
GÜLƏMAİL MURAD

RUHUMUN 
QANADLARI

“KÖVSƏR” 
NƏŞRİYYATI
BAKI – 2017



Naşir:                              Xəlil Həsənoğlu
            texnika elmləri üzrə fəsəfə doktoru

Nəşriyyat redaktoru:    Hafi z Rüstəm                                       
                                         şair-şərqşünas-tərcüməçi

Redaktor:                      Dəyanət Osmanlı
                                         şair-publisist

Ön sözün müəllifi :       Vaqif Yusifl i 
    fi lologiya elmləri doktoru

Güləmail Murad
Ruhumun qanadları (şeirlər). 
Bakı: “KÖVSƏR” nəşriyyatı - 2017, 132 səh. 

“Ruhumun qanadları” tanınmış şairə-publisist Güləmail Mura-
dın on altıncı kitabıdır. Bu kitaba onun müxtəlif vaxtlarda qələmə 
aldığı orijinal şeirləri, eyni zamanda yapon ədəbi janrlarında  
haykuları, vakaları daxil edilmişdir. 

Müəllifi n bu əsərində vətəndaş düşüncələri və duyğuları, 
icti mai dərdlər, şəhid oğullarımızın qəhrəmanlığı, igidliyi, vətən 
harayı, vətənə, torpağa məhəbbət çağırışları, bəşəri doğmalıq, 
əxlaqi safl ıq öz poetik əksini tapıb. 

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

© Güləmail Murad 2016.



3

KÖNÜL ÇIRPINTILARI

(Ön söz)
Güləmail Murad müasir xanım yazarlar arasında artıq seçilən, 

fərqlənən şairlərdəndir və mən hər dəfə mətbuat səhifələrində 
onun şeirləri ilə qarşılaşanda qətiyyən etinasız qalmıram. Bilirəm 
ki,Güləmail xanım yeni şeirlərində könül çırpıntılarını daha 
mükəmməl, daha obrazlı şəkildə ifadə etməyə qadirdi. Əvvəlcə, 
ondan başlayım ki, “Azərbaycan” jurnalının bu ilki 7-ci sayında 
onun 7 şeri dərc olunmuşdu və bu şeirlər də göstərdi ki, Güləmail 
xanım həyatının, ömrünün çox mənalı səhifələrini təşkil edən, onu 
daim dilləndirən poeziyanın sədaqətli yol yoldaşıdır. Bu yolçuluq 
əbədidir, daimidir. Həmişə ona “yaz, qələm!” deyir:

İtirirəm hövsələmi, dözümü,
Günlər ötür, hər ömür-gün düzümü.
Sənsiz keçən gecəmi, gündüzümü,
Axşamımı, səhərimi yaz, qələm.

Gecə oyaq qalmağımı yazmısan,
Necə ilham almağımı yazmısan.
Hərdən gülər, xoş çağımı yazmısan,
İndi isə, kədərimi yaz, qələm.     

Güləmail xanımın şeirlərində dünyanı, həyatı, təbiəti, insanları 
sevən məğrur bir qadının obrazı ilə qarşılaşırıq. Bu qadın milli-
mənəvi dəyərlərmizə sadiqdir, xalqını, millətini ürəkdən sevir, 
təbiət aşiqidir, saz dünyasına bağlıdır, canında sevgi yaşantıları, 
duyğusal anlar yaşadır . O, dərdə də tab gətirir, yalnız ürəyinə, 
hisslər-həyəcanlar məkanına güvənir:
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Sinəmdə yaralı könül görünür,
Könlüdən aralı könül görünür. 
Nə qönçə görünür, nə gül görünür,
Haçan açılacaq gülü könlümün?    

Başa hər düşən daş, başdaşı deyil,
Gözümdə qəmlə, həzz yanaşı deyil,
Üzümdən süzülən göz yaşı deyil,
Axır araz kimi seli könlümün.

Güləmailin “Ruhumun qanadları” yeni kitabına toplanan 
şeirlər də onun poeziyaya necə məsuliyyətlə yanaşdığından xəbər 
verir. Bir damla göz yaşı da şeir ola bilər, o, əgər ruhun qanqdında 
uçursa, qəlbin harayından, hıçqırığından yaranırsa… 

Bu kitabda olan şeirlərin mövzuları müxtəlifdir, ancaq mən 
bunları nəzərə çarpdırmaq fi krində deyiləm. Şair gərək yaşadığı 
dövrün, mühitin, daha geniş mənada cəmiyyətin və dünyanın 
olaylarına biganə qalmaya, öz səsini haqqın səsinə qata, haqsızlığa 
qarşı  dözümsüz ola, gözəllikləri, insana xas olan mənəvi dəyərləri, 
həyat eşqini, sevgi duyğularını şeirlərinə gətirə, bu şeirlər 
oxucuların qəlbinə də yol tapa. Çünki şeir bir ürəkdə doğulsa da, 
milyon ürəklərin ahənginə qöşulmalıdır.     

Güləmail Murad Azərbaycanın şeir-sənət-saz ocağı, məskəni- 
Qazaxda ( Indiki Ağstafa rayonunda) doğulub. Onun şeirlərində 
də elə bu yurdun səsini, nəğməsini, saz ahəngini duyuruq. O, 
Qazaxdan dünyaya, böyük məmləkəti Azərbaycana boylanır.

A doğma yerlərin gözəl övladı,
Sən də gəlib çıxdın altmış yaşına.
Daş Salahlıda da çiçəklər açdı,
Sevda gəldi Göyəzənin başına.
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Nələr oldu, tükənmədi inamın,   
Haqdan gəlir, göydən gəlir bu İlham!
Müxəmməsdən, gəraylıdan, qoşmadan,
Sarıteldən, neydən gəlir bu İlham!

Bu şeir Güləmail xanımın yaxşı tanıdığı, onun böyük in-
san kimi rəğbətlə yanaşdığı bir el oğluna-İlham Pirməmmədova 
həsr edilib. “Ad günü” şeri olsa da, səmimidir və bu səmimiyyəti 
şairənin digər ithaf şeirlərində də izləyirik. Ancaq bunları sırf ithaf 
şeirləri adlandırmaq insafsızlıq olardı.

Çünki o şerlərin hər birində konkret bir şəxsin tərifi  və 
tənqidindən ümumiləşməyə meyl görünür. Deyək ki, unudulmaz 
şairmiz Rəsul Rzaya yazılan gəraylılarda “Bakıyla Təbriz ayrıdır, 
Qovuşmayıb Rəsul Rza!” nisgilli səslənir, Səməd Vurğun və Rəsul 
Rza şəxsiyyətləri şerimizdə bir era kimi xatırlanır.

Şerimizdə bir sıra ənənəvi mövzular var. O mövzularda təzə 
söz  demək iddiası duyulursa, deməli, şair, o mövzuya yenilik 
gətirir. Güləmailin “Anasız körpə” və “Ana naləsi” şerlərində 
məhz ana həsrətinin yeni poetik çalarları ilə qarşılaşırıq. “Yüz 
kədər andırır, min dərd andırır. Anasız körpənin yaşlı gözləri.” Ana 
naləsi şerində isə:

Düşmənin başına daş niyə düşmür?
Bir ana ağlayır məzar başında.
Cəlladın gözündən yaş niyə düşmür?
Bir ana ağlayır məzar başında.

Neçin yaşayan var qubar içində?
Ədalət varmıdır ruzgar içində?
Bir şəhid uyuyur məzar içində...
Bir ana ağlayır məzar başında.
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“Xalça” şeri də Anaya həsr olunub və bu şeirdə bizim 
bayatıların, nəğmələrin izi olan xalçaların ana əllərində sənət 
əsərinə çevrilməsi öz əksini tapır.

Yaxud başqa bi mövzu: Şerimizdə Vidadidən, Vaqifdən 
Başlayan DURNALAR mövzusu var. Şairlərimiz qəriblik, həsrət 
duyğularını sanki bu zərif quşların qanadlarına büküb misralara 
çeviriblər. Güləmailin “Durnalar” şerində də eyni həsrət bir başqa 
avazda diqqəti cəlb edir:

Hara uçursuz belə nizamla?
Məni də bağlayın qanadınıza.
Mən də sizin kimi uçmaq istərəm,
Məni də bağlayın qanadınıza.     
 

Neçə illərdir ki, şeirmizdə Vətən uğrunda şəhid gedən 
oğullarımıza şeirlər həsr olunur və şeirlər nə qədər kədərli olsa da, 
yaddaşmızı silkələyir, ruhumuzu sönməyə qoymur. Güləmailin 
şeirlərinin bir qismi məhz bu mövzudadır: “O gecə”, “Dağlarda 
şəhid səsi”, “Qaratel”, “Ağlamaqdayam”, “Xonçası bağlı şəhid”, 
“İgid əsgərim, şəhid əsgərim!”, “Bayatılar”. Bu şeirlərin hər birində 
şəhidlərə bir azərbaycan anasının ürək yanğıları ifadə olunub.

Qəlbi fəğanlı qaldı,
Sinəsi dağlı qaldı.
Təzəcə evlənmişdi,
Xonçası bağlı qaldı.

Və ya
Az oldu
Oğul ömrü az oldu.
Dərddən ağaran saçlar,
Anam, qaralmaz oldu.

Və bu silsilənin sonu belə bitir ki: “”Şəhidlik qismətimizdir. 
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Qoymayın Vətəni şəhid olmağa...”.
Amma bu silsilədə “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə təltif 

olunmuş  qəhraman qız Qaratelə  həsr olunan poemadan bir par-
ça şeir daha mükəmməldir. Hətta Qaratelin igidliyi barədə gözəl 
şairmiz Məmməd İlqar da poema yazıb.

Qaratel qəlbi intiqam hissi ilə çırpınan Azərbaycan qızlarının 
ən cəsarətlisi idi. Güləmail də Qarateli belə yad edir və ona həsr 
olunan poemadan bir parça şeiri bir qədər hüznlü səslənsə də, o, bir 
ehtiram nümunəsi kimi gəncliyə örnək timsalına çevirilir:

Bahar-ömründə qışdı,
İllər-yaşında xışdı.
Telin ağarmamışdı,
Qaratel bacım mənim.

Kaş ki, ağ tel olaydın,
Anam tək qocalaydın.
Cavan canına qıydın, 
Qaratel bacım mənim.

Güləmailin sevgi şeirləri də öz məxsusiliyilə seçilir. Qışqırmaq, 
fəryad çəkmək, ayrılıq harayları yoxdu bu şeirlərdə. Sadəcə, bir 
sakit hüzn var. Bu hüzn ağlamaq, sıtqamaq deyil, məhəbbətin in-
sana bəxş elədiyi hissdir, həyəcandır. Onu sadə, sakit sətirlərlə belə 
ifadə edir Güləmail:

Hicran yollarımı bağlamaqdadır,
Vüsal həsrət ilə ağlamaqdadır,
Gülə mail olub çağlamaqdadır,
Ay mənim çağlayan lal məhəbbətim.

Güləmailin şeirlərində bir xüsusiyyəti də qeyd etməliyəm. 
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Onun bir çox şeirləri sanki, nəğmə kimi doğulur və hər hansı bəstəçi 
bu şeirlərə mahnı yaza bilər. Arzu edirəm ki, onlar Güləmailin 
şeirləri ilə tanış olsunlar, qətiyyən peşman olmazlar, axtardıqlarını 
taparlar.

 Güləmail Murad indi yaşının nənə çağlarını, cavan ağbirçək 
anlarını yaşayır. Qoy şeirmizin qadın-zərif qolunda da onu belə 
tanısınlar...

Dünya xəritəsində bizdən çox-çox uzaqlarda-Sakit okeanın 
Şərqi Asiya sahilləri yaxınlığındakı adalarda bir dövlət yerləşir-
orada yaponlar yaşayır və Yaponiya qədim bir tarixə və unikal, 
çox zəngin bir mədəniyyətə malikdir.Yapon xalqının özünəməxsus 
fəlsəfi , dini, mədəni aləmi var. XX əsri həm də yaponların əsri 
adlandırmaq olar.İkinci Dünya müharibəsindən sonra Yaponiya 
çox sürətlə inkişaf etməyə başladı və dünya dövlətləri arasında iqti-
sadi cəhətdən ən irəlici  mövqelərdən birinə malik oldu.Dünyanın 
Xirosima, Naqasaki yaraları var, yaponlar bu dəhşətli faciəni məhz 
yüksək sənaye, müasir texnologiya zirvələri ilə unutdurmağa 
çalışdılar.

Azərbaycanla Yaponiya arasında son illərdə sıx iqtisadi və 
mədəni əlaqələr yaranıb.Bizi maraqlandıran yapon ədəbiyyatı, o 
xalqın qədim, orta əsrlər və müasir bədii təfəkkürü ilə bağlı ədəbi 
nümunələridir.Bu ədəbi nümunələr yaponların dünyaya, kainata, 
həyata, gözəlliyə münasibəti haqqında müəyyən bilgilər bəxş edir.
Azərbaycan oxucusu heç şübhəsiz, yapon ədəbiyyatı ilə dərindən 
tanış deyil, lakin bu sahədə müəyyən təşəbbüslər edilib. İlk dəfə 
Xalq yazıçısı Elçinin tərcümə və tərtib etdiyi «Nərgizin bircə ləçəyi» 
toplusunda (1979) orta əsrlər və həm də müasir yapon poeziyası ilə 
tanışlıq əldə olundu. Oxucular yapon poeziyasının hayku və renku 
nümunələri ilə tanış oldular və bundan sonra yapon ədəbiyyatına 
maraq gücləndi. Sonra «Yapon ədəbiyyatı:haykular» toplusu nəşr 
olundu (Şair Rasim Qaracanın səyi ilə). Lap bu yaxınlarda isə 
şair-tərcüməçi Səlim Babullaoğlunun layihəsi əsasında «Səsindən 
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tanıdılar payızı» toplusu oxucuların ixtiyarına verildi. Cəmşid 
Bəxtiyarın tərcümələri əsasında yapon ədəbiyyatının tankaları, 
haykuları qarşımızda yeni bir aləm açdı.

Dünya poeziyasında miniatür şeirin müxtəlif, çeşidli 
nümunələri var. Bəzən kiçik həcmli, iki, üç, dörd misradan ibarət 
olan bir şeir öz fəlsəfi  mənasına, məzmun və ideya yönümünə 
görə böyük bir şeirin verə biləcəyi informasiyadan da faydalıdır. 
Azərbaycan ədəbiyyatında bayatıların və rübailərin əsrlər boyu 
poeziyamızda kamil sənət nümunələri kimi yaşadığının, neçə 
nəslin estetik zövqünü formalaşdırdığının şahidi deyilikmi? 

Bu yazıda yapon haykularının poetik xüsusiyyətləri, janr və 
üslubi müəyyənliyi haqda söhbət açmaq fi krində deyilik. Bircə onu 
deyə bilərik ki, haykular, əsasən üç misradan ibarət olur, burada 
qafi yənin varlığı hiss olunmur, lakin üç misra arasında məntiqi 
ələqə mövcuddur. Şair-hayku müəllifi  bu üç misrada müəyyən bir 
fi kir ifadə edir. Elə bir fi kir ki, qəfi l və gözləniməz də ola bilər, 
yaxud adi, məlum bir fi kir də. Ancaq əsas məsələ o üç misrada 
bədiiliyi minumum səviyyədə qoruyub saxlamaqdır və yapon 
haykuları məhz bu özəl xüsusiyyətinə görə seçilir, fərqlənir.

Azərbaycan şairəsi, ziyalı bir xanım kimi tanıdığım Güləmail 
Murad yapon haykularının təsirilə özünün haykularını yaratmışdır.
Dünya ədəbiyyatında hansı xalqınsa ədəbi formalarına, janrlarına 
müracətlə yazılan nümunələr az deyil. Kimsəni təqlid eləmək dey-
il, yalnız həmin ənənəni yaradıcılıqla inkişaf və davam etdirmək 
bacarığı tələb olunur burda. Tutaq ki, qəzəl şeir formasının 
ərəblərə məxsus olduğunu, onlar tərəfi ndən yaradıldığını kim inkar 
edə bilər ki? Ancaq Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəlin elə gözəl 
nümunələri yaranmışdır ki, onun ilk dəfə harada yaranmağı barədə 
heç düşünmürsən də. Başqa belə misallar gətirmək olar. Güləmail 
xanım da mənşəcə bizim olmayan belə bir şeir formasına müraciət 
etmişdir. Başqa bir xalqın şeir formasına ya istənilən ədəbi mətninə 
müraciət sənin özünəməxsus milli xüsusiyyətlərini qətiyyən inkar 
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etməməlidir. Yazırlar və deyirlər ki, Mirzə Fətəli Axundzadə 
öz komediyalarını yaradarkən fransız dramaturqu Molyerdən 
faydalanmışdır. Bir çox yazılarda ona hətta «Azərbaycan Molyeri» 
söyləmişləır. Lakin onun komediyaları sırf milli həyatımızı əks 
etdirən, üzərində «Azərbaycan komediyası» sözləri yazıla bilən 
nadir sənət inciləridir. Elə güman edirəm ki, Güləmail xanımın 
haykuları haqqında da oxucular belə bir ifadə işlədəcəklər. 
«Azərbaycan haykuları»…

Güləmail xanımın haykularını oxuyuram və bizim ədəbiyyatda 
ilk dəfə belə şeir formasında qələm çalan xanım yazarın uğurlarına 
sevinirəm. Əvvəla, ona görə ki, o, yapon şerinin məxsusi 
özəllikliklərini (quruluşunu, strukturunu, kompozisiyasını ) qoruyb 
saxlamışdır, necə deyərlər, əmanətə xəyanət etməmişdir. İkincisi, 
ən başlıcası, bu formaya milli poeziyamızın folklordan, klassik 
şeir ənənələrindən, müasir bədii təfəkkürdən gələn düşüncə tərzini 
aşılaya bilmişdir.Güləmailin haykularında Azərbaycan şeirinin 
bədii təsvir və bədii ifadə üsulları, obrazlı deyim tərzi diqqəti cəlb 
edir. Baxın:

Eşqi- toxum tək
qəlbinə əkmişəm…
Susuzam…Cücərmir.

Bu haykudan orta əsr poeziyasından gələn bir meh əsir. Yaxud:

Mən bu eşqin təşnəsi,
Sən dəlisi…
Səndə gizlənmişəm…

Füzuli şeirindən süzülən bir eşq divanəliyi var bu haykuda.
Şeirin başlıca gözəlliyi onu qüvvətli və yadda qalan təşbihlərlə, 

metaforplarla cilalamaqdır. 
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Gözümdə dərd çabalar..
Dəniz sahilində
Susuz balıq.

 Gözdəki dərdin dəniz sahilindəki susuz balığa bənzədilməısi 
orijinal təşbihdir:

Mən bir ölü dəniz…
İçinə düşməyəsən,
boğularsan..

 Burada həm orijinal bir təşbih var, həm də metafora. İnsanın-
lirik «mən»in ölü dənizə bənzədilməsi həm təşbihdir, həm də 
metafora.

Mən bulud gözü
Sən də yağış…
gözlərimdən tökülərsən…

Yenə də eyni manera. Güləmailin haykuları məzmunca da 
rəngərəngdir. Bu haykularda insan qəlbinin ən incə titrəyişlərindəın 
tutmuş vətənpərvərlik ruhunun ifadəsinəcən nə istəsən, axtarıb 
tapa bilərsən. 

Saralıb tökülən
yarpağam.
Yığ gözünə çürüməyim.

Sevginin ölməzliyini yarpaq timsalında ümumiləşdirmək 
maraqlı bir assosiasiyanın yaranmasına səbəb olub. Burada əbədi 
eşqin üç misralıq hekayəti var. Yaxud:

Səni unutmaq üçün
ürəyimi 
dəyişə biləydim.
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Maraqlı deyimdir. Hələ buna diqqət edin:

Mənim sevgimdi…
için-için ağlayan
Başqa qapıda.

Bu üç misralıq şeirdə bir sevgi faciəsi əks olunur. Bu möv-
zuda onlarla şeirlə qarşılaşmışıq, amma Güləmail xanım bunu ən 
yığcam bir formada ifadə edib.

Torpaq qan saxlayır
Şəhidlərin…
Hələ ləkəsi qalıb.

Qarabağ, Şuşa,
közərən qorumdu,
dolub yatağıma.

Bu da bugünkü dərdlərimizlə bağlı haykular. 
Güləmailin  vakaları da yapon şerinin bir başqa formasını milli 

şeirimizdə ehya etməyin nümunələri kimi diqqəti cəlb edir.Hayku-
lardan fərqli olaraq vakalarda beş misra olur. Amma başqa bir fərq 
də nəzərə çarpır. O da bundan ibarətdir ki, vakalarda mətləbin, 
fi krin «sərhədlərini» azca da olsa, genişləndirmək mümkündür. 
Haykularda mümkün qədər maksimallıq tələb olunur, üç misrada 
fi krin ifadəsi öz bədii həllini tapmalıdır. Vakalarda isə müəllif iki 
artıq misra ilə fi krin poetik irəliləyişinə nail ola bilər. Baxın:

Susuz bir karvanam...
gecənin qaranlığından içərəm.
Amma mənim dərdim bölünməz ki,
dərd də Azərbaycan ha deyil -
bölünə!
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Ümumiyyətlə, Güləmail Muradın haykuları və vakaları milli 

şeirimizirn «ərazisində» qərib görünmürlər, yapon şeiri milliləşmə 
mərhələsi yaşayır. Çünki bu şeirlərdə Azərbaycan şairinin hiss və 
duyğuları öz poetik ifadəsini tapır, forma yapondan gəlir, məzmun 
isə milli bədii düşüncəni əks etdirir. Mən bu yolda şairə bacımıza 
yalnız və yalnız uğurlar arzulayıram!

                                                                             VAQİF YUSİFLİ
                                                           fi lologiya elimləri doktoru
                                                                 10 oktyabr 2015-ci il
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VƏTƏN HARAYI

AZƏRBAYCANIM, YAŞA!

                  Azərbaycanımızın müstəqilliyi 
                                    münasibətilə yazdım.

Ürəkdə qüdrətimsən,
Əməkdə şöhrətimsən.
Biləkdə qüvvətimsən,
Damarda qanım , yaşa,
           Azərbaycanım, yaşa!

Qızıla zər deyiblər,
İgidə ər deyiblər.
Oda Azər deyiblər,
Azər cahanım, yaşa,
          Azərbaycanım, yaşa!

Çox olubdur dərdlərin,
Az olmayıb mərdlərin.
Saysızdır comərdlərin,
Comərd məkanım, yaşa,
          Azərbaycanım, yaşa!
Əzabım çoxalanda,
Ümidim yox olanda,
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Son anda, son gümanda,
Sənsən gümanım, yaşa,
            Azərbaycanım, yaşa!

Arxam, həyanım olmaz,
Tabım, tavanım olmaz,
Olmasa, canım olmaz.
Ay mənim canım, yaşa,
            Azərbaycanım, yaşa!

VƏTƏN YAŞASIN!

Döyüşə səsləyir bu şüar bizi:
Haydı, igidlərim, Vətən yaşasın!
Əzmimiz zəfərə aparar bizi,
Haydı, igidlərim, Vətən yaşasın!

Vətən qolumuzdu, qanadımızdı,
Vətən düyünümüz, büsatımızdı.
Vətən ömrümüzdü, həyatımızdı,
Haydı, igidlərim, Vətən yaşasın!

Bağbanı əzilsə, düzən basılsa,
Gülşən əldən çıxsa, çəmən basılsa…
Torpağa basıllıq vətən basılsa,
Haydı, igidlərim, Vətən yaşasın!

Çöhrəmiz gül kimi, əgər solsa da,
Ömür piyaləmiz qanla dolsa da.
Yolunda canımız qurban olsa da,
Haydı, igidlərim, Vətən yaşasın!
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AZƏRBAYCAN BAYRAĞI

Ümummilli liderimiz H.Əliyevin təşkil etdiyi 
bayraqla bağlı tədbirlərin birində cavan bir qızın 
tədbirin əvvəlindən axırına qədər bayrağı əlində 

tutduğunu gördü və yanına çağırıb dedi:
-Baxın, görün bayrağı əldə belə tutarlar! 

O təəssüratla yazdığım şeir.

Fəxr, qürur, ehtişam,
Güvənc, etibar, inam,
Kömək, həyan bayrağı-
           Azərbaycan bayrağı!

Tanınmısan qədimdən!
Mətin ölkə, mərd vətən,
Odlu məkan bayrağı-
               Azərbaycan bayrağı!

Artsın şanın, şöhrətin,
Bu qoca məmləkətin
Sən ey cavan bayrağı-
           Azərbaycan bayrağı!

Qəlbimin təpəridir,
Xalqa ümid yeridir,
Elə güman bayrağı-
       Azərbaycan bayrağı!
 
Dözümü var, gücü var,
Yıxılmaz, şah dayanar.
Varsa tutan bayrağı…
          Azərbaycan bayrağı!
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VƏTƏNİM!

Bağımın çiçəyi, laləm, süsənim,
Ruhumu oxşayan çölüm, çəmənim.
Dağımın örpəyi, dumanım, çənim-
                                             Vətənim!

“Rast”ım, “Çahargah”ım, “Şur”um, “Qatar”ım,
Nizamim, Füzulim, Hadim, Nigarim,
Səmədim, Müşfi qim, o Şəhriyarım,
Anamsan, ey mənə “bala” deyənim-
                                               Vətənim!

Ümmana dönsə də, gözünün yaşı,
Hələ də atılır sənə yad daşı…
Ulu tariximin ayıq yaddaşı,
Məndən sevgi görüb, məni sevənim-
                                               Vətənim!

Mənim bəxt ulduzum, ey alın yazım,
Kəsərli qılıncım, havalı sazım.
Xəzərim, Tərtərim, Kürüm, Arazım,
Mənim Göyəzənim, göyü əzənim-
                                             Vətənim!

Əsir Qarabağım fəlakətdədir,
Mən indi bilirəm fəlakət nədir.
Qarğış eyləyirəm tək bircə sətir
Qoy olsun Quranım düşmənə qənim!
                                            Vətənim!
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İGİD ƏSGƏRİM,  
ŞƏHİD ƏSGƏRİM!

Yurdumuz uğrunda qanından keçən.
Neçə yol ölümün yanından keçən.
Ana vətən üçün canından keçən
                                    İgid əsgərim,
                                    Şəhid əsgərim!

Dedin ki, ölsək də vətən yaşasın,
Düzən odlanmasın, çəmən yaşasın.
Yasəmən yaşasın, süsən yaşasın
                                    İgid əsgərim,
                                    Şəhid əsgərim!

Gedər bu dərd, ələm, kədər günümüz,
Gələr müjdə günü, xəbər günümüz.
Hökmən görünəcək zəfər günümüz
                                     İgid əsgərim,
                                     Şəhid əsgərim!

İlanın başını əzməliyik biz,
Düşmənin canını üzməliyik biz.
Yenə Qarabağda gəzməliyik biz,
                                     İgid əsgərim,
                                     Şəhid əsgərim!

Nə böyük cəsarət varmış səndə,
Cəsurluq yaşayıb hər hüceyrəndə.
Səndən çox yazıblar, yazıram mən də
                                      İgid əsgərim,
                                      Şəhid əsgərim!
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KÖNLÜMÜN

Yenə öz əliylə, özünü döyür
Yazdı bu sözləri əli könlümün.
Dilini qınayır, sözünü döyür
Zənciri çatışmır dəli könlümün.

Sinəmdə yaralı könül görünür,
Könüldən aralı könül görünür.
Nə qönçə görünür, nə gül görünür,
Haçan açılacaq gülü könlümün?

Başa hər düşən daş, baş daşı deyil, 
Gözümdə qəmlə həzz yanaşı deyil,
Üzümdən süzülən göz yaşı deyil,
Axır Araz kimi seli könlümün.

Yanıram, kim məni yanan sanır ki?
Axı yanmağıma kim inanır ki?
Elə alovlanır, elə yanır ki,
Başıma tökülür külü könlümün.

Ağlayan yaxşıdı, gülən yaxşıdı?
Yaşayan yaxşıdı, ölən yaxşıdı?
Allahım, sən özün bilən yaxşıdı,
Tək Sənə açılır dili könlümün.
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ÇANAQQALA

Şanlı Çanaqqala Savaşının 
100 illiyinə

Milyonların dodağında,
Böyük turan ocağında.
Türkün uca bayrağında
Adın coşar, Çanaqqala .

Neçə igid veribdi can,
Yenə sənə can qurban. 
Hər vaxt sənə Azərbaycan
Könül qoşar Çanaqqala.

Hər kəs səni görən anda,
Azadlığın coşar qanda,
Hər daşında, hər qayanda
Tarix yaşar Çanaqqala.

Mübarizən, qəzan şeir,
Namaz şeir, əzan şeir,
İlk şerini yazan şair
Aşıb-daşar Çanaqqala.

Nur ələdin hər sözünə,
Həm gecənə-gündüzünə,
Azadlıqsan yer üzünə
Başdan-başa Çanaqqala.

Türkiyənin canı sənlə,
Həm şöhrəti, şanı sənlə.
Atatürkün qanı sənlə
Bir vuruşar Çanaqqala.

Keçsə aylar, ötsə də il,
Doymaz səni sevən könül.
Hər gününü Güləmail
Sənlə başlar Çanaqqala.
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DURNALAR

Oktyabrın 24-ü 2012-ci il səhər alaqaranlıq iş qapısı.Bakı 
Neft–Energetika Kolleci. Durnaların havada nizamla üçbucaq 
şəklində uçmaları məni çox kövrəltdi. Tək-tənha yolda qalmış 
anasız qulun  
kimi bir kişnərti keçdi içimdən...Onlara belə yalvardım.

Hara uçursuz belə nizamla?
Məni də bağlayın qanadınıza.
Ey durna qatarı, bu intizamla,
Məni də bağlayın qanadınıza.

Sizə ürəyimi açmaq istərəm,
Məkirdən, hiylədən qaçmaq istərəm.
Mən də sizin kimi uçmaq istərəm,
Məni də bağlayın qanadınıza.

Məni də eyləyin uçuşa şərik,
Dumandan qurtulyb bulud keçərik.
Əgər yorulsanız, yerə düşərik,
Məni də bağlayın qanadınıza.

Məni də aparın səmada süzək,
Yerdə çox gəzmişəm, havada süzək.
Hara meyil etsəniz, orada süzək,
Məni də bağlayın qanadınıza.

Verrəm göz muncuğu boyundan asın,
Qanad yorulmasın, qol yorulmasın,
Elə bağlayın ki, ip qırılmasın,
Məni də bağlayın qanadınıza.
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NİZAMI SƏSİ GƏLİR

Ulu, dahi şairimizin 
ruhu həmişə şad olsun!

Səkkiz yüz yetmiş ildir
Nizami səsi gəlir.
Bu səs susan deyildir,
Nizami səsi gəlir.

 Hər sözündə var səsi,
Nə şirindir kəlməsi!
Eşitmirəm heç kəsi,
Nizami səsi gəlir.

Heyran etdi kim məni?
Eşitmirəm kimsəni.
Oxuduqca “Xəmsəni”
Nizami səsi gəlir.

Sən çoxmusan? Birmisən?
Hər ürəyə girmisən.
Sakit, eşidirmisən?
Nizami səsi gəlir.

Çiçəyindən, gülündən,
Bülbüllərin dilindən.
Azərbaycan elindən
Nizami səsi gəlir.

12.05.2012
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XALÇA
03.10.2011. Mənim Gürcüstanda keçiriləcək 60 illik yubi-

le yimlə bağlı payızın qərib axşamında, Böyük Kəsik qatarında 
şairə bacılarım: Fəridə Ləman, Gülarə Munislə üzü Gürcüstana 
yol gedirik...Vaqonda  söhbət gül ətirli, qaymaq çiçəkli analardan 
başladı. Hərə öz dünyasında... Mənsə öz dünyamda analı, xallı-
xalçalı günlərimə, güllü-çiçəkli dağlarıma, bayatılı-laylalı, nənəli 
günlərimə  qayıtdım. Bir anlıq anamın xanası, yun darağı, cəhrəsi, 
rəngbərəng yumaqları, həvəng dəstəsi, kirkiti, qayçısı ümumiyyətlə, 
xal-xalça toxumaq üçün lazım olan hər bir aləti gözümün önündə 
canlandı, hətta mənə mənimlə bərabər toxuduğu cehizlik-kilim, 
heybə,  xurcun, çuval ... 

Anam mənə cehiz verdiyi bu  xalçaçılıq sənəti nümunələrində     
özünün əbədi bir tarixi heykəlini qoyub. Onun yaratdığı bu sənət 
nümunələrinin arğacında, ərişində, ilməsində, kirkitində  əllərinin 
izini gördüm, qımqımalarını-zümzümələrini, layla-bayatılarını 
eşitdim:  

 
Mən külək deyiləm bir də əsəm,
Toz qaldıram yolu kəsəm.
Dağlar...deyə-deyə...

Məni duyğulara çəkən o xalçanı 
Mələk anam toxuyub...

Hər ilmədə göz işığı, əl səsi,
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.
Bir ananın bir balaya töhfəsi
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.

Bu xalçanın mehri çıxmır başımdan,
Cazibəsi, sehri çıxmır başımdan.
Bu xalçanın yaşı çoxdur yaşımdan,
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.
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Xalça ha çox-müasiri, qədimi,
Görməyirəm, amma bu xalça kimi.
Xalçaçılar, qoy eşitsin səsimi:
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.

Xalçadırmı məgər? Güldü, çiçəkdi!
İlmələrdə çiçək əkdi, gül əkdi,
Bu xalçanın toxucusu Mələkdi-
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.

Heykəl qoyub bu tarixlə özünə,
Cehiz deyil, tarix verib qızına.
Qurban olum mən anamın özünə,
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.

Xalçam olub arzu-dilək xalçası
Güləmail üçün ürək xalçası,
Adını qoymuşam “Mələk” xalçası
Bu xalçanı Mələk anam toxuyub.

YAŞAYA BİLMİRƏM,
 ÖLƏ BİLMİRƏM

20 Yanvar faciəsinə
Məndən soruşma bu, nə haldı belə?
Bu nə qəm-qüssədi, məlaldı belə?
Surətim nə üçün saraldı belə?
Bilmirəm, bilmirəm, hələ bilmirəm,
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm.

Qayğısız, əzabsız illər hayanda?
Məni əzizləyən dillər hayanda?
Saranı aparan sellər hayanda?
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Atımmı özümü selə, bilmirəm.
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm

Deməyin bu bədbin naşı nə deyir?!
Fələyin bu düşən daşı nə deyir?
Bilmirəm gözümün yaşı nə deyir?
Ağlaya bilmirəm, gülə bilmirəm,
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm.

Allah “gəl” desəydi çıxıb gedərdim,
Ömür sarayımı yıxıb gedərdim.
Yaxamdan çəkməyir əlimi dərdim,
Çoxmu olacağam belə bilmirəm?
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm.

Güləmail qalıb məlal içində...
Nə qədər vurnuxum xəyal içində?
Qalmışam çox çətin bir hal içində,
Dərdimi heç kəslə bölə bilmirəm,
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm.

                                      08.01.2013

ANASIZ KÖRPƏ

Şerimi edibdi sözləri yaşlı,
Anasız körpənin yaşlı gözləri.
Məni də eyləyib gözləri yaşlı
Anasız körpənin yaşlı gözləri.

Baxışı canımı alovlandırır,
Görkəmi qəlbimi yaman yandırır,
Yüz kədər andırır, min dərd andırır
Anasız körpənin yaşlı gözləri.
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Ana axtarıram mən də, ah Ana!
Mənə sultan ana, mənə şah Ana!
Gah “nənə” söyləyir, gah da ki, “ana”
Anasız körpənin yaşlı gözləri.

Deyir “evdə biri vardır, biri yox”...
Bu dərd ürəyimə sancılan bir ox.
Göylərə ucalan ah -fəğanə bax-
Anasız körpənin yaşlı gözləri.

QARATEL
(1948 – 1992)

 Qazax zonasında könüllü  olaraq  silah  götürüb  ön cəbhəyə  
gedən  Əskipara  kənd  sakini  Qaratel Hacımahmudova  Şamil  
qızı–o  qadındır ki,  düşmən  əlinə düşməmək  üçün  son gülləni  öz  
ürəyinə  sıxmışdır.

Qəhramanlar  sırasına  daha  bir  ad  əlavə  olundu. Ölümündən  
sonra  o, “Azərbaycan  bayrağı”  ordeni  ilə təltif  olunmuşdur. 
Qaratelə həsr etdiyim poemadan bir parça.

Telin  qapqara  idi,
Qaratel  bacım  mənim.
Qaşın  aypara  idi,
Qaratel  bacım  mənim.

Telin  gecədən  qara,
Sən  hara,  ağ  tel  hara?
Düşünmürdün  ağara
Qaratel  bacım  mənim.
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Duzun- çörəyin  vardı,
Arzun- diləyin  vardı.
Cəsur  ürəyin  vardı,
Qaratel  bacım  mənim.

Üstünə  bəla  gəldi,
Qonşudan  xəta  gəldi.
Elinə  cəfa  gəldi,
Qaratel  bacım  mənim.

Bahar – ömründə  qışdı,
İllər – yaşında  xışdı,
Telin – ağarmamışdı
Qaratel  bacım  mənim.

İl  oldu  zildən  qara,
İl  oldu  ildən  qara,
Gün  oldu  teldən  qara,
Qaratel  bacım  mənim.

Bəd  günlərin  bir  günü,
Qara  görüb  gününü,
Səslədi  ölümünü,
Qaratel  bacım  mənim.

Kaş ki,  ağ  tel  olaydın,
Anamtək  qocalaydın...
Cavan  canına  qıydın,
Qaratel  bacım  mənim.
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       BİR DAMLA  YAŞ

Oxucum bilirmi nələr gizlənib
Gözümdən süzülən bir damla yaşda?
Qəm-qüssə gizlənib, kədər gizlənib,
Gözümdən süzülən bir damla yaşda.

Nisgilli eşqimin hekayəti var,
Həsrətli çağların məlaməti var.
Yaralı qəlbimin şikayəti var
Gözümdən süzülən bir damla yaşda.

Haqsız adamların haqsız savaşı,
Didərgin kəslərin neçə təlaşı.
Yetim balaların gözünün yaşı,
Gözümdən süzülən bir damla yaşda.

Bütöv Azərbaycan hicranı vardır,
Yaralı Qarabağ məkanı vardır.
Şəhid oğulların  al-qanı vardır,
Gözümdən süzülən bir damla yaşda.

Qəlbimdə qəm, sevinc təndi, gəl ayır,
Şuşayla arada həsrət yaşayır.
Güləmail Vətən dərdi daşıyır
Gözümdən süzülən bir damla yaşda.
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ŞƏHİDİN DİLİNDƏ 
ŞƏHİD OLAN AD

Görəsən, bu qıza nə ad verim mən?
Şəhidin dilində şəhid olan ad.
Oğlanın düşmürdü adı dilindən
Şəhidin dilində şəhid olan ad.

Bilmirdi, ilk eşqin dadı nə idi?
Ömrün qəmgin çağı, şadı nə idi?
Görəsən, bu qızın adı nə idi?
Şəhidin dilində şəhid olan ad.

Qızı şad etməyə getməmişdilər,
Hələ ad etməyə getməmişdilər.
Hələ elçiliyi etməmişdilər,
Şəhidin dilində şəhid olan ad.

Bədbinliyi yoxdu, nikbindi hələ,
Arzusu, diləyi min-mindi hələ.
Şəhid dodağında gizlindi hələ
Şəhidin dilində şəhid olan ad.

Ölüm haqq işidir qoca dünyada,
Fələk gərdişdir qoca dünya da,
Ya Rəbb, adam kimi ölərmiş ad da...
Şəhidin dilində şəhid olan ad.
                                  30.09.2014.
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MƏRSİYƏM NƏĞMƏYƏ 
DÖNSÜN, İLAHİ!

Əlimdədir qələm, ağ varaqlarda
Çox şeir yazmışam indiyə qədər.
Mənim Qarabağım olandan darda
Hey yazır qələmim qəmli şeirlər,
Mərsiyəm nəğməyə dönsün, İlahi!

Gözləyir bizləri Qarabağımız,
İşləsin qılıncı qeyrətimizin.
Çəkilsin düşmənə dağ üstündən dağ,
Qurusun göz yaşı millətimizin,
Mərsiyəm nəğməyə dönsün, İlahi!

Yaman ziyankardır düşmənlərimiz,
Qoy sonu görünsün riyanın, şərin.
Sevincdən, fərəhdən nəğmə yazaq biz,
Gəlməsin səsləri mərsiyələrin,
Mərsiyəm nəğməyə dönsün, İlahi!

Deyirlər, dəlidir bu yazıq ana,
Deyirlər, özünü o unudubdur.
Fəryadı sığışmır bu gen cahana
Qara başdaşına gərdək tutubdur
Mərsiyəm nəğməyə dönsün, İlahi!

Ulu Vətənimin bir guşəsinin,
Ağlayan buludlar alıb üstünü.
Səsi eşidilmir zəfər səsinin,
Nəğmə yazacağam qələbə günü,
Mərsiyəm nəğməyə dönsün, İlahi!
                                       10.12.2012
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  ANAMIN LAYLASI

Dandan sökülüb gələn...Göylərin qapısını açan günəş kimi 
qoy qapıları analar açsın, Allah! qoy hər kəsin qapısı açıq olsun. 
Hər ana  bir günəş kimi aləmə nur saçsın. Bu dünyanı-cahanı 
işıqlandıran günəş-analar və qadınlar var olsun!

Qələm layla deyir yenə bu axşam,
Vətən torpağının bir sal daşıyam.
Ana laylasını unutmamışam,
Anamın laylası düşür yadıma. 

Anadır balanın şöhrəti, şanı!
Çal-çağır tutsa da bütün cahanı.
Ana laylasının əvəzi hanı?
Anamın laylası düşür yadıma.

Anam xanəndədir mənim gözümdə,
Mənim xəyalımda, mənim sözümdə.
Layla söyləsəm də hərdən özüm də,
Anamın laylası düşür yadıma.   

Ana laylasını xatırlayan dəm,
Güləmail çəkir tez-tez qüssə, qəm.
Hələ elə layla eşitməmişəm,
Anamın laylası düşür yadıma...

                           03.12.2014. 
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MƏN ŞƏHİD BALAMI
AĞLAMAQDAYAM

Övladlari şəhid olan analara
üz tutub deyirəm...

Gözümün yaşları səbəbsiz axmır,
Mən şəhid balama ağlamaqdayam.
Ürək təskinliyi yaxın buraxmır,
Mən şəhid balamı ağlamaqdayam.

Baladır ananın ciyərparası,
Ömürlük mehmanım etmişəm yası.
Ürəkdən silinməz bala yarası,
Mən şəhid balamı ağlamaqdayam.

Necə ağlamayım, hüzündədir can,
Daha yaş ağlama, gözüm, ağla qan.
Bəsdir, deməsinlər mənə ağlağan,
Mən şəhid balamı ağlamaqdayam.

Ağlama, özünə gəl deməsinlər,
“Gözünün yaşını sil” deməsinlər.
Şəhid anasına, “gül” deməsinlər
Mən şəhid balamı ağlamaqdayam.
20.01.2015.
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AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ!

Təntənəsi, şöhrəti,
Şanıdır sirdaşlığın.
Azərbaycan – Türkiyə!
Zirvəsidir dostluğun,
Rəmzidir qardaşlığın,
Azərbaycan – Türkiyə!

İki el arasında,
Nicat körpüsü var ki,
Ölümə zəfər çalan,
 Həyat körpüsü var ki,
Azərbaycan – Türkiyə!

Bu ittifaq sınanıb,
Uzun illərdən bəri.
“Bir millət,  iki dövlət”-
 Dilimizin əzbəri,
Azərbaycan – Türkiyə!

Sədaqətlər azalmaz,
Məhəbbətlər tükənməz,
Deyibdir Məmməd Əmin:
“Bayraq bir daha enməz”.
Azərbaycan- Türkiyə!

Səmimidir sözlərim,
Bu dostluq ki, bizdə var.
Zaman ötdükcə durar,
Dünya durduqca qalar,
Azərbaycan – Türkiyə!
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HƏLƏ Kİ, YAŞAYIRAM

Günlər hələ ki, mənə ömürdən yadigardır,
Ağır günlərim də var, xoş günlərim də vardır,
                                               Hələ ki, yaşayıram...
Yaşayıram arzuya, murada çata-çata,
Nə yaxşı, mən də varam, minnətdaram həyata,
                                                Hələ ki, yaşayıram...
Həm sevincdən uçuram, həm kədərə yanıram,
Büllur göz yaşlarımı ömrə bəzək sanıram,
                                              Hələ ki, yaşayıram...

Harda qalıb bilmirəm - ata-analı günlər?
Dodaqları nəğməli, əli xınalı günlər,
                                    Hələ ki, yaşayıram...

Hanı gənclik çağları, tələbəlik illəri?
Hay-küylü, izdihamlı, qələbəlik illəri,
                                 Hələ ki, yaşayıram...

Hələ ki, nəfəs gedir, hələ ki, nəfəs gəlir,
Arabir qulağıma “tələs!” deyə səs gəlir,
                                   Hələ ki, yaşayıram...

Kiməsə arzuyamsa, kiməsə diləyəmsə,
Yaşadan yaşadırsa, həyata gərəyəmsə,
                                           Hələ ki, yaşayıram...

                                                 21..11.2015
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O GECƏ
20 Yanvar gecəsi

Ah! Küçələr belə qan görməmişdi
O gecə, necə də qanlı bir gecə!
Qana yerikləyən can görməmişdi
O gecə, necə də qanlı bir gecə!

Hədəfə tutmuşdu gecədən  bəri,
Sovet Bakısını sovet əsgəri.
Gecə iztirabla doğdu səhəri,
O gecə, necə də qanlı bir gecə!

İlahi,o gecə məhşərdi, nədi?
Düşmən başımıza güllə ələdi.
Neçə dərd köynəyi qəm düymələdi…
O gecə, necə də qanlı bir gecə!

Tuş olduq bəlaya neçin, nədən biz?
Bədənsiz baş gördük, başsız bədən biz.
Sarsıldıq o gecə işgəncədən biz,
O gecə, necə də qanlı bir gecə!

Necə bəla idi, bu, necə zülüm!
O gecə cəfaydı, o gecə zülüm!
Bir də elə gecə görməsin elim,
O gecə, necə də qanlı bir gecə!
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DÜNYA BAŞIMA FIRLANIR

Gözlərimi bürüyüb nəm,
Dərya başıma fırlanır.
Mən Məcnun gəzən Leyliyəm,
Səhra başıma fırlanır.

Ümidlərim-söz zərimdə,
Arzularım-gözlərimdə,
Diləklərim-sözlərimdə
Misra başıma fırlanır.

Güləmail, demişəm ki,
“O qədər qəm yemişəm ki!..”
Dünyaya neyləmişəm ki,
Dünya başıma fırlanır.

XONÇASI BAĞLI ŞƏHİD

Mərd oldu, igid oldu,
Başı papaqlı şəhid.
Döyüşdə şəhid oldu
Əli yaraqlı şəhid

Yolu boranlı-qarlı,
Qəlbi qəmli, qübarlı.
Ürəyi intizarlı,
Sinəsi dağlı şəhid.

Tale çarə qılmadı,
Qədəri qaçılmadı.
Xonçası açılmadı,
Xonçası bağlı şəhid.
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LALƏLİ (LƏLƏ) TƏPƏ

 Aprel döyüşlərində 
qazandığmız qələbə münasibəti ilə

Ey böyük yaradan, həmd olsun sənə,
Laləli təpəni aldı Əsgərim!
Bu çəmən, bu çiçək mənimdir yenə,
Laləli təpəni aldı Əsgərim.

Xainlik, xəbislik düşmənə qaldı,
Əsgərim döyüşüb qələbə çaldı.
Lalə mənə qaldı, gül mənə qaldı,
Laləli təpəni aldı Əsgərim.

Çox da öyünməsin yağı, alarıq,
Bağçanı alarıq,bağı alarıq.
Təpəni almışıq, dağı alarıq,
Laləli təpəni aldı Əsgərim.

Gün gələr, yetişər zəfər çağı da,
İgid əsgər gərək Ləşkər dağıda.
Geri qaytararıq Qarabağı da,
Laləli təpəni aldı Əsgərim.

ŞƏHİDİN ANA NALƏSİ

Sinəmdədi dərdim açın-arayın
Ürəyində qaldı ülvi arzular.
İçimdə hönkürür şəhid harayı,
İndi oğul, nisgili ilə keçən günüm,
Söyləyir görmədin,
Oğul toyunu.
Yandırın sinəmin göynəyini 
                        yarasına basın.
Alnındakı qanını  
            gözümün qarasına basın.



38

Üfüqləri qızardan şəhidlərin qanı.
Göyləri şəhid edən
                   Şəhidin ana naləsi...

TURAN ELLƏRİTURAN ELLƏRİ

Nə sərhəd, nə qala,  
nə çəpər, nə sədd, 
nə saray,
      nə də ki öy övladıdır!
Tanrı tək göylərdə  
       tutubdur qərar,  
Tanrıdan doğulub, 
     göy övladıdır, 
Turan elləri!

Ağır hadisələr  
burulğanında,  
          yaşamaq həvəsi,
həyət nəfəsi, 
          qalıb canında!
Necə əsrar olub,  
nə sirr olubdur,
Turan elləri!

Yayılıb cahanın 
min bir yerinə, 
      min torpağına.
Üfüqdən üfüqə  
dənizlərinə, 
geniş yurdlarına,  
   gen torpağına.
Böyük bir sədd olub,
Çin torpağına
Turan elləri!
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Günəşin ardınca
Qoşub, gün olub!
 Batı göylərində  
qamçıya dönüb, 
nizəsini yerə 
vurub,
,hun olub!
Doğudan Batıya 
   zəfər nidalı 
bir akın olub
Turan elləri!

Bir yandan Tanrıdağ,
Ötükən, Dərbənd,
Bir yandan
İstanbul, Bakı, 
Almatı,
Bişkək, Ərbil, Mosul,
Aşqabad, Daşkənd
       olub sənin yurdun
Turan elləri!
Min bir ordu gələ, 
min fi tnə qura
basılmazdır ordun
Turan elləri!
Qoy doğsun günəşin, 
 parlasın ayın,
  ulasın boz qurdun,
Turan elləri!

01.09.2013
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DƏRD YAZIRAM

Qışdır…
Xocalıda köçhaköçdü.
Yolları buz bağlamış  
     evlərin nə qapısı,  
nə pəncərəsi qalmış.
İçərisi dolu, boşalmamış 
 yükləri, dərz bağlamış 
dərd daşları.
Talan olub yurd yerləri, 
                       yurd daşları…
Söz tapmayıb  
            dərd yazıram,
Dağları qar, çölü biyaban -
                           daş bitirir, 
yaz yazıram…

Gözlərdən axan yaş ha deyil…
       Qanlı Araz yazıram.
Üstümüzə tökülən 
           tükənməz bu dərd, 
hey ulayır, ulayır.
Özümə həmdəm  
           dərd yazıram…

YAZ, QƏLƏM!

İtirirəm hövsələmi, dözümü,
Günlər ötür, hər ömür - gün düzümü.
Sənsiz keçən gecəmi, gündüzümü,
Axşamımı, səhərimi yaz, qələm!
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Gecə oyaq qalmağımı yazmısan,
Necə ilham almağımı yazmısan.
Hərdən gülər, xoş çağımı yazmısan,
İndi isə kədərimi yaz, qələm!

Ey qələmim, bağban ara bağıma,
Bağladılar yadlar qara bağıma.
Gedəcəyəm hökmən Qarabağıma!
Qarabağa səfərimi yaz, qələm!

Heç bilirsən, nələr yazmaq istərəm?!
Qələbədən xəbər yazmaq istərəm!
Neçə-neçə əsər yazmaq istərəm,
Yazılmayan əsərimi yaz, qələm!

QARABAĞIM, VAY!
Analar mərsiyə deyir, İlahi

Büsatlı, nəğməli günləri vardı.
Gözəl Xankəndində Xan oxuyardı.
Eşq cana gələrdi, can oxuyardı
Neçə çal-çağırım, xoş novrağım, vay!
                                   Qarabağım, vay!

Laləzar torpağı xatırlayıram,
Fərəhi, novrağı xatırlayıram.
O, vaxtı, o çağı xatırlayıram
Ötən əyyamım vay, ötən çağım, vay!
                                Qarabağım, vay!
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Sahibi gülüstan yaratmış idi,
Füsünkar bir cahan yaratmış idi.
Bağbanı bağ-bostan yaratmış idi
Düşmən torpağında qalan bağım, vay!
                                 Qarabağım, vay!

Mən elə ruham ki, cana bağlıyam,
Ondan ayrılmaram ona bağlıyam.
Artıq neçə ildi sinə dağlıyam
Köksümə çəkilən sinə dağım, vay!
                                Qarabağım, vay!

İnşallah, olarıq zəfərə nail,
Bizi tərk eyləyər bu acı nisgil.
Daha söyləmərik, ay Güləmail?
Yağının pozduğu təmtarağım vay!
                                Qarabağım, vay!

                                    
AZƏRBAYCANIM!

Mən sənə can dedim, çünki canda can
Səninlə canlanır, Azərbaycanım!
Dünyaya gələndən  damarımda qan,
Eşqinlə dolanır, Azərbaycanım!

Min fi tnə sağında, mini solunda,
Aslan qüvvəsi var polad qolunda!
Gör neçə min ildir haqqın yolunda
Odlara qalanır Azərbaycanım!

Haqqa söykənibdir kökün, dayağın,
Uzaq ulduzlardan gəlir sorağın.
Harda ədalət var, üçrəng bayrağın
Orda dalğalanır, Azərbaycanım!
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Mərmərədən Altay dağlarınacan,
Kazandan Təbrizin bağlarınacan,
Hamı bir ağızdan sənə deyir-can,
Səni qardaş sanır, Azərbaycanım!

Adınla qoşadır sevinc, səadət,
İnsana, millətə, haqqa məhəbbət.
Batıdan, doğudan gör neçə millət
Sənə ünvanlanır, Azərbaycanım!

Şair də səninlə ilhama gəlir,
Şeir adlı dinə, imana gəlir,
Qutsal bayrağını salama gəlir
Quştək qanadlanır, Azərbaycanım!

11.10.2014.

DAĞLARDA 
ŞƏHİD SƏSİ  

  
Dağlardan şəhidlərmizin 
                             səsi gəlir,
Eşidirəm o səsləri...
Karmısınız, ay dağlar.
Məgər eşitmirsinizmi?
Sizdən şəhidlərmizin  
              qisas nəğməsi gəlir...
Sizdən şəhidlərmizin səsi gəlir,
Şəhidlər sərhəddi Vətənə!

Şəhiddən başlayır vətən,
          Şəhiddə bitir vətən sərhədləri...
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Ey vətənimin soydaşları!
        Ey millətimin şəhidləri!
Qalxın, qalxın, qollarınızı 
             dolayın boynuma
 sərhəd kimi.
Qalxın, birlikdə keçək hucuma,
 Dayanaq vətənin keşiyində!
Şəhidlər oyaqdı vətən sərhədində...

Bu görüş nə görüşdü?!
               qara bir buludam,
Gözlərimdə qan...
         Ey insanlar, oyanın,
Vətənin keşiyində dayanın.
                         Şəhidlər üşüməsin...
Eşitsin ana vətən,
       Bilsin bütün insanlar!

Ürəyim göynəyir,
              Sinəmdə yara...
 duz basılmış kimi,
           Sinə daşım göynəyir.
Yurdumun dağı, daşı göynəyir.
Oyanın, şəhidlərim, oyanın! 
                     Siz ölməmisiniz!
Toxum olub yerə əkilmisiniz!
Təzədən cücərib, göyərmisiniz!...
Siz vətənin keçilməz sərhəddisiniz!
Ey şəhidlərim, oyanın!
Durun ayağa!
Şəhidlik qismətimizdir,
Qoymayın vətəni şəhid olmağa...

                            19.01.2014.
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VƏTƏNƏ MƏKTUB YAZ,
ƏSGƏR!

Siz ey kipriklərindən
      sərhədlərə hasar çəkənlər,
Alınmaz qalalar  hörənlər!
Siz ey evi səngər olan əsgərlər!
Vətənə məktub yazın,
Vətən torpağına hərarət gəlsin.
Bütün torpaqlara bərəkət gəlsin...
Qoy  dünyamıza təpər,
                hərəkət gəlsin.
Dünyanın dizi yox ki,-  
                              əyilməz...
Siz də əyilməzsiniz  
                   bu dünya kimi.
Siz vətənə məktub yazın
Yazın...
Hər məktub bir kitab, bir dastan olsun.
Bizi səsləyir 
             qələbə müjdəsi,  
 zəfər nəğməsi...
Bu nəğmələr şəhidlərmizə,
Qoy əsgər dostlarından
...bir soraq, ərməğan olsun...

                                 11.12.2014.
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 ANA NALƏSİ

Düşmənin başına daş niyə düşmür?
Bir ana ağlayır məzar başında.
Cəlladın gözündən yaş niyə düşmür?
Bir ana ağlayır məzar başında.

Dağılır ölkələr, yurdlar, vətənlər...
Saralır bağçalar, güllər, çəmənlər...
Neçin məhəl qoymur gəlib-gedənlər?
Bir ana ağlayır məzar başında.

Bu günün dərdini sabah çəkirlər,
Savabı boşlayıb, günah çəkirlər.
Nə fəryad anlayır, nə ah çəkirlər
Bir ana ağlayır məzar başında.

Bu ah şəhidi də oda yaxacaq,
Qulaq ver, məzardan nalə çıxacaq.
İndicə içindən lalə çıxacaq,
Bir ana ağlayır məzar başında.

Neçin yaşayan var qübar içində?
Ədalət varmıdır rüzgar içində?
Bir şəhid uyuyur məzar içində,
Bir ana ağlayır məzar başında.

25.01.2013
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ŞƏHİD ANASI

Dərdin dağlara getməsin…
dərdin dağlara getsə 
Şəhid edərsən dağları,
               Şəhid anası!
Dərdini döndər gülə,
Şəhid məzarını bəzəsin.
Dərdini döndər yelə,
        xoş bir soraq gətirsin.
Qələbə müjdəsi yetirsin
Şəhid ruhuna!
Dərdini döndər dilə,
Şəhidləri oxşasın 
     qaldırsın, 

Şəhidlik zirvəsindən
             söz zirvəsinə!
              Şəhid anası,
 dərdini 
          dağa göndərmə, 
   çəkə bilməz… 
             çəkə bilməz…
Şəhid edərsən dağları,
             Şəhid anası!

VƏTƏNİMLƏ 
YAŞAYIRAM

Saf məhəbbət vutğunuyam,
Dözüm, taqət vurğunuyam,
Mən təbiət vurğunuyam,
Çəmənimlə yaşayıram.

Səslər məni düzüm, çölüm,
Neçə-neçə, gözəl gülüm…
Qərənfi lim, qızılgülüm,
Süsənimlə yaşayıram.

Dərdimin bir kor gözüsən,
Dilimin sən lal sözüsən.
Həsrətimin lap özüsən,
Küsənimlə yaşayıram.
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Aman verdin, qəm öyünə,
Sədd çəkilib toy-düyünə…
Yox ümidim gələn günə,
Dünənimlə yaşayıram.

Sinə gərdim hər möhnətə,
Çox əzaba, əziyyətə…
Düşsə də yolum qürbətə,
Vətənimlə yaşayıram.

ANAMA DEYİN Kİ
Döyüşdə qəhrəmancasına həlak olan şəhidin 

yoldaşlarına dediyi son söz.

Anama deyin ki, qəbrim qazılıb,
Daha məktubumu gözləməsin qoy.
Deyin  alnıma şəhidlik yazılıb,
Daha məktubumu gözləməsin qoy.
Şəhid qəbrim abidədir vətənə!

Deyin ki, ürəkdə qaldı sözləri,
Çox arzu-diləkdə qaldı sözləri.
Daha yol çəkməsin ana gözləri,
Daha məktubumu gözləməsin  qoy.
Şəhid qəbrim abidədir vətənə!

Deyin ki, taqəti yoxdur qolunda,
Əcəl sağındadır, ölüm solunda.
Canı fəda etdi vətən yolunda
Daha məktubumu gözləməsin qoy.
Şəhid qəbrim abidədir vətənə!
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DAHA GERİ QAYITMA

Çıxıb gedirdin niyə?
Daha geri qayıtma.
Mən bağışlayım deyə
Daha geri qayıtma.

Həzin-həzin sızlaram,
Hələ təzədir yaram,
Geriyə qayıtmaram
Daha geri qayıtma.
Hicran yolun tut daha,
Könlünü ovut daha,
Gerini unut daha,
Daha geri qayıtma.

Kaman sənin, ox sənin,
Aşiqin nə çox sənin,
Daha yarın yox sənin,
Daha geri qayıtma.

Divanə ol qəmi gəz,
Pərvanə ol, şəmi gəz,
Get bütün aləmi gəz,
Daha geri qayıtma.

                     09.06.2015
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MƏNDƏN SEVGİ ŞERİ 
İSTƏMƏ DAHA

Şeir yazmağımı istəsən əgər, 
Məndən sevgi şeiri istəmə daha.
Sevgi şeri yazmaq asandır məgər?
Məndən sevgi şeiri istəmə daha.

Bir şirin röyanı istədin, verdim,
Vüsalı, hicranı istədin, verdim.
Eşqadlı dünyanı istədin, verdim
Məndən sevgi şeri istəmə daha.

Qürbət şeirləri desən, yazaram,
Hikmət şeirləri desən, yazaram.
Nifrət şeirləri desən yazaram,
Məndən sevgi şeri istəmə daha.

Misralar içində azmağa dəyməz,
Alın yazısını pozmağa dəyməz.
Sevgi şeirləri yazmağa dəyməz,
Məndən sevgi şeiri istəmə daha.

                                       01.02.2015

SƏNSİZLİK QORXUSU
Düşünürəm, görəsən,bu uzun sürən  xəstəlik

məni yenəcək, yoxsa mən onu?

 Nə üçün yaranıb? Nə qorxudur bu?
Canımda sənsizlik qorxusu vardır.
Səndən ayrılmadım həyatım boyu,
Canımda sənsizlik qorxusu vardır.
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Mənim xəyalımda, ah nələr gəzir...
Qəlbimdə nə üçün şübhələr gəzir?
Həyəcan canımı nə yaman üzür,
Canımda sənsizlik qorxusu vardır.

Pərişan olmuşam nə üçün indi?
Ürəyim sənindir, könlüm sənindir.
Çox illər qorxusuz yaşadım, indi
Canımda sənsizlik qorxusu vardır.

Hicri Güləmail bitirəcəkmi?
Gülüstan gülünü itirəcəkmi?
Gül öz bülbülünü itirəcəkmi?
Canımda sənsizlik qorxusu vardır.

                                          20.03.2015.

HARDASAN?

Sahib ol, eşq qızıl tacım var,
Hardasan?..
Mənim təkcə sənə ehtiyacım var
Hardasan?..

Nə şad günüm gəlib, nə xoş çağ qalıb,
Qələmim yazmayır, vərəq ağ qalıb.
Mənə sənsiz darıxmaq qalıb
Hardasan?..

Sanma ürək yenə «döz» deməyində,
Sanma dilim yenə söz deməyində...
Gözlərim yolunu gözləməyində
Hardasan?..
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Kədər nuş eyləyib, qüssə yeyən var,
Hayana getmisən, qayıt deyən var.
Gəl ki, səndən ötrü qəribsəyən var
Hardasan?..

Gizlənib nə qədər sözlər sinədə,
Sənin gəlişini gözlər sinədə,
Ey ilham pərisi, görün yenə də,
Hardasan?..

17.09.2013

GÖYDƏN ASILAN SEVGİ

Səni mən görmürəm nə vaxtdan bəri,
Göydəsən, sevgimiz göydən asılıb.
Bu kəsin uzanıb sənə əlləri,
Göydəsən, sevgimiz göydən asılıb.

Neyləyim, ürəyim yaralı qalıb,
Gözün gözlərimdən aralı qalıb.
Nə vaxtdır əllərim uzalı qalıb,
Göydəsən, sevgimiz göydən asılıb.

Sənə vurulmuşam niyə, bilmirəm,
Buludu əynimə geyə bilmirəm.
Sənə “yer adamı” deyə bilmirəm,
Göydəsən, sevgimiz göydən asılıb.

Görürəm arada bəyaz pərdə mən,
Səbirlə dözürəm bu xoş dərdə mən,
Görə bilməyirəm səni yerdə mən,
Göydəsən, sevgimiz göydən asılıb.
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Yer sevgisi deyil sevgimiz, ey yar,
Uçub göy üzündə tutubdur qərar.
Ay aman, göydə də dar ağacı var,
Göydəsən, sevgimiz göydən asılıb.

                                29.11.2014

KAŞ Kİ...

Mənə şirin dillə çox söz deyərdin,
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.
Necə də ürəkdən dilləndirərdin,
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.

Xoş sözlə doldurub söz zəmbilini,
Şam kimi yandırıb eşq qəndilini,
Öyrənə bilmişdik sevgi dilini,
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.

Dilimiz deyəni gözümüz gördü,
Cümləmiz eşitdi, sözümüz gördü,
Cüt aşiq qumrutək dil-dil ötürdü
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.

Vüsal başa çatdı, hicran başladı,
Fəraq hiddətilə gözü yaşladı.
Görəsən, bizləri kim qarğışladı?
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.

Ünsiyyət kasası nə yaman doldu?
Nə üçün ülfətə nöqtə qoyuldu?
Bilmirəm mənə nə, sənə nə oldu?
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.
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Mən sənə mail idim, sən mənə mail,
İndi ayrılığa olmuşuq qail.
Necə də qəmlidir bu Güləmail
Kaş ki, susmayaydı o eşqin dili.

                                   08.09.2014  
 

MƏN SƏNİ SEVDİM Kİ,
SEVGİ SEVİNƏ

Türk şairəsi Nihal Mirdoğanın 
bacımın “Xatırla məni” şerinə nəzirə

Bizim bu sevgimiz bizə bəzəkdir,
Mən səni sevdim ki, sevgi sevinə...
Müqqədəs bir sevgi sevinəcəkdir.
Mən səni sevdim ki, sevgi sevinə...

Bizə Məcnun kimi yol göstərən var,
Ürək təqdim edən, könül verən var,
Sevgi sevincini çoxmu görən var?
Mən səni sevdim ki, sevgi sevinə...

Bu sevgi göz yaşı tökməyəcəkdir,
Sanıram bu sevgi cahanda təkdir,
Bu sevgi müsibət çəkməyəcəkdir,
Mən səni sevdim ki, sevgi sevinə.

Fikrim açıq-aşkar, sözlərim gerçək,
Səni mən sevirəm əsl aşiqtək,
Təzə bir sevgi də çiçəkləyəcək,
Mən səni sevdim ki, sevgi sevinə...

17.10.2014.
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ÇATA BİLMİRƏM, 
BİLMİRƏM

Şirin günlər uçub getdi,
Tuta bilmirəm, bilmirəm.
Gözlərimnən yuxu itdi,
Yata bilmirəm, bilmirəm.
Hey deyərdin gərəyimsən,
Ayrı düşdüm diləyimdən.
Məhəbbəti ürəyimdən,
Ata bilmirəm, bilmirəm.

Yetişməyir kimsə dada,
Sənli həyat düşür yada,
Sən atlısam, mən piyada,
Çata bilmirəm, bilmirəm.

                               03.08.2014

NİYƏ AXI?

Səni anıram
Səndən yazıram...
Nədən cavab yazmırsan?
Axı o yazını, o ərki,
                 itirəcəksən.
O ərk, ürəkdə  eşqin  yeri.
Qorxuram o yer boş qala,
O mənim yerim...
Fəryad edir, 
          Hay- haray salır ürək
Qoyma...qoyma...o eşqin  
                   odu sönəcək.
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Axı bu yollarda
           tək-tənha qalacaq.
Baxıb görəcəksən
                qapını döyən yox.
Yanıb-yaxılacaqsan,
Niyə cavab yazmırdım? 
                            Niyə axı?
Biləcəksən tək-tənhasan.
Səhrada 
      susuz qalmış
             tənha ağac kimi...
Kimlərsə yanından
               qoşa ötəcəklər.
Şərqi söyləyib 
       bülbüllər təki ötəcəklər.
Onda...onda... yanıb yaxılacaqsan
Niyə cavab yazmırdım?
                                   Niyə axı?
Ürəkdə boş qoyduğun
             O eşq-sevda yeri, 
dəniz ləpələri təki 
              sahilə çırpılacaq, 
 çilik-çilik olacaq,
Bunları ürəyə 
         yığa bilməyəcəksən,
Üşüyüb-göyərəcək...
Sahilin qaranlığında 
               yox olub itəcək.
Hər  şey beləcə bitəcək.
Onda deyəcəksən:
Niyə yazmırdım?...
               Niyə axı?..

27.06.2010.
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ÖTƏN GÜNLƏRİM

Keçdi ötən günlər bir anlıq kimi,
Daim yada düşür ötən günlərim.
Bir anda ötüşən cavanlıq kimi
Daim yada düşür ötən günlərim.

Yadıma anamın nağılı düşür,
Saçıma çəkdiyi siğalı düşür.
Təndirə yapdığı qoğalı düşür,
Daim yada düşür ötən günlərim.

Yadıma kəndimin havası düşür
Babamın dəryazı, yabası düşür.
Nənəmin geydiyi libası düşür,
Daim yada düşür ötən günlərim.

Paltarı-palazı günə verərdik,
Çəmənə sərərdik, gülə sərərdik.
Yemlik qoparardıq, turşəng dərərdik,
Daim yada düşür ötən günlərim.

Düzü adlayardıq, dağa çıxardıq,
Üzərrik toplardıq, yarpız yığardıq.
Dağın zirvəsindən günə baxardıq,
Daim yada düşür ötən günlərim.

Həftələr ötəndə,  ay ötüşəndə,
O günlər birər-birər yada düşəndə.
Arabir gedirik yenə də kəndə...
Daim yada düşür ötən günlərim.
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Yetişib şairtək şərəfl i ada,
Xoş ömür yaşadım mən bu dünyada.
Yaşım çoxaldıqca çox düşür yada
Daim yada düşür ötən günlərim.

                10.06.2014

PƏNCƏRƏ

Nəvəm Muradla dənizi 
seyr edərkən..

Nə tarla, nə də ki, zəmi görürəm,
Dənizə açılır pəncərəm mənim.
Gözümün önündə gəmi görürəm,
Dənizə açılır pəncərəm mənim.

Göyü bu dənizə heyran görürəm,
Baxıram mavidir hər yan, görürəm.
Dənizlə qırılmaz peyman görürəm,
Dənizə açılır pəncərəm mənim.

Necə xoşlamayım bu mənzərəni?
Füsunkar eyləyir su mənzərəni...
Bu dəniz ilhama gətirir məni,
Dənizə açılır pəncərəm mənim.

Mən dənizə yaram, dəniz mənə yar,
Dənizlə ülfətim, ünsiyyətim var.
Kaş ki, pəncərəmi qapamasınlar...
Dənizə açılır pəncərəm mənim.

                                           03.12.2012
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YARPAQ

Payız yarpağıyam, budaq üstəyəm,
Bir azdan saralıb, solasıyam mən.
Ağac vətənimdir, ayaq üstəyəm,
Sonda qara yerin olasıyam mən.

Ayaqlar altında çəmən, baxıram,
Gah qəmli baxıram, gah şən baxıram.
İndi aşağıya üstən baxıram,
Bir  gün ayaq altda qalasıyam mən.

Nə olsun susuram, dilsizəm məgər?
Bir azdan səsimi eşidəcəklər.
Hey atıb-tutanda məni küləklər,
Xəzəl təranəsi çalasıyam mən…

LƏPƏLƏR

Gəldim yenə sahilə-
dənizlə üz-üzə- 
         yol gedirəm gecə-gündüz.
Dəniz mənlə dərdləşir.
Ləpələrdi dilim deyə. 
O dil məni gah ağladır, gah güldürür
Hərdən layla, bayatı deyir:
Ovudur, kiridir məni.
Hərdən də analar kimi saçımı sığallayıb  
oxşayır məni...
Hərdən küləklər vurduqca 
dənizin gah yoxuşuna çıxıardır, 
gah da enişinə düşürür məni.
Düşündüm bu yolda
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Dəniz bəlkə dərdimi qucaqlar...
-Ah çəkib dedi:- dalğalar qırışlarım,
Onlar mənim dərd yüküm,
 Gah sahilə çırpıram, gah da göylərə...
Sən də biri...

06.09.2013.

GÖZLƏYƏCƏYƏM...

Səndən nə xəbər var, nə də səs-səda,
Mən səni həmişə gözləyəcəyəm.
Sənin gəlməyinə güman yoxsa da,
Mən səni həmişə gözləyəcəyəm.

Nə zaman ki, səndən ayrı düşmüşəm,
Gözləmək olubdur ömürlük peşəm.
Heç kimi bu təhər gözləməmişəm,
Mən səni həmişə gözləyəcəyəm.

Əskik olmayacaq qəlbimdən bu yük,
Kaş əskik olmasın heç kimdən bu yük!
Dözümüm də böyük, səbrim də böyük
Mən səni həmişə gözləyəcəyəm.

Başımın üstünü qar alsa da lap,
Kökü gözlərimi saraltsa da lap,
Dözümü, səbrimi daraltsa da lap,
Mən səni həmişə gözləyəcəm.

Nisgilin, həsrətin doludu canda...
Nə qədər ki, qalıb eşq odu canda
Mənə inansan da, inanmasan da,
Mən səni həmişə gözləyəcəyəm.
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PƏRİŞANLIQ

Səbrim tükənir mənim get-gedə,
Əvvəlki xoşbaxış nəzər görünmür,
Evdə qan-qaralıq hökm sürmədə.
Evdə nikbinlikdən əsər görünmür.
Hamı qayğıkeşdi, həm xeyirxahdı,
Ülfət görünürdü burda hər kəsə.
Əvvəllər evimdə sevinc şah idi,
Kədər hökm sürür evdə indisə.

İndi gülümsəmir şəfəqlər üzə,
Sükut kənar olmur, dayanıb indi.
Sonda, yad olmuşuq bir-birimizə,
Hərə öz-özünə qapanıb indi.

Söz yaza bilmirəm əvvəlki təki,
Canımdan şairlik xülyası itib
İstilik azalıb sözlərimdəki,
Sanki həyatımın mənası itib

Canda həyat eşqi sönüb təmamən,
Ayrılıq vüsala qələbə çalıb.
Çoxalıb qapqara saçımda ağ dən,
Gözümün nuru-ziyası yaman azalıb.

Verəcək ruhuma təskinliyi kim?
Ya Rəbb, xoş günümə qalmayıb güman.
Həyatı tərk edib getdi gəlinim,
Oğlum pərişandır, nəvəm pərişan.

Dünyamı görmürəm əvvəlki kimi,
Qızlarım gözümə pərişan dəyir.
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Məhzunluq bürüyüb neçin evimi?
Həyat yoldaşımın üzü gülməyir.

Səbrim tükənir mənim get-gedə,
Əvvəlki xoşbaxış nəzər görünmür.
Evdə qan-qaralıq hökm sürmədə,
Evdə nikbinlikdən əsər görünmür.

08.03.2013
***

Gəldim sahilə,
dedim ümmana:
dərdimi qucaqla,
halıma ağla!
Belə söylədi ümman:
-Sən öz dərdini çəkirsən,
Mən yaşadığım məkanın.
Kimin dərdi böyük?
Sənin, yoxsa ümmanın? 

 06.05.2012

BİR ŞEİR HƏSR ELƏ 
MƏNƏ DƏ, ŞAİR

Deyirlər ilhamın hey coşub-daşır, 
Bir şeir həsr elə mənə də, şair.
Mənimsə ilhamım mənlə dalaşır,
Bir şeir həsr elə mənə də, şair.

Şeri süsənə də həsr eləyirsən,
Çölə, çəmənə də həsr eləyirsən,
Elə, vətənə də həsr eləyirsən,
Bir şeir həsr elə mənə də, şair.
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Şeir gülün olsun, gülabın olsun,
Demirəm barəmdə kitabın olsun,
Yaz ki, xahişimə cavabın olsun.
Bir şeir həsr elə mənə də, şair.

Elə şeir yaz ki, düşsün qoy dilə,
Yayılsın obaya,yayılsın elə,
Bir şeir həsr elə Güləmailə,
Bir şeir həsr elə mənə də, şair.

KİMİN GÖZÜ DƏYDİ 
GÖRƏSƏN ONA?

O, sevgi deyildi, sanki nağıldı,
Kimin gozü dəydi görəsən, ona?
Bəs sevgi qəsrimiz niyə dağıldı?
Kimin gözü dəydi görəsən ona?

Vəslimiz  hicranın  tuşuna  gəldi?
 Gücü  gözlərimin  yaşına  gəldi?
Nə  işdi aşiqin  başına  gəldi
Kimin  gözü  dəydi  görəsən, ona?

Mən  buna  qəzavü qədərmi  deyim?
Qəfi l  gələn  bəla  gedərmi  deyim?
Daha  aşiq  olmaq  hədərmi  deyim?
Kimin  gözü  dəydi  görəsən, ona?

Mən  ona  iblisin  özü  deyimmi?
Kəsilsin  dilinin sözü  deyimmi?
Çıxsın  bədnəzərin  gözü  deyimmi?
Kimin  gözü  dəydi  görəsən, ona?
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Sevgisi  əzizdi  Güləmailin,
Sahilsiz  dənizdi  Gülamailin.
Eşqi  tər - təmizdi  Güləmailin
Kimin  gözü  dəydi  görəsən, ona?

04.04.2011
 

ÜÇ HƏMDƏM
Oğlum Kənanın duyğuları

Yenə kədərim var, yenə təkəm mən,
Bir mənəm, bir şəklin, bir də xəyalın.
Əgər belə getsə öləcəyəm mən,
Bir mənəm, bir şəklin, bir də xəyalın.

Elə ki, eşqini yardan yar aldı,
Hövsələm tükəndi, səbrim daraldı,
Bunlar səndən mənə təsəlli qaldı:
Bir mənəm, bir şəklin, bir də xəyalın.

Dağ üstən dağ çəkir bu qübar mənə,
İndi səndən yaxın de kim var mənə?
Ömürlük qalıbdır yadıgar mənə,
Bir mənəm, bir şəklin, bir də xəyalın.

Sən gedəndən  bəri mənə qəm qalıb,
Fərəhim yoxalıb, dərd, ələm qalıb.
Sənsizəm yanımda bir oğlun qalıb:
Bir mənəm, bir şəklin, bir də xəyalın.

Dünya görməmişdi belə maili,
Qoy hamı pərişan bilə maili.
Təkcə ovunduran Güləmaili...
Bir mənəm, bir şəklin, bir də xəyalın.
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GÜNAHSIZAM

Sənsən havadarım, sənsən pənahım,
Günahsızam.
Neyləyim, sevməksə əgər günahım
Günahsızam.

Bu aşiq tək sənlə danışar, gülər,
Bu sevən  səninlə sevər, sevilər...
Hər adamda günah görünə bilər
Günahsızam.

Günah etmişəmmi, olum günahkar,
Eşqimə eşqintək təmiz təməl var.
Məndə qucaq-qucaq savab əməl var,
Günahsızam.

Nələr çəkdiyimi həzin can bilər,
İnsan haqq biləni haradan bilər?
Kimdə günah varsa, Yaradan bilər,
Günahsızam.

Əzizim, hər güldə axtarma günah,
Ləkəsiz könüldə axtarma günah.
Sən Güləmaildə axtarma günah,
Günahsızam
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SEVGİLİM

Sən getdin, itirdim mənsə həmdəmi,
sevgilim.
Qəlbə həmdəm etdin kədəri,qəmi,
sevgilim.
Canımda qüssə var, ruhum deyil şən,
Nizami demişkən, Xəyyam demişkən
Sevgi qədəhini daşa vurdun sən,
sevgilim.

Köməyim yox oldu, həyanım itdi,
Ümidim qalmadı, gümanım itdi.
Sanki cahan boyda cahanım itdi,
sevgilim.

Ürəkdə qalmadı səbir də hətta,
Tükəndi dözüm də, bitdi səbat da.
Sevgi yaşadırmış məni həyatda,
sevgilim.

O şirin günləri salanda yada,
Qəlb fəğana düşür, könül fəryada.
Axı yetim qaldı sevgim dünyada,
sevgilim.

01.10.2013

HƏRDƏN İTMƏYİM GƏLİR

Gözün dərinliyində 
Hərdən itməyim gəlir.
Sözün şirinliyində 
Hərdən itməyim gəlir.

Dünya-ulu dünyadan,
Qəmlə dolu dünyadan,

Səninlə bu dünyadan
Hərdən itməyim gəlir.
Allahım, ver dözümü,
İtirməyim sözümü.
Tapmaq üçün özümü,
Hərdən itməyim gəlir.
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GƏL  MƏNİM  YUXUSUZ 
GECƏLƏRİMƏ

Gecələr  gəlməyir  gözümə  yuxu,
Gəl  mənim  yuxusuz  gecələrimə.
Oyağam,  baxmayır  sözümə  yuxu,
Gəl  mənim  yuxusuz  gecələrimə.

Əlvida  nəğməsi  çalıb  getmisən,
Məni  qəm-  qüssəyə  salıb  getmisən.
Yuxumu  gözümdən  alıb  getmisən,
Gəl  mənim  yuxusuz  gecələrimə.

Gəl,  gecətək  qara  gözünü  görüm,
Səsini  eşidim,  üzünü  görüm.
Yuxu  əvəzinə  özünü  görüm,
Gəl  mənim  yuxusuz  gecələrimə.

Gedibsən,  qalmışam  necə  yuxusuz,
Yolunu  gözləyir  küçə  yuxusuz.
Sən  gəlsən, darıxmaz  gecə  yuxusuz,
Gəl  mənim  yuxusuz  gecələrimə.

Bəxtimiz  ağarmaz  birgə  olmasaq,
Gəl  ki,  qaranlığın  içində  azaq
“Yuxusuz  gecələr” nəğməsi  yazaq,
Gəl  mənim  yuxusuz  gecələrimə.
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DƏRD

Zavallı  ürəyim,  kövrək  ürəyim,
İstəmir  ürəkdən  poza  dərdini.
Ürəyə  nə  deyim,  qəlbə  nə  deyim?
Deməyir  ogula,  qıza  dərdini.

Yazır  sinəsinə  sözləri  şair,
Dolaşır  dagları,  düzləri  şair.
İncitmək  istəmir  dəftəri  şair,
İstəmir  dəftərə  yaza  dərdini.

Həyata  çox  verib,  az  gotürübdür,
İlham  pərisindən  naz  götürübdür.
Qələmdən  əl  çəkib  saz  götürübdü,
Güləmail  deyir  saza  dərdini,
Bəlkə  tarixlərə  yaza  dərdini.

SƏN BİR YANDAN, 
MƏN BİR YANDAN

Bir otaqda yaşayırıq,
Sən bir yanda, mən bir yanda.
Hicran yükü daşıyırıq
Sən bir yanda, mən bir yanda.

Qəlbimizin qəmi ayrı.
Zili ayrı, bəmi ayrı...
Leyli-Məcnun kimi ayrı
Sən bir yanda, mən bir yanda.
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İki baxış, iki nəzər...
Neçə qüssə, neçə kədər...
Bir otaqda iki nəfər
Sən bir yanda, mən bir yanda.

Çölə baxdın, bağa baxdım,
Yola baxdın, dağa baxdım
Sola baxdın, sağa baxdım
Sən bir yanda, mən bir yanda.

Gün ötürdük neçə-neçə,
Gəlir gündüz, gedir gecə.
Ömür keçir bax beləcə
Sən bir yanda, mən bir yanda.

27.08.2014.

URMİYAM

Ey həmvətənlərin qədim vətəni,
Urmiyam!
Yadımdan çıxara bilmirəm səni
Urmiyam!

Sənin bir neçə gün oldum qonağın
Seyrinə çox çıxdım meşənin, dağın...
Qədim əsirlərdən gəlir sorağın
Urmiyam!

Dayanıb eşqinlə, eşqim yanaşı,
Daşı, ürəyində sevgimi daşı,
Ey mənim Bakımın şəhər qardaşı
Urmiyam!
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Bir an da olmadı gözüm mürgülü,
Seyr etdim nə qədər çəməni, çölü...
De, niyə qurudu Urmiyə gölü
Urmiyam!

Səndən Güləmail uzağmı bəyəm,
Ağlasan, heç zaman gülməyəcəyəm
Mən səni unuda bilməyəcəyəm
Urmiyam!

KORLAR ÜÇÜN

Dünyanın qara işığını
bizik içinə yığan adam.
Bizik bu dünyanın
İşığını da qaranlıq görən.
Gündüzmüz-gecəmiz qaranlıq olan:
Axı neyliyək, ürəkdi bizləri yaşadan
Ürəyin qulağı ilə eşidirik,
 gözü ilə görürük, əlləri ilə yazırıq.
Dili ilə danışırıq.
Bax bu ovulmuş ürək ağrısı, 
          işıq həsrətini çəkirik...
Bu da Tanrının bizə
Verdiyi pay...

                08.02.2013.
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AY ÖMRÜM-GÜNÜM
Aşıqlar ustadı Şahbaz bəyin dili ilə

Yollara baxmaqdan tor görür gözüm,
Səni gözləyirəm, ay ömrüm-günüm.
Sən günə dönəndən, mən ay olmuşam,
Günəşə həsrətdir ay, ömrüm-günüm.

Kim bilir, bəlkə də darda qalmısan,
Boranda qalmısan, qarda qalmısan.
Səni axtarıram, harda qalmısan?
Vermirsən hayıma hay, ömrüm-günüm.

Demə bu xahiş nə, yalvarış nədir?
Leyliylə, Şirinlə bu yarış nədir?
Demə küsmüsənsə, bu barış nədir?
Tükənibdir səbrim day, ömrüm-günüm.

Bənövşə ətirli telə mayiləm,
Sevirəm söyləyən dilə mayiləm.
Eşqin dəryasına elə mayiləm,
Olub gözüm yaşı çay, ömrüm günüm.

Üz-üzə dayanaq, yenə göz-gözə,
Bilmirəm nə deyim sən görünməzə.
Ömrümü-günümü gəl, yenə bəzə,
Səni axtarıram, ay ömrüm-günüm.
                                   25.02.2016.
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YAŞASIN

Yaşasın gəncliymiz! 132 saylı qrupda  3-cü qoşa saatda dərs 
dediyim anda təzyiqim birdən- birə çox yüksəldi. Özümü çox pis 
hiss etdim. Tələbələrimin məni bu qədər sevidklərini bilmirdim. 
Kimisi ağlayırdı, kimisi kövrəlmişdi, kimisi də gözünü döyürdü 
ki, görəsən müəlliməmizin vəziyyəti necə olacaq.  Özümdə çox 
kövrəlmişdim...

Bu bağçada bülbül kimi,  Dinlə haqdan gələn ünü,
Ötən yaşasın!   Salamlayaq göydə günü,
Vətən mənim, mən Vətənin, Əldə qılınc döyüş günü,
Vətən yaşasın.   Yetən yaşasın.

Ruh yaşayır, bədən gedir,
Nədən gəlir, nədən gedir?
Ölən ölür, gedən gedir,
Gələn yaşasın.

         17.12.2015.

MÜƏLLİMİM MƏNİM

Bütün həyatımı çiçəkləndirib
Gülüm, çiçəyimdir müəllim mənim.
O ki, məni elmə ürəkləndirib,
Vuran ürəyimdir müəllim mənim.

Gücüm, arxam, qolum, biləyim olub,
Birinci sinifdən  diləyim olub.
Çətinə düşəndə gərəyim olub,
Yenə gərəyimdir müəllim mənim.

Adı yaddaşımda, yadımda gəzər,
Gülə mail olan adımda gəzər.
Mənə bəzək deyil nə zinət, nə zər,
Ömür bəzəyimdir müəllim mənim.
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SON ZƏNG
Bakı Dövlət Neft- Energetika Kollecinin

132-ci qrup tələbələri  üçün

Çalınır sonuncu zəng,
Bitdi məktəb illəri!
Amma kim deyə bilər
Biryolluq yaddaşlardan,
Həzin xatirələrdən,
Nələr, nələr, nələrdən
Çəkərək öz köçünü
İtdi məktəb illəri.

Sonuncu zəng 
usaqlıq çağlarına 
vidadır.
Sonuncu zəng 
Məzunu
yeni həyata doğru 
səsləyən bir sədadır.
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Rəqs eyləyir oğlanlar,
Şeir söyləyir qızlar,
Baxdıqca bu səhnəyə
Kimin gözləri dolar, 
Kimin ürəyi sızlar.
Baxma ki, burda hər şey
Zahirən məzəlidir.
Bu bir zəngin sonudur,
Bir zəngin əvvəlidir.

Burda müəllim, şagird
Nənə, ana, atalar,
Bir gözüylə ağlayıb,
Bir gözylə gülürlər.
Bu zəngin sədasının 
Qayğılı məzunları
Nə qədər uzaqlara 
Apardığını bilirlər.

İlahi, son zəng günü
Ən dəcəl şagirdlər də,
necə əziz olurlar!
Fikirləri işıqlı,
Qəlbi təmiz olurlar.
Qucaqlaşıb, ağlaşır,
Qucaqlaşıb, gülürlər.
Mehriban dostlar kimi
Az qala bir-birinin
Göz yaşını silirlər.

Bu məktəbdə tapıblar,
Onlar ilk məhəbbəti,
Sevirəm söyləməyə
Bəlkə də heç çoxunun
çatmayıbdır cürəti,



75

Bu məktəbdə başlayıb,
Qısqanclıq, vüsal, hicran.
Burda yaşanılanlar
Neçə illər keçsə də,
Unudulmur heç zaman!

Hələ, əziz müəlli,
əziz sinif rəhbəri.
Ürəyində yaşayır
neçə belə son zəngin
sevinci, qəm-kədəri.
Hər il öz yuvasından 
Pərvazlanırlar quşlar.
Müəllimlər bu zəngi,
Bir yandan alqışlayır,
Bir yandan da süzülər 
Gözlərindən yağışlar.
Şagird ömründə bir yol
Eşidir bu son zəngi,
Müəllim, hər dərs ili,
Yaşayır bu ahəngi.

Dinləyərək bu zəngi
Gedin, əziz balalar,
Qanad açın həyata!
Qoy sizinlə fəxr etsin,
Müəllim, ana, ata!
Anaların anası
Müqəddəs Azərbaycan!
Həyat yollarınızda
Sizlərə kömək olsun,
Özü böyük Yaradan!
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Amma hara getsəniz,
Harda olsanız belə,
Sevincdə, ya kədərdə
darda olsanız belə!
Unutmayın bu zəngi!
Parlaq bir gələcəyə
Sizi daim səsləyən
Səda sayın bu zəngi!

LAL MƏHƏBBƏTİM

Mərhəmət bilməyən amansızmısan?
Ay məni dağlayan, lal məhəbətim.
Eşqini gizləyən kövrək qızmısan?
İçində ağlayan, lal məhəbbətim.

Sevgi əzəldənmi qalmaqal olub?
Sevdalı günlərim bir xəyal olub...
İlahi, neyləyim, dilim lal olub,
Dilimi bağlayan, lal məhəbbətim.

Hicran yollarımı bağlamaqdadır,
Vüsal həsrət ilə ağlamaqdadır...
Gülə mail olub çağlamaqdadır,
Ay mənim çağlayan, lal məhəbbətim.
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QADIN DÜNYASI

Həvva nənəmizin yadigarıdır, 
                            Qadın dünyası.
Adəm babamızın iftixarıdır,
                            Qadın dünyası.

Aləmin başlıca nicat rəmzidir,
Dəyanət rəmzidir, səbat rəmzidir.
Gözəllik rəmzidir, həyat rəmzidir,
                             Qadın dünyası.
Qovur qaranlığı, çıraq yandırır,
Hüsnü gözəllikdə ayı andırır.
Kişi dünyasını işıqlandırır,
                             Qadın dünyası.

Kişilər qoy məndən inciməsinlər,
Qadına mirvari, inci desinlər.
Axı qiymətlidir dünyalar qədər
                             Qadın dünyası.

Güləmail yazır xülya içində, 
Tale fırtınada, sevda içində.
Özü bir dünyadır dünya içində
                            Qadın dünyası.
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BAHAR, ELLƏRƏ XOŞ GƏLDİN!

Ellər yenə qışdan çıxdı,
Bahar, ellərə xoş gəldin!
Şaxta baba işdən çıxdı.
Qarsız çöllərə xoş gəldin!

Sürət ilə ayaz gedir,
Yellər gülünlə rəqs edir.
Göllər hüsnünü əks edir,
Ayna göllərə xoş gəldin!

Novruz adlı bayram coşur,
Qan, qaynayır, ilham coşur.
Güləmail şeir qoşur,
Şirin dillərə xoş gəldin!

BİLMİRƏM
 Ahmet Şenerin

”Unutturamaz” şerinə nəzirə

Səninlə qəm mənim yadımdan çıxır,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
Külli-aləm mənim yadımnan çıxır,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.

Mənə arxa olub, dayaq olmusan,
Zülmət gecələrdə çıraq olmusan,
Yaddaşıma elə calaq olmusan
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
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İstəyir lap asam, lap kəsəm belə,
Hərdən el gözünə pisləsəm belə,
Yadımdan çıxarmaq istəsəm belə,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.

Könlümü bağlayan sənə sevgidir,
Bu nə od alovdur, bu nə sevgidir,
Sevgidir, sevgidir, yenə sevgidir,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.

                                16.02.2016.

UNUDA BİLMİRƏM
SƏNLİ GÜNLƏRİ

Ayrı yaşayırıq bir olsaq da biz,
Unuda bilmirəm sənli günləri.
Axı, bu həyatı neylirəm sənsiz?
Unuda bilmirəm sənli günləri.
Fikrimi sözümü unutsam belə,
Dözümsüz dözümü unutsam belə.
Bəzən öz-özümü unutsam belə,
Unuda bilmirəm sənli günləri.

Vüsalı tərk edib, hicranı tutdun,
Fərəhi itirib, fəğanı tutdun,
Sən mənli günləri nə tez unutdun?
Unuda bilmirəm sənli günləri.

Özünü bir anlıq mehriban eylə,
Mənim yaddaşımı məndən yan eylə,
Nə olar, məni də unutqan eylə,
Unuda bilmirəm sənli günləri.
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Mənim hır bir anım keçir təlaşlı,
Güləmailəm mən, gözləri yaşlı.
Yol göstər, neyləyim mən başıdaşlı
Unuda bilmirəm sənli günləri.

27.08.2013

AĞ GÖRÜM DAHA

İşıqlı görərdim mən bu dünyanı,
İndi nə görürəm, hədər görürəm.
İlahi gözümün işığı hanı?
Niyə gözlərimdə kədər görürəm?
 
Bilmirəm könlümdə bu ahəng nədir?
Dünya gözlərimdə qaralıb niyə?
Güləm, ləçəklərim sarı rəngdədir,
Lalə yanaqlarım saralıb niyə?
Dağıdıb ömründən dumanı, çəni,
Hamı xoşbəxtliyə sarı görünür.
Bu nə sarılıqdır tutubdur məni?
Gördüyüm yuxu da sarı görünür.

İlahi, bu sınıq könlümü sarı,
Ömrümü çiçəkli bağ görüm daha.
Qoy yolum düşməsin sarıya sarı,
Hər nə görürəmsə, ağ görüm daha.

05.04.2012
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BAYATILAR

Gələr elə bir zaman,
Düşmənimiz qusar qan.
Qanımı yerdə qoymaz
Vətənim Azərbaycan.

***    
Bu yara-ağır yara,
Sən hara, yara hara?
Öldün, vətən yolunda,
Ölümə yoxdur çara.

***   
Qəlbi fərağlı qaldı,
Sinəsi dağlı qaldı.
Təzəcə evlənmişdi,
Xonçası bağlı qaldı

***    
Dürdür şəhidin qanı,
Zərdir şəhidin qanı,
 Mənə də qismət oldu
Zər axtarmaq imkanı.

***
İgid əsgər, qılınc çək,
İgidliyin mübarək!
Vətən şəhidi olsan,
Şəhidliyin mübarək!

*** 
Axıtmısan qan, bala,
Qan candan nişan, bala.
Şəhid oğul, can oğul,
Şəhid bala , can bala!

***   
Hər əsgər qoçaq olsun,
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Vətənə dayaq olsun,
Təki Vətən yaşasın!
Təki, Vətən sağ olsun!

*** 
Ah, bu dərd yüküm
Göyəzəndən ağır,
Sevgi ilə dolu, saray evim,
Qəmə-kədərə oylaq oldu.

  ***
Var olmasam da cismən,
Ölməmişəm , amma mən.
Seyr edirəm Vətəni
Şəhidlik zirvəsindən.

***
Həyat-fəxarət oldu,
Ölüm-şərafət oldu.
Vətən, şəhidin olmaq
Mənə də qismət oldu!

***
Qızıldanmı dan yeri?
Göyün qızaran yeri,
Ürəyimdə güllə var,
Köynəyimdə qan yeri.

***
Anam, igidəm, eşit!
Sən məni bu dəm eşit!
Dalımca ağlama ha,
Diri şəhidəm, eşit!

***
Az oldu, 
Oğul ömrü az oldu,
Dərddən ağaran saçlar
Anam, qaralmaz oldu.
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***
Elə igiddi  Məmməd...
Məqsədə yetdi Məmməd.
Düşmənlə vuruşmağa
Könüllü getdi Məmməd.

***    
Əzizinəm, ağ dərə,
Başı duman, dağ, dərə.
Eldarım səndədirsə,
Yaxşı saxla, Ağdərə.

***     
Ellərimə əlvida,
Çöllərimə əlvida!
Bakıma xüdahafi z
Tərtərimə əlvida!   

2013.

HAYKULAR

Gülüşlərimi...
Yığın yandırın-içində
Dərd gizlənib...

             27.06.2008.

Yazıq qələmim  
gözündən süzülən yaş...
Elə hönkürür...

2010.
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Ana, həmişə
Ürəyimdə cücərtim,
Solmaz çiçəyim.

02.12.2009.
  

Dərdlərimin içində, 
bir sevgi ümidi var-  
o da quruyub.

   1993.

Dərdim necə də ağır...
Bir körpənin gözündən
Ana həsrəti yağır...

2010.

Gecə dənizi
gözümə daşıyıram.
Sənə yağmağa.

02.02.2010.

Ana, həsrətin
Ürəyimi elə sıxır-  
Gözümdən tökür.

01.01.2010.

Gözün gözümdə
Hey axtarıram, ana!
Onu görməyir...

01.05.2009.

Arzularım didərgin,
qaçqınları bir yerə  
yığa bilmir...   1993.
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Cıdır düzünə 
 çıxam kaş, Vaqifi n 
 ruhunu edəm şad...

1993.
Şuşa, Qarabağ  
közərən qorum, 
     dolub yatağıma.

1992

Tale - tapdaqda...
Ümidlər-boynu bükük...
Vətən-Nəsimi...

02.07.2009.

Sən özün sussan da
Amma, danışan  
əlindir əlimlə.

20.06.2006.

Gözlərimdə,  
gecənin tabutu,
işığa yol gedirəm...

30.05.2009.

Ciyərlərimdə...
Sən bir siqar tüstüsü-
Yara yaratmış...

                        10.11.2008.

Allah məni- 
həya libasında yaratmış  
             Pozulmazdır.

06.02.2014.
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Bədən ruhun paltarı-
Əlavə paltar 
        geyə bilmirəm.

05.02.2013.

Bir qranlıq, gecənin....
....gündəliyidir
Bu qalın kitab.

04.02.2016.
Nar -
Padşahın  uca tacı  
qoşunları mühasirədə.

13.02.2016.

Dənizin qayalarıdır-
Sahillə öpüşüb
Kam alan.

           10.10.2015

Sən bir şeir...
Dilimdə nəğmə
gəzirəm göydə - 
fələklə...

20.02.2011
*** 

Eşqi toxumtək
qəlbinə əkmişəm...
Susuzam...Cücərmir.

***  
Mən bu eşqin dəlisi,
sən təşnəsi.
Səndə gizlənmişəm...

14.07.2011
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***  
Səni çox sevirəm,
Bəzən çoxluq
azlığından utanır...

30.07.2011
***  

Kür gözümdən süzülür...
Dağlar, məni gizlə!
Dərd məni tutmasın...

02.08.2011
*** 

Mənim ünvanım -
sənin adın...
Bu addan niyə sevindin?

25.07.2011 
Buludlar, 
məni gözlərinə yığ!
qapısına çırpılım!

*** 
O qış bu qışa qonaq -
gözümdə donmuş,
Eşqə son qoymuş...

14.09.2011
*** 

Novruzgülüyəm...
Qar altında qırov -
Nə vaxt əriyəcək?

30.02.2012
*** 

Gözümdə dərd çabalar...
Dəniz sahilində
susuz balıq kimi...

10.04.2012
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***  
Ulduzlar - eşq gülləri
gözlərimdə solurdu
bu gecə...

16.03.2013
***  

Üstümə qar yağır,
boşluqların qoynunda
həbs oluram.

27.01.2013
***

Üstümə qar yağır.
Boşluqların qoynunda 
həbs oluram.

27.01.2013
Könlüm hey sızlar...
Dərdlə qoşulub gedərəm,
Dünya sənə qalar...

20.03.2013
***

Biz ki, ayrıldıq...
Əlini çəkib getdin, gülüm,
qırıldıq...

02.02.2013
***

Bir qara torpağam.
Bəxti tanımır deyə
çiçəkləmədi...

01.02.2012
***

Sənli günlərim, ana,
Dodaqda gül bitərdi,
indi qəm...   03.12.2013
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***
Bu sevgi dalğası
harda yatmalıdır?
Ürəkdəmi?

04.04.2010
*** 

Buludlar...
Ağacların göz yaşı
Budaqlardan tökülür.

05.03.2013
Vərəq şum - 
hər söz mənim toxumum,
urəyimdə cücərir.

10.02.2012
***

Mən bulud gözü,
Sən də yağış...
Gözlərimdən tökülürsən...

3.09.2012
***

Mən bir ölü dəniz...
İçinə düşməyəsən,
Böğularsan...

01.01.2013
***

Ögeylikdən bezdim...
Doğmalıq axtarıram
Gömüm yerə...

05.03.2013
***

Şerim 
Ölü doğuldu - 
könlümün sevgisi yandırılıb...       03.03.2013
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***
Mənim sevgimdi...
için-için ağlayan
Başqa qapıda...

21.06.1992

Fikirdə... Qəlbdə...
Sevgimiz darmadağın,
Yığa bilmirəm...

07.07.2013
***

Günəş -
Sevgi göydən asılı qalıb...
Kim dərəcək?

10.03.2012
***

Mən bir sapand daşı -
Fələk şimşəklər təki
Atıb qışa,

04.02.2013
***

Unut deyirsən,
Ümidi öldürdüm...
Xəyal yaşadacaq,

01.01.2012

Dərdi sığallama,
üzü gülməsin...
Özün döyüb ölsün...

***
Qəm yüküdü könlüm-
Sənə verməm.
Bu gül qərənfi l-dərməm
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***
Sinəm üstündə  
sinə daşım var,
Sızım-sızım sızlayır...     
Eşqimi oyat ki,
Bu yolda çaşıb-azam,
izim qala...
Qara daşa baxan- 
qızlar vurulmaz,
Bir də toy qurulmaz.

                     13.03.2015.

 VAKALAR

XOCALIM

İçimdə göyüm-göyüm göynəyən 
bu dərdi
            kimə deyim?
Ürəyimin  matəm yüküdür
Xocalım…Allah…Allah…

BÖLÜNMƏZ

Susuz bir karvanam…
Gecənin qardanlığından içərəm,
Amma mənim dərdim bölünməz  ki:
Dərd də Azərbaycan ha deyil-
                                  bölünə!..

1993
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MƏZARI ÜSTƏ

Nisgilindən Xocalımın… 
                    ürəyim xəstə,
Vəfalı həsrətdi…  
                    şəhidlərin 
məzarı üstə…

1993

NECƏ BƏZƏNMİSƏN?

Mən ki,  qəm köynəyindəyəm…
Hələ  bir soruşursan da,
                 Necə bəzənmisən?
A bəxtəvər, sən ki, iki taylısan- 
mən indi Azərbaycan kimiyəm?..

ARZULARIM

Çölündən, çəmənindən
Ümid gülü dərdim,
Vətən... 
Çiçək açsın deyə, 
                  arzularım...

1992

VƏTƏN! 

Ən son 
diləyim bu, 
Son çağımda da, 
adın dodağımda
öləm, Vətən!

07.09.2007
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ASILMIŞAM

Ümidsizlikdən
Azıb itməyim deyə, 
              xəyali bir 
ümid ağacından 
              asılmışam…

AÇILMIR

Eşqim  düyünə düşüb,
Gəl, gör nə günə düşüb?
Ağarmır daha günü,
Elə bağlayıblar ki,
Açılmır düyünü.

04.02.2005.

AĞLA

Sevinirəm uşaqtək,
Göz yaşlarım qalıb az.
Sən də ağla mənim tək,
Yoxsa gözlərindəki
Göz yaşları qurtarmaz!

27.06.2004.

SABAHIM

Yağan hicran yağışıdır,
    Yağır...yağır...Allahım! 
 ömrümün 
         sərt qışıdır- 
hər açılan sabahım.

23.02.2006.
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UZAQLAŞMA

Sən uzaqlaşma məndən,
Həmişə könlümdəsən 
Gəl, içimi axtarma,
      Səndən başqa 
bir kimsə tapılmaz...

20.03.1999

NƏ SİRDİR?

Əzizim de:  
bu nə sirdir?
Səndən dönə bilmirəm.
Yəqin 
bağlanmışıq bir-birimizə...

21.04.1999.

   YOL GEDİRƏM

Elə hey yol gedirəm...
Boğula-boğula dərd içində.
Bir qərib durnanın köçündə... 
Üzü qürbətə 
                 Öz içimdə...

13.05.2005.

BELƏ BAXMA

Gözlərin gözümə, elçi düşüb.
Elə baxma, axı yar küsər gedər.
Məhəbbət, ilqar itər gedər.
Kipriyimdən qırovtək asılmısan axı,  
o da axar gedər...

24.10.2000.
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DƏRDİM

Dərdimdi məni çıraqtək yandıran, 
ancaq külü qalmışdır, 
             bu dərdlə məndə.
Od gizləmək olar  
             bu kül bədəndə...

ALLAHIM

Dünyanın dərdini boynuma biçdin,
Sarıyan olmur yaralarımı.
     Sirli düyünləri aça bilmirəm,
Açarı səndədir-
                 Özün aç, Allahım...

18.12.2002.

GÖRMÜŞƏM

Xəbərin yox,
Məni gəzdirirsən,
Gözlərindən 
            boylanıb
Səni görmüşəm...

24.07.2008.

QAYTARAN OLA

İndi ürəkdən gülüb  
     sevinə bilmirəm.
Nə ola, 
 uşaqlıq sevincimi  
                qaytaran ola...

01.06.2008.
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SÖNƏR

Xəyal da  bəxt deyil ki, 
            düyünlənə,atıla.
Onu öldürmə
           Sən, Allahım,
Həyatım sönər...

01.02.2008.

OLSUN

Sevgim çiçəklənib,
Köksünə dolsun.
Baxışlarımı gey,
Köynəyin 
            olsun...

03.11.2007.

OLMASIN

Sənin sevgini  
göy əskiyə büküb 
               atacağam.

ürək mücrümə,
               tapan da olmasın...

03.11.2007.

PAYIZ

Yenə payız gəlir,
Başlanır təbiətdə yarpaq tökümü.
Ağaclar tökür öz yükünü.
Nə olaydı kaş, 
mən də tökəydim dərd yükümü...

31.08.2007.
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MƏNİM DƏRDİM NƏ?

Yanıram sənin dərdinə.
Ağlaram qara buludtək,
Sənin dərdinə...
    Sən isə bilmirsən,
         Mənim dərdim nə?

07.09.2007.

MƏNİ

Mən torpağam,  
Buludlar  göz yaşı ilə suvarır məni.
Günəş qovurur- 
       qasırğalar, fırtınalar  
                sovurur məni...

24.07.2008

GÖTÜR
Altundağda şiir dolu bir akşam. 

Şair Nurullah  Gəncəöz türkcəsində bir şiir

Aşkım-
isyandır benim.
Çiçəklər üşüməsin.
     Siyah gözlərinə 
        beni də götür.

11.12.2008
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EŞQ
Türk şairi Abdurrahim Karakoçun

“EŞQ” şerinə nəzirə

Mənimlə doğulmuş  
mənim eşqim,
közü ürəkdə, 
            tüstüsü  
başda...

11.12.2008

YOLLAR

Yollar...  
      ayaqlarımdan asılıb  
Bir həsrət üşüyür...
Gecənin  
            qaranlığında...

    01.01.2009.

QIROVLAŞAN

Xəyallarımdır, baharda üşüyən...
Dərdlərimdir, qəm yükündə tövşüyən...
Ey ana, sənin həsrətindir 
             saçımda çiçəkləyib, 
şehləşib, qırovlaşan...

29.12.2009
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XƏBƏRSİZ
Xalq şairi Rəsul Rza və Nigar Rəfi bəyliyə...

Üç ay doqquz gün  
Yaşadılar 
   hicranı, həsrəti...
Bir-birindən-
    nigaran, xəbərsiz...

14.02.2010.

DAŞIYIRAM

Çox ağır 
   yüküm var,  
çəkə bilmirəm,  
Əllərim bomboş,
Xəyal  daşıyıram...

26.09.2007.
         

VERSİN

İstəsən, 
Ölüm sənin yerinə.
Həsrətinə dözə bilmirəm.
Qoy bu sonluğa, 
          Ölüm qərar versin.

01.10.2007.

KİLİD KİMİ

Bəxt gülün kimə verim?
Təzədən gül açıb-
           çiçəklənsin.  
Solan açılarmı ki?
Pas atmış kilid kimi...

18.12.2009.
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   GÜL BAĞIM

Açılan səhərim,
Oynaq kəhərim.
Hər arzu, diləyim.
Nur nəvəm- Muradım,
Mənim gül bağım.

30.11.2008.

BAĞLI OLSUN

Bir qala divarı hörməliyəm,
Şərə, böhtana. 
          Dəmirdən qapısı.
Pas atmış qıfılla
                      bağlı olsun...

26.07.2008.

SƏNİN OLSUN

Həmişə deyirsən- 
nə istəyirsən istə məndən!
İstədiklərimi ver-
          İstəmədiklərim
                     sənin olsun...

26.08.2007.

SƏHƏRİ

Gənclik- 
     dünyanın  
sabaha baxan gözü. 
     Yurdumun səhəri...
Anaların bəhrəsi...

   03.03.2009.
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TƏRƏZİSİ YOX

Kainat dəyişib, 
    məhşər günüdür,  
özündən ağırdır  
           dünyanın dərdi.
Çəkə bilmir-tərəzisi yox...

02.08.2008.

TÖKÜLÜR

Göydəki  
     dolu daşlar 
biganəlikdən donub,
Buludların...  
     gözündən tökülür..

31.01.2008.

ZƏHMƏT

Ey insan,  
ürəyi elm yuvası etməsən, 
heç nə  
qazana bilməzsən...
Bu böyük zəhmət...

05.12.2009.

KAİNATIQ

Qovuşmaz-
Paralel, fırlanan
Kainatıq...
Birimiz Yer adamı,
O birimiz Göy...

07.09.2009.
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OLACAQMI?

Qaranlıq   
gecələrin nəğməsini, 
           oxudu yuxum. 
Ey yuxu yozan,
     Yuxum çin olacaqmı?

1993

HƏSRƏTİN ƏLLƏRİ

Anam ölməyib,
Ölməyib anam.
Həsrətin əlləri  
bağlayıb, 
mənə gələn yolları.

1993

DOLASAN

Üşüdür məni-
Könülə düşən payız naxışı...
Saralır könlümün yaşıl yarpağı,
Kaş bu an, su olub 
                  Bağıma dolasan...dolasan...

01.09.2007.

DONDU DİLİM

Ürəyimdən məhəbbətinin ünvanını 
sorub gəlmişəm.
Elə baxdın ki, dondu dilim də,
nə dinə bildim,
                 nədə ki, danışa...

1993.
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BU GECƏ

Bu gecə- 
  küləkdir yayın  
       yuxusunu qaçıran...
Qapını açıb uçuran...
Əri olmayan qadın...

23.11.2009.
QARA XALIMSAN

Etmədiyim 
günahım izimə düşüb.
Mən güləm, sən şehimsən
Lalə yanağında, bir 
                  Qara xalımsan.

  1993.

OXUSUN

Ya Rəbb, bir ilahi qüvvə göndər,
Şeirlərim gül ətirli nəğmələr qoxusun..
Hər şerimin misrası ilmələr toxusun,
İstərəm müdam-  
Cənnət quşu qəlbimdə oxusun...oxusun...

18.01.2001.

DƏRDİN ƏLLƏRİ BOĞUR

Bir qərib sevdaya 
       qonaq olmuşam.
O insafsızın əlində.
       Bir yumağın kələfi yəm...
Dərdin əlləri boğur məni, İlahi!
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ÜRƏKTƏK

Dərdimin əllərindən
Dənizdə dalğalar da coşub, 
yerə-göyə sığmır, Allah!
Ürəktək, qoynunda döyünür. 
                                            Dənizin...

1992.

GƏLMƏDİN

Gözlərimin nəmindən, 
    könlümün ələmindən  
sorağını almışdım.
    Ümidim çiçək açdı-
Gəlmədin...

1992.

QƏRİB DUYĞUYAM

Donmuş duyğularımı 
           gözü ilə isidənim.
Könül ehtiyacım.
   Sənin hərarətinə isinən,
işığına yüyürən, bir qərib duyğuyam...

20.02.2000.

XƏYAL DÜNYASI

Nəfəsin  ətirli yaz havası.
Qucağın 
yeganə eşq yuvası.
Dağılandır-
İçimdə xəyal dünyası...

1990.
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YETİR MƏNİ

Mən bir eşq dəlisiyəm,  
kama yetir.
Cana yetirmə məni 
Allahım! Ya bu ilqarı üz,
ya da yara yetir məni.  

1992.

OYANA

Qız bənövşə yaz dəlisi,
          mən isə Vətən ölüsü.
Köklənmişəm bir havaya, 
    bağlıyam ana torpağa.
Cəngi çalın, bəlkə yatanlar oyana?

1992.

YAD DAŞI

Hey döyülürəm mən,
   Atalar söyləmiş:
“İslanmışın yağışdan nə qorxusu”
Biganəlikdir məni
                    yad daşıtək döyən.

1993

SOVURAM

Əlacım ola, 
         sənin  
ömür-gününü hər  an, 
    vüsalının  küləyində 
sovuram.

1992.
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BÖYÜTMƏK

İlk eşqimi
 ürəyimə köçürdüm 
     böyütmək üçün.
Nə gözləri açıldı, 
           nədə ki, dili...

03.08.2007.

NEYNƏSİN?

Gərək... 
gecənin qapısını 
            səhər aça.
Açarı isə 
Dan ulduzu  gizləyib 

16.08.2007.

YOLLARA BOYLANAN

Düşdüyüm otağın qıfılı pas atır.
Yolların özü elçi düşüb, 
          ayağıma tökülüb söz atır.
Pəncərələr tək mənəm-
                    yollara boylanan.

2000.

GÖRÜNMƏYƏCƏKLƏR

O müqəddəs göylərin 
                    eşq ocağında,
 Füzulinin fəğanından,  
     yandı mələklər.
Çağırsam da, görünməyəcəklər...

30.07.2007.
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GÖZ YAŞI

Kürdə doğulmuşam,
Arazda axıram...
Laldır Arazın axışı...
Araz-
Şəhriyarın göz yaşı...

28.11.2007.

YIĞ MƏNİ

Mən, sükutun yamacında...
Sənsə zirvə tacında
Məni 
mənə döndərən şerim,
İçimə yığ məni...

04.09.2010.

İTİRDİN

Soyuq baxışınla 
    mənə qışı gətirdin.
Yuxumu əlimdən alıb itirdin.
   O gün sən gəlmədin-
Həyatımın mənasını itirdin.

TÖKÜLÜR

Payız könül evim-
Yarpaqlar tökülür...
Günəş də qürub edəndə, 
gözündən  qəm-qüssə, 
                      qübar tökülür...

29.02.2008.
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        QIŞLADI

Bir ümidlə,
  Saralıb yaşlandım.
Şairəm-
       Ömrüm  
nakam arzularda qışladı...

12.21.1992.

XƏYALINLA YAŞAYIM

Sevdim ki,
       Ölüncə 
sənlə qalım
Demədim ki,  
      xəyalınla yaşayım.
HEY İNİLDƏYİR

Sinəmdən- 
asılıb həsrətin, 
          hey inidəyir...
Kəmənd atıram-
          Xəyala düşür...

20.12.1993.

ÜRƏYİM

Xəzərim...
Xəzərim, dinlə məni, eşit məni:
Mənə layla çalıb,
 duyğularımı kiritsəydin, 
       elə sənə verərdim ürəyimi.

1992.
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YUXU

İçində 
Zülmət gecənə,
Bir işıq göndərirəm.
Sevmədiyin ürək...
Görmədiyin yuxu...

15.01.2008.

QAPIMI DÖYÜR

Taledən küsüb
İnciyəndə,
Yazmadığım şeirlər, 
    içimdə bir fırtına
Qapımı döyür...

GÖLLƏRİ

Misirdə Tibis şəhəri,
         100 daravazası,
10 qapısı,
Nil çayının qolları
Yusif Peyğənbərin gölləri...

25.08.2010.

FƏLƏKLƏ

Açılmayan 
gənclik eşqini
    yaşamadım
Dəli könülsə yaşadı 
   onu pozan fələklə...

25.08.2010.
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DÜNYA

Ay işığında, gecə qaranlığında.
Ulduzlar sırasında,
Yerlə göy arasında,
Yaşar...yaşar ...bir eşq adası-

                           Dünya...
30.09.2009.

EŞQ

Yazıq Günəbaxana- 
Günəşə aşiq.
Aşiqlik- içini qaraltdı,
Üzünü saraltdı...
             Budur eşq...

NƏ APARACAQSAN?

Könlün bu çağında 
Səni xoş gördük, ey quduz küləklər!
               Könül tarlasında,
Bir şey qalmayıb-
         Nə aparacaqsan ki?

22.10.2010.

ÜŞÜDÜM

Bahara uzanan
   yollar kəsildi...üşüdüm...
Mürgülü hisslər
       Yuxulu qaldı...
...Üşüdüm...üşüdüm...

26.02.1992.
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QOCALMAYIR

Beyin meşəsində...
Hələ də uşaqlıq nağılı.
  100 illərdi
İki uşaq oynayır...
                 Qocalmayır... sevgi...

30.11.2010.

HƏSRƏTİN, ANA

Anamın adını,  ürəyimin qulağına pıçıldadım, 
                                           dilim dolaşdı.
Cismi-canım alışdı yandı.
                  Yaş yanağımda cığır saldı.
O cığır sənin həsrətin, ana...

14.03.2007.

BİLƏYDİM

Təbiət...
 itkilərini qaytarantək,
Kaş mən də 
itkilərimi qaytara 
              biləydim...

SÜKUTUN SƏSİNDƏ 
         ÖLMƏSİN

Təklikdən üşüyən
            yolların səsi, 
gecələr-məni səsləyir ki,
Sükutun səsində 
                  ölməsin...

27.06.2014
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ÜRƏK

Yandırır dilini-
Dilsiz yanan bu şam,
         Kədəri çox ki!...
Ürəkdir yanan, hər gecə,
                   Dili yox ki...

01.01.2009

YIĞA BİLMİRƏM

Ey eşq yollarım,
məni kimsəsiz qoyub,
 yetimlərə qatma.
Ürək olub dağım-dağım -
yığa bilmirəm...

02.09.2013

DƏRDLƏRİM BUXARLANA

Yağış istərəm...
İslanım -
Günəş istərəm ki,
Dərdlərim
 buxarlana...

05.05.2012
ALMIR RÜŞVƏT

Ürəyim ozan,
qələmim şair.
Yaxşı ki, dünya
görünmür-
Almır rüşvət.

02.02.2013
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QAÇDIM

Gözlərin ürəyimi
görəndən bəri
 İçində azan
mənəm...
 qaçdım...

MƏNƏM

Ürəyimi açıb çölə
  sərmərəm
Harda bənövşə görsən - 
bil ki,
O mənəm...

PAY YOX

Qalmışam
iki dünya arasında
Birinə pay gedirəm...
O birsindən 
pay yox.

20.03.2010.
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İTHAF ŞEİRLƏRİ

ZİRVƏYƏ BAX, 
ZİRVƏDƏDİR YÜZ YAŞIN

Qazax mahalının böyük oğlu, 
gözəl insan, alim İlham 

Pirməmmədovun 60 illik yubileyinə

A doğma yerlərin gözəl övladı,
Sən də gəlib çıxdın altımış yaşına.
Daş Salahlıda da çiçəklər açdı,
Sevda gəldi Göyəzənin başına.

Vətən oldu, torpaq oldu, xalq oldu,
Binə quran ürəyinin başında.
Geniş dünya arzulara dar oldu,
“Xocalı” var gözlərinin yaşında.

Elm yolunda can qoymusan, qardaşım,
Bilən bilir, bunu heç kəs unutmur.
Ha yazasan, ha deyəsən, güləsən-
Qəlbindəki bir sancını ovutmur.
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Nələr oldu, tükənmədi inamın,
Haqdan gəlir, göydən gəlir, bu İlham!
Müxəmməsdən, gəraylıdan, qoşmadan
Sarı teldən, neydən gəlir, bu İlham!

Bir anda çıx gədiklərin qaşına,
Ana göylər qoy əl çəksin başına,
Ay qardaşım, zirvədədir yüz yaşın, 
Zirvəyə bax, qoy əlin el daşına.

Arxa oldun, dayaq oldun elinə,
 Müəllimlik bir çıraqdır, qardaşım
Sən “Altmışın” heç fi krini eləmə,
Hələ yüz var, yol uzaqdı, qardaşım.

18.01.2015

 RƏSUL  RZA

Böyük   şair Rəsul  Rzanin  xatirəsinə
yazdığım silsilə şeirlər

Dünya  həmin  dünyadı,
Dəyişməyib,  Rəsul  Rza!   
Sevən  yenə  ayrıdı,
Görüşməyib,  Rəsul  Rza!

Keşikçidi  tikan  gülə,
Həsrət  qalıb  gül  bülbülə.
Qara  Keşiş  Kərəm  ilə,
Barışmayıb,  Rəsul  Rza!

Yağan  həsrətin  qarıdı,
Əl  çirki  dünya  varıdı.
Bakıyla Təbriz  ayrıdı,
Qovuşmayıb,  Rəsul  Rza! 

    05.02.2012.
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AĞLADI
Qəbrin  üstə ziyarətə  gəldim

Qəbrin  üstə  gül  düzdüm,  Şeirlərin  nəğmə  tək,
Gülüm  yaman  ağladı!  Hər  dildə  açıb  çiçək.
Zülüm çəkdin, dözdün sən, Nigarsız  susdu ürək,
Zülüm yaman ağladı!  Ölüm  yaman  ağladı!

Sən  nə  gördün,  nə  çəkdin!
Çox  günlər  görəcəkdin!
Bax,  indi  adını  çəkdim,
Dilim  yaman   ağladı!
                                                    01.04.2012.

KEÇMİSƏN
Sən  şəhərdə  yaşayıb,  Sözdən  qabardı  dilin,
Bax,  bu  tindən  keçmisən! Səni  duyardı  elin.
Bir  qəmdə  ilişmişəm,  Otuz  yeddinci  ilin,
Sən  minindən  keçmisən!   Küləyindən  keçmisən!

Milyon  adam  görmüsən,
Çoxun  nadan  görmüsən!
Canı  qurban  vermisən,
Ürəyindən  keçmisən!

19.05.2012
SALAM  OLSUN

Rəsul  Rza,  ulu  şair,  Sən  yaşayan  ucalıqlar,
Sənə  bizdən  salam  olsun! Elə  uca  qalacaqlar.
Söz  mülkünün  sarvanısan, Çatılıbdı  gur  ocaqlar,
Sənə  bizdən  salam  olsun! Oddan, közdən salam olsun!

Güləmail  yazdı  sizdən,
Nə  yazsa  da  azdı,  sizdən,
Yasəmən, lalə, nərgizdən
Dağdan,  düzdən  salam  olsun!

04.09.2012
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BİZİM  ELDƏ

Səməd  Vurğun,  Rəsul  Rza Yandılar  Kərəm  kimi–
Qardaşdı  bizim  eldə.  Sevinc  kimi,  qəm  kimi.
Bu  adların  hər  biri,  Bir  sazın  iki  simi
Yaddaşdı  bizim  eldə.  Çulğaşdı  bizim  eldə.

Səməd  Vurğun  qoşması,
Ürəklərə daşması.
Səməd,  Rəsul erası,
Başladı bizim eldə.

27.12.2012.

FİKRƏT QOCANI
Ustadımız, Xalq şairimiz Fikrət Qocanın 

ad günü münasibətilə

O  “qoca” sözünü “cavan” eylədi,
Qocaltmadı sənət Fikrət Qocanı.
Min tufan görübdü, min qış görübdü,
Qorxutmadı dəhşət Fikrət Qocanı

Qafi l, əyri baxma, sən düzünə bax,
Dopdolu ocaqdı, düz gözünə bax,
Gözü yolda qalan Təbriznə bax,
Qocaldır bu həsrət Fikrət Qocanı.

Başından sərt aylar, sərt illər ötüb,
Gəlib neçə-neçə nəsillər ötüb.
Yenə öz şerini ilhamla ötüb,
Aldatmayıb şöhrət Fikrət Qocanı.

Ürəyi açılıb ellər güləndə,
Şair görüşünə ellər gələndə...
Hərdən də xətrinə heca dəyəndə
Ovudubdur sərbəst Fikrət Qocanı.
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Görünür dünyanın dərdi telində,
Həmdəmi, sirdaşı qələm əlində.
Sözünün qədrini ellər biləndə,
Yaşadıb bu qiymət Fikrət Qocanı.

Verdi öz xalqına qəlbində nə var,
Xalq üçün yaşayar, xalq üçün ağlar...
Ellər də gözünün üstündə saxlar,
 Allahdan əmanət Fikrət Qocanı.

ALMAYIN
Millət vəkili, şair-publisist

Qənirə Paşayevaya

Sizi görəndə-
Qələmimin gözü gülür,  
layla, bayatı deyir 
                yazan dilləri...
Gülüstana çevirir
       Siz gəzən yolları...
Siz ey güllərin tacı, 
      Qənirə bacı,
Siz şeir çələngim,
     Yağmurlu payızım,
Havalı sazım,
     Həyat yolları- 
enişli, yoxuşlu 
     yağmurlu...çamurlu...
Bu yolları 
    Siz Allah, 
ayaqlarımdan almayın...
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TUTULUB
Qardaşım Fikrət  Nazim oğlu

xəstə yatarkən

Bilirəm ayağa dura bilmirsən,
      Dilin tutulub dinmirsən.
Heç olmasa, mesaj yaz,
     Qoy məndə sözlərin  
 qalsın yadigar.
Bilgisayara yazdır səsini,
      Səsin qalsın yadigar.
Nəfəsini küləklərə ver,  
     Küləklər mənə gətirsin.
Qoy nəfəsin nəfəsimdə qalsın.
   Qoy nəfəsin canıma hopub 
                    qanımda qalsın.
Neynim axı mən fağır?
   Asılıb qalmışam özüm-özümdən.
Dünyanın əlləri boğur,
İçimdə 
    iniltili səsin ağrıyır...

 

ƏLİM GƏLƏRSƏ
“O, şəkildəki kimi cavan olmam mən deyir...” 

Nurəngiz Gün

Cırıb atacağam əlim gələrsə,
Mənə bənzəməyir şəkildəki qız.
Bəlkə mən deyiləm, özgədir bəlkə,
Gəncliyim çıxıbdır mənə vəfasız.
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Axı bənzəmirəm indi mən mənə,
Məni gözəlliyi yandırıb yaxır,
Deyirəm bəlkə də şəkildən mənə
Ürkək nəzərlərlə başqa qız baxır.

Hanı o təravət, o baxış hanı?
Bu qızla aramda bənzəyişmi var?
Tanıya bilmirəm mənə baxanı,
Yamanca dəyişib məni ruzigar.

Şəkildəki bu qız rəngsiz, boyasız,
Şəkildəki bu qız göyçək bir sona.
Mənə kim desəki özünsən bu qız,
İnana bilmirəm heç də mən buna.

ULU PEYĞƏMBƏRİN 
QIZI FATİMƏ

Fatimənin anım günü münasibəti ilə

Bütün analara örnək olubdur,
Ulu Peyğənbərin qızı Fatimə.
Allah, necə gözəl, göyçək olubdur,
Ulu Peyğəmbərin qızı Fatimə.

Dünyanın belə bir gövhəri vardır,
Müslüm anaların sərvəri vardır.
Canında Peyğəmbər cövhəri vardır,
Ulu Peyğənbərin qızı Fatimə.

İslama sədaqət vardı başında,
Övlada məhəbbət vardı başında.
Cahanı tərk etdi cavan yaşında
Ulu Peyğəmbərin qızı Fatimə.
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Sevin bu qadını, sevin xanımı,
Yaşadın adını, sevin xanımı.
Üç İmam yaşayan evin xanımı-
Ulu Peyğənbərin qızı Fatimə.

Bilin ilhamıdır Güləmailin,
Eşqi, inamıdır Güləmailin.
Bir sönməz şamıdır Güləmailin,
Ulu Peyğənbərin qızı Fatimə.

SÖYLƏ, SƏN NECƏ?
Reyhan xanıma ehtiramla...

İkilik necə də geridə qaldı,
Sənsiz mən tənhayam, söylə, sən necə?
Sinəmdən acı bir nalə ucaldı
Sənsiz mən tənhayam, söylə, sən necə?

Dövran təzəsə də Leylalığın var,
Hətta Şirinliyin, Əzralığın var,
Yalnız olmasam da, tənhalığım var,
Sənsiz mən tənhayam, söylə, sən necə?

Mənim gülşənim də, çəmənim də var,
Nərgizim, laləm də, süsənim də var,
Evimə gələnim-gedənim də var,
Sənsiz mən tənhayam, söylə, sən necə?

Hər tənha mən kimi həsrət çəkirmi?
Qəm yükü çəkirmi, xiffət çəkirmi?
Əziyyət çəkirmi, zillət çəkirmi?
Sənsiz mən tənhayam, söylə, sən necə?

09.12.2012
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DƏMİDİR
Yuxumda Xurşidbanu Natəvanı gördüm...

Şairin  130 illik yubleyinə

“Fikrin yenə gəzir söz sorağında,
Şairin qəzəli yazan dəmidir.
Sərin külək əsir sevda bağında,
Yoxsa payız gəlib, xəzan dəmidir.

Demirəm atəşdən, közdən uzaq ol,
Bədnəzər ha çoxdur, gözdən uzaq ol.
Nə olar, bir qədar sözdən uzaq ol,
Çal-çağır, saz dəmi, ozan dəmidir”.

“Yaxına gəl, dedim” , uzağa baxdı,
Günəşi göstərdim, çırağa baxdı.
Yenə də qələmə, varağa baxdı,
Söylədi: “Şairin yazan dəmidir”.

“Varmı saxlayan kəs səfəri?”, dedi,
“Bu həyat gəlimli, gedəri” dedi.
“Vaxtı ötürməyək hədərə” dedi,
“Sən də yaz, ömrünün xəzan dəmidir”.

BİZİM MƏHSƏTİ
M.Gəncəvinin 900 illiyinə

Ulu Yaradanın istəyi ilə
Dünyada belə bir şair doğuldu.
Gəzdi onun adı hey dildən-dilə,
Vətənim rübai Vətəni oldu.
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Rübai yazıldı neçə məkanda,
Ölkələr dolaşdı Məhsəti adı.
Yazdı Baba Tahir, yazdı Xəyyam da,
Məhsəti yazanı kimsə yazmadı.

Sonra neçə-neçə illər ötüşdü,
Onun şan-şöhrəti tutdu cahanı.
Dedilər “Şeirdə hamını keçdi”,
Onuntək rübai yaradan hanı?

Canında od vardır, sözündə kəsər,
Məhsəti nüfuzu artdı hər yanda,
Onun fars dilində yazdığı əsər
Tərcümə olundu Azərbaycanda.

Rübai yaşatdı Məhsətimizi,
Ötdü qərinələr, dövr etdi zaman.
Məhsəti adıyla sevindi aləm,
Allah razı qaldı yaratdığından.

17.03.2013

SƏRİYYƏ   XANIM

Sərin mehi ilə, gül-çiçəkli şehi ilə, xoş müjdəli xəbəri ilə çox 
gözəldi bu günün sabahı...Eh, qayğısı tükənməyən sabahlar, nağıllı, 
laylalı axşamlar...70 illik ömür zirvəsindən xatirələr çələngi  hörüb 
addımlamaq nə gözəldi!

Nə gözəl ad qoymuş sənə ad qoyan,
Adınla qanadlan, Səriyyə xanım.
Vətənə fəxr olan gözəl qadınsan,
Səmimi insansan, Səriyyə xanım.
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Biz səni tanıdıq , özünü tanı,
Ən xeyirxah qadın sənintək hanı?
Bizim dərdimizin sənsən dərmanı,
Hamıya loğmansan, Səriyyə xanım.

Görüm ki, olmasın pərişanlığın,
Gözə görsənməsin peşimanlığın.
Səni tərk etməsin mehribanlığın
Yaman mehribansan, Səriyyə xanım.                                                

Mənə hər an güvən, sən ey vəfadar,
Güləmail kimi bir sirdaşın var,
İnana bilmirəm yetmiş yaşın var,
Sən hələ cavansan, Səriyyə xanım.

                                          15.09.2012.
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UŞAQ ŞEİRLƏRİ

ŞAXTA BABA,
QAR BABA

Nəvəm Muradın yeni il 
şənliyinə

Üşütməz məni soyuq,
Qorxutmaz məni şaxta,
Gözləyirəm, yola çıx
Sevinirəm sən də gəl
Xoş gəlirsən qar baba,
Şaxta baba, qar baba.

Sən gələndə, xizəkdə
Sürüşərəm o ki, var.
Əlimdə yumru-yumru
Qartopuna dönər, qar,
Xoş gəlirsən qar baba,
Şaxta baba, qar baba.

Təkrar edin mən təki,
Uşaqlar, qulaq asın
Mənim nənəm yazır ki,
Yeni il nəğməsinə
Murad belə başlasın.
Xoş gəlirsən qar baba,
Şaxta baba, qar baba.

                                19.12.2013
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SİLAHLARI ƏRİDİN
Nəvəm Murad üçün 

Müharibə olmasın,  Tankların lüləsindən,
Qarışqalar ölməsin.  Qoy yelləncək asaq biz.
Çiçəklənsin arzular,  Göy üzü təmiz olsun,
Qarı düşmən gülməsin.  Nəğmələnsin qəlbimiz.

Silahları əridin,
Düzəldin oyuncaqlar.
Bu dünyada nə qədər,
Oyuncaqsız uşaq var.

                            25.02.2014.
QUŞLARA DAŞ ATMAYIN

Göydə uçan quşa bax,  Göy üzünün quşları,
Ona dəyən daşa bax.  Güldürür uşaqları.
Onlara daş atmayın  Heç kəsə daş atmayın,
Gedib evdə yatmayın.  Ev tikən bu daşları.

Yuvalarla doludur,
Ağaclar başın əyər.
Daş atmayın, uşaqlar,
Qayıdıb sizə dəyər.

                            20.01.2015.
DOSTLAR

Nənəmə demişdim ki,  Mən şəkillər çəkirəm,
Karandaş alsın mənə.  Həm qoca nənə, baba.
Rəngbərəng karandaşlar Həm ana, həmdə ata,
Dəftərlər alıb nənə.  Həm ağac, həm də yuva.

Nənəm alan dəftərlər,
Uşaqlarla dolubdur.
İndi şəkil uşaqlar,
Mənim dostum olubdu.

                        10.02.2015.
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YAZILDI ADIN
Könül sirdaşıma şair bacım 

Güləmail Murada
Səni yazda gördüm, ya qışda gördüm,
Günlü gündə gördüm, yağışda gördüm.
Könlümdə yerini lap başda gördüm,
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.
Ağır oturmağın, batman durmağın,
Tərəzi ahəngin-mizan qurmağın.
Sənin öz addımın, öz solun-sağın,
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.
Sözündə özünsən, özündə sözün,
Lap özün kimidi astarın-üzün.
Bir xəfi f meh kimi əsərsən həzin,
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.
Mən səni görmüşəm həlim, mehriban,
Mən səni duymuşam içində ümman,
Qəlbimi göndərdim qəlbinə mehman,
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.

Sən gülə mailsən, mən gülə talib,
Bu sevda ağlımı başımnan alıb.
Vallah, yarı canım yanında qalıb,
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.

Həm könül sirdaşım, həm şair bacım,
Mən səni bilmişəm başımda tacım.
Mənim bircə sözə çatır əlacım,-
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.

Eşqin bu dünyaya kitab-kitabdı, 
Güllü öz gəzdiyin orada tapdı.
Özüm də bilmirəm nə haqq-hesabdı,
Nə yaxşı qəlbimə yazıldı adın.

                                     Güllü Tomarova



128

GÜLƏMAİL XANIMA

Sözləri incə-incə
Düzmüsən ürəyincə.
Səni sevməyim necə?
Ay Güləmail  xanım.
A Güləmail xanım.

Hər şeirin zərif çiçək,
Əyilməz əssə külək.
Könül oxşar nəğmətək
Ay Güləmail xanım
A elə mail xanım.
Öz yerişin, öz nazın,
Bambaşqadır avazın.
Öz kamanın, öz sazın,
Ay Güləmail xanım,
A telə mail xanım.

Bir məndən də tut xəbər,
Sinəmdə var gör nələr,
Şəlalələr gur sellər
Ay Güləmail xanım.
Ol selə mail xanım.

Soruş bil haralıyam.
Haranın maralıyam.
Qəribəm, qubalıyam.
Sən Güləmail xanım,
Mən elə mail xanım.

Qarayazı, Nəzərli,
Adım hamıya bəlli.
Özüməm sizin dilli
Ol mənə mail xanım
Mən sənə mail xanım.

Adsız, şansız şairə,
Qubalı qız Minarə.
Dərdimə eylə çarə.
Ol mənə mail xanım.
Mən sənə mail xanım.

Minarə boyu bəstə,
Səni görmək həvəsdə,
Yerin var gözüm üstə,
Gəl Güləmail xanım.
Ol mənə mail xanım
 Minarə Qubalı qızı
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