və insan 

 

         Həyat həm əvvəlində, 

         Həm sonunda gözəldir. 

         Bu həyatda hər bir kəs, 

         Öz donunda gözəldir. 

 

         Nəyə lazım saxta gülüş, 

         Saxta sevgi, saxta görüş? 

         Həyat sınaq meydanı, 

         Ya məğlub ol, ya döyüş. 

 

         Bu həyat sınar bizi, 

         Bəzən də qınar bizi. 

         Həyat sevməz nadanı, 

         Sevər doğrunu, düzü. 

 

        Gərək dərk etsin insan, 

        Bu həyat deyil asan. 

        Öz şərəfli yolunla, 

        Zirvəyə ucalasan. 

          

                                        06.01.2010 
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       Sənin gözəlliyin 

 

       Duyam sənin sevgini, 

        Duyam məhəbbətini. 

        Şair gözəllik aşiqi, 

        Unutmaz adətini. 

          

        Şair xəyalım yenə, 

        Göylərdə pərvaz edir. 

        Sənin gözəlliyin də, 

        Həyatımı yaz edir. 

 

       Nə qədər ki, dünya var, 

       Namus, ismətin olsun. 

       Bu dünyada gözəlim, 

       Anar qismətin olsun. 

                                     

                                          06.01.2010 
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İki sevgi 

 

Yenə məhəbbət, 

Yenə ilham pərisi. 

Yenə oldum, 

Bir sevginin dəlisi. 

Bir sevgi ağladır, 

Yanan ürəyi. 

Bir sevgi olubdur, 

Ömrün gərəyi. 

Bir sevgi bağımı, 

Xəzan eyləyib. 

Bir sevgi dönübdür, 

Güllü bir bağa. 

Açıb rəngbərəng, 

Açıb çiçəyi.              

Məhəbbət bəxş edir, 

Hər bir ləçəyi. 

Bir sevgi elə, 

Bir sevgi belə. 

Biri sevindirir, 

Biri qəlbi döndərir, 

Ocağa, külə. 

Biri tikana bənzər, 

Biri isə gülə. 

Bir sevgi gizlənir, 

Qəlbin küncündə. 
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Bir sevgi dil açır, 

O gəlir dilə... 

Qoy heç kəsin taleyinə, 

Sevgi qəm gətirməsin. 

Sevən könüllərdə, 

Ayrılıq bitirməsin.  

                                

                               10.01.2010 
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      Yenə gəldik üz-üzə                                

 

    Yenə gəldik üzə-üzə payız axşamı, 

     Nə danışa bildik, nə dinə bildik. 

     Nə ayaq saxladıq bir söhbətləşək,   

     Nə də bu sevgiyə isinə bildik. 

 

    Yenə gəldik üz-üzə, məhəbbət ilə, 

    Gözüm gözlərinə baxdı, əzizim. 

    Gözlər ağlamadı, ürək ağladı, 

    Qəlbimdən göz yaşı axdı, əzizim. 

 

    Yenə gəldik üz-üzə, ulduzlu gecə, 

     Bu qismətmi, yoxsa, təsadüf gülüm? 

     Hicran qismətimiz, nə etmək olar? 

     Ayrılıq bir zülüm, görüş bir zülüm. 

 

     Yenə gəldik üz-üzə, bəlkə son dəfə, 

     Görüşmək ümidsiz, yaman çətindi. 

     Həyat yollarında bir olmasaq da, 

     Məni yaşadansa məhəbbətindi. 

 

                                                      10.01.2010 
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      Tənha gecələr   

 

     Yenə gecə, yenə ayrılıq dəmi, 

     Olmayır insanın könül həmdəmi. 

      Üstünə yeriyər dünyanın qəmi; 

      Özünü hər gecə tənha bilərsən, 

      Tanrıdan günəşli səhər dilərsən. 

  

      Elə bil gecə də yetim doğulur, 

      O da tənhalıqdan sanki boğulur. 

      Gecənin qüssəsi yaman çox olur; 

      Nə ulduz, nə aydan haray olmayır, 

      Nə yaxşı əbədi gecə qalmayır. 

 

     Hər gecə düşürsən haldan-hallara, 

     Dalırsan bir anlıq sən xəyallara. 

     Xəyallar aparır çox uzaqlara; 

     Hər gecə fikirlər çiraqban olur, 

     Qəlbinin başı da yanıb, qan olur. 

       

      Gecə məlhəm edər sevgi ürəyə, 

      Tənhalıq zamanı çatar köməyə. 

      Hər gecə məhəbbət dönər diləyə; 

      Ulduzlar sevgidən danışar gecə, 

      Göy üzü sevincdən alışar gecə. 

       

                                                        12.01.2010 
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          Mənim olaydın 

 

      Bu sevgi, məhəbbət olmayaydı kaş, 

      Olsa da, ürəyin olmayaydı daş. 

      Gözümdən beləcə axmayaydı yaş, 

      Sən mənim əbədi yarım olaydın. 

 

      Duraydım yolunda sevən yar kimi, 

      Göylərdən yağaydım təmiz qar kimi. 

      Bağlarda bar olan heyva, nar kimi, 

      Məhəbbət bağımda barım olaydın. 

 

       Olaydıq əbədi gözlə qaş kimi, 

       Mən ki pozmamışam gülüm, əhdimi. 

       Nə bu eşq olaydı-əyən qəddimi, 

       Sevgilim, nə də sən zalım olaydın. 

 

                                                             13.01.2010 

 

  

  

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 18 

 

 

 

             Hicran gülləri 

 

Səni sevdim, adım düşdü dillərə. 

Məcnun söylədilər adıma mənim. 

Amma ki sonunda ayrılıq oldu, 

Bu sevgi çatmadı dadıma mənim. 

 

Ürəyim sevirdi səni bir zaman, 

Eşq bir nəğmə oldu, ürəksə kaman. 

Bu ürək sızladı, sızladı yaman, 

Qəlbim də alışdı oduma mənim. 

 

Şairlər eşqinə sadiq yaşarlar, 

Eşqə, məhəbbətə şeir qoşarlar. 

Nəğmələr qəlbimdə aşıb, daşarlar, 

Bir zaman qayıtsan yanıma mənim. 

 

Demirəm məhəbbət itdi ürəkdə, 

Hicran gülləri də bitdi ürəkdə. 

Eşqimlə bərabər getdi ürək də, 

Bu sevgi duz səpdi yarama mənim. 

                                                        

                                                        14.01.2010 
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      Bu gözəli mənə çox görmə, Allah 

 

        Gözəldə adətdir işvə, naz olur, 

        Bu gözəli mənə çox görmə, Allah. 

        Gözəllə ömrümdə bahar, yaz olur, 

        Bu gözəli mənə çox görmə, Allah. 

 

         Güləndə gül ətri gəlir dodaqdan, 

         Sanki bir ay doğur-gəlir uzaqdan. 

         Hələ doymamışam bu al yanaqdan, 

         Bu gözəli mənə çox görmə, Allah. 

 

         Dodağı püstədi, bu yar gözəldi, 

         Sanki bir çiçəkdi, qızıldı, ləldi. 

         Bu gözəl ömrümdə ilkdi, əzəldi, 

         Bu gözəli mənə çox görmə, Allah. 

 

         Bu gözəl ömrümdə sevgi bitirdi, 

         Hər sözü, söhbəti gül tək ətirli. 

         Sanki bu gözəli mələk gətirdi, 

         Bu gözəli mənə çox görmə, Allah. 

        

         Anaram, eşqimə sadiq yaşaram, 

         Məhəbbət, sevgimə nəğmə qoşaram. 

         Gözəlin eşqiylə hər an yaşaram , 

         Bu gözəli mənə çox görmə, Allah. 

 

                                                               18.01.2010. 
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   Qərənfillər ağlayır 

 

Şəhidlərin məzarı, 

Düzülübdü yan-yana. 

Ölməz şəhidlərimiz, 

Örnək Azərbaycana. 

 

Qəlbimizdə yaradır, 

Hər bir şəhid məzarı. 

O ölməz şəhidlər də, 

Tarixin yadigarı. 

 

Şəhid məzarı üstə, 

Qərənfillər ağlayır. 

Qərənfilin göz yaşı, 

Qəlbimizi dağlayır. 

 

Şəhidlər azadlığı, 

Yurda qanla yazdılar. 

Düşmənlər üçün onlar, 

Dərin məzar qazdılar. 

 

Nə qədər ki bu millət, 

Var olacaq hər zaman; 

Unudulmaz şəhidlər, 

Unudulmaz qəhrəman! 

 

                                     20.01.2010  
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Azərbaycan diyarı 

 

Nizaminin yurdudur, 

Fizuli yadigarı. 

Şairlərin vətəni, 

Azərbaycan diyarı. 

 

Torpağı gül bitirər, 

Dərdi, qəmi itirər. 

Qəlbə sevinc gətirər, 

Azərbaycan diyarı. 

 

Heyran yaraşığına, 

Baharına, qışına. 

Qoy mən dönüm daşına, 

Azərbaycan diyarı. 

 

Var Babəki, Qorqudu, 

Basılmaz bir ordudu. 

Anarın da yurdudu, 

Azərbaycan diyarı. 

 

                               24.01.2010 
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Baharda gəl 

 

Gözəllər gözəli, ellər mələyi, 

Püssə dodaqlı, yanağı sürməli, 

Bizlərə baharda gəl, bahar fəsli, 

Bizim ellər başdan-başa görməli. 

 

Bahar fəsli kəndimizdə gül açır, 

Gülüm, sən də gülləri dərməyə gəl. 

Göz oxşayır, çıx təbiət seyrinə, 

Yaşıl-yaşıl bağları görməyə gəl. 

 

Gör ki ana təbiət nə gözəldi, 

Qəlb oxşayır bağlarımız, bağçamız. 

Ellərimiz başdan-başa çiçəkdi, 

Bəzənər çiçəklə, güllə xonçamız. 

 

Çiçək açar, qış bitirər ömrünü, 

Burda hər gül təbiəti yaz edir. 

Bizim eldə, bahar fəsli gələndə, 

Gül bülbülə, bülbülə gülə naz edir. 

 

Anar demə, Azərbaycan diyarı,  

Bizim ellər tək baharda gözəldi. 

Hər fəsildə təbiət göz oxşayır, 

Ana yurdum bir nəğmədi, qəzəldi. 

 

                                                      24.01.2010 
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Səslənsin ölkəmin azad nəğməsi 

 

Tarixin yazılıb dağlara, daşa,  

Vətən, səni hər bir zaman min yaşa. 

Arzular da ürəkdə aşıb, daşa, 

Səslənsin ölkəmin azad nəğməsi. 

 

Qoy var olsun Qarabağ, Şəki, Şirvan, 

Vətənimin hər işi olsun avan. 

Günlərimiz keçsin hər an firəvan, 

Səslənsin ölkəmin azad nəğməsi. 

 

Şad görüm vətənin oğul, qızını, 

Gözəllər əskik etməsin nazını. 

Aşiq dilləndirsin telli sazını, 

Səslənsin ölkəmin azad nəğməsi. 

 

Xoşbəxt olsun bu yurdumda hər nəfər, 

Bizim olsun neçə qələbə, zəfər. 

Ellərdən gəlsin hər zaman şad xəbər, 

Səslənsin ölkəmin azad nəğməsi. 

 

Nə qəm olsun, nə boranlı qış olsun, 

Anar deyər günlərimiz xoş olsun. 

Sözlərimiz nəğmələrə qoşulsun, 

Səslənsin ölkəmin azad nəğməsi. 

 

                                                   25.01.2010 
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          Ayrılıq bitəcək 

 

Elə bildim öləcəyəm sənsiz mən, 

Sənin kimi əcəl də uzaq oldu. 

Zövq ala bilmədik gülüm, sevgidən, 

Ömrümüzdə məhəbbət qonaq oldu. 

 

Bu dövran da bizə qənim kəsildi, 

Sənsiz fəsillər də özgə fəsildi. 

Biz sevəndə qara yellər əsirdi; 

Qara yellər sevgimizi apardı, 

Eşqimizi budağından qopardı. 

 

Bu qismətdi, gülüm, nə etmək olar?  

Ayrılıq olsa da, sevgi şah qalar. 

Bir gün sevgi bizi qoynuna alar, 

O aparar sevinc olan aləmə, 

Son qoyarıq bu hicrana, bu qəmə. 

 

Bir ümid var, gülüm, vüsal gününə, 

Səd çəkilər ayrılığın önünə. 

Sevgi əlac edər könül qəminə; 

Bu ayrlıq, bu həsrət də bitəcək, 

Könlümüzdən kədər, qüssə itəcək. 

                 

                                                         16.11.2009 
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Solan ömrüm 

 

Mən sənsiz həyatı neynirəm, gülüm, 

Qəmli keçir ayı, ili ömrümün. 

Sanki lal olubdu həyatım mənim, 

Susub, danışmayır dili ömrümün. 

 

Könül kədər əlində azan olub, 

Ürək dərdi, qəmini yazan olub. 

Ömür bağçası yazda xəzan olub, 

Solub, saralıbdı gülü ömrümün. 

 

Mən Anaram, hər an səni anmışam, 

Sənsiz özümü də bədbəxt sanmışam. 

Gecə-gündüz mən oduna yanmışam, 

Odu sönüb, qalıb külü ömrümün. 

 

                                                    18.11.2009 
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Göylərə yaxın Şamaxı 

 

Təbiəti səfalıdır, 

Dostluqda vəfalıdır. 

Saf suyu var- qar buzu, 

Halaldı çörəyi, duzu. 

Qəhrəmandı oğlu, qızı. 

Dağların qoynunda, 

Məkan salan Şamaxı. 

Əbədi qalan Şamaxı. 

Xaqani, Əzim, Sabiri, 

Dahidir onlar hər biri. 

Ziyarətə dönübdür, 

Bu diyarda hər piri.  

Pir, ocaqdı Şamaxı, 

Ər, qoçaqdı Şamaxı. 

Bu diyara bir baxın, 

Günəşə, aya yaxın. 

Gözəldir hər bir çağın, 

Göylərə yaxın Şamaxı. 

İşıqlı, nurlu Şamaxı. 

Neçə igidlər səni, 

Özünə məskən bilib. 

Neçə şair də sənə, 

Baxıb, ilhama gəlib. 

Sanki təbiət də sənin, 

Əzəldən üzünə gülüb. 

Dağların da yaşıllığa bürünüb. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 27 

 

Dağ başında, 

Buludlar da sürünüb. 

Uca dağların, 

Hər bir yandan görünüb. 

Dağların qoynunda Şamaxı, 

Bağların qoynunda Şamaxı.   

                                                          01.12. 2009 
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İnsan sevəndə 

 

Gözlərin günəşə bənzəyir gülüm, 

Sevəndə gözlər də aya bənzəyir. 

Sevgi əzabını çəkməsə ürək, 

Bu şirin həyatı sevgi bəzəyir. 

 

Ruhumu oxşayır o işvə, o naz, 

Qəlbimdə səslənir ən gözəl avaz. 

Ömür bahar olur, ömür olur yaz, 

Çünki insan sevir, çünki qəlb sevir. 

 

Sevəndə özünü xoşbəxt sanırsan, 

Hərdən də oduna şam tək yanırsan. 

Dünyada sevgidən ilham alırsan, 

Həyat da sevginə “mübarək” deyir. 

 

Bu qoca bəşərdən sevgi əzəldir, 

Dünyada məhəbbət əcəb gözəldir. 

İşləri düzəltsə, sevgi düzəldir, 

Yaralı ürəyə məlhəm eyləyir. 

 

                                                 07.12.2009     
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Kəndə gedəndə 

 

Hər bayram çağında kəndə gedirəm, 

Bayram mənim üçün ikiqat olur. 

O doğma kəndimdə keçən hər günüm, 

Şirin-şəkər olur, xoş həyat olur. 

 

Təbiət kəndimdə əzəl oyanır, 

Bu yerdə təbiət nura boyanır. 

Bağları bar verir, heyva, nar olur, 

Kəndimdə hər zaman yaz, bahar olur. 

 

Kəndimə gedəndə mən ki həmişə, 

İstərəm qayıdam yenə keçmişə. 

Uşaqlıq çağlarım istər ürəyim, 

Gör gedibdir nəyim, qalıbdır nəyim. 

 

Bu gözəl kəndimiz başda tacımdı, 

Oğlu qardaşımdı, qızı bacımdı. 

Kəndimin sevimli bir oğlu oldum, 

Yurduma, elimə mən bağlı oldum. 

 

                                                        13.12.2009 
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Ana məhəbbəti 

 

Əzəldən qanun var - Tanrı qanunu, 

Dünyaya körpələr doğar analar. 

Bilsə ki, övladı nankor olacaq, 

O öz körpəsini boğar analar. 

 

Analar müqqəddəs, analar əziz, 

Xeyir-duasıyla gülür bu cahan. 

Övladın taleyin bilsə əzəldən, 

Dünyaya bir nankor gətirməz, inan. 

 

Yuxusuz gecələr çalıbdı layla, 

Laylası dərdlərə məlhəm olubdu. 

Müqqəddəs analar, şirin analar, 

Övlada hər zaman həmdəm olubdu. 

 

Övlad üçün hər an dualar edər, 

Duası bizimçün bir işıq olub. 

Ana məhəbbəti, ana sevgisi, 

Dünyaya, aləmə yaraşıq olub. 

 

                                                14.12.2009 
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Yeni il axşamı 

 

Yenə bayram, yenə dostlar yığışıb, 

Dost-tanışlar deyib, gülür bu axşam. 

Dostlar badə süzür bayram eşqinə, 

Sevincini birgə bölür bu axşam. 

 

Yeni il bizə dörd fəsil gətirir, 

Yaz olur, yay olur, payız, qış olur. 

Bayram edir bu axşamı el-aba, 

Bu axşam da əhvalımız xoş olur. 

 

Ümidlər dikilir hər gələn ilə, 

Yeni ildə yeni arzular doğur. 

Aşır sevincimiz dağları, daşı, 

Könlümüzü nə dərd, nə də qəm boğur. 

 

Təzə il yurduma ruzi gətirsin, 

Yeni ildə bol olsun çörəyimiz. 

Arzular, diləklər qəlbdə qalmasın, 
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Qoy çin olsun arzumuz, diləyimiz. 

 

                                                        14.12.2009 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şair harayı 

 

Oğullar silaha sarsılmayınca, 

Qarabağ düşməndən alınmayınca, 

Gülməz bu şairin qəmli siması, 

Olmaz yaşamağın, olmaz mənası. 

 

Nə qədər millətim ağılar deyir, 

Dünya birliyi də nağıllar deyir. 

Əsdikdə dövranın qanlı küləyi, 

Hayqırar, dayanmaz şair ürəyi. 

 

Baxdıqca dünyanın sərt gərdişinə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 33 

 

Baxdıqca cəlladın bu vərdişinə. 

Səs verər şair də xalqın səsinə, 

Bir sənət bəxş edər od ölkəsinə. 

 

Nə qədər damarda axdıqca qanım, 

Nə qədər qəm yeyir Azərbaycanım, 

Anar xalqı intiqama səsləyir, 

Düşmənlərə nifrətini bəsləyir. 

 

                                                  18.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Yaşa, Göyçayım 

 

Hər günün bənzəyər bahara, yaza, 

Bəxtəvər deyirəm oğula, qıza. 

Adın da yaraşır bu xoş avaza; 

Yaşa, yaşa, gözəl yurdum Göyçayım. 
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Qoynunda şən yuva qurdum, Göyçayım. 

 

Bir doyulmaz havası var kəndimin, 

Ləzzətidi şəkərimin, qəndimin. 

Vurğusudur şeirimdə bəndimin; 

Yaşa, yaşa, gözəl yurdum Göyçayım. 

Qoynunda şən yuva qurdum, Göyçayım. 

 

Bağlarında meyvəsi var, barı var, 

Dağlarında dumanı var, qarı var. 

Sevgi dolu aşiqi var, yarı var; 

Yaşa, yaşa, gözəl yurdum Göyçayım. 

Qoynunda şən yuva qurdum Göyçayım. 

 

Adın dildən-dilə, elləri gəzər, 

Gül-çiçəyin bütün aləmi bəzər. 

Qızların çiçəyi tellərə düzər; 

Yaşa, yaşa, gözəl yurdum Göyçayım. 

Qoynuda şən yuva qurdum, Göyçayım. 

 

Şirin-şirin bir narı var Göyçayın, 

Yaşıl-yaşıl çinarı var Göyçayın. 

Belə şair Anarı var Göyçayın; 

Yaşa, yaşa, gözəl yurdum Göyçayım. 

Qoynunda şən yuva qurdum, Göyçayım. 

 

                                                                 12.07.2009  
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Şərqin Günəş oğlu 

 

Şərqin Günəş oğlusan, 

Sən od, atəş oğlusan. 

Adın Heydər, özün ər, 

Əməlindi xoş günlər. 

 

Adın haqqla yazılıb, 

Torpağımı yaz alıb. 

Özün doğru, yolun düz, 

Sənə bağlı könlümüz. 

 

Qurtuluşdu gəlişin, 

Qələbədir hər işin. 

Bəxş etdin azadlığı, 

Tapmışıq rahadlığı. 

 

Sən mülayim, sərt oldun, 

Hər bir zaman mərd oldun. 

Sən yolundan dönmədin, 

Ucalıqdan enmədin. 

 

Cənnətdi Şirvan, Muğan, 

Bəxtəvər səni doğan. 

Yeri cənnət Heydərim, 

Mənim dahi öndərim. 

 

                                   12.07.2009. 
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Dünyama gəldim 

 

Vurğun olmamışam hər işvə, naza, 

Uymadım boyalı hər gözəl qıza. 

Sığındım nəğməyə, sığındım saza, 

Mən sözdən, sənətdən ilhama gəldim. 

 

Şirini, acını həyat bilmişəm, 

Arzu, muradımı qanad bilmişəm. 

Həyatı özümə ustad bilmişəm, 

Həyatdan dərs alıb, mən kama gəldim. 

 

Dilimdə həqiqət himni səslənir, 

Qəlbimdə min istək, arzu bəslənir. 

Bu tale, bu qismət, görən bəs nədir? 

Bu şirin həyata, röyama gəldim. 

 

Şeirdir göydəki ulduzum, ayım, 

Şairlik qismətim, Tanrıdan payım. 

Gərək ki, özümü mən xöşbəxt sayım, 

Şair tək doğulub, dünyama gəldim. 

 

                                                            24.02.2010 
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                       Ey könül 

                      (ürəklə söhbət) 

 

Ey könül, nədən ki bu şən zamanda, 

Ellərin şəninə sən qarışmadın? 

Küsüb özündən də özün bir zaman, 

Dərdini aləmə sən danışmadın. 

 

Hicran üzüyündə bir nişan oldun, 

Qəm-qüssəli oldun, pərişan oldun. 

Özün öz oduna alışan oldun, 

İnciyib taledən, sən barışmadın. 

 

Vüsal nəğməsindən çox uzaq oldun, 

Kiminin eşqinə bir qucaq oldun.  

Alışan od oldun, sən ocaq oldun, 

Kim deyir eşqinə sən alışmadın? 

 

Ümidini taleyindən üzmədin, 

Bu dünyanın dərdinə də dözmədin. 

Şam kimi əridin, şama bənzədin, 

Kim deyir ey könül, sən heç yanmadın? 

 

                                                                   24.02.2010 
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Sakit gecə 

 

Gecədir...Yenə ay doğub, 

Ulduzlar da həmdəm olur. 

Gecə fikirlər çiraqban, 

Həm sevinc, həm də qəm olur. 

 

Ulduzun nur işığı, 

Gecənin yaraşığı. 

Ay da göylərin çırağı, 

Həyatımda şöləm olur. 

 

Yenə duyğu aləmimdə, 

Yenə də xəyal gəmimdə. 

Yox bir qüssə, bir qəmim də, 

Kədər, hicran kölgəm olur. 

 

Yenə şəhərin hay-küyü, 

Küçələrin də səs-küyü, 

Bürüyəcək yeri, göyü. 

Sakit, dinməz gecəm olur. 

 

                                            14.07.2009  
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Kəndimizin yolları 

 

Mənə doğma, əzizdir, 

Kəndimizin yolları. 

Çiçək kimi təmizdir, 

Kəndimizin yolları. 

 

Neçə-neçə uğrumun, 

Şahididi bu yollar. 

Bu yollar xöşbəxtliyim, 

Çin olubdu arzular. 

 

Bu yollarda silinməz, 

Əbədi bir izim var. 

Mənə doğma yollara, 

Söhbətim var, sözüm var. 

 

Uzaq-uzaq  ellərə, 

Uzanıbdı qolları. 

Dünənim, sabahımdı, 

Kəndimizin yolları. 

 

                                     17.07.2009 
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       Zərdab  

 

       Qonağınam yenə sənin, 

       Kür qırağı yaman sərin. 

       Nə gözəldi hər səhərin, 

       Sənin a doğma Zərdabım. 

 

      Aran düzü, isti hava, 

      Çox gözəldi bu el, oba. 

      Mən qonağam bu Zərdaba, 

      Qonağınam a Zərdabım. 

 

      Vətən oğlu, vətən qızı, 

       Bu ellərin bir ulduzu. 

       Halaldı çörəyi, duzu, 

       Gözəl Zərdab torpağının. 

 

       Ocağının tüstüsünə, 

       Soyuğuna, istisinə, 

       Bu xoş ovqat, xoş gününə, 

       Nəğmə qoşdum a Zərdabım. 

         

        Sən Şirvanın bəzəyisən, 

        Zərdabinin ürəyisən. 

        Anarın da diləyisən, 

        Sənə heyran a Zərdabım. 

 

                                                  18.07.2009 
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        Ağlama, qurbanın olum 

 

Nədir qüssə, nədir qəmin, 

Dəryadamı batıb gəmin? 

Kədərdi, dərddi görkəmin, 

Ağlama, qurbanın olum. 

 

Yaman günün ömrü azdı, 

Qışdan sonra gələn yazdı. 

Gözəlinki işvə, nazdı, 

Ağlama, qurbanın olum. 

 

Unut ömrünün qışını, 

Məğrur tut uca başını. 

Gözlərinin sil yaşını, 

Ağlama, qurbanın olum. 

 

Xoşbəxt vur ömrünü başa, 

Bəxtin qoy dəyməsin daşa. 

Anar deyər qəmsiz yaşa, 

Ağlama, qurbanın olum. 

 

                                         05.08.2009 
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        Sözüm var olar 

 

Yazacaq qələmim, sözüm var hələ, 

Hər sözüm bənzəyir çiçəyə, gülə. 

Yazacağam neçə şeiri, qəzəli, 

Vəsf edəcəm yenə neçə gözəli. 

  

Çəməndən yazacam, güldən yazacam, 

Bu doğma vətəndən, eldən yazacam. 

Hər sözüm oynadır damarda qanı, 

Yenə vəzf edəcəm Azərbaycanı. 

 

Olanda sevincim, olanda qəmim, 

Hər zaman şeirimdi mənim həmdəmim. 

Bu dünya durduqca sözüm var olar, 

Hər yeni sözümdə arzular doğar. 

 

                                                       27.07.2009 
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Hələ yaşamağa dəyər 

 

Ötənləri verdim yelə, 

Yaşamağa dəyər hələ. 

Yüz il ömür sürəm gərək, 

Yaşamaq istəyir ürək. 

 

Məhəbbətdən güc alaram, 

Sevə-sevə ucalaram. 

İtirmərəm vüqarımı, 

Namusumu, həm arımı. 

 

Nə qədər ki, hələm sağam, 

Əyilməz, vüqarlı dağam. 

Qarşıdadır xoşbəxt günüm, 

Xoşbəxtliyim, toy-düyünüm. 

 

Anar hələ yaşamalı, 

El yükünü daşımalı. 

Əcəl bir gün canı alar, 

Bu dünyada sözüm qalar.  

 

                                             05.10.2009 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 44 

 

 

  Sevgi bir ibrətdir 

 

Bir öyüd, nəsiyət, ibrətdi sevgi, 

Mənə hər əzabı öyrətdi sevgi. 

Qəlbimi yandırıb, göynətdi sevgi, 

Könlümü odunda külə döndərib. 

 

Kimi üçün olub zərif məhəbbət, 

Hər kəsin ömrünə gəlib məhəbbət. 

Kiminin gülünü dərib məhəbbət, 

Kiminin bağını gülə döndərib. 

 

                                                   04.03.2010 
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Qəlbim sənə həmdəm olar 

 

Səni sevən ilk gündən mən, 

Gülüm, yolunu gözlədim. 

Yağan yağışdan, soyuqdan, 

Səni qəlbimdə gizlədim. 

 

Əsən yeldən, küləklərdən, 

Səni mən qoruyam gərək. 

Qəlbim sənə həmdəm olar, 

Bil ki sənindir bu ürək. 

 

                                         01.08.2010  
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Mərdlər namərdlərə möhtac olmasın 

 

Ulu Yaradandan bir təvəqqim var, 

Yaxşıları dünyada ac etməsin. 

Qoy Yaradan kömək olsun hər kəsə, 

Mərdi namərdlərə möhtac etməsin. 

 

Var-dövlət tutmasın insan gözünü, 

Dünyada insan öyməsin özünü. 

Hər bir zaman deyək sözün düzünü, 

Namərdliyi mərdlərə tac etməsin. 

 

Qoy şeytan almasın insan ağlını, 

Üstün bilək ədaləti, doğrunu. 

Bu ellər qızının, ellər oğlunun, 

Ulu Tanrı gözünü yaş etməsin. 

 

                                                 05.08.2009  
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Tut əlimdən gedək daha 

 

Bu yerlərdə qalmaq çətin, 

Bu yerlərdə olmaq çətin. 

Varsa mənə məhəbbətin, 

Tut əlimdən gedək daha. 

 

Bu yerlər ayrılıq salar, 

Bu yerlərdə ayrılıq var. 

Ol mənə bir sevimli yar, 

Tut əlimdən gedək daha. 

 

Qoy uzansın eşq yolumuz, 

Çiçək olsun sağ, solumuz. 

Uzaq olsun ünvanımız, 

Tut əlimdən gedək daha. 

 

                                         08.08.2009 
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Eşqimizlə öyünək  

 

Bilməsək eşqin qədrini, 

Söylə axı kim biləcək? 

Bu sevginin, məhəbbətin, 

Göz yaşını kim siləcək? 

 

Dünya dağılar həmin an, 

Üzü dönsə məhəbbətin. 

Həyat da mənasız olar, 

Odu sönsə səadətin. 

 

Köksündə bu məhəbbətin, 

Ürək kimi bir döyünək. 

Saf sevgimiz, məhəbbətlə, 

Biz hər bir zaman öyünək. 

 

                                             09.08.2009 
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Qarabağa gəlmişik 

 

Qarabağa gəlmişik, 

Bəxti qara olmasın. 

Bu torpağın, bu yurdun, 

Qəlbi yara olmasın.  

Seyr edək çəmən, düzü, 

Gülsün torpağın üzü. 

Al şəfəqli gündüzü, 

Ulduzlu gecəsi var. 

Bu torpaqda Cabbarın, 

Xan əminin səsi var. 

Qarabağ ellərinin, 

Gözəldir hər axşamı. 

Gözəldi Şuşamız da, 

Kəlbəcəri, Ağdamı. 

Qarabağa gəlmişik, 

Doğma övladı kimi,  

Bizə açıb qoynunu. 

Balası tək şairin, 

Qucaqlayıb boynunu. 

Ürəyim necə şaddı; 

Bu ellərə, torpağa, 

Gəlmişik Qarabağa. 

 

                                  10.08.2009   
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Sevgimiz göz yaşına dönməsin 

 

Gəl gözəlim, gəl dolanım başına, 

Sevgimiz də dönməsin göz yaşına. 

Eşqimiz yazılsın vüsal daşına; 

Ömür boyu məhəbbət qəm olmasın, 

Ayrılıq sevgiyə həmdəm olmasın. 

 

Bu dünyanı hər bir zaman xoş görək, 

Sevgimizdə nə boran, nə qış görək, 

Gözümüzdə nə kədər, nə yaş görək. 

Tanrı sevgimizə kədər yazmasın, 

Könlümüz qəm məkanında azmasın. 

 

Qoy bir olsun söhbətimiz, sözümüz, 

Vüsal nəğməsindən gülsün üzümüz. 

Bu aləmdə silinməsin izimiz. 

Yaraq ayrılğın, yaraq bağrını, 

Sevgimiz duymasın kədər, ağrını. 

 

Ürəyimiz bir vurub, bir döyünsün, 

Könlümüz də məhəbbətlə öyünsün. 

Eşqimiz nə bitsin, nə də bölünsün. 

Məhəbbətdən cuşə gəlsin qanımız, 

Sevgi olsun ürəyimiz, canımız. 

 

                                                  11.08.2009 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 51 

 

 

Bizimdir məhəbbət 

 

Yanacaq sevginin hələ ocağı, 

Açıqdır bizlərə eşqin qucağı. 

Çiçəklə bəzənib hər bir bucağı, 

Məhəbbət bizimdir, biz məhəbbətin. 

 

Sevgi əbədi taleyə yazılıb, 

Sevginin üzünə yollar açılıb. 

Gözündən gözümə işıq saçılıb, 

Məhəbbət bizimdir, biz məhəbbətin. 

 

Bilməyək sevginin, eşqin yaşını, 

Duymayaq hicranın qarlı qışını. 

Ataq ayrılığın, ataq daşını, 

Məhəbbət bizimdir, biz məhəbbətin. 

 

Bağlıdırsa aşiq ürəkdən yara, 

Eşqin yollarında o düşməz dara. 

Sevinc, gülüş qonubdur dodaqlara, 

Məhəbbət bizimdir, biz məhəbbətin. 

 

                                                          20.08.2009 
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Dünya düzələn deyil 

 

Haqq qalar haqqlığında, 

Haqq ki, üzülən deyil. 

Keçər fəsillər, illər, 

Dünya düzələn deyil. 

 

Var nə qədər bu bəşər, 

Dava olar, qan düşər. 

Yerlə göylər birləşər, 

Dünya düzələn deyil. 

 

Dəli “ağıl” öyrədir, 

Ürəkləri göynədir. 

Qismətmi, yoxsa nədir? 

Dünya düzələn deyil. 

 

Toy qarışıbdır vaya, 

Əl uzanır hər paya. 

Günahlar gəlməz saya, 

Dünya düzələn deyil. 

 

Kor elədik zamanı, 

Yaxşı bildik yamanı. 

Yox dünyanın amanı, 

Dünya düzələn deyil. 
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Haqq naqqa qul olub, 

Kişilik indi pul olub. 

Bəşəriyyət yorulub, 

Dünya düzələn deyil. 

 

Nə güldük, nə sevindik, 

Biz pulu Allah bildik. 

Tanrıdan üz çevirdik, 

Dünya düzələn deyil. 

 

Zəhər oldu aşımız, 

Nələr çəkdi başımız?! 

Qurumaz göz yaşımız, 

Dünya düzələn deyil. 

 

                                   23.08.2009   
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Dənizlə söhbət  

 

Dəniz... 

Ləpələrin doğma, əziz. 

Dəniz... 

Hər zaman pak, təmiz. 

Sənə baxanda, 

Yol çəkir gözlərimiz. 

Qəlbimizdə ümman olur sözlərimiz. 

Baxdıqca bu dənizə, 

Xəyallara dalırıq, 

Dalıb, ilham alırıq. 

Dəniz, 

Bəlkə, sən də nigaransan, 

Gözlərin yollarda qalıb? 

Bəlkə, sən də dərdlisən, 

Ürəyini dərd, qəm alıb? 

Gündüzlər günəş nuru, 

Gecələr ay işığı olur həmdəmin. 

Sən bəzəyisən aləmin. 

Dəniz... 

Sahillər yoldaşındı, 

Əbədi sirdaşındı. 

Bəlkə, sən də ağlayırsan? 

Suların göz yaşıdı. 

Mavi Xəzər, 

Qəlbimizdə xatirələr oyadır. 
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Günəşin işığı, 

Dənizi zövq ilə boyayır. 

Gündüzlər çox olur, 

Dostun, sirdaşın. 

Dəniz, 

Gecələr mən də kimsəsiz, 

Sən də kimsəsiz.  

                                           26.08.2009                                      
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  Yağış yağır 

 

Yağış yağır, 

Yol gedirəm ağır-ağır. 

Yağış yağır, 

Torpağı sususluqdan qorusun. 

Dərdimizi, qəmimizi, 

O təmizləsin, yusun.  

Körpə ağaclar yağış damcılarından, 

Yuxuya dalsın, uyusun. 

Yağış yağır, 

Bəlkə, göylərdi ağlayır, 

Dərdimizə? 

Yağan yağış, 

Sərinlik gətirir qəlbimizə. 

Yağış yağır, 

İslanır şəhərin küçələri. 

Səhəri, qaranlıq gecələri. 

Yağış yağır, 

Selə dönür, 

Yollar, cığır. 

Yol gedirəm ağır-ağır. 

Yağış yağır, 

Sulayır bağların barını. 

Yağış yağır, 

Bəlkə yağış altında, 

Neçə aşiq gözləyir yarını. 

Yağ, yağışım, 
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Tükənməsin yer üzündə, 

Nə arzum, nə alqışım. 

Bahara dönsün qışım. 

Yağış yağır, 

Qoy yağsın hələ. 

Mən də duyğulanım, 

Xəyala dalım belə.                   26.08.2009 
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Ömür yarpaqları 

 

Ömür yarpaqları düşür birbəbir, 

Nə günlər xoş keçir, nə can dincəlir. 

Çağırılmaz qonaq tək əcəl də gəlir, 

İnsan bir qartal tək köçür dünyadan. 

 

Dəhşətdir dünyada iz qoymayasan, 

Doyulmaz həyatdan heç doymayasan. 

Gərək pis günləri gün saymayasan, 

Bir zövq alıb, yaşayasan dünyada. 

 

Namərd qarşısında baş əyməyəsən, 

Bir kimsənin qəlbinə dəyməyəsən. 

Düşmən qapısını kaş döyməyəsən, 

Əyilməz insan tək yaşa dünyada. 

 

Bu, tale, qismətdir, yazıbdır yazan, 

Ömür yarpaqları olur bir xəzan. 

Çalış ki, sən olma yolunu azan, 

Şərəfli ömür sür, yaşa dünyada. 

 

                                                   28.08.2009 
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Sənin məhəbbətindir 

Bilənlər bilir, 

Nədir məhəbbət. 

Sevənlər üçün dünya, 

Sevməyənlər üçün 

Bəhanədir məhəbbət. 

O, alşır bir anlığa, 

İnsanı aparar, 

Bəzən işığa, 

Bəzənsə qaranlığa. 

Mənim də ömrümə, 

Məhəbbət pay düşdü. 

Nə getdi başımdan, 

Nə fikrimdən ötüşdü. 

Vuruldum sənin tək, 

Mən bir gözələ. 

Vuruldum o gözlərə. 

Tərif etmirəm, 

Bu sözlərlə özümü; 

Mənim məhəbbətim,  

Aydan arı, 

Sudan durudur. 

Sənin məhəbbətinsə, 

Gözlərimin nurudur. 

Hərarətindi-qəlbimi isindirən, 

Məhəbbətindi-könlümü sevindirən. 
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Qəlbimin susmayan, 

Nəğməsini dindirən. 

Getmə əzizim, 

Getmə uzaqlara. 

Sənsizlik hər əzabdan, 

Mənə çətindir. 

Məni dünyada yaşadan, 

Sənin məhəbbətindir. 

                                         30.08.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 61 

 

Məhəbbət 

 

Ağlayanda gözündən, 

Süzülən göz yaşıdı. 

Kimi üçün səadət, 

Kiminə baş daşıdı, 

Məhəbbət, məhəbbət! 

 

O, nazlı qıza bənzər, 

Çəkməlisən nazını. 

Necə unudum eşqin, 

Baharını, yazını? 

Məhəbbət, məhəbbət! 

 

O, elə bil zirvədə, 

Nə enməz, nə ucalmaz. 

O, insanı qocaldar, 

Özü isə qocalmaz, 

Məhəbbət, məhəbbət! 

 

Könülləri saf edən, 

Məhəbbətdir, sevgidir. 

O, heç zaman tükənməz, 

İlahidən vergidir, 

Məhəbbət, məhəbbət! 

 

                                      30.08.2009 
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Dünya yaxşılara qənim dünyadır 

 

Sonu bilinməyən o sirli aləm, 

Vardır, var olacaq bu dünya hələm. 

O, hamıdan qoca, hamıdan cavan, 

Bir yanı kədərdir, bir yanı rəvan. 

 

Dünən yıxdığını bu gün ucaldır, 

Cavan ürəkləri bir an qocaldır. 

Bəzən ayırmaz o yaxşı-yamanı, 

Ümidsiz eyləyər ondan umanı. 

 

Keçsə də zamanlar, artsa da yaşı, 

Qocalmaz bu dünya, qocalmaz daşı. 

Anar, gözünü aç, bu dünyaya bax, 

Sən də bu dünyada beş günlük qonaq. 

 

                                                           11.10.2009 
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Kəndimizə payız gəlir 

 

Kəndimizə payız gəlir, 

Qaranquşlar gedəcək, 

Yuvası boş qalacaq. 

Təbiət fikirləşib, 

Xəyala dalacaq. 

Kəndimizə payız gəlir, 

Ağacların yarpaqları, 

Xəzan olub, saralacaq. 

Odun toplanacaq, 

Qucaq-qucaq. 

Hər evdə yanacaq 

Gur bir ocaq. 

Evlərimiz isinəcək, 

Uşaqlar yığışacaq 

Ocaq başına. 

Kəndimizə payız gəlir, 

Nazlı bir qız gəlir. 

Gəlir kimsəsiz, tənha, 

Yalqız gəlir. 

Fəsli gəlir neçə barın, 

Xurmanın, heyva, narın. 

Təbiət yuxuya dalıb, dincəlir, 

Kəndimə payız gəlir.  

 

                                        30.08.2009 
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Toy qismətin olsun 

 

Əldən verməmişkən gənclik yaşını, 

Sən tələs, at subaylığın daşını. 

Dostlar, tanışların gəlsin toyuna, 

Neçə qurbanlar kəsilsin boyuna. 

 

Qapınızda toy mağarı qurulsun, 

Dostlar nə incisin, nə də yorulsun; 

Sevinsin, şadlıq etsin sübhə qədər, 

Nə bir qüssə olsun, nə də qəm-kədər. 

 

Gəlsin subaylığın, hicranın sonu, 

Sevdiyin qız geysin gəlinlik donu. 

Sənin qismətin olsun toy axşamı, 

Yansın evinizdə səadət şamı. 

 

Nəsibin olsun sənin də toy-büsat, 

Sevdiyinlə qurasan yeni həyat. 

Qırmayasan kaş kövrək bir ürəyi, 

Sən olasan öz ailənin gərəyi. 

 

                                                  08.09.2009 

 

 

  

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 65 

 

 

Küçənizdən keçəndə 

 

 Təsadüfən küçənizi seçəndə, 

 Evinizin yanından, 

 Küçənizdən keçəndə, 

 Xəyallara dalıram. 

 Sənli günlərimi, 

 Yada salıram. 

 Bir vaxt bu küçələr, 

 Mənə doğma, əziz idi. 

 Amma indi... 

Nə ürək dindi, 

Nə könül sevindi. 

Bu küçə mənim üçün  

Adiləşib, xatirələr oyadır. 

Sadəcə sevgimizdən, 

İz qalıb bu küçədə. 

Bir zamanlar, 

Qar-boranlı gecədə, 

Dayanardım saatlarla, 

Bu küçədə. 

Bu, bəlkə də zamanın, 

Ömrün sərt qismətidi. 

Bu, bəlkə də, 

Ürəkləri yandıran, 

Sevginin həsrətidi. 

Bir zaman mənə, 
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Doğma olan küçəniz, 

İndi isə yad olub. 

Bir də bu küçələr, 

Bizi bir görməyəcək. 

Ancaq nə yağış, 

Nə də ömürdən, 

Keçən günlər, 

Eşqimizin izini silməyəcək. 

Bəlkə bu küçələr də 

Bizim tək qocalacaq. 

Ancaq sevgimizdən, 

Əbədi iz qalacaq. 

 

                            09.09.2009 
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İnsan alqışı 

 

İnsan qarğışı, ahı, 

Bir qul eyləyər şahı. 

Bir insan da alqışı, 

Bahar eyləyər qışı. 

 

Olmasın bəla, azar, 

Olmasın giley-güzar. 

Düşmənçilik daha bəs, 

Mehriban olsun hər kəs. 

 

Könlümüzü yormayaq, 

İnsan qəlbi qırmayaq. 

Şeytana da uymayaq, 

Dünyanı qəm duymayaq. 

 

Qəlbi sözlü bu Anar, 

İnsanı xoşbəxt sanar. 

Qoy ömrümüz dinc olsun, 

Həyat da sevinc olsun. 

 

                                     11.09.2009 
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Sevəcəyəm səni 

 

Bu dünyanın sonu ölüm olsa da, 

Məhəbbət bir bəla, zülüm olsa da, 

Sevəcəyəm səni ölənə kimi, 

Tale üzümüzə gülənə kimi. 

 

Birgə daddıq bu sevginin dadını, 

Həmin gündən uca tutdum adını. 

Sənə sevgi dolu qəlbimi açdım, 

Günəş kimi qəlbinə işıq saçdım. 

 

Yolumuzda tufan, boran olmasın, 

Bu məhəbbət yarı yolda qalmasın. 

Həstət bizi min bəlaya salmasın, 

Ayrılıq da eşqi bizdən almasın. 

 

Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən, 

İstəsən dərdindən öləcəyəm mən. 

Sevib, sevilmək üçün yaranmışam, 

Bu dünyada sən tək yar qazanmışam. 

 

                                                    11.09.2009 
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Məhəbbət budurmu? 

 

Kirpiyin gözümdə ox oldu sənin, 

Nədən məhəbbətin yox oldu sənin? 

Həsrətin vüsaldan çox oldu sənin, 

Budurmu məhəbbət, budurmu sevgin? 

 

Gözlərim qəlbinə yollar çəkibdi, 

Həsrətin qəlbimə dağlar çəkibdi. 

Ürəyim hicrindən ahlar çəkibdi, 

Budurmu məhəbbət, budurmu sevgin? 

 

Yarı sevib, sonra atan olmusan, 

İndi qəm gölündə batan olmusan. 

Eşqi var-dövlətə satan olmusan, 

Budurmu məhəbbət, budurmu sevgin? 

 

Daha o gözlərin gülməyəcəkdir, 

Qəlbin sevgi nədir, bilməyəcəkdir. 

Ürəyin sakitcə söyləyəcəkdir: 

Budurmu məhəbbət, budurmu sevgin? 

 

                                                           14.09.2009  
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Sevgimiz çiçək olsun 

 

Dünyada eşq, məhəbbət, 

Ən xoş arzu, diləkdir. 

Ürək sevgi ilə dolu, 

Sevgi özü ürəkdir. 

 

Sevgimiz çiçək olsun, 

İtirməsin ətrini. 

Gül-çiçəklə bəzəsin, 

Şeirimin hər sətrini. 

 

Parlasın göy üzündə, 

Məhəbbət ulduzları. 

Ərisin ömrümüzdə, 

Ayrılğın buzları. 

 

                           24.09.2009  
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Məhəbbət şirin nağıldır 

 

Məhəbbət şirin nağıl, 

Həm də ki, gerçəkdi o. 

Dünyalar qədər yaxın, 

Uşaq tək kövrəkdi o. 

  

                                   24.09.2009 
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Vüsala çatmaq çətin 

Mən kasıb, sənsə varlı, 

Mən danlaq görmüşəm, 

Sənsə başı tumarlı. 

Göz yaşlarım qəlbimdə, 

Soyuq buz tək donubdu. 

Sənsə gülüm, dünyada, 

Qəm nədir bilməmisən. 

Həyatın çətinliyin, 

Əzabın görməmisən. 

Bu dünya sənin üçün, 

Şirin bir nağıl olub. 

Mənsə hər an, hər zaman, 

Nağıllar aləmində, 

Dünyanın dərd, qəmində, 

Kimsəsiz bir uşaq tək, 

Əzabları çəkərək, 

Qəmə sipər olmuşam. 

Əyilməz ər olmuşam. 

İndi söylə sevgilim, 

Bizim qovuşmağımız, 

Çəmənlə çiçək kimi, 

Əbədi olmağımız, 

Mümkünmü? yox, əsla, 

Kasıb olan bir aşiq, 

Çətin çatsın vüsala. 

 

                               26.09.2009 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 73 

 

Ürəyim dəniz olsun 

 

Ürəyim dəniz olub, 

Sənin göz yaşlarını, 

Qəlbimə yığam gərək. 

Sənin kədərin üçün, 

Məkan olsun bu ürək. 

 

Gözlərim dünya olsun, 

Dünyamda görəm səni, 

Görəm al güllər kimi. 

Qəlblərimiz bağlansın, 

Qırılmaz tellər kimi. 

 

Sevgimizdə ayrılıq, 

Əgər şahlıq edərsə, 

Qoy qəlbim sipər olsun. 

Sevən insanda gərək, 

Hər zaman təpər olsun. 

 

Həyatım şirin nağıl, 

Nağıllar aləmində, 

Sən şirin bir mələksən. 

Ömrümün hər anında, 

Gülüm, mənə gərəksən. 

 

                                         29.09.2009 
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Azərbaycan qadını 

 

Azərbaycan anası, 

Azərbaycan qadını, 

Hər an uca tutmuşam, 

Sənin təmiz adını. 

 

Bu dünyada hər zaman, 

Xoş gün olsun qismətin. 

Həyata yaraşıqdır, 

Sənin təmiz ismətin. 

 

Azərbaycan qadını, 

İtirməz sədaqətin. 

O zərif gözəlliyin, 

İtirməz təravətin. 

 

Qadın təbəssümüylə, 

Bağça-bağlar gül açır. 

İstəklər qadanlanır, 

Arzular da dil açır. 

 

Qadın bəşəriyyətin, 

Kədərini duyandı. 

Göz yaşıyla dünyanın, 

Günahların yuyandı. 
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Qadın təbəssümüylə, 

Cahan gülər hər bir an. 

Onun ah-naləsindən, 

Dünyamız olar viran. 

 

Neçə qadınlarımız, 

Şəhid anası oldu. 

Dünyamızı hifz edən, 

Onun duası oldu. 

 

Dünyada şirin sözü, 

Mən sənə söyləyirəm; 

Azərbaycan qadını,  

Qarşında baş əyirəm. 

  

                                      14.03.2010  
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Baharda qar 

 

(İlk dəfə gördüm ki, Novruz günü, Bahar fəsli qar yağır) 

 

Yazın nəfəsi duyulur, 

Yurda gəlib gözəl bahar. 

Ömrü bitmir hələ qışın, 

Bahar fəsli yağıbdı qar. 

 

Təbiətdə möcüzə var, 

Yaz zamanı çöllərdə qar. 

Qar yağıbdı göydən yerə, 

Bağça-bağa, dərələrə. 

 

Təbiət verib əmrini, 

Qış bitirir öz ömrünü. 

Duyulur yazın nəfəsi, 

Hər yanda Novruz həvəsi. 

 

Qar əriyər yavaş-yavaş, 

Bitər qışla uzun savaş. 

Bu qış çatar tamam sona, 

Çöllər girər yaşıl dona. 

 

                                     19.03.2010 
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Bu dünyanın min əzabı var imiş  

 

Bu dünyanın min əzabı var imiş, 

Hər əzab da ürəkləri yandırır. 

Qanana, qanmaza dünya dərd verir, 

Varlığını hər insana qandırır. 

 

Kiminin evini yıxıbdı dünya, 

Qəlbləri yandırıb, sıxıbdı dünya. 

Çoxunun sonuna çıxıbdı dünya, 

Bəzən əyilməzi əyir, sındırır. 

 

Bilmək olmur əvvəlini, sonunu, 

Bilinməyir bu dünyanın oyunu, 

Bəzən də qurda döndərir qoyunu, 

Ancaq hər kəsə öz yerin bildirir. 

 

Ehtiyatlı ol, qalxsan da zilə sən, 

Bu dünya sirli aləmdi, biləsən. 

Ömür qısa, güldürəndə güləsən, 

Dünya həm ağladır, həm də güldürür. 

 

                                                 19.03.2010 
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          Ürəyim mənim  

 

Çatdım eşq, məhəbbət, sevgi yaşıma, 

Təkcə sən gəlmisən mənim xoşuma, 

Özgə bir xülyalar girməz başıma, 

Sən oldun istəyim, diləyim mənim. 

 

Özgə bir leylidə sevgi duymadım, 

Hər boyalı gözələ də uymadım. 

Sənsiz mən özümü xöşbəxt saymadım, 

Sən oldun hər zaman gərəyim mənim. 

 

Bəlkə sən mələksən, göydən enmisən, 

Bilmirəm yuxusan, həqiqətmisən? 

Mələk tək ömrümə eşq gətirmisən, 

Ey göylərdən enən mələyim mənim. 

 

Gülüşün bənzəyir bahara, yaza, 

Heyranam səndəki işvəyə, naza. 

Bir könül vermişəm sənin tək qıza, 

Sən oldun canımda ürəyim mənim. 

 

                                                           21.03.2010 
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Səni görmədim 

Yenə oyanıbdır, oyanıb günəş, 

Yenə öz rənginə boyanıb günəş. 

Yeni gün başlayır... həyat axarda, 

Ömrümüzdən keçir qış da, bahar da. 

 

Səni soraq aldım bahardan, yazdan, 

Gözlərim doymayıb o işvə, nazdan. 

Düşünmə unudub bu ürək səni, 

Yenidən arayam mən gərək səni. 

 

Mən səni görmüşəm ay işığında, 

Gözlərim qalıbdı yaraşığında. 

Mən səni itirdim aylı bir gecə, 

O sənli günləri unudum necə?  

 

Mən səni görmədim illər uzunu, 

Görən kimdir çəkir sənin nazını? 

Həsrətin qəlbimdə bir sitəm olub, 

Ayrılıq ömrümdə kədər, qəm olub. 

 

İstəmirəm bu dünyanın varını, 

Hər zaman çəkirəm intizarını. 

Sənsiz günlərimi yuxu bilirəm, 

Ömrümün kədəri, ahı bilirəm. 
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Qəlbində məhəbbət varsa ki, əgər, 

Məhəbbət yolunda yanmağa dəyər. 

Sənin də eşqinə mən çox yanmışam, 

Hər zaman, hər bir an səni anmışam. 

 

Yalnız sən olmusan könül həmdəmim, 

Ayrılıq günündən artıbdır qəmim. 

Bu tale yolları ayrılıq salıb, 

Səninlə görüşə bir ümid qalıb.      25.03.2010 
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Ayrılıq sözünü dilə gətirmə 

 

Deyirsən unudum bu gündən səni, 

Söyləmək asandır, unutmaq çətin. 

Ürək də vəfalı öz sevgisinə, 

Unutmaz bu ürək öz məhəbbətin. 

 

Deyirsən adını silim qəlbimdən, 

Ürəkdən adını silmək olmayır. 

Unutsa eşqini bir zaman ürək, 

Həyatdan zövq alıb, gülmək olmayır. 

 

Daha sən söyləmə “unut” sözünü, 

Ayrılıq sözünü dilə gətirmə. 

Eşqinlə gül açan bağça-bağımda, 

Amandı sevgilim, tikan bitirmə. 

 

                                                 29.03.2010  
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     Məhəbbət bir nəğmədir 

 

Dilimdən acı söz çıxmasın gərək, 

Bir sözüm qəlbinə toxunmasın kaş. 

Ayrılıq əzabı çəkməsin ürək, 

Üzündən kədər, qəm oxunmasın kaş. 

 

Mən sənə yar olum bir ömür boyu, 

Bu ömür yolumuz qəmə dönməsin. 

Qəlbimizdə yansın sevgi çırağı, 

Bu çıraq heç zaman kaş ki, sönməsin. 

 

Gülsün gözlərimiz məhəbbət ilə, 

Hər günü, hər anı səadət bilək. 

Şirin bir nəğməni, şirin bir sözü, 

Bizə ilham verən məhəbbət bilək. 

 

                                                    29.03.2010 
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Mən əsgərəm 

 

Əsgərəm, qoruyuram, 

Vətənimi, anamı. 

Doğrultmalıyam hər an, 

Mənə olan inamı. 

 

Mən bu torpağın, yurdun, 

Vətənimin əsgəri. 

Mənə doğma ev olub, 

Bu torpağın səngəri. 

 

Əsgərəm, and içmişəm, 

Üç rəngli bayrağıma; 

Layiqli əsgər olacam, 

Müqqəddəs torpağıma. 

 

Əsgərəm, vətən mənim, 

Ürəyimdi, qanımdı. 

Bağlıyam bu torpağa, 

Vətən mənim canımdı. 

 

Azərbaycan oğluyam, 

Heç zaman əyilmərəm. 

Koroğlu nəvəsiyəm, 

Qorxu nədi bilmərəm. 
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Mən əsgərəm yurduma, 

Qoruyuram torpağı. 

Qarabağdan asacam, 

Mən üç rəngli bayrağı. 

 

                                     15.06.2008 
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İstanbulum mənim 

 

Ululardan ulum mənim, 

Gözəl İstanbulum mənim. 

İsmin əzbərdir dilimdə, 

Bir günəşsən türk elimdə. 

 

Sən xoş arzum, xoş diləyim, 

Döyünən qəlbim, ürəyim. 

Türk elimə gedən yolum, 

Mənim gözəl İstanbulum. 

 

Səndə həyat həvəsi var, 

Atatürkün nəfəsi var. 

Gözəllərdən gözəl şəhər, 

Hər küçən xoş xatirələr. 

 

Türkiyəmin baş şəhəri, 

Yurdumun qardaş şəhəri. 

Ululardan ulum mənim, 

Gözəl İstanbulum mənim. 

 

                                          23.06.2008 
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Gülüm 

 

Bilirsənmi, başımda, 

Gülüm, nələr dolaşır? 

Sevin, gül ömür boyu, 

Gülmək gülə yaraşır. 

 

Sevincin sevincimdi, 

Kədərin kədərimdi. 

Mənə olan sevgin də, 

Günəşli səhərimdi. 

 

Bağça, bağlar da sənin, 

Gülüşünlə gül açsın. 

Ürəkdə arzu çoxdur, 

Arzular da dil açsın. 

 

Sirrini söylə mənə, 

Sənin sirdaşın olum. 

Birgə ömür yaşayaq, 

Ömür yoldaşın olum. 

 

Bu dünyada hər zaman, 

Gülüm, bağlıyam sənə. 

Təkcə səni dünyada, 

Sevib, sevəcəm yenə.  

 

                                      01.04.2010 
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Sevgini ömür bilək 

 

Göylərin dan ulduzu, 

Yerlərin gözəl qızı, 

Məhəbbətlə bəzəyək, 

Gözəl həyatımızı. 

 

Sevgimizdən güc alaq, 

Məhəbbətlə ucalaq. 

Hər tərəfi eşq olan, 

Yeni dünya yaradaq. 

 

Sevgini ömür bilək, 

Ömürdən qəmi silək. 

Sevgi sevinc payımız, 

Bir danışıb, bir gülək. 

 

Biz ömür sürək qoşa, 

Sevgimizlə baş-başa. 

Sevgimizin harayı, 

Uca dağları aşa. 

 

                                 03.10.2009 
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Daşımışam qəm yükünü 

 

Qəmgin olub, ağlayanda, 

Göz yaşını silən oldum. 

Bir gözümlə mən ağlayıb, 

Bir gözümlə gülən oldum. 

 

Şeir yazdım sətir-sətir, 

Nəğmələrim verər ətir. 

Bu qismətmi, yoxsa nədir? 

Həsrət nədir, bilən oldum. 

 

Kəsəm həsrətin kökünü, 

Daşımışam qəm yükünü. 

Dərdin də ən böyüyünü, 

Bu dünyada bilən oldum. 

 

Sonunu bilməzdim belə, 

Kədər gördüm bilə-bilə. 

Əzab çəkir ürək, sinə, 

Atəş idim, sönən oldum. 

 

                                        04.10.2009 
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Aşiq unudularmış 

 

Alıbdır bir gözəl aşiq könlünü, 

Aşiq həsr eyləyir ona ömrünü. 

Ürəkdən, könüldən məhəbbət axar, 

Sevgi olan yerdə hər an xoş olar. 

 

Birdən tale verdi qanlı hökmünü, 

Hicrana qərq etdi aşiq ömrünü. 

Günlər qəm olur, kədərlə keçir, 

Könül ayrılığın əzabın çəkir. 

 

Sevginin son günü hicran olarmış, 

Aşiqin ürəyi al-qan olarmış. 

Dünyanın kədəri, qəmi dəryadır, 

Ayrılıq özgə bir qəmli dünyadır. 

 

Sevgidə belə bir “qanun” yazılmış, 

Bir gün sevən aşiq unudularmış. 

Qəbul etməsə də qəlb nadanları, 

Unutmaq olmayır unudulanları. 

 

                                                  06.10.2009 
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Aşiqə qəst etmisən 

 

Ürək dolu, qəlb yara, 

Bilmirəm gedim hara? 

Ömür, gün olub qara; 

Qəlbimi qəm etmisən, 

Gözümü nəm etmisən. 

 

Qalmayıb ki, dözüm də, 

Həsrət gəzir gözümdə. 

Kədər var hər sözümdə; 

Dərdimi dağ etmisən, 

Eşqimə lağ etmisən. 

 

Dolanardım başına, 

Bu, gəlmədi xoşuna. 

Sevginin də qışına, 

Ömrümü rast etmisən. 

Aşiqə qəst etmisən. 

 

Səni bildin əziz yar, 

Mən olmadım bəxtiyar. 

Bu el, oba, bu diyar, 

İndi mənə dar gəlir, 

Yaşamaq da ar gəlir. 

 

                                  09.10.2009    
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Gərək unudam səni 

 

Unutmaq çətindir, amma çarə yox, 

Unudum sevgilim, mən gərək səni. 

Əgər, mən yenidən gəlsəm dünyaya, 

Bəlkə, sevməyəcək bu ürək səni. 

 

Qəmini qəlbimdə qəmim bilmişəm, 

Saçımda qar kimi dənim bilmişəm. 

Hicranı özümə qənim bilmişəm, 

Unudam sevgilim, mən gərək səni. 

 

Bu anda unutmaq daha yaxşıdır, 

Bu da bir taleyin acı naxşıdır. 

Ayrılıq həyatın soyuq qışıdır, 

Unudam sevgilim, mən gərək səni. 

 

Eşit sözlərimi, gülüm, yaxşı bil, 

Onsuz da bu sevda baş tutan deyil. 

Keçəcək ömürdən neçə ay, fəsil, 

Unudam sevgilim, mən gərək səni.  

 

                                                          09.10.2009 
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 Doğma məkan 

 

Mən qərib bir diyarda, 

Gülü tikan bilmişəm. 

Yalnız öz vətənimi, 

Doğma məkan bilmişəm. 

 

Bulaqları dupturu, 

Saf suyundan içmişəm. 

Babadağ, Qoşqar, Kəpəz, 

Dağlarından keçmişəm. 

 

Qızları qeyrətlidir, 

Nigarı, Həcəri var. 

Qarabağı bir cənnət, 

Şuşa, Kəlbəcəri var. 

 

Milləti var əyilməz, 

Düşməni qul edibdir. 

Keçmişi, bu günü var, 

Milyon il yol gedibdir. 

 

Ürək səni hər zaman, 

Çiçəkli bahar bilər. 

Qədrini bu millətin, 

Bir də bu Anar bilər. 

   

                                       14.10.2009     
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Novruz gəlir 

 

(2001-ci ildə mətbuatda çıxan ilk şeirim) 

 

Yurdumuza Novruz gəlir, yaz gəlir, 

Tərifinə kaman gəlir, saz gəlir. 

Sevincimiz tonqal olub alışır, 

Tonqal üstə küsənlər də barışır. 

 

Şamlar yanır xonçalarda al-əlvan, 

Ulduzlardan açıq səma çıraqban. 

Yumurtalar çeşid-çeşid boyanır, 

Yatan torpaq yuxusundan oyanır. 

 

Bu novrağı salamlayır çiçəklər, 

Öz dilində nəğmə deyir böcəklər. 

Şeir yazdım Novruzumun xətrinə, 

Bənövşədən ətir qatdım sətrinə. 

 

Yurdumuza Novruz gəlir, yaz gəlir, 

Tərifinə kaman gəlir, saz gəlir. 

Novruz üçün bir xonçadır kəndimiz, 

Bu xonçanı tamaşa gəlin siz. 

 

                                             01.03.1999 
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Tələbəlik illəri 

 

Sevib, sevilməyi sən öyrətmisən, 

Qəlbləri yandırıb, sən göynətmisən. 

Sən neçə arzu, istək öyrətmisən, 

Əziz, şirin tələbəlik illəri. 

 

Məhəbbt baş üstə çətir olubdur, 

Solmaz çiçək olub, ətir olubdur. 

Məhəbbət şeirimdə sətir olubdur; 

Sevgi dolu tələbəlik illəri. 

 

Bu həyatı  şirin, çətin görürsən, 

Ömrünü əyilməz, mətin görürsən. 

Dostların da məhəbbətin görürsən, 

Dost soraqlı tələbəlik illəri. 

 

Gələcək illərə yollara açır o, 

Gələcək günlərə işıq saçır o, 

Xoş bir ümidlərlə aşıb-daşır o; 

Xoş ümidli tələbəlik illəri. 

 

                                         18.10.2009 
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Dünya sınaq meydanıdır 

 

Susur nəğmələrim, susur dodaqda, 

Xoş günlər gözləyir məni uzaqda. 

İnsan ömür boyu, hər an sınaqda; 

Gözlər qan ağlayır, ürək dözməyir, 

Vüsal da hicrana indi baş əyir. 

 

Gülür ayrılığın, gülür gözləri, 

Bükülür vüsalın yorğun dizləri. 

Çətin olur bu dünyanın illəri; 

Bu dünya, kainat sınaq meydanı, 

Bəzən dost eyləyər namərd, şeytanı. 

 

Ömür yanağını qəmli küləklər, 

Bəzən də puç olur arzu, diləklər. 

Əzaba dözməyir qəmli ürəklər; 

Qəm-qüssə günlərə qoşulub gəlir, 

Gəlir taleyinə, quş olub gəlir. 

 

Yox əsla, demirəm dünya qəm gölü, 

Açır çiçəkləri, açır həm gülü. 

Anar, sən gəl, həyatı bilmə ölü; 

Demə, bu dünyanın sevinci yoxdur, 

Uğuru, xoş günü qəmindən çoxdur. 

 

                                                       21.10.2009  
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Bu dünyaya gəlməyəcəyəm 

 

Mən ki, bu dünyaya gəlməyəcəyəm, 

Mən səni bir daha yenidən sevəm. 

Doğulam yenidən, sevəm yenidən, 

Açam ürəyimi “sevirəm” deyəm. 

 

Yenidən yolunda dayanam sənin, 

Yolların gözümü yorsun yenə də. 

Gərək ki, biz sevək, həyat qısadır, 

Dünya qalmayacaq mənə, sənə də. 

 

Dünya məhəbbətdən yoğrulub gülüm, 

Dünya bir çiçəkdir, məhəbbət ətir. 

Qaytar o günləri, qaytar ömrümə, 

O xoş günlərimi yenidən gətir. 

 

                                                 22.10.2009 
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Mənim məhəbbətim 

 

Mənim məhəbbətim göylərə sığmaz, 

Göylər də baş əyir məhəbbətimə. 

Mənim məhhəbtim qaranlıq görməz, 

Günəş işıq saçır səadətimə. 

 

Xəyalım yenə də göy üzündədir, 

Məhəbbətdir fikrim, eşqdir xəyalım. 

Dünya təzələnir eşq nəfəsilə, 

Təmizdir düşüncəm, təmiz amalım. 

 

Yerlər dilə gəlir, əhsən söyləyir, 

Torpağın, suyun da min diləyi var. 

Könül cəfa çəkir ta əzəl gündən, 

Sevən aşiqlərin saf ürəyi var. 

 

Mənim məhəbbətim başqa bir aləm, 

Sevinci bir yana, qəmi bir yana. 

Anar, fəxr eylə ki, məhəbbətinlə, 

Sənin məhəbbətin sığmaz cahana. 

 

                                                     22.10.2009  
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Bakı nəğməsi 

 

Mavi Xəzər qucağında, 

Ana vətən ocağında, 

Firəvan, kefi çağ Bakım. 

Hər yanda üzü ağ Bakım. 

 

Yurdum üçün qızıl küzə, 

Gözəlliyi bir möcüzə. 

Gəlməyəsən heç vaxt gözə, 

Xoşbəxt Bakım, gözəl Bakım. 

Hər duyğudan əzəl Bakım. 

 

Sənət yurdu, şair yurdu, 

Vətənimə işıq, nurdu. 

Keçmişin də bir qürurdu, 

Adın ellər gəzər Bakım. 

Sirdaşındı Xəzər, Bakım. 

 

Hərdən mavi dəniz coşur, 

Anar sənə nəğmə qoşur. 

Yazım neçə kəlmə, Bakım. 

Gözəl Bakım, nəğmə Bakım. 

  

                                                26.09.2007 
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Əgər sevirsənsə məni 

 

Əgər sevirsənsə ürəkdən məni, 

Dilinə bir yalan gətirmə gülüm. 

Mən sənə inanıb, könül bağladım, 

O sevgi, inamı itirmə gülüm. 

 

Səni gül bilmişəm, güllərdən əziz, 

Olmasan yanımda, ollam kimsəsiz. 

Neynirəm çiçəyi, gülləri sənsiz? 

Bağımda bir tikan bitirmə gülüm.   

 

İnsan möhtac olur arzu, diləyə, 

Sevgimizdir çatan hər an köməyə. 

Yaralı könlümə, aşiq ürəyə, 

Hicran xəncəlini batırma gülüm.  

 

Ayrılıq ölümdən bil ki, yamandı, 

Oduna hər zaman Anar yanandı. 

Qəst etmə aşiqə, hələ cavandı, 

Bu ömrü sonuna yetirmə gülüm. 

 

                                                    07.04.2010 
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                    Gəl, vidalaşaq 

 

Gəl, vida günüdür, gəl, vidalaşaq, 

Bu, tale, qismətdir-kədər, qəm yemək. 

Ayrılıq günüdür, hicran günüdür, 

Ayrılıq özü də bir görüş demək. 

 

Gəl, vida günüdür, vida söyləyək, 

Elə söyləyək ki, göylər bilməsin. 

Baxıb ayrılığa, baxıb həsrətə, 

Dostlar kədər çəkib, düşmən gülməsin. 

 

Ayrılıq əzabdır, ən böyük əzab, 

Əzabdab ürəklər yara bağlayar. 

Silinməz sevginin qəmli göz yaşı, 

Ürəklər ağlayar, gözlər ağlayar. 

 

Ötən görüşləri bir yada salaq, 

Düşünək yenidən, duyaq yenidən. 

Ayrılıq olsa da ölümdən betər, 

Bu dünyanı xoşbəxt sayaq yenidən. 

 

Gülüm, halal edək saf sevgimizi, 

Sevgimiz, eşqimiz qoy halal olsun. 

Qəmli ayrılığın odun söndürən, 

Hicranı ağladan qoy vüsal olsun. 

 

                                                   24.10.2009  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 101 

 

Qələbə türkündür, zəfər türkündür! 

 

Türklüyün bayrağı enməyəcəkdir, 

Yanar ocaqları sönmöyəcəkdir, 

İgidlər yolundan dönməyəcəkdir, 

Qələbə türkündür, zəfər türkündür! 

 

Bu yurdun nəfəsi Qurandan gəlir, 

Sorağı Qafqazdan, Turandan gəlir, 

Uğuru taledən, Tanrıdan gəlir, 

Qələbə türkündür, zəfər türkündür! 

 

Azəri yurdu da türk elləridir, 

Nəsimi, Füzuli nəsillərdir, 

Məğlubiyyət türkün nəs illəridir, 

Qələbə türkündür, zəfər türkündür! 

 

Atatürk, Heydər tək şəxsiyyəti var, 

Xoş arzu, xoş istək, xoş niyyəti var, 

Vətənə, millətə sədaqətə sədaqəti var, 

Qələbə türkündür, zəfər türkündür! 

  

                                                          29.10.2009 
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      Sən olmayanda 

 

Yanımda olmasan könül dinməyir, 

 Ürək də eşqindən heç isinməyir, 

 Qəlbim ilhamlanıb, bil, sevinməyir, 

 Könlümün söhbəti, həm sözü sənsən. 

 

  Neynirəm sənsiz mən dəstə gülləri, 

  Fəryadım bürüyür bütün elləri, 

  Səslənir könlümün qəmli telləri, 

  Qəlbimin ocağı, həm közü sənsən. 

 

   Çiçəklər ahımdan baxçamda solar, 

   Dünyanın kədəri könlümə dolar. 

   Olmasan, ürəyim intizar qalar, 

   Anarın həyatı, həm sözü sənsən.  

 

                                                      29.10.2009 
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               Sevgi 

 

Bu dünya durduqca sevgi var olar, 

İnsan doğulduqca sevgi doğular. 

Sevgilər yaranar yandıqca ürək, 

Sevginin qədrini biləsən gərək. 

 

Hər yanan ürəyin odu sevgidir, 

Qayəsi sevgidir, adı sevgidir. 

İnsanı yaşadan eşq, məhəbbətdi, 

Bəzən əvvəli nur, sonu zülmətdi. 

 

Bəzən bir sevgidə ilanlar yatır, 

Acı bir xəyanət, yalanlar yatır. 

Sevgi bir qüvvədir, qaçmaq da olmur, 

Hərdən də qoynuna uçmaq da olmur. 

 

Həyatın çiçəyi, gülü sevgidir, 

Döyünən ürəyi, dili sevgidir. 

Bu dünya durduqca sevgi var olsun, 

Bütün sevənlər də bəxtiyar olsun. 

 

                                                        27.10.2009 
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  102. Sevib, sevilən Bakı 

 

Ucalıbdı qoynunda, 

Neçə göydələn, Bakı. 

Mənə doğma, əzizsən, 

Əyri, köndələn, Bakı. 

 

Sən ey doğma şəhərim, 

Sənə həmdəm Xəzərim. 

Sən işıqlı səhərim, 

Hər an gözəlsən, Bakı. 

 

Yanağın nəm olmasın, 

Həyatın qəm olmasın,  

Bəxtin də kəm olmasın, 

Gülüb, sevinən Bakı. 

 

Qoynunda iz qoymuşam, 

Xoş ətrini duymuşam, 

Səni anam saymışam, 

Sevib, sevilən Bakı.  

 

Qalmayasan kimsəsiz, 

Bir keşikçindi dəniz. 

Anara doğma, əziz, 

Hər an yüksələn, Bakı. 

 

                                        13.04.2010 
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103. Bu eşqi necə danım? 

 

Dağ başında qar mənəm, 

Kaman mənəm, tar mənəm, 

Doğma, əziz yar mənəm, 

Sənə qurban bu canım, 

Bu eşqi necə danım? 

 

Şirin elə dilini, 

Gəl, darayım telini, 

Ol anamın gəlini, 

Səni həyatım sanım, 

Bu eşqi necə danım? 

 

Sən gül, mənsə bülbüləm, 

Eşqim yaşayır hələm, 

Qoyma dərdindən öləm, 

Sənsiz kül olub, yanım, 

Bu eşqi necə danım? 

  

Mən olmuşam ağlayan, 

Sənə könül bağlayan. 

Ürəyimi dağlayan, 

Ala gözlü ceyranım, 

Bu eşqi necə danım? 

 

İncilərdən incisən, 
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Aman, məndən incisən. 

Qəlbimin sevincisən, 

Şirin sözlü cananım, 

Bu eşqi necə danım? 

    

                            13.04.2010 
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104. Qədrimi ellər biləcək 

 

Bu ellər biləcək mənim qədrimi, 

Şairin qədrini el-aləm bilər. 

Bu dünya şairçün başqa dünyadır, 

Dünyanı həm sevinc, həm də qəm bilər. 

 

Şairin qəlbində min sözlər yatar, 

Hər sözü bir dünya, bir kainatdır. 

Şeirlər bir sirrli cahana bənzər, 

Şeirlər şairçün qoldur, qanaddır. 

 

Şairin şöhrəti bu torpaqdadır, 

Bu xalqın şairə min hörməti var. 

Şair olan yerdə çiçək dil açır, 

Gülün, çiçəyin də məhəbbəti var. 

 

Hər şeir, hər nəğmə Vətən deməkdir, 

Anaram, bilirəm elin qədrini. 

Haramdı, bilməsəm əgər dünyada, 

Torpağın qədrini, dilin qədrini. 

 

                                             01.11.2009 
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105. İşıqlı sabahlar 

 

Gələcək günlərin xoş sorağında,  

Ümid, arzu ilə ürək doludur. 

Bu yollar uzanır sabaha doğru, 

Yolumuz işıqlı Tanrı yoludur. 

 

Ürəklər quş olub, uçar yenidən, 

Daha eşitmərik fəryad səsini. 

Ocağın hər zaman yanar görərik, 

Atəş ölkəsini, od ölkəsini. 

 

Mənası dərindir hər keçən günün, 

Hər gələn gündə də məna görürəm.  

Nura boyanıbdı bu yer kürəsi, 

Dünyanı işıqlı dünya görürəm. 

 

Tanrı əfv eyləyib yəqin dünyanı, 

Bəlkə bağışlanıb daha günahlar. 

Gələcək günlərdən zövq alaq gərək, 

Bizimdi işıqlı, nurlu sabahlar. 

                                

                                         02.11.2009  
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106. Mən sənli yollara gələn deyiləm 

 

İndi bu səhər də o səhər deyil, 

İndi bu günəş də başqa cür doğur. 

Səni unutmuşam, gərək deyilsən, 

Nə həsrət bilirəm, nə kədər boğur. 

 

Ayrılıb yolumuz haçandı gülüm, 

Mən sənli yollara gələn deyiləm. 

Ağlasan dənizlər, sən göylər kimi, 

Sənin göz yaşını silən deyiləm. 

 

Nə bir sevgimizdən iz qalıb daha, 

Nə də göylər kimi yaxınsan mənə. 

Düşünmə sevgim də ölübdür artıq, 

Sevib, sevilməkçün yaşaram yenə. 

 

Daha mənası yox göz yaşlarının, 

Mənsiz göz yaşların selə dönəcək. 

Mənim ürəyimsə gözəl bir yarın, 

Eşqindən çiçəyə, gülə dönəcək. 

 

                                         03.11.2009 
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       107. Qəlbimdə arzu qalmasın 

 

Yaşamaq istərəm sevib, sevərək, 

Dünyada kədərli olmaq istəməm. 

Həm sevinc, həm də qəm olur həyatım, 

Təpədən dırnağa sevinc, həm qəməm. 

 

Bəzən göz yaşlarım qurumaz olur, 

Göz yaşlarımda da min bir sirr yatır. 

Hərdən ümid olmasa da sabaha, 

Yenidən qəlbimdə ümid boy atır. 

 

Anaram, cavanam, canıma dəymə, 

Qəlbimdə bir arzu, dilək qalmasın. 

Məndən bu dünyaya, bu yer üzünə, 

Yaralı bir könül, ürək qalmasın. 

 

     03.11.2009  
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  108. Vətən ürək deməkdi 

 

Parçalanıb,bölünmüşük, 

İtirmişik Qarabağı. 

Torpağımda at oynadır, 

Neçə gədə, neçə yağı. 

 

Kəlbəcər, Şuşa, Xocalı, 

Yağılara əsir olub. 

Hanı Koroğlu hünəri? 

Bu da mənə bir sirr olub. 

 

Qanla gedən torpaqları, 

Gərək biz də qanla alaq. 

Bizə qənim düşmənlərin, 

Üzərində zəfər çalaq. 

 

Bölüblər,bölünmüşük, 

Bölünərək kiçilmişik. 

Görən günahımız nədir? 

Zəmi kimi biçilmişik. 

 

Parçalanan Vətən deyil, 

Parçalanan ürəkdi. 

Çün ki, Vətən özü də, 

Bütöv ürək deməkdi. 

 

    04.11.2009  
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109. Bu dünyadan baş götürüb gedəcəm 

 

Aman Allah, gözümü yaş alıbdı, 

Gözlərimi yaş götürüb, gedəcəm. 

Zalım dünya məni dərdə salıbdı, 

Bu dünyadan baş götürüb, gedəcəm. 

 

Sevgi dilədim ala gözlü yardan, 

Bilmirəm bu ayrılıq gəldi hardan? 

Bar görmədim neçə yazdan, bahardan, 

Qar, boranlı qış götürüb, gedəcəm. 

 

Çox görmüşəm zülümkarı, zalımı, 

Anar, bir kimsə sormayıb halımı. 

Dəyişəcəm taleyimdə yolumu, 

Bu dünyadan baş götürüb, gedəcəm. 

 

                                                        14.04.2010 
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110. Azərbaycanım mənim 

 

Ellərini görmüşəm, 

Güllərini dərmişəm, 

Hər bir tərəf möhtəşəm, 

Azərbaycanım mənim! 

 

Oğulların ər olub, 

Düşmənə sipər olub, 

Qızların Həcər olub, 

Azərbaycanım mənim! 

 

Sən soy-köküm, sən adım, 

Uçmaq üçün qanadım. 

Neçə arzum, muradım, 

Azərbaycanım mənim! 

 

Keçmişinlə öyündüm, 

Ürək olub, döyündüm. 

Torpağında böyüdüm, 

Azərbaycanım mənim! 

 

Sənə mən can demişəm, 

Canı qurban demişəm. 

Çörəyini yemişəm, 

Azərbaycanım mənim! 
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Hər yerin bir tamaşa, 

Baxdıqca göz qamaşa. 

Yaşa, yaşa, min yaşa, 

Azərbaycanım mənim! 

 

                                    14.04.2010 

 

 

   111. Varlı 

 

Varlıya nə var ki,  

Sanki onundur, 

Yerlər, 

Göylər, 

Dənizlər... 

Dörd yanında kənizlər, 

Hər gün onu əzizlər. 

Varlıya nə var ki, 

Nə dərdi var, nə qəmi. 

Var-dövlətin xətrinə, 

Hamı olur həmdəmi. 

Bu dünyanın kədəri, 

Kasıb üçün yaranıb. 

Kasıbın xoş günləri, 

Daraq ilə daranıb. 

Varlıya nə var ki, 

Gülür könlü, ürəyi. 

Boldu ruzu, çörəyi. 
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Varlı sürər xoş ömrü, 

Bahar olar qış ömrü... 

Gərək insan uymasın, 

Bu dünyanın varına. 

Tanrı göz yuman deyil, 

İnsan günahlarına. 

Haram pullar qazanıb, 

İnsan günah tapmasın. 

İnsan günah qazanıb, 

İnsanlığı atmasın. 

 

                           06.11.2009 

 

 

 

 

112. Sənin gül baxışların 

 

Sənin qara gözlərin, 

Gülüm, gül baxışların, 

Əridər buzlarını, 

Qar-boranlı qışların. 

 

Olsa boran, yağışlar, 

Yenə sənlə xoş olar. 

Gülüm, o gül baxışlar, 

Mənə həyat bağışlar. 
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Gülüşünlə gül açar, 

Gözlərin də nur saçar. 

Ürəyim quş tək uçar, 

Kədər məndən gen qaçar. 

 

Sən işıqlı gündüzüm, 

Yoxluğuna yox dözüm. 

Ey sevimli əzizim, 

İşıqlı həyat bizim. 

 

Bir can alır yerişin, 

İşvə ilə gəlişin. 

Bir həyatdı gülüşün, 

Mənimlə hər görüşün. 

 

    06.11.2009  
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 113. Neyləyim? 

 

Bilmirəm bu hicranı kim çağırdı, 

Sənsiz günlər gülüm, mənə ağırdı. 

Bir zaman ömrümə sevinc yağırdı, 

Özgəsinin yarı oldun neyləyim? 

Başqa bağın barı oldun neyləyim? 

 

Sanırdım ki, sən varsan yoxdur qəmim, 

Səndən özgə yoxdur mənim həmdəmim, 

İndi qəmə dönüb mənim aləmim, 

Özgəsinin yarı oldun neyləyim? 

Başqa bağın barı oldun neyləyim? 

 

O mənalı gülüşün olmayacaq, 

Sən getmisən gəlişin olmayacaq. 

Mənimlə də görüşün olmayacaq, 

Özgəsinin yarı oldun neyləyim? 

Başqa bağın barı oldun neyləyim? 

 

      07.11.2009 
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114. Görüşünə gələrəm 

 

Mən bir dəniz yaradıb, 

Gözlərimin yaşından, 

Görüşünə gələrəm, 

Dünyanın o başından. 

 

Görüşünə gələrəm, 

Sənin güllə, çiçəklə. 

Gülüm, çiçək nədir ki? 

Gələrəm saf  ürəklə. 

 

Yollarımız uzaqdı, 

Qəlblərimizsə yaxın. 

Bəlkə bu qismətidi, 

O yaradan Allahın. 

 

Səni röyada görməyim, 

Mənim görüş payımdı. 

Görüşünə gəlməyim, 

Sevinc, gülüş payımdı. 

 

Gülüm sənin hər zaman, 

Görüşünə gələrəm. 

Səninlə bu dünyanı, 

Mən firavan bilərəm. 

 

    08.11.2009 
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115. Görüşə gəl 

 

Sənə gözəllik yaraşır, 

Sürməni çək, bəzən gözəl. 

Bir bizə qonaq gələsən, 

Məndən ayrı gəzən gözəl. 

 

Dodağıma gülüş qonar, 

Ürəyimdə kədər donar. 

Əgər görüşə gəlməsən, 

Ürəyim od tutub yanar. 

 

Bu sirrdi, bilmirəm niyə, 

Əlacımız xoş taleyə. 

Bəxtimə də qəm gətirmə, 

Qoyma ki, könlüm qəm yeyə. 

 

Gəl görüşə gərəyimsən, 

Sən döyünən ürəyimsən. 

Həyatımı sən xoş edən, 

Sevimli yar mələyimsən. 

 

     09.11.2009 
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116. Ağaclar ölür 

 

 

Ağaclar da insan tək, 

Yaşayır, ömür sürür. 

Dünyanın sevincini, 

Həm də qəmini görür. 

 

Ağacın hər yarpağı, 

Onun ömür yaşıdı. 

Onun dərin köküsə, 

Keçmişi, yaddaşıdı. 

 

Ağaclar da yaşayır, 

İnsanlar da bənzəyir. 

Nə yaxşı ki, ağac var, 

Təbiəti bəzəyir. 

 

Bəzən bir insan əli, 

Cavan ağacı kəsir. 

Bir təsəlli üçünsə, 

Deyir: bu da bəsidir. 

 

O kəsilən ağacın, 

Hələ xeyri olardı. 

Təbiəti, aləmi, 

 Zəhərdən qoruyardı. 
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Ağacların yarpağı, 

Bizə nəğmə söyləyir. 

Onlar tanrıya bağlı, 

Allaha da baş əyir. 

 

Hər yaz fəsli gələndə, 

Torpaq tək onlar gülür. 

Payızda ağaclar da. 

Bahara kimi ölür.    12.11.200 
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    117. Millətə xitab 

 

Qeybət etdik, din-bərəkət də getdi, 

Ayıldıq ki, bu məmləkət də getdi. 

Yaltaq olub, şah əlini yaladıq, 

Əlimizlə yurdumuzu taladıq. 

Rüşvət alıb, rüşvət verdik hər zaman, 

Rüşvətxoru bildik igid, qəhrəman. 

Gərək ələklə yenidən ələnək, 

Əzəldən beləyik çətin düzələk. 

Bu dövran da gedir əcəb tərsinə, 

Qulaq verdik qeyrətsizin dərsinə. 

Yamanlar əcəb indi başdan çıxır, 

Yaxşıların çörəyi daşdan çıxır. 

Bu millətin pul keçdi xəyalından, 

Sabir yazdı bu millətin halından, 

Bu millət də dönmədi heç yolundan, 

Canını da xalq az sevdi pulundan. 

Anar xitab edir bu xalq, millətə, 

Yaxşılar da çəkilməsin xəlvətə. 

 

      16.11.2009 
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118. Qayıdaq o günlərə 

 

Getmisən xeyli vaxtdı, 

Yolların uzun olub. 

Ömründə neçə payız, 

Neçə qış, yazın olub. 

 

Nə baharda, nə qışda, 

Sən məni soraq etdin. 

Səni özümə yaxın, 

Sən məni uzaq etdin. 

 

Həsrət qaldım hər zaman, 

Sənsiz xoşbəxt bir günə. 

Gedən gündən əzizim, 

Həyat döndü sürgünə. 

 

Qayıt, ömür qısadı, 

Həyat gəldi-gedəri. 

Qayıdaq o günlərə, 

Unudum bu kədəri. 

 

Qayıdaq o günlərə, 

Qayıdaq gülüm, qoşa. 

Əbədi ömür sürək, 

Sevgimizlə baş-başa. 

 

                                  18. 04. 2010 
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119. Qədrimi bilmədin 

 

Keçər günlər, keçər aylar, 

Neçə payız, yaz olacaq. 

Kədərin dünya qədəri, 

Sevincinsə az olacaq. 

 

Həsrətim gözlərində yaş, 

Göz yaşını siləcəksən. 

Günlər keçər yavaş-yavaş, 

Qədrimi gec biləcəksən. 

 

Qədrimi bilmədin mənim, 

Peşmançılıq fayda verməz. 

Məni axtaran gözlərin, 

Axtarsa da, bir də görməz. 

 

Sən ətrimi çiçəklərin, 

Ətrindən duyacaqsan. 

Etdiyin o günahları, 

Göz yaşınla yuyacaqsan. 

 

Qəlbindəki o məhəbbət, 

Alışacaq, bir də sönməz. 

Daha gözləmə Anarı, 

Küsüb səndən, bir də dənməz. 

 

                                               18.04.2010 
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120. Ömür kitaba bənzər 

 

Ömür kitab, günlər varaq, 

Ömür keçir varaq-varaq. 

Pis günləri unudaraq, 

Xoş günlərə qucaq açaq, 

Sevgimizdən göyə uçaq. 

 

Ömür düşür dəmdən-dəmə, 

Bir gün sevinc, bir gün qəmə. 

Pis günlərə sən gün demə, 

Yaxşı günün qədrini bil, 

Bu həyat əbədi deyil. 

 

Ömür kitab, vardır sonu, 

Əcəl gəlib bağlar onu. 

Çatmamışkən ömrün sonu, 

Yaxşılıq et, mərd tək yaşa, 

 Bu yolda dön silahdaşa. 

 

                                          18.04.2010 
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121. Yağsın məhəbbət yağışı 

 

Kədəri almayaq vecə, 

Səhər olsun zülmət gecə. 

Ömrümüz firəvan keçə, 

Bahar olsun ömrün qışı, 

Yağsın məhəbbət yağışı. 

 

Mənə gəlsin bəla, qada, 

Canım olsun yara fəda. 

Sevinc olsun bu dünyada, 

Sevənlərin gül naxışı, 

Yağsın məhəbbət yağışı. 

 

Çatılmasın yarın qaşı, 

Qurusun gözünün yaşı, 

 Sevinc bəxş etsin baxışı, 

 Yaxsın məhəbbət yağışı. 

 

   

                                 18.04. 2010 
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122. Sən Allah incitmə məni 

 

Eşq yuvasıdır ürəyim, 

Sən Allah incitmə məni. 

Sən xoş arzu, xoş diləyim, 

Sən Allah incitmə məni. 

 

Könül küsər, barışmayar, 

Ocaq sönər, alışmayar. 

Dil lal olar-danışmayar, 

Sən Allah incitmə məni. 

 

Çəkmə qəlbə hicran dağı, 

Həsrətin çəkdirər ahı. 

Sevirsənsə sən Allahı, 

Sən Allah incitmə məni. 

 

Sevə-sevə qoy ucalım, 

Eşqə düşüm tez qocalım. 

Şirinim, şəkərim, balım, 

Sən Allah incitmə məni. 

 

Sən güləndə aləm gülər, 

Qədrini aşiqin bilər. 

Anar sənsiz ölüm dilər, 

Sən Allah incitmə məni. 

 

                                   20.04.2010 
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123. Sənətim yaşadar məni 

 

Vüqarlı bir dağ olaram, 

Hər an üzü ağ olaram, 

Mən ölsəm də, sağ olaram, 

Məni sənətim yaşadar. 

 

Başdan-başa məhəbbətəm, 

Elim üçün fəxarətəm. 

Görsəm neçə zülüm, sitəm, 

Məni sənətim yaşadar. 

 

Vətənimdi tək ünvanım, 

Hər dəqiqəm, hər bir anım. 

Köç etsə ömür karvanım, 

Bu torpaqda izim qalar. 

 

Göl olmuşam dama-dama, 

Böyüyüb çatmışam kama. 

Məndən bu gözəl dünyama, 

Neçə-neçə sözüm qalar.  

 

                                    20.04.2010 
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124. Sevgi böyük qüvvədir 

 

İnsanı ağladan da, 

Güldürən də sevgidir. 

İnsanı yaşadan da, 

Öldürən də sevgidir. 

 

Sevgi böyük qüvvədir, 

Tanrı qismətə yazır. 

Acı sevgi insana, 

Bəzən də qəbir qazır. 

 

Hər kəsin taleyində, 

Qoy sevgi şirin olsun. 

Məhəbbət hər bir kəsin, 

Bütün bəşərin olsun. 

 

                              29.03.2009 
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125. Qalacaq 

 

Dünya təzələnir, dünya yepyeni, 

Yaxşı ol, unutmaz heç zaman səni. 

Sev dünyanı, sev anan tək vətəni, 

Yaxşının dünyada izi qalacaq. 

 

Yaxşıyadır bu dünyanın gümanı, 

İllər ötüb, dəyişəcək zamanı. 

Həyat unudacaq pisi, yamanı, 

Dünyanın doğrusu, düzü qalacaq. 

 

Şirindən şirindir, baldan da şəkər, 

Bu böyük kainat, bu böyük bəşər. 

Hər kəsin ömrünə əcəl pay düşər, 

İnsanın dünyada gözü qalacaq. 

 

 

Anar fəxr et, Azəri övladısan, 

Sən də bu torpağın bir ad-sanısan. 

Vətən üçün yaradırsan, yazırsan, 

Şairin el üçün sözü qalacaq. 

 

 

       31.03.2009  

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 131 

 

 

 126. Sən ağlayırsan 

 

Sən ağlayırsan, mən də qəmginəm, 

Mən ağlayanda sənsə gülürdün. 

Əzab verirdin bir zaman mənə, 

Əzablarınla sən öyünürdün. 

 

Özünü hər an sən uca bildin, 

Sevgimə baxdın üsdən aşağı. 

Daha yox sənə eşq, məhəbbətim, 

Sönübdür eşqin yanar ocağı. 

 

Səni bilirdim ömrümə günəş, 

Gülüşün bir vaxt dərdimə dərman. 

Tale hökmünü dəyişib indi. 

Budur taledən. Bax budur fərman. 

 

Sən ağlayırsan, bu, qismətindi, 

Ağlayacaqsan bil ki, sən hələ. 

Özün seçibsən gülüm, bu yolu, 

Özün-özünə qurubsan tələ. 

 

      04.03.2009 
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 127. Yollar ayrıcında 

 

Baxıram yollarına, 

Yolun da uzun olub. 

Sənin eşq, məhəbbətin, 

Qəmli könlümə dolub. 

 

 

Bilmirəm nə səbəbə? 

Hər əzabı almışam. 

Sən ki, dönən deyilsən, 

Yollarında qalmışam. 

 

 

Mən deyiləm aşiqin, 

Səni sevən ürəkdi. 

Bu əzablar nə sənə, 

Nə də mənə gərəkdi. 

 

 

Bilmirəm ki, mən nədən, 

Sənə belə vuruldum. 

Hər sözdən inciyərəm, 

Nə səndən incimişəm, 

Nə yolunda yoruldum. 
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İstəyirəm ki, yenə, 

Yollarına gedim mən. 

Ürək deyir get,amma, 

Ağıl deyir: dayan, dur, 

Yaxşı, doğru yol budur. 

 

     08.04.2009 
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 128. Var-dövlətə aldanma 

 

Həyat bəzən endirir, 

Dağ başında duranı, 

Xəzinələr toplayıb, 

İmarətlər quranı. 

 

Bilmək olmur həyatın, 

Gələcək sabahını. 

Dünən qəlbdən gülənin, 

Eşidirik ahını. 

 

Bəlkə bizik günahkar, 

Dəyişirik həyatı. 

Məhv edirik hər zaman, 

Bu gözəl kainatı. 

 

Bu dünyanın aldanma, 

Dövlətinə, varına. 

Gün gələr rast gələrsən, 

Ömrün boran, qarına. 

 

     09.04.2009 
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 129. Ağarıb anamın saçı 

 

Ömrü keçibdir belə, 

Beş gün şirin,beş gün acı. 

Ağarıb anamın saçı. 

Saçlarına ağ dən düşüb, 

Bilmirım ki, nədən düşüb. 

Ağ saçlarda izləri var, 

Neçə əzablı yolların, 

Şirin, mənalı yolların. 

Dincəlmişəm neçə zaman, 

Açıbdır mənə qolların. 

Necə də şirindir ana, 

Mənim rahatlığımdan, 

Sevinc bəxş oldu ona. 

Güləndə gülənim oldu, 

Dərdimi bilənim oldu. 

Ağarıb anamın saçı, 

Bu kədərim, qəmim oldu. 

Yaş ötür, anam qocalır, 

Sevincimdən o, güc alır. 

Mənim üçün hər an cavan, 

Demirəm, anam qocadır. 

Mənim üçün o, mehriban, 

Ucalardan ən ucadır. 

Əzabımı çəkdi anam, 

Yox, demirəm təkdi anam. 

Atam da var köməyimdə,  
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Hər ikisi ürəyimdə. 

Anar sənə qurban deyir, 

Diz çökür, sənə baş əyir. 

Ağarmış saçına baxıb, 

Ana, ürəyim qəm yeyir. 

 

     

  18.04.09 
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 130.Mən səni görməsəm 

 

Sənin gülüşündür dərdimə dərman, 

Gülüm, gülüşünlə gülür bu cahan. 

Nə olar, qayıt gəl, mən sənə qurban, 

Mən səni görməsəm dəli olaram. 

 

Sənsiz mən tənhayam, tək uçan quşam, 

İçib qəm şərabın, yaman sərxoşam. 

Bir də görərsən ki, dəli olmuşam, 

Mən səni görməsəm dəli olaram. 

 

Ağladım, sızladım xeyli zamanlar, 

Fikrimdə dolaşdı xeyli gümanlar. 

Səni görməyimə bir ümidim var, 

Mən səni görməsəm dəli olaram. 

 

Səninlə görüşmək olub gərəyim, 

Sən oldun hər zaman arzu, diləyim. 

Qayıt gəl a şirin, gözəl mələyim, 

Mən səni görməsəm dəli olaram. 

 

                   

                                                   10.05.2010 
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131. Gizli görüşlər 

 

Daha bəsdir, əzizim, 

Gizli görüşlər, 

Gizli məhəbbət. 

Sanki gizli görüşməyə, 

Etmişik adət. 

Görüşlər xəlvət, 

Sevgimiz xəlvət. 

Başqa yolumuz da, 

Yoxdur əlbət. 

Qınamıram nə səni, 

Nə özümü. 

Taleyimiz belədir, 

Sanki dünya üzümüzə 

Güləndən, 

Sanki yür üzünə 

Məhəbbət gələndən, 

Taleyimiz güllələnibdir. 

Bəxtimizə sevgi ilə bərabər, 

Qəm ələnibdir. 

Sanki bu məhəbbət, 

Hicranın əliylə bələnibdir... 

İçimizdə bir qorxu, 

Uşaq qorxusu. 

Bəlkə də gün gələcək, 

Saf məhəbbətimiz, 

Qorxuya qalib gələcək. 
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Gizli görüşlər 

Aşkar olacaq. 

Ulu yaradan da bizə, 

Ömür boyu yar olacaq. 

 

                                  22.05.2010 
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132. Uşaq olmaq istəyirəm 

 

 

 

Yenə də o günlərə, 

Qayıtmaq istəyirəm. 

Uşaq olmaq istəyirəm. 

Uşaqlaşmaq istəyirəm. 

Gəncliyin sıxıntılı əzablarından, 

Uzaqlşamaq istəyirəm. 

Necə də şirin idi, 

Ötən günlərim. 

Uşaqlıq çağları. 

O günləri, 

Ömrümün ən pak, 

Günləri sanıram. 

O uşaqlıq günlərini 

Hər an, hər zaman anıram. 

İçin-için od tutub, 

Alışıram, yanıram. 

Mən yenidən o günlərə, 

Qayıtmaq istəyirəm. 

O günlərin acısı da, 

Mənə şirindi, bal kimi. 

Xoş bir xəyal kimi. 

Ancaq çarə yoxdur, 

Gün geri getmir, 

Heç zaman. 
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İrəlidədi gələcək; 

Neçə gün xoş, 

Neçə gün yaman. 

 

                              21.05.2010. 
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133. Düşünməyin şairlər bəxtiyardır 

 

Yanğıdan yaranır hər yeni şeir, 

Könüllər yandıqca, ürək yaz deyir. 

Hər misrada neçə göz yaşı vardır, 

Düşünməyin şairlər bəxtiyardır. 

 

Qardaş itirəndə doğma bacını, 

Şair necə çəkməsin bu acını? 

Görən ki taleyin hökmü nədir? 

Şairin el dərdi ürəyindədir. 

 

Nə qədər ki, gözlərdən axacaq qan, 

Nə qədər ki, gülməyəcək bu cahan. 

Şairin əzabı bir sel olacaq, 

Ürəyini kədər-qüssə alacaq. 

 

Oxusan varaq-varaq kitabını, 

Sən görərsən şairin əzabını. 

Nə zamana tək canda var can hələm, 

Susmayacaq, yazacaq əldə qələm. 

 

                                                  23.05.2010 
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134. Bu məhəbbət yollarında 

 

Səni eşqim, tale sandım, 

Mən bu eşqimdən usandım. 

Çox itirib, az qazandım, 

Bu məhəbbət yollarında. 

 

Sevgi böyük, ömür qısa, 

Könül verdim sən tək qıza. 

Həsrət qaldım güllü yaza, 

Bu məhəbbət yollarında. 

 

Sənin qəlbin döndü daşa, 

Qaldım eşqimlə baş-başa. 

Ömür döndü boran, qışa, 

Bu məhəbbət yollarında. 

 

Olmadı bu eşqin barı, 

Qəlbimdə bir hicran qarı. 

Yardım qara buludları, 

Bu məhəbbət yollarında. 

 

Qarşıdadı günlər hələ, 

Yaşayaram sevə-sevə, 

Yol vermərəm bir də səhvə, 

Bu məhəbbət yollarında. 

 

                                               23.05.2010 
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135. Mən nahaqqa baş əysəm 

 

Mən nahaqqa baş əysəm, 

Bir kövrək qəlbə dəysəm, 

Əlimdəki qələmim, 

Yazdığım şeirlərim, 

Mənə qənim olsun kaş; 

Ürəyim olarsa daş. 

Kimsənin kədərinə, 

Ahına qəhərinə, 

Qaranlıq səhərinə 

Baxıb sevinsəm əgər, 

Ey ulu Tanrım mənim, 

Mənə bir bəla göndər. 

Sevinci qəmə döndər. 

Namərdə mərd söyləsəm, 

Dərmana dərd söyləsəm, 

Yaxşıları görməsəm, 

Yaxşılıq qənim olsun, 

 Kədər, qəm mənim olsun. 

 

                                                 23.05.2010  
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             136. Bahar ömrü 

 

Ömür boyu bahar olsa əzizim, 

Onda bilmərik baharın qədrini. 

Açan çiçəklərin, açan güllərin, 

Bir zövq ilə qoxumarıq ətrini. 

 

Təbiət qış, bahar, yaz, payız olur, 

Bax beləcə gedir ömür qatarı. 

Ana torpaq yaz ayları gələndə, 

Geyinir əyninə yaşıl paltarı. 

 

Qış zamanı təbiət qar olanda, 

Sanki təbiət də bezir, deyinir. 

Ancaq keçir boranlı qış çağları, 

Təbiət öz yaşıl donun geyinir. 

 

Təki insan ömrü qar, qış olmasın, 

Eybi yoxdur, üç ayımız qış olsun. 

Hər bir insan bahar ömrü yaşasın, 

Hər kəsin taleyi hər an xoş olsun. 

 

                                                    24.05.2010 
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Ağrın alım 

 

Ağrın alım, nə diyarda qalmısan? 

Bir can vardı onu da sən almısan, 

Bu aşiqi yaman dərdə salmısan, 

Dərdinə dözmürəm amandı qayıt. 

 

Sevən aşiq hər əzaba göz yumar, 

Bu sevgidi, nə oyundu, nə qumar. 

Gəl, o zərif telinə çəkim tumar, 

Dərdinə dözmürəm amandı qayıt. 

 

O getdiyin yollar sənə gəl eylər, 

Aşiqin yolunu çiçək, gül eylər. 

Sən gəlməsən, dodaq susar, bel əylər, 

Dərdinə dözmürəm amandı qayıt. 

 

Qəst etməsin gərək ki, canan cana, 

Anarın sevdası sığmaz cahana. 

İmdad elə, qoyma ürək odlana, 

Dərdinə dözmürəm amandı qayıt. 

 

                                                         11.06.2010 
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137. Harda qaldın? 

 

Vurulmuşam sənin kimi bir yara, 

Meyil etmərəm səndən özgə gözələ. 

Gəl, hardasan ala gözlü sevgilim? 

Sən olmasan çətin halım düzələ. 

 

Gözüm yolda qalıb tənha uşaq tək, 

Sənsiz dözmür tənhalığa bu ürək. 

Harda qaldın a sevgilim, gəl görək, 

Dayanma gəl, ala gözlüm, tez elə. 

 

Səhər bildim sənli olan axşamı, 

Xoşbəxt bildilər bizi görən hamı. 

Söndü həyatımın məhəbbət şamı, 

Bu sevgi döndü dastana, əsərə. 

 

Payız oldu, qış oldu ömür çağım, 

Sənsiz buz tək dondu tənha otağım. 

Yandı, tez də söndü ömür çırağım, 

Sanki bu məhəbbət gəldi nəzərə. 

 

                                                     11.06.2010 
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139. Yaşamaq üçün 

 

Dünya uzun, ömür qısa, 

İnsan batır qəmə, yasa. 

Kiminin əlində hasa, 

Çarpışır yaşamaq üçün. 

 

Qalxırıq biz pillələrlə, 

Bu dünyada ah nələrlə, 

Kimi xeyir, kmi şərlə, 

Yarışır yaşamaq üçün. 

 

                                        11.06.2010 
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                140. Titrədin 

 

Əlimə əlin dəyəndə titrədin, 

Qapınızı mən döyəndə titrədin. 

Cəsarət eyləyib aşiqin sənə, 

Sevirəm sözün deyəndə titrədin. 

 

Gah günəş oldu, gah da ki yağışlar, 

Mənə ruh verdi səndə ki baxışlar. 

Qohumlar, qonşular, dostlar, tanışlar, 

İkimizi bir görəndə titrədin. 

 

İlham aldım sevginin hər çağından... 

Gül ətri gəlmək üçün otağından, 

Məhəbbət bağçasından, eşq bağından, 

Gülü, çiçəyi dərəndə titrədin. 

 

Sən idin Anarın könül həmdəmi, 

Şəninə içirdim hər gün badəmi. 

Gələndə ayrılıq, hicranın dəmi, 

Bir gün biz vida edəndə titrədin. 

 

                                                     06.06.2010    
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 141. Ana fəryadı 

 

 

Bu işıqlı dünyaya 

Oğul gətirdi ana, 

Sanki ömür bağında, 

Çiçək bitirdi ana. 

 

Dünyaya igid oğul, 

Gətirən əziz ana; 

Bir səs saldı sevinci, 

Yer üzünə, cahana. 

 

Övlad eşqiylə yanan, 

Müqəddəs, əziz ana, 

O doğma körpəsini, 

Böyütdü yana-yana. 

 

Anasına baxaraq, 

Gülürdü doğma körpə. 

Ana qəlbindən kədər, 

Qopurdu qəlpə-qəlpə. 

 

Nəhayət günlər ötdü, 

Gəldi qəmli bir səhər. 

Ana oğul itirdi, 

Aləm oldu qəm-kədər. 
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Ana özünü hər an, 

Bir bəxtəvər sayırdı. 

Əcəl gəldi balanı, 

Anasından ayırdı. 

 

Bu işıqlı dünyaya, 

Oğul gətirdi ana. 

Toy-büsatın görməmiş, 

Onu itirdi ana. 

 

                                                 25.05.2010            
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142. Sən gələndə 

 

Qoyma sənin dərdindən dəli olum, 

Öz dərdim özümə bəsdi, sevgilim. 

Ömür qısa, taleyi bilmək olmur, 

Bəlkə hicran yolu kəsdi, sevgilim. 

 

Amandı gülüm, qəlbimə toxunma, 

Tellərin tək ürəyim də incidir. 

Mənim məhəbbətim, mənim sevgim də, 

Açılmayan gül kimidir, qönçədir. 

 

Hicranın bir dağdı sinəmdə mənim, 

Sən olmasan əsər payız yelləri. 

Sən gələndə gözlərimə nur gəlir, 

Gəl, oxşayım mən o zərif telləri. 

 

Gələndə yollarına çiçək yağır, 

O yağan gül, o yağan çiçək mənəm. 

Sən gərək olmusan həyatda mənə, 

Sənə də ömür boyu gərək mənəm. 

 

                                                         26.05.2010 
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143. Könlümün sevimli qadını 

 

Aşiq könlümün sevimli qadını, 

Bu dünyada sevdiyim sən olmusan. 

Mən vəfasız qoymamışam adını, 

Ancaq ki, vəfasıza tən olmusan. 

 

Qəribədir, mənə əzab versən də, 

Mən səni sevirəm dünyalar qədər. 

Günüm tellərin tək qara olsa da, 

Mənə xoşdur sənin verdiyin kədər. 

 

Bəlkə səni günəş sandığım üçün, 

Məni günəş tək yandırım yaxmısan? 

Bəlkə atəşinə yandığım üçün, 

Mən yandıqca sən heyrətlə baxmısan? 

 

Yanıb kül olsam da sənin eşqinə, 

Sənə olan bu sevgim sönmür əcəb. 

Görən varmı mənim tək sevən gülüm, 

Nədir görən bu sevgiyə bir səbəb? 

 

Yox, bu sözlərimlə qaxınc etmirəm, 

Sənə olan sevgimi, saf eşqimi. 

Məcnun könlümün sevimli qadını, 

Sənin tək sevə bilmərəm heç kimi.  

 

                                                         27.05.2010   
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144. Mənə ilham verir ana təbiət 

 

Mənə ilham verir ana təbiət, 

Zövq alıram hər çiçəyi görəndə. 

İllər də ömrümdən sanki üzülür, 

İnsafsız əllər çiçəyi dərəndə. 

 

İlham alıram çaylara baxanda, 

Göydən çiçək-çiçək yağış yağanda. 

Sanki ömrümə bir ömür calanır, 

Qızlar gülü sinəsinə taxanda. 

 

 

İlham verir ana təbiət mənə, 

Bir aləmdi dağlar bürünsə çənə. 

Qış ayları dağlar qara bürünür, 

O bənzəyir qara teldə ağ dənə. 

 

Ana təbiət, mən sənə qurbanam, 

Dağlarına, bağlarına heyranam. 

Sən ürəyimsən, həyatımsan mənim, 

Səni bildim özümə doğma anam. 

 

                                                    04.06.2010  
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145. Dedi: elçi göndər 

 

Dedim ki, gözlərin günəş parçası, 

Dedi: ehtiyatlı ol, yandırar səni. 

Dedim: məhəbbətin vurğunuyam mən, 

Dedi: bu məhəbbət sındırar səni. 

 

Dedim ki, gülüm, bu nazı az elə, 

Dedi: gözəlinki işvə, nazdı bil. 

Dedim ki, gəl qış ömrümü yaz elə, 

Dedi: saf məhəbbət bahar, yazdı bil. 

 

Dedim ki, canımda yoxdu amanım, 

Dedi: qəm çəkməli sevirsə ürək. 

Dedim ki, sənədir yalnız gümanım, 

Dedi: fikirləşim, düşünüm gərək. 

 

Dedim ki, yaramı telinlə sarı, 

Dedi: sənin yaran çətin sağalsın. 

Dedim ki, sən gəl ol Anarın yarı, 

Dedi: elçi göndər razılıq alsın. 

 

                                                   10.06.2010   
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146. Torpaq, vətən, dil 

 

Torpaqdan yaranıb, torpağa getdik, 

Bu torpaqdı bizim son mənzilimiz. 

Lakin yaşayacaq bu torpaq, bir də, 

Ana vətənimiz, ana dilimiz. 

 

Əzrayıl alıbdır neçə min canı, 

Amma ana dili o ala bilməz. 

Öz ana dilini alçaldan bir xalq, 

Heç zaman, heç bir vaxt ucala bilməz. 

 

Tanrı hər yaradan müqqəddəs deyil, 

Torpaqdı, vətəndi, dildi müqqəddəs. 

Ömrün var, dünyanı gülüstan  elə, 

Bağında əkdiyin güldü müqqəddəs. 

 

Torpaqdan yaranıb, torpağa getdik, 

Torpaq oldu bizim son mənzilimiz. 

Bu torpağa, bu vətənə, bu dilə, 

Ömür boyu borcluyuq hər birimiz. 

 

                                                           11.06.2010  
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147. Həm dərdim, həm dərmanım 

 

Sən həm dərdim oldum, həm də dərmanım, 

Həm mələk oldun, həm can alanım. 

Gah danışan dil oldun, gah da susdun, 

Həm gerçəyim oldun, həm də yalanım. 

 

Başımda dolaşdın xülyalar kimi, 

Hərdən öz eşqimdən bezikmiş oldum. 

Görüşə tələsdim durnalar kimi, 

Hərdən də görüşə gecikmiş oldum. 

 

Dərd verən özü də bir əlac eylər, 

Sən həm dərdim oldun, həm də dərmanım 

Göyb ləpələr sənə beləcə söylər: 

Eşq bir gəmi, sən sonuncu ünvanım. 

 

Səni mən taleyin qisməti sanım? 

Bəs neyçün olmadım qismətin ey gül? 

Hansı zamana tək odlanım yanım? 

Qəlbimi yandırır həsrətin ey gül. 

 

      13.06.2010 
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148.O gözlərki səndə var 

 

O gözlərki səndə var, 

Bir baxışla can alar. 

Əzəldən söz var belə, 

Yar qadasın yar alar. 

 

Bezikmərəm özündən, 

Ulduz kimi gözündən. 

Usanıram sözündən, 

Sözlər ürək yaralar. 

 

Nə mələksən,nə şeytan, 

Olmuşam sənə heyran. 

Mən ovçu sənsə ceyran, 

Bizləri kim aralar? 

 

Hər nə desən baş üstə,  

Kaş görməyim yaş üzdə. 

Sən dağda, mənsə düzdə, 

Sənsiz rəngim saralar. 

 

    14.06.2010 
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149. Ürək sözə baxan deyil 

 

Sən getmisən, qayıt daha, 

İllər sözə baxan deyil. 

İncimişəm daha səndən, 

Gözlər gözə baxan deyil. 

 

Dərdlərimi bilə-bilə, 

Əzab verdin gülə-gülə.  

Göz yaşlarım gilə-gilə, 

Gözlər gözə baxan deyil. 

 

Səni bildim şirin mələk, 

Tək sevgindir mənə gərək. 

Alışsa da könül, ürək, 

Oda, gözə baxan deyil. 

 

Sevgin mənə gəldi baha, 

Yoldaş oldum qəmə, aha. 

Anar deyir sevmə daha, 

Ürək sözə baxan deyil. 

 

                                      18.04.2009 
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150. Duman dağı bürüdü 

 

Yenə qanım qaraldı, 

Duman dağı bürüdü. 

Dünyanın kədər, qəmi, 

Üzərimə yürüdü. 

 

Rəngim yenə saraldı, 

Yenə qanım qaraldı. 

Dağ başını çən aldı, 

Yollar qəmgin göründü. 

 

                                         18.04.2010  
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151. Yollarında qalıb gözüm 

 

Sən getmisən şirin sözüm, 

Tənhalığa necə dözüm? 

Bir hicrandı, bir də özüm, 

Yollarında qalıb gözüm. 

 

Tənhalıqla yoxdur aram, 

Gəlməsən, sağalmaz yaram. 

Əgər varsan, mən də varam, 

Həsrətinə necə dözüm? 

 

Bir gəlişinlə gül açır, 

Hər arzularım dil açır. 

Ümidlərim də qol açır, 

Ümidimi necə üzüm? 

 

Eşqsiz ürək nə ürəkdi? 

Əzabını könül çəkdi. 

Ürək tənha, Anar təkdi, 

Bir hicrandı, bir də özüm. 

 

                                       19.04.2009 
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151. Küskünəm 

 

Gözəlləşən dünyanın, 

Solğun çiçəyi mənəm. 

Elə küskün olmuşam, 

Nə danışam, nə dinəm. 

 

Dünya gülür, gülmürəm, 

Mənimdir kədər, ağı. 

Sinəmə çəkilibdir, 

Eşqin sağalmaz dağı. 

 

Yarası böyük olur; 

 Hicran sağalmaz yara. 

 İşıqlı gün uzaqdı, 

 Olub hər günüm qara. 

 

Həyatdan bir təvəqqim, 

Ürəyimi dağlama. 

Hər dərdin əlacı var, 

Ürək var ol, ağlama. 

 

                                  21.04.2009 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 163 

 

 

152. Dərdin mənə, gəl unutma aşiqi 

 

Sən də, mən də bu ellərin balası, 

Ucalır qəlbimdə eşqin qalası. 

Sevgin məni bəlalara salası, 

Dərdin mənə, gəl unutma aşiqi. 

 

Göz dikilib sən gəldiyin yollara, 

Dərdin məni salıbdı nə hallara. 

İmkan elə, bu aşiqi bir ara, 

Dərdin mənə, gəl unutma aşiqi. 

 

Gəl, dolanım gülüm, sənin başına, 

Mən heyranam gözlərinə, qaşına. 

Qurban olum gözlərinin yaşına, 

Dərdin mənə, gəl unutma aşiqi. 

 

Ürəyim təmizdi, aydan arıdı, 

Şair Anar sən gözəlin yarıdı. 

Qəlbimi donduran eşqin qarıdı, 

Dərdin mənə, gəl unutma aşiqi. 

 

                                                   22.04.2009 
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153. Vətən məhəbbətindir 

 

Eşit vətən oğlu, vətən sənindir, 

Duyğundur, sevgindir, məhəbbətindir. 

O hər bir duyğudan təmizdir, təmiz, 

O hər bir sevgidən əzizdir, əziz. 

 

Vətən sənin üçün, sən vətən üçün, 

Torpaq bir qüvvədir, o sənin gücün. 

Vətən satılarsa yada, namərdə, 

Bütün xalq, millət də düşər bir dərdə. 

 

Torpaq şirin sözün, torpaq söhbətin, 

Tükənməsin ona kaş məhəbbətin. 

Vətən namərdlərə qoy əyilməsin, 

Vətənin qəlbinə kaş dəyilməsin. 

 

                                                     06.05.2010 
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154. Öz yolumdan dönmərəm 

 

Həyat məni çox sınağa çəkibdi, 

Gül bağçamda qara tikan əkibdi. 

Dünya məni sakit, fağır bilibdi; 

Mən dönmərəm, dönmərəm öz yolumdan. 

 

Kədər, qüssə çıxsa da ki, qarşıma, 

Aylar, illər dönsə də göz yaşıma. 

Göy üzündən kül ələnsə başıma, 

Mən dönmərəm, dönmərəm öz yolumdan. 

 

Həyat beş-on günlük şirin nağıldı, 

İnsanı yaşadan namus, ağıldı. 

Bilsəm də ki, bütün dünya dağıldı, 

Mən dönmərəm, dönmərəm öz yolumdan. 

 

Ömürdən gedir günlər, aylar, zaman, 

Həyat bir gün şirin, bir gün yaman. 

Anar da pisliyə verməz heç aman, 

Mən dönmərəm, dönmərəm öz yolumdan. 

 

                                                                     16.05.2009 
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155. Səni gözləyəcəm 

 

Səni gözləyəcəm yaz səhərində, 

Gözlərim yoluna baxacaq, inan. 

Qurumaz gözümün yaşı, sevgilim, 

Gözümdən axacaq sel kimi, inan. 

 

Ayrılıq üzəcək, üzəcək məni, 

Axtarıb tapacaq, gəzəcək məni. 

Yağışlar tək-tənha biləcək məni, 

 Yağışlar qəlbimə yağacaq, inan. 

 

                                                      23.05.2009 
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156. Axtaracaqsan məni 

 

Gizlicə unutdun məni, 

Unutdun səni sevəni. 

Eşqinə, məhəbbətinə, 

Canını qurban deyəni. 

Öz eşqinin qarşısında, 

Özünü qul tək əyəni. 

Nə olar, unut eybi yox,  

Gözlərin məni gəzəcək. 

Sən mənsiz, tək qalacaqsan, 

Mənsizlik səni üzəcək. 

Baxacaqsan yollarıma, 

Nə qəlb, nə ürək dözəcək. 

Dönməyəcəm o yollara, 

Dönəcəyəm xəyallara. 

Gedəcəyəm uzaqlara. 

Hicran sənin həyatında, 

Əbədi, sonsuz olacaq. 

Otağın isinməyəcək, 

Mənsiz soyuq, buz olacaq. 

Nə sənin ömründə bahar, 

Nə də güllü yaz olacaq. 

Qüssə, kədər həmdəmin; 

Xoş günlərin az olacaq. 

Məhəbbətsiz keçən ömrün, 

Tikanlı gülə dönəcək. 
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Gəzəcəksən hər gün məni, 

Göz yaşın selə dönəcək. 

Bir gün də rast gələcəksən, 

Özün öz qarğışına sən. 

Rast gələcəksən ömrünün, 

Payızına, qışına sən. 

   

                                     24.05.2009  
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157. Yaşa, dünyam 

 

Allahın qismətidi, 

Cənnətdi başdan-başa. 

Biz ki, gəldi-gedərik, 

Yaşa, dünyam, sən yaşa. 

 

Sirli bir möcüzəsən, 

Bilinməyir sonun da. 

Bir gün şərə dönürsən, 

Bir gün xeyir donunda.  

 

Səni isti ocağımız, 

Yığışmışıq başına. 

Ömürdən ötür illər, 

Yaş da gəlir yaşına. 

 

Səndən doymaq olmayır, 

Hər yerin bir tamaşa. 

Anar gəldi, gedərdi, 

Yaşa, dünyam, sən yaşa. 

 

                                          26.052009  
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158. İnsan xəyalı 

 

Bu insan xəyalı nə qəribədir? 

Bir anın içində dünyanı gəzir. 

Gəzir o, dünyanı hey qarış-qarış, 

Bir yanda qan görür, bir gün də barış. 

 

Səndən xəbərsiz gəzir uzaqları, 

Gəzir yaşıl çəməni, gəzir oylaqları. 

Hərdən tabe olmur insan əmrinə, 

Bir duyğu gətirir sənin ömrünə. 

  

Bəzən bir həqiqət xəyala dönür, 

Xəyallar acıya, həm bala dönür. 

Xəyallar dinməyir, susur, lal olur, 

Hərdən insan özü bir xəyal olur. 

 

                                                   26.05.2009 
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159. Arzum budur 

 

Arzum budur sizlərə, əzizlərim, 

Yolunuz hər zaman qoy hamar olsun. 

Oğullar görsətsin igidlik hər an, 

Qızların başında qoy tumar olsun. 

 

Süfrəmizdə çörək, ruzi-bərəkət, 

Sular bulanmasın, kaş axar olsun. 

Gülsün ana torpaq, gülsün çöl, çəmən, 

Vətən torpağında yaz, bahar olsun. 

 

Biz xoşbəxt yaşayaq ana torpaqda, 

Düşmən gizlətməsin qoy heyrətini. 

Bizlər qeyrətliyik bilki əzəldən, 

Bu xalq atmayacaq öz qeyrətini. 

 

Bu xalq, bu millətin bütün zamanlar, 

Sevincdən yaşarsın kaş ki, gözləri. 

Bizim olsun uğur, bizim qələbə, 

Anar təbrik etsin hər an sizləri. 

   

                                                30.05.2009 
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Ürək 

 

Bəzən kiçik ürəyə, 

Böyük arzular dolur. 

Hərdən kiçik bir qəlbə, 

Dərd, kədər qonaq olur. 

 

Pozmaq olmaz heç zaman, 

Taleyin yazısını. 

Ürək çəkməli olur, 

Taleyin acısını. 

 

Hərdən də tabe edir, 

Bizi özünə ürək. 

Ağrımızı çəkəndi, 

O hər zaman da kövrək. 

 

Bir gözəlin eşqinə, 

Bəzən bir ürək yanır. 

Ağrılara tab etmir, 

O alışır, odlanır. 

 

Bir ümid var hər zaman, 

Hər arzu, hər diləkdə. 

Qoy heç kəsin arzusu, 

Kaş qalmasın ürəkdə. 

 

                                       06.06.2009 
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161. Sonsuz dünya 

 

Bir gün xeyir, bir gün şərdi, 

Tanınmaz hərdən də mərdi. 

Bəzən böyük olur dərdi, 

Çiçək kimi solan  dünya. 

 

Bilinməyir yaşı hələ, 

Çoxlarına qurar tələ. 

Gah elədir, gah da belə, 

Hər an sirli qalan dünya. 

 

Qana dönür hərdən bağrı, 

Kimə dərman, kimə ağrı. 

Həm həqiqət, həm də doğru, 

Kimi üçün yalan dünya. 

 

Gör keçibdir nələr səndən, 

Uzaq deyil kədər səndən. 

Anar bir gün gedər səndən, 

Özü sonsuz qalan dünya. 

 

                                           06.06.2009 
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162.  Yaxşıdı 

 

Yüz qorxaq oğuldan, 

Bircə qız yaxşıdı. 

Mərd, igid oğullar, 

Torpağın  naxşıdı.  

 

                               25.05.2010 
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163. Torpağıma bağlıyam 

 

 

Bu ellərin oğluyam, 

Torpağıma bağlıyam. 

Azərbaycan balası, 

Aranlıyam, dağlıyam. 

 

Torpağım sərvətlidir, 

Qızıldan qiyməylidir. 

Artıb şöhrəti, şanı, 

Hər yanda hörmətlidir. 

 

Azərbaycan ölkəsi, 

Üzeyirin nəğməsi. 

Başı üstə yox daha, 

Qara bulud kölgəsi. 

 

Aləmə söylər Anar, 

Qəlbim xalq üçün yanar. 

Elləri qəmli görsəm, 

Ürəyim də odlanar. 

 

                                    12.06.2009 
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164. Dünyamız haqq dünyasıdır 

 

 

Arsızlara ar olacaq, 

Yaxşılara yar olacaq. 

Yaxşılar da var olacaq, 

Dünyamız haqq dünyasıdır. 

 

Aləmi biz qəm etmişik, 

Dərdi, qəmi cəm etmişik. 

Gözləri də nəm etmişik; 

Dünyamız haqq dünyasıdır. 

 

Insandır günahkar özü, 

Unudub haqqı, həm düzü. 

Anarın belədir sözü, 

Dünyamız haqq dünyasıdır. 

 

                                           13.06.2009 
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165. Allah, bizi qovuşdur 

 

Ömür nə yaz, nə qışdır, 

Allah, bizi qovuşdur. 

Ömür köçəri quşdur, 

Allah, bizi qovuşdur. 

 

Nə qədər ki, zaman var, 

Canımızda aman var, 

Qovuşmağa güman var, 

Allah, bizi qovuşdur. 

 

Gözlər yaşla dolmamış, 

Eşq saçını yolmamış, 

Həsrət bizim olmamış, 

Allah, bizi qovuşdur. 

 

Çatan hər bir imdada, 

Təkcə sənsən dünyada. 

Ya bizi öldür, ya da, 

Allah, bizi qovuşdur. 

 

Sənə bu şair Anar, 

Hər bir zaman yalvarar, 

Nə qədər ki, ömür var, 

Allah, bizi qovuşdur. 

 

                                    19.07.2010  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 178 

 

 

166. Şeytana aldanma 

 

Ömrü-günü yalan olar, 

Əzəldən kim yalançıdır. 

Ev-eşiyi talan olar, 

Əzəldən kim talançıdır. 

 

Haqqa sığın, haqqa tapın, 

Onda açıq olar qapın. 

Yaxşı ol, namusla yaşa, 

Qırılmasın ömür sapın. 

  

Ağılla ömrü vur başa. 

Qoyma ki, ağlın çaşa. 

Sən şeytana uysan əgər, 

Başın dəyər yoxsa, daşa. 

 

Anar aldanma şeytana, 

Xeyir verməz o insana. 

Kişi kimi yaşa hər an, 

Yaxşı insan ol cahana. 

 

   14.06.2009 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 179 

 

167.Ayrılıq üzür məni 

 

Sən yadıma düşürsən, 

Xəyallara dalıram. 

Sənli günün ətrini, 

Gül-çiçəkdən alıram. 

 

Dağ başı duman olar, 

Nə güc, nə aman olar 

Sənsizlik yaman olar, 

Ayrılıq üzür məni. 

 

Ayrılıq qəm gətirdi, 

Sevincimi itirdi. 

Bu eşqi də bitirdi, 

Ayrılıq üzür məni. 

 

Sular sərin, içilməz, 

Yollar çətin, keçilməz. 

Qəm hicrandan seçilməz, 

Ayrılıq üzür məni. 

 

Yara çiçək dərəydim, 

Yollarına sərəydim. 

Yarı bircə görəydim, 

Ayrılıq üzür məni. 

 

            19.06.2009 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 180 

 

168.Hanı Babək hünəri? 

 

Sanki, bu dünya çatıbdır sonuna, 

Kişilər də girir qadın donuna. 

Bu dünyanın igidi,nəri hanı? 

Qoç Koroğlu, Babək hünəri hanı? 

Nədən belə namərdlərə satıldıq, 

Haqq yolundan haqsızlığa atıldıq. 

Seçə bilmədik yalanla doğrunu, 

Doğru bildik hər əclafı,oğrunu. 

Türk ərlərdə hər zaman qürur olub, 

İgid olubş. gözlərində nur olub. 

Qadınlar da qoçaq olub, ər olub, 

Neçə Nigarlar, neçə Həcər olub. 

Onlarda da hər zaman hünər olub. 

Dəyişibdir təbiətin baharı, 

Zaman yetirmir Həcəri, nigarı. 

Yox demirəm, daha qeyrət qalmayıb, 

Şükür, Tanrı bu neməti almayıb. 

Qoy hər zaman bizlərdə hünər olsun. 

Qızlar namuslu, oğlanlar ər olsun! 

 

                                                   23.06.2009 
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169. Atam Feyruzun 50 illik yubileyinə 

 

Ömür keçdi, həyat bəlli oldu,  

Günlər ötdü, yaşın əlli oldu, 

Keçən xoş günlər təsəlli oldu.  

Bu bir qismətdir, tale yazısı, 

Oldu ömrün şirini, həm acısı. 

Dostlar içində dostun çox oldu, 

Gün gəldi, kədər, qəmin yox oldu. 

Götürmədin heç kəsin töhmətini, 

Qazanmısan hər zaman hörmətini, 

Unutmarıq heç vaxt zəhmətini. 

Nadan qarşısında baş əyməmisən, 

Heç kəsin qəlbinə dəyməmisən. 

Zəhmətin heç vaxt getməsin hədər, 

Uzaq olsun səndən qüssə, kədər. 

Sənin xoşbəxtliyin iki övladın, 

Ucalsın hər zaman təmiz adın. 

Yolun hər zaman belə düz olsun, 

Kaş ki, bu əlli dönüb yüz  olsun! 

 

                                               30.06.2009 
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170. Xatirələr qalıb 

 

Yaddan çıxmaz gözlərin, 

Sənin şirin sözlərin. 

Qəlbimdə yuva qurub, 

O xatirə izləri. 

 

Bilir yer, bilir səma, 

Eşqdə çatmadıq kama. 

İndi o günlər hər gün, 

Qonaq olur röyama. 

 

Hicran ayrılıq salıb, 

İndi xatirə qalıb. 

Qəlbimizdə əbədi, 

Bir məhəbbət ucalıb. 

 

Nə yaxşı ki, o günlər sevgilər, 

Yadda qalır sevgilər. 

Hər zaman yada düşür, 

O gündən xatirələr. 

 

                                    30.06.2009 
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171. Azərbaycan qadınları 

 

Azərbaycan qadını, 

Uca tutub adını. 

O, sevib canı qədər, 

Candan əziz yarını. 

Heç bir zaman atmayıb, 

Qeyrətini, arını. 

Avropa qadınları, 

Telə sığal çəkəndə, 

Azərbaycan qadını, 

Bir igid tək vuruşub, 

Döyüşüb at belində. 

Nəğmə olub, söz olub, 

Ömrü boyu dilində. 

Azəri qadınları, 

Həm anadır, həm bacı, 

Həm də sevimli bir yar. 

Azərbaycan qadını, 

Həm əziz, həm bəxtiyar. 

Azərbaycan qadını, 

Onda ana qüruru. 

Gözündə işıq nuru. 

Mərd, əyilməz qadınlar, 

Heç zaman əyilməsin. 

O şirin anaların, 

Qəlbinə dəyilməsin. 
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Hər zaman bəxtiyar ol, 

Azərbaycan qadını! 

Səni min yaşa, var ol, 

Azərbaycan qadını! 

 

                                         03.07.2009   
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172. Gözəllər 

 

Bir gözəl soldan gəlir, 

Bir gözəl sağdan gəlir. 

Biri aran gözəli, 

Birisə dağdan gəlir. 

Gülün çiçəyin ətri, 

O gül yanaqdan gəlir. 

Şairin söhbəti də, 

O dil, dodaqdan gəlir. 

Bu nə göz, bu nə əldi? 

Hər ikisi gözəldi. 

Gözəlləri görən tək, 

Əhvalım da düzəldi. 

 

                                  05.07.2009 
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    173. Dünyada sözüm qalar 

 

Adım düşər dildən-dilə, 

Adım gəzər eldən-elə. 

Şeir ilə, sənət ilə, 

Dünyada izim qalar. 

 

Sözlə ömür gözəlləşər, 

Sənət dünyam, şeir bəşər. 

Əcəl ömrümə pay düşər, 

Dünyada sözüm qalar. 

 

Baxıb uca bayrağıma, 

Şeir qoşdum oylağıma. 

Məndən ana torpağıma, 

Dünyada sözüm qalar. 

 

Ürək sözlə alovlanar, 

Sənət yollarımda yanar. 

Ömür qısa, gedər Anar, 

Dünyada sözüm qalar. 

 

                                          06.07.2009 
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174. Səni untmaq olmur 

 

Sevgi sirli bir aləm, 

Sevgidən qaçmaq olmur. 

Gülüm, çox qəribəsən, 

Səndən baş açmaq olmur. 

 

Sevginin əzəlisən, 

Gözəllər gözəlisən. 

Eşqin göylərindəsən, 

Göylərə uçmaq olmur. 

 

Həyatımdı gülüşün, 

Unudulmur görüşün. 

Bir fikirləş, bir düşün; 

Sevgini atmaq olmur. 

 

Ulduzda, günəşdəsən, 

Ay da sən, günəş də sən. 

Daima qəlbimdəsən, 

Səni unutmaq olmur. 

 

                                         08.07.2009 
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          175. Qoru özünü 

 

Başqadır indi zaman, 

Yaxşıya verməz aman. 

Hələ var ki, bir güman, 

Qoruyasan özünü. 

Qoruyasan hər zaman, 

Qüvvətini, gücünü. 

Can deyib, can alandan, 

Qoruyasan yalandan, 

Qoruyasan özünü. 

Yalanın ocağında, 

Bişəndən qoruyasan. 

Gündüz arvadına söyüb, 

Gecə arvad ayağına, 

Düşəndən qoruyasan. 

Qoruyasan özünü. 

Hər gündə bir tərəfə, 

Əsən yeldən, küləkdən, 

Hər yalandan, kələkdən, 

Saxta qəlbdən, ürəkdən, 

Qoruyasan özünü. 

İndi başqa zamandır, 

Özünə də inanma. 

Bu dünyada özünü, 

Özündən qoruyasan. 

Düşmənin yalanından, 
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Sözündən qoruyasan. 

Bu dünyanı qardaşım, 

Gəl, sən bilmə heç asan. 

Bu dünyada hər nə var, 

Özünü qoruyasan. 

Torpaq örtüncə sənin, 

Bu həyatda gözünü. 

Qoruyasan ölüncə, 

Qoruyasan özünü.             05.07.2009 
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176. Qarabağ və ümid 

 

Etmişik buna adət, 

Bizə təsəlli verir, 

Gah Avropa, gah ATƏT. 

Donub gözlərimizdə, 

Bizim də göz yaşımız. 

Özümüzü didməyə, 

Qarışıbdı başımız. 

Hər gün bir söz deyirik: 

“Ya Qarabağ, ya ölüm”. 

Qarabağsız yaşamaq, 

Bir əzabdı, bir zülüm. 

Erməni kimi yağı, 

Çəkibdir sinəmizə, 

Qarabağ boyda dağı. 

Bu qınaq tək mənim yox, 

Bir millətin qınağı. 

Qarabağı almaqdı, 

Bu millətin sınağı. 

Torpağımız talanıb, 

El-el, qarış-qarış. 

Bizlərə höküm verir, 

Gah BMT, gah ABŞ. 

Sanki torpaq uğrunda, 

Gedir qanlı bir yarış. 

Beynəlxalq təşkilatlar, 

Deyirlər ki tam ciddi; 
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Qarabağın işğalı, 

Qanunlara da ziddi... 

Lakin ürəyimizdə, 

İnam var ki, hələ də,  

Çalacağıq qələbə! 

  

                                 29.02.2008 
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177. Gecə düşüncələri 

 

Gecələr artır danlağım, töhmətim, 

Özümlə uzanır xeyli söhbətim. 

Hərdən ələ salır məni qismətim, 

Sanki bu yaşımda boy atmamışam. 

 

Tapıram gecələr hərdən təsəlli, 

Mənim kimliyim də hər kəsə bəlli. 

Qismətim olsa da yüz, ya da əlli, 

Özümü özgələrə alçaltmamışam. 

 

Gecələr uzanır, səhərə çox var, 

Doğur bu qəlbimdə neçə arzular. 

İstəklər çin olar, kədər azalar, 

Mən sevinci kədərə qatmamışam. 

 

Sübhə çox var, gecə uzanır hələ, 

Mənə hərdən qurur gecələr tələ. 

Səhər açılmayacaq getsə belə, 

Gecə yuxusunu heç yatmamışam. 

 

                                                        21.12.2007 
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178. Ayrı-seçkilik 

 

Birimizə çor dedilər, 

Can dedilər birimizə. 

Ölümüzə heykəl qoyub, 

Hey söydülər dirimizə 

Dəbdədi indi bu sual; 

O haralı, bu haralı? 

Nə lazım ayrıseçkilik, 

O buralı, bu oralı. 

Ayırmayaq bu vətəni, 

Bölünməz bir vətənimiz. 

Bu vətən, bu torpaq bizim, 

Bu günümüz, dünənimiz. 

Kaş yox olsun, heç olmasın, 

Yerlibazlıq, bu ikilik. 

Ölkəmizdə birlik olsun, 

Yox olsun ayrı-seçkilik. 

 

                                        04.02.2008 
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179. Qınayacaq səni 

 

Həsrətindən boynu bükük, 

Güllər səni qınayacaq. 

Sənin üçün nəğmə deyən, 

Dillər səni qınayacaq. 

 

Ayrılıq ölümdən betər, 

Sənsiz günlər çətin ötər. 

Qayıt gülüm, qayıt, yetər, 

Ellər səni qınayacaq. 

 

Səninlə bir sevdiyimiz, 

Nə oldu o günlərimiz? 

Səninlə bir gəzdiyimiz, 

Ellər səni qınayacaq. 

 

Özünü öydüyümüz, 

Sevgimizi böldüyümüz, 

Bir danışıb, güldüyümüz, 

Günlər səni qınayacaq. 

 

                                         23.08.2007 
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        180. Gülər üzlüm 

 

Vuruldum gül camalına, şad oldum. 

Qış ömrümü sən bahar, yaz etmisən. 

Nə deyim, nə söyləyim mən hüsnünə, 

Hərdən mənə sən gülüm, naz etmisən. 

 

Gülər üzlüm, sən gözümü işığı, 

Həyatımın, ömrümün yaraşığı. 

Olmuşam eşq dəlisi, el aşığı, 

Ürəyimi qırıq telli saz etmisən. 

 

Yazmadığım, demədiyim söz qalıb, 

Gözlərində ürək qalıb, göz qalıb. 

Sənsiz yəqin ölməyimə az qalıb, 

Naz-ədanla ömrümü az etmisən. 

 

Gəl dedim, gəlmədin hərdən görüşə, 

Həsrət qaldım dodağında gülüşə. 

Qoyma Anarın qəlbinə qəm düşə, 

Könlümü başqa hal, avaz etmisən. 

 

                                                     12.08.2007   
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181. Ömrümün dan ulduzu 

 

Sənin eşq, məhəbbətin, 

Məni dərdə salan olub. 

Məcnundan betər oldum, 

Məcnun da yalan oldu. 

Ömrümün dan ulduzu, 

Sənsiz dözmərəm bir an. 

Sənsiz inan ki, ömrüm, 

Həyatım olar viran. 

Gülüşün sevgi payım, 

Gözlərin ulduz, ayım. 

Gülüm, sənsiz ömrümü, 

Necə bəxtəvər sayım? 

Öz eşqimdən, sevgimdən, 

İnan ki, mən doymaram. 

Səni də gözlərimdən, 

Bir an ayrı qoymaram. 

Gözlərini gözümə, 

Özümə qısqanıram. 

Səni bir gün görməsəm, 

İçin-için yanıram. 

Heyranam səndə olan, 

Gözəlliyə, ismətə. 

Bəlkə də qismətimsən, 

İnanıram qismətə. 

Bizim sevgi payımız, 
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Nə qəm, nə xəzan olsun. 

Tanrı səni ömrümə, 

Sevgilim, yazan olsun. 

Bu həsrəti, hicranı, 

Ömürdən pozan olsun. 

Sənə olan eşqimin, 

Alovu sönən deyil. 

Bu aşiq də yolundan, 

Heç zaman dönən deyil. 

Vurulmuşam mən sənə, 

Elin bəxtəvər qızı. 

Olmusan bu dünyada, 

Ömrümün dan ulduzu. 

 

                                      08.03.2008 
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182. Bilən olmadın 

 

Deyirlər aşiqin cəfası olur, 

Cəfanı çəkmişəm, bilən olmadın. 

Gözəlin aşiqə vəfası olur, 

Mənimlə sevinib, gülən olmadın. 

 

Məhəbbətə yandım, eşqə alışdım, 

Dərdini çəkmişəm, dərdlə barışdım. 

Susmadım bu yolda, eşqdən danışdım, 

Sən isə danışıb, dinən olmadın. 

 

Keçdi aylar, illərim əsrə döndü, 

Hər günüm bir soyuq fəsilə döndü. 

Ürəyim yolunda əsirə döndü, 

Aşiqin olanı sevən olmadın. 

 

Qismətim olubdu ayrılıq taxtı, 

Heyif belə oldu Anarın baxtı. 

Kədərdən göz yaşım sel kimi axdı, 

Sən də göz yaşımı silən olmadın. 

 

                                                      27. 01. 2010  
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183. Çox güvənmə 

 

Çox güvənmə varına, dövlətinə, 

Yıxılarsan, çətin olar durmağın. 

Əlacı var hər bir dərdin, bəlanın, 

Bircə əlacı yoxdur qudurmağın. 

 

Sən bəyənmədiyin bağda gül olar, 

İsindiyin ocaq sönüb, kül olar. 

Tanrı istəsə şah dönüb qul olar, 

Allahı birdir qulun, həm ağanın. 

 

Yıxılana balta çalma amandı, 

Ayırd elə kim yaxşı, kim yamandı. 

Bir də gördün dağlar başı dumandı, 

Kölgəsinə gəl sığınma hər dağın. 

 

Bu taledi, çox iş gələr başına, 

Ömür düşər taleyin sərt qışına. 

Kömək elə dostuna, yoldaşına, 

Bir hökmü var hər zamanın, hər çağın. 

 

 Ömür bir gün qış, bir gün də bahardı, 

 Tale səni öz yoluyla apardı. 

 Bir də gördün Anar, ömür qurtardı, 

 Çiçəkləri solubdu yaşıl bağın. 

 

                                                       28.01.2010                                                        
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 184. Ağlama gözlər, ağlama 

 

Xəzan oldu ömür bağım, 

Yaman oldu günüm, çağım. 

Müşkül oldu yaşamağım, 

Ağlama gözlər, ağlama. 

 

Yaşamaqçün yanmaq gərək, 

Qoy alışsın, yansın ürək. 

Həyat özü yanmaq demək, 

Ağlama gözlər, ağlama. 

 

Ömür yolun duman alar, 

Həyat yolu boran olar. 

Bu dünyada sevinc qalar, 

Ağlama gözlər, ağlama. 

 

Göz yaşını silən olmaz, 

Dərdi, qəmi bilən olmaz. 

Sən ağlasan gülən olmaz, 

Ağlama gözlər, ağlama. 

 

                                        11.02.2010  
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185. Rusiya 

 

Çox böyükdü Rusiya, 

Bir yanı Avropadı, 

Bir yanı da Asiya. 

Tarixin yadigarı, 

Volqaboyu şəhərlər. 

Günəş də şəfəq saçır, 

Nur saçır hər səhərlər. 

Böyük Qırmızı meydan, 

Baxıb olursan heyran. 

Moskva böyük şəhər, 

Peterburq da mötəbər. 

Çoxu olub qonağı,  

Hər bir yerdən xoş gəlir, 

Rusiyanın sorağı. 

Anar da sevir səni, 

Sənin tək bir ölkəni. 

 

                                  06.02.2005 
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186. Yerin yaman görünür 

 

 

Ömrüm-günüm qayıt daha, 

Yerin yaman görünür. 

Nə günlərim xoşbəxt keçir, 

Gülüm, nə ürək döyünür. 

 

Səni hər an mən anıram, 

Yoxluğunla barışmıram. 

Sanki həyatdan küsmüşəm, 

Gülməyirəm, danışmıram. 

 

Sən getmisən, gedən gündən, 

Hər günüm olubdu qara. 

Sənə aşiq bu cananı, 

Yoxluğun da çəkibdi dara. 

 

Gözlərim yollarda qalıb, 

Sənsiz yollar boş görünür. 

Sən olanda, mənim üçün, 

Bu həyat da boş görünür. 

 

Qayıt gülüm, qayıt daha, 

Sənsiz həyat mənə heçdi. 

Tələs gülüm, bir də gördün, 

İllər ötdü, ömür keçdi. 
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Qəlbə vurdun həsrət dağı, 

Hicranına dözmür ürək. 

Qayıt ömrüm, sənsiz təkəm, 

Qayıtmasan ölüm gərək. 

 

                                       11.02.2010   
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187. Vətən uğrunda 

 

Vətənin torpağına, 

Daşına and içərik. 

Bu vətənin yolunda, 

Canımızdan keçərik. 

 

Şəkidən Qarabağa, 

Qarabağdan Şirvana; 

Bir cənnətə bənzəyir, 

Əgər baxsan hər yana. 

 

Bu torpaqda doğulmaq, 

Taleyimə yazıldı. 

Bu torpağın hər yanı, 

Altı-üstü qızıldı. 

 

Doğma diyarım üçün, 

Neçə nəğmə yazıram. 

Anaram, vətən üçün, 

Ölməyə də hazıram. 

 

                                13.02.2010 
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188. Bu dünyamız var olsun  

 

Kimi yıxılandı, kimiysə duran, 

Kimi dağırdandı, kimiysə quran. 

Biri cənnət edər, biriysə viran, 

Qurub, yaradana Tanrı yar olsun. 

 

Kimini xainlik, paxıllıq boğur, 

Kiminin qəlbində məhəbbət doğur. 

Məhəbbət yolunda hər kəsə uğur, 

Sevib, sevilənlər bəxtiyar olsun. 

 

Çiçək, gülüstan olsun torpağımız, 

Qoy xoş olsun hər günümüz, çağımız. 

Solmasın çiçəkli bağça, bağımız, 

Torpağımda yaz olsun, bahar olsun. 

 

Əzəldən belə dünyanın biçimi, 

Dərd, qəm yeyər ürəyimi, içimi. 

Mən çəkərəm bir gün gələr, köçümü, 

Arzum budur bu dünyamız var olsun. 

 

                                                         14.02.2010 
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189. Bu dünya yaranandan 

 

 

Bu dünya yaranandan, 

Hər işimiz təzaddı. 

Milyonlar qul olubdu, 

Beş-on nəfər azaddı. 

 

Bu dünya yaranandan, 

Dərdi özü boydadır. 

Mərdlər qəm-yas içində, 

Namərdlər at oynadır. 

 

Bu dünyanın quruyub, 

Neçə gölü, dənizi. 

Dünya hökmdar edər, 

Bir qulu, bir kənizi. 

 

Bu dünya yaranandan, 

Ağı var, qarası var. 

Neçə dərdli ürəyin, 

Sağalmaz yarası var. 

 

Bir insanı vicdanın, 

Pula satan görmüşəm. 

Bir quru şöhrət üçün, 

Arın atan görmüşəm. 
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Bəzən ürəyimizdə, 

Neçə istək doğulur. 

Bəzən də qəlbimizdə, 

Neçə arzu boğulur. 

 

Bu dünya yaranandan, 

Sönməyən ocağı var. 

Hər an sığındığımız, 

İsti bir qucağı var. 

 

Bu dünya yaranandan, 

Sanki mən də doğuldum. 

Sevincinə sevindim, 

Kədərində boğuldum. 

 

Bu dünya yaranandan, 

Sirrin verməz heç kimə. 

Mən ona aşiq oldum, 

O şahiddi eşqimə. 

 

                                 15.02.2010  
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190. Taleyimdən razıyam 

 

Taleyimi mənmi yazdım, 

Qismətimi özüm seçəm. 

Özüm biləm taleyimi, 

Nəyi əkəm, nəyi biçəm. 

 

Nə yazılıb taleyimə, 

Onu da mən görəcəyəm. 

Yaxşısıyla, pisiylə mən, 

Öz ömrümü sürəcəyəm. 

 

Taleyim bir gün sevincdi, 

Bir gün dönər göz yaşına. 

Heyranam ömrün yazına, 

Payızına, həm qışına. 

 

Taleyim haqqın əlində, 

Yolum əlbət haqq yoludur. 

Anar dünyaya gələndən, 

Ulu Tanrının quludur. 

 

                                   16.02.2010 
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191. Anam, ağlama 

 

Sil gözünün yaşını, 

Gözlərin yaş olmasın. 

Ağlama anam, ağlama, 

Həyatın qış olmasın. 

 

Dur məzarım önündə, 

Layla çal bu balana. 

Şükür elə hər zaman, 

Can verib, can alana. 

 

Dağlar, daşlar duymasın, 

Sənin nalə səsini. 

Ahın dəlib, yarmasın, 

Göylərin sinəsini. 

 

Dünyada ana üçün, 

Övlad dərdi ağırdı. 

Bu da bir ömür payım, 

Məni göylər çağırdı. 

 

Dağlar, daşlar ağlasın, 

Tək anam ağlamasın. 

Anamın ömür yolun, 

Kədər, qəm bağlamasın.  

 

                                        20.02.2010  
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192. Bahar sevincləri 

 

Yurdumuza yaz gəlib, 

Açıb çiçək, bənövşə. 

Elimizdə hər zaman, 

Bahar ola həmişə. 

 

Torpaqdan yaranmışıq, 

Torpağa bağlanmışıq. 

Gələndə güllü bahar, 

Bu torpaq da oyanar. 

 

Açılır nərgizgülü, 

Olmayır bir küsülü. 

Yağır bahar yağışı, 

Yola saldıq qar, qışı. 

 

 Yurdumuza yaz gəlib, 

  İşvə gəlib, naz gəlib. 

  Açıb çiçək, bənövşə, 

  Bahar ola bənövşə. 

 

                                       16.03.2010   

   

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 211 

 

193. Xəyalpərəstəm 

 

 

Mən xəyallar aləmində itmişəm, 

Xəyalımla çox uzağa getmişəm. 

Ayıldım ki, hələ yarı yoldayam, 

Hələ özüm elə həmin boydayam. 

 

Qalxmışam bəzən səadət atına, 

Bəzən də enmişəm yerin qatına. 

Xəyalımla günəşdəyəm, aydayam, 

Çətinə düşürəm, hərdən dardayam. 

 

Xəyalım, amalım başımda bol-bol, 

Anar, xəyallardan çalış uzaq ol. 

Xəyal şirindisə, ümidi azdı, 

Son ünvanı qışdı, nədə ki yazdı. 

  

                                                    24.02.2010 
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194. Əzablı ürək 

 

Qəlbimə vurdun, 

Elə bir yara, 

Nə yara sağalandı, 

Nə sən unudulansan. 

Səni unutmağı da, 

Heç bilmə asan. 

Qəlbimə vurduğun yara, 

Sağalmaz bir yaradı. 

Sən gedən gündən, 

Gözlərinin qarası tək, 

Günlərim də qaradı. 

Qəlbimdə yandırdığın, 

Sevgi odu külə dönüb. 

Sənsizliyin hər bir günü, 

Aya, ilə dönüb. 

Nədən belədir qismətim? 

Bitmir dərdim, 

Bitmir həsrətim. 

Bir ümmana dönür, 

Kədərim, qəmim. 

Dəryalarda batıbdır, 

Məhəbbət gəmim. 

İndi tənhayam sənsiz, 

Yerlər kimi, 

Göylər kimi. 
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Dənizlər kimi. 

Yox bir kimsə həmdəmim. 

Səni sevən də ürək, 

Əzabını çəkən də. 

Bu ürək bildi sirrimi, 

Göy yaşları tökəndə. 

Bu yalan deyil, 

Bu bir həqiqətdi; 

Məni ucaldan məhəbbət, 

Qocaldan da məhəbbətdi. 

 

                                      21.02.2010  
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195. Sənə inanıb, aldandım yenə 

 

Sən çiçək istədin, sənin yolunda, 

Mən çiçək olmuşam, mən gül olmuşam. 

Ayrılıq istədin, hicran yolunda, 

Alışıb, yanmışam, mən kül olmuşam. 

 

Ömür varaq-varaq varaqlanıbdı, 

Ürəyim eşqindən yara alıbdı. 

Könül parça-parça yaralanıbdı, 

Eşq əzabı çəkən könül olmuşam. 

 

Əvvəlcə sevdirdin özünü mənə, 

Söylədin “sevirəm” sözünü mənə. 

Mən sənə inanıb, aldandım yenə, 

İndi susan nəğmə, bir dil olmuşam. 

 

Özümü bir aşiq, məcnun sanaram, 

Hər zaman eşqinə sadiq Anaram. 

Qismətim belədir, eşqə yanaram, 

Eşqin alovundan mən kül olmuşam. 

 

                                                       28.02.2010  
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             196.  Sevirəm səni 

  

Nə zaman görüşə çağırsan məni, 

Gələrəm, qanadlı bir quş olaram. 

Unutsan əgər ki, sən bir gün məni, 

İçib qəm şərabın, sərxoş olaram. 

 

Sevirəm mən səni ilk bahar kimi, 

Dağların başında təmiz qar kimi. 

İzlərəm mən səni buludlar kimi, 

Səni gözləməkdən heç yorulmaram, 

Səndən özgəsinə mən vurulmaram. 

 

Sən mənim sevgimsən, nazlı bir pəri, 

Sevmişəm mən səni əzəldən bəri. 

Adın da olubdur dilmin əzbəri. 

O gözəl adına şeir yazmışam, 

Mən səni hər zaman arzulamışam. 

  

Sevirəm mən səni, şübhən olmasın, 

Səni bu şübhələr dərdə salmasın. 

Tale, qismət səni məndən almasın, 

Sevək sevdikcə biz, sevgi işıqdır, 

Məhəbbət dünyaya bir yaraşıqdır. 

 

                                    20.12.2009. 
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         197. Əlvida demirəm sənə 

 

Ömür yollarında gəldik üz-üzə, 

Mən deyə bilmədim sevirəm, sənə. 

Bəlkə nə vaxtsa biz görüşəcəyik, 

Əlvida demirəm, demirəm sənə. 

 

Günəşli bir gündə gəldik üz-üzə, 

Sevgi şəhərində, eşq şəhərində.  

Mən indi gedirəm çox uzaqlara, 

Bu şəhər qalacaq doğma yerində. 

  

Dil deyə bilmədi sevirəm sözün, 

Ürək ki, söylədi öz sevgisini. 

Bu ömür yolunda qazanmış oldum, 

Sevgi həsrətini, eşq itgisini. 

 

Zamanlar ötəcək, ömür bitəcək,  

Məhəbbətsə ömür boyu qalacaq. 

Tanrının bəxşişi olan bu sevgi, 

Neçə ürəklərdə məskən salacaq. 

 

                                                   19.09.2010 
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Həm anadır, həm atadır 

 

Çətin olsa vəziyyətim,  

Sizə düşür əziyyətim. 

Hər bir zaman xoş niyyətim, 

Həm anadır, həm atadır. 

 

Eşidərlər tez harayı, 

Eşitməsə əmi, dayı. 

Bəşərin günəşi, ayı,  

Həm anadır, həm atadır. 

 

Gözlərində Tanrı nuru, 

Tanrı, sən onları qoru. 

Bu dünyada ən haqq, doğru, 

Həm anadır, həm atadır. 

 

Hər əzaba dözən kimdir,  

Hər əzabı çözən kimdir? 

Çiçək kimdir, çəmən kimdir, 

Həm anadır, həm atadır. 

 

Anar, söyləyir ki, ürək, 

Ən xoş arzu, ən xoş dilək, 

Ömür boyu bizə gərək, 

Həm anadır, həm atadır. 
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Dünyama gəldim 

 

Vurğun olmamışam hər işvə, naza, 

Uymadım boyalı hər gözəl qıza. 

Sığındım nəğməyə, sığındım saza, 

Mən sözdən, sənətdən ilhama gəldim. 

 

Şirini, acını həyat bilmişəm, 

Arzu, muradımı qanad bilmişəm. 

Həyatı özümə ustad bilmişəm, 

Həyatdan dərs alıb, mən kama gəldim. 

 

Dilimdə həqiqət himni səslənir, 

Qəlbimdə min istək, arzu bəslənir. 

Bu tale, bu qismət, görən bəs nədir? 

Bu şirin həyata, röyama gəldim. 

 

Şeirdir göydəki ulduzum, ayım, 

Şairlik qismətim, Tanrıdan payım. 

Gərək ki, özümü mən xoşbəxt sayım, 

Şair tək doğulub, dünyama gəldim. 
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Məhəbbət olmasa, sevgi olmasa 

 

Hər zaman ucadır sevginin adı, 

Sevgidən yaranıb Adəm övladı. 

Qırılar insanın qolu-qanadı, 

Məhəbbət olmasa, sevgi olmasa. 

 

Ulduzlar sayrışıb, axmayacaqdır, 

Oğlanlar qızlara baxmayacaqdır. 

Bəlkə də bu dünya olmayacaqdır, 

Məhəbbət olmasa, sevgi olmasa. 

 

Hər zaman eşqini anır sevənlər, 

Hərdən gah odlanır, yanır sevərlər. 

Dünyanı sevənlər qara görərlər, 

Məhəbbət olmasa, sevgi olmasa. 

 

Nə yağışlar yağar, nə günəş doğar, 

Hər yağan yağışda bir məhəbbət var. 

Doğulmaz ürəkdə, qəlbə arzular, 

Məhəbbət olmasa, sevgi olmasa. 

  

Məhəbbət yaşamaq, sevgi həyatdı, 

O, sirri açılmaz bir kainatdı. 

İndi nə biz vardıq, nə bəşər vardı, 

Məhəbbət olmasa, sevgi olmasa. 
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Bizim bu sevgimiz 

  

Qanadı qırılmış quşa bənzəyir, 

Yaza həsrət qalan qışa bənzəyir. 

Kədərdən çatılmış qaşa bənzəyir, 

Bizim bu sevgimiz, məhəbbətimiz. 

  

Qarşıda xoş günlər, çağlar qalıbdır, 

Zirvəsin görməmiş dağlar qalıbdır. 

Bəs neyçün indidən ağlar qalıbdır, 

Bizim bu sevgimiz, məhəbbətimiz. 

  

Çiçəyin, gülünü qoxumamışıq, 

Vüsal nəğməsini oxumamışıq. 

Bu ömür yolunda əbədi işıq, 

Bizim bu sevgimiz, məhəbbətimiz. 

  

Gözümüz acıdan yata bilmədi, 

Qəlbimiz dərd yükün ata bilmədi. 

Vüsal arzusuna çata bilmədi, 

Bizim bu sevgimiz, məhəbbətimiz. 
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Sevgi yağışları 

 

Yenə yağış yağır-narın yağışlar, 

Görüşə gedirəm əllərimdə gül. 

Yenə qara gözlər, yenə baxışlar, 

Tələsir görüşə, tələsir könül. 

 

Bu yağan yağışlar sevgidən yağır, 

Sanki yağışlar da yerlə danışır. 

Görüşə gedirəm, yollar nə ağır. 

Ürək təbiətlə küsüb, barışır. 

 

Bu yağan yağışlar birdən isladar, 

Yolumu gözləyən gözəl yarımı. 

Mən qurban edərəm-nə qədər eşq var, 

O gəzəl yarıma dövlət, varımı. 

 

Yağan yağışlar da nəğmə oxuyur, 

Bizim eşqimizə, saf məhəbbətə. 

Sanki göyün üzü çələng toxuyur, 

Bu günüm dönübdür bir hekayətə. 

 

Buludla örtülüb göylərin üzü, 

Yağışlar da yağır, yenə yağacaq. 

Bu yağan yağışlar sevginin özü, 

Sevgi olan yerdə günəş doğacaq. 

 

Yenə yağış yağır-narın yağışlar, 

Nə yollar yorulur, nə göy yuxulu. 

Hər yağış damlası sevgi bağışlar, 

Məhəbbət qoxulu, sevda qoxulu. 

 

Bu yağan yağışlar sevən qəlbimin, 

Göydən yerə düşən yağışlarıdır. 

Bəlkə yağış deyil, bu, sevgilimin, 

Yolumu gözləyən baxışlarıdır. 

 

Mən həqiqət yazdım, yalan yazmadım, 

Bu dünya özü də həqiqət imiş. 

Getdiyim bu yolda bir an azmadım, 

Dünyada doğru yol məhəbbət imiş. 
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Bakı nəğməsi 

 

Mavi Xəzər qucağında, 

Ana vətən ocağında, 

Firəvan, kefi çağ Bakım. 

Hər yanda üzü ağ Bakım. 

 

Yurdum üçün qızıl küzə, 

Gözəlliyi bir möcüzə. 

Gəlməyəsən heç vaxt gözə, 

Xoşbəxt Bakım, gözəl Bakım. 

Hər duyğudan əzəl Bakım. 

 

Sənət yurdu, şair yurdu, 

Vətənimə işıq, nurdu. 

Keçmişin də bir qürurdu, 

Adın ellər gəzər Bakım. 

Sirdaşındı Xəzər, Bakım. 

 

Hərdən mavi dəniz coşur, 

Anar sənə nəğmə qoşur. 

Yazım neçə kəlmə, Bakım. 

Gözəl Bakım, nəğmə Bakım. 
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Mənim sevgilim 

 

Bu gözlərim için-için ağlayır, 

Ağlamaqla ürəyimi dağlayır, 

Görən kimdir yolumuzu bağlayır, 

Gedənmirəm mən yanına sevgilim. 

Dərd düşür aşiq canına sevgilim. 

 

Sorağını dost-tanışdan almışam, 

Sen o yanda mən bu yanda qalmışam, 

Könlümdən könlünə körpü salmışam, 

Qəlbim seninlədir hər an sevgilim. 

Sənsiz ürək olub viran sevgilim. 

 

Hər dərdini inan dərdim bilmişəm, 

Ağlasan ağlayıb gülsən gülmüşəm, 

Səndən ayrı inan Vallah ölmüşəm, 

Eşitməyim kədərini sevgilim. 

Xoş görüm hər səhərini sevgilim. 

 

Nə zamandır ünüm sənə çatmayır, 

Gözüm yuxu görmür inan yatmayır, 

Anar seni heç zaman unutmayır, 

Həm sevincim, həm də qəmim sevgilim. 

Men səninəm, sən də mənim sevgilim. 
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Sənsiz taleyimdən acığım gəlir 

  

  

Sənin yoxluğundan əzab çəkirəm, 

Mən ki xəzan vurmuş yarpaq kimiyəm. 

Sən mənim nəfəsim, arzu, niyyətim, 

Sənsiz suya həsrət torpaq kimiyəm. 

  

Bitib tükənməyir qəm də, acı da, 

Dərdə çarə etməz ana, bacı da. 

Göz yaşı var imiş tale, yazıda, 

Bu yaşımda kövrək uşaq kimiyəm. 

  

Özümün özümə yazığım gəlir, 

Sənsiz taleyimdən acığım gəlir. 

Kədər yuvasından sorağım gəlir, 

Yarpağı tökülmüş budaq kimiyəm. 

  

Beş gün ömür sürüb, şən yaşamadım, 

Bəlkə sən yaşadın, mən yaşamadım. 

Məcnun tək əbədi qalacaq adım, 

Dünyada beş günlük qonaq kimiyəm. 
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Alçala-alçala ucalmaq olmur 

  

Çalış ki, həyatda alçalmayasan, 

Alçala-alçala ucalmaq olmur. 

Dünyada namusla, şərəflə yaşa, 

Şərəfsiz ömürdən güc almaq olmur. 

  

Haqqı heç unutma, sən haqqa tapın, 

Haqq ilə açılar hər zaman qapın. 

Bir gün vərəqləsən ömür kitabın, 

Görərsən, şərəfsiz yaşamaq olmur. 

  

Hər an dilində haqq deyənlər olur, 

Dünyada haqlılar, ərənlər olur. 

Şərəfsiz ömür də sürənlər olur; 

Şərəfsizlik yükün daşımaq olmur. 

  

Hər kəs bu dünyaya bir cürə baxdı, 

Kimi kişiyəm deyib, sırğanı taxdı. 

Anar, dünya özü şərəfdi, haqdı, 

Haqsızlıq edənlə barışmaq olmur. 
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Gözlərindən öpərdim 

  

Darıxmışam gəlişin üçün gülüm, 

Sən gələn yollara çiçək səpərdim. 

Darıxmışam mənalı baxışın üçün, 

Mənə baxan gözlərindən öpərdim. 

  

İndi o yolları duman, qar alıb 

Sən gedəndən ömür, gün də daralıb. 

Bəxtin üzü dönüb, həyat saralıb, 

Qayıtsaydım daha mənim nə dərdim? 

  

Gözləyirəm, gözlərimin qarası, 

Sənsiz sağalmazdı ürək yarası. 

Anar taleyindən olub narazı, 

Bilməz idim belə dərdə düşərdim. 
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Belə gözəl olmaz 

  

Nə mənalı gözlərin var gözəlim, 

Belə gözlər, belə kirpik, qaş olmaz. 

Sənin kimi gözəlin də əzizim, 

O ürəyi, incə qəlbi daş olmaz. 

  

Sən olasan kədər, qüssə yox olar, 

Səni sevən bu ürəyim tox olar. 

Yar həsrətin ürəyimə ox olar, 

Sənsiz ömür, sənsiz həyat xoş olmaz. 

  

Bu şairi ilhama gətirmisən, 

Sevən qəlbdə səadət bitirmisən. 

Könlümdəki qüssəni itirmisən, 

Eşqin olan yerdə soyuq qış olmaz. 

  

Məcnun eşqin aləmlərə car çəkər, 

Yar cəfasını deyiblər ki, yar çəkər. 

Nə dərdin var inan ki, Anar çəkər, 

Mənimlə o gözlərində yaş olmaz. 
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