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Bakı - 2013 

 

 

Tapыlsa arxa, dayaq, 

Sюz atыb daraq-daraq, 

Rцшvяtxoru ovlarыq, 

Eлimizdяn qovlarыq. 

 

Rцшvяtxor adamlara, 

Klinkalar aчarыq. 

Sюz vurub damarlara, 

Saьaldarыq birbяbir, 

Hamы olar ocaq, pir. 

 

Vяtяn, millяt dincяlяr, 

Дуйьу, кюнцл incяlяr. 

Юtяr rцшvяt bяlamыz, 

Gцlяr hikmяt balamыz. 
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ЮН СЮЗ 

 

Наращатам, наращат! 

Эюрясян, щансы сюзцм цряк ачаъаг, щансы сюзцм кюнцл буландыраъаг? Эюрясян, бу дцнйанын китаб 

«ъямиййятиндя» доьулан бу китабымын щяйат ешги чатаъагмы ки, юзцнц йашатсын, севилсин вя сечилсин?! 

Илащи, сян бу «кюрпямя» щяйан ол, цряклярдя йер тутсун, гыйма ки, бяшяр ювлады ону унутсун. 

Бу шеирляря юмрцмдян галан эцнлярми дейим, ъан ширямми дейим?.. 

Щя, язиз дост, ялиндяки бу китаб мяням, гулаг ас, сясим эялир, няфясим дуйулур. О щяссас бармаьыны 

дамар-дамар мисралара гойсан, нябзими щисс едяъяк вя щятта онун щансы шеирдя, дягигядя нечя дяфя 

вурдуьуну биляъяксян. 

Ниэаранчылыьым о гядяр эцълцдцр ки, аз гала сянинля танышлыьы унутмушдум. 

Еля бюйцк тяръцмейи-щалым йохдур. 1937-ъи илдя февралын 15-дя доьулмушам вя юлцмцн гойнуна гачыш 

марафонуна чыхмышам. 

Щарада доьулмушам? 

– Азарбайъанын гядим пайтахт шящяри, Хагани, Нясими, С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир, Мящяммяд Щади, 

Сящщят вя онларла адыны чякмядийим дащилярин рущу долашан Шамахыда! 

Атам ади вятяндаш олуб, евсизляр цчцн ев тикиб. Онун тикдийи евляря баханда еля билирдим ки, щяр ев бир 

шеирдир, сыраланмыш щюрэцляр мисралардыр 

Атам щяйата дяриндян мцдахиля едян, эюрцб-эютцрян киши иди. Мяндя илщам тохумуну ъцъярдян онун 

щикмятли сюз-сющбяти, йахшы мяълис идаря етмяси иди. Архам, кюмяйим; инадкарлыьым, дюзцмцм вя 

тямяннасызлыьым, аза гане олмаьым олуб.  

Щялялик, эялян эюрцшядяк.
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БЯШЯРИ ЩАРАЙ 

 

Горху билмир ня цряйим, ня эюзцм, 

Щагды, ядалятди, йандырыр сюзцм, 

Горхмурам. 

Йаланларын доьруйа эцлмясиндян, 

Наданлыьын Йердя бюйцмясиндян, 

Горхурам. 

Бу бяшяр ки, бу гядяр гойунлашыр, 

Дуйьуларын, щисслярин юлмясиндян, 

Горхурам. 

Дцнйамыза, дявядя буйнуз эязян, 

Алимсайаг адамлар эялмясиндян, 

Горхурам. 

Гудузлашыб сийасятдя ъанавар, 

Бяшяри цчя, дюрдя бюлмясиндян, 

Горхурам. 

Аналарын гойунлар доьмасындан, 

Сащибкарын цзлярдя дамьасындан, 

Горхурам. 

Гойунларын аьылсыз давасындан, 

Гязяблярин, кинлярин дярйасындан, 

Горхурам. 

Хябислярин ичиндяки ягрябдян, 

Гарын эцдян яммамяли ярябдян, 

Горхурам. 

Цряйи бош, вязифяли, дайазлардан, 
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Бизлярдя бизи бичян дярйазлардан, 

Горхурам. 

Сийасятдя ат ойнадан мадамлардан, 

Щяр зцлмя гатлашан адамлардан, 

Горхурам. 

Надан, оьру бцтлянир, 

Тамащлар итилянир, 

Щягигят ашигляри, 

Евляриндя битлянир. 

Горхурам, горхурам... 

 

Бейинляр гудузлашыр, 

Инсанлыг уъузлашыр. 

Бу бяшяр нахырланыр, 

Бу дцнйа ахырланыр, 

Горхурам, горхурам!.. 

 

27.04.12. 
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ГОРХУР 

 

«Сынмайан эцзэц» китабымы охуйанларын  бязиляри горхур 

 

Йазан мяням, 

Йозан мяням, 

Охуйанлар нийя горхур? 

Ялляриня аь яллярим 

Тохунанлар нийя горхур? 

Сюз Эцняшди, инсанлары 

Йандырыр о, йашадыр о. 

Сюз ябяди бащар, йазды, 

Щяйат бойу йашылдыр о. 

Сюз щидроэен, сюз атомду, 

Даьыдаъаг йаланлары. 

Сюз цсйанды, чякяр оддан, 

Ингилабда йананлары. 

Шаир горхмаз, сюзцн дейяр, 

Сюз гандырар гананлары. 

Сюз тарихя щякк едяъяк, 

Гялямля сюз йонанлары. 

28.04.12. 
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SƏNĠN BALAN, MƏNĠM BALAM 

 

Sənin balan harındır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Böyük, kiçik bilməyir, - ağnayır eşşək kimi, 

Söz deməmiş anqırır, - çağlayır eşşək kimi. 

Ağlı atıb, qarnını saxlayır eşşək kimi, 

Sənin balan harındır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Sənin balan adamdı, mənim balam bəs nədi? 

Millət-haray!.. deyəndə, sənin balan əsnədi. 

Keçdi canından balam, sənin balan keçmədi, 

Restoranda keflənib qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Ölkə bizimdir! Niyə kimsə acdı, kimsə tox? 

Mənim çörək pulum yox, sənin pulun çoxdu, çox. 

Səndə ağıl çoxdu, çox, bizdə ağıl yoxdu, yox? 

Nədən balan harındır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Boynumuzda oturtma gülməşəkər oğlunu, 

Əsli qamışdır, kişi, bilmə şəkər oğlunu, 
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Yarışsa quş, qarışqa, ağlı çəkər oğlunu, 

Nədən bаlан harındır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Elinkidi sərvətin, əsla deyil ağıldan, 

Qıyma elə, qardaşa, əsirgəmə oğuldan, 

Söylə görüm, el oğlu, nədən, niyə, doğrudan? 

Sənin balan harındır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Sərvətin arta-arta abrın itib üzündə, 

Yox xəbərin; tülkülük-hiylə bitib üzündə, 

Hiylə ilə yamanlıq vəslə yetib üzündə, 

Balan baxıb dərs alır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Nə vaxtan ki, səhərlər səninlə başlanıbdır; 

Şor yeməklə mədəmiz gön kimi aşlanıbdır, 

Yaman günə düşmüşük – ölkə də xışlanıbdır, 

Balan baxıb zövq alır, qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

Ölən deyil, top atma həqiqətin dalınca, 

Mənim balam xəstədi – qida yemir doynuca, 

Söz utanır yanımda həqiqəti duyunca; 
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Sənin balan harındır qudurmuş itlər kimi, 

Gəzir yağlı maşında, daşdır o, bütlər kimi! 

 

17 may 2001 
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EL GÖRÜR 

 

Abrı atıb, vicdanı dondurmusan, 

Gövdənə də el qanı doldurmusan, 

Olmayanı, zor ilə oldurmusn, 

Astarın üzdü bunu, bu el görür, 

Əyridi, düzdü kim, onu el görür! 

 

El səni gözdən salacaq ay nadan, 

Daş-divara bərk sıxacaq ay nadan, 

Gövdənə millər soxacaq, ay nadan, 

Astarın üzdü bunu, bu el görür, 

Əyridi, düzdü kim, onu el görür! 

                                       

 14 iyun 1992 
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BU ƏRKÖYÜN CƏBHƏÇĠLƏR 

 

Təlim alıb Fransadan, ABŞ-dan, 

Bu milləti oyatdılar obaşdan, 

Beşi burdan, on beşi də o başdan, 

Küylədilər, hayladılar milləti, 

Hər tərəfə payladılar milləti!.. 

Azadlığın yolunda yol azdılar, 

Külüng alıb xalqa quyu qazdılar, 

Dahiləri nökər kimi yozdular; 

Bilmədilər kimdi gedən, kim gəlir, 

Ocaq sönür, od yerinə kül gəlir! 

 

Kibrit kimi alışdılar, yandılar, 

Yaxşı nə var, - Pisdi! - deyib dandılar. 

Söz deməyin, xətadılar, qandılar; 

Harda inam, harda işıq gördülər, 

Daş gətirib qarşısını hördülər!.. 

 

Kimdədi pul? İylədilər, tapdılar, 

Zorladılar, tovladılar, qapdılar. 

Doğma deyil, özgədilər, yaddılar; 

Bir fikri yüz tərəfə çəkdilər, 

Zülmət olub məmləkətə çökdülər!.. 
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Ölənləri yamanlayıb söydülər, 

Qalanları qapazlayıb döydülər, 

Çıraqçını, motalçını öydülər; 

Parçalayıb çox şəhəri, bölgəni, 

Bir xoruza yük etdilər ölkəni!... 

 

Yamsıladıq Klintonu, Reyqanı, 

Millət oldu yad əllərin heyranı! 

Haray çəkib çağırdılar hər yanı; 

Dahimizə dodaq büzüb güldülər, 

Bağırdılar: - Ocaqdakı küldülər!.. 

 

Bilmədi ki, göydə qısır buluddu, 

Guruldadı, yağmağını unutdu. 

Vədə topun o tulladı, bu tutdu; 

Hap-gop ilə qaraldı ağ kağızlar, 

Açıq qaldı ümid güdən ağızlar!.. 

  

Gec anladıq, cəbhəçilər küy idi, 

Əbülfəzlər bişməmişdi, çiy idi, 

Ələkçinin qıl verəni kim idi? 

Kimlər idi yurdumuzu çöplədi, 

Ruhumuzu alver üstə köklədi?!.. 

 

Bulanmışıq, durulmarıq bir də biz, 

Bəlli oldu kimlər imiş «dahimiz!» 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 17 

 

Ovçu kimdi? Tula kimdi? Ahu biz, 

Ovlanırıq «dahilərin» ucundan, 

Kim tox olur, kimlər ölür acından!? 

 

Sağ olsaydı Seyid Əzim Şirvani, 

Göstərərdi tülkü hanı, şir hanı. 

Şirzad, Əli taladılar Şirvanı, 

Yaxşı eli yaman günə saldılar, 

El ağladı, zurna-qaval çaldılar!.. 

 

Sentyabr, 1993 
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ALLAHSIZLAR 

 

Allahımın xoş səsindən, 

Nəfəsindən yoğrulmuşam. 

Aha dönüb, bulud kimi 

Anam, səndən doğulmuşam. 

 

Günəş tutub əllərimdən, 

Sinəsində yol  yeridib. 

Zülmət yolu tutar deyə, 

Ay özündən nur əridib. 

 

Şeytan yatan qulaqlarda, 

Səsim batdı, ünüm itdi. 

Büsat qurdu boz sərçələr, 

Ölü məni, səs diriltdi. 

 

Daş atdılar, daş dəymədi, 

Məni Allah, el qorudu: 

Daş atanın, havadaca 

Daş tutduğu əl qurudu. 

 

Bəlalardan mən qurtardım, 

Qurtarmazdı Allahsızlar. 
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Təmizləri incitməyin, 

Göy üzündə Allah sızlar. 

                  

29.03.08. 
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BU GÜN 

 

Kimsə, kimə görəsə, 

Pəh-pəh ilə öyülür. 

Hər kütə, hər nadana 

Eldə – Dahi! – deyilir. 

 

Kimsə, kimə görəsə, 

Hey söyülür, döyülür. 

Əyilməyən vüqarı, 

Dəmir kimi əyilir. 

 

Əyrisi bayraq, şüar, 

Düzü inkar edilir: 

Gözünə mil çəkilir, 

Qulağı kar edilir. 

 

Başda başdı başsızlar, 

Ürək ağlar, baş sızlar. 

Bu necə vaxt, zamandı? 

Sən bunu bu gün çürüt, 

Ulu Tanrı, amandı, 

Göndərmə gələcəyə. 

 

07.03.08. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 21 

 

PAPĠROS 

 

Ay mənim güldən əziz sevgili yarım papiros, 

Varmı səndən də gözəl, bir ixtiyarım, papiros? 

 

Sən kimi bir gözəlin qanı ilə çağlamışam, 

Səni bir gün də özümdən uzağa qoymamışam. 

 

Nəfəsimsən, həvəsimsən, çəkirəm cana səni, 

Tanrı fərmanı ilə göndərib insanə səni. 

 

Demərəm tüstü sənə, sən dumanımsan, dağınam, 

Atmaram eldə səni, lap söküləm, ya dağılam. 

 

Küsmərəm səndən əzizim, mənə düşmən olasan, 

Sənə aşiq özüməm, mən çəkirəm, şən olasan. 
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UTANIN 

 

Ehtiyac içində sürünür fikrim, 

Nə desəm, xeyri yox, kürünür fikrim, 

Acizlər qurd olub pələng arxalı, 

Pul şirə döndərib eldə qorxağı. 

Dahi də öyrənib sözə baxmağı, 

Yerlibazlar, qohumbazlar, utanın! 

 

Millət acizləşir, millət cırlaşır, 

Koroğlular, Qoç Nəbilər zırlaşır, 

Canavarlar, həşəratlar curlaşır, 

Yerlibazlar, qohumbazlar, utanın! 

 

Nadan yazır hər əmiri, fərmanı, 

Eşidilmir kasıbların fəryadı, 

Keçəl Həmzə qul eləyib Fərhadı, 

Yerlibazlar, qohumbazlar, utanın! 

 

Darıdadır, donuz çıxmaz, demə – kiş! 

Nadanlaşır millətimiz! Bu gediş 

Tirboyunlar yetirəcək! Bu gülüş 

Ağladacaq Sabirləri, utanın! 

Tükənəcək səbirləri, utanın!          

 22.11.04. 
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EY HƏYAT 

 

Günah gəzən günahkardan, 

Antenalı qulaqlardan, 

Eşqi, ruhu, qəlbi kardan, 

Gözü odlu, ağlı kordan. 

Başları boş, cibi pullu, 

Rüşvət ilə beli çullu 

Nadanlardan – fikri dardan, 

İnsanlığa calaqlardan, 

Qoru məni, ey həyat! 

Cam dolu bir ömürəm 

Yaşat məni, ya  çevir,  

Boşalt məni, ey həyat! 
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HÖRMƏTĠM ARTAR 

 

Mən dərdimi sinəmdən açıb töksəm, yer batar, 

Mən ah çəksəm, ahımdan əsən küləklər yatar. 

 

Mən eşqimin odunu Günəşə tutsam əgər, 

Diksinər, atəşini Günəş əlindən atar. 

 

Fəryadımı eşitməz daş ürəkli adamlar, 

Ahımdı durnalar da uçurlar qatar-qatar. 

 

Dərələmə yolları, a namərdin balası, 

Mən yıxılsam bu yolda, Tanrı əlimdən tutar. 

 

Mən eşq ilə yaşadım, sən qarınla dünyanı, 

Mal-qaratək yaşayan, bu həyatdan nə tapar? 

 

İsgəndərəm, böyükdür sədaqətim,  tükənməz, 

Sən nə qədər pisləsən, eldə hörmətim artar. 

                                       

 Şamaxı, 20.08.07. 
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VƏTƏN HARAYI 

 

Qoyun bilib, keçi bilib 

Soyurlar, hey soyurlar, 

Yaman günə qoyurlar: 

Sümüklərim ağrıyır, 

El də baxıb ağlayır. 

 

Yeriyirəm zor ilə, 

Yetən deyir: - sızlama, 

- Nə durmusan zor elə! 

Soyurlar, hey soyurlar. 

Nə yorulur, nə də ki, 

Bu gödənlər doyurlar. 

Bilmirəm oğuldular, 

Yoxsa ki, oğrudular, 

- Ana Vətən! – deyirlər, 

Ananı lüt qoyurlar. 

Soyulmuşam, insanlar, 

Baxın, baxın, lüm-lütəm! 

Qoyacaqlar sərgiyə, 

Deyəcəklər: - Lüt bütəm! 

                                

 Sentyabr, 2001 
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DUET 

 

Mən sən ola bilmirəm, 

Sən mən ola bilmirsən. 

Eh, sən mənə gülürsən, 

Mən sənə ağlayıram. 

Mən dəliyəm, yoxsa sən? 

 

Deyirsən:  - qədrini bil, 

Halına yanıram mən. 

El üçün ağlayandan, 

Kimi gülən görmüsən? 

 

Ay yazıq, dəm vurursan 

Dolu, piyli gödəndən. 

Kimlərin adı qalıb 

Eldə qarın güdəndən? 

 

Sən də mən olmayınca, 

Anlamarsan məni sən. 

Nə vaxt Nəsimiləşsən, 

Danlamarsan məni sən. 

                                        

29.01.08. 
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HÖRÜMCƏK ADAM 

 

Aldadıb toruna salıb Vətəni, 

Torun ilməsidir bütün bədəni. 

 

Heç kimlə əbədi dost, sirdaş deyil, 

Oynadıb, oynadıb, atır yetəni. 

 

Harda, kimdə nə var, - mənə ver! – deyir, 

Doymayır, dolmayır xaral gödəni. 

 

Heç kimə inanmır, dostu, qardaşı, 

Atanı izləyir, güdür güdəni. 

 

Rüşvətə öyrədib, sonra qul edir, 

Vəzifə başına gəlib-gedəni. 

 

Kimi nazir edib başa çıxartsa, 

Köməkçi göndərir ona gədəni. 

 

Güddürür, dərmanın zəhər eyləsin, 

Həkimə göndərsə qəm İsgəndəri.      

                                           

 14 sentyabr, 2001 
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ĠKĠMĠZ DƏ ADAMIQ 

 

İkimiz də adamıq, 

Bir cüt qoşa badamıq!.. 

Sən görmədin, mən gördüm 

Yerdə görünməyəni. 

Həya gözümlə baxdım, 

Əlvan paltarda gördüm 

Paltar geyinməyəni. 

  

Qozun ləpəsi kimi 

Üz-üzəsən içində; 

Səndə səni görənlə, 

Səndə sənə gülənlə. 

Sən görmürsən, bilmirsən, 

Yaşadığın içini. 

Mən görürəm, bilirəm 

Hər cikini-bikini. 

Heyf, heyf, çox heyf 

İkimiz də adamıq, 

Bir cüt qoşa badamıq. 

30.03.08. 
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* * * 

2001-ci ilin 30 mayında Şamaxıda keçirilən Sabir poeziya bayramında bəzi şairlər mənasız 

şeirlər oxudu və həmin anlarda yazdığım bu şeiri oxudum.  Şeir qısalığına və məzmununa görə eşq ilə 

qarşılandı. 

 

Şeirində su çox, 

Oxuyur, üzündə su yox. 

 

BĠZ BELƏYĠK 

 

Dahiyə gülə-gülə, 

Su tökdük bilə-bilə, 

Ocaqda qorlu külə. 

Biz beləyik, beləyik! 

Söndürməsək, ölərik! 

 

Eli, yurdu sökəni, 

Bizi küncə çəkəni 

Oxşayıb sevdirmişik. 

Millətinə, yurduna 

Yananı söndürmüşük, 

Yeri, göyü, özgəni 

Biz bizə güldürmüşük. 

Biz beləyik, beləyik! 

Söndürməsək, ölərik! 

2007 
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ĠNSANLAR 

 

I 

Ey nadan, sən ki məni  

Balaca, bapbalaca 

insan bilirsən,  

hər yerdə pisləyirsən. 

Pişik kimi marıdıb 

Ovlamaq istəyirsən. 

Məni siçan bilirsən?! 

 

II 

 

Baxanda  

Elə bilirsən: 

Yuxuludur, - quzudur. 

Biləndə ki, 

Kimin oğlu, qızıdır, 

Qorxuludur 

Buynuzu içindələr! 

 

III 

 

Xoş gördük, yaxşı insan, 

Deyil asan; 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 31 

 

Üç gündü ayrılmışıq, 

Elə bil ki, illərdi  

Səni yerdə görmürəm 

Sən bizə, 

Mən də sizə gəlmirəm!.. 

Mən doymadım şam üçün  

Pərvanəlikdən, 

Cəzanə gəlmişəm lap,  

Biganəlikdən. 

Necə vaxtsız  qocaldım, -  

divanəlikdən?!. 

 

Yanvar, 2002 

        

*** 

Yuxulusan; 

Qorxulusan –  

Qan qoxulusan! 

İndi oyan, 

Sonra gec olar. 
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SƏNĠ 

 

Səni kişi edən pulundu, nadan, 

Düşünmə, İsgəndər qulundu, nadan, 

Pulun pul deyil ki, çulundu, nadan. 

Bil kiməm, bil kiməm, bilmək ar deyil, 

Ağılın korsa da, gözün kor deyil. 

 

Tülkülük tökülür sir-sifətindən, 

Biçilib əyninə tuman sətindən. 

Başın var ki, çəkə səni çətindən? 

Bil kiməm, bil kiməm, bilmək ar deyil, 

Ürəyin varsa da, olmaq, var deyil. 
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«TƏZƏ» ġEĠR 

 

Fikrimizi çaşdırıb 

Bu suxarı misralar. 

Biri aşağı, 

Biri yuxarı misralar. 

Qupquru budaq, -  

Susuz dodaq, 

Ətsiz sümük, 

Buz kimi sönük misralar. 

Babasından, ulusundan 

Dönük misralar. 

Dilə yatmır, 

Ağla batmır, 

Ürək oxşamır, 

Nifrət oyatmır, 

Eşq bağışlamır. 

Ayaq üstə ölmüş ağac kimi 

Gözə batır. 

Ayı, Günəşi, ulduzları 

Başının üstən atır. 

Bulud dolu, çən dolu 
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Nəmli havada yatır, 

İslana bir az. 

Çağırdım ki, oyana, 

Usana bir az. 

                                    

 21.10.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 35 

 

SABĠRLƏ SÖHBƏT 

 

- Ay oğul, tazə xəbər var? 

- Pis iy verir millətimiz, 

Yırğalanır illətimiz. 

- Hamilədir, yoxsa doğur? 

- Səd əməlindən görünür 

Doğulmalı zillətimiz! 

- Paatonnan! 

Varmı daha başqa xəbər? 

- Qızışıb ermənilər də. 

Zənd eləmə biz yatırıq, 

Onlar atır, biz tuturuq. 

- Yaxşı edir ermənilər, 

Nə gördülər, - vermənilər. 

İrəvanı, Zəngəzuru 

Bizimkilər vermədilər? 

- Bu səbəbdəndir, ata, 

Ermənilər torpaq alır, 

Biz də vəzifə qapırıq! 

- Afərin! 

Necə görmüşdüsə Nuh, eyləcəsiz! 

Başqa xəbər varmı yenə? 

- Atmışıq rusdan olan xeyri, şəri 

Necə ki, arvad atır köhnə əri! 

Axtarır kimsə bizə isti qucaq! 

- A mənim marallarım, 
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Sizdə hələ naz eləyin, 

Kefinizi saz eləyin! 

Müştəriniz boldu, bilin, 

Bircə ağız siz mələyin!.. 
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SABĠRLƏ ĠKĠNCĠ SÖHBƏT 

 

 

 

 

Şeirini oxuduqca 

İçimdə bahar duyulurdu, 

Kədərim yuyulurdu, 

Fikrim durulurdu. 

Dünya uçurdu,  

dağılırdı, 

Yenidən qurulurdu. 

Araza dönürdüm, 

Kürə dönürdüm, 

Araz üstə, buz üstə, 

Külə dönürdüm. 

Əriyirdi daşlığım, 

Daşırdı səbrim, 

Sabirim!.. 

Günəşə çatım deyə, 

Yer kürəmi çevirib 

Yamanlığı, pisliyi 

Odlara atım deyə, 

Yeri aldım çiynimə... 
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Dümsükləyib çoxunu, 

Dedim: - Dəvə deyilsən, 

Saqqız çeynəmə!.. 

 

 22.02.83. 
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VAXT SELĠ 

 

Doğulduq vaxt selində, 

Boğulduq vaxt selində. 

Bu doğulhadoğulda, 

Bu boğulhaboğulda. 

Qapaqapdı, qapaqap. 

 

Vaxt seli Kür deyil ki, 

Vaxt seli Nil deyil ki, 

Bəndə salaq bəndləyək, 

Əkinləri suvaraq, 

Bağ salaq, bostan əkək 

Qapaqapdı, qapaqap. 

 

Oturmuşuq. Ay yazıq, 

Düşünmə, oturmuşuq. 

Axırıq vaxt selində. 

Xəbərsizik xəbərdən, 

Batırıq vaxt selində, 

Axıb gedir vaxt seli!  

 

31.03.07. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 40 

 

AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN 

 

Bu dünyanı tutar qarnım, 

Doyan deyil motal qarnım. 

Havam, suyum, titan qarnım, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Elin oğlu, elin qızı; 

Adam deyil - qoyun-quzu, 

Tanrı verən halal ruzu, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Eldə nə var, dişə çəkdim, 

Gözəlləri döşə çəkdim, 

Yurdu, eli şişə çəkdim, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Verin mənə, ac yeməsin, 

- Mən də acam! – ac deməsin, 

Ver, sovursun ac, demisin; 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Vermərəm ki, el yeyə, yox, 

Üsyan edər, el olsa tox! 

Az da yesə, o, çoxdu, çox, 
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Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Hakim mənəm, hökm mənəm, 

Qurdam, - elə hakim mənəm, 

Dost yeməkdən çəkinmərəm, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Yolunmalı qazım mənim, 

Yeyilməli quzum mənim, 

İştah açan duzum mənim, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Azadlığın «dəlisiyəm», 

Qoruyanı – dərisiyəm, 

Məktəbiyəm, hər dərsiyəm, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Sən ürəyim, sən canımsan, 

Damar-damar al qanımsan, 

Atam ölüb, - sən qalmısan, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Aşiqindi dəli könlüm, 

Çəkər nefti zəli könlüm, 

Çəkməz səndən əli könlüm, 
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Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

İlan kimi soyuqürək, 

Səmum kimi acı külək 

Mənəm tufan, əsəm gərək, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

                                    

Avqust, 2000 
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ġEYTAN 

 

Sənin içində bir şeytan, 

Mənim içimdə bir şeytan. 

Mənim içimdəki şeytan  

boy ata bilmir,  

qalıb boynu qısılı. 

Aça bilmir, 

İçimdəki qıfılı. 

Məndən çıxa bilmir; 

Səndəki, ondakı, onlardakı 

Şeytanla görüşüb 

Əlini sıxa bilmir. 

Səndəki şeytan; 

Boy atıb budaqlanıb, 

Göz dəyməsin – 

burunlanıb, qulaqlanıb. 

Gah küləkdi, 

gah kələkdi, 

Bəzən elə görünür, 

Guya kövrəkdi. 

Pambıq ilə baş kəsir. 

Bıçaq haqqı kəsməyəndə  

Qəzəblənib daşa vurur,  

daşı kəsir. 
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Hamının  

içində şeytan yaşayır 

kimi şeytanını  

quzuya döndərib  

mələdir. 

Kiminin də şeytanı  

ürəyində dincəlir, 

Yediyindən yeyir, içir  

güclənir. 

 

10.04.07. 
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KĠMDĠ, DEYĠN 

 

Dahilərə böhtan atar, 

Kölgəsində yeyib, yatar, 

Yaman gündə itər, batar 

Kimdi deyin, kimdi bu? 

 

Yüz arxı bir arxa calar, 

Dəstəkləyər zurnaçılar 

Şövqə gəlib zurna çalar, 

Kimdi deyin, kimdi bu? 

 

Gah ondandı, gah da bundan, 

Xamır olmaz belə undan. 

Yurda gələr bəla ondan 

Kimdi deyin, kimdi bu? 

 

Dahilərə hürər, hürər, 

Kütlə bunu hünər bilər, 

- Əhsən! Əhsən! Əhsən! – deyər, 

Kimdi deyin, kimdi bu? 

Məharətlə pərdələnir, 

Cızdan çıxan hədələnir 

Fərə görsə, dədələnir, 

Kimdi deyin, kimdi bu? 
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Pul görəndə dəli olur, 

Pulu tutdu, zəli olur, 

Sözü – Bəli! Bəli! – olur, 

Kimdi deyin, kimdi bu? 

 

Şeyx Nəsrulla, şeyx Əbdüldü, 

Şeytan ilə çox əlbirdi, 

Aşsüzəndi, ya xəlbirdi, 

Kimdi deyin, kimdi bu? 

 

Tapmaq üçün genlərini 

Soyun, kəsin gönlərini, 

Onu bizə göndərəni, 

Tapın, desin, kimdi bu? 

                                  

13.09.03. 
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PEġĠMANDI YARADAN 

 

Mən nə deyim adamlara, 

Adamdılar? 

Adamdılar, 

Niyə məni görmədilər? 

Haray çəkdim, 

Harayıma gəlmədilər! 

Çoxlarını adam bilib 

Adam kimi danışdım. 

Danışdılar,  

Gördüm adam deyillər, 

Heyrətimdən alışdım. 

Adam ömrü yeyirlər, 

Adamlıqdan uzaqlar, 

adamlıqdan danışıb 

Özlərini öyürlər. 

 

Bunlar adam deyillər, 

Tüfəngdilər, 

Güllə-güllə söz olub 

Sənə, mənə dəyirlər!.. 
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Adam oğlu, 

Səni adam yaratmışdı 

Yaradan, 

Sən olmadın yarıdan, 

Peşimandı Yaradan! 

Niyə adam olmadın? 

Niyə adam qalmadın? 

Bu dünyanı odladın! 

Sönər deyə, 

Oda adam qaladın!.. 

 

21.09.01. 
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BU DA BELƏ ĠSTEDADDIR 

 

Ara qarışdırar, 

Qardaşı, 

Qardaşla dalaşdırar 

İti pişiyə yaraşdırar, 

Hamını təftiş edər, 

Araşdırar. 

Məskənidi: 

Göy meşələr, dərələr, 

Hər yetənlə dirənər, 

Elə bilər  

Oyuncaqdı dirilər. 

Qəlbi qənim kəsilib 

Yaradana, qurana. 

Pislik edib sığınar 

Peyğəmbərə, Qurana. 

Fahişədi, bilinməz 

Nə dini, nə imanı. 

Dili çəkər, çıxardar 

Yuvasından ilanı. 

Soyumaz qəzəbi, soyumaz kini, 

Oynadır ərini oyuncaq kimi. 

Əxlaqdan, qeyrətdən dəm vurub gəzər, 

Qəlbin ovçusudur, qəlb qırıb gəzər 

 

Kəf gələr, 
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Bilməz ki, qohumdu, yaddı 

Hamı görüb, tanıyır, 

Bu belə istedaddır!.. 

04.02.07. 
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KÖPƏK 

 

Köpək, daha çox hürmə, 

Dişin yoxdu, tutasan. 

Qocalıb sökülmüsən, 

Elə bilmə butasan! 

 

Sozalıb gözdə nurun, 

Sulanıb ağız, burun, 

Sınıb səsin, qürurun 

Nə it, nə də tulasan. 

 

Kökü çürük qovaqsan, 

Neçə günlük qonaqsan. 

Necə tülkü qovasan, 

Ya canavar pusasan? 

 

Qulağın bir şələdi, 

Ağzın çürük tələdi, 

Gözün ölən şölədi, 

Az qalıb, az, batasan! 

 

 

İynələnib, qaynama, 

Kino-kino oynama, 
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Adamları qınama, 

İtsən, itə atasan! 

 

Gəlib-getdin, var adın, 

Kimlərəsə yaradın, 

Taleyindən yarıdın, 

Sulu sürüş, ustasan! 

 

31 avqust 2001 
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AY KÖPƏK OĞLU 

 

Şairəm, bu yaşımda, 

Şimşək çaxır başımda. 

At oynadır qarşımda, 

Tula, ay köpək oğlu. 

 

Hey mələdə-mələdə, 

Yeridirsən mil, ətə, 

Özgələri millətə, 

Çulla, ay köpək oğlu. 

 

Sirri bağlı sinəmi, 

Bağça-bağlı sinəmi, 

Çarpaz dağlı sinəmi, 

Şumla, ay köpək oğlu. 

 

Yazılmısan aynama, 

Xam deyilsən, oynama, 

Mindin, qıçı boynuma 

Salla, ay köpək oğlu. 

 

Gələn olsa ATƏT-dən, 

Çıx qaydadan, adətdən. 
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Kəs, ağzına ağ ətdən 

Tulla, ay köpək oğlu. 

 

Al canımı qanunla, 

İç qanımı qanunla, 

Hər yanımı qanunla, 

Yala, ay köpək oğlu. 

 

Bulanıb, lildir qanın, 

Xəstədir ruhun, canın, 

Getmir başınla qarnın 

Yola, ay köpək oğlu. 

 

Axtarma yurd dünyada 

Nə gördün, ud dünyada, 

Qurd olub qurd dünyada 

Ula, ay köpək oğlu. 

 

14.10.2001 
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SƏN OL 

 

Zirvəyəm, ətəkdə gəzən nadanlar 

İstər sürükləyə ətəyə məni. 

Əlimi bağlayıb, dilimi kəsib, 

Bağlaya at kimi kötüyə məni. 

 

Bürüyüb dövrəmi ac canavarlar, 

Oxu atmaq üçün dayağım sən ol. 

Dalğalar qoynunda haray çəkirəm, 

Sahilə səsləyən mayakım sən ol. 

 

Qəmli, düşüncəli bir filəm, fəqət, 

Yol gedə bilmirəm küçük əlindən. 

Zirvəyəm, böyüyəm çox böyüklərdən 

Sən qurtar böyüyü kiçik əlindən. 

 

Görüşmək istədim deyə səninlə, 

Səni çəpərlədi Nadan Yaltaqov. 

Kilkələr çox udub, iştahı artıb, 

İstəyir məni də qəfil etsin ov. 

 

Günahım budur ki, Yer kürəsində, 

Yoxdu məndən artıq sevən bu yurdu. 
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Bu gün qələm alıb bu şeiri sənə, 

Bəlkə də yazmazdım, Tanrı buyurdu. 

 

Bülbül yuvasıdır şair ürəyi, 

Uçuran, Allahdan cəza alıbdır. 

Kimsə, ilk şairi incidib Yerdə 

Bəlkə də o vaxtdan cəza qalıbdır.   

 

 23.09.07. 
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CƏSUS QIZA 

 

Boş başlar sınayır dolu başları, 

Sirri, möcüzəsi nədir görəsən? 

 

Məni imtahana çəkirdi cəsus, 

Sevgidən çox uzaq, buz kimi bir qız. 

Çağlayıb əsəbdən kinli danışdım, 

Ağıl ürəyimə dedi ki: – Sus! Sus! 

 

Gizli fəaliyyətin – cəsusluğunla, 

Sən şirin həyata zəhər qatırsan. 

Ruhunu incitmir bu əməllərin? 

Necə yaşayırsan, necə yatırsan? 

 

Vurar nala-mıxa hərdən dil, ağız, 

Deyər kimliyimi qələmlə kağız. 

Məni imtahana çəkəndə nadan, 

Şairlik vüqarım baş qaldırar, qız. 

 

Əbədi, sönməyən işıq, nuram ki, 

Dağlara dərs verən bir qüruram mən. 

Eşqim, məhəbbətim odla yoğrulub, 

Tufanlar önündə mərd dururam mən. 
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Dalğalı dənizəm, mənə atılma, 

Atılsan, salamat çıxmayacaqsan. 

Ürəyim o qədər genişdir, xanım, 

Yoxsan, ürəyimi sıxmayacaqsan. 

 

Çayın gətirdiyi zir-zibil kimi, 

Sinəmdə qərq olur tör-töküntülər. 

Bir vaxt məni söyən, məni görəndə 

Baxıb, xəcalətdən tər tökürdülər. 

 

Vətəni dağıdıb-tökənlər qalıb, 

Məni pusduranlar heç utanırmı? 

Ürək bulandıran əməllər ilə 

Məni qusduranlar heç utanırmı? 

 

03.03.07. 
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AY KĠġĠ 

 

- Ay kişi, bir dayan, 

Hara gedirsən? 

- Bazara. 

- Yerdənmi çıxmısan, 

Mənə cavab ver! 

De, bazar deyilmi 

Durduğun hər yer? 

Günlər alma, nar kimi, 

Yeyilməsə çürüyər. 

Su kimidi ay, il də 

Durğun qalsa, iylənər. 

Axıb səndən gedəcək, 

Sən baxıb görəcəksən, 

Elə bil ki, yox idin. 

Ya yaşat veriləni, 

Ya da boşalt! 

Gəlsin onu yaşadan. 

 

Alma Allah vaxtını, 

Qınama da baxtını. 

Boşalt, boşalt Allahın 

Yerdə insan taxtını. 

Quzuladım gəl səni 
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Yaz görən torpaq kimi. 

Gəl, cücərdim yoxluqdan, 

Damar-damar budaqdan 

Boylanan yarpaq kimi. 

Qoyum Yerin başına, 

Qeyrət papağı kimi. 

Yaşama: vicdanını 

Təsbeh kimi çevirən, 

Günündən, vədəsindən 

ilan  kimi şütüyən, 

söz çeynəyən, gəvələyən 

- Kimə dəydi, dəydi, – deyib 

Yalanı selbələyən, 

Böhtanı şirələyən 

İnsan ilə – nöqsanla. 

 

08.11.07. 
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QONAQ KROKODĠL 

(Bir imkanlı məmur Bakıdakı bağ həyətində  

timsah - krokodil əzizləyir. Bunu, Allah götürməz) 

 

Cəngəllik ölkəsində, 

Kolluqlar kölgəsində 

Doğuldu krokodil. 

Onu gəlin gətirdi 

Azəri od yurduna. 

Elə bildi Bakıda 

Heykəl qoydu adına. 

 

Krokodil bəsləndi, 

Küsər, inciyər deyə, 

- Ay çiçəyim, – səsləndi. 

 

Krokodil öyüldü, 

Krokodil böyüdü. 

Hər gün bir dana yeyib, 

Ad gətirdi yurduna. 

Doğmalara cəhənnəm, 

Cənnət oldu yurd ona. 

 

Afrikalı balamız, 

Nə böyük kamal etdin... 
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Dana olmasa bir gün, 

Yetim uşaq yeyərsən, 

Bizdə kama yetərsən. 

 

Bizlər qonaqpərvərik; 

krokodil, qəm yemə! 

 

Xoşlamasan dananı, 

Xoşlasan insan əti, 

Tökmərik dana qanı. 

Kədərlənmə, qəm yemə, 

Millətim səndən ötrü 

Növbədə dönər yemə! 

 

Sən kef elə, millətin 

Acları pul dilənsin. 

- Çörək! – deyib, - ah çəkib, 

Həddi nədir dillənsin!.. 

 

22.09.08. 
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BUYNUZU ĠÇĠNDƏ 

 

- Tikansızdı, ipəkdi, 

Ürək açan çiçəkdi. 

Dili yoxdu, – deyirlər, 

Gözü toxdu deyirlər. 

Buynuzunu gizlətdi, 

Yüzcə qram gillətdi, 

Nə dindi, nə danışdı, 

Baxan deyərdi – daşdı! 

Keçdi ikinci yüzə, 

Buynuzu çıxdı üzə, 

Bilmədi ölçü-biçi, 

Ürəyində pis nə var, 

Dilinə çəkdi içi. 

 

18.02.07. 
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HANI O  SƏN 

 

Varlı idin, gözəl idin, 

Yolunda axdı qanlar, 

Bəyənmədin, getdilər 

Mənlər! Bizlər! Onları!.. 

İllər də qovdu, qovdu, 

Burnunu ovdu, ovdu, 

Saldı səni göylərdən. 

 

Anlamısan;  

Yerdə daş var, kötük var, 

Dərin-dərin quyunun 

Üstündə tül örtük var. 

Görürsən ki, həyatda 

Nə çəkir yerdəkilər. 

Ötəndi göydəkilər. 

Yerdəkilər, 

Yerə sadiq ölüncə! 

 

Hanı o sən?! 

Göydən Yerə enməzdin, 

Kasıblarla 

Danışmazdın, gülməzdin. 

Yerdə nə var, bilməzdin, 
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Xeyrə, şərə gəlməzdin. 

 

Qanadların yox idi, 

Göydə necə dururdun? 

Yolunda ləngiyənə; 

- Yol ver! yol ver, - deməzdin... 

Təpikləyib vururdun. 

Hanı o sən? 

 

03.12.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 66 

 

NAMƏRD ADAM 

 

Ağlamıram, yarınıb, 

gözlərimi siləsən, 

Göz yaşımla çağlayan, 

dərdlərimi biləsən, 

pis nəyim var, güləsən, 

Namərd adam. 

 

Kədərim də, qəmim də 

Qırılan tel kimidi, 

Cilalanmaz, çalınmaz. 

Qürurum sel kimidi; 

Hey çağlayar, çağlayar, 

Zirvəsindən salınmaz, 

Namərd adam. 

Namərdliyin tacısan, 

Ov itirən tazısan; 

Sən qovur, sən qaçırsan, 

 

Yaramırsan heç kimə, 

Özünə, namərd adam! 

Yaş söyüdsən, yanmarsan, 

Odlanmaz saman, küləş 

Közünə, namərd adam! 
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DƏRD BUDUR 

 

Qaçqın və köçkünlərin qeyrətliləri faciə yaşayır. Elələri də var ki, hərəkətləri ürək bulandırır. 

Adama «Axtardığım yar idi, yetirdi pərvərdigar» hikmətini xatırladır. Qaçqınlığı ilə qürurlanır, sui-

istifadə edir.  

Əlaqədar təşkilatlar da belələrinə mütilik nümayiş etdirir. 

 Qaçqınlıq faciəsini yaşayanlardan üzr istəyirəm. 

 

Bu nə gündü, ay vətən; 

Qarabağı satanlar, 

Doğma yurdu atanlar, –  

Qaçqın çoxalır, artır, 

Bakıda torpaq satır. 

Bakı Bakıdan çıxıb, 

Bəxti divara sıxıb, 

Eşitmişəm, qəzəbdən 

Gözümdə şimşək çaxıb: 

Qaçqın çoxalır, artır, 

Bakıda torpaq satır. 

 

Günün günorta vaxtı, 

Fələk, yolunu azdın, 

Bu nə yazıdı yazdın? 

Bu nə quyudu qazdın? 
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Qaçqın çoxalır, artır, 

Bakıda torpaq satır. 

 

Bu nə əxlaq, tərbiyə; 

Tərim hopub tərliyə. 

Eşitdim, az qaldı ki, 

Qəmdən ürək çərliyə; 

Qaçqın çoxalır, artır, 

Bakıda torpaq satır. 

 

Qaçqın elə iş açır, 

Ayağım Yerdən qaçır. 

Dərdini hünər bilir, 

Ağlım başımdan uçur: 

Qaçqın çoxalır, artır, 

Bakıda torpaq satır. 

 

Bu nə dərddir, ay aman, 

Axşamladıq nə yaman? 

Can, bu dərdə döz, dolan: 

Qaçqın çoxalır, artır, 

Bakıda torpaq satır.                              

 

29.03.07. 
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AĞLA ÜRƏYĠM, AĞLA 

 

Düzləri daş, kol basıb, 

Qəm ağzıma qol basıb: 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

Nəsimilik həsləyir, 

Tanrı quzu bəsləyir. 

Kişilik də korşalıb, 

Ağzı qatıq kəsməyir. 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

«Dərs» verənlər çoxalır, 

Az işləyən çox alır. 

Bu, möcüzə, bu bir sirr: 

Doğru yatır qəfəsdə, 

Yalan qulaq, baş kəsir, 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

Bax gözümə, nə deyir: 

- Daş kəsəyə baş əyir 

Atılan daş, təpik də, 
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Gözlərə, qaşa dəyir. 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

Düz danışan düzdədi, 

Talançlar üzdədi. 

Gözümüz görə-görə, 

Əyri düzü gizlədi, 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

Özüm özümdən qаçaq, 

Şeirim özümdən qoçaq. 

Yer qocalır hələ də, 

Dağdan ucadır alçaq. 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

Dağlar üstümə gəldi, 

Yağı tüstümə gəldi. 

Dedim: - Tanrı, kömək ol, 

O da qəsdimə gəldi, 

Bu ki, sığmaz ağıla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

Ümid yerim üzüldü, 
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Sinəmə qəm düzüldü. 

Məni əyri göstərən 

Bu gic həyat – güzgüdü? 

Bu ki, sığmaz ağla, 

Ağla ürəyim, ağla. 

 

30.03.07. 
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GÖZÜN AYDIN, AY VƏTƏN 

 

Oddan oda düşəcək 

Yenə eldə qulaqlar. 

Yenə bizə güləck 

Bu yaxınlar, uzaqlar. 

 

Yenə yada düşəcək 

«Çil toyuq, tək yumurta». 

Çağlayacaq, yalanlar 

Baş kəsəcək bu yurdda. 

 

Gözün aydın, ay vətən, 

Qoç Koroğlu doğulub. 

Onun qadir əlində 

Düşmənimiz boğulub. 

 

Yat arxayın, a qaçqın, 

Çırtma vur, oyna köçkün. 

Yat, yuxu gör, yuxuda 

Bəlkə yurduna köçdün. 

 

Yada düşdü Lissabon, 

O vaxt qaynadı, daşdı, 

Tərif həddini aşdı, 
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Dil ağızda dolaşdı, 

Söz də qana bulaşdı, 

Tülkü, çaqqal ulaşdı... 

Dağıldı boş köpüklər, 

Cücərmədi kötüklər. 

 

Həya, abır gözləyin 

Bəsdi, bizi çəkməyin 

Yalançı cənnət gora, 

İnanmırıq goplara! 

 

27.09.01. 
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QORU MƏNĠ 

(hər kəsə müraciət) 

 

Mən tarixəm, adımla, 

Məhəbbətim, nifrətim, 

Şeirə dönən odumla. 

Söndürsələr, yandırar 

Külümün qoru məni, 

Qoru məni. 

 

Güc alıram elimdən, 

Qorxum yoxdu ölümdən. 

Ölsəm də əzizləyər 

Allahın goru məni, 

Qoru məni. 

Mən kiməm? Kimliyimi, 

Allahım imzalayıb 

Haqqam! Haqqam! Ömrümü 

Allahım nizamlayıb. 

Aparır ölməzliyə 

Sabirin yolu məni, 

Qoru məni. 
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Əsrim sısqa bulaqdı, 

Xaqani yetirmədi. 

Şairəm gileyim yox, 

Deyəm: - bəxt gətirmədi, 

Yaralanmaz ürəyim, 

Döysə də dolu məni, 

Qoru məni. 

 

Bu yaltaq kürələrdən, 

Mayasız kürülərdən, 

Bu ölü dirilərdən, 

Təmizlə izi, yolu, 

Qoru məni. 

 

Yer, göy vaxtın içində, 

Vaxta çətin sığam mən. 

Hər açılan səhərin 

Qucağında sağam mən, 

İsitməz oğru məni, 

Qoru məni. 
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Günəş hər gün gedəndə, 

Yerdən götürər məni, 

Səhər yerə gələndə 

Yenə gətirər məni. 

O sevir doğru məni, 

Qoru məni. 

 

23.10.07. 
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БУ  SƏNСЯН 

 

Mən ki, büllur bulağam 

Bulandırıb suyumu, 

«Lilli bulaq» demisən. 

Uğurumdan darılıb, 

Nəfəs yolun daralıb. 

Üzdə məni öymüsən, 

Dalda məni, özünü 

Ürəyincə söymüsən. 

 

Mən həqiqət, doğruyam, 

Doğulmuşam, dünyada 

Yalanları doğrayam! 

Doğruma yalan qatıb, 

Arxamca daş tullama. 

Sən qanan dünya deyil, 

Çaqqal kimi ulama. 

 

Sənə ha hörmət etdim, 

Sən qudurdun it kimi. 

Hiylə, kələk anbarı, 

Yaşayırsan küt kimi. 
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Sənin pulun, qızılın 

Sənə düşmən qazandı. 

Mən söz dedim, sözümlə 

Millətimiz qızındı. 

 

08.08.08. 
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DÜNYA NECƏ DÜZƏLSĠN 

 

Nə qədər ki, sənlər var, – 

Qarın-qarın çənlər var, 

Dünya necə düzəlsin? 

 

Nə qədər ki, boş baş var, 

Yalançı dost, qardaş var, 

Dünya necə düzəlsin? 

 

Baş ayaqdı, ayaq baş, 

Yuxudadı oyaq baş, 

Dünya necə düzəlsin? 

 

Canavardı insanı, 

Təriflənir nöqsanı, 

Dünya necə düzəlsin? 

Rüşvət yazır fərmanı, 

Rüşvətdi can dərmanı, 

Dünya necə düzəlsin? 

 

Dam üstədir damımız, 

Qurd, yaltağıq hamımız, 

Dünya necə düzəlsin? 
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Hökm edir eldə namərd, 

İsgəndəri yeyir dərd, 

Dünya necə düzəlsin? 

 

19.09.08. 
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SƏN 

 

Pöhrələndin,  

Böyüdün, boy atdın 

Yeridin addım-addım. 

Ürəklərdə məhəbbət, 

Nifrət oyatdın. 

Alışdırdın, yandırdın, 

Söndürdün arzuları. 

Kimlərsə nifrətlədi, 

Kimlərsə arzuladı. 

Öldün, 

Payızda kəsilmiş, 

Ağaca bənzəyirdin; 

Qolun, qıçın 

Yapışmışdı cisminə. 

Kimi ürəkdən, 

Kimi elə-belə 

- Allah rəhmət eləsin – 

Dedi, özündən qabaq, 

Unudulmuş isminə. 
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ANAM, BURDA 

 

Sığal çəkər, eşə-eşə 

Aralığa dərə salar, – 

Dəniz içər, dağ paralar 

Bu quzu vaxt, anam, burda. 

Bu dərsləri unutsa kim, 

Düşmən kimi o namərddi! 

Aman Allah, dərs unutmaq  

Yaman dərddi! 

 

 

DALAY, DALAY 

(Mahnı mətni) 

 

Laylay, millət, laylay hey...y, 

Qarabağı alacam, hey..y, 

Dalay, dalay, dalay, ey..y.. 

Ay nənəm qurban sənə, hey..y 

 

Kimin həddi nədir ki, nə, 

Eldə məni duymaz ola, 
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Vədələrə uymaz ola? 

Laylay millət, laylay hey...y 

Qarabağı alım hey, y.. 

Axcıları, dığaları,  

Yaman günə salım, hey...ey... 

Nənəm qurban sənə hey..y 

Dalay, dalay, dalay hey..y 

 

Allah kəssin bu milləti, 

- Laylay, – dedim hər nə qədər, 

Yuxu getmir gözlərinə, 

Huşa gedir, fikrə dalır, 

Gələn kimi özlərinə, 

- Hücum! Hücum! Haydı, – deyir! 

Hey deyirəm, hey öyürəm, 

Laylay millət, laylay, hey..y, 

Yatmır, yenə coşur kini. 

Oxuyuram aşıq kimi; 

Dalay, dalay, dalay, dalay..... 

Qarabağı alım hey, y.... 

Dalay, dalay, dalay, dalay.... 
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MƏNƏM KÜRSÜ MƏCNUNU 

 

Sənə bağlı şüurum; 

İpin, taxtan, şünurum, 

Bir balaca şurupum, 

Boşalmasın, hürərəm, 

Hürə-hürə ölərəm! 

 

Göydən düşdüm əlimə, 

Qənim oldum elimə, 

Kim göz dikə yerimə, 

Sinəsinə çökərəm, 

Gözünə mil çəkərəm! 

 

Bir Tanrı var, bir də mən, 

O göydədi, yerdə mən. 

Ocaq da mən, pir də mən, 

Bu el mənə nəzirdi, 

Məni çoxdan gəzirdi! 

 

Başı bağlı qutuyam, 

Göyün yeddi qatıyam, 

Tərəf kimi altıyam, 

Nə üz desən varımdı, 

Bu da mənim varımdı! 
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Baxma ayıq quş-qazam, 

Sənsiz çürük bir qozam, 

Ayağında boz tozam, 

Silmə məni toz qalım, 

Qalım, çürük qoz qalım! 

 

Mənə qalmır, qan olsun, 

Oğuldan, dostdan, olsun. 

Qoy bu da dastan olsun, 

Bilsin göylə yer bunu, 

Mənəm kürsü Məcnunu! 
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SĠZƏ GÜLƏR NƏVƏLƏR 

 

Seyid Əzimə, Sabirə 

Acı-acı gülənlər. 

Şeşələnib özünü, 

Ədalətli bilənlər, 

Ömür bir günlük deyil,  

Ay hürən heyvərələr, 

Bu gün gülün, sabah da 

Sizə gülər nəvələr. 

 

Eşşək anqırmaq ilə 

Səhərlər gecə olmur. 

Filə-cücə deməklə, 

Fil dönüb cücə olmur. 

 

Bu dünyada şayəbaz, 

İnsanların gicidir. 

Şayələrə aldanmaq, 

Böyükləri kiçildir. 
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NĠYƏ 

 

Görürəm, duyuram, yandırır məni, 

Bizə yananlara yanmırıq, niyə? 

Dahiyə - Dəlisən, – deyib gülürük, 

Sözünü vaxtında qanmırıq, niyə? 

 

Ay vətən övladı, tök ətəyindən 

Özünə atmağa yığdığın daşı. 

Səndən olan sənə baxıb həyatda, 

Yurda yanan olsun, olmasın naşı. 

 

Demə ki - bir nəfər, azdı, ya çoxdu, 

Bir ölkə bir adla tanınır, oğul, 

Bu dünya tək olub, tək də döyüşən, 

Böyük Məhəmmədə inanır, oğul. 

 

Lağ edib ruhunu qırdığın o şəxs, 

Bəlkə də bəşəri xilas edəndi?! 

Dahini öldürüb heykəlin qoymaq, 

Bizə kimdən qalıb, hardan, nədəndi? 

 

Həmişə qayğına qalan olmuşam,                   

Niyə düşmən kimi baxırsan mənə? 

Döyüşüb aldığın bir torpaq bilib, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 88 

 

Qələbə bayrağı taxırsan mənə! 

 

Niyə, nadanlığın sənin yox, mənim, 

Sıyrılıb qılınc tək kəsir başımı? 

Yarımçıq insansan, nədən Yaradan 

Hələ də yaşadır belə naşını?! 
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KÖÇKÜN ANA 

 

Nə anladın, sən nə bildin, 

Nə ağladın, sən nə güldün, 

Köçkün ana? 

 

Sürün harda gecələdi? 

Arın harda becələdi? 

İtin qaldı zəncirində, 

Ağlayırdı sən gedəndə, 

Köçkün ana! 

 

Ağı deyib it dilində, 

İtin öldü it hinində, 

İt olmur ki, illər boyu 

Doğulanlar it ilində, 

Köçkün ana! 

 

Baş açmalı başım yoxdu, 

Anam, baxma yaşım çoxdu, 

Bu nə gündü, güzərandı; 

Vaqonların kölgəsində, 

Can verənlər tərif deyir. 

İt yalından quduranlar, 

Düz deyənə - hərif, – deyir. 
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Nəvələrin gülə-gülə 

Bir ayılmaz yuxu geyir, 

Köçkün ana! 
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 * * * 

Mən heç kimə  

Eldə düşmən deyiləm, 

Dağ kimi dalğa gəlsə, 

Tufan döysə, 

Dağdan düşən deyiləm. 

Kim məni düşmən bilir, 

Özü özündən küssün. 

Yel qayadan nə aparar, 

Küsən dünəndən küssün. 
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XƏSTƏ, HƏKĠM, ƏZRAĠL 

 

Azarı, əzraildən, 

Həkim, baha deyirsən. 

Evində aptek açıb, 

Hey özünü öyürsən. 

 

Əzraili söyürdün, 

O, səni dinləyirdi. 

Xəstəyə, sənə baxıb, 

Utanıb dinməyirdi. 

 

Şamaxı 

iyul, 2008 
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* * * 

 

İşıq söndü, 

Şeirim öldü bətnində. 

Bu millətin dərdi vardı, 

Ölən şeirin mətnində. 

 

12/03-2000 
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ÇÖMÇƏQUYRUQ 

 

Çömçəquyruq göllərdə 

- Balığam! – deyib hay saldı, 

Çömçəquyruqlar, coşub,  

Əhsən! – deyib əl çaldı. 

Həftə keçdi, 

çömçəquyruq quruldadı, 

baxıb gördülər gah suda, 

gah qurudadı, 

bildilər ki, balıq yox, 

O da qurbağadı. 
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MĠLLƏT, HARA GEDĠRSƏN? 

 

Ey ürəyi ovulmuş, 

Ey mənliyi qovulmuş. 

Çalxalanıb yorulmuş, 

Millət, hara gedirsən? 

 

Başında zəlzələdi, 

Qəlbində vəlvələdi. 

Yaltaqlar əl-ələdi, 

Millət, hara gedirsən? 

 

Çalxalan, yağın olsun, 

Vüqarlan, dağın olsun, 

Bax, solun, sağın olsun, 

Millət, hara gedirsən? 

 

Rüşvət ovur içini, 

Qoyun öyür keçini, 

Yığışdırıb köçünü, 

Millət, hara gedirsən? 

Zillət, hara gedirsən? 

Zülmət, hara gedirsən? 
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* * * 

Sən məni tanıya bilmərsən, yazıq, 

Son sözü söyləmək Allaha qalır. 

Sənə toxunmaram, şərləsən məni, 

Mənim qisasımı Allahım alır. 

 

Sən kimsən, nəçisən özün bilmirsən, 

Səni səndə görən böyük Allahdı. 

Özünü görməyən özgəni görməz, 

Bilmirsən, demirsən, demə, günahdı. 
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“TƏK SƏBИR” 

 

“Oxu, oxu “Tək səbir”i, 

  Qoxu, qoxu “Tək səbir”i 

  Söz gülüdü. 

  

İsgəndər Etibar 

 

Bir az zarafatdı, 

Bir az ciddiyyətdi, 

Bir az ziddiyyətdi, 

Bir az qovğadı “Tək səbir”    

Bir az iynədi, 

Bir az qıyıqdı, 

Bir az qayçıdı  “Tək səbir”     

Adam-adam, 

Ev-ev, 

Kənd-kənd, 

Şəhər-şəhər, 

Ölkə-ölkə, gəzdi “Tək səbir”        

Yəqin ki, tək olduğu üçün 

Səbirsizdi “Tək səbir”. 

Mən “Tək səbir”i 

Doğmada gördüm, 
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Yadda gördüm, 

Təbrizdə gördüm, 

Bağdadda gördüm. 

Dözə bilmir, 

Sinələrə sinə gərir “Tək səbir”. 

Gerçəkliyi güzgü kimi, 

Göstərir bu “Tək səbir”. 

Aynalıdı, güzgülüdü “Tək səbir”. 

Qıpqırmızı od kinidi, 

Alov gülüdü “Tək səbir”. 

Cəsarət meydanının öz qılıncı, 

Məhəbbət gülüstanının öz gülüdü, 

“Tək səbir”. 

İsgəndər Etibar demişkən: 

Söz gülüdü “Tək səbir”. 

Şahin Fazil 
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SÖZ QILINCIM 

 

Söz qılıncım qında qalmır, 

Məni məndən qoru, Allah. 

Sıyrıldımı, kəsəsidi, 

Məni məndən qoru, Allah. 

 

Gül ətirli söz deyirəm, 

Qanqal bilir nadan, Allah! 

Ağlayıram ondan ötrü, 

Qan! Qan! – deyir nadan, Allah! 

 

Sözün düzü nə qəlizdi, 

Hər yozumu min mənadır, 

Söz də sonsuz göy kimidi, 

Sonsuzluğu, müəmmadır.                                                                                                        
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PAXIL 

  

Paxıl, paxıl, ay paxıl, 

Paxıllıq edə-edə, 

Paxırladı ürəyin. 

Bir gün səni mal edib, 

Naxırladı ürəyin. 

 

28.05.03. 
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BEKARÇILIQ 

 

Bekaram – 

Lal-karam, 

Lap goram, 

Heç nəyəm. 

Qlobus içində fırlanan, 

Dovşan kimiyəm. 

 

Şeir yazmaq istədim, 

Sehirliyə bilmədim 

Nazlı, duzlu sözləri. 

Çayı gətirən, 

Qəndi unudan qızlar kimi 

Bəzəyə bilmədim söz süfrəmi. 

Şairliyi bacarmadım, 

Dəryada balıq gəzirdim, 

əli yalın. 

 

Qurbanın olum, 

Axırı hara gedir bu yolun?!   

 

05.10.02. 
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MƏN CANAVAR DEYĠLƏM 

 

Ay qoyunlar, quzular, 

Məni görüb qaçmayın, 

Tez ayağa qalxmayın, 

Mən canavar deyiləm. 

 

Ürkmə məndən qoç, qoyun, 

Keçi, vallah və billah, 

Göydə şahiddi Allah, 

Mən canavar deyiləm. 

 

Yerdə qanad açmayın, 

Qanadınız yox sizin, 

Yox olarsız, uçmayın, 

Mən canavar deyiləm. 

 

Məni canavar bilib, 

Baxma, acığım gəlir, 

Sizə yazığım gəlir, 

Mən canavar deyiləm. 

 

Yuxunuz şirin olsun, 

Hey yatın yuxulayın, 

Siz oyanıb duranda, 
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Gözünüzü yoxlayın, 

Baxın, görün: 

Mən canavar deyiləm. 
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DEMOKRATĠYA XĠYARI 

 

Vətən eşqim – coşqun dəniz, 

Gəmi-gəmi qəm daşıyır. 

Sevinci çox, kədəri yox, 

Dünya məndə şən yaşayır. 

 

Şaxə qalxan dalğalarım, 

Dərdlərimdi çırpınır hey...y... 

Hayqırıram, hayqırtılar, 

Sahilimə çırpılır hey...y... 

 

Tapılmayır məndən doyan, 

İşıqları söndürürəm, 

Kimdi duyan, el yolunda 

Hey özümü öldürürəm. 

 

Gölməçələr: - Mən! Mən! – deyir, 

Həşəratlar quduzlaşır, 

İnsan kimi yaşayanlar, 

Gündən-günə ucuzlaşır. 
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Qərb dovşanı pələng edir, 

Ayıları dahi bizdə. 

Ürəyimi qəzəb didir, 

Demokratiya xiyarı, 

Yedizdirir bizə üzdə. 

 

18.11.05. 
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KĠM QOYUR 

 

Ümidim  

Başımın üstə dolanır. 

İnadım sıyrılan 

Qılınc kimidir. 

Ey, hey...y... 

Məni soruşan kim idi? 

Kasıbam, 

Çəkməyin, cırılar yaxam. 

Kimsəsiz adamam, 

Yoxdur bir arxam. 

Nə olsun ki, kasıbam, 

Dopdolu arxam, 

Kim qoyur, haqq bildiyim 

Yolumla axam?! 
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O DA BELƏ CANLIDIR 

 

O da belə canlıdır, 

Yatır, oyanır 

Hamı kimi, günəşin, 

Rənglərinə boyanır. 

Səs gələndə döyükür, 

Sağa, sola boylanır. 

 

Yeyir, içir, döllənir. 

Günəşin tellərinə, 

Ömür qoyub yellənir, 

Dünya deyil vecinə... 

 

Elə bil ki, yoxdur o, 

Bir atılan oxdur o! 

Dostları, qohumları, 

Tanışları unudub. 

Elə bil yerdən qabaq, 

Onu da nəfsi udub. 
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ĠKĠ DƏRD 

 

Zəng eləyib birisi, 

- Gileyləndi; 

Dərdim yaman ağırdı, 

Bəxtim qara, fağırdı. 

Açılıram gündüzə, 

Bağlanıram gecəyə, 

Pəncərə gözlərimlə. 

Heç nəyi aparmıram, 

Sabahlara özümlə. 

Baş-başayam sözümlə. 

 

Dedim; -  nə işləyirsən? 

Dedi razı, xeyli şən; 

- Soyuducu ustası! 

Dedim; - dərdin nədir ki, –  

Soyuducu sərgisi! 

Mən şairəm, dərdim də 

Gəzdiyin Yer kurəsi! 

Nə yaxşı ki, hər canlı 

Öz ömrünü yaşayır. 

Bu gündən sabahlara  

Öz ömrünü daşıyır. 

31.11.04. 
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BU GÜN 

 

Sabirə daş atanların, 

Aşına su qatanların, 

Yük dibində yatanların, 

Avtomatlı, plеmyotlu, 

Nəvəsi var  bu gün də. 

 

Nəsimini soyanların, 

Qanın içib doyanların, 

Иti adam sayanların, 

Avtomatlı, plеmyotlu, 

Nəvəsi var  bu gün də. 

 

Qardaşına darılanın, 

Damarları daralanın, 

Qursaqları dar olanın, 

Avtomatlı, plеmyotlu, 

Nəvəsi var  bu gün də. 

 

İt hürməklə işıq sönməz, 

Zirvəsindən qartal enməz, 

Nadanların, ölər, dönməz, 

Avtomatlı, plеmyotlu, 

Nəvəsi var  bu gün də. 
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ALMA ÖMRÜ 

 

Almanın qabıq sərhəddini pozub 

Ürəyinə kimi işlədi qurd, 

Alma buna dözmədi: 

yumub gözünü, 

budaqdan atdı özünü. 

O, solur, saralır, budaq yaşıldı, 

O, ölüm ömrünü bu gün başladı. 
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YALTAQ ġAĠRLƏRƏ 

 

Nazirə uşaqlaşanlar, 

Kökündən uzaqlaşanlar, 

Pul ilə qucaqlaşanlar, 

Ömürlə, mazaqlaşanlar, 

Siz ilhamı zorlamayın, 

Fikirləri korlamayın! 

 

Ay Tanrıdan seçilənlər, 

Siz, qulların seçdiyinə, 

Tanrı, - deyib kiçilməyin, 

Cığır olub keçilməyin. 

Unutmayın, Xaqanisi, 

Nizamisi durur sözün, 

İynə sözün, tikan sözün, 

Ağrısına dözün, dözün. 

 

Söz sevdası olan şair, 

Əritməli dərdi, qəmi. 

Göyə bülənd olmalıdır, 

Şeirimizin çiçək dəmi. 

 

Çörək üçün yarınanalar, 
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Vəzifəli it görəndə, 

Quzu bağrı yarılanlar, 

Şairliyə gecikmisiz!  

 

 26.06.01. 
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ĠNSAN, TORPAQ, ġEYTAN, ALLAH 

 

Göz vurub ağlayan yaslı göylərin, 

Ulduz yağışından şişirdi torpaq. 

- Torpağam! Aş kimi yeyilim, – deyib, 

Günəşin altında bişirdi torpaq. 

 

Məramı, məqsədi bəşərə xidmət, 

Bəşər oyun açır başına ancaq. 

- O mənim, bu mənim deyib, insanlar 

Altında, üstündə qalayır ocaq. 

 

Torpaq tüstülənib hisləyir göyü, 

Göydə ulduzlar da vərəmləyirlər. 

Şeytanlar Allahı günahlandırıb, 

Göyün qübbəsində çərənləyirlər. 

 

Bizi, – şeytan deyib nifrətləyirsən, 

Gör, insan şeytandı, yoxsa biz, Allah! 

Bəsdi nazı ilə oynadın Yerdə, 

Əlini insandan daha üz, Allah! 

 

Sən bütöv vermisən ona torpağı, 

Bölüb, parçalayıb bax, onu insan. 
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Sən «Quran» göndərib, yol göstərmisən, 

Söküb, haçalayıb yolunu insan. 

 

Bəyənmir verdiyin atı, dəvəni, 

Minib raketlərə, səni axtarır. 

Nə mədəsi dolur, nə gözü doyur, 

Elə bil sərçədi, dəni axtarır. 

 

Səni göy üzündən Yerə salmağa, 

Nadanlıq bombası yığır başına. 

Nə qədər gec deyil, ey böyük Allah, 

Dolu daşlarını yağdır başına. 

 

Elə şeytanlaşıb insan, ay Allah, 

Qorxuram, çağrılan yerə getmirəm. 

Elə günə düşüb toyu, yası da, 

Nə xeyrə, nə də ki, şərə getmirəm. 

 

Ovulur daşların, qranitlərin, 

Ovulmur nəfsi  insanın, niyə? 

Döyürsən dizinə peşiman kimi, 

- İnsandı ən böyük nöqsanı - deyə. 

 

 24.11.07.             
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VAR 

 

Şər qüvvələr şərdən deyər, 

Ər qüvvələr ərdən deyər. 

Göy nə desə, Yerdən deyər, 

Hərənin öz söhbəti var. 

 

Qoduq sayar günlərini, 

Yeyər bağın güllərini, 

Eşşək olmaz at hünərli, 

Hərənin öz şöhrəti var. 

 

Bal arısı görən işi, 

Görə bilməz nəhəng kişi. 

Bal yesə də ilan dişi, 

Zəhər kimi bəhrəsi var. 

 

Balıq doğmaz, tökər kürü, 

Yamanlardı Yerin kiri. 

Qarışqadan filə kimi, 

Hərənin öz zəhməti var. 

 

03.03.07. 
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BĠZ BƏLƏDĠK HĠYLƏNƏ 

 

Yalan sözü yağlama, 

Gözlərimi bağlama, 

Sözün sığmır ağlıma, 

Basıb-kəsib küyləmə, 

Biz bələdik hiylənə. 

 

Bəsdi dedin hünərdən, 

Xoş gələcək günlərdən, – 

Qönçə qalan güllərdən, 

Basıb-kəsib küyləmə, 

Biz bələdik hiylənə.  

 

Coşma gəlir-çıxardan, 

Qaranlıqdı, çıx ordan. 

Zirvə olmaz çuxurdan, 

Basıb-kəsib küyləmə, 

Biz bələdik hiylənə. 

 

Dünən bəxtin uladı, 

Nəfsin eli taladı. 

Sağın-solun tuladı, 

Basıb-kəsib küyləmə, 

Biz bələdik hiylənə. 
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Pula tamah salmaram, 

Səndən boğaz olmaram. 

Ölmək nədi? Solmaram! 

Basıb-kəsib küyləmə, 

Biz bələdik hiylənə. 

 

İnanma, yaltaq gülür, 

Dəsmal alıb tər silir. 

El görür, millət bilir, 

Basıb-kəsib küyləmə, 

Biz bələdik hiylənə.  

 

14.10.07. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 118 

 

QĠYMƏT VƏ SƏNƏTKAR 

 

Nadan tənəsindən dəlik-dəliyəm, 

Qanmaz elə bilir mən də dəliyəm. 

 

İçimin içindən xəbərsiz olan, 

Sənin qiymətinə ehtiyacım yox. 

Qarnımı bərk sıxdım, haray salmasın 

Qarnım ac olsa da, gözüm toxdu, tox. 

 

Güvənmə puluna, vəzifənə də 

Əzrail həmişə ayıq-sayıqdı. 

Səndən qabaq ölüb mərmər başdaşın, 

Əl vurma, dondurar, səndən soyuqdu 

 

Xaqani fərmanla qalmadı yerdə, 

Hanı Xaqaniyə gülən gədalar? 

Qiyməti vaxtında almaz sənətkar, 

Nə qədər həyatda nadan, gəda var. 

 

Dərdimi gizlədib özüm yemişəm, 

Ellərin dərdini aşkar demişəm. 

Tanrı əmanəti bir ürəyim var, 

Onu da bu elə, yurda vermişəm. 
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İçimin içindən gələn adamlar, 

Məni məndən yaxşı görən adamlar, 

Yaxşı ki, siz varsız. Nə bilir kiməm 

Həyatda sağ ikən ölən adamlar. 

 2007 
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PƏNCƏRƏDƏN BAXANLAR 

 

Bu dünya pəncərədi, 

Hər gələn baxar, gedər. 

Hər baxan elə bilər, 

Bu dünyaya göz dəyər, 

Dünyanın yaxasına 

Gözünü taxar, gedər. 

 

Burda cüzi həqiqət, 

Burda bir yalan da var. 

Bu dünya pəncərəsə, 

Pəncərədən baxanlar, 

Nə görəcək dünyada? 

 

Pəncərədən baxanlar, 

Bu sahilsiz dünyanı 

bir pəncərə  gördülər. 

- hər adam bir kainat, 

Bir dünyadı! - deyənlər 

Pəncərə boyda gördü  

Pəncərədən baxanda. 

 

07.04.07. 
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YALANLARA PAPAQLAR 

 

Bir çimdik tərif üçün 

Qoltuqlara girmədim. 

Bir işim keçsin deyə, 

Yalana, yalançıya 

Üzəvari gülmədim. 

Nə xeyirə, nə şərə, 

Ada görə gəlmədim. 

Yalan, yaltaq xorunda 

Mən özümü görmədim. 

Rüşvət almadım deyə, 

Xəcalətdən ölmədim. 

Öləcəm mən də sözsüz; 

Vəzifə düşgünləri, 

Eldə gözüqıpıqlar -  

Kürəbəndə qapaqlar, 

Yalanlara papaqlar 

Görünməz hüzürümdə. 

O dünyaya gələndə, 

dizin-dizin sürünər 

hamısı hüzurumda. 

\ 

 27.05.07. 
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NĠFRƏT 

 

Sənə nifrət edirəm, 

Nifrətimin içindəsən. 

Nə böyüksən, nə kiçik, 

Nifrətim biçimdəsən. 

 

Sənə nifrət edirəm, 

Necə rəzil, alçaqsan. 

Sən necə də şərəfsiz, 

Sən necə də tərəfsiz! 

Məndə boyundan böyük, 

Heyrətdəsən! Qoymaram, 

Qoymaram ki, itəsən, 

Başqa yerdə bitəsən. 

 

 16.03.06. 
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YER OĞLU 

 

Durula-durula gələn bəşər, 

Bulana-bulana hara gedirsən? 

Yerlə göyün başına, de, 

Dolana-dolana hara gedirsən? 

 

Yer inciyib, 

Göy inciyib əməlindən, 

Yer oynayıb təməlindən, 

Bilə bilmir 

Baş götürüb 

Qaçsın hara felindən: 

 

Kor etmisən bulağı, 

Kar etmisən qulağı. 

Tüstülədib hislədin, 

Yediyini pislədin. 

Orda, burda hay salıb 

Azadlıqdan dəm vurur, 

Alimin, dahin, keyin. 

Xəbərin yox, bilmirsən, 

Qəfəsdi yerin, göyün? 

  

Yalan büküb kağıza, 
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- Şokoladdı! – deyirsən. 

Yalanladın dünyanı. 

Satıb atı, eşşəyi 

Arzunla, istəyinlə, 

Palanladın dünyanı. 

 

15.04.07. 
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ĠLHAMSIZ YAZILAN 

(Ömrünün 45 ilini məni alçaltmağa çalışan bir nəfərə.  

Adını demirəm, şeiri oxuyub özünü görəcək) 

 

Sən külək, mən sevgiyəm 

Sən gizli, mən sərgiyəm, 

Tarixə aşlanıram, 

Tarixin illərində, 

Günündə başlanıram. 

Necə tapaq, itmisən, 

Nə özün, nə izin yox. 

Nə ömürdü, tarixin 

Sinəsində dizin yox. 

Gecədə nur gizlənir, 

Gecə nurdan gizlənir. 

Gecədə nur sönəndə, 

Kor qaranlıq güclənir. 

Sən rüşvətdən asıldın, 

Mən od kimi sevgidən, 

Oğurlanmış əsərtək, 

İtdin həyat sərgimdən. 

Zurnaçısan, zurnanı 

Elə şövqlə üfürdün, 

Zurna sındı qəfildən. 
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Kor olmusan yaxşıya, 

Eldə pisi görmüsən. 

Sən bu gözəl həyata 

Pislik üçün gəlmisən! 

 

Mən insana sevgi, eşq, 

Sən yamanlıq daşıdın. 

Yanmadın, tüstüləndin, 

Göz çıxartdı yaş adın... 

Hər kitabım, şeirim, 

Ürəyinə güllədi. 

Necə qohumsan? Xanım, 

Niyə üzün gülmədi? 

Sönüb yaşamaq eşqin, 

Bir anı aşmaq eşqin. 

 

Caduka qapısında 

Ölüm əmrin yazıldı, 

Cadukala bir gündə 

Yerdə qəbrin qazıldı. 

 

Hər gün gecə gələndə 

Dərin dərə, dağ udur. 

Dünya dolu gecəni, 

Bir zərrə nur dağıdır. 
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Həyat yuyub, çıxmısan, 

İnsanlığın çirkisən, 

Etdiyin pisliklərin, 

Ağrısını çəkirsən. 

 

Allahım ilham ilə 

Yazan şeirdi insan. 

Necə – Varam! – deyəsən, 

İlhamsız yazılmısan. 

 

14.01.08. 
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ÖLKƏ BAġDAN-BAġA SĠRKDĠ 

 

İlanı bağrına basıb yatanlar, 

Qulağı divardan asıb yatanlar, 

Axır ki, ayıldı daş yuxusundan, 

Gördü ki, asılıb daş yaxasından, 

Arxası, arxadan təpik gözləyir, 

Peysəri arxadan tətik gözləyir. 

 

Özünü cənnətdə bilib bal yeyən, 

Dinib-danışmayıb, susub lal yeyən, 

Bildi ki, dərindi düşdüyü yarğan, 

Bildi ki, yalandı yatdığı yorğan. 

 

Ömrü halva kimi gəvələyənlər, 

Sağını, solunu hədələyənlər, 

Yalanı, böhtanı dədələyənlər, 

Arvad atasına – Dədə! – deyənlər  

Fikrimi, sözmü hədəf edənlər 

Gəldilər, mən gedən yola gəldilər, 

Üzülən, yorulan qola girdilər. 

Haqqı soyanların dili gödəldi, 

Haqq! Deyən səsimin zili göydədi! 

 

Düz yolun düzlüyü nə ağır imiş, 
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Düz adam nə yetim, nə fağır imiş. 

Doğrunu qul edib yalan dahilər, 

Fikri, düşüncəsi yalın dahilər. 

Oğrular baş olub, doğrular ayaq, 

Həyat gəmisinə yalandır mayak. 

Sökün, nəyə gərək sirkin binası, 

Ölkə başdan-başa sirkdi oynadır, 

Şallağı od saçır, hava qaynadır, 

Millət də əl çalır, uğunub gedir, 

Düşünə bilmir ki, gördüyü nədir?! 

Necə qılınc çəkim yox həyasına, 

Vuracam yalanın od, tayasına!.. 

 

Oda düşüb kabab olan, 

Dərdlərinin sırasna, 

Dəftərinin sonrasına 

Məni də yaz, savab olar, 

Sən arzulu, 

Mən arzulu sabah olar! 

         

23.10.2001 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 130 

 

ġALVARINI YAġ GÖRÜM 

 

Bu  Yerin, bu göyün Günəş oğluyam, 

Düşünmə yoluna düşəm, ağlayam. 

Toxumam, yatıram torpaq ürəkdə, 

Bu gün itirsələr, sabah çağlaram. 

 

Dən dolu sünbüldə qara sürməsən, 

Heyif ki, sünbüldə ömür sürmüsən. 

Mən quzey deyiləm, nurlu güneyəm, 

Nə olsun üstümə kölgə sərmisən. 

 

Həqiqətəm, hali olan anlayar, 

Yarımçıqlar beçə kimi banlayar, 

Xoruzlanıb doğruları danlayar. 

Beləsinin kəlləsini xaş görüm, 

Dünyasını baharlanmaz qış görüm. 

 

Günahkarı, günahsızı görən var, 

Çiyin var ki, baş yerində kələm var. 

Hər addımda xoflu deyər: - gələn var? 

Beləsinin gözlərini daş görüm, 

El içində şalvarını yaş görüm. 

 

Fəhlə balasıyam, - təmiz qanlıyam, 
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Yalan taxta çıxıb, - həyəcanlıyam. 

Hər sözü demərəm, - həya canlıyam, 

Ellər üçün doğulmuşam, iş görüm, 

Həyat qazan, çiysən hələ, biş, görüm. 

 

11.12.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 132 

 

 

 

QUYRUQLULAR, QUYRUQSUZLAR 

 

Milli Məclis aşıb-daşır, 

Quyruq üstə dalaşırlar. 

Quyruqlular bir-birinə 

Görün necə yaraşırlar! 

 

Quyruqlular quyruqsuzu 

Düşmən bilib hədələyir. 

Quyruqlular dara düşsə, 

Bir-birini dədələyir. 

 

Quyruqlular deyir: - bəsdi! 

Qısa vaxtı uzun edək! 

Sərçəmizi quzğun edək! 

Ölər deyə eşşəyimiz, 

Arpa verib qızğın edək! 

 

Şaxsey, vaxsey, neyləyərik, 

Yetim qalar millətimiz? 

Korşalarıq, kor olarıq, 

Artar hər gün illətimiz, 

İşıqlanmaz zülmətimiz. 
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Qara bulud qəzəblənər, 

Günəş doğmaz ölkəmizə. 

Quyruqsuzlar, gəlin, siz də 

Tez qoşulun cərgəmizə!   

                                       

24.12.08. 
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ALMA QURDU 

 

Budağın yanından ötüb, 

Almanın üzündən öpüb, 

Görmüsən alma gülüb, 

Fürsət bilib 

Özünü sürümüsən, 

Ürəyinə girmisən. 

İçini yeyə-yeyə, 

Almanı çürütmüsən. 

Gör, nə böyük namərdsən. 

Bəlkə Yerdə namərdlik 

Səndən qalıb, alma qurdu? 
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GÜNƏġ GƏLMƏDĠ 

 

Bir gündüz ah çəkdim, axşama kimi, 

Kor oldu ulduzlar Yeri görmədi. 

Günəşi ahımla cəngə çağırdım, 

Utandı, ya qorxdu? Günəş gəlmədi. 

 

Mən, Yerə gələndən karvanbaşıyam, 

Ay, Günəş, ulduzlar yedəyimdədir. 

Kainat qan içir damarlarımdan, 

Dünyanın ciyəsi göbəyimdədir. 

 

11.02.08 
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ÇOX DA KĠ, VAR DĠPLOMUN 

(1962-ci ildə «Yeni Şirvan»da çap 

 olunan ilk satiramdır) 

 

Vermə dilə güc belə, 

Sən ki, uşaqsan hələ. 

Get, bala, manqal pülə, 

Çox da ki, var diplomun. 

İş qarışıbdır işə, 

Ət çəkilibdir dişə, 

Çətin sənə pay düşə, 

Çox da ki, var diplomun. 

 

Yağlı yeri bahar, qış, 

Zəbt eləyib dost-tanış. 

Biz beləyik, az danış, 

Çox da ki, var diplomun. 

 

Elm, savad nə şeydi? 

Savadlı, var ki, keydi. 

Bildiyin iş gileydi, 

Çox da ki, var diplomun. 
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Yetişməmiş çibanlar, 

Tez kəsilsə, can solar. 

Sən qoyun ol, çoban var, 

Çox da ki, var diplomun. 

 

Sanma ki, üzdəyik biz, 

Atıblar düzdəyik biz. 

Sən quzu, gürzəyik biz, 

Çox da ki, var diplomun. 

 

1962 
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BƏLADILAR 

(Şair olmayıb, şair adı daşıyanlara) 

 

Qınına çəkilmiş bu tısbağalar, 

Şair deyillər ki, bir bəladılar. 

Ay Vətən, sənə yox, ada, şöhrətə 

Bir qarın yeməyə mübtəladılar. 

Vətən! – deyə-deyə şellənib gəzər, 

Vətən balasının bəlasın görməz. 

- «Ey xalqım, yolunda ölərəm» - deyər, 

Alışıb yanasan, haraya gəlməz. 

 

 Aprel, 1982 
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YALANÇILAR 

 

Bir qurulu evi yıxar, 

Bu dünyanı oda yaxar 

Yalançılar. 

Yalanı danışmayın, 

Yalanla ağlaşmayın, 

Yalançılar! 

Yalanlar ovsunçu tək 

Bəxtinizə ilan salar, -  

Ömrünüzü yalan çalar, 

yalançılar... 

Yalan da bir güvədir,  

Ömür sürür qəlbində. 

Oynamasan sən indi, 

Oyadacaq qəbrində. 
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VƏZĠFƏ 

 

Bu, vəzifə deyil, yox, 

Bu, dahilik atıdır. 

Baş necə baş olsa da, 

Səni dahi tanıdır. 

Var edir yoxu, sanki 

Vəzifə yox, Tanrıdır!.. 

 

İyun 1982 
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QOYUN 

 

Axır, axır çay kimi 

Yolda qoyun sürüsü... 

Elə bil ki, çaydı yol, 

Qoyun, - balıq kürüsü ... 

 

Bir quş uçdu qayadan, 

Qoyun ürkdü qıyyadan; 

Qabaqdakı bir qoyun 

Atıldı boz qayadan. 

Sürüdə bir qoyun da 

Çəkinmədi bu yoldan... 

Yamandı qoyun olmaq! 

                                

28 oktyabr 1978 
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BAXMASAN, GÖZƏL 

 

Birinin gözündən çıxmamış hələ, 

Düşərsən birinin gözünə, gözəl. 

Hər baxış bir yana çəkib aparar, 

Gözlərin gəlməmiş özünə, gözəl. 

Çalış çaşdırmasın səni baxışlar, 

Çaşdırsa, döyərsən dizinə, gözəl. 

İtər səadətin, bəxtiyarlığın 

Baxmasan şairin sözünə, gözəl. 

 

9 avqust 1978 
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ANCAQ 

 

Sənin nəyin çatmır,  

hər şeyin vardır. 

Bığın Koroğludan bir yadigardır, 

Uzanıb çatıbdır qulaqlarına. 

Maşallah, boyun da,  

nəzər dəyməsin, 

Bənzəyir aranın qovaqlarına. 

Qolların yüzillik budaq kimidi: 

Yapışsan, əllərin dirək sındırar. 

Gözlərin alışan ocaq kimidir; 

«Kişi», düşsə hara, yaxıb-yandırar. 

Sən özün uğrunda qoçaqsan, qoçaq... 

Hər şeyin, hər şeyin boldu dünyada, 

Koroğlu qeyrətin çatmayır ancaq. 
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AY XANIM 

 

«Mədənisən», «alisən»,  

gözü sürməli xanım, 

hər yerişi, duruşu – 

özü gülməli xanım. 

Sarımısan qıçına 

Meşin çarıqbağını,  

Baxıb dodaq büzürsən 

qardaşıına, bacına:- 

Sənə səadət gəzən 

Ürəklərin acına. 

Al parçadan tikilmiş  

o çantanı bir zaman 

Mən quzu otaranda 

dağlarda  gəzdirmişəm – 

«A»-nı, «B»-ni bilməyən  

çağlarda gəzdirmişəm. 

Sənin «Ali» ömrünü,  

adi yaşamışam mən. 

Bu gününü mən dünən, 

Sabahını, ay xanım, 

Bu gün başlamışam mən. 
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MAġALLAH 

 

Maşallah... 

Boya bax, buxuna bax; 

Boylan uzağı gör, 

Yaxına bax, 

Nərdivansız alma dər, 

Dama çıx, 

Əl uzat 

Ulduzların əlini sıx. 

 

Baş yetişib çiyində, 

Gübrəli qarpız kimi. 

Yaraşıqlı, gözəlsən 

Çiçəkləyən qız kimi. 

 

Rəhmə gələ təbiət 

Nəyin var, ala, barı, 

Ürək verə: - saf, təmiz, 

Ağıl verə, -  bir darı. 
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HAYLA ANANI 

 

Kölgədə böyüyən çinarlar kimi, 

Böyüdü qoltuqda, tufan görmədi. 

Hər işi yaxşıya yozuldu onun, 

Divan görmədi. 

Elə ki, sürüşdü kölgə salanı, 

Bənzətdi sulara düşən samanı. 

Tufana demirəm, qara demirəm, 

Xəfif küləyə də yoxdur amanı... 

Mən tufan içində haray çəkirdim, 

İndi sən  enişdə hayla ananı... 

 

12.01.86. 
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ÇƏTĠNDĠ 

 

Sən  qarınla yaşadın, 

Mən ürəyimlə, yoldaş. 

Çətindi dostluğumuz, 

Qardaşlığımız, ay daş. 

 

Sən qarınla gülürsən, 

Mən ürəyimlə, qardaş. 

Sən göz ilə gülürsən, 

Mən ürəyimlə, dadaş. 

 

Sən görürsən, olanı 

Mən duyuram, görməsəm. 

Sən susursan, 

Mən susmaram, ölməsəm. 

 

Ay vətəndaş, ay yoldaş, 

Çətindi dostluğumuz, 

Qardaşlığımız, qardaş! 

 Dekabr 1981 
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ĠTLƏR 

 

İtlər var, adam qapır, 

İtlər var, oğru tapır. 

İtlər var, çöldə, düzdə, 

İtlər var, evdə yatır. 

 

Mənə görə it, itdi, 

Gərək quyruq bulaya, 

Gərək hürə. 

 

Daş ürəklər oyanar, 

Sözüm daşa keçəndə. 

Zülm ərşə dayanar 

İtlər başa keçəndə. 

 

İyun 1982 
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MƏKTUB 

 

Rəhbər ata, xəbərdarlıq edirəm, 

Gəda başda, dahi qalıb kölgədə. 

Gəda bölür kürsüləri  ölkədə. 

Gəlsə də göydən Yerə, 

Gəda, gədadı eldə. 

Getsə belə, yol gedərik küllüyə, 

İnanmıram, bir də vətən güllüyə! 

 

Qurdlar alır vəzifəni, şöhrəti, 

Kim işləyir, kim qazanır hörməti? 

Fantan atır gözlərimin heyrəti; 

Getsə belə, yol gedərik küllüyə, 

İnanmıram, bir də vətən güllüyə! 

 

Talançılar, palançılar haqlıdır 

Xırdaları nərə balıqlar udur, 

Siçan gəlib pişikləri qorxudur, 

Getsə belə, yol gedərik küllüyə, 

İnanmıram, bir də vətən güllüyə! 

 

Qaç-qov ilə el də bezib, təngiyib, 
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Çox pisimiz yolda qalıb, ləngiyib, 

Yaxşı seçilmir, xoş əməl səngiyib; 

Getsə belə, yol gedərik küllüyə, 

İnanmıram, bir də vətən güllüyə! 

 

4 oktyabr 1993 
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BU XALQIN O ÜZÜNDƏ 

 

Bu xalqın o üzündə; 

Vətəndən, xalqdan ayrı 

Çox «dahilər» boy atır. 

Hey qışqırır, bağırır, 

- Ay el! – deyib çağırır, 

harayları, səsləri 

Nə bir qəlbi oyadır, 

Nə də elinə çatır. 

 

Bu xalqın o üzündə; 

Nəhəng ilanlar gəzir, 

Vəzifəli nadanlar 

Xalqı verirlər nəzir. 

 

Bu xalqın o üzündə; 

«Nəhəng» şairlər gəzir. 

Bu günə, keçmişə də 

Göz yumur, dodaq büzür. 

 

Bu xalqın o üzündə; 

Talelər həll olunur; 

Kimi taxtdan salınır, 
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Kimi taxta qoyulur. 

 

Bu xalqın o üzündə; 

Bu xalqa don biçilir. 

Sağlıq deyib adına  

Qanlı kabab yeyilir, 

Araq, konyak içilir. 

 

İyun, 1992 
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NƏ YATMISAN 

 

Nə yatmısan; 

Gözü açıq, fikri çaşqın, 

El oğlu?! 

Nə yatmısan; 

Nəfsi qılınc, qarnı tox, 

Milli hissi, qanı yox, 

El oğlu?! 

 

Ayılt, ayılt 

Qohumunu, qonşunu; 

Gəl! Gəl! – deyir 

Azərbaycan qoşunu! 

Utan, qızar qız-gəlindən, 

Çıx piştaxta səngərindən. 

Sən, gəl əsgər döyüşündən; 

Qeyrət qanı çiçəkləsin 

Cəbhə boyu lay döşündə. 

Mürgüləmə, oyan, dur, 

Düşmən gəlir üstümüzə, 

Sonra gecdi, kimlər gələr, 

Göz çıxardan tüstümüzə... 

 

30 mart 1992 
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QEYRƏT VAXTIDIR 

 

Yığılsın bir yerə ağıllı başlar, 

Tökülsün ətəkdən, ələ gəlməsin 

Qardaşın qardaşa atdığı daşlar; 

Erməni baş kəsir, qanlar axıdır, 

Ayılın ay ellər, qeyrət vaxtıdır! 

 

Dağılır kənd, şəhər, yanır körpələr, 

Səs səsə, söz sözə arxa dayansın, 

Ürəkdən ürəyə düşsün körpülər; 

Erməni baş kəsir, qanlar axıdır, 

Ayılın ay ellər, qeyrət vaxtıdır! 

 

Mən bu gün hazıram, mən də sən olum, 

Sən də çalış mən ol, ay vətən oğlu, 

Güc olum, nur olum qəlbinə dolum; 

Erməni baş kəsir, qanlar axıdır, 

Ayılın ay ellər, qeyrət vaxtıdır! 

 

Ağdam, Şuşa, Laçın gözdə qaramdı. 
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Vətən torpağında düşmən izləri, 

Canda sızıldayan qanlı yaramdı; 

Erməni baş kəsir, qanlar axıdır, 

Ayılın ay ellər, qeyrət vaxtıdır! 

 

Şamaxı, iyul, 1993 
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BAġ VƏ BƏDƏN 

 

Ürək-dəniz döyümlü, 

Qollar – 

Dənizi qucaqlayan qayalı sahil, 

Günəşə ucalan bir cüt çinar. 

Ürəyin 

Min illik ömrə gücü çatardı, 

Qollar 

Sapandlaşıb qayaları atardı, 

Dizlərə 

Qalaq-qalaq qalansaydı qayalar, 

Bükülməzdi: 

Axmaq başın əzabını çəkə-çəkə 

Büküldü dizlər, 

Yoruldu qollar, 

Gözə uzaq göründü 

Ən yaxın yollar... 

Ürək dözmədi: 

Ömrün çiçək yaşında 

Ölüm gözlədi. 

 

1993 
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MÜQƏVVALAR 

 

Müqəvva xoruzlar,  

müqəvva qoçlar; 

Xəbər verir səhərdən, 

Döyüşlərdən danışır. 

Əsil qoçlar, xoruzlar  

yanda qalıb alışır. 

 

Müqəvva xoruz dedi: 

- Bax, ürəyim ağlayır, 

Canda qanım çağlayır,  

Vətən üçün, el üçün. 

İşə qamış qoymaqdan 

daha əldən düşmüşəm! 

Böyük sənət haqqında 

Böyük fikir deməkdən  

daha dildən düşmüşəm. 

Müqəvva qoç dedi ki, 

Əmrimdədi hər yerin  

dəli-dolu qoçları. 

Önümdə tir-tir əsir  

igidlərin qıçları. 

Döyüşdə kəllə vurub  

qalalar uçurtmuşam, 

qoşunlar qaçırtmışam. 
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Bir baxın siz, ölkədə  

ən ürəkli qoçam mən. 

Bu vətənə, bu xalqa  

ən gərəkli qoçam mən. 

Daha yerə sığmıram: 

gərək Aya qaçam mən, 

Ayda meydan açam mən!.. 
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NƏ DEYĠM ĠNSANA 

 

İt itin ayağını basdamaz! –  

Deyib atalar. 

Baxma ki, it itin üstünə  

canavartək atılar: 

İçsələr də bir-birinin qanını,  

pozmazlar bir qanunu. 

Pişik pişiyə, 

İt itə qatılar. 

İnsan!? 

Nə deyim insana, 

hamınız tanıyırsız onu; 

Çox növə, çox cinsə qatılır, 

Çatınca ömrünün sonu!.. 

 

06.11.2000 
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GAH O, GAH BU 

 

- Nuram! – deyir ağ, qara da, 

Xalq da qalıb çaş arada. 

Səs ucalır hər talada; 

Gah o deyir: - dahi mənəm! 

Gah bu deyir: - dahi mənəm, 

Bu ölkənin şahı mənəm. 

 

 

 

Atasından küsən qaçır, 

Zülmət ikən «işıq» saçır. 

Hərəsi bir məktəb açır, 

Gah o deyir: - dahi mənəm! 

Gah bu deyir: - dahi mənəm, 

Ovlamayın, ahu mənəm! 

 

 

 

Millət isə sürülənir, 

Sağa, sola sürüklənir, 

Fərə, xoruz silkələnir, 

Gah o deyir: - dahi mənəm! 
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Gah bu deyir: - dahi mənəm! 

Hər kimin ki, gər səsi var, 

Dəvə kimi nərəsi var, 

Saçlı, iri kəlləsi var, 

Hey bağırır: - dahi mənəm! 

Seçilməmiş prezidentəm! 

 

2000 
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QAÇQINA, KÖÇKÜNƏ  

TUTDUM ÜZÜMÜ 

 

Sənə qaçqın deyirlər, 

Sənə köçkün deyirlər. 

Həqarətlə; 

- Yurdu atıb 

Niyə köçdün? – deyirlər. 

 

Qırta-qırta yeyirsən, 

Gözlərini döyürsən. 

- Şükür! Şükür! – deyirsən. 

Səhər-axşam demirəm, 

Günorta da doymursan, 

Niyə, niyə, durmursan, 

Nə durmusan?! 

Ahu-zarsan, 

Canı-canda piltələyən 

Azarsan. 

İtirmisən başını, 

Boş çadırda azarsan. 
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Ömrünü sürüyürsən, 

Çadırda çürüyürsən! 

Sükanında durduğun 

Ömrü hara sürürsən? 

 

Zülm ərşə dayanıb, 

Üzülmüsən, ölürsən, 

Ömrünü pay verirsən! 

Bu nə həya, abırdı, 

Utan! Utan! Ayıbdı! 

 

Ağrıdan inləyirsən, 

Səsinə daş ayıldı, 

Niyə, niyə durmursan, 

Əlindəki əsanı 

Səni qaçqın edənin 

Kəlləsinə vurmursan?! 

Nə durmusan?! 

 

02.09.01. 
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NƏ DEYĠM 

 

Nə deyim; 

Qəlbi var, anlamaza, 

Gözləri var, görməzə, 

Qulağı var, eşitməzə? 

Yəni  

heyvan doğulmuşa, - 

Bu dünyası dağılmışa?! 

Nəfsinə qul,  

heyvana çul, 

İnsanlığı dəyişənə? 

Əqidəsi, məsləki yox, 

Qarın üçün döyüşənə –  

Çöküntüyə, qalığa, 

İnsanlıqdan çürüyüb   

Bu tökülən qalığa?!.    

01.10.2001 
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YENĠ ĠL VƏ ĠSGƏNDƏR 

 

Ay İsgəndər, 

hansı gündə yaşadın, 

hansı gündə ölmüsən? 

Səndəmi, çörək üçün 

Kiməsə alçalmısan? 

Sən də qoşulub kütə, 

Yalana əl çalmısan? 

Dedim: - Yox! Yox! 

Dedi:  - Öyünmə çox! 

Hələ də tüğyan edir 

Bu islamı üçə, beşə, 

Yüzə, minə bölənlər! 

Nadanlığı hünər bilib,  

Eldə hər gün ölənlər, 

Bu idrakı sönüklər, 

Üzü dönüklər! 

Sən də durub baxırsan, 

Ölülələrə qoşulub, 

Ölü kimi axırsan! 

 

30.12.05. 
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AYI ADAM 

 

Ayı kimi  nəhəngdi,  

yanağı qıpqırmızı –  

elə bil ki, boyadı. 

Maşallah, 

boy-buxunu qibtə oyadır. 

İçini bilməyənlər  

çölünə heyrandı. 

İt deyil, 

İtdən betər iy çəkir. 

Günü toyxanalarda,  

yasxanalarda keçir. 

Elə soxaşır yeməyə, 

Söz tapmıram deməyə. 

Ayıdan betərdi. 

Hünərdə yox,  

qarın otarmaqda 

ayını ötərdi. 

 

 2007 
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YALANÇI 

 

İçimin ağrıları 

Eldə məni incidir. 

Ağrımın ağıları 

Allahı diksindirir. 

Məndə yalan cücərir, 

Daşlarda palıd kimi. 

Ürəyim parçalanır 

Yalanın köklərindən. 

İçimə işıq düşür, 

Dünyanın təklərindən. 

 

Yalanlar kölgələyib, 

Sevinc boy ata bilmir, 

Gözlərim yata bilmir. 

Yalan deyib cavanı 

Zirvədən endirmisən. 

Sinəsindən, ömrünə 

Bulud-bulud qalxır ah!.. 

Bağışlanmaz bu günah! 

Günəş kimi püskürür, 

Yetimləşir bu cavan, 

Buludlar arxasında 

Həbs olunan Ay kimi 
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Sən yadına düşəndə. 

Yağır günü, saatı 

Ömründən leysan kimi. 

Qaynayır içində kin, 

Boğazına sarılan 

Qəzəbli ilan kimi. 

Sən hər gün, hər saat 

Bir təzə don geyirsən, -  

Təzə yalan deyirsən. 

Yaşayırsan içində 

Zərərli mikrob kimi. 

 

Eh... yalançı, yalançı, 

Hərə bir cür talançı, 

Sən də belə talançı!.. 

 

28.04.07. 
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АЛКАШ 

 

Араг ичиб шеллянир, 

Будаг кими йеллянир. 

Адам дейил, нялийи, 

Эüлцшцндян бяллянир. 

 

Яждащадыр эюркями, 

Минся, баtар щяр эями. 

Щяля араг истяйир, 

Вар кясири, вар kями. 

 

Годуглашыб, дярк едир, 

Рестораны тярк едир. 

Ангырыр ешшяк кими, 

Эуйа бизя ярк едир. 

 

Зибилликдя аьнайыр, 

Йетим-йетим аьлайыр. 

Бах, беляъя щяр ахшам, 

Эцндцзцнц баьлайыр. 

 

Дейир араг дцшкцнц: 

- Араг ачыр мцшкцлц. 

Евдян, елдян хябярсиз, 

Тамамланыр иш эцнц. 
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Щяйат буна нейлясин, 

Гат зибиля белясин. 

Мядяси аъды, аъды, 

Ня истясян, вер йесин. 

Мурдарлайыб юзцнц, 

Ит йалайыр цзцнц. 

Ити юпцр, охшайыр, 

Топарлайыб эцъцнц. 

 

Ана бахыб аьлайыр, 

Щалы цряк даьлайыр. 

Бюйцтдцйц тяк оьлу, 

Ешшяк олуб аьнайыр. 

 

11.12.11 
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БAРАК ОБАМА 

 

(Ливийа Президенти М.Гяддафинин юлдцрцлмясиндян севинян АБШ pрезиденти  Барак Обама: – Америка 

дцнйада лидер юлкя олду, - деди) 

 

Барак – брак Обама, 

Америка лидер юлкя олду; 

Яряб щиссляринин 

Чаьламасы щесабына, 

Яри, кюрпяляри юлян 

Аналарын аьламасы щесабына. 

«Америка лидер юлкя олду» 

Йох, йоx Америка лякя олду; 

Тарих цчцн, инсан цчцн. 

«Америка лидер юлкя олду», 

Бяд щейбят кяля олду 

Йениъя севянлярин, севилянлярин 

Севэи тонгалынын 

Сюнмяси щесабына 

Торпагда бой галдыран 

Кюрпялярин 

Кцля дюнмяси щесабына, 

Кюрпя бясляйян, 

Гапылары тайбатай ачылыб 

Саф, мцгяддяс арзу ганадландыран 

Евлярин хараба галмасы щесабына. 
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Америкада яряб ганы иля бойанан, 

Бу хябярдян 

йухусундан кал ойанан 

Милйон-милйон америкалынын 

щесабына. 

«Америка лидер юлкя олду», 

Йох, йоз тарихя лякя олду. 

Ливийанын хараба галмасы, 

Гяддафинин юлцмц щесабына, 

Чичяк-чичяк солан 

кюрпялярин щесабына. 

Црякляри бир-бириня баьлайан, 

Даьылан кюрпцлярин щесабына. 

Сянин кяляйин, 

Ярябин наданлыьы, 

маймаьлыьы уъундан, 

Яряб гырыр яряби, 

яряб юлцр аъындан. 

Бир дамла гана дяймяз, 

Биръя фярйада дяймяз 

Лидерлик ешгин. 

Башына дяйсин, Обама! 

Руслар демиш: - Брак Обама! 

Барак Обама! 

29.Х. 11 
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DƏLĠ OLMAQ ĠSTƏDĠM 

 

Dəli olmaq istədim; 

Məni yaxıb-yandıran, 

Dərdi unutmaq üçün. 

Ürəyimdə hay salan 

Mərdi uyutmaq üçün. 

 

Dəli olmaq istədim; 

Buludlayıb, yağdırıb, 

Eşqi çağlatmaq üçün. 

Dərd əlindən kövrələn, 

Məni ağlatmaq üçün. 

 

Dəli olmaq istədim; 

Milyonların içində, 

Nadana şillə vurum. 

Düzü əyri yazana, 

Bir neçə güllə vurum. 

 

Dəli olmaq istədim; 

Vaxt selinə yıxılım, 

Nə var, nə yox, unudum, 

Aşıb-daşıb, çağlayıb, 

Birdən-birə yox olum. 

 

Dəli olmaq istədim; 

Quyruq, buyruq kişiyə, 
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Qəzəb tüpürmək üçün, 

Adını, ünvanını, 

Yerdən süpürmək üçün. 

 

Dəli olmaq istədim; 

Desinlər ki, dəlidir, 

Fikir vermə sözünə. 

Bəlkə də dəli deyiл, 

Dəli deyir özünə. 

18.10.2011 
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ЙАЛАН БАША КЕЧЯНДЯ 

 

Щягигятляр йалан олур, 

Чох црякляр талан олур, 

Гызыл йящяр палан олур, 

Йалан баша кечяндя, 

Яйри дцзц кясяндя. 

 

Дащиляшир дялиляр, 

Илан олур зялилляр, 

Тахта чыхыр зялиляр, 

Йалан баша кечяндя, 

Яйри дцзц кясяндя. 

Йалан учур, йерийир, 

Щаггы бцкцр, яйирир, 

Дявя кими бюйцрцр, 

Йалан баша кечяндя, 

Яйри дцзц кясяндя. 

 

Щягигят тонгалланыр, 

Бахчалар гангалланыр, 

Йолда, издя ган галыр, 

Йалан баша кечяндя, 

Яйри дцзц кясяндя. 

 

02.01.12. 
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АБШ ПРЕЗИДЕНТИ  

БАРАК ОБАМАНЫН ЕТИРАФЫ 

 

Мяндя мяни йол кими дюндярдиляр, 

Яхлагымы, виъданымы дярдиляр, 

Узаглара – йохлуьа эюндярдиляр, 

Даща мяндя йохду мяндяn ясяр дя. 

 

Дцшмянийям ъцмля мцсялманларын, 

Тюкмялийям, ичмялийям ганларын. 

Мейвя кими дярмялийям ъанларын, 

Йохса гачар дайялярим, кцсяр дя. 

 

Нефт баш алыб Ливийадан юлкямя, 

Ливийалы гачыб долуб кюлэямя. 

Русийа, дур, иштащаны кюклямя, 

Ниййятимиз бомбалайар, кясяр дя. 

 

01.02.12. 
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ЕШШЯКЛИ ДЕЙИМЛЯР 

 

Ешшяк вар, ешшяк вар; 

Ешшяк вар, ат ондан йахшыдыр, 

Ешшяк вар, атандан йахшыдыр. 

 

*** 

Ъейрана бянзяйир ешшяк годуьу, 

Бюйцйцр, билинир ешшяк олдуьу. 

 

*** 

Затында ешшяклик варса, щяр кимин; 

Йандырыб торпаьа гатсалар кцлцн, 

Гангал, гаратикан битяъяк, билин. 

 

*** 

Ешшяк вар, диндирсян ангыраъагдыр, 

Ешшяк вар, дойурсан, лал дураъагдыр. 

 

*** 

Ешшяйин ешшяклийи йашында дейил, 

Узун гулаьында, башында дейил, 

Парисдя ангырса, гулаьын батар, 

Ня олсuн, йанында, гаршында дейил. 
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*** 

Годугсан бюйцйцб ешшяк оларсан, 

Ешшяк лягябийля, ел арасында, 

Ешшяк танынарсан, ешшяк галарсан. 

 

*** 

Чох узун юмцрлц олсайды яэяр, 

Ешшяйин сясиндян безярди бяшяр. 

 

*** 

Шярт дейил ешшякляр азды, йа чохдур, 

Хошбяхт о юлкядир, ешшяйи йохдур. 

*** 

Йазмадан билирдим мян буну бишяк; 

Бу шеири охуйуб эцляъяк ешшяк, 

Кимяся, - ешшякди, – дейяъяк ешшяк.   
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ИСТЯМИРЯМ 

 

Бу дашдан, гайадан, 

Ширин, Лейли эюзялликдян, 

О тикандан, гангалдан, 

Йахшы, писли галмагалдан 

Мяни нийя гопарырсан, 

Мяни щара апарырсан, 

Гоъа дцнйа?! 

Истямирям ъяннятини; 

Мюъцзяли, 

Рущ охшайан сянятини. 

Истямирям, кефя батам, 

Тянбял-тянбял  

йейям, йатам. 

Истямирям; 

Шырыл-шырыл чайларыны, 

Мяляклярин назыны, 

Гыш говмайан йазыны. 

Йери, эюйц, чямянляри, 

Дярдлярими эизлятмя. 

Ъяннятини  

Мяндян ютрц кюзлятмя. 
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Елдян гопар. 

Йелтяк апар; 

даьы, дашы дуймайаны, 

Чичякляря уймайаны; 

Йесин, йатсын, 

Мялякляри тярлятсин, 

Адями йолдан едян 

Шейтан, иблис тюрятсин. 

Каьыз, гялям йохдурса, 

Зящмят, ямяк йохдурса, 

Йатанларын  

Ъан гышлайан айы кими тохдурса, 

Нейlирям о ъянняти. 

 

Мяня бясди; 

Бу дцнйада эюрдцклярим, 

Аъысына, ширининя бяляниб, 

Сачларыны  

Гулаъ-гулаъ щюрдцклярим, 

Чичяк билиб йанаьыны 

Юпдцклярим. 

Салам вериб, салам алыб, 

Чиркинлярля, эюзяллярля  

ютдцклярим. 

 

27.03.12. 
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АМЕРИКА 

 

Америка! Америка! 

Дцнйа мусиги аляти дейил ки, 

Чалырсан истяйинъя. 

Ня дя дцнйа  

шяраб заводу дейил ки, 

Яряби сыхыб, ал ганыны ичясян, 

Эеъясини айаглайыб  

сабащлара кечясян. 

Сярчя бойда Исраили 

Гартал едиб учурдурсан, 

Гартал оьлу яряби  

сярчя кими гачырдырсан. 

Америка! Бясдир! 

Дцнйа мусиги аляти дейил ки, 

Чалырсан истяйинъя!.. 

 

22. ХЫ.10. 
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ШАЙЯБАЗ 

 

Мини мин шайя дейя шайячинин, 

Ейнимя эялмяз. 

Мян щягигят нуруйам, шайя-йалан, 

Яйнимя эялмяз. 

Бош, чцрцк гозду йалан, елдя дейир ким, 

Бейнимя эирмяз. 

Шайячи бился юзц кимдир яэяр, 

Кимсяйя эцлмяз. 

Бцрцняр ейбиня бир кцнъдя йатар, 

Юлцнъя динмяз. 

Шайябаз шайяляняр, 

Щяр йана шахяляняр, 

Ел дейяр; - итди щцрян! 

 

02.04.12. 
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РЦШВЯТ 

 

Рцшвят дяли сел кими, 

Ахыр, саман алтындан - алтындан. 

Ядаляти йандырыб, 

Йахыр, саман алтындан - алтындан. 

Дащиляря хозу-хозу, 

Бахыр, саман алтындан - алтындан. 

Кялякбазын, щийляэярин 

Синясиня орден, медал  

Тахыр, саман алтындан - алтындан. 

Аьыллыйа - Дяли! - дейиб. 

Даьа-даша 

Сыхыр, саман алтындан - алтындан. 

Парлайаны щяр эцн едир 

Пахыр, саман алтындан - алтындан. 

Айлар ютцр, шимшяк кими 

Чахыр, саман алтындан - алтындан. 

Иэидляри, мярдляри 

Салыр атдан,  

Саман алтындан - алтындан! 

 

02.04.12. 
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КИМ ДЕЙЯР 

 

Щцняри мярдлик дейил, 

Кядяри дярдлик дейил. 

«Щяр сящяри, ахшамы 

Шцкцр ки, эюрдцк», - дейир; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 

 

Бой-бухуну йекяди, 

Быьы ешмя, шешяди. 

Еля бязяняр, эязяр, 

Дейярсян бянювшяди; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 

 

Ня юлцйя пай веряр, 

Ня дирийя щай веряр. 

Короьлуйа, Бабякя 

О, юзцнц тай биляр; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 

 

Тула кими ий чякяр, 

Щей аьлайар, йаш тюкяр. 

Пул цчцн – рцшвят цчцн 

Неъя истясян чюкяр; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 
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Ашыгды, шаир дейил, 

«Бюйцк шаирям», - дейир, 

Юйцр ону тайлары, 

«Юлмяз дащийям», - дейир; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 

Ня ятди, ня балыгды, 

Щесабатда галыгды. 

Билинмир нювц, ъинси 

Чох гярибя варлыгды; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 

 

Ямир сцдлц йелини, 

Бяйянмяйир елини. 

Юлц ъанды, ганмайыр 

Исэяндярин шеирини; 

Ким дейяр ки, кимди бу? 
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ЮЗЭЯЛЯР 

 

Щяр яля ял вермяйин, шянимизя сюз эяляр, 

Юлкядя тюксцн тяри, бизимки йох, юзэяляр! 

 

Биз алиляр няслийик, щяр ишимиз алидир, 

Тяк юзцмцз йох киши, итляримиз дащидир. 

Щарда эюрцрляр бизи, бязиляри ащ едир, 

Щяр яля ял вермяйин, шянимизя сюз эяляр, 

Юлкядя тюксцн тяри, бизимки йох, юзэяляр! 

 

Бизимкиляр юйряниб яйляниб ямр етмяйи, 

Щяр ишя, щяр мягсядя щай-кцй иля йетмяйи. 

Танры бизя йазмайыб дцз йол иля эетмяйи, 

Пярдя асын эюзляря, щяр ишимиз дцз эяляр. 

Юлкядя тюксцн тяри бизимки йох, юзэяляр! 

 

Заваодлара, фабрикя йапышдырын шцарлар, 

Йахшыны писдян сечиб айылмасын шцурлар. 

Ишди, яэяр банласа – журналистляр, шаирляр, 

Тягдим един, ад веряк, яйри йолу дцз эяляр, 

Дцзялмяся бу йолла, гейри йолла дцзяляр! 

 

Ашкар щцъум етмяйин бир адлыйа, адсыза, 

Тяриф едиб гатмайын елдя шякяр, дадсыза. 
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Гоймайын а...а...йемишдян балгабаьа дад сыза. 

Ганмаза мейдан верин, няф елясин юкцзляр, 

Зийалылар хамдылар, абыры-щяйаны эюзляр! 

 

Аьыллыдыр дащидян бизим ит дя, пишик дя... 

Дцнян кимся юйцрдц бир кишини ешикдя; 

Бизим йерли дейился, боьун, боьун бешикдя, 

Юзэяйя йох етибар, ийня атар, биз эяляр, 

Юлкядя тюксцн тяри бизимки йох, юзэяляр! 

 

ийун 1994-1996 
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ЮЙ ИНДИ 

 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

Щясяд тутуб эюзлярини, гялбини, 

Билмямисян йахшыларын гядрини. 

Эютцр бели, эет, бала, газ гябрини; 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

Йайда эедирдин Крыма, Сочийя, 

Адят едирдин бишяня, щяр чийя, 

Дюнмцсян инди бир арыг сярчяйя; 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

Йыртыг имиш алт тяряфи сяслийин, 

Сечилмяди парламана сечдийин. 

Бош шей имиш ъяддиня анд ичдийин; 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

Чох дедиляр: - атма эюйя даш, дцшяр 

Юз дамына, юз башыны, даш дeшяр. 
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Олду беля, тапды сяни елдя шяр; 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

Американын бармаьы вар щяр ишдя; 

Адят едиб олмаса да сяриштя, 

Овду умаъ, кясди бизя яриштя; 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

Аьыл чашыб етдийини билмяйир, 

Гычлар щара эетдийини билмяйир, 

Эюз дя кими эцддцйцнц билмяйир; 

Кюшякляри, хютякляри юй инди, 

Эащ башына, эащ дизиня дюй инди! 

 

06/Х-96 
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БИЗЛЯРЯ 

 

Танры юзц верся аьыл бизляря, 

Туллайарыг - зайды, - дейиб дцзляря, 

Эцъ верярик гачмаг цчцн дизляря, 

Биз эюзц тох, дилдян ити кяслярик, 

Тякъя аьылдан долуйуг, кцсмярик! 

 

Кимдя щцняр вар, бизя дя сюз вура, 

Нефт щара эетди – дцшцнцб эюз вура?! 

Сонра эярякдир юзцня кюз вура, 

Сюз демясин кимся бизя эцл гядяр, 

Сюз дейянин баьры йанар эцллядян! 

 

Тяк бизя мяхсусду вятян сярвяти, 

Елдя кимин вар юзцня щюрмяти, 

Сюйлямясин – эетди щара хялвяти, 

Вар кимя дяхли, кимя ня, биз щарда, 

Уддуг, удуздуг Бакыны гумарда?! 

 

Архалыйыг, архалы ит гурд басар, 

Ким бизя сцртцшся, эядя, ган гусар, 

Бошду, йол цстя чякяляр даш щасар, 
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Бил дядя, дюзмяз даш щасар, тцк кими, 

Эюйдя учар фил дя саман йцк кими. 

 

нойабр 1996 
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ТЕЛЕАНТЕНАДА ОТУРУБ 

ОХУЙАН ШЕЙДА БЦЛБЦЛЛЯ СЮЩБЯТ 

 

Шейда бцлбцл, Шейда бцлбцл, 

Бу ня тале, ня гисмятди; 

Нядир сяни щей охудан, 

Мящяббятди, йа щясрятди? 

 

Гуш дилини билян кимди; 

Чинарларды, гызылэцлдц? 

Бу сясиндя, щарайында 

Де, севэиди, йохса кинди? 

 

Ня архайын отурмусан, 

Мави екран гулаьында? 

Чоху эюрмцр, ешитмяйир, 

Тякъя мяням гуллуьунда! 

 

Бу сясини, бу няьмяни, 

Мави екран эютцрмяйир; 

Бу дцнйанын сяс йайаны, 

Бир сюзцнц ютцрмяйир. 

 

Гадаьанмы елдя сясин, 

Мави-мави екранлара? 

Мяндян горхуб-чякинирляр, 

Де, сян щара, горху щара? 
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Сянин сясин бир сыьалды 

Цмидляря, горхулара, 

Бу щяйатын дады олмаз, 

Сян эирмясян йухулара. 
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КЯС СЯСИНИ, ЙУМ ЭЮЗЦНЦ, «ТЯК СЯБИР» 

 

(«Тяк сябир»ин 5 вя 20 йашыны игтидар да, сийаси партийалар да сцст гаршылады.  

Эюрцнцр, «Тяк сябир»дян щамы пайыны алыб) 

 

Юлкя олуб бир хоруза йцк инди, 

Кющня готурлар эятириб тцк инди, 

Аз – ащ – еля, эюз йашыны тюк инди, 

Аз бизя эюстяр юзцнц, «Тяк сябир!» 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 

 

Сян нячисян ки, сюз атырсан бизя, 

Щяр йетяни елдя гатырсан бизя?! 

Эюзля йцз ил, бялкя чатарсан бизя, 

Онда дейярсян сюзцнц, «Тяк сябир»! 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 

 

Сян ня билирсян ки, бизя эцлцрсян, 

Биз эедирик, эуйa ки, сян эялирсян. 

Чох да юйцнмя, а йазыг, билирсян, 

Сян бирини, биз йцзцнц, «Тяк сябир»! 

Кяс сясини йум эюзцнц, «Тяк сябир»! 

 

Вар зийанын дцшмяйяня: «Тяк сябир!» 

Варса щалал, нуш йейяня, «Тяк сябир»! 

Танры верир гуш йейяня, «Тяк сябир!» 
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Бяхтя чевирмя цзцнц, «Тяк сябир!» 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 

Бахма, юйярляр, юйцнярсян, бала, 

Тиндя гяфилдян дюйцлярсян, бала, 

Гыздырыб артыг дейинярсян, бала; 

Эцлля билярсян бизими, «Тяк сябир!» 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 

 

Йайды; Резин чякмяляри эеймисян, 

Ейниня эялмир, а йазыг, кеймисян? 

Аъ-йалаваълар йцкцня эялмисян? 

Чяк йцкцнц, вер дизини, «Тяк сябир!» 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 

 

Минся вязифя атыны ким, чапыр, 

Щей сола саьдан, саьа солдан сапыр, 

Кимдя ня эюрся, тез ялиндян гапыр, 

Сян щяля йан, тюк кюзцнц, «Тяк сябир!» 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 

 

Етмя шцвян, салма еля галмагал, 

Аьлын азыб, аьлына дярман эяз, ал. 

Йохду пулун, чийниня бир чанта сал, 

Эяз, вятяня сал изини, «Тяк сябир!» 

Кяс сясини, йум эюзцнц, «Тяк сябир!» 
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СЮЗ МЮЩТЯКИРЛЯРИНЯ 

 

Чохлары халга, вятяня, сюз сянятиня хидмят етмяк наминя йох, дяллаллыг, рцшвят, милляти соймаг, 

варланмаг ешги иля гязет тясис едир, сюз мейданына атылыр, саьа-сола вясигя пайлайыр. Еля буна эюря дя 

бу эцн ян чох щцгуг вя сатира гязетляри тясис олунур. Беляляри сюзц, журналисти эюздян салырлар. Щярдян 

кимлярдянся: - Jурналистляр дилянчилярдян бетяр олуб, – ешидяндя йер йарылмыр ки, йеря эирим. 

 

Рцшвят цчцн сюз тохуйан, 

Зурна чалан, эащ охуйан, 

Сюзц чцрцк, щис гохуйан, 

Кеч, мяни диндирмя даща. 

 

Щюрмят едир ел ганана, 

Аз йе, щарам гат ганына. 

Айыбды, гач эир гынына, 

Щеч кимя билдирмя даща. 

 

Сюз гыз едир дул эялини, 

Эюзля, кясяр сюз ялини, 

Бясди, бясди юз елини 

Цстцня эцлдцрмя даща. 

 

Кимляр йаныр юз ичиндян, 

Сюз сечирся сюз ичиндян, 

Танры сечир кюз ичиндян, 

Юзцнц юлдцрмя даща. 
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Щяр кимин ки, исмяти вар, 

Сюз пайында гисмяти вар, 

Сюзцн сюзя нисбяти вар; 

Щади, Сабир бу нисбятдя, 

Юмцр сцрцб мцсибятдя. 

 

Додаг бцзцб дцзя, кцсмя, 

Туфан олуб беля ясмя, 

Гылынъ едиб сюзц, кясмя, 

Юл, сюзц ендирмя даща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 198 

 

 

БУ БАШ, ОНУН БАШЫ ДЕЙИЛ 

 

Бядян онун бядяниди, 

Эюдян онун эюдяниди, 

Айаг эялиб-эедяниди, 

Бу баш, онун башы дейил, 

Чох устады, нашы дейил! 

 

Эиъя – дащи – дейян дя о, 

Тяриф едян, юйян дя о, 

Эяздирся дя чийиндя о, 

Бу баш, онун башы дейил, 

Чох устады, нашы дейил! 

 

Бахан дейир: - башды дуруб, 

Ким ня билир, дашды, дуруб? 

Эялин, бахын, бошду, дуруб, 

Чыртма вурун чалынаъаг, 

Йурда щарай салынаъаг! 

Ня юлцнцн, ня диринин, 

Тайы дейил щеч биринин, 

Сюзц дейил юз дилинин, 

Саманлыгда саманы йох, 

Елдя йада саланы йох! 
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Кими йазыр, кими позур, 

Щяря бир ъцр шейя йозур. 

Ня истясян, она щазыр, 

Айаг топу, ял топудур, 

Щийля, кяляк, сюз торудур! 

 

Авам билиб бу милляти, 

Сюзляр дейир кяскин, гяти. 

Чичякляйир пис ниййяти, 

Дейился дя онун ашы, 

Ня версяляр йейир башы! 

 

Щей данышыр ити-ити, 

Еля бил ки, гырыб ипи. 

Кимляринся щцрцр ити; 

Бу баш, адам башы дейил, 

Чох устады, нашы дейил! 

 

октйабр 1996 
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ФЯСФЯСЯДИР 

 

Фясфясядир, фясфясядир, фясфяся, 

Верся улаглар ня гядяр сяс-сяся! 

 

Шащ чинарам! – Йердя дейир щяр битян, 

Дащи мяням! – елдя дейир щяр йетян. 

Бахма атыр бизляря даш щяр ютян; 

Фясфясядир, фясфясядир, фясфяся, 

Верся улаглар ня гядяр сяс-сяся! 

 

Инсаны шейтан еля щей аздырыр, 

Аъ йатан инсан йеня дя аъ дурур, 

Инсана инсан гябирин газдырыр, 

Дярс ола билмир бу ямял щеч кяся, 

Кимся дейир: - фясфясядир, фясфяся! 

 

Йатмыш, ойанмыр бяшярин виъданы, 

Йердя тцкянмир вцсалын щиъраны, 

Вермяся, алмыр бу щяйат бир ъаны, 

Кимся саь икян дири йох, кюлэяся, 

Фясфясядир, фясфясядир, фясфяся! 

 

декабр 1996 
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ЙОХДУР ЩАЛАЛЛЫГ ДЕЙЯ 

 

Тяндиря чатъаг тюкцлян кцндяйик, 

Йохдур щалаллыг дейя, пис эцндяйик. 

 

Йурд улайыр наля чякян уд кими, 

Няфси эюдяк шюля чякир од кими, 

Биъляр еширляр вятяни гурд кими, 

Горлары сюнмцш гаралан кцлдяйик, 

Йохдур щалаллыг дейя, пис эцндяйик! 

 

Бирляшя билмир елимиз гум кими, 

Яйирмишик чохларыны йун кими. 

Буьдасына гурд дарашан ун кими, 

Тяндиря чатъаг тюкцлян кцндяйик, 

Йохдур щалаллыг дейя, пис эцндяйик! 

 

Няйиня эяряк даш-тярязи, ишляри, 

Ялди эюрян щисс елямир мцштяри, 

Щисс еляся, ишылдамаз дишляри, 

Кимсяйя дяймяз, сюзц бош эцлляйик, 

Йохдур щалаллыг дейя, пис эцндяйик! 

 

Сян ня билирсян, алыъы бяхтявяр; 

Полис, базарком бурада ярди, яр, 

Алмаса рцшвят, кимя ким ял веряр? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 202 

 

Ай йазыг, щардан билясян кимляйик, 

Йохдур щалаллыг дейя, пис эцндяйик! 

 

апрел 1997 
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ЭЕЪ ДЕЙИЛ 

 

Мян, 

Щяр эцн юмрцнц 

тязядян башлайан, 

Гарнына йцк дашыйан, 

Чюряк цчцн йашайан 

Гарангулу дейиляm. 

 

Мян, 

Эцняшдя бярг вуран, 

Цтцсцз дя дик дуран 

зярли кюйняк дейилям, 

Яйинляря эейилям... 

Ей, щей...й...эюр мяни, 

таны мяни, 

Ня гядяр ки, эеъ дейил!.. 

 

август 1977 
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ГУДУРЬАН 

 

Эял щяр сящяр, щяр ахшам 

Танры, мяни гаршыла! 

Даьыдарам эюйцнц, 

Сцрцнмясян гаршыма! 

 

Мяни юзцн йаратдын, 

Юзцн дя чяк бяланы! 

Боьазыма бал тюк щей-й... 

Дейясийям: - Бал щаны? 

Сюзя, сября сыьмарам, 

Дарлыг едир йер мяня! 

Дарылырам, тез ол дцш, 

Сонсуз эюйц вер мяня! 

 

Ган дянизи эюзлярим 

Сащилсизди, долмайыр! 

Аллащ олмаг щявясим, 

Ещтирасым доймайыр! 

 

Тяпикляйир гапыны, 

Шющрят атым кцрянди. 

Миллятя щай веряндя, 

Танры мяня эцвянди!.. 
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АЙЯ КЛИНТОН* 

 

Айя Клинтон, ня йаман ъошмусан, оьлан, 

Бясдир бу гядяр, щяддини дя ашмысан, оьлан, 

Бир йахшы дцшцн, бялкя дя сян чашмысан, оьлан, 

Вар сяндя, Ирагда ня цчцн олмасын щяр зад? 

Нейчцн дарылырсан бу гядяр, Шярги эюрцб шад? 

 

Азмыш ня итин сюйля Иранда, йа Ирагда? 

Сюз йазса шикайят ня чатар, чатса вараг да? 

Бясдир шяря салдын йетяни, дурдун ирагда, 

Зянд етмя ки, алям сяня щейранды, Клинтон! 

Кимляр ня дейир, Щярзявц-щядйанды, Клинтон! 

Вар сяндя эцъ, анъаг, киши, Сяддамда аьыл вар, 

Бахма ютян яййамлара, бирляшмиш оьуллар! 

Ял чяк, даща алдатмаз ону йаьлы наьыллар, 

Дал мянтигя, мянайа фикир вер данышанда, 

Йохса дедийин зярди, - долур йер, данышанда?! 

 

Бир вахт сяни дястякляди гейртясиз оланлар, 

Йандан-йюрядян чашгын олуб фитва аланлар, 

Бяллянди щягигят, йеня лцт галды йаланлар, 

Бах Шяргя, ушагсан, йеня эяз дайя, Клинтон, 

Йандын мярязиндян, йеря эир, айя Клинтон! 

28 нойабр 1997 

                                                           
*
 Клинтон – АБШ президенти 
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ЙАЛАНЛАР ЭЮРЦНЦР 

 

Ачырам эюзлярими йаьлы йаланлар эюрцнцр, 

Мян йалан сюйлямирям, елдя оланлар эюрцнцр, 

Демирям цстякиляр, алтда галанлар эюрцнцр, 

Эюз неъя эюрмясин Аллащ, йараныб эюрмяк цчцн, 

Сюз неъя эцлмясин Аллащ, йараныб эцлмяк цчцн?! 

 

Аьлы эюздян итидян эизляня билмяз бу йалан, 

Йаьланыб, шишмяк цчцн эюзляня билмяз бу йалан, 

Ким цфцрся ня гядяр, кюзляня билмяз бу йалан, 

Баш кяся надан ялиндя ня гядяр елдя йалан, 

Эюрцняр, эизляня билмяз эцн олан йердя йалан! 

 

нойабр 1997 
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ДЕ, ЩАРА ЭЕДИРСЯН, АЙ ВЯТЯН ОЬЛУ 

 

Ай аман, дцнйанын ипи гырылыб, 

Инсаны гурдлашыб, ити гудуруб, 

Доьру йалан олуб, йалан дурулуб, 

Танры цз чевириб! Итириб аьлы, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 

 

Сян еля адамсан, юзцн дейилсян, 

Юзцнц ичиндя юзцн йейирсян, 

- Щаны, щарда галыб башым? – дейирсян, 

Ичин харабадыр, дюрд йанын оьру, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 

 

Киши вар: анасы, йары эюйчякди, 

Онун щяр ямяли иши эерчякди. 

Щаггы торпаг удуб, дцзц, эюй чякди? 

Оьрулар бяй олуб, сяй олуб доьру, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 

 

Ъумурсан йетяня гызылгуш кими, 

Няфясин цшцдüр ели, гыш кими, 

Йашадыб, йашадар бу алгыш кими? 

Цзцндя тябяссцм, ичиндя аьры, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 
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Щейиф, йазылмысан йурдун алнына, 

Буйнузлу илбизсян, эириб гынына, 

Йаланы бязяйиб салма гануна, 

Сызлайа-сызлайа, синяси даьлы, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 

Нийя йашамадын сойун кими сян? 

Башлара баьлысан бойун кими сян. 

Мяляйя-мяляйя гойун кими сян, 

Эюзцн эюря-эюря, цряйин баьлы, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 

 

Ойан! Сянинляйям, ичи бош адам, 

Итя тяриф йазан дили хош адам, 

Йери! Сянинляйям! – Щош! Щош! – адам, 

- Щош! – дедим, цз тутуб бошлуьа доьру, 

Де, щара эедирсян, ай вятян оьлу?! 

 

ийун 1997 
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АЙ АТА, НЕЙЛЯЙИМ 

 

Ачыгды эюз, эюрмялини эюрмяйир, 

Эюрмяк цчцн сясляйирям, эялмяйир. 

Юлмялиляр юлмялидир, юлмяйир, 

Арха, дайагдыр ат ата, нейляйим, 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 

 

Арифи, надан гудуруб данлайыр, 

Виъданы йатмыш ня дуйур, анлайыр? 

Инди хоруз йох, фяряляр банлайыр, 

Ит лайиг олмуш эюй ота, нейляйим? 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 

 

Сюз демишям щятта дялиб дашлары, 

Етмир ясяр, силкялямир башлары, 

Сян юзцн, Аллащ, баша сал чашлары; 

Мян ня дейим аьла бата? Нейляйим, 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 

 

Бир дя эюрцрсян фил едиб милчяйи, 

Шилля вурурлар ял едиб ялъяйи, 

Дярйа едирляр су долу нимчяни, 

Яйри эялиб дцзля йата, нейляйим, 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 
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Кющня самандыр диряйи миллятин, 

Йаьлы йаландыр цряйи миллятин. 

Ъылха йавандыр чюряйи миллятин, 

Кимся эедир лилдя бата, нейляйим? 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 

 

Йанды цряк дюндц тамам мяшяля, 

Сюйлядиляр: - хамсан щяля, мяшг еля, 

Тюк хязяли гялйанына, няшяля; 

Арха, дайагдыр ат ата, нейляйим, 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 

 

Щяр ня чалырлар, эядяляр ойнайыр, 

Бяйля эялин йох, дядяляр ойнайыр, 

Гар йаьаъаг гар, - дявяляр ойнайыр, 

Тяслим олан доьру мата нейляйим, 

Миллят ойанмыр, ай ата, нейляйим?! 

 

12/ХЫЫ 
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ГАРА ВЯЗИР 

 

Ийня удан ит кимиди, 

Йахадакы бит кимиди, 

Цздя тямиз бцт кимиди, 

Эащ язилир, эащ да язир, 

Гара вязир, гара вязир. 

 

Чийин атыб, бурун чякир, 

Аста-аста ешир, сюкцр, 

Илан кими зящяр тюкцр, 

Дащилярдя нюгсан эязир, 

Гара вязир, гара вязир. 

 

Вязифядя ешялянир, 

Аъизляря шешялянир, 

Ганун иля шцшялянир, 

Ня утаныр, ня дя безир, 

Гара вязир, гара вязир. 

 

Юмрц бойу алт дашыды, 

Кцрябяндя хылт дашыды, 

Цстяки йох, алтдакыды, 

Гейрятини вериб нязир, 

Гара вязир, гара вязир. 
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Бу, сцрятди, итиб ясли, 

Билинмяйир кюкц, нясли, 

Ов итидир, - эцлля сяси 

Ешитдими, ъумур, тязир, 

Гара вязир, гара вязир. 

Башчысына – атам! – дейир, 

Мин, - ешшяйям, атам! – дейир, 

Сянсиз, яляф, отам, - дейир, 

Архасынъа додаг бцзцр, 

Гара вязир, гара вязир. 

 

Ичи долу гязяб, кинди, 

Бцтцн юмрц гараэцндц. 

Нядян хозду? Дейин кимди, 

Де, щарада йейир, эязир, 

Гара вязир, гара вязир. 

 

16 декабр 1996 
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ГУЙРУГ 

 

Баш инаныб гуйруглара, 

Юз евини йыхыб инди, 

Баш ениб гуйруг йериня, 

Баша гуйруг чыхыб инди. 

 

Билинмяз еркякди, диши, 

Гарышдырар щяр бир иши, 

Кишиляри билмяз киши, 

Юйцб салар дара, гуйруг. 

 

Елдя булана-булана, 

Баша долана-долана, 

Аьзы сулана-сулана, 

Эиряр ора-бура, гуйруг. 

Баш дейинъя кясясини; 

Тез алдадыб нечясини, 

О, долдурар кисясини, 

Башы салар тора, гуйруг! 

 

Ел севяни эюздян салар, 

Йыхылдымы, эюздян чалар, 

Сазы атыб зурна чалар, 

Памбыг атар гора, гуйруг! 
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Щяр юлкядя юля, гуйруг, 

Гуйруг вермяз яля гуйруг, 

Пир эюрцняр еля гуйруг, 

Дюняр доста, йара гуйруг! 

 

Щагдыр елин дуйдуглары; 

Эюзлямяйин буйруглары. 

Кясин, кясин гуйруглары, 

Корду, дцшся щара гуйруг, 

Узун, гыса, гара гуйруг! 

 

13 апрел 1997 
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ЙАЗЫГ ЭЮЙЯРЧИНЛЯР 

 

Эюйярчинляр 

гарьа дили данышыр... 

Гарьа кими йерийир, 

Гарьа кими учурлар. 

Эюйярчинляр, эюйярчин 

Яъдадындан гачырлар. 

Щцняр олуб; 

гарьа кими гарылдамаг, 

гарьа кими охумаг. 

Унудулуб эцл, чичяк, 

Щцняр олуб 

Чюлдя пейин гохумаг. 

 

Бир эюйярчин, эюйярчиня 

Дейир гарьа дилиндя: 

- Ъод дилимиз пасланыб, 

Эюйярчинляр елиндя, 

Юйряняк гарьалардан; 

Биз дя кишилянмяйи, 

Пейинликдя, щцнярля 

Щяр эцн ешялянмяйи!.. 

 

1966 
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РЦШВЯТ 

 

Сян дювлятин эцвясисян; 

Юзцлцндя йува салан, 

Бир щидроэен нцвясисян, 

Йыхдыьына щей эцлмцсян, 

Эцлясисян! 

 

Щягигяти кор етмисян, 

Ядаляти кар етмисян, 

Сян дя намярд эцллясисян! 

Атылмалы, дяймялисян. 

 

Сян бир шейтан гылыьысан, 

Шейтан юлцб, сян галмысан. 

Йаман эцнцн «йараьысан», 

Кечял башын дараьысан. 

 

1966 
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ДОЬУЛМАГ ИСТЯМИРЯМ 

 

Абшеронда доьулмушам; 

Бу торпагла йоьрулмушам. 

Илляр кечиб,  

Сиз еля билмяйин йорулмушам. 

Эцняшям, Йердян доьулмушам 

Гапгарайам, ичимдя ишыг йаныр. 

Ишыьымы эюрян кими, 

Зцлмят гачыр, нур ойаныр. 

Гапгара бир эцлям, 

Елляр эялир ятримя. 

Чохлары Азярбайъана 

Эялир, мяним хятримя. 

Ашигимди юлкяляр, 

Сцрцнцр ахшам, сящяр, 

Архам иля кюлэяляр. 

Долур бош хязиняляр; 

Ишыглы шящярлярям, 

Бярякятли сящярлярям. 

Эцндцзцнц сойунуб 

Ахшамлар мяни эейир 

Кцчяляр, мейданлар. 

Гартал балалары 

Зирвядя ана башына йыьылан кими, 

Мяним башыма ъям олур инсанлар. 
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Тювлялярдя чашыр щейванлар, 

Билмирляр эцндцздц, эеъя! 

Мяня эюря; 

Голтуьуна гарпыз верилир 

кимляринся. 

Шющрят, щейрят зирвясиня 

Уъалдылыр йаланлар. 

Чох йердя ойундур, ойун оланлар. 

Мяним ишыьымда ъызылыр планлар, 

Билирям, азы дцз, чоху яйридир, 

Яйриляр мяни яридир, 

Доьулмаг истямирям... 
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ИТ АЗАДЛЫЬЫ 

 

Ити салдылар гяфяся, 

Ит галды полад чярчивядя, 

Дюрд диварла няфяс-няфяся. 

Она щцрмяк азадлыьы вердиляр, 

Дюзмяк азадлыьы вердиляр, 

Ит юмрцнц ит кими йашамаьа 

Гоймадылар. 

Бир саат, бир эцн беля, 

Она, ит азадлыьы вермядиляр. 

Ит щайгырды, атылды-дцшдц, 

Йорулду, йатды – эцъц артды. 

Бир дя, бир дя эямирди 

Азадлыьыны боьан зянъири. 

Зянъир гырылды... 

Горхудан, кцчядян кечянлярин 

баьры йарылды, 

Сащибинин ганы гаралды... 

Ит азадлыг газанды. 

О, эедянди, о азанды. 

Щарада долашыр инди? 

Аъ да олса, 

Йедийи аз да олса, 

Азадлыгда, 

Азад итлярля долашыр инди. 

Кимдянся асылы дейил, 
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Бир гарын йаьлы, йаьсыз йем цчцн 

Бойну гысылы дейил. 

Ит тапыб ит азадлыьыны... 

 

10.05.12. 
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ИЛАЩИ 

 

Сил эюзцнц бу миллятин, ИЛАЩИ! 

Тиканы эцл, эцлц тикан эюрмясин. 

Ясирэямя, бу миллятя аьыл вер, 

Даьыданы, гуруб-тикян эюрмясин. 

 

Щяр кими ки, адам билиб саймышыг, 

Ахырда миллятя дцшмян чыхыбдыр. 

О гядяр уймушуг, тцлкц, ъанавар, 

Эюйдян бяхтимизя дцшян чыхыбдыр. 

 

май 1998. 
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ZĠBĠLQABI 

 

Sən bir zibilqabısan, 

Bilmək olmur ömürdə 

kimdən kimə qalmısan. 

Hey dolub-boşalsa da 

eldə zibilqabılar, 

Sən dolmursan, doymursan, 

Dibsiz quyu kimisən: 

Nə, nə qədər töksələr, 

Dodağın açıq qalır. 

Nə versələr, nə yesən, 

Dilində palçıq qalır. 

 

Sən həyanı soyunub, 

Abırsızlıq geymisən. 

Eyninə gəlmir söyüş, 

O qədər keyimisən. 

 

Nə oğul, nə qız, nə də 

Kimsə deyil eyninə. 

Nadanlığın, kütlüyün 

Əmir verir beyninə. 
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Həyat çaydı; 

Çayda axan kötüksən, 

Hey batırsan, çıxırsan. 

İnanmıram dirisən. 

Ömrün qəpiyə dəyməz, 

Sənə təpik vurardım, 

Heyif, heyif, çox heyif, 

Cismin təpiyə dəyməz. 

 

27.XII. 11 
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SƏN BUSAN 

Gör kimi öldürmüsən, 

Bəsləmisən kimləri. 

Odları söndürmüsən, 

Səsləmisən külləri. 

Meydan açıb tülkülər 

Şirlərə yol verməyir, 

Qarğa tutub hər yeri, 

Bülbülə kol verməyir. 

İş başına gələnlər, 

Xalqı soyur, doymayır; 

Dənizdimi hər biri, 

Nə töksələr, dolmayır. 

Çox cibi boş mərdləri, 

Arvad-uşaq danlayır. 

Dahi bilir kim səni, 

xamdı qoduq, qanmayır. 

Möcüzədir bu, vallah, 

qərar verir qumarbaz. 

Dövrə vurur başında, 

hər başıboş, dildə sаz. 

Bu millətin əhvalı 

ağlamalı gündədi, 

Bəydi azı, çoxları 

beli kündə-kündədi. 
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Əsir soyuq küləklər, 

vərəmləyir ürəklər. 

Tərif edib ingilis, 

yerdə səni aldadır, 

Nefti, qazı cibləyir, 

üzdə dili bal dadır. 

Sənin xırdalığından, 

yox arxamız, dostumuz, 

əldən itib postumuz. 

Paz vurulur arxadan, 

- tappa-tupdu, - deyirsən. 

Millət söyür əslini, 

sən özünü öyürsən. 

Qumar səni çaşdırıb, 

nəşə alıb ağlını. 

Şayə qoşub, pislədin 

elin şair oğlunu. 

İstəmirəm mən sənin 

Bəxtinə soğan qatım, 

Utanmasan kimsədən, 

barı elindən utan. 

Səndən ağıl ummuram, 

Arxan ilə cummuram. 

Nə var, dedim. Sən busan! 

24.01.11 
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ЩЯКИМ ВЯ ХЯСТЯ 

 

(Тяяссцф ки, беляляри дя вар) 

 

Щяким дейир; - а хястя 

Пулун варса, чаря вар. 

Каьыз дейил, ъанды  пул, 

Пулун йохду, юл гуртар. 

 

Чякил, тюкмя зящлями, 

Юлцрсян, юл зарыма. 

Эет, сыьын Аллащына, 

Ъибляри бош зыррама. 

 

Хястя, будур щягигят, 

Вермишям, алмалыйам! 

Рцшвятхор ордусунда, 

Ахырда галмалыйам? 

 

Еля данышыр щяким, 

Тцстц чыхыр башымдан. 

Юлдцряр сюз зящярим, 

Щяким, чякил гаршымдан! 
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24.10.12. 

 

 

 

 

 

ГОЙУН 

 

Бу гойун ня заман пялянэ олаъаг? 

Даьлары одлайыб зирвя алаъаг? 

Дярдини, кюклянян тарда чалаъаг? 

Арзусу щяля дя батаглыг эязир, 

Ня вахт сямаларда ганад чалаъаг, 

Тцлкцнц, чаггалы веряъяк нязир?! 

 

Ким йазды алнына гурбан сюзцнц, 

Эцзэцйя бахмыр ки, эюряр юзцнц. 

Эедир, дар ъыьыра дикиб эюзцнц… 

Ня вахт ойанды ки, ешя эюзцнц? 

Ойанмыр! Щяля дя гойун гойундур, 

Эцнащкар юнцндя яйри бойундур. 

 

 

 

Баш вурма дярдимя, дярдим дяринди, 

Дявянин гуйруьу йеря дирянди. 
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Ня дейим? Дедийим араф билянди. 

Чатлыды даьларын гайа гашлары; 

Инди сямаларда гый вуруб учур, 

Бир вахт илан иди эюйцн гушлары. 

 

12.10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 229 

 

OLURLAR 

 

Millətə daraşanlar, 

Pul üstə dalaşanlar, 

Düz yolda dolaşanlar, 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 

 

Düz sözü daş bilirlər, 

Bozbaşı xaş bilirlər, 

Təzəyi aş bilirlər 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 

 

Elm, bilik nə lazım, 

Tərif deyir hər azğın, 

Kimlər açır gül ağzın, 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 

 

Pislər pisi yanlayır, 

Əyri düzü danlayır. 

Xoruz kimi banlayır, 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 
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Kimin yoxdu qeyrəti, 

Puldu andı, heyrəti, 

Başda çoxdur hörməti 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 

 

Harda yaltaq, qorxaq var, 

Sərvət ona yardı, yar. 

Dilə gəlir daş, divar, 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 

 

Arxalı arxa durur, 

Kasıbı arxa vurur. 

Qoymayır qalxa, vurur, 

Başçı, nazir olurlar, 

Bu milləti yolurlar. 

 

12.02.12 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 231 

 

 

* * * 

 

Йаман дейиб йахшыйа, 

Щей... охшайа-охшайа, 

Бащар дейиб сярт гыша, 

Гулаглары карлады, 

Вар няйимиз, корлады. 

 

Уйдуг дили баллыйа, 

Пейин дедик щалвайа, 

Дюздцк, бизи наллайа, 

Йурд вериб пул аланлар, 

Дилдя пялянэ оланлар. 

 

Кимди ели щайлады, 

Кцчяляря щуйлады, 

- Малды! – дейиб щойлады, 

О, тутду лал кцрсцнц, 

Билди щалал кцрсцнц. 

 

Туфанлады, гарлады, 

Йетяни гамарлады, 

Елдя иэид галмады, 

«Гуран»да айя олду, 
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Маллара дайя олду. 

 

Щийлясиндя даш бишяр, 

Гурбаьа филтяк шишяр, 

Йохдан яля аш дцшяр, 

Мюъцзяди, тилсимди, 

Йер, эюй она тяслимди. 

 

Сюзц дарадым! – дейяр, 

Аьа гарадыр! – дейяр, 

Щамы – гарыдыр! – дейяр, 

Йатыртдыьы ойанмаз, 

Дцнйа йанар, о йанмаз. 

 

Даш цстя даш галмады, 

Аьыллы баш галмады, 

Елдя сирдаш галмады, 

Йазды, верди щюкмцнц, 

Кясди дибдян кюкцнц. 

 

Эюзя щяр ъцр эюрцняр, 

Илан кими сцрцняр, 

Аь ябайя бцрцняр, 

Имам кими танынар, 

Горху билмяз Танрыдан. 
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Иши уста ишиди, 

Даш да олса биширди, 

Эцрзя, пялянэди, ширди, 

Билинмяйир дядяси, 

Доьулмайыб беляси. 

 

Яйриси ня, дцзц ня, 

Тцпцряр аь цзцня. 

Дейяр вуруб дизиня; 

- Щаралысан, щаралы, 

Ай даьларын маралы? 

Ясяби, эярэин етди, 

Ели дидярэин етди, 

Дцшмяни аьэцн етди, 

Кцрсцйя йетди, йетди, 

Щайы-щарайы битди. 

 

Гярибя ъцнун иди, 

Кцрсцйя Мяънун иди, 

Йалтаьа мяъун иди, 

Йарайарды ишиня, 

Щей чякярди дишиня. 

 

Чатды бцтцн мягсядя, 

Щяр арзуйа, мятлябя, 

Галхды нечя мяртябя. 
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Йалан-палан ичиндя, 

Гопду туфан ичиндя. 

 

Эащ хейир, эащ шяр олду, 

Ахырда мярмяр олду, 

Аь дашлара яр олду, 

Щяля ки вар! Итяъяк, 

Йериндя щагг битяъяк. 

 

09.02.12 
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АЬЫЛАР 

 

Сюнцб ичимин оду, 

Гачыб аьзымын дады, 

Унудурам эцнбяэцн, 

Бцтцн доьманы, йады. 

 

*** 

Щяр эцн, щяр ан юлцрям, 

Оъаг кими сюнцрям. 

Кядярими, дярдими, 

Доьмаларла бюлцрям. 

 

*** 

Ийнялятдин ъанымы, 

Зящярлядин ганымы, 

Эюр ня гядяр яълафсан, 

Сорушурсан щалымы. 

 

*** 

Ъаныма гясд едяни, 

Мяни шикяст едяни, 

Аллаща тапшырырам, 

Эцнцмц мяст едяни. 

 

*** 
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Дцшмяним ичимдяди, 

Билирям исми няди. 

Щяйат вердим мян она, 

О, мяниm яксимяди. 

 

 

 

*** 

Мян Аллащын эцлцйям, 

Надан иля эцнцйям. 

Юлсям дя аьламырам, 

Наданлара эцлцрям. 

 

*** 

Мян бцллурам, тямизям, 

Аллащ цчцн язизям. 

Эюлмячяляр гуруйар, 

Гурумарам, дянизям. 

 

*** 

Ай мяня гясд едян кор, 

Щяйатын олаъаг эор, 

- Дцзям, - дейиб, щай салыб, 

Аз мяни, юзцнц йор. 

 

*** 
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Мяним адым йенилмяз, 

Галар тарихдя, юлмяз, 

Сян дирийкян юлцсян, 

Годуглар буну билмяз. 

 

17.02.12 
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ЯЛ ЧЯКИН 

 

Наданларда чох цз вар, 

Чох долашыг йол, из вар. 

 

Ай пулун дялиляри, 

Шющрятин зялиляри, 

Эедин, ял чякин мяндян... 

Мяндя пул йохду, йохду. 

Гуру адым, шющрятим, 

Эюзя эирян бир охду. 

 

Ай пахыллар, хябисляр, 

Тцстцляр, гара щисляр, 

Адамлыгда ян писляр, 

Эямирин юзцнцзц, 

Салын суйа, исладын, 

Йаьлайын сюзцнцзц, 

Сизя дцшмяз тамащым, 

Сизи гурудар ащым! 

 

Билин, писди ахыры, 

Пахыллыг, адамларын 

Гурудар цряйини, 

Аздырар диляйини. 

Итирярсян азыны, 

Билмярсян ки, щяйатда 
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Ня йейиб, ня ичмисян, 

Буламысан аьзыны. 

Ай аъ тула, аъ тула, 

Кири, кири, аз ула. 

Уламаг эетмир пула. 

 

19.02.12. 
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СЯН ВЯ МЯН 

 

Сян горхурсан итирмякдян, 

Мян ня горхаг, ня пахылам. 

Сяни сюзля долдурурлар, 

Мян ичимдян ахырам. 

 

Юзэяляр щесабына 

Йашайан сармашыгсан. 

Ня олсун бой-бухунлу, 

Цздян йарашыглысан. 

 

Бил, сян дайандолдурум, 

Мян ичимдян долуйам. 

Билинир, сян кимлярин, 

Мян дя кимин оьлуйам. 

 

март 2012. 
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ОНУН 

 

Башы чцрцк гарпыздыр, 

Бычаг вурма, ийляняр, 

Гощум-гоншу, юлкядя, 

Ким йашайыр, ийряняр. 

 

Аьлы йохду, - дейирляр, 

Кимся салыб аьлына; 

Гызылдан кярпиъ кясиб, 

Сарай тикя оьлуна. 

 

Йаван эюрцб башыны, 

Юлкяляр пийляйирляр. 

- Дащисян, дащи! – дейиб 

Щяр елдя кцйляйирляр. 

 

Тяриф цчцн юлкяляр, 

Ня деся, - щя, щя, – дейир. 

Йохду сюзц, ня десин 

Гойунтяк – мя, мя, – дейир. 

 

04.04.12. 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 242 

 

 

ВЯЗИФЯ АТЫ 

 

Щаггы, ядаляти бу вятянимдян, 

Етмисян ня вахтдан сцрэцн, ай Аллащ? 

Фащишя гадынлар, оьраш кишиляр, 

Гейрятдян данышыр бу эцн, ай Аллащ!.. 

 

Гумарбаз щюкмдар оларса елдя, 

Тцлкцляр, чаггаллар адам оларлар. 

Дябдян дцшяр ноьул, шякяр эюзялляр, 

Фащишяляр, годуглар бадам оларлар. 

 

Гумарбаз, дуйьусуз, надан кишиляр, 

Вязифя атында кишилянирляр, 

Баш кясян, оьрулар, елдя, обада, 

Щарын атлар кими щей кишняйирляр. 

 

15.03.11. 
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КИМДИ ДОСТУН 

 

Мян дейирям оланы, 

Онлар дейир йаланы, 

Кимди достун? 

 

Мяни дцшмян таныдыр, 

Юзлярини бал, шякяр. 

Баш, бала – зящяр – деся, 

Инсан бялалар чякяр. 

 

Сюз-сющбят мяндян дейил, 

Милйон инсандан эедир. 

Ян пис одур, одур ки, 

Йалан доьруну эцдцр. 

 

Достум, йалтаглар сяни, 

Эюряндя тцк тюкцрляр. 

Йалан-палан уйдуруб, 

Бцнювряни сюкцрляр. 

 

Бу тцлкцляр, гатырлар, 

Башыны щей... гатырлар, 

Эуйа сяндян доймурлар. 

Миллятини кцрсцдян, 

Сян эюрясян, гоймурлар. 
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Аьаълар йарпаг тюкцб, 

Верир Йеря боръуну. 

Йахшы, ачыр ел цчцн 

Сяхавятля овъуну. 

Гара эеъядя итяр, 

Гаранлыгда, аь итмяз, - 

Ябядидир бу, битмяз. 

Ичим нурду – мян аьам, 

Бил, эеъя-эцндцз саьам. 

 

24.04.12. 
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НЯ ОЛСУН КИ, АДАМДЫ 

 

Доьрулугдан данышыр, 

Инанма доьручудур. 

Кцрябяндя гошмалы, 

Хяйанят борусудур; 

Хяйанятляр ахыдыр, 

Эцндцзляр, эеъяляр дя 

Ийдян цряк буланыр, 

О кечян кцчялярдя. 

 

Щяр кяс эюря билмяйян, 

Хырда бюъяк кимидир. 

Бахсан, еля билярсян, 

Сюнмцш оъаг кцлцдцр. 

 

Ня олсун ки, адамды 

О да сыра бязяйир, 

Йахшы бахсан, эюрярсян, 

Меймуна да бянзяйир. 

 

25.04.12. 
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О ВЯ ОНЛАР 

 

Дили тутса йахандан, 

Юляр, дцшмяз, зялидир. 

Эюстяр пулун уъуну, 

Десин: - Яли, Вялидир. 

 

Кяляк иля йоьрулуб, 

Дилиндя эизлянибдир. 

Сюзц йайында охдур, 

Эирявя эюзляйибдир. 

 

Досту учмаг истяся, 

Эюйцндя ъяля гурар. 

Зирвяйя эется, гачыб 

Йолунда тяля гурар. 

 

Бился сяндян хейри вар, 

Гуйругланар йанында. 

Тцлкцнцн тцлкцлцйц, 

Ит няфси вар ганында. 

 

Эцдяр, фцрсят тапантяк, 

Гяфил санъар илантяк. 

Щийлядян дала галса, 

О, кишняйяр гулунтяк. 
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Дили узун, узунду, 

Бойу да ъырды, ъырды. 

Эюрцшсян, сющбят етсян, 

Дейярсян; - зырды, зырды. 

Годуглуьу битириб, 

Инди ешшяк олубдур. 

Адына уйьун ад-сан, 

Шющрят, бишшяк, алыбдыр. 

 

Пахыллыгдан, билирям, 

Цряйи партлайаъаг. 

Белясини, Аллащ да 

Ахтарса, тапмайаъаг. 

 

О, щийляди, тцлкцтяк 

Улайыр арамызда. 

О, шяля гуйруьуну, 

Булайыр арамызда. 

 

Эеъя-эцндцз ий чякиб, 

Рцшвят изи ахтарыр. 

Рцшвят еля гурудуб, 

Еля бил ки, тахтадыр. 

 

Ня шаирди, ня насир, 
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Гялям безиб ялиндян. 

Ел ийряниб, ял чякиб, 

О, ял чякмир елиндян. 

 

26.02.12 
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ЙАЗЫГ 

 

Щара эедирсян, йазыг? 

Кими эцдцрсян, йазыг? 

Ъясарят – эял – дейяндя, 

Гачыб сатын алырсан 

Тез сичан дешийини. 

Эцъ мейданы билирсян 

Кюрпяляр бешийини. 

 

Сяндя тахта, йекя баш, 

Харал кими эюдян вар 

Дил сянинди, щяйатда 

Дилиня щюкм едян вар. 

 

Щарда итди аьылын; 

Шималда, Шяргдя, Гярбдя? 

Сяндян безарды гялб дя. 

Сян юлчцдя, бичимдя, 

Байгуш улар ичиндя, 

 

Юлцсян, хябярин йох; 

Щяйатда виъдан адлы 

Яляйин, хялбирин йох; 

Щара эедирсян, йазыг? 

Кими эцдцрсян, йазыг? 
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Сян бу эцнцн дейилсян, 

Билдиринсян, ай йазыг. 

Защирин эюз охшайыр, 

Эцляъякляр, ичини 

Бир эцн билдирсян, йазыг. 

 

Вязифя бяхт улдузун, 

Юлязийир, сюняъяк, 

Бяхтин эери дюняъяк. 

Щара эедирсян, йазыг? 

Кими эцдцрсян, йазыг? 

 

Бил, щамы защирини, 

Мян ичини эюрцрям. 

Сян щамыйа, щамыйа, 

Мян дя сяня эцлцрям. 

Сян ичиндя мейидсян, 

Кяфяня бцрцнмцсян. 

Сян юзцн дя билмирсян, 

Щарда, ня вахт юлмцсян!.. 

 

29.XII.11 
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ИНСАН АЛЧАЬЫ 

 

Сян, инсан алчаьысан… 

Истиси йох оъагсан, 

Щисляйирсян алями. 

Тяк юзцндян разысан, 

Писляйирсян алями. 

Няфсиня гурбан етдин 

Чох танышы, гощуму. 

Алчаглыьын йолунда, 

Билирсян щяр ойуну. 

Щарда дара дцшцрсян, 

Гузутяк мяляйирсян. 

Гаш-эюз иля, пислийин 

Йерини бялляйирсян. 

Адамлыгдан узагсан, 

Еля бил йалгузагсан; 

Улайырсан тякликдян. 

Ула, инсан алчаьы, 

Ула…  
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ОЪАЬАМ 

 

Инсан адлы оъаьам; 

Инсанлыгда нур-майак, 

Аловум яршя, дайаг. 

Тцстцм башымдан чыхыр, 

Эюрян, билян танымаз 

Ъцняш мяни нар кими, 

Йола, ъыьыра сыхыр. 

Ай, эеъя сыьал чякир, 

Аьрыларым сянэисин, 

Яъял бир аз лянэисин. 

Йанырам шюля-шюля, 

Йанаъаьым юзцмдян. 

Оъагсызлар од алыр, 

Шеир адлы кюзцмдян. 

Ганан тяшяккцр едир, 

Ганмайан эилейлянир. 

Сюнмцрям, сюнмяйяъям, 

Оъаьым кцляклянир... 

 

19.03.12 
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ЙОЛ 

 

Йоллар палчыг, лил иди, 

Еля бил ки, дил иди, 

(Олса да чох байаьы), 

Йалайырды айаьы. 

Инсаны эютцрцрдц, 

Апарыб – эятирирди. 

Бал иди цнсиййяти. 

Йол гырылмаз, гаралмаз, 

Гырмаса, гаралтмаса, 

Инсанын пис ниййяти. 

 

10.03.12 
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ТАЗИЙАНЯЛЯР 

 

Ачдым адымын ачымыны, 

Билмядим ъанда аъы буну. 

Бу Исэяндяр сюзцндян яэяр, 

Эютцрсяляр, «д»-ны вя «р»-ны, 

Адым олар «Исэяня». Бу да 

Йонмаг, тямизлямякди йурдда. 

 

 

*** 

Ичими овду сюзцн, 

Ичимдя ня фярящ, 

Ня севинъ варды. 

Говду сюзцн. 

Евин даьылсын сюз йийяси, 

Даща сюзцм галмады 

сяня дейиляси. 

 

*** 

Гойун, гузу бясляйир, 

Гузу, гойун олунъа. 

О да едир гойунлуг, 

Юмрц баша вурунъа. 

 

24.12.11 
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*** 

 

Кишилянян годуглар, 

Ангырмаьа тялясир. 

Шярини йаймаг цчцн, 

Цряйиндя тел ясир. 

 

*** 

 

Ангырыр, батсын сясим, 

Мян йел олум бир ясим. 

Олмаса да щеч кясим, 

Инадым йоллар кясир. 

 

*** 

 

Зцлм едиб Аллащын йер баласына, 

Хязиня топладын ган бащасына. 

Кясмя, отурдуьун будаьы, кясмя 

Дцшярсян гачылмаз ъан бяласына. 

 

*** 

 

Щеч ня сянин дейил, щеч няйин йохдур, 

Аллащын вердийи бир ъан сяниндир. 

Ону да няфсиня эиров гоймусан, 
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Еля кейляшмисян, киши, билмирсян 

Бу эцнцн истиди, йохса, сяриндир. 

 

*** 

 

Ей… щей, инсан баласы – 

Йох, йох инсан бяласы; 

Эязирсян хозу-хозу 

Юзцня бянзядирсян 

Араг ичян хорузу. 

Бу, ня эцндц эюрцрсян? 

Сян дялими олмусан; 

Аьлайырсан, эцлцрсян. 

 

*** 

 

Ядалятям, щейрятям, 

Дамарларда гейрятям; 

Дцнйа мяня сюйкяниб, 

Эцнляри сящярляйир. 

Дцнйа мяня сюйкяниб, 

Йаланы зящярляйир. 

Йохса ки, зямилярдя 

Сцнбцллярин йериня 

Йалан, йалан битярди, 

Щагг, ядалят итярди. 
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*** 

 

Мяним юз заманым, юз дя вахтым вар, 

Щяйатда демирям, сюздя тахтым вар, 

Бир эцн парлайаъам яэяр бяхтим вар. 

Атылыб-дцшмяйин ня мянасы вар? 

Сюзцм ъан истяди, ясирэямядим, 

Веряъям, ня гядяр тямяннасы вар! 

 

*** 

Сян о гядяр хырдасан, 

Еля бил нахырдасан, 

Эцндцзляр отлайырсан, 

Эеъяляр ахурдасан. 

 

*** 

 

Шаир доьуланлар сюздян утаныр, 

Шаир доьулмайан – Шаирям! – дейир, 

Дащи хябярсизди дащилийиндян, 

Арпа-саман йейян – Дащийям! – дейир 

 

*** 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 258 

 

Диплому яладыр, бойу яладыр, 

Дипломлу наданын сайы яладыр. 

Ахтарсан кюкцнц, сойу яладыр; 

Юзц бош наьара, сойуг кцлякди, 

Тяпядян-дырнаьа щийля, кялякди. 

 

*** 

 

Габаьа йцйцрмя, кюпцклянярсян, 

Дала да галма ки, тяпиклянярсян. 

Мейл еля йахшыйа, мейл еля пися, 

Чалыш ки, ня йахшы, ня дя пис кцся!.. 

 

*** 

 

Щяля билинмяйир атсан, гатырсан, 

Ютяня, йетяня шыллаг атырсан. 

Йандырыб-йахырсан, сян нишатырсан? 

Бясди, бу милляти, бясди чыртдадын, 

Тутма боьазындан елдя чатанын, 

Галар боьазында ащы ъыртданын! 

 

*** 

 

Вятянин няйи вар, мядяляйирсян, 

Бу халгы, милляти вядяляйирсян, 
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Атаны юлдцрцб, кюрпя баланы, 

Милlятин адындан дядяляйирсян!.. 

 

феврал 1997 

 

 

*** 

 

Бир топу йох, тцфянэи йох, 

Наданлыьы эцлляляйир, 

Ня яли вар, ня ялъяйи, 

Йалтаглыьы шилляляйир, 

«Тяк сябир». 

 

*** 

 

Йемиш якин, гарпыз якин, бостанчылар, 

Аьлы олан эеъя-эцндцз бостан сулар, 

Ъящяннямя, кимляр кцсяр, кимляр сынар, 

Йемиш башлар, гарпыз башлар щюрмятдядир, 

Алим башлар, дащи башлар тющмятдядир! 

 

31 йанвар, 1997 
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Зяр бизим олмуш, зяр атан юзэяляр, 

Сюз бизим олмуш, шяр атан юзэяляр, 

Эцъ бизим олмуш, тяр атан юзэяляр, 

Биз, бизи биздян тюрядиб бизлярик, 

Охлар атыб йайларыны эизлярик. 

 

19 апрел, 1997. 

 

Дили узун, дили гыса, 

Эязир бойун гыса-гыса, 

Бир-бирини пуса-пуса; 

Щара эедир бу миллят?! 

 

26 декабр, 1996 

 

 

Атылыб-дцшмя беля, зянд еляйярляр дялисян, 

Фикрини ъям еляйиб гой щяля галсын дямя, сян. 

- Биздя бязи кишийя пул эяряк олмур – демя сян, 

Кющнядян биз беляйик, - алями тутмуш сясимиз, 

Веряляр Йер кцрясин, бир кяря етмяз бясимиз. 

 

*** 

 

Биз, гурбанлыг гочларыг, 

Юлцнъя дил ачмарыг, 
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Биз, юлцм мейданында 

Кясилярик, гачмарыг! 

 

*** 

 

Щарам йейиб щарынлайан, 

Эцндян-эцня гарынлайан, 

Ъиби долу, башы бошлар, 

Гялби, рущу, фикри дашлар, 

Заман эяляр, доьмалар да, 

Юзэяляр дя сизи дашлар!.. 

 

*** 

 

Дири юлцлярди оъаглар, пирляр, 

Чох чятин дириляр, юлц дириляр. 

Чох щейиф щяйатда йахшы да, пис дя 

Йетишян бар кими бир эцн дяриляр... 

 

*** 

 

Эюрсяк дя эюрмцрцк эюрмялиляри, 

Милли дцшмянимиз эюрмяниляри. 
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Удуздуг вятяни, ели, гейряти 

Милчяк биля-биля ермяниляри!.. 

 

*** 

Вятян, аьлайырыг, эцля билмирик 

Эюзц корларыныг, эюря билмирик. 

Бу щяйат мяктяби дярс олмур бизя, 

Щяля дя аьыла эяля билмирик!.. 

 

*** 

Доьру дейян дилляр балды, бал олсун, 

Йалан дейян дилляр эюрцм лал олсун. 

Дивара йеридир йалан арпаны, 

Йалана уйанлар эюрцм мал олсун! 

 

*** 

О башыбошларын ъибляри долу, 

Бу башыдолунун ъибляри бомбош!.. 

О башыбошларын сюйцшц дя хош, 

Бу башыдолунун балы дейил хош!.. 

О, еля нахошдур, бу беля нахош!.. 

*** 

Аллащ билдийини едяр щяр кяся, 

Щяр кясин щяр кясля иши олмасын. 

Щяр кяси бир ишыг йарадыб Аллащ, 

Кимсянин ишыьын кимся алмасын! 
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Инсана ешг иля йоьрулуб майам, 

Нейляйим, йаманлыг едя билмирям. 

Гуру мянтиг иля аьыл щюкм едир, 

Цряк эетмяйяня эедя билмирям. 

 

*** 

Щюкм едян эядалар чох эялиб-эедиб, 

Ешгим, вцгарымла мян, МЯНЯМ йеня, 

Кюрпя тябяссцмц сындырар мяни, 

Баъармаз, щюкм едя щюкмдар мяня!.. 

 

йанвар 1997 

 

*** 

- Мян! Мян! – дейиб ловьаланма, а надан, 

Зцлм елямя щагга, сюзя нюкяря, 

Горхум йохду топундан, топханандан, 

Кясяр сяни сюз гылынъым бир кяря. 

 

12.05.12. 

 

Долу газан кими гарышыр дцнйа, 

Билмяк олмур чюмчячи ким, чюмчя ким? 

Тцк гядяр инъялиб сийасят сапы, 

Даьылар бу дцнйа гяфил чякся ким. 

12.05.12. 
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Щягигят, тяк сяня эялир эцманым, 

Нядян унудулдум, нядир эцнащым? 

 

*** 

Рцшвят доьрулары щядяляйибдир, 

Йалан щягигяти дяdяляйибдир. 

 

*** 

Щардакы севинъля эцлцр йалтаглыг, 

Ора батаглыгды, дярин батаглыг. 

 

*** 

Дцнйа, ойан!.. 

Рцшвят чыхыб тахта бу эцн, 

Щюрмят, савад олуб сцрэцн. 

Йармаг цчцн дащи башы, 

Рцшвят олуб Вятян дашы. 

 

*** 

Яйриляри дцппядцз, 

Дцзляри яйри эюряр, 

Дедийи сюздян дюняр. 

Билмяз нядир дярд, щцняр, 

Щяр эцн юляр, дириляр, 

Она йадды дириляр. 
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*** 

Yaşadığım tarixin, 

Göz yaşıdır satiram. 

Döyülüb, söyülsə də, 

Var, yaşayır satiram. 

 

08.05.09. 

 

Başımın üstündə Günəş tellənir, 

Ayağım altında zaman sellənir. 

Məni son mənzilə aparmaq üçün, 

Arxadan həmişə hava yellənir. 

 

08.04.12 

 

Söz, mininə dostdursa, 

Mininə də yağıdır. 

Yox, bu satira deyil, 

Sözün qaynar yağıdır; 

Arif cana yaxılır, 

Nadanları çığırdır, 

Düz divara çıxardır. 

 

07.04.12 
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Eh, sənə xoş gəlmək üçün; 

Qeyrətlənib qeyrətsizlər, 

Xoruzlanıb çil beçələr, 

Hey banlayır, haray salır, 

Çox gündüzlər, çox gecələr. 

 

07.04.12 

 

Din itib, məzhəb itib, 

Dünya yaman qarışıb. 

Vərəmləyir ölkələr, 

Hər yerə nadan daraşıb. 

 

04.03.12 

 

Ölülər diri olub, 

Xırdalar iri olub; 

Hər ölkənin, hər elin, 

Ocağı, piri olub. 

 

04.03.12 

 

 

Neftin pulu ölkədə, 

Varlını varlandırır. 
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Hansı eldə, obada 

Kasıbı barlandırıb? 

 

mart 2012 

 

Ölsəm, ölü bilməyin; 

Fikirdə, xəyaldayam, 

İndi şeir yazacam, 

Odur ki, bu haldayam. 

 

14.04.12 

 

Çox da nəhəng, irisən, 

Ağılsızın birisən. 

Sazdı kefin, damağın, 

İnanmıram dirisən. 

 

16.04.12 

 

 

* * * 

Bütün zamanlarda qalibdir şair, 

Şahlar yox olublar, qalıbdır şair. 
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* * * 

Şairlikdə çobansan, 

Hara gəldi çapansan. 

Əl vurma, ağrıyıram, 

Ürəyimdə çibansan. 

 

* * * 

Heç kim gizlənməsin söz arxasında, 

Hamını göstərir söz yaxasında. 

Demə ki - Zərrədi! Var, niyə yoxdur? 

Dünyanı gizlədir söz çuxasında. 

* * * 

 

Dahini öldürməyə bəhanə axtarmayın, 

Kiçikləri böyüdün, dahilər güllələnsin. 

Güllədən ölməsələr, - Dəli! - deyin dahiyə, 

Bir ah çəksin, Yerə göydən kül ələnsin. 

 

 * * * 

 

Mən qisas almamışam 

Doğrudan və yalandan. 

Allahım qisas alır 

Məndən qisas alandan. 
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* * * 

 

İçimdə baş qaldırıb Nəsimi, 

Məni öpür, oxşayır nəsimi. 

 

* * * 

 

İnsan üzdə birdi, içində mindi, 

Torpaq ağırlaşır pis niyyətindən; 

Günəşin telləri saxlaya bilmir. 

Yer elə sürətlə qaçır Allahdan, 

Mələklər, qılmanlar haklaya bilmir. 

* * * 

 

Müxalifətsən; 

Demək boğazda 

Sən artıq ətsən, 

Kəsilməlisən!.. 

      

 

 

* * * 

Müxalifətsən; 

Hiylə deyilsən, 

Kələk deyilsən, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 270 

 

Dahi də olsan, 

Gərək deyilsən!.. 

        

* * * 

Vədələr verib 

Vəzifə tutdun; 

Pul yığıb vədi, 

Andı unutdun!.. 

        

* * * 

Nə oldu bəs hapın-gopun; 

Dar qapıdan söyləmirəm, 

Darvazadan keçdi topun?! 

      

* * * 

Ac-yalavaclar, 

Ucuz qiymətə 

Kəndir satılır. 

Elə bilməyin; 

Yağ, çörək, şəkər, 

Pendir satılır. 

          

 

* * * 

İqtidarın başı yox, 

Gözü acdı, qarnı tox. 
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Acı görmək istəmir, 

Ac gözünə oxdu, ox!.. 

         

* * * 

Geyimlə, görkəmlə tanınmır insan, 

Başı tanıtmayır eldə papaqlar. 

Ağılsız başlarda bahalı papaq, 

Ağıllı başlarda cırıq papaq var. 

 

* * * 

 

O, dayısına görə, 

O, vəzifəsinə görə, 

O, puluna görə, 

O, dilinə görə şairdi. 

Əsl şair, gəl, dərs al, 

Başına yekə daş sal. 

             

* * * 

Həyatda, çoxları ömrü boyunca, 

Dünyaya qarnının gözüylə baxdı. 

Əzrail duranda başının üstə, 

Bütün günahları gözündən axdı. 

           

* * * 
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Sevinclə, gülə-gülə 

Cır arı qondu gülə. 

Xortumladı, deyindi. 

Bilmədi ki, qonduğu 

Qızılgüldü, peyindi. 

 

01.10.09. 

 

Xoş gəlmisən, yeni əsrim, 

Nəyim varsa, mənim bəsim. 

Yazılmayan illərinə,      

Hünər yazar yeni nəslim. 

Hər gələcək nəsillərlə 

Ucalacaq mənim səsim! 

           

* * * 

Böyük-böyük işlərdə 

Balaca-balaca  

adamlar gördüm. 

Geniş, uzun yollarda  

Xırda-xırda  

addımlar gördüm. 
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* * * 

Fil gedər, küçüklər hürər, hey hürər; 

Baxanlar filə yox, küçüyə gülər. 

Fil saymaz, yolunu gedər səbirlə, 

Küçüklər hürməyi bir hünər bilər. 

 

* * * 

 

Qollarının qüvvəsiyəm millətin, 

Qanda axan gur səsiyəm millətin, 

Qeyrətinin gülləsiyəm millətin, 

Kimlə desən, harda desən, ülfətəm, 

Eşqə açar, dərdə açar – rüşvətəm. 

 

* * * 

 

Bir adi uşağın «günahıdır» bu, 

Toxunma, ah tutar, gül ahıdır bu, 

Qoru, çəməndəki bir ahudur bu, 

Bu gün qorumasan, sabah gec olar, 

Yel nədi, nəfəsdən təzə gül solar! 
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* * * 

 

Yaz bayramı ötüşdü, 

«Yalan günü» yetişdi, 

Qazanda qaynar qalan 

Yalan-palan da bişdi; 

Süfrələyin məclisi, 

Yalan deyək, düz olsun, 

Yeddi kərə ər görən, 

Dul qarılar qız olsun. 

 

 

* * * 

 

Bilməmişik; 

Elmdə yox, tolkuçkada, 

Bazarlarda pul var imiş, 

Çörək üçün təziməkdən 

Tərləyənə, çul var imiş. 

Dözmək üçün zülümlərə, 

Canımızda su var imiş, 

Bilməmişik,  

      bu, var imiş!... 
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* * * 

 

Qələmə bərk sarıl, qorxma, əllərim, 

Səngərdə əsgərəm, söz seç, daraqla. 

Yalanda həqiqət, haqda yalan var, 

Əyrini, doğrunu yaxşı varağla. 

 

* * * 

            

Kimlər məni saymasa, 

Mən də saya bilmirəm. 

Düşmən qoyun olsa da 

Kəsib-soya bilmirəm. 

 

 

 

* * * 

 

Vəzifə kürsüləri 

Səni şişirdə-şişirdə,  

çəkdi qanını. 

Qanın qurtaran kimi  

Səni tulladı, 

Dedi: - Nə itdi, nə də tuladı!.. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 276 

 

* * * 

 

Qiymət çıxıbdır zilə, 

Gətirmək olmur dilə. 

Xərcləməsək aylığı, 

Bəsdi, yetər beş ilə. 

                

                  

* * * 

 

O, belə gicdi, 

Bu, elə bicdi. 

O da adamdı, 

Bu da adamdı. 

Gah gic bicə, 

Gah bic gicə aldandı. 

 

* * * 

 

Göydən düşən itkisən, 

Bir zəhərli bitkisən, 

Yer üzündə bitmisən. 

Budaq-budaq qollanıb, 

Gül açmısan, gülürsən: 

Kimdən ötrü ziyansan 
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Kimdən ötrü gəlirsən. 

Mat qalıb Yer də, Göy də, 

Ölkədə sən də varsan. 

            

* * * 

 

Sıxdım sözün suyunu, 

İslandı yazı masam. 

Su hopdu, hopdu, 

Paslandı yazı masam; 

Söz isə büllur oldu, 

Ürəyə, hissə doldu! 

 

* * * 

 

Elə bil ki, dənizə  

kimsə daş atdı… 

Üç, dörd, beş, altı; 

Daşın əsirliyindən  

Xilas oldu daş altı. 

 

 

* * * 

Hər şeirim bir güllədi, 

Atılıb nadanlara.  
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Nadan oğlu nadandı, 

Satılıb nadanlara. 

Mal-qaradı o adam, 

Qatılıb nadanlara. 

 

* * * 

 

Binadan dərd əhliyəm, 

Sızlaram illər boyu, 

Məni dövran üşüdür, 

Buzlaram illər boyu. 

Alsa günəş qoynuna, 

Qızmaram illər boyu. 

            

* * * 

 

Etmiş qatığı qara, gödənlər, 

Açmış Vətənə yara, gödənlər, 

Salmış bu eli dara, gödənlər, 

Lənət, sənə lənət, belə dövran! 

            

* * * 

Bulud, yorub özünü, 

Gəl, tutma ay üzünü, 

Külək əsir. 
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Doğru, gözlə özünü, 

Açıqlama sözünü, 

Kələk əsir. 

Cücü deyil gərəksiz, 

Ayaqlama, ürəksiz, 

Ürək əsir! 

 

* * * 

 

Yaşı çoxdu, 

Başı yoxdu. 

Yaşı azdı, 

Başı sazdı!... 

 

Aprel 2000 

 

Əl açdım torpağa, torpaq dad verdi. 

Əl açdım Günəşə, Günəş od verdi. 

Əl açdım dağlara, dağlar ad verdi. 

Əl açdım quşlara, quş qanad verdi. 

Əl açdım insana, o, fəryad verdi… 

13.09.2001 
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         * * * 

 

Ağıllısı, dəlisi nə, 

Ən ağıllı cavab verər, 

Sual versən dəlisinə! 

 

* * * 

 

Qoca dünya, ucasan, 

Uca dünya, qocasan! 

Nəyim vardı, uduzdum, 

Nə qalıb ki, udasan?! 

          

* * * 

 

Gəl, səni əzizləyim, 

Ruhunu təmizləyim, 

Qəlbini dənizləyim, 

Sev həyatı. 

 

11.05.11. 
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* * * 

Bu günün gur səsiyəm, 

Tarixin nur səsiyəm, 

Yetimin naləsiyəm, 

Tanı məni. 

  

 11.05.11. 

 

* * * 

Sən Vətənin bəlasısan, 

Mən bu elin balasıyam. 

 

11.05.11. 

          

* * * 

 

Qalmışam;  

itin, qurdun əlində, 

hallanıram;  

tülkü, çaqqal dilində. 

Adım dəyir  

daşlara, qayalara, 

ulaşan çaqqalların  

hər bəmində, zilində. 

Dənizəm, dalğalanıb 
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Batıracam kinimdə: 

Hər kərəni, kürəni, 

Ulaşanı, hürəni. 

 

31.05.11.  

 

 

* * * 

Çoxlarına maraqsan, 

Dost əlində yaraqsan. 

Nə danışım səninlə, 

Yazılmayan varaqsan. 

 

05.06.11. 

 

* * * 

Sığınmısan baxta sən, 

Oturmusan taxta sən. 

Duyğuların korşalıb, 

Elə bil ki, taxtasan. 

 

 05.06.11. 
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* * * 

Doğmalar içində cəsusam, cəsus, 

Mən elə bilirdim, - cəsuram, cəsur. 

Mən adam güdürəm, tülkülər xoruz; 

Adımız ayrıdır, işimiz eyni; 

Tülkü xoruz yeyir, mən adam beyni. 

 

05.06.11. 

 

* * * 

Mən demirəm sən kimsən: 

Ocaqda odsan, külsən! 

Qumarbaz, güzgüyə bax, 

Sən özünlə ol tanış. 

İşdir, özünü görsən, 

Sonra da məndən danış. 

 

Mart 2011. 
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* * * 

Top, 

Biz səni oynadırıq, 

Hara gəldi qovuruq. 

Biz də Allah topuyuq, 

Harda desə, oluruq!.. 

 

Mart 2011. 

 

* * * 

Bəsləyirik, boy veririk dərdə biz, 

Milliləşib milli olur dərdimiz. 

Dəhşət ilə heyrət edir mərdimiz, 

Bu dərd ilə vərəmləyir dahimiz. 

 

19.03.11. 

           

 

 

 

* * * 

Üzündən dibinəcən 

Qəmdi, qubardı dünya. 

Bir gün Yaponiyada, 

Birdən qabardı dünya. 
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Partladı qəm çibanı, 

Birdən qaraldı dünya. 

Ölkə-ölkə zəncirin, 

Biri qırıldı, dünya! 

 

29.03.11. 

          

* * * 

Şairlər hər yaşda uşaqdılar, 

Hiylədən, kələkdən uzaqdılar. 

Ürəyi qəm dolu, dili lal, 

Eşqə, məhəbbətə qucaqdılar. 

Xəbisləri olmaya. 

 

29.03.11. 

 

* * * 

Anlamışam; 

ağlamışam, gülmüşəm, 

Göz yaşımı silmişəm, 

Mən də, mən də bilmişəm; 

Nə şirin qafiyədir; 

Ağır Zaman, 

Yüngül Saman!... 

O da, bu da üzdə qalır! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 286 

 

Onları arxa seçən, 

Düzdə qalır. 

           

 

* * * 

Doğruçunu söydülər, 

Yolda, izdə döydülər. 

Öldürüb, yana-yana 

Toyda, yasda öydülər. 

           

* * * 

Nadan, 

Sən məndən yox, özündən, 

bacından söhbət elə.  

Hörmət görmək istəsən, 

Şairə hörmət elə. 

            

* * * 

Ey, sən 

Söymə nökər atamı,  

Söyməyim xan atanı. 

Allah sevməz, bəndəni 

Od içinə atanı. 

 

* * * 
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Hərdən minib belimə, 

Sığal çəkir telimə, 

Qovur bu dünya məni. 

Qızılgüləm, laləyəm, 

Yeri gül açsın deyə, – 

Kədəri qaçsın deyə, 

Ovur bu dünya məni. 

 

* * * 

Kimlərdi, çökdürür Azərbaycanı?! 

Çarmıxa çəkdirir Azərbaycanı?! 

Çökməzdi, yağsa da «Atom», «Hidrogen», 

Yalanlar çökdürür Azərbaycanı. 

 

* * * 

Yaşadı Napoleon qan töküb ton-ton, 

Var ikən hökmündə qanadlı «fantan», 

Niyə yaşamasın axı Klinton? 

Düşürüb yerindən Klinton Buşu1, 

Oturub! İtirib ağlı-huşu. 

Bir vaxt  Buş demişdi, indi o deyir: 

- Yer öz qarpızımdı, özüm bilərəm, 

Mən necə istəsəm, elə bölərəm! 

                                                           
1
 Клинтон, Буш – АБШ президентляри 
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* * * 

 

Həyatda eşşəklər eşşəkliyİni, 

Böyük mədəniyyət bilər, İsgəndər. 

Sübutu odur ki, eşşəklər eldə, 

Böyük insanlara gülər, İsgəndər. 

 

* * * 

 

Ah, necə də qaranlıqdı bu adam, 

Qurtar məni bu zülmətdən, İlahi, 

Şirin sözə  zəhər qatan dili var, 

Qurtar məni bu zillətdən, İlahi. 

 

* * * 

 

Arif bu ölkədə canından asi, - 

Nadanın var pulu, motorollası. 

İtib hörmət, həya, bilinmir qədir, 

Eşşək nə anlayır, zəfəran nədir? 
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* * * 

 

Qovulur, təhqir olur ayna tutan qəzetçilər, 

Hədəfi doğru seçib düz söz atan qəzetçilər, 

Neyləsin, loxması yox, sözlə yatan qəzetçilər, 

Nəşriyyat xərci xəcalətli edir, neyləməli, 

Yiyəsiz ölkədə bu dərdi kimə söyləməli?! 

               

* * * 

Görmüşəm zülmünü, nadanlığını, 

Eldə qohumların, həm də yadların. 

Dilim murdar olar deyə, həyatda 

Demirəm onların hələ adların. 

              

* * * 

Başımın başına oyun açırlar, 

Başımdı, baş açır baş döyüşündə. 

Başı başdan qorxan başlar daş atır, 

Baş, dözə bilərsən daş döyüşündə?! 

            

* * * 

 

Kimdi? Dovşan qaçırır, tez qovur ardınca iti, 

Dönüş olmur bu səbəbdən hələ də Yerdə qəti. 

Başçılar gop danışır, hey tökür insanlar əti, 
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Yer üzü kordu, ya kardı? Neçə ildən bəridir, 

Qaraya ağ deyilir! Yoxsa bu dünya dəlidir?! 

    * * * 

Ağac kölgəsində sərinlik tapar, 

Adam kölgəsində çürüyər adam. 

Yaşamaz, həyatda bütün ömürünü 

Ömrü bir it kimi sürüyər adam. 

 

* * * 

Gələni, gedəni çox oldu yurdun, 

Yaşadı Sabirin, Hadinin adı. 

Yordu, çiliklədi dalğa dağları 

Sabir məhəbbəti, Hadi fəryadı!... 

             

* * * 

Yerdə insan üçün yanan insanlar, 

Bəşərə xeyirdi, faydadı, itməz. 

Qırma ümidini, qırma, ürəyim, 

İnsanın insanlıq fəryadı itməz. 

 

 * * * 

Məhəbbətim işıq saçar dünyaya, 

İşıqlanar bu dünyanın zülməti! 

Cəsarətim güc gətirər qollara, 

Ellər silər Yer üzündən zilləti! 
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* * * 

Fil gedər, küçüklər hürər, hey hürər; 

Baxanlar filə yox, küçüyə gülər. 

Fil saymaz, yolunu gedər səbirlə, 

Küçüklər hürməyi bir hünər bilər. 
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НИЙЯ 

 

Юмрцмцн 75-ъи илиндяйям, 

Йахшыларын, йаманларын дилиндяйям; 

Ъцмля кими щалланырам, 

Киминин дилиндя зящярлянир, 

Киминин дилиндя балланырам. 

Дцнйа фырланыр, фырладыр мяни дя 

Фырланыр эюзц аъ, фикри, хяйалы тох, 

Узаг, чох узаг планетля дярдляшян дя, 

Милйонларын сырасында фярдляшян дя, 

дяли дя. 

Удулан щава ейни, 

Йейилян чюряк ейни, 

Ейни гидаларла бяслянир ъанлар, 

Ейни рянэи, щяраряти дашыйыр онлар, 

Нийя фярглидир инсан бейни? 

Эюзцмцздя ейни Эцняш,  

Ейни Ай якс олунур, 

Нийя мян эюряни, о эюрмцр? 

Гулагларымыз ейнидир; 

Нийя, мян дилин дедиклярини дя, 

Црякдян кечяни дя ешидирям, 

Дящшятдян цшцнцрям, 

Сяни дилляр алдадыр, 

Зящяри дя бал дадыр? 

Нийя, суйу бир, тяркиби бир торпагда, 
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Бой атан эцлляр рянэбярянэди? 

Нийя, нийя; 

Юмцр битир, нийяляр битиб-тцкянмир? 

Бу тябият, бу дцнйа, 

Бу Йер, эюй, 

Инадындан бир тцк енмир? 

Нийя? Нийя?                              

 

10.05.12. 
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ЕРМЯНИ БАЙАТЫЛАРЫ 

(Ай ермяни, бу йазылар – аъылар щалал газанъынды, утанма, йе) 

 

Фикирлярим улашыр, 

Бир-бирийля далашыр. 

Гулаг асын, байгушлар 

Щай дилиндя данышыр. 

 

*** 

Чох гядимик, улуйуг, 

Щай-кцй иля долуйуг. 

Тцркляря шыллаг атан, 

Тайгулаьын оьлуйуг. 

 

*** 

Щарда бющтан шишибся, 

Орада бармаьым вар. 

Доьру чапалайырса, 

Орада гармаьым вар. 

 

 

*** 

Дилдян, эюздян итийям, 

Рус овчудур, итийям. 

Инсанлыгдан хябярсиз, 

Йалан-палан бцтцйям. 
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*** 

Шярля йоьрулуб майам, 

Цзцмдя йохдур щайам. 

Мяни кимляр танымыр, 

Мян, ады бялли щайам. 

 

*** 

Щарда мяскян салырам, 

Гызыб щарай салырам; 

- Щайлларынды бу торпаг, 

Милйон илди галырам. 

 

*** 

Бахын кимся диллянди; 

-  Тайгулаг ки, дцнянди. 

Йанды дилим аьзымда, 

Сюз сцмцйя дирянди. 

 

*** 

Кяляйям гуъаг-гуъаг, 

Цтцб мяни чох оъаг. 

Ганымы гатсан итя, 

Ит ермяни олаъаг. 

 

*** 
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Достумуз инэилисди, 

Еля бил ки, Иблисди. 

Кяляклярим фаш олур 

Илим, илимдян писди. 

 

*** 

Щяйат дюнцр тярсиня, 

Эялян йохду дярсимя. 

Тяндирдяки йаныгтяк, 

Долашырам ярсиня. 

 

*** 

АБШ-да цтцляндик, 

Чох шама пилтяляндик, 

Ачылды сирляримиз, 

Синядян итяляндик. 

 

*** 

Ахырымыз эюрцнмцр, 

Нахырымыз эюрцнмцр, 

Щийля, кяляк тцкянди, 

Ахурумуз эюрцнмцр. 

 

*** 

Еркяйям, щям, дишийям, 

Шяр ишдя няр кишийям. 
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Мяня инанмаг олмаз, 

Ойунда, зяр кимийям. 

 

19.03.12. 
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ИТЛЯР 

 

Бир эюзялин гуъаьында, 

Бяхт цзцня эцлян ит 

Итлийини итириб, 

Сяртлийини битириб, 

Бойланыр бойну бцкцк. 

Дили чыхыб аьзындан, - 

Дили аьзына бир йцк... 

 

Ойнайыр щяйят ити 

Ит баласы ит иля. 

Гуъагдакы ит бахыр  

Итляря щясрят иля. 

Щяйят итляри она 

Бахырлар щясяд иля... 

 

Бу итляр дя истяйир 

Язизляня гуъагда. 

О ит дя истяйир ки, 

Ит кими щцря, эцля, 

Итлийин дадын биля. 

 

Бир эюзял гуъаьында, 

Бяхт цзцня эцлян ит 

Бир бцт олмаг истямир, 
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Беля галмаг истямир. 

О, ит олмаг истяйир 

Итлярин сырасында. 

О, билмяк дя истямир 

Яввялин, сонрасын да. 

 

26.04.07. 
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ТЦПЦРЦМ ЦЗЦНЯ БЕЛЯ ЩЯЙАТЫН 

Безмишям, а дцнйа, наданларындан, 

Сяни тяпикляйиб узаглашаъам. 

Мяня садиг галан мцгяддяс, язиз 

Анам торпаг иля гуъаглашаъам. 

 

Инсан мурдарлайыб сяни щяр йердя, 

Няфс гылынъ олуб кясир башлары. 

Аллащ да итириб башыны нядир? 

Баш йох, чийинляря гойур дашлары. 

 

Бцтцн ясрлярдя Йер кцрясиндя 

Верилиб дащиси йеля, щяйатын. 

Ити, инсаны да ейни эцн эюрцр, 

Тцпцрцм цзцня беля щяйатын. 

 

Кцрсц хорузлары аьыллыдырса, 

Бяс нийя дцнйамыз хараба галыр? 

Гумарбаз, кялякбаз фярман верир ки, 

Щяр йердя инсанын харабы галыр? 

 

Эюй Йердян безардыр, Йер эюйдян безар: 

Демя йаьыш йаьыр, одду бу лейсан. 

Истефа яризяси йазыб Язраил, 

Киши, Язраилди юзцня, инсан. 

26.04.10. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 301 

 

КИМ 

 

Мян щаглы, сян щаглы, о, щаглы, 

Бяс щагсыз ким? 

Мян эцнащкар, сян эцнащкар, о, эцнащкар, 

Эцнащсыз ким? 

Мян ащ долу, сян ащ долу, о, ащ долу, 

Бяс ащсыз ким? 

Дцнйа юлцм айаьында, 

Сийасят рягс еляйир, 

Мян биэаня, сян биэаня, о, биэаня, 

Бяс йанан ким? 

Сяси бир, сюзц бир, 

Ялбир олан ким? 

 

19.05.12. 
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ЮЛМЯ, ЕШШЯЙИМ, ЮЛМЯ 

 

Ахыр цряйимдя шырыл-шырыл гара ганлар, 

Чякир мяни йохлуьун дибиня анлар. 

Мяни, мяним кими дярдлиляр анлар! 

Ня билир онлар; 

Араз топуьундан, 

Кцр дизиндян оланлар. 

Онлар дяли кирпидир, 

Эцнляри дя иланлар; 

Бахын, гана булашыб, 

Чяняляри, цзляри. 

Анлайанлар эюрся дя, 

Хябярсиздир юзляри. 

Йашайырлар лал балыг, 

Щавада микроб кими. 

Вятяни эется ялдян, 

Щырылдайар, эцлярляр, 

Чох ади щал билярляр. 

Гачгынлыг кюлэясиндя, 

Ойаныб эизлянярляр. 

Юлцнъя эюзляйярляр. 

Киминся ялляриндя, 

Гапгара мис чюмчядир; 
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Матям газаны кими 

Йеп-йекя башларындан 

Фикирляри эютцрцб 

Тюкцрляр кал башлара. 

Фикирлярин, щисслярин 

Йуху эцнц башланыр... 

Эюзля, эюзля, йаз эяляр: 

Щяр йанда эцлляр ачар, 

Йухулар гачар... 

Юлмя, ешшяйим, юлмя, 

Йаз эялинъя. 
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ЕРМЯНИ  НИТГИ 

 

Ермянийям, ермяни, 

Йердя сыхыр Йер мяни. 

Щям ахчыйам, щям дыьа, 

Ким истяся, вер мяни. 

Мян ян надир инъийям, 

Чятин, кцсям инъийям. 

Адамлыг няйя эяряк, 

Щийлядя биринъийям. 

Ермянидян тюряниб 

Франсыз, инэилис дя, 

Шейтана папыш тикян, 

О эюрцнмяз иблис дя. 

Итя, гурда мцяллим 

Мяням Йер кцрясиндя. 

Ойун йохду, ачмайым 

Инсанын кяллясиндя. 

Еля щийля гурарам 

Гачар Йерин йухусу. 

Партлайыб, даьыдарам, 

Эялся сцлщцн гохусу. 

Щарда достлуг вар, орда 

Торанада, кцляйям. 

Мян цфунят гохулу 

Зибил долу цряйям. 
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Миллятлярин, халгларын 

Аьзына гадам олсун. 

Мян адам олмурамса, 

Тцрк нийя адам олсун? 

 

19.03.12 
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*** 

Мяни аьрылайыр, 

Мяни мяндян оьурлайыр 

дягигяляр, саатлар... 

Язраилин ялиндядир йахам; 

Ишим чохдур, 

Вахтым йохдур, 

Сорьулара ъаваб верям, 

Бир дя эюряъяксиниз йохам. 

 

11.05.12 
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ЙАДДАШ ЦЧЦН 

 

- Чюряк йейирсянми? – Сорушма аъдан, 

Исти лаваш умма сойуйан саъдан. 

 

*** 

Дашса, бу торпаьа щаггын дярйасы; 

Ядалят битиряр щяр бир дамласы. 

 

*** 

Эцнащсыз «эцнащкарам», 

Одур ки, алчагларын 

Сюзцня-сющбятиня 

Лалам, карам! 

Щцрян, щцрсцн... 

Гощум олсун, йад олсун; 

Гой щягигят од олсун, 

Эцнащкары йандырсын, – 

Бары юлцм эцнцндя – 

Эеъ олса да, гандырсын. 

*** 

- Мян ова чыхмышам, чалыш ов олма, 

Гайданы эюзля ки, йолдан говулма! 

 

Дюздцм! Ойунчуйа ойун олмадым, 

Зянъиря, миннятя бойун олмадым. 
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Сюзя гурбан вердим бцтцн юмрцмц, 

Щяйатын дадыны, ляззятини мян. 

 

Мейдан суламадым щяръайыларла, 

Эюзлядим абрымы, иззятими мян. 
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БЕШИК НЯЬМЯСИ 

 

Ермяни, кюрпяси бешикдя икян, валидейнляри онда тцркя гаршы нифрят щиссляри ойадыр. Арзу едирям 

ки, бир бястякарымыз бу шеири няьмялясин вя тцрк аналар ону бешик башында охусунлар ки, ермянилярин 

200 илдир тцркя етдийи хяйанятляр бир даща тякрарлана билмясин. 

 

Доьулмусан, эцндян-эцня 

Йери, эюйц эейин, балам. 

Сян цряксян, вятян ъанды, 

Сян бу ъанда дюйцн, балам. 

 

Ермяни бир иландыр, 

Щяр ня деся, йаландыр. 

          Нягарат:     Бу эцн сяня ъан – деся, 

Сабащ сяня паландыр. 

 

Од оьлусан, ай од балам, 

Ешгин эюйдян дцшянди, бил. 

Аллащ верян гисмятиня, 

Ермяниляр дцшмянди, бил. 

 

Нягарат: 

 

Ясрлярин сяси эялир: 

- Ермянини дост билмя сян. 

О, хяйанят едяъякдир, 

Ону неъя язизлясян. 
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Нягарат: 

 

Унутма ки, фцрсят эцдцр, 

Дил чыхардан иландыр о. 

Ширин-ширин дил тюкся дя 

Еля билмя инсандыр о. 

 

Нягарат: 

 

27.02.12. 
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ЙАЛАНЧЫЛАР – ТАЛАНЧЫЛАР 

 

Башым эиъялир... 

Бир башын эиълийиндян. 

Башларын биълийиндян. 

Бу баш, 

Бу башлар 

Итляр лешя дарашантяк, 

Дарашыблар бяшяря. 

Дамардакы ган кими, 

Гандылар эцнаща, шяря. 

Бцтцн юлкялярдя, БМТ-дя, 

Бу сийасят байгушлары. 

Бяшярин ичиндя бир йарады; 

Аьрылары ичимизи сызладыр, 

Щалалы щарам едир, 

суйумузу бузладыр. 

Еляси вар, 

Гызылэцля, гангала фярг гоймайан, 

Ъыр арыдыр. 

Еля бил ки, батаглыгды бу бяшяр, 

Ону буландыран тимсащдылар 

йаланчылар. 

Атома, щидроэеня тимсалды 

йаланчылар. 

Инсанлар, тямизляйин сыраныздан, 

Архайын олун, бу эцнцнцздян, 
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сонраныздан!... 

 

Бу баш, бу башлар, 

Пейиня дарашан щяшяратлар кими, 

Юмцр сцрцрляр. 

Йалан – пейин, 

Йаланла ширялянян бейин, 

Йалан кцрцляйир гарышгалартяк. 

 

Бу баш, бу башлар, 

Фырфыратяк фырланырлар 

Йаланларын башына. 

Шам эяляндя 

Аналары йалан гатыр ашына. 

Щяр эцн йаланла майаланыр, 

виъдан, яхлаг. 

Бцтцн йаланчылар, 

Ейни гандан 

Ейни кюкдян майаланырлар. 

Тяпядян-дарнаьаъан, 

Йаланды йаланчылар; 

Сяссиз-сямирсиз 

юмрц, эцнц, щяйаты, 

Топсуз-тцфянэсиз  

талайан таланчылар! 

 

Бу баша,  
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Бу башлара 

Вятян, миллят няди, 

Ахур да тапшырмайын, 

Ъанлы йаланды, 

Аьылдан йаванды йаланчылар. 

 

09.05.12. 
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СЮЗЯ ЙАЗЫЬЫН ЭЯЛСИН 

 

(Шаир доьулмайыб шаирлик иддасы  

иля щай-кцй саланлара) 

 

Сюз йолун биръя аддым,  

Щцнярин биръя атым… 

Сян фикир цмманына  

Йазыг, неъя эирясян? 

Эирмя, цзя билмярсян. 

Бу дцнйада шаирляр 

Бишир сюз тяндириндя, 

Эирмя, дюзя билмярсян! 

Ешит мяни, ай ганмаз, 

Оду сюнмцш оъагсан, 

Сяндя илщам гайнамаз. 

 

Бир гурумуш алмасан, 

Дцшмцсян буаьындан. 

Хябярсизсян, ай нашы. 

Щяйатын бу даьындан. 

 

Ит ял чякир моталдан, 

Мотал ял чякмир итдян. 

Фикрин, дуйьун ойанмаз 

Бахтын чалдыьы фитдян. 
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Демирям, дейирям дя 

Хошун, аъыьын эялсин. 

Кишисян? Киши, гыйма, 

Сюзя йазыьын эялсин. 

 

14.11.12 
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