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Qumru Qüdrət Naxçıvanlı 
  

Mənə qərib deməyin 

  

Poeziya kitabı 
 
 

Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.  
Bakı - YYSİB – 2022 

 
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü 
 

 
“Mənə qərib deməyin” kitabı şairə Qumru Qüdrətin oxucularla beşinci 
görüşüdür. Kitabda şairənin Vətəninə, elinə bağlılığı, ailəsinə, doğma 
və əzizlərinə məhəbbəti, Vətənimizin istiqlaliyyəti və azadlığı 
uğrunda canlarını fəda edən igid oğullarımızın şəhadətə 
yetməsindən, saf məhəbbətin tərənnümünə və sevimli nəvələrinə, 
bacı-qardaşlarına həsr etdiyi şeirləri ilə bərabər, dini şeirləri də 
xüsusi yer tutur. Ən ümdəsi də, kitaba Qumru xanımın iki poeması – 
“Yazgül və Süleyman” və “Atamın həyatı” adlı poemaları da daxil 
edilmişdir.         “Mənə qərib deməyin” kitabının işıq üzü görməsi ilə 
əlaqədar şairəni təbrik edib, ona yeni-yeni uğurlar 
diləyirik! Məhsuldar şairənin sayca beşinci, yeni şeirlər və poema 
kitabı. 

 
DİQQƏT! 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin 
razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir 
hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, 
İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 
istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi 
göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Redaktor: Sona (Amal) Teymurbəyli - Rəhimli 

 

 

 “Mənə qərib deməyin” kitabı şairə Qumru 

Qüdrətin oxucularla beşinci görüşüdür. Kitabda 

şairənin Vətəninə, elinə bağlılığı, ailəsinə, doğma və 

əzizlərinə məhəbbəti, Vətənimizin istiqlaliyyəti və 

azadlığı uğrunda canlarını fəda edən igid 

oğullarımızın şəhadətə yetməsindən, saf məhəbbətin 

tərənnümünə və sevimli nəvələrinə, bacı-qardaşlarına 

həsr etdiyi şeirləri ilə bərabər, dini şeirləri də xüsusi 

yer tutur. Ən ümdəsi də, kitaba Qumru xanımın iki 

poeması – “Yazgül və Süleyman” və “Atamın həyatı” 

adlı poemaları da daxil edilmişdir.  

 “Mənə qərib deməyin” kitabının işıq üzü 

görməsi ilə əlaqədar şairəni təbrik edib, ona yeni-yeni 

uğurlar diləyirik!  

 Söz sizindir, oxucular! 

 

 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 6 

BİR ANANIN  

KÖNÜL ÇIRPINTILARI 

 
 Hələ orta məktəbdə oxuyarkən məhəbbətini şeirə-sənətə 

bağlayan Qumru Qüdrət ilk şeirlərini  gözəl diyarımız Naxçıvana, 

doğma məktəbinə, müəllimlərinə, dostlarına, bacı-qardaşlarına, 

daha çox isə ata-anasına həsr etmişdir. Həmin şeirlərin bir qismi elə 

o zamanlar “Şərq qapısı”, “Şərqin səhəri” və bir sıra almanaxlarda 

dərc olunmuşdur.  

 Qumru Qüdrətin “ Mənə qərib deməyin” kitabı “Bir ürəyin 

nəğmələri”, “Nakam eşqin ninnisi”, “Yada sal məni”, “Məni bağışla” 

kitablarından sonra beşinci kitabıdır. Bu kitaba daxil olan şeirlərinin 

də əsas motivi vətənpərvərlikdir. Doğma Azərbaycanımızın 

sərhədlərini bütov, xalqımızı və millətimizi firəvan görmək istəyən 

şairə könlündən keçənləri ağ vərəqlər üzərinə köçürməkdən 

çəkinmir. Onun Vətənimizin yağı tapdağından azad olması üğrunda 

şirin canlarından keçən şəhidlərimizə həsr etdiyi şeirləri oxuduqca 

kövrəlməyə bilmirsən: 

  Sizlərlə öyünür, bütün xalqımız, 

  Siz yaddan çıxmazsız, ey şəhidlərim, 

  Sizlərə anayıq, biziim hamımız! 

  Yeriniz xoş olsun, ey şəhidlərim, 
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  Sizin sayənizdə tam oldu Vətən, 

  Sizintək şad yatsın, Ulu Öndərim! 

  Vətəndən qovuldu, o yoldanötən, 

  Başını dik tutsun, mənim Rəhbərim!  

 Vətən məhəbbəti, yurd sevgisi şairənin əsərlərinin şah 

mövzusudur. Onun doğma diyarımızın gözəlliklərini tərənnüm edən 

bir sıra şeirləri oxucularının könlünü oxşamaqdadır: 

  Deməyin, qəribəm, yuvasızam mən, 

  Mənim də yurdum var, elim-obam var. 

  Atasız, anasız, babasızam mən? 

  Mömünəxatunum, Heydər babam var. 

 

  Mən də yaranmışam, mən də insanam, 

  Damarımda axan isti qanım var. 

  Ünvansız deyiləm, vardır ünvanım, 

  Məmməd Araz yurdu Naxçıvanım var. 

 Qumru Qüdrətin Vətənimizin müstəqilliyi üçün fədakar və 

mübarizələrlə dolu bir ömür yolu keçən Ümummilli Liderimiz Heydər 

Əliyevin əməllərini yaşadıb və həyata keçirən Ali Baş Komandamız 

İlham Əliyevə bir ana kimi müraciəti elə bu günün əsas mövzusudur: 
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  Yağı düşmənlərin çatıbdır sonu, 

  Ulu Tanrım özü qoruyur onu. 

  Heydər öyrədibdir, igid oğlunu, 

  Siyasətdə kimsə ona çatammaz, 

  Kimsələr batmayıb ona, batammaz. 

 

 Qumru Qüdrət Vətəni üçün narahat ana, gələcək nəsilləri 

düşünən bir nənədir. 44 günlük II Qarabağ savaşı zamanı sübhü 

dirigözlü açan, qələmini əlindən yerə qoymaraq, Vətən oğullarını 

qələbəyə səsləyən şeirlər yazan şairə, sevimli şairimiz Səməd 

Vurğunun ifadəsi ilə desək: “Qələmini süngüyə çevirənlərdən” 

olmuşdur. Vətən torpağında yağı düşmənin at oynatması şairənin 

qəlbini nə qədər göynətsə də, igid oğullarımızın düşmənləri sürətlə 

qovub torpaqlarımızdan çıxarması, bir sözlə, “Zəfər salnaməsi” 

yazması  onun qəbini dağa döndərir, fərəhindən quş olub uçmaq, 

azad olmuş torpaqlarımızı qarış-qarış gəzib dolaşmaq istəyir: 

  Qartaltək səmada süzəcəyik də, 

  İlanın başını əzəcəyik də. 

  Biz Cıdır düzündə gəzəcəyik də, 

  Ümidi itirmə, şair qardaşım. 

 Qumru Qüdrətin şeirlərinin əsas motivini məhəbbət lirikası 

təşkil edir . Onun lirik qəhrəmanı sevinclə kədəri, vüsalla hicranı eyni 

anda yaşayır. Sevən aşiq sevdiyi qədər sevildiyi üçün xoşbəxtdir. O, 
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vüsal dənizində üzərkən nə qədər sevinclidirsə, sevdiyindən ayrı 

düşərkən də hicran atəşinə yanıb qovrularaq qəm burulğanına 

düşür, parlaq sabahları zülmət gecələrə çevrilir. Nakam aşiq ha 

çalışsa da, ha çabalasa da,  bu burulğandan çıxmağı bacarmır, qəm 

burulğanı onu özünə çəkdikcə çəkir: 

  Gəl tut əllərimdən, gözlətmə məni, 

  Ömrünə, gününə doğan Günəşəm. 

  Demə ki, gün vurub yandırar məni, 

  “Eşq” adlı duyğudan yanan atəşəm. 

 Və ya: 

  O ala gözlərin düşüb yadıma, 

  Ürəyim yarpaqtək titrəyir, sənsiz. 

  Alışıb yanıram hicran oduna, 

  Gəzib-dolanıram hissiz, həvəssiz.   

 Şairə Qumru Qüdrət əsl dostluğu, yoldaşlığı İlahinin 

hədiyyəsi sanır. Elə dost ki, dostunun sevincinə şərik olmağı, 

kədərini-qəmini isə bölüşməyi bacara bilsin. Onun bu mötivli şeirləri 

gələcək nəsil üçün ağbirçək bir ana nəsihətidir.  

 Qumru Qüdrət mehriban və qayğıkeş ana, sevimli nənədir. 

Onun yaradıcılığında ata-anasına, bacı-qardaşlarına, övladlarına və 

nəvələrinə həsr etdiyi şeirlər də çoxluq təşkil edir. Bu şeirlərdə bir 

ana kimi övladlarına sevgisini, onlar üçün gələcək arzularını poetik 

ifadələrə çevirirsə, nəvələrinin xoşbəxt və firavan yaşaması üçün 
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İlahidən kömək istəyir.  Şairənin yaradıcılığından da hiss edilir ki, o, 

böyüklərinin hörmətini saxlayan övlad, kiçiklərin qağısına qalan bacı, 

ana və nənədir: 

  Elə dolan, qoy cavanlar,  

  Sənə baxıb, ibrət alsın. 

  Səndən sonra gələn nəsil, 

  Yaxşılıqla səni ansın. 

  ...Son anında sən özünü, 

  Əmanət et, Allahına. 

  Bağışlanmaq dilə ondan, 

  Yenə çatar O dadına! 

 Qumru Qüdrətin “Mənə qərib deməyin” adlanan bu kitabına 

iki poeması daxil edilmişdir. Onun “Yazgül və Süleyman” adlı 

poeması qədim dastanlarımızı xatırladır. Süjet xətti  saf məhəbbətin 

tərənnümü əsasında qurulan bu poemada Yazgüllə Süleymanın 

ömür yolu işıqlandırılır.  

 Şairənin ikinci poeması “Atamın həyatı” adlanır. Bu 

poemada şairə atasının həyatını ta uşaqlıqdan ömrünün 

sonlarınadək pillə-pillə təsvir etmişdir. Maraqlısı burasındadır ki, 

Qumru Qüdrət bütün hadisələri atasının öz dili ilə təsvir etməyə  

çalışmış və bunu ustalıqla da bacarmışdır. Məncə, bu da şairənin 

qəlbində yurd-yuva bağlamış ata-ana sevgisindən irəli gəlmişdir.  

  Qumru Qüdrəti “Mənə qərib deməyin” beşinci kitabınının 
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işıq üzü görməsi münasibəti ilə təbrik edib, ona yeni-yeni yaradıcılıq 

uğurları diləyir, oxucusunun bol olmasını arzu edirik! 

    Sona ( Amal)  Teymurbəyli-Rəhimli 

AYB-nin üzvü. Şair, nasir, publisist. “Tərəqqi” 

medalı və “Qızıl Qələm” Media mükafatçısı.   
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QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

Qarabağ yad əldə olduğu zaman, 

Səhər sübhü tezdən söküləndə dan. 

Üz tutdum Günəşə, söylədim ona, 

Nə olar oyanma sən gəlmə cana. 

Gözünü sən açma torpaq yad əldə, 

Oraya nur saçma bir az səbr eylə. 

Budur səhər tezdən oyanmışam mən, 

Pəncərə önündə dayanmışam mən. 

Günəş niyə qlxmır, niyə oyanmır, 

Günəşə dil töküb yalvarırıam mən, 

Qallx oyan ey günəş yalvarırıam mən. 

Təcili tez yetir ora özünü! 

Ordumuz qaytarırı torpaqlarını, 

Sevincək alıram soraqlarını! 

Ey Günəş qalx, oyan Şuşaya nur saç, 

Qar-buzları ərit Laçına yol aç. 

Qayıdıb geriyə Fizuli, Zəngilan 

Cəbrayıl, Qubadlı azaddır inan! 

Ordumuz alıbdır Suqovuşanı. 

Yayılıb dünyaya İlhamın şanı, 

Sevinir bu işə bütün xalqımız. 

Yerdə qalmayıbdı şəhid qanımız! 

Zəfərlə vuruşur ordumuz məğrur. 
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Azad edibdi yuva yurdumuz, 

Əmri veribdi Ali komandan. 

Haydı get irəli bir an durmadan, 

Əzm ilə döyüşə gedir mərd əsgər. 

Qorxmayır yağıdan ərənlər-ərənlər! 

Hər kəndə asırlar üçrəng bayraqı, 

Qələbəmizin gəlir sorağı. 

Sən parla ey Günəş nur saç yurduma, 

Allahım güc versin qalib orduma. 

Bizim mərd ordumuz qalib olcaq, 

Düşməni tezliklə yurddan qovacaq. 

Yenədə Qarabağ bizimdir bizim olacaq, 

Qarabağ bizimdir bizim olacaq, 

Qarabağ bizimdir bizim olacaq! 

Rahat yat ey şəhid qanıvıza qandır, 

Pilatsuz puçlar “iti qovandır”. 

Belə söyləyibdi ali komandan 

Qarabağ bizimdir, Azərbycandır! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

    25.X.2020 
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ƏZMİNİZƏ QURBAN OLUM 
 

Bizim Ali Baş Komandan 

Ordumuza əmr verdi. 

“Hazır olun əsgərlərim 

Düşmən üstə hücum”-dedi: 

Torpaqları qaytar deyən, 

Liderimin bu aldığı 

Qərarına qurban olum. 

Əsgərlərə əmir verən 

Liderimə qurban olum! 

Siz qaytarın torpaqları 

Dayanmayın marş irəli. 

Ön cərgədə addımlayan 

İgid gözəl əsgərlərim. 

Əzminizə qurban olum. 

Aslan kimi nərə çəkən, 

Düşmən üstə hücum çəkən. 

Vətənin uğurunda 

Düşmənlərin qanını tökən 

İgid kimi candam keçən, 

Şəhidlərə qurban olum. 

Vətənin hər qarışına 

Azərbaycan bayrağını 
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Qürur ilə daşıyanlar. 

Azərbaycan himnini 

Səngərlərdə oxuyanlar 

Səsinizə qurban olum. 

Əzminizə qurban olum! 

Yağı düşmən torpağında 

Sızıldayan torpaqları 

Neçə ildi yad əllərdə 

Qalan buzlu bulaqları 

Siz qaytarın igidlərim. 

Qisas ilə o alışan 

Qəlbinizə qurban olum. 

Siz İlhamın övladları 

Ulu Heydər nəvəsisiz 

Öndər qoyan yolunuzla 

Liderimiz arxasınca 

Marş irəli Qarabağa. 

Bayraqları xan Şuşaya. 

Vuran əsgər zabitlərim 

Çavuşlarım, qazilərim. 

Uğrunuza qurban olum, 

Mən ümumi xalqımıza 

Xalqımıza qurban olum. 

Qələbə çox yaxındadır, 

Əziz ana gözün aydın. 
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Qoy bu gündən rahat yatsın. 

Şəhidlərim məzarında 

Şəhidlərin hüzuruna, 

Məzarına qurban olum! 

Qələmiylə cəng eyləyən 

Mənim şair qardaşlarım 

Siz qələbə nəğməsini 

Yazın şair qardaşlarım 

Qələminizə qurban olum. 

Gözün aydın ey millətim, 

Sevincindən yaş axıtan  

Gözünüzə qurban olum. 

Çaldığınız qələbəyə qurban olum. 

8.X .2020 

 

 

İNANIRIQ SIZƏ ƏSGƏR! 
 

Komandanım Lider İlham 

Əsgərlərə əmr verir. 

“Çətinliyə sinə gərin 

İgid kimi hərbə girin 

Haqq bizimdir, bizimlədir 

Düşmənlərin dərsin verin”. 

Azərbaycan əsgərləri 
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Komandana əhsən deyir. 

Bir baxınız uşaq böyük  

Üçrəng bayraq donu geyir. 

Xalqımızda vardı inam 

Bu aldığı qərar üçün, 

Komandana əhsən deyir. 

Dayanmadan igid, ərlər 

Azad edir torpaqları, 

Torpaqlardan çıxarırlar 

Dovşan kimi qorxaqları. 

Fizulini, Cəbrayılı,  

Zəngilanı azad edir. 

Suqovuşana bayraq sancır, 

Xalqımıza ümid verir. 

Baxın budur, üçrəng bayraq 

Suqovuşanda dalğalanır. 

Yolun azan o “tayqulaq” 

Cücü kimi tapdalanır. 

Xocalının o dəhşətin  

Yaşamaışıq o vəhsətin 

Alacaqsız inşıllah ki, 

Qanlarını şəhidlərin. 

Inanırıq sizə əsgər 

Gəlməyəsiz gözə əsgər. 

Xocalının öcün alın 
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Qarabağda məskən salın. 

Cıdırdüzdə cəngi çalın 

İnanırıq sizə əsgər 

Gəlməyəsiz gözə əsgər. 

Allah sizi hifz eləsin, 

Siz lazımsız bizə əsgər. 

Torpaqları qaytarmışıq 

Rahat yatsın qoy şəhidlər. 

Rahat yatsın ulu öndər, 

 

X.2020-ci il. 
 

 
 

SİZ AND İÇDİNİZ ŞƏHİDLƏRİM 

 

Ordubad rayonunun Sabir Dizə 

kəndindən kapitan Ülvi Həsənova 

 

Erməni Xankənddə  yuva salıbdı, 

Şuşanını başını duman alıbdı. 

Sızlayan Laçının, Kəlbəcərimin 

Qarabağın gözü yolda qalmışdı. 

Çağırırıdı sizi ərlər-ərənlər, 

Mərd kimi düşmənə sinə gələnlər. 

Hay verin səsimə yetisin dada. 
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Düşməndən qurtarsın dağlar-dərələr. 

Səbrimiz tükəndi, dözmürük daha, 

Bu işi qoymayaq dedi sabaha. 

Çağırış eylədi ali komandan. 

Liderə səsverdiz sizdə durmadan. 

Orduya yollandız, siz and içdiniz, 

Bir qarış torpağı vermərik yada. 

Vətənin uğrunda candan keçdiniz 

Əbədi yaşarsız siz də dünyada. 

Şəhidlərin adı çəkilən zaman, 

Xalq ayağa qalxar, o an hər yerdə. 

Səninlə fəxr etsin, öyünsün anan. 

Şəhid dostlarınla yaşa qəlblərdə. 

Ordumuz düşmənə vermədi aman, 

Müharibə qurtarıb, bitib qarqaşa. 

Ey Pələng ləqəbli igid qəhrəman, 

Azadsız Xocavənd Qarabağ, Şuşa! 

Ülvi tək deyilsən əziz qəhrəman 

Eldarlar, Poladlar, Mübarizlər var. 

Qanlarınız yerdə qalmaz heç zaman, 

Ordumda hələ çox mübarizlər var. 

Qovdular düşməni itiqovan tək, 

Rahat yat ey şəhid yerin xoş olsun. 

Qəhrəman olmusan adın mübarək. 

O, dünyada məzarın cənnət olsun, 
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Sizlərlə öyünüz bütün xalqımız. 

Siz yaddan çıxmazsız, ey şəhidlərim. 

Sizlərə anayıq bizim hamımız. 

Yeriniz xoş olsun ey şəhidlərim. 

Sizin sayənizdə tam oldu vətən. 

Sizin tək şad yatsın ulu Öndərim. 

Vətəndən qovuldu o yoldan ötən, 

Başını dik tutsun mənim Rəhbərim. 

       
11.XI.2020-ci il. 

 

SİZ QAYTARDINIZ MUROVDAĞI 
 

Əmr verdi baş komandan, 

Hazır olun gec olmadan. 

Düşmən üstə hücum çəkin, 

Yağıları biçib tökün. 

Siz ey igid əsgərlərim. 

Azad edin Murovdağı, 

Siz Nəbisiz, Koroğlusuz. 

Siz Babəksiz, Cavidansız, 

Azərbaycan oğlusunuz. 

İbrahimxan, Cavadxansız, 

Allahverdi, Poladsınız, 

Mübarizsiz, Eldarsınız. 
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Söz vermisiz ananıza. 

Gözəl, doğma torpaqlardan, 

Ermənini qovacaqız, 

Qarabağı alacaqsız. 

Fəxr edirik sizinlə biz, 

Sözünüzdə durdunuz siz. 

Siz ey qorxmaz, igi-ərlər, 

Əzib töküdüz bədhaqları. 

Yağı-düşmən tapdağından, 

Azad etdiz torpaqları. 

Neçə rayon, neçə kəndi, 

Suqovuşan adlı bəndi. 

Fizulini, Cəbrayılı, 

Qaytardınız zəngilanı. 

Qubadlıdan, Xocavənddən, 

Çıxardınız Əliqanlını. 

Düşmən gözü baxa-baxa, 

Siz qalxdınız XanŞuşaya. 

Düşmənləri, boğazlayıb, 

Vuruşdunuz əlbəyaxa, 

Pələng kimi nərə çəkdiz, 

Düşmənləri ottək biçdiz. 

Qorxaq, xain düşmənləri 

Qoymadınız göz açmağa. 

Aslan kimi cəngə girdiz, 
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Çaşbaş qaldı xain dığa. 

Ay ulduzlu bayrağımı, 

Siz sandınız Murovdağa. 

Dalğalandı üçrəng bayraq, 

Nəfəs aldı şah Murovdağ. 

Gözün aydın ey millətim, 

Azad oldu can Qarabağ. 

Neçə qorxmaz mərd-ərənlərim, 

İgidlərim, ərənlərim. 

Qan tökərək Xan Şuşaya, 

Candan keçdi şəhidlərimş. 

Şəhidlərin qarşısında, 

Baş əyirəm mən də bu gün. 

Məğrur dayan əziz ana, 

Mərd oğlundan danış, öyün. 

Qanlarıyla qələbəni, 

Onlar di xalqımıza. 

Xalq unutmaz şəhidini, 

Əzizdilər hamımıza. 

Biz borcluyuq zabitlərə, 

Qazilərə, əsgərlərə, şəhidlər. 

Qələbəni siyasətlə 

Bizə verən mərd rəhbərə. 

Qalib olan ordumuzla, 

Alqış deyək biz liderə. 
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Bu birliyin sayəsində, 

Gəlib çıxdıq bu günlərə. 

Bu birliyin sayəsində, 

İmza atdıq qələbəyə. 

Azad oldu can Qarabağ. 

Bütöv oldu Azərbaycan, 

Sevinc ilə biz söyləyək. 

Lider kimi belə deyək, 

Qarabağ bizimdir 

Qarabağ Azərbaycandər. 

Yaş can Azərbaycan 

Yaşa azad Azərbaycan. 

 
2.XII.2020-ci il. 

 

HAYDI DOSTLAR QARABAĞA 
 

Haydı igid-ərənlərim, 

Biz gedirik Qarabağa. 

Orda olan düşmənləri 

Yurdumuzdan çıxarmağa. 

 

Qan tökərək uğurunda, 

Qarabağı alacağıq! 

Sızıldayan torpağımda, 
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Gül bağları alacağıq. 

 

Düyünlənib dəmir yumruq, 

Hücum çəkdik yağılara. 

Başlarına elə vurduq, 

Bir dərs oldu dığalara. 

 

Biz dırmandıq əli yalın 

Başı duman Xan Şuşaya. 

Bizi görən gönü qalın, 

Durub baxdı çaşa-çaşa. 

 

Hücum edib bircə anda 

Boğazladıq biz onları. 

Qoymadıq heç göz açmağa, 

Əzib tökdük sianları. 

 

Üçrəng, şanlı bayrağımız, 

Bax sancıldı Xan Şuşaya. 

İndi isə marş irəli 

Haydı nərlər Qarabağa. 

 

Gözəl, əzəl torpaqları, 

Ermənidən qaytarmağa. 

Biz gedirik Qarabağa, 
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Orda qurub yaratmağa. 

Haydı dostlar Qarabağa. 

 

4.XII. 2020-ci il. 

 

CAN QARABAĞ 

 

Can Qarabağ, doğma diyar, 

Səni əzdi yağı, əğyar. 

Torpağını azad edən 

Uğurunda candan keçən, 

Neçə-neçə igid ər var! 

Axıdaraq qəzıl qanın,  

Qurban verib şirin canın. 

Yağı düşmən tapdağından, 

Qurtardılar torpağını. 

Dünya duydu sorağını 

Baltək axan bulağını 

Qaytardılar yurdum sənə 

Ay ulduzlu bayrağını. 

Minnət duyaq şəhidlərə, 

Amalı bir vahidlərə. 

Ordu ilə bir söz olan 

Alqış deyək, biz rəhbərə. 

Yaşa Lider, yaşa Ordum, 
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Azad oldu doğma yurdum. 

İgid, qorxmaz əsgərinlə 

Düşmənlərə zərbə vurdun 

Müharibəyə nöqtə vurdun. 

Dalğalanan üçrəng bayraq, 

Azadlıqdan verir soraq. 

Viran qalmış kənd, şəhərdə 

Yeni gözəl şəhər salaq 

Qoy canlansın can Qarabağ. 

 

21.XI. 2020-ci il. 

 

AZƏRBAYCAN TORPAĞINDA 

UYUYUB 
 

Azərbaycanımın jurnalist qızı,  

      şəhid Salatın Əsgərovanın xatirəsinə. 

 

İlham bir dənizdir, cağlayıb daşar, 

Rahatlıq verməyir, əgər yazmasam. 

Bir maqintofon ola düyməni basam, 

Ürəkdən gələni birbaşa yazam. 

 

Qalxıram yerimdən, hər yan qaranlıq, 

Bayaqdan yanmayır, sönübdü işıq. 

Beynimdə fikirlər dolanır dönür, 
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Gözləyirəm, bəlkə, yanacaq işıq. 

 

Sözlər axıb gəlir, mən yazammıram, 

Dəftəri, qələmi mən tapammıram. 

Çıraq yandırınca, qələm tapınca, 

Baxıram sözlərim düşüb dolaşır. 

 

İşıqlar sönübdü, evlər soyuyub, 

Bədənim soyuqdan donub, uyuyub. 

Çıraq yandırmışam qələm əlimdə, 

Baxıram ki, ilham yatıb uyuyub. 

 

Oyanıram tezdən işıq yanınca, 

Yalvarıram beynim söz de, bolluca. 

Beynim tələtümsüz dəniz kimidir, 

Başını qoyubdu ilham balınca. 

 

İlhamın oyanan bir çağı vardı, 

Yatıbsa, oyatmaq onu nahaqdı. 

Nə qədər məcbur et, bir söz deyəmməz, 

İlham inad edən körpə uşaqdı. 

 

Nə qədər düşündüm nə deyəcəkdim, 

Dünyamı, anamı mən deyəcəkdim. 

Azacıq yadıma düşür axır ki, 
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Deyəsən, qadını vəsf edəcəkdim. 

 

Hə, bircə o yadımda qalıbdı, 

Deyəckdim qadın nurdu, işıqdı. 

Qadın sözü bu dünyanın zinəti, 

Qadın özü dünyaya yaraşıqdı. 

 

Qadın özü Koroğlunun Nigarı, 

Qadın sözü Ərəbzəngi misalı. 

Qadın olub Azərbaycan əsgəri, 

Qadın deyil, Salatın ər misallı. 

 

Əsgərlərlə görüşüb ön cəbhədə, 

Sual verib neçə igid əsgərə. 

Üstünə yağsada, nə qədər güllə, 

Qorxmayıb, dayanıb mikrafon əldə. 

 

O, həm jurnalistdir, həm də ki, ana, 

Əhsən onun kimi igid qadına. 

Özün qurban edib Azərbaycana, 

Layiq görülübdü şəhid adına. 

 

İgid kimi öz yurdunu qoruyub, 

Bütün qadınlara o örnək olub. 

Qadınsa da, igidtək şəhid olub, 
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Azərbaycan torpağında uyuyub. 

 

Rəhmət deyək bunun kimi qadına, 

Borcun verib öz ana torpağına. 

Heç qorxmayıb, çəkinməyib yağıdan, 

Qumru baş əy, sən, ölməz Salatına. 

 

24.I.2000-ci il. 

 

 
 

BAHAR GƏLİR YURDUMA 
 

Yenə bahar gəlir yurdumun çöllərinə, 

Bülbül gülə, çiçəyə şirin nəğmə oxuyur. 

Çaylar daşır, sular yenə sellənir, 

Çiçək açıb ağaclar, hər yan ətir qoxuyur. 

 

Yağış yağıb, buludlar, elə bil, boşalıbdı, 

Göy qurşağı uzanır nənəm xalı toxuyur. 

Lalələr dağ döşündə açılıblar cevinclə, 

Lalələri yelləyir, külək nəğmə oxuyur. 

 

Dağ döşündə çiçəklər açılıb səhər-səhər, 

Gül-çiçəyə qonaraq arılar şam toxuyur. 

Heyran oldum yurdumda açılan bu bahara, 
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Bahar gəlir yurduma, güldən çələng toxuyur. 

 

12.IX 1998-ci il 

 

 

 

O GEDİR ÖNDƏRİN YOLU-İZİYLƏ 

 

(Ali Baş Komandana) 

 

Peyğəmbər nuru var onun üzündə, 

Əbbasın sözü var ötkəm sözündə. 

O gedir Öndərin yolu-iziylə, 

Bu yoldan kənara addım atılmaz 

Heç kimsə batmayıb, ona batammaz. 

 

Yağı düşmənlərin çatıbdır sonu, 

Ulu Tanrım özü qoruyur onu. 

Heydər öyrədibdi igid oğlunu, 

Siyasətdə kimsə ona çatammaz 

Kimsələr batamayıb, ona batammaz. 

 

Heydər övladıdır, İlhamdır  rəhbər, 

Xainlər çalışsa bilin nə qədər. 

Yetirə bilməzlər ona bir xətər, 
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Əlləri daş tutsa, ona atammaz 

Allah qoruyana kimsə batammaz. 

 

Siyasət yürüdər ağıllı başla, 

Sülhlə qalib gələr, deyil savaşla. 

Gücün birləşdirər o türk qardaşla, 

Bu dostluq bitməyib heç zaman bitməz, 

Kimsələr batmayıb, ona batammaz. 

 

Düşməndən alacaq torpaqlrını, 

Qaytarar elinə yurd-oylağını. 

Yurda qaytarmasa öz növrağını, 

Gecələr göz yumub rahat yatammaz, 

Kimsələr çatmayıb, ona çatammaz. 

 

Peyğəmbər nuru var onun üzündə, 

Əbbasın sözü var ötkəm sözündə. 

O gedir Öndərin yolu-iziylə, 

Heydərin öyüdün, İlham unutmaz, 

Bir kimsə batmayıb, ona batammaz. 

 

26.V 2019-ci il. 
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ŞƏHİD GÜL 

 

Qərənfilim ürkərək 

Tezdən qalxıb oyandı. 

Gözündən yaş süzərək 

Tez Bakıya yollandı 

Şahid oldu vəhşətə 

Boynu bükük dayandı 

Qondu şəhidlər üstə 

Qızıl qana boyandı. 

20-si  Yanvardan 

“Şəhid gül” adı aldı 

Bu gül şəhidlər kimi  

Əbədiyyət qazandı. 

 

17.I.2014-ci il. 

 

 

 

 

İSTƏYİRƏM  MƏN YAZAM... 

 

Allah məni yaradıb, əlimə verib qələm, 

Beynimdəki sözləri ağ varaqa köçürəm. 
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Qanad çalan bir quşam, nəğmə deyən bir diləm, 

Azad fikirlərimlə sərhədləri keçirəm. 

Bəzən bir dəniz kimi fikirlərim çalxalanır, 

Beynim lərzəyə gəlir, mənim təbim oyanır. 

İstəyirəm mən yazam Vətənin xoş günündən, 

Qələbə sorağından, qələbə müjdəsindən. 

Bəzən yazmaq istərəm nənə nəvazişindən 

Ananın sevincindən, körpələrin səsindən. 

Axan çaydan, bulaqdan, mələşən quzulardan, 

Yazam ötən günlərdən, gələcək arzulardan. 

Qələmimlə ram edəm göydə çaxan şimşəyi, 

Qarşısını saxlayam, vurub yıxan küləyin. 

Yatağına qaytaram, coşub-daşan selləri, 

Qoparıb aparmasın ağacları, evləri. 

İstəyirəm mən yazam rəng-rəng açan güllərdən, 

Yurdunda dinc yaşayan yaxın, uzaq ellərdən. 

İstərəm dinc yaşasın Vətənində hər bir kəs 

Sərhədləri pozmasın qoluzorlu bir nakəs!.. 

Göz dikməsin heç bir kəs özgəsinin malına. 

Tamahkarın, acgözün acıyıram halına. 

Mən bəzən Koroğluyam, bəzən Qaçaq Nəbiyəm. 

Bəzən Nigar oluram, bəzən Həcər kimiyəm. 

Öz yurdumun qızıyam, Vətənimi sevirəm. 

Mən öz doğma xalqıma azadlıq diləyirəm. 

Bəzən mən bir ozanam, nəğmə deyən bir diləm, 
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Bəzən sarı sim kimi nazilib incəlirəm. 

Bəzən neyə dönürəm, kamantək inləyirəm. 

Ürəyim dolan zaman yazıram, dincəlirəm. 

Allah mənə təb verib, xalqın yazar qızıyam, 

Mənə verdikləriçün allahımdan razıyam. 

Beynimdə qaynar ilham, qəlbimdə vardı fitrət, 

Atam qoyub adımı, adımdır : Qumru Qüdrət. 

                                    

27.III. 2014-ci il. 

 

 

 

DARIXIRAM VƏTƏN ÜÇÜN 

 

Sular axır qırçın-qırçın, 

Qayaların rəngi darçın. 

Yel əsdikcə mavi sular, 

Ləpələnir xırçın-xırçın. 

Belə gözəl bir guşədə, 

Darıxıram Vətən üçün. 

 

Dolandıqca talaları, 

Tapdadıqca lalələri. 

Kolun altdan qalxıb qaçır, 

Körpə dovşan balaları. 
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Belə gözəl bir guşədə, 

Darıxıram Vətən üçün. 

 

Yamyaşıldır dağlar, orman, 

Çiçəkləri cana dərman. 

Boylanıram sağa-sola, 

Yanımda yox atam-anam, 

Belə gözəl bir guşədə, 

Darıxıram Vətən üçün. 

 

Yola baxıb gözləyirəm, 

Gözüm dolur qaçır nəşəm. 

Sevdiyimi özləyirəm, 

Göz yaşalarım olur şəbnəm. 

Belə gözəl bir guşədə, 

Darıxıram Vətən üçün. 

 

Zövq almışam gül çiçəkdən, 

Cuşa gəlmir təbim mənim. 

Sevinmirəm mən ürəkdən, 

Qeyb olubdur gülüşlərim. 

Belə gözəl bir guşədə, 

Darıxıram Vətən üçün. 

 

Boynubükük qəribəm mən, 
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Qan süzülür gözlərimdən. 

Uzaq qalıb doğma Vətən, 

Qovuluram həsrətindən, 

Qumru qərib bir güşədə, 

Çox darıxır Vətən üçün. 

       

 2006-ci il 

 

BÜTÖV AZƏRBAYCAN 

HANSI MƏKAN, O NAXÇIVAN 

 

Sakitcə oturub gəzsəmdə səssiz  

Mənim də hissim var, həyəcanım var. 

Sanasam tüklərin olacaq biz-biz, 

Şöhrətim-şanım var, adım-sanım var 

 

Deməyin qəribəm, yuvasızam mən, 

Mənim də yurdum var, elim-obam var. 

Atasız, anasız, babasızam mən? 

Mömünə xatunum, Heydər babam var 

 

Mən də yaranmışam, mən də insanam, 

Damarımda axan isti qanım var. 

Ünvansız deyiləm, vardır ünvanım, 

Məmməd Araz yurdu Naxçıvanım var. 
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Asim Yadigarla, Həsən Eyvazlı, 

        Yusifoğlu kimi qardaşım mənim, 

Kəmalə, Elmira, Sonatək bacım 

Heyran xanım olub yurddaşım mənim. 

 

Bəhruz Kəngərlitək vardır rəssamım, 

Hüseyn Cavid kimi söz sərkərdəsi. 

Güllər Qəmli kimi var Hacıxanım 

Nabat xanım seçib aşıq peşəsi. 

 

Nəsrəddin Tusim var, İslam Səfərlim, 

Əmiraslan kimi qəhrəmanım var. 

Şərəbanı xanım olub öz yerlim, 

Vüqar Hüseynov tək pəhləvanım var. 

 

İlqar Muradovdur həzin səs ilə, 

Naxçıvan şəhərin gəzib, dolaşır. 

Ramiz Mirişlidə çox həvəs ilə, 

Azərbaycan üçün nəğmələr qoşur. 

 

Samir Cəfərovda bu gənc yaşında, 

Gəzib dolaşıbdı bütün dünyanı. 

Sofiya Hüseynova 70 yaşında 

Yaşadıb səhnədə Tomris ananı. 
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Naxçıvaniskilər, Kələntərlilər, 

General rütbəsi igid ərdilər. 

Alimdir Salayev, Həbibbəylilər, 

İdris, İlqar, Vüqar şəhidlərdilər. 

 

Mirzə Cəlil, Ordubadi yazarım, 

Xalq artisti olub Həmzəm, Zəroşum. 

Bircə qaşıq içsəm, qalmaz azarım, 

Qaşlar “Loğman üçün” nə deyim qoşum. 

 

Əcəmi Nəqqaşım daş üstünə daş, 

Qoyaraq ucaldıb “Mömünə Xatunu”. 

Qızıl Arslanla, Cahan pəhləvan, 

İnşa elətdirib deyirlər bunu. 

 

Naxçıvan bəzənmiş bir gözəl dilbər, 

Vasif Talıbovdur bu yurda rəhbər. 

Qurub yaratmaqdır onun peşəsi, 

İşini bəyənib, bil, ulu Öndər. 

 

Doğma yurdum verib çox həkim müəllim, 

Cabbar, Cəbi, Sabir, Gültəkin həkim. 

Mən də bir şairəm, Qumru Qüdrətəm, 

Həmid Arzuludur usdadım mənim. 
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Yusif Məmmədəliyev, kimyaçı alim, 

Dünyaya tanıtdı Vətənin, elin. 

Heydər Əliyev adlı ali insan, 

Tanıtdı dünyaya öz Ana dilin. 

 

Yüksək tribunadan qorxmadan mətin, 

Öz Ana dilində söylədi nitqin. 

Bütün insanlara sübut eylədi, 

Nə qədər sevir o öz ana dilin. 

 

İdris Məmmədovdur bu igid oğlan, 

Düşmənin üstünə gedib qorxmadan. 

Naxçıvan uğrunda olubdu şəhid, 

Sədərək çölünə tökərək al qan. 

 

Prezident təqaüdlü, şöhrət ordenli, 

Abdulla Arazi oxuyur hələ : 

“Hansı məkandır, o Naxçıvandır, 

Nəqşi cahandır, Azərbaycandır”. 

 

Abdulla Qurbani, Şərur balası, 

Sərhəddi qoruyan, Vətən qalası. 

Qorxmaz sərkədədir, məğrur bir şair, 

Gələcək nəsilə örnək olası.. 
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Afiyyədin Cəlilov igid bir ərdi, 

Yurdu qorumaqçün sinəsin gərdi. 

Öz siyasətilə, öz vüqarı ilə, 

Yağı düşmənlərin cavabın verdi. 

 

Xalqını qoruyan bu qəhrəman ər, 

Canıyla sərhəddə çəkdi bir sipər. 

Torpağı qorudu öz anası tək, 

Bütün əsgərlərə göztərdi hünər. 

 

Saya bilmədiyim bir çox insanlar, 

Dilərəm bağışlar, əhv edər məni. 

Hələlik bu qədər, vardi ad-sanlar, 

Saymaqla qurtarmaz, bil ki, yox sonu. 

 

05.08.2013-ci il. 

 

BİGANƏ OĞLAN 

 

Nə qədrin biləcəksən, 

Sözylə, sən bu Vətənin. 

Vətən anası olmaz, 

Hər bir yoldan ötənin. 

Telefon qulağında 
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Gözlərin mürgü döyür. 

Bir qoca başın üstə, 

Qəlbində səni söyür. 

Vaqon insanla dolu. 

Sanma ki, yeganəsən. 

Oldun şeytanın qulu 

Odur ki, biganəsən 

Vətən yağı əlində 

İçin-için ağlayır. 

Torpaqlar fəryad edib 

Ürəkləri dağlayır. 

Bazburutlu, biləkli 

Oturub şahanə sən 

Çölündə bər-bəzəkli 

İçində viranəsən 

Geyinib dəst kostuyum 

Dartınıb oturmusan 

Əli əsən qocanı 

Görməyirsən, kormusan?! 

Qoca büdrəyir düşür. 

Tərpənməyir tüklərin 

Sən nə qədrin biləssən, 

Sızıldayan Vətənin! 

Adını mən çağırım: 

Sənin “biganə oğlan”  
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Sənin bu əməlinlə 

Necə öyünsün anan?! 

 

              2012-ci il. 

 

 

 

ÖZ YOLUMU TAPMIŞAM 

 

Mən sevirəm Vətəni, 

Başa düşün siz məni. 

Ələ alıb qələmi 

Qırat kimi çapmışam, 

Öz yolumu tapmışam. 

 

Çağlamışam sel kimi, 

Gurlamışam sel kimi, 

Bir saralan gül kimi, 

Budağımdan qopmuşam, 

Öz yolumu tapmışam. 

 

Qanad çalan qu idim, 

Hərhə idim, bu idim, 

Yağış idim, su idim, 

Bu torpağa hopmuşam, 
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Öz yolumu tapmışam. 

 

Öz elimin qızıyam, 

Yazılmamış yazıyam, 

Taleyimdən razıyam,  

Səma kimi safmışam, 

Öz yolumu tapmışam. 

 

27.III 2014-ci il. 

 

VƏSF EDİM GÖZƏL VƏTƏNİ 

 

İlahi, təbimi oyandır mənim 

Beynimdə yaransın şerim, qəzəlim 

Evimdə boy atan nazlı gözəlin 

Seyr edim sonatək şux gülüşlərin 

Vəsf edim bu qızın gözəl Vətənin. 

 

Səmada qıy vursun, süzsün qartallar, 

Yenə də dolaşsın, gəzsin xəyallar. 

Döşündə gəzdiyim laləli dağlar, 

Seyr edim bağrıqan açan laləni, 

Vəsf edim yenə də gözəl Vətəni. 

 

Mən baxım sübh çağı zərrin Günəşə, 
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Döyünsün ürəyim, düşsün təşvişə. 

Qar altından qalxsın ürkək bənövşə, 

Seyr edim yamyaşıl çölü-çəməni, 

Vəsf edim yenə də gözəl Vətəni. 

 

Sevinclə baxışsın qızlar, oğlanlar, 

Damarda oyansın, qaynasın qanlar. 

Xəyalımda qalsın o gözəl anlar, 

Gözlərinə baxım məni sevənin, 

Vəsf edim yenə də gözəl Vətəni. 

 

 

 

YENİ İLDƏ YENİ ARZULAR 
 

Yeni ildə səhər tezdən sübh çağı, 

Hava gözəl, təb oyanıb yenə də. 

Ot göyərir, çiçək açır, quş uçur, 

Gözəlliklər ilham verir mənə də. 
 

Günəş doğur, aydın səma ağarır, 

Qoşa bulbul cüt oxuyur budaqda. 

Gün torpağı oyanmağa çağırır, 

Yeni gündə zümzümə var dodaqda. 
 

Səhər tezdən diz qoyuram torpağa, 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 46 

Ta verməsin millərimə qəm-kədər. 

Şükr edirəm yaratdığı növrağa, 

Minnətdaram Allahıma nə qədər. 
 

Qoy sülh ilə torpaqlar qaytarılsın, 

Məzarında rahat yatsın şəhidlər. 

Köçkünlərdə yurdlarına qayıtsın, 

Çiçəklənsin yenə doğma kənd, şəhər. 
 

Son qoyulsun bu il bütün həsrətə, 

Bu yeni il yeni uğur gətirsin. 

Ulu  Tanrım, qüvvət ver prezidentə, 

Müharibəni siyasətlə bitirsin. 

Amin! 

 

 21.III.2017-ci il. 

 

GÜNAHSIZ OLARAQ  

QOVUŞUM SƏNƏ 

 

Doğma Naxçıvanım, ey əziz anam. 

Səninçün qürbətdə həsrətdən yanan. 

Səni özü üçün bir qiblə sanan, 

Doğma övladını sən al qoynuna, 

Beş qarış torpağı çox görmə ona 

Doğma torpağında yer eylə mənə, 
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Torpağa dönərək qovuşum sənə. 

 

Ey doğma Vətənim, doğma diyarım, 

Sənsən bu dünyada dövlətim, varım. 

Ağuşunu aç, gəl, sevgili yarım, 

Sən elə hopmusan qan yaddaşıma, 

Kaş adım yazılsın sənin daşına. 

Doğma torpağında yer eylə mənə, 

Torpağa dönərək qovuşum sənə. 

 

Sən mənim ürəyim, şirin canımsan, 

Başımı ucaldan şöhrət, şanımsan. 

Öyünə bildiyim adım-sanımsan, 

Qurban eyləyərəm bu canı sənə 

Demişəm, deyirəm, deyərəm yenə. 

Doğma torpağında yer eylə mənə, 

Torpağa dönərək qovuşum sənə. 

 

Ürəyim hökm edir beynimə inan, 

Heç nəyi düşünmə söyləyir bu an. 

Ruhumu cəzb edir köhnə qəbirstan, 

Orada uyuyur neçə sevdiyim, 

Bax budur, dil açıb, yenə dediyim. 

Doğma torpağında yer eylə mənə, 

Torpağa dönərək qovuşum sənə. 
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Məni soraqlayır Vətənim, elim, 

Axır göz yaşlarım, mən necə silim? 

Ya Rəbbim, qismət et, mən orda ölüm. 

Ruhum uçsa belə göndər Vətənə, 

Üz tutub, yalvarıb, deyirəm sənə, 

Doğma torpağında yer eylə mənə, 

Torpağa dönərək qovuşum sənə. 

 

Allahım, bilirsən sən əhvalımı, 

Ərz edə bilmirəm mən bu halımı. 

Qüdrətəm, bağışla sən günahımı, 

Allah, mehribansan, rəhm eylə mənə, 

Günahsız olaraq qovuşum sənə. 

Doğma torpağında yer eylə mənə, 

Torpağa dönərək qovuşum sənə. 

 

27.VII. 2015 başlayıb 

                         23. I.2017 qurtarıb 

 

KÖÇÜ GERİ KƏÇMİŞİK  

(Cocuq Mərcanlıya qayıdış) 

Qayıtmışıq, şükür, yurda gəlmişik, 

Ayrılığı aralıqdan silmişik. 
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Sevinərək ağlamışıq, gülmüşük, 

Aydın olsun, dostlar, bizim gözümüz, 

Təbrik edək, özümüzü özümüz. 

 

Çox cavandım, yurdumuzdan köçəndə 

Qocalmışam bu illərin içində. 

Sevinirəm köçü geri çəkəndə, 

Aydın olsun, dostlar, bizim gözümüz, 

Təbrik edək, özümüzü özümüz. 

 

Artıq canlanıbdı ata ocağım, 

Bizə açıb yenə qoca qucağın. 

Görəcəyik kəndimizin növrağın, 

Aydın olsun, dostlar, bizim gözümüz, 

Təbrik edək, özümüzü özümüz. 

 

Gəlib çıxdı Vətəninə elatım, 

Artıq vardı dildə gözəl bayatım. 

Xoş keçəcək burda günüm, saatım. 

Aydın olsun, dostlar, bizim gözümüz, 

Təbrik edək, özümüzü özümüz. 

 

Cocuqmərcanlıda bir tonqal çataq, 

Qoy sevinsin ahıl, cavan, həm uşaq. 

Yeni ildə arzu-murada çataq, 
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Tonqal çataq, qoy qızarsın üzümüz, 

Təbrik edək, özümüzü özümüz. 

 

Allahım qorusun bizim İlhamı, 

Sevinclə qayıtsın yurduna hamı. 

Qumru da izləyib bu izdihamı, 

Desin:–Aydın olsun, bizim günümüz, 

Təbrik edək, özümüzü özümüz. 

2.VII.2017-ci il. 

 

TOYUN MÜBARƏK, ÜMİD BƏY 

 

Qoşadizə kəndinin igid oğlu, Qarabağ 

müharibəsində qazi olan Ümid Talıblıya 

ithaf olunmuşdur. 

 

Vətənimiz darda, qalxın igidlər! 

Yığılın bir yerə igid ərənlər. 

Vətən övladları deyilir sizə, 

Ehtiyacı vardır Vətənin sizə. 

Hayıma hay verin, söylədi rəhbər, 

Vətənin uğrunda olun səfərbər. 

Birləşib bir olaq, bir yumruq kimi, 

Yoxsa əldən gedər, neçə kənd, şəhər. 

Belə çağırışı eşidən zaman, 
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Ümid bəy də qalxdı, bir an durmadan. 

Hazıram Vətəni qorumaq üçün, 

Gəlirəm, düşmənə od vurmaq üçün. 

Qoşadizədən qalxdı, igid oğlan. 

Onun doğma yurdu doğma Naxçıvan, 

Çox igid göndərdi can Qarabağa, 

Yağı düşmənləri qırıb, çatmağa. 

Bizim bu igid də yoldaşlarıyla, 

Bir amal uğrunda getdi savaşa. 

Yollandı orduya, igid ər kimi, 

Atıldı meydana, qorxmaz nər kimi. 

Keçmişdi o qədər oddan, alovdan, 

Komandir çox razı qalmışdı ondan. 

Vuruşub düşmənə qələbə çaldıq, 

Şəhidlərin öcün düşməndən aldıq. 

"Dəmir yumruq kimi birləşmişik biz, 

Söylədi hər zaman Ali Komandan". 

Qalib tək dönübdü bu qazi oğlan, 

Haqqında yazdığım igid, qəhrəman. 

Qələbə müjdəsi eşitdi ellər, 

Qələbə nəğməsi söylədi dillər. 

Mən də bu igiddən deyirdim axı, 

Qalib əsgər kimi döndü Ümid bəy. 

Vuruşub neçə kənd, neçə şəhərdə, 

Ayaq izləri var onun hər yerdə. 
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Şuşanın uğrunda o yaralanıb, 

Medallar, nişanlar mükafat alıb. 

Bax budur, toyudur, bizim igidin, 

Bu gün ailə qurur, hər kəs sevinir. 

Fəxr ilə anası süzür ortada, 

Atası, dostları onla öyünür. 

Bütün yığılanlar əl çalır ona, 

Nənə, baba fəxrlə baxır boyuna. 

Bu xeyrili günə qoşulaq biz də, 

Qoy sevinc dolansın, hər sevən üzdə. 

Xoşbəxtlik diləyək, bəylə gəlinə, 

Gəlin sığal çəkib qara telinə. 

Qələmi dəftəri əlinə alsın, 

Qumrunun xoş sözlər gəlsin dilinə. 

Bəy ilə gəlini tərif eyləsin, 

Bəyi sevənlərə təbrik söyləsin. 

Bu toyda sevinir bütün Qoşadizə, 

Bu toy qürur verir hər birimizə. 

Qələbə sevinci, bu toy sevinci, 

Xoş hisslər yaşadır hər birimizə. 

Gəlin, əziz dostlar, səmimi qəlblə 

Xoşbəxtlik diləyək igidimizə, 

Xoşbəxtlik diləyək bəylə gəlinə. 
 

05.04.2021-ci il. 
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VƏTƏNİ QORUYUR QORXMAZ  

İGİDLƏR 

 

Cıdır düzü qızıl qana boyanıb, 

Xarı bülbül boynun büküb dayanıb. 

Düşməndədir dərdə loğman İstisu, 

Ərşə qalxıb burda barıt tüstüsü. 

Daşarxında düşmən yuyur əlini, 

Harınlamış sığarlayır telini. 

Xocalıda qalmayıb daş daş üstə, 

Meyitlərin qaımayıbdır baş üstə. 

Perik düşüb Qarabağın atları, 

Köçkün olub bu yurduin elatları. 

Düşməndədir Laçın, Şuşa, Əsgəran, 

Kəlbəcər dağılıb olubdu viran. 

Əsir düşüb Fizuli, həm Cəbrayıl, 

Nə yatmısan, ey millətim, qalx, ayıl. 

Yumruq kimi siz birləşin hər zaman, 

Birlik olsan, qələbəyə çatarsan. 

Qovun, getsin, ermənini Vətəndən, 

Dost olmayıb bizə yoldan ötəndən. 
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Birləşin ki, ruhlansın Milli Ordu, 

Ermənidən qurtarsın əsir yurdu. 

Ayıq olun, daha qalxın ayağa, 

Qovun getsin yurdumuzdan o dığa. 

Ey igidlər, mübariz əsgərlərim, 

Nərə çəkin, igidlərim, ərlərim. 

Düyünlənin, bir əldə yumruq kimi, 

Təpəsinə vurun bu həraminin, 

Siz oxuyun Azərbaycan himnini, 

Döyəcləyin qan içən ermənini. 

Təmizləyin Xankəndini yağıdan, 

Azad olsun, doğma Vətən dığadan. 

Dalğalansın vüqarla üçrəng bayraq, 

Düşmənin üstündə qələbə çalaq. 

Qorumaqçün rəhbəri Əmir Aslan, 

Öz canını eyləyib ona qurban. 

Naxçıvan şəhidlər xiyabanınıda, 

Uyuyur bizim bu Milli qəhrəman. 

Vətəni uğrunda neçə mərd igid, 

Canlarından keçib olubdur şəhid. 

Mehdilər, Həzilər, mərd Gəraylar da, 

Yaşayır həmişə xoş xəyyallarda. 

İsmət Qayıbovlar, Tofiq, Alılar, 

Məmməd Əsədovlar şəhid olublar. 

Həm də ki, olublar Milli qəhrəman, 

Onları unutmaz xalqım heç zaman. 
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Nəzər salın siz bir anlıq keçmişə, 

Millətimiz məğrur olub həmişə. 

Yaşayıbdı Koroğlular, Nəbilər, 

Vətəni ucaldıb Məmməd Əminlər. 

Beyrək hünərlidir, bir polk yağıdan, 

Yurdumuz böyüdüb cəsur Qazan xan. 

Düşməndən qorxmayıb Qaraca Çoban, 

Öz yolundan dönməyibdi Nəimi, 

Dabanından soyulubdu Nəsimi. 

Cavad xansa qoruyubdu Gəncəni, 

Məhsəti, Natavan sevib Gəncəni. 

Hünər göstəribdi Cahan pəhləvan, 

Vətəni qoruyub mərd Qızıl Arslan. 

Eldəgiz böyüdüb bu oğulları, 

Mömünə Xatunun mərd oğulları. 

Tanınıbdı hünəriylə Naxçıvan, 

Öyünübdü Heydəriylə Naxçıvan. 

Xalqımın qəhrəman qızı Həcər də, 

Yağıyla vuruşub qorxmaz hünərlə. 

Nigar olub Koroğlu silahdaşı, 

Ərəbzəngi qoparıb neçə başı. 

Əyilməyib Heyran xanım, Məhsəti, 

Şirin verib Xosrova nəsihəti. 

Var bu elin Çingizi, Salatını, 

Düşməndən qoruyub öz elatını. 

Milli qəhrəmanlar, igidlər olub, 
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Vətəni uğrunda şəhidlər olub. 

Xalqımın içində çoxdu qəhrəman 

Yurdunu yağıdan təmizlər, inan! 

Çox öyünmə, harınlamış sərsəri,  

Onu bil ki, qabaqdadır, dərd-sərin. 

Soxulmusan, sən özgənin yurduna, 

Arxa ollam, mən də Milli Orduma! 

Əmr versə, nə vaxt mənim rəhbərim, 

Boğazlayar səni, qorxmaz əsgərim! 

Böyütmüşəm, mən də iki igid ər, 

Bir leytenant, bir də sıravi əsgər. 

Sevdirmişəm, mən onlara Vətəni, 

Gözqırpmadan əzib, tökərlər səni. 

Çıxararlar, Zəngəzurdan, Göyçədən, 

Seçilməzsən, zəmi əzən Kəlçədən. 

Ta qoymazlar səni, özgə zəmiyə, 

Bu dərs olar, sənintək həramiyə. 

Ayaqlama torpağımı, qantökən, 

Quzğun kimi leşə qonan, qaniçən. 

Yalançıtək tanıtmısan özünü,  

Daha keçməz, dünya açıb gözünü. 

Biabır olmusan, sən ki dünyada, 

Haray çəksən, kimsə gəlməz fəryada. 

Bilmirlər nəçisən, kimsən? Bilmirlər, 

Lənət oxuyurlar, səninçün ellər. 
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Sən hardan gəlmisən, azğıntı millət, 

Səninçün Analar bəsləyir nifrət. 

Mən də sənə lənət dedim, erməni, 

Hünərin var, silah götür, vur məni. 

Mən Qumruyam, sözdən sərhədd çəkərəm, 

Lazım gəlsə, öz canımdan keçərəm. 

Qoruyaram, öz yurdumu qanımla, 

Yaşayaram, əyilməz amalımla! 

 

    12.VII. 2005-ci il 
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SEVGİ ŞEİRLƏRİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARIM GƏLSİN GÖRÜŞƏ 
 

Bağda güllər açanda, 

Güllər ətir saçanda 

Yarımla görüşərəm, 

El yuxuya keçəndə. 
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Qurban olum, Gülöyşə, 

Asta-asta yerişə. 

Görün bağban yatıbsa, 

Yarım gəlsin görüşə. 

 

Bağda gülü dərərəm, 

Dərib çələng hörərəm. 

Bağban yatdığı zaman, 

Yarıma göndərərəm. 

 

Bağda gülü üzərəm, 

Saçlarıma düzərəm. 

Yarımı görən zaman, 

Qol götürüb süzərəm. 

 

          26.IV. 1999-cu il. 

 

 

 

SEVƏCƏM MƏN 

 

Məni qəlbdən sevən alagöz qızın, 

Yollandım orduya görmədim üzün. 

Bir gün bu yollardan dönərəm özüm 
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Sən gözlə yolumu gələcəyəm mən, 

Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən. 

 

Ürəyimdə qalıb çox şirin sözüm, 

Səıninçün nə qədər darıxdım özüm. 

Yaş ilə dolubdur, kirpiyim, gözüm, 

Gözümün yaşını siləcəyəm mən, 

Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən. 

 

Ürəkdən sevirəm gözəlim səni, 

Unutmaz heç zaman sevən-sevəni. 

Səbirlə yolumu sən gözlə mənim, 

Səninlə sevinib güləcəyəm mən, 

Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən. 

 

İlahi üzümə qapı açacaq, 

Bir sabah qarşıma yarım qaçacaq. 

Taleyim ömrümə işıq saçacaq, 

Yarımla qovuşa biləcəyəm mən, 

Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən. 

 

Artıq uzun sürməz, sevgilim, bu hal, 

Pakdır mənim eşqim müqəddəs, halal. 

Bir sabah qarşında duracaq vüsal, 

Əlini əlimə alacağam mən, 
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Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən. 

 

 

Xəyalım bir anda xoş günə uçdu, 

Vüsala bələnən bir qoşma qoşdum. 

Qumruyam, ilhamım çağladı, coşdu, 

Ozanam, saz alıb, çalacağam mən, 

Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm mən. 

 

11.X.2001-ci il. 

 

 

AŞİQ OLMUŞAM 

 

Mən gəlmişəm, gülüm, sənin elinə, 

Gözüm düşüb bu bağçanın gülünə. 

Tərif deyim, ay qız, incə belinə, 

Səni görüb, neynim, aşiq olmuşam. 

 

Səni gördüm, qələm aldım əlimə, 

Tututək şən nəğmə gəldi dilimə. 

Tərif deyim, ay qız, durna telinə, 

Səni görüb, neynim, aşiq olmuşam. 

 

Vurulmuşam ay qabağa, gül üzə, 
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Gəl çəkilək, bir kənara gizlicə. 

Mən qataram yar gecəni gündüzə, 

Səni görüb, neynim, aşiq olmuşam. 

 

Yar gözlərin baxsın mənim gözümə, 

Şirin nəğmə qatım şirin sözümə. 

Məni heyran etdin, ay qız, özünə, 

Səni görüb, neynim, aşiq olmuşam. 

 

Baş qoyum dizinə, bəy otağında, 

Qoy əllərim gəzsin al yanağında. 

Şirin sözlər titrəsin dodağında, 

Səni görüb, neynim, aşiq olmuşam. 

 

Yum gözünü, dinlə məni, sevgilim, 

Dinlə mənim eşq nəğməmi, sevgilim. 

Qoy söyləyim: “Sevdim səni, sevgilim”, 

Səni görüb, neynim, aşiq olmuşam. 

 

8.XI. 2001-ci il. 
 

 

SÖYLƏMƏDİN: SON ƏLVIİDA 
 

Bu dünyadan köç edəndə, 

O mələk səni güdəndə. 
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Bizi tərk edib gedəndə, 

Söyləmədin, sən “Əlvida”. 

Gülümsədin sən üzümə 

Bu da oldu son əlvida. 

 

Səssizcə yerdə yatanda, 

Sevincimə qəm qatanda. 

Axirətə sən çatanda, 

Söyləmədin son “Əlvida”  

Səni sevən bu qızına, 

Eyləmədin sən “Əlvida”. 

 

Gözlərində gözüm qaldı, 

Bənizin gül kimi soldu. 

Bilməm, sənə nələr oldu? 

Söyləmədim son “Əlvida”, 

Vidalaşıb bizlərinən, 

Eyləmədin sən “Əlvida”. 

 

Tutdum titrək əllərini, 

Qoxladım ağ tellərini. 

Vidalaşıb ellərinən, 

Söyləmədin sən “Əlvida”, 

Səni sevən Novruzuna, 

Söyləmədin sən “Əlvida”. 
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Gözlərini dolandırdın, 

Gözündə yaş bulandırdın. 

Baxışınla sən qandırdın, 

Övladına son “Əlvida”. 

Dönüb baxdın sən üzümə, 

Bu da oldu son “Əlvida”. 

 

Çox sevirdim, atam, səni, 

Özləmişəm gül ətrini. 

Niyə deyib bir kəlməni 

Söyləmədin sən “Əlvida”. 

Elə baxdın üzgün-üzgün 

Eyləmədin sən “Əlvida” 

Gör nə qədər üzüldüm mən 

Eyləmədin sən “Əlvida”. 

      

29.XII. 2019-ci il. 

 

AXI NEYLƏYİM 

 

İstəyim bahar idi, payız oldu qismətim, 

Qönçələrim açmamış, qurudu çiçəklərim. 

Sənsiz xəzana döndü, gələcək ümidlərim, 

Niyə gözümdə qaldı mənim arzu-diləyim. 
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Niyə gülmədi üzüm, kəm yazılıb qismətim, 

Niyə bitmir, tükənmir, nə sonsuzdur həsrətim. 

Uzaq bir gəmi kimi əl çatmaz səadətim, 

Niyə yarımçıq oldu, mənim ilk məhəbbətim. 

 

Bir də geri qayıtmaz, ötən gözəl günlərim, 

Bu həyatda doyunca sevinmədim, gülmədim. 

Görən, necə gələcək, sabahım, gələcəyim? 

Erkən yarımçıq qalan sevgini mən neyləyim?! 

 

Mən uzaq bir adayam, görünməzdir sahilim, 

Bu adada tənhayam, yoxdu bir sevəcəyim. 

Sevgisiz qocalıbdı cavan ikən ürəyim, 

Sevgisiz bu ürəyi, söylə, axı neyləyim?! 

 

21.XII 2000-ci il. 

 

GÖZLƏRİN 

 

Qoy başın qarışsın sevgiyə sənin, 

Sevinclə, qoy gülsün sənin gözlərin. 

Nəğmətək səslənsin, gül dodaqlarda, 

Daim çiçəklənsin sənin sözlərin. 
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Yenə dumanlanıb bir səncər kimi, 

Sevgidən alışıb yanan gözlərin. 

İçinə taxılsın bir xəncər kimi, 

Səni çəkənməyən yaman gözlərin. 

 

Hər yerdə oxunsun elin dilində, 

Bir şirin nəğmətək gəzsin sözlərin. 

Gözünə dikilsin öz sevdiyinin, 

Sevgidən alışıb yanan gözlərin. 

 

2.IV 1999-cu il. 

 

NAKAM EŞQ 

 

Qəm üçün gəlmişəm mən bu dünyaya, 

Gözlərimdən axan yaşımı silin. 

Anadan kəmtale gəldim dünyaya, 

Yazam həyatımı oxuyun, bilin. 

 

Dəlisov bir sevda gəzdi başımda, 

Ağardı saçlarım cavan yaşıında, 

Gənc ikən tutuldum, nakam bir eşqə, 

Alnıma yazılan yazıymış, bəlkə. 

 

Həyatda rast gəldim, ahu, ceyrana, 
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Məcnunmu gəlmişəm, mən bu dövrana? 

Məni bu dünyaya gətirən ana, 

Xoşbəxt tale yaza, kaş öz oğluna. 

 

Mən elə vuruldum bu gözəl gülə, 

Məcnuntək düşmüşəm, səhraya, çölə. 

Allahım, tuturam sənə üzümü, 

Məcnuntək düşməyim ta dildən-dilə. 

 

Həyatda saf eşqə olan biganə, 

Məcnun məhəbbəti deyil əfsanə. 

Nə qədər ki, düşməmişdim eşqə mən, 

Dastanları sanırdım əfsanə mən. 

 

İlk dəfə içərkən eşq badəsini, 

Anladım Məcnunun ah-naləsini. 

Diləmərəm, qismət ola bir kəsə, 

Sevgisiz yaşaya, həyatdan küsə. 

 

Qumruyam, ürəyim eylər ahu-zar, 

Sevgisiz bu dünya olub mənə dar. 

Saf eşqimi duymayan, ay dəli ceyran, 

Şeirimi oxu sən, qəflətdən oyan. 

 

25.II. 2000-ci il. 
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YARIM GƏLMİR 

 

Bir zamanlar yarım vardı, 

Bağım-baxcam gülüzardı. 

Yarım köçdü bu dünyadan, 

Onsuz dünya mənə dardı. 

 

Gəzəmmirəm otağımda, 

Səsi qalıb qulağımda. 

Səhərəcən, vurnuxuram, 

Yatammıram yatağımda. 

 

Fələk onu məndən aldı, 

Ürəyimə yara saldı. 

Gecə-gündüz ağlamaqdan, 

Gözlərimi duman aldı. 

 

Onla keçən günlərimi, 

Aylarımı, illərimi. 

Yada salıb düşündükcə, 

Ağartmısan tellərimi. 

 

Gözləyirəm o dönməyir, 
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Küsüb, yəqin, ta gəlməyir. 

Onsuz nələr çəkdiyimi 

Anlamayır, yar bilməyir. 

 

Gözləməkdən yorulmuşam, 

Öz odumda qovrulmuşam. 

Həyatımda tufan qopub, 

Küləklərlə sovrulmuşam. 

 

Həyatımı bitirmişəm. 

Sevincimi itirmişəm. 

Gözləyirəm, yar gəlməyir, 

Bəxtdən küsüb, oturmuşam. 

 

III 2020-ci il. 

 

QISQANCLIQ 

(ayrıldıq) 

Durnalar köçəndə bizdə ayrıldıq, 

O vaxtdan sevincim yer verib aha. 

Durnalar qayıtdı, sənsə gəlmədin, 

Qalmışam yoluna mən baxa-baxa. 

 

Gözlərim yaş süzür səhərə qədər, 

Sən gedəndən bəri üzüm gülmədi. 
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Qəlbimi dağıdır qüssə, qəm, kədər, 

Mən nələr çəkmişəm, kimsə bilmədi. 

 

Ötdü neçə payız, ötdü neçə yaz, 

Uşaqlar böyüdü, ərgən yaşında. 

Oğlum əsgər getdi, ərə getdi qız, 

Mənsə boğuluram, gözüm yaşında. 

 

Dayanıb baxıram yoluna yenə, 

Gözümü yummadan açılır səhər. 

Əllərim həsrətdi ipək telinə, 

Mən nə düşünürəm, bil, sənsiz nələr? 

 

Qollarım bükülü qalıb qoynumda, 

Xəyalım uçubdur sənli günlərə. 

Telinin qoxusu qalıb burnumda, 

Susmuşam, dalmışam düşüncələrə. 

 

Nə qədər xoşbəxtdim səninlə birgə, 

Aldandım əğyarın dolduruşuna. 

Qurulu evimi dağıtdı hikkə, 

Ağlımı yığmadım o vaxt başıma. 

 

Neçə illərimi hədər etmişəm, 

Sənsiz yaşamağım bu yaşda çətin. 
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Elə yorulmuşam, elə bitmişəm, 

Odlayıb qəlbimi, yaxıb həsrətin. 

 

Göz yaşım süzülüb sel olur axı, 

Sonrakı peşmanlıq verməyir fayda. 

Həsrətlə gözlərim yollara baxır, 

Mən peşman olsam da, artıq nə fayda?! 

Eşqi qurban verdim mən qısqanclığa. 

Yaşasam nə fayda, ölsəm nə fayda?! 

 

15.IV. 2020-ci il. 

 

ƏLİNİ VER ƏLİMƏ 
 

Əlimi ver əlimə, 

Başını qoy sinəmə. 

Pıçıldayan qəlbimə 

Sən qulaq as, ey gözəl. 

 

Dinlə ürək sözümü, 

Tapmaq üçün çözümü. 

Götür sınıq sazımı 

Köksünə bas, ey gözəl. 

 

Birgə vursun qəlbimiz 
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Xoşbəxt olaq ikimiz. 

Demə, ölüb eşqimiz 

Sən tutma yas, ey gözəl. 

 

Mən aşiqəm haçandan 

Eşq umuram canandan. 

Bir gün vüsal hicrandan 

Alar qisas, ey gözəl. 

 

Söyləyərsən Qüdrətə, 

İnanıram hikmətə. 

Bu ülvi məhəbbətə, 

Bir nəğmə yaz, ey gözəl. 

 

BARIŞ GETSİN 

        (küsənlərə) 

Aldanma dünya varına, 

İnamın olsun yarına. 

Yenik düşmə qüruruna, 

Pislikləri unut getsin. 

İnad etmə, barış getsin. 

 

Bəd əsdirmə küləkləri, 

Soldurma gül-çiçəkləri. 

Küsgün etmə ürəkləri 
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Gül evində çiçək bitsin, 

İnad etmə, barış getsin. 

 

Hər bir evdə olur söz-sov, 

Qoyma vursun, eşqi qırov. 

Kin-küdrəti evindən qov, 

Küsülülük burda bitsin 

İnad etmə, barış getsin. 

 

Səbr etməyə bir az çalış, 

Şeytan ilə etmə yarış. 

Sevdiyinə etmə qarğış. 

Allah səni islah etsin, 

İnad etmə, barış getsin. 

 

Üsyan etmə Allahına, 

Özün düşərsən ahına. 

Ümid bağla sabahına, 

Çağır Tanrım dada yetsin, 

İnad etmə, barış getsin.  

 

21.XI.2020-ci il. 

 

NİYƏ PƏRİŞANSAN 
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Zülfün pərişan olubdu, 

Ruhun-bənizin solubdu. 

Oturmusan qəmli-qəmli, 

Gözlərində yaş dolubdu. 

 

Pərişansan niyə belə, 

Bir söz söylə, sən gəl dilə. 

Danış mənə dərd-sərini, 

Gözündən yaş dönsün selə. 

 

Anlat mənə olanları, 

Burax yalan dolanları. 

Hər nə varsa düzünü de, 

Bir-bir söylə olanları. 

 

Söylə, sənə olub nələr, 

Niyə qaldın məlul-mələr. 

Göz dikmisən bir nöqtəyə, 

Səni yorub düşüncələr. 

 

Yanıbsan eşqin oduna? 

Nələr düşübdü yadına. 

Açammırsan, bükəmmirsən, 

Allah yetsin fəryadına. 

 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 75 

Ağlamırsan, güləmmirsən, 

Kimsəylə dərd bölənmirsən. 

Dərd-sərini çözəmmirsən, 

Ölüm qaçaq? Öləmmirsən? 

 

Dərdini aç, söylə mənə, 

Bəlkə, kömək oldum sənə. 

Bölünəndə dərd azalar, 

Yadda saxla, inan mənə. 

 

Susdun, kədər ömrü sardı, 

Qoca dünya sənə dardı? 

Allahımdan imdad dilə, 

Dərdlilərə Allah yardı. 

 

Çatma daha qara qaşı, 

Yaz eyləyər, Tanrım qışı. 

Yalvar Haqdan kömək istə, 

O, eşidər yalvarışı. 

 

Dön Tanrıya, şeytandan qaç, 

Səcdəyə get, göyə əl aç. 

Yalvar, yaxar ah-zar elə, 

Allah edər, dərdə əlac, 

Min bir dərdə odur əlac.              
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26.X.2020-ci il. 

 

 

 

ELƏCƏ SEVİRƏM SƏNİ 
 

Bülbültək salmışam gülə meylimi, 

Müqəddəs sanmışam sənin sevgini. 

Necə ki, sevirdi Məcnun Leylini, 

Eləcə sevirəm, əzizim, səni. 

 

Pərvanə dolanıb şam şöləsində, 

Şam da alışıbdı onun eşqinə. 

Mən də qulaq asıb, eşq nəğməsinə, 

Eləcə sevirəm, əzizim, səni. 

 

İnan ki, sözlərim gəlir ürəkdən, 

Hər yerdə, hər zamsn mənə gərəksən. 

Sevənlər qorxmaz ki, əsən küləkdən, 

Eləcə sevirəm, əzizim, səni. 

 

Eşqindən ilhama gələrək mən də, 

Dəftəri açmışam, qələm əlimdə. 

Bir nəğmə yazıram, aşıq dilindən, 
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Deyirəm:”Sevirəm, əzizim, səni”. 

 

Sormayın, bu yaşda nədir, bu sevmək? 

İnsanlar ölüncə sevilsin, gərək. 

Sevgimiz gənclərə, qoy olsun örnək, 

Qumruyam, sevirəm, əzizim, səni. 

 

 

 

 

GÖZLƏRİM İLİŞİB GÖZÜNDƏ QALIB 

 

Bir gözəl qız görüb düşdüm sevdaya, 

Gül üzün bənzətdim, Günəşə, Aya. 

Gözlərin bənzətdim, mavi dəryaya, 

Gözlərim ilişib gözündə qaldı, 

O da mənə baxıb gözündən güldü. 

 

Süzgün baxışları əqlimi aldı, 

Eşq oxun ataraq qəlbimi çaldı. 

Baxdı, ürəyimə sevdasın saldı, 

Gözlərim ilişib gözündə qaldı, 

O da sevinərək gözündən güldü. 

 

Təbəssüm rəqs edir gözəl üzündə, 
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Dərya dərinliyi vardı gözündə. 

Bir işvə-naz var ki, zalım qızında, 

Gözlərim ilişib gözündə qaldı, 

O ürkək ceyranın gözləri güldü. 

 

Mən ona göz vurdum, o qaş oynatdı, 

Saçların fırlayıb arxaya atdı. 

Çiyni üstən baxıb, qaşların çatdı, 

Gözlərim ilişib gözündə qaldı, 

O da məmnun-məmnun gözündən güldü. 

 

Deyəsən, sevmişdi o qızda məni, 

Duymuşdu, qəlbimdən gəlib, keçəni. 

İşarə eylədim: "Sevirəm səni", 

Gözlərim ilişib gözündə qaldı, 

O da mənə baxıb gözündən güldü. 

 

 

Allahım bu qızı sən yetir mənə, 

Hər zaman minnətdar olaram sənə. 

Oğlumun dilindən deyirəm yenə, 

Gözlərim ilişib gözündə qaldı, 

O ürkək ceyranın göləri güldü. 

 

8.I.2018-ci il. 
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GƏL TUT ƏLLƏRİMDƏN 

 

Gəl tut əllərimdən, gözlətmə məni, 

Ömrünə, gününə doğan Günəşəm. 

Demə ki, gün vurub yandırar məni, 

“Eşq” adlı duyğudan yanan atəşəm. 

 

Demə, ötərisən əsən külək tək, 

Telini, üzünü oxşayan mehəm. 

Allah göndərdiyi sevən bir mələk, 

Allahın yazdığı xoş bir taleyəm. 

 

Uzat əllərini, əlindən tutum, 

Yol salaq səninlə gələcəyə biz. 

Uca yaradana vardır ümidim, 

Baş tutar arzumuz, hər diləyimiz. 

 

Tanrım göndəribdi bəxtimə səni, 

Gəl parla ömrümə, Günəştək sən də. 

Qulağıma söylə: “Sevirəm səni”, 

Eşqindən odlanım, alışım mən də. 

 

Əl-ələ tutaraq birgə yürüyək, 

Bu ömrün çiçəkli, güllü bağında. 
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Səninlə birlikdə gül-çiçək dərək, 

Sevgi dünyamızın bahar çağında. 

 

Demə ki, ömrümə xəzan əsibdi, 

Dərd-səri bölək, sevincdən gülək. 

Demə yollarımı tikan kəsibdi, 

Gəl çiyin-çiyinə bu yolu keçək. 

 

Bu yol gələcəyə aparsın bizi, 

Qovuşaq səninlə xoş arzulara. 

Qalmasın üzündə qəm-kədər izi, 

Qovuşaq Allahın razılığıyla. 

 

Allah birləşdirib yollarımızı, 

Biz kimik, ayrılıb bu yoldan dönək. 

Gəl sevək ölüncə bir-birimizi, 

Bununçün Allaha min şükür deyək. 

 

Gəl tut əllərimdən, gözlətmə məni, 

Ömrünə, gününə doğan Günəşəm. 

Demə ki, gün vurub yandırar məni, 

Allah göndərdiyi sevən mələyəm, 

Xoşbəxt edəcəyəm, inan, səni mən! 

 

15.XIII.2018-ci il. 
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QƏDRİNİ BİLMƏDİN SAF  

MƏHƏBBƏTİN 

 

Eşq demə, atəşi yaxar dilini, 

Əlimdən sən özün çəkdin əlini. 

Namərdə döndərdin sevən dəlini, 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin. 

 

O gözəl taxtını uçurdun özün, 

Yarını yanından qaçırdın özün. 

İndi qoy ağlasın, yaş süzsün gözün, 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin 

 

Eşqin sərdarını qovdun, qovduqca, 

Eşqini bilmədin müqəddəs, uca. 

Sənə verdiklərim, gəl sayma heçə, 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin. 

 

Heç kəsə satmadım sənin eşqini, 

Hər şeydən müqəddəs bildim sevgini. 
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Bu qədər günahkar bilmə sən məni. 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin. 

 

Sən idin sevgimin əzəli ilki, 

Səni çox sevirdim, Məcnuntək, bil ki. 

Sən özün uçurdun yuvanı, bil ki, 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin. 

 

Günahı axtarma sən indi məndə, 

Məndə biri varsa, ikisi səndə. 

Ayrılmaq sevdası vardı beynində, 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin. 

 

Ayrıldıq! Get, yolun qoy açıq olsun, 

Gələcək yolların nur, işıq olsun. 

Sənin ürəyincə bir aşiq olsun, 

Əzəldən bəd oldu sənin niyyətin, 

Qədrini bilmədin bu məhəbbətin. 

 

18.I.2019-ci il. 

 

DƏYMƏ QƏLBIMƏ 
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Bu gün elə dəydin mənim qəlbimə, 

Acı sözlər gəldi sənin dilinə. 

Ağ güllər düzülüb axı telimə, 

Səndən necə küsüm, nücə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 
 

Zəhmindən titrədi, əsdi dizlərim, 

Qəlbimi incitdi, əzdi sözlərin. 

Yaş ilə dolsa da, gülər gözlərim, 

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 
 

Mənmi günahkaram, sənmi günahkar, 

Oldum ömrüm boyu eşqə fədakar, 

Diləyim, əfv etsin, qoy Pərvədigar,  

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 

Hər zaman, hər yerdə olmuşam əziz, 

Gəzmişəm həmizə ləkəsiz, təmiz. 

Gözümdən yaş süzüb olsa da, dəniz, 

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 

 

Analıq vəzifəm var övladıma, 

Ilahi yetişsin mənim dadıma. 
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Ləkə gətirmədim, sənin adına, 

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 

 

Əzizim yadından çıxarma bunu, 

Gün vurar, əriyər dağların donu. 

Bir gün yetişəcək hər şeyin sonu, 

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 

 

Onsuzda çox idi, qəmim, kədərim, 

Qəlbimə doldurma ilan zəhərin. 

İçimdə boğaram qüssə-qəhərin, 

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 

 

 

İnşallah düzələr hər bir işlərim, 

Yenə də ucalar, şən gülüşlərim. 

Qüdrətəm, görünər inci dişlərim, 

Səndən necə küsüm, necə inciyim? 

Səninlə bir keçib axı, gəncliyim. 

 

2000-ci il. 
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OLAR DƏRDƏ ÇARƏ, GÜLÜM 

 

Mən sevmişəm gözəl bir yar, 

O olmayıb mənə dildar. 

Eyləməkdən mən ahu-zar, 

Olub bağrım qara, gülüm. 

 

Şimşək olub, niyə çaxmır? 

Ala gözlə mən baxmır. 

Gözlərimdən leysan axır, 

Olmur dərdə çarə, gülüm. 

 

Qəlbim əsir əsim-əsim, 

Ona çatmır ünüm-səsim. 

Yaşamağa yox həvəsim, 

Bağrım olub para, gülüm. 

 

Mən sevirəm, o sevməyir, 

Baxıb üzümə, gülməyir. 

Ah çəkirəm, o bilməyir, 

Məni çəkir darə, gülüm. 

 

Onda yoxdurmu ədalət, 

Mənə verə eşq məhəbbət. 
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Bir gün dönüb gələr əlbət, 

Salam verərə yara, gülüm. 

 

Bir nəğmə var şən səsində, 

Bir aləm var qəmzəsində. 

Gülüş gəzir çöhrəsində, 

Olur dərdə çara, gülüm. 

 

Arzum budur dilşad olsun, 

Sevinərək gülşad olsun. 

Hərdən görüm qəlb sirdaşım, 

Düşməyib heç dara, gülüm. 

 

11.III.2014-ci il. 

 

 

YANDIRIB YAXIBDI BU SEVDA SƏNİ 

 

Bir eşqə düşmüsən ucadan-uca, 

Yar əli tutmadın sən ki doyunca. 

Yollara baxmısan ömrün boyunca, 

Qaxa döndəribdi bu sevda səni, 

Yandırıb yaxıbdı bu sevda səni. 

 

Rəncbərtək qəlbinə bir sevda əkib, 
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Sözünü tutmayıb eşqdən əl çəkib 

Hey yola baxmısan, gözün yol çəkib, 

Qaxa döndəribdi bu sevda səni, 

Yandırıb yaxıbdı bu sevda səni. 

 

Bu sevda dumana bürünüb gedib, 

Sevdiyi Leylasın əfsanə edib. 

Sönməyib bu sevda hey tüğyan edib 

Qaxa döndəribdi bu sevda səni, 

Yandırıb yaxıbdı bu sevda sən. 

 

Bu eşqi ömrüncə atəş sanmısan, 

Gah gizli tütmüsən, gah odlanmısan. 

Bəlkə də, eşq deyil, sən aldanmısan, 

Qaxa döndəribdi bu sevda səni, 

Yandırıb yaxıbdı bu sevda səni. 

 

Səksəkə içində ahu ceyrantək, 

Yollara baxmaqdan gəl daha əl çək. 

Lələyi yolunan tərlansan tülək, 

Qaxa döndəribdi bu sevda səni, 

Yandırıb yaxıbdı bu sevda səni. 

 

Bir gizli eşq üçün şərqi söylədin, 

Qəlbimin başını sökdün, teylədin. 
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Yenidən sən məni şair eylədin, 

Qaxa döndəribdi bu sevda səni, 

Yandırıb yaxıbdı bu sevda səni. 

 

22.IV. 2017-ci il. 

 

SƏNSİZ 

 

O ala gözlərin düşüb yadıma, 

Ürəyim yarpaqtək titrəyir, sənsiz. 

Alışıb-yanıram hicran olduna, 

Gəzib dolanıram hissiz, həvəssiz. 

 

Gözlərim yol çəkir gəlmir sorağın, 

Hərdən cingildəyir mənim qulağım. 

Deyirəm, gələcək, yəqin kı, yarım, 

Gəlmirsən, baxıram yola çarəsiz. 

 

Uca qamətinə həsrət qalmışam, 

Bahar buludutək yaman dolmuşam. 

Dindirməyin məni kövrək olmuşam, 

Narın yağış kimi yağaram, səssiz. 

 

Həsrətin çəkdiyim niyə oyanmır, 

Gəlib həyətimdə gəzib, dolanmır. 
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Hissim, həyəcanım sakit dayanmır, 

Mən necə dolanım, qüssəsiz-qəmsiz?! 

 

İstərəm, yuxumda görüşək, barı, 

Səninlə dərdləşib, gülüşək, barı. 

Gəlmədin, gecəni eylədim yarı, 

Gəlmirsən, baxıram yola çarəsiz. 

 

Deyirəm, o dünyam nur olsun barı, 

Məzarına sənin nur dolsun yarım. 

Sənə qovuşmaqçün qoy ölsün canım 

Gəlmirsən, baxıram yola çarəsiz. 

 

12.08.2013-cü il. 

 

KAR OLDUN 

 

Məni ağlar qoyaraq, 

Özgəyəmi yar oldun? 

Çağırıram, gəlmirsən, 

Eşitmirsən? Kar oldun? 

 

Gözləyirəm mən səni, 

Gözüm yollarda qalıb. 

Ağlayıb sızlamadan, 
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Gözümü duman alıb. 

 

Gözümdən yaş leysantək, 

Axşam-səhər süzülür. 

Nə olar dön geriyə, 

Sənsiz canım üzülür. 

 

Dözəmmirəm hicrinə, 

Gəl, sən soruş, halımı. 

Ümidim yox, heç kimə, 

Qüssə döyür qapımı. 

 

Məni ağlar qoyaraq, 

Özgəyəmi yar oldun? 

Çağırıram, gəlmirsən, 

Eşitmirsən? Kar oldun? 

 

Sevgilim qayıt mənə, 

Mən sənsiz yaşayammam. 

Sənsizliyin yükünü, 

Ölərəm daşıyamam. 

 

12.III.2019-cu il. 
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ÜMÜDÜ İTİRMƏ 

 

ŞAİR ABULLA CƏFƏRİN “Ola bimirik” 

şeirindən təsirlənərək cavab yazdım 

 

Biz türkük türk kimi biz qalacağıq, 

Düşməndən qisası biz alacağıq. 

Qarabağa cığır-iz salacağıq, 

Ümüdü itirmə, şair qardaşım. 

 

Səmada quş qanad çalar, sevinər, 

Düzlərdə gül-çiçək açar, sevinər. 

Göylərdə gün şəfəq saçar, sevinər, 

Ümüdü itirmə, şair qardaşım. 

 

Qartaltək səmada süzəcəyik də, 

Ilanın başını əzəcəyik də. 

Biz Cıdır düzündə gəzəcəyik də, 

Ümüdü itirmə, şair qardaşım. 

 

Gecənin gündüzü gələr, İnşəllah, 

Bizimlədir, şükür, o uca Allah. 

Tezliklə qələbə çalarıq, Vallah, 

Ümüdü itirmə, şair qardaşım. 
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Bizim İlham kimi oğulumuz var, 

Əmirə müntəzir mərd Ordumuz var. 

İnanırıq ki, bizim uğurumuz var, 

Ümüdü itirmə, şair qardaşım. 

 

Qumru da bu günü görəcək, yəqin, 

O zaman deyəcək, ürək sözlərin: 

“Gözləriniz aydın, ey şair sənin”, 

Ümidi itirmə, şair qardaşım. 

Qələbə bizimdir, şair qardaşım. 

Qarabağ bizimdir, şair qardaşım. 

 

11.IV.2019-ci il. 

 

DƏRDLƏRİMƏ ŞƏFA OL 

 (Amin) 

Dərdə düşdüm, əlacsızam, çarəm yox, 

Qüssə yenə sitəm çəkir qəribə. 

Üzdə deyil, dərindədir yaram çox, 

Bu dərdimi necə açım təbibə. 

 

Ana gəzdim, bacı gəzdim, tapmadım. 

Anam ölüb, bacım çox uzaq qalıb. 

Mən dərdimi kimsələrə açmadım, 
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Göz yaşlarım yanağımda iz salıb. 

 

Diz vurmuşam, əl açmışam Həbibə, 

Məni dərdlə çəkməsin imtahana. 

Tanrı kömək olsun məntək qəribə, 

Qada mala gəlsin, gəlməsin cana. 

 

Canımda dərdim var, yaman mərizəm, 

Sızlayan çağırsa yetərsən dada. 

Gözü yaşlı, qəlbi kövrək qəribəm, 

Ey Allahım, özün yetiş fəryada. 

 

Boğuluram gözlərimin yaşında, 

Dərdlərimə məlhəm göndər, şəfa ol! 

Diz çökmüşəm, müntəzirəm qarşında, 

Ulu Tanrım, dərdlərimə məlhəm ol, 

Sən həkim ol, loğman, təbib, şəfi ol. 

inşəllah 

 

22.12.2020-i i. 

 

MÜBARƏK, BACI 

(Bacım Qumruya həsr edirəm. 

    Ad günü və ilk kitabı çıxmağı 

  münasibəti ilə) 
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Dəli bir arzudur, keçir ürəkdən, 

Yaranır diləyim, böyük istəkdən. 

Gəlir bu ağlamaq, inan, sevməkdən, 

Sevirəm, sevirəm, səni ay bacı, 

Ad günün, qoy olsun, mübarək, bacı. 

 

Həyəcan bürüyüb incə qəlbimi, 

Sevincə bələyib bütün təbimi. 

Necə təbrik edim, olsun səmimi, 

Sevirəm, sevirəm səni, ay bacı, 

Ad günün, qoy olsun, mübarək, bacı. 

 

Basaram bağrıma səni yenə də, 

Gülürəm, gözlərin sənin güləndə. 

Deyirəm, xoş sözlər, ürək dinəndə, 

Sevirəm, sevirəm səni, ay bacı, 

Ad günün, qoy olsun, mübarək, bacı. 

 

Mübarək ikidir, deyim birin də, 

Ürək sözlərimi deyim yerində. 

Mübarək qoy olsun şairliyində, 

Sevirəm, sevirəm səni, ay bacı, 

Ad günün, qoy olsun, mübarək, bacı. 

 

Şənqəməm, sözləri coşquyla dedim, 
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Səfayam şeirimi qoşquyla dedim. 

Sevirəm, ürəkdən gələni dedim, 

Sevirəm, sevirəm səni, ay bacı, 

Ad günün, qoy olsun, mübarək, bacı. 

İlk şeir kitabın mübarək, bacı. 

 

Müəllif: Səriyyə Səfa Şənqəm 

18.III.2005-ci il. 

 

ONLARI ALQIŞLAYAQ 

 

Çiçəklənsin, İnşəllah, 

Hər arzun, hər diləyin. 

Üğrunu versin, Allah, 

Gözəl olsun taleyin. 

 

Qarşına çıxan gözəl, 

Səni duysun, anlasın. 

Gülüşünüz onunla 

Şaqqıldasın, çağlasın. 

 

Qoy gətirsin baharı, 

Ömrünə sənin bu qız. 

Qaranlıqlar qaçılsın 

Bəxtinə doğsun ulduz. 
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Tutaraq siz əl-ələ, 

Yol gedin gələcəyə. 

Biz də hey “Amin”deyək, 

Bu sözə, bu diləyə. 

 

Birlikdə arzulayaq, 

Onlara xoş gələcək. 

Gənclərə xoşbəxtliyi 

Allahımdan diləyək. 

 

Bu gün nişan günüdü, 

Gəlin, dostlar, əl çalaq. 

Üzükləri taxılsın  

Onları alqışlayaq. 

 

11.I.2019-cu il. 

 

BEZMƏ, GÖZƏLİM 

 

Həyatda yaltaqlar, pislər var deyə, 

Dünyadan bu qədər bezmə, gözəlim. 

Qoyma ki,  kimsələr qəlbinə dəyə, 

Qəmlənib, özünü üzmə, gözəlim. 
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Həyatda yaltaqlar, bədhaqlar üçün, 

Özündən ürkənlər, qorxanlar üçün. 

Dünyada yer tapmış axmaqlar üçün, 

Yanağa göz yaşı süzmə, gözəlim. 

 

Sən çalış mətin ol, sınma heç kimə, 

Yaltağı eyləmə, sən mühakimə. 

Onları sən tapşır Ulu hakimə, 

Şən dolan, qəm ilə gəzmə, gözəlim. 

 

Allahım verəcək, onlara cəza 

Qəm-qüssə yaraşmır sənintək qıza. 

Neynək, de, heç nəyi sən çəkmə üzə, 

Özünü bu qədər üzmə, gözəlim, 

Şən dolan qəm ilə gəzmə, gözəlim. 

 

18.I.2019-cu il. 

 

 

BİR ZAMANLAR COŞAN  

   ÇAYDIM 

(oğulsuz bir ananın dilindən) 

 

Yaman dolubdur ürəyim, 

Tükənib arzu-diləyim. 
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Dərd əyibdi bax belimi, 

Biləmmirəm, mən neyləyim?! 

 

Yoxdur oğlum, yoxdur ərim, 

Başdan aşır dərdi-sərim. 

Həm gecəni, həm gündüzü, 

Qan yaş süzür, bu gözlərim. 

 

Ağarıbdı qara telim, 

Lal olubdu şaqraq dilim. 

Gözlərimdən leysan yağır, 

Dayanmır ki, necə silim? 

 

Yaşamağa səbrim çatmır, 

İş görməyə əlim yatmır. 

Hıçqırıram, ağlayıram, 

Bir kimsəyə ünüm yetmir. 

 

Qaçaq oldum, insanlardan, 

Qopammıram, xəyallardan. 

Pozulubdur pərigarım, 

Yorulmuşam, olanlardan. 

 

Bir zamanlar coşan çaydım, 

Sahilimdən çəkilirəm. 
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Yazda yağan yağış kimi, 

Birdən-birə tökülürəm. 

 

Badi-səba gülü kimi 

Açılıram, bükülürəm. 

Xəzan olan yarpaq kimi 

Xəzəl olub, tökülürəm. 

 

Dözəmmirəm olanlara, 

İlmə-ilmə sökülürəm. 

Qaçaq olub insanlaradan, 

Öz qınıma çəkilirəm. 

 

1999-cu il. 

 

MƏN ANAYAM 

 

Bir ananın dilindən. 

 

Doqquz ayı bəsləmişəm, qanımla, 

Qorumuşam, ruhum ilə canımla. 

Çalışıram, sənçin xəstə halımla, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 100 

Sevə-sevə süd vermişəm, neçə ay, 

Əməyimi, gəl, eyləmə, belə zay. 

Qüssə-kədər eyləmisən, mənə pay, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

 

Neçə gecə olub, yuxumdan bala, 

Söyləmişəm: “Can sənə qurban, bala”. 

Ağlamamış demişəm: “Can, can, bala”, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

 

Barıt kimi gəlmə mənim üstümə, 

Soyuq suyu tökmə odun üstünə. 

Yağı kimi durma mənim qəsdimə, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

 

Qiymətsizmiş mənim işim, zəhmətim, 

Yox yanında bircə qətrə hörmətim? 

Vurma mənə sən bu qədər töhməti, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

 

Mən anayam, gəl, bu eşqi söndürmə, 
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Sevincimi, ümidimi öldürmə. 

Öz əlimlə göz yaşımı sildirmə, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

 

Elə et ki, Yaradaına xoş getsin, 

Mən də deyim, Tanrım dadına yetsin. 

Düzəlməsən, Allah bildiyin etsin, 

Yaşamağı zəhər eyləmə mənə, 

Necə xeyir-dua verərəm sənə. 

Qoy ki xeyir-dua mən verim sənə. 

 

5.VIII.2017-ci il 

 

 

QALİB MARŞIN COŞUNDAYAM 

(inşəllah) 

Eşitməyir ta qulağım, 

Dumanlanıb göz bulağım. 

Ötüb keçdi cavanlığım, 

İndi ahıl yaşındayam. 

 

Döyə-döyə mən dəmiri, 

Belə taxdım, mis kəməri. 

Fəth eylədim, bir ömürü, 
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Qarlı dağın başındayam. 

 

Gözümdə yox göz işığı, 

Dığırlandım üz aşağı. 

Ollam torpaq yaraşığı, 

Billəm Vətən daşındayam. 

 

Qaytarsınlar torpağımı, 

Ötüb keçən növrağımı. 

Azad görüm torpağımı. 

Artıq köçün başındayam. 

 

Bir arzum var, bilin, ellər, 

Nəğmə desin şən bülbüllər. 

Ümidim var, igid ərlər, 

Torpqları azad eylər, 

Yurda köçsə, gər köçkünlər, 

Mən də marşın coşundayam. 

 

Marş yazaram, həmin gün də, 

Olsam da, 60 sinində. 

Mərd əsgərlərin içində, 

Görrəm, Mırov qaşındayam, 

Qalib Marşın coşundayam. 
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14.IV.2016-cı il. 

 

ƏSMƏR GÖZƏL 

 

Qəlbimi riqqətə gətirdi, sənin 

O qara gözlərin, ey ahu ceyran. 

Dindirdim, danışdın, şirin sözlərin, 

Söhbətinlə məni eylədin heyran. 

 

Gözlərin, elə bil, qara gecədir, 

Qaşların bənzəyir, hilalə sənin. 

Bilmirəm, qız, sənin yaşın neçədir? 

Naz edib saldın, xoş xəyalə məni. 

 

Lalə yanağında bircə cüt qəmzə, 

Axan şəlalədir, şəvə zülflərin. 

Baxışın, duruşun bir nazu-qəmzə, 

Qəlbimi yandırdı, xoş gülüşlərin. 

 

Necə də gözəlsən, əsmər sifətli, 

Oturuş-duruşun sadədən sadə. 

Bir huri timsallı, pəri sürətli, 

Gətirir qəlbimi hüsnün riqqətə. 

     

    10.2012-ci il 
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SƏRVİ QAMƏT 

 

Susmuşdu ürəyim, coşmuşdu təbim, 

Təbimi oyatdın,  ey sərvi qamət. 

Naz ilə ataraq eşqin oxunu, 

Qəlbimi sapladın, ey sərvi qamət. 

 

O, xumar gözlərin piyalə kimi, 

Süzəndə nə qədər canlar alıbdı. 

Yanağın al-əlvan lalələr kimi, 

Çox gözəl çəmənə xalı salıbdı. 

 

Ləblərin xurmadır, dürdü dişlərin, 

Kirpiklər yanağa salıbdır kölgə. 

Dərdimə dərmandır, xoş gülüşlərin, 

Saçların çiynində alıbdır cərgə. 

 

Astadır yerişin, incədir belin, 

Sallanıb gəlirsən, ey sərvi qamət. 

Alnında burulub, düzülüb telin, 

Sənə heyran olub, bax, Qumru Qüdrət. 

 

X.2012-ci il. 
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MÜƏLLİMLƏRİMƏ  

MİNƏTDARAM 

 

Çox şükür Alllaha, haqq yolu tapdım, 

Öyrənib Quranı, arzuma çatdım. 

Beynimdə, qəlbimdə bir çevriliş var, 

Hardaydım, gör gəlib, mən hara çatdım. 

 

Hacı Nazim müəllim ərəb dilini, 

Öyrədir düzərək sapa incini. 

“Əv” səsi gələndə diftonq eyləyin, 

Söyləyir dayanın görəndə “Cim”i. 

 

Şəms hərflərini, qəməriyyəni, 

Dammanı, kəsrəni, tənvin fəthəni. 

Müzəkkər, müxənnəs qrammatik cins, 

Öyrədib bizlərə təşdid “Məddə”ni. 

 

İşarə əvəzlik, şəxs əvəzliyin, 

Çalışıb öyrənin, bir az da dərin. 

Fretormativi, tnik sayıti, 

Siz yadda saxlayın, sual sözlərin. 
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Deyib dönə-dönə, tapşırdı bizə, 

Siz diqqət yetirin, vəsləli sözə. 

Çalışın sayları tək-tək öyrənin, 

Rəqəmləri sayıb, çatdırın yüzə. 

 

Hacı Vasif müəllim əxlaq öyrədir, 

İslamda əxlaqı bilmirdim nədir? 

Artıq çəkinmişəm qaldan-qeybətdən, 

Mömünçün “əxlaq” çox mükəmməl elmdir. 

 

Şəriət dərsini Hacı Əli-Zaman, 

Öyrədir səbirlə o aram-aram. 

Çox şeylər öyrəndim müəllimlərdən, 

Bununçün onlara mən minətdaram. 

 

     2013-cü il. 

 

NOVRUZ GƏLİR 

 

Doğan günəş şəfəq saçır, 

Yuxulular gözün açır. 

Bax, oyanır novruzgülü, 

Sona bulbul gülə uçur. 

 

Gecə dönür gündüzlərə, 
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Sevinc qonur gülüzlərə. 

Günəş şəfəq saçır göydən, 

Həyat gəlir çöl-düzlərə. 

 

Sellər, sular şaqqıldaşır, 

Toyuq-cücə qaqqıldaşır. 

Bahar gəlir gözəl yurda, 

Sevincimiz həddin aşır. 

 

Bahar qızla gülə-gülə, 

Gəlir keçəl, keçi ilə. 

Tonqal qala sən həvəslə, 

Atlanıb-düşək bəhs ilə. 

 

III.2015-ci il. 

 

DARIXIRAM QƏRİB ELDƏ 

 

El obamı salıb yada, 

Qalanıram yanar oda. 

Qürbət eldə tək qalmışam, 

Kimsə yetməz bu fəryada. 

 

Ürəyimi alıb duman, 

Su tək axıb gedir zaman. 
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Qocalıram, qərib yerdə, 

Qayıtmağa yox ta güman. 

 

Həsrət qaldım öz elimə, 

Erkən yağdı qar telimə. 

Oxuyuram, həzin nəğmə, 

Sevinc gəlmir, bal dilimə. 

 

Tək qalmışam qərib eldə, 

Ötən günlər gəlməz birdə. 

Gəlib keçir göz önündən, 

Keçən günlər pərdə-pərdə. 

 

Atam, anam sol-sağımda, 

Bacı, qardaş otağımda. 

Xəyallarda deyib gülən, 

Şən səsləri qulağımda. 

 

Gərək dözüm, durum mən də, 

Sinə gərim qəmə, dərdə. 

Arxa durun, dostlar, mənə, 

Darıxıram qərib eldə. 

 

Mən Qüdrətəm, qəlbim dolu, 

Qara gözüm yaşlı, sulu. 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 109 

Doğmalarım, əzizlərim, 

Yada salın bizim yolu, 

Yada salın bizim yolu!!! 

 

1.VIII.2017-ci il. 

 

XOŞUM GƏLMİR 

 

El içində “Mənəm-mənəm”- deyəndən, 

Dəbdi deyib, hər bir donu geyəndən. 

Heç bir zaman gözləməyib halalı, 

Özgə malın qamarlayıb, yeyəndən. 

Beləsindən xoşum gəlmir, ay balam. 

 

Xoşum gəlmir öz-özünü öyəndən, 

Daldalarda qohumları söyəndən. 

Ortalığa bəhanəylə söz açıb, 

Kasıb düşən qohumumdan əyəndən, 

Beləsindən xoşum gəlmir, ay balam. 

 

Ucalanın dönüb olub kiçiyi, 

Qucaqlayıb öpür, onun kiçiyin. 

Mənliyini salıb ayaqlar altda, 

Alçalaraq duran boynu bükülü, 

İnsanlardan xoşum gəlmir, ay balam. 
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Hırıldayır ki, xoş gəlsin yad gözə, 

Ətir vurur, sığar çəkir cod üzə. 

Tərif deyir, yeri gəldi, gəlmədi, 

Həm məmura, həm də özü özünə. 

Beləsindən xoşum gəlmir, ay balam. 

 

Qumru! Bəsdi ta bu qədər söyləndin, 

O yaltağı bu cür təvsir eylədin. 

İndi deyil yaltaqların işləri, 

Ta keçmişdən, ta qədimdən böylədi, 

Bilirsən ki, məni qəmgin eylədi,  

Beləsindən xoşum gəlmir, ay balam. 

 

Nöqtəni qoy, sən, ara ver sözünə, 

Çox düşünüb, əzab vemə özünə. 

Ta qədimdən yaltaqların işidi, 

Göz bərəldib baxar varlı üzünə. 

Beləsindən xoşum gəlmir, ay balam. 

 

Varlıların dalınca sürünər o, 

Maska taxar, pərdəyə bürünər o. 

Özü bilməz nə hallara düşdüyün, 

Acımalı, gülməli görünər o. 

Xoşum gəlmir, ay balam. 
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Beləsindən xoşum gəlmir, ay balam. 

 

12.VII.2008-ci il. 

 

 

MƏNİMLƏ DƏRDLƏŞƏR 

ŞEİRLƏRİM 

 

Qürbətdə təklikdən 

Bezar olanda. 

Vətən həsrətiylə  

Yalqız qalanda. 

Bahar buludu tək, 

Gözüm dolanda  

Donub fikirləşir 

Şeirlərim mənim. 

 

Kimsələr qəlbimə 

Hərdən dəyəndə 

Ələmdən qəddimi 

Büküb əyəndə  

Bir nöqtəyə baxıb  

Gözün döyəndə 

Elə kövrəkləşir  

Şeirlərim mənim. 
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Qanlı gözlərimlə 

Qəmlə baxanda 

Gözümdən sel olub 

Qan yaş axanda 

Beynimdə ildırım 

Şaq-şaq çaxanda, 

Bir azca sərtləşir, 

Şeirlərim mənim. 

 

Çöldə ətir saçan 

Açan gül olub 

Həsrətlə oxuyan 

Anadil olub. 

Həlim sözə dönüb 

Şirin dil olub 

Hərdən mələkləşir 

Şeirlərim mənim. 

 

Dolanda içimə 

Həzin duyğular. 

Məni tərk edəndə 

Şirin duyğular 

Gələcək xoş günə 

Məni uğurlar 

Mənimlə dərdləşər 
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Şeirlərim mənim. 

 

XI.2012-ci il. 

 

 

ÇOX RAZIYAM  

XUDADAN 

 

Şükür edirəm mən sənə, 

Sən məni sevindirdin. 

İlham verdin qəlbimə 

Ürəyimi dindirdin. 

 

Mənə bəxş eyləmisən, 

Gözəl, göyçək beş nəvə. 

Bir gözəllik gətirib 

Xoş gülüşləri evə. 

 

Bunun üçün ya rəbbim 

Çox borcluyam mən sənə. 

Lütfün ilə olmuşam 

Beşinci dəfə nənə. 

 

Dünyaya göz açıbdı, 

Bu il körpə Cavidan. 

Səcdəyə gedib dedim, 
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Çox razıyam Xudadan. 

 

Oturub dizim üstə 

Çox-çox şükür eylədim. 

Sözlərimi ahəstə 

Allahıma söylədim. 

 

Ölüncə minətdaram 

Uca Allahım sənə. 

Bu ilhamı, bu təbi 

Vermisən özün mənə. 

 

XI 2012-ci il. 

 

MƏNİM UCA ADIM – 

   NƏSİBİM 

 

Bu gün tamam olur 

Düz otuz yaşın. 

Yığılıb başına  

Bacın, qardaşın 

Yanında dayanıb 

Sevən yoldaşın. 

Həyatda yer alsın 

Hər bir diləyin 
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Mənim igid balam 

Mənim ürəyim. 

Sağında əyləşib 

Öz anan, atan. 

Solunda əyləşib 

Qaynanan-atan. 

Çin olmuş arzuna 

Arzuma çatam. 

Yerinə yetişsin 

Hər bir diləyin 

Mənim gələcəyim, 

Mənim ürəyim. 

 

Budur qucağında var oğlun, qızın, 

Sevinclə parlayır yanağın, üzün. 

Səni təbrik edir gözəl baldızın 

Söyləyir çin olsun arzu, diləyin, 

Mənim igid balam, mənim ürəyim. 

 

Bu il sən almısan leytenant adın, 

Doğma Vətənimin igid övladı. 

Uğuruna sevinir dostun, yoldaşın, 

Deyirlər, çin olsun, hər bir diləyin, 

Mənim igid balam, mənim ürəyim. 
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Məndə qoşularaq bu təbriklərə, 

Qələmi götürüb yazdım dəftərə. 

Yenə də söz verdim şeirə, sənətə, 

Dedim ki, çin olsun, hər bir diləyin, 

Mənim uca adım, mənim gərəyim. 

 

II.16. 2012-ci il. 

 

MƏN GÖZƏLƏM 

 

O söyləyir, mən gözələm 

Məğrur-məğrur hey gəzərəm. 

Koroğlunun Nigarıyam 

Çənlibeldə mən dözərəm. 

 

Qəm-kədəri ataram mən, 

Qəmə gülüş qataram mən. 

Ürəyini versən mənə, 

Hər arzuma yetərəm mən. 

 

Gəl məni sev, igid yarım, 

Sənsən mənim tayım, yarım. 

Qovuşdursun Allah bizi, 

Xoşbəxt etsin Ulu Tanrım. 
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X.2012-ci il. 

 

NƏRGİZLƏRİM 

 

Həyətim bir gül bağçası, 

Çiçək açıb nərgizlərim. 

Darıxmışam, özləmişəm, 

Açın mənim nərgizlərim. 

 

Dəstə durna uçan zaman, 

Yurdumuza köçən zaman. 

Əriklər gül açan zaman, 

Gül açıbdır nərgizlərim. 

 

Həyətimə gəlib bahar, 

Nəğmə deyir, gözəl quşlar. 

Həyətimdə çox çiçək var, 

Erkən açıb nərgizlərim. 

 

Gül açıbdır orda-burda, 

Uşaqlığım düşüb yada. 

Mən olmasam bu dünyada, 

Soluxmayın nərgizlərim, 

Yenə açın nərgizlərim. 
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2.IV.2013-cü il. 

 

 

HAKOŞKALAR 

 

Qızılgül butasıyam 

Arzuma çatasıyam. 

Söz verin çıxış edim 

Oğlanın atasıyam. 

 

Suların sonasıyam 

Oğlanın anasıyam. 

Şirin çay gətir uçim 

Bu evin qudasıyam. 

 

Bu elin turacıyam 

Qardaşımın tacıyam. 

Yol açın keçim gəlim 

Bəy oğlana bacıyam. 

 

Çaxın çaxmaq daşıyam 

Qonaqların başıyam. 

Bir hava çal, oynayım, 

Mən bəyin qardaşıyam. 
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XATİRƏLƏR 

Qalxıb oturmuşdum yenə obaşdan, 

Anamın yoxluğu sarmışdı məni. 

Röyama gəlmişdi gül üzlü sonam, 

Keyfimi neçə yol sormuşdu məni. 

 

Hissim, həyəcanım məni bürüyüb, 

Qəlbimdə boğaraq qüssə-qəhəri. 

Xatırələr məni kəndə sürüyüb, 

Səninlə bölüşdüm xatirələri. 

 

29 aprel bir yaz səhəri, 

Anamı əlimdən almışdı mənim. 

Harayım tutmuşdu kəndi, şəhəri, 

Yadıma salmışdı həmin o anı. 

 

Göz yaşım çağlayıb dönmüşdü selə, 

Duygularım coşub gəlmişdi dilə. 

Anamın yoxluğun mən bilə-bilə, 

Bütün otaqlarda ana gəzirdim. 

 

Söz açdım, anamın gördüyü işdən, 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 120 

Əkib becəriridi bağçanı, bağı. 

Qüvvəsi artıqdı yeddi kişidən, 

Götürüb qoyardı dağ üstə dağı. 

 

Tezdən somavarı qaynadıb həmən, 

Süfrəyə düzərdi balı-qaymağı. 

Şimşəktək ıçqırıb qopdu içimdən, 

İniltim bürüdü bağçanı-bağı. 

 

Ağladım, sızladım anam üçün mən, 

Özüm istəmədən kövrəltdim səni. 

Qanını qaraltdım, bax, səhər tezdən, 

Odur ki, deyirəm bağışla məni. 

Gəlinim, nə olar, bağışla məni. 

  

20.08.2013-cü il. 

 

FATİMƏ  

(Gülü) 

 

Xəbər gözləyirəm doğma diyardan, 

Nə vaxtdır xəbərsiz gəzirəm, yardan. 

Biz xəbər gətir, gəl,  nazlı nigardan, 

Əs xəfif küləyim rüzgarım mənim. 
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Gözlərim dikilib qalıb yollarda, 

Sən niyə salmırsan heç məni yada. 

Ürəyim qövr edib gəlib fəryada, 

Gəl nazlı mələyim, dildarım mənim. 

 

Sənsizəm, baharım dönübdür qışa, 

Gəl yenə səninlə bir gəzək, qoşa. 

Tez gəl ki, istəyim çıxmasın boşa, 

Gəl açan çiçəyim, baharım mənim. 
 

Gözlərim dolubdur qanlı yaş ilə, 

Gəl məni döndərmə nalan bülbülə. 

Göz yaşım çağlayıb, dönübdür selə, 

Gəl arzum, diləyim, qübarım mənim. 
 

Qumruyam, həsrətdən alışıb, yandım, 

Sənə: “gəl”- deməkdən bitdim, usandım. 

Gəlmədin, özümü məzarda sandım, 

Gəl başım üstünə, kərrarım mənim. 

 

07.08.2015-ci il. 

 

 

BACIM SƏRİYYƏYƏ 
 

Ürəkdən sevmişəm doğma anamı, 
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Sevib əzizlərəm, əziz balamı. 

Amma unutmaram gözəl sonamı, 

Sən mənə əzizsən, canımtək əziz, 

Sevgim tükənməzdir, sanki bir dəniz. 
 

Məhəbbətim çatar mənim hər kəsə, 

Sevgimi vermərəm, bil ki, nakəsə. 

İstəmərəm, bacım inciyə, küsə, 

Sən mənə olmusan canımdan əziz, 

Sənə olan sevgim, bil ki, tərtəmiz. 

 

Səninlə döyünür, vurur ürəyim, 

Hər zaman olmusan, mənim gərəyim. 

Yanımda çox olub sənin dəyərin, 

Sanki doğulmuşuq, ikimiz əkiz, 

Sən mənə olmusan hamıdan əziz. 

 

Nə ağrı hiss etsən, mən də duymuşam, 

Ayaq qoyan yerə, mən baş qoymuşam. 

Səni mən özümə arxa sanmışam, 

Bu sevgim böyüyüb, bil ki, ləkəsiz, 

Sən mənə əzizsən, canımdan əziz. 

 

Bax belə böyüdüb, bizi anamız, 

Yol göstərib bizə, əziz atamız. 
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Bu eşqi qorusun, Ulu Tanrımız, 

Sevgimi qoymayıb, Tanrım əvəzsiz, 

Sən mənə əzizsən, canımdan əziz. 

 

 

Bilirəm, sevirsən, sən məni qəlbən, 

Qoruyaq bu eşqi, verməyək əldən. 

Hər nə olur olsun, sən küsmə məndən, 

Qumrunu eyləmə belə çarəsiz, 

Sən mənə əzizsən, canımdan əziz 

Sənə olan sevgim bilki tərtəmiz. 

 

14.08.2013-cü il. 

 

ANAMIN ADIÇÜN  

DARIXMIŞAM MƏN 

 

Düşübdür yadıma yenə o çağlar, 

İçində gəzdiyim yamyaşıl bağlar. 

Qartallar qıy vuran o qarlı dağlar 

Türfə tərlanımçin darıxmışam mən 

Ruhumçün, canımçin darıxmışam mən. 

 

Biçənək adında oylağın üçün, 

Batabat - yamyaşıl yaylağın üçün 
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Çınqıllı çeşməçün, Zorbulaq üçün 

Ruhumçün, canımçin darıxmışam mən. 

 

“Mömünə Xatunun” sevimli türbə, 

Atabəy yurdumda var neçə türbə. 

Əzəmətlə durub Xədceyi-Kübrə 

Qədim Nuhçıxançün darıxmışam mən, 

Ruhumçün, canımçin darıxmışam mən. 

 

Şəhərim Naxçıvan, kəndim Qoşadizə, 

Havası, torpağı əzizdir bizə. 

Yenə də gözümdən yaş süzür üzə, 

Atamçün, anamçün darıxmışam mən 

Doğma Naxçıvançün darıxmışam mən. 

 

Atamda, anamda dünyada yoxdur, 

Qohumum, qardaşım bu yurda çoxdur. 

Dünya sərvətindən gözlərim toxdur, 

Köhnə qəbirstançün darıxmışm mən 

Ruhumçün, canımçin darıxmışam mən. 

 

Qumruyam, başımda qopubdur tufan, 

Qoynuna alıbdır, sanki burulğan. 

Anamın adını daşıyan insan, 

Körpə ceyranımçün darıxmışam mən 
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Doğma Naxçıvançün darıxmışam mən. 

 

2012-ci il 

 

 

SƏMİMİYƏM 

 

Bulaq kimi qaynar, coşqun təbim var, 

Qarlı qışda mənim üçün bir bahar. 

Ürəyimdə çoşub-daşan arzular, 

Gülümsərəm, için-için gülmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 

Sevinsəm də, qəm-kədər var gözümdə, 

Dərd çəksəm də, təbəssüm var üzümdə. 

Şirinlik var söhbətimdə, sözümdə, 

Səmimyəm, fitnə-fəsad bilmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 

Zövq alaram gözəllikdən, gözəldən, 

Ruhum doymaz musiqidən, qəzəldən. 

Neyləyim ki, mən beləyəm əzəldən, 

Şəbnəm qonar üzə, onu silmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 126 

Namərd qalxdı, məni vursun arxadan, 

Əli əsdi, rəngi qaçdı qorxudan. 

Bil ki, məni qoruyubdur Yaradan, 

Əcəl yoxsa, vaxt çatmamış ölmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 

Allah verib, coşub-daşıb hisslərim, 

Yolun kəsib, nakəslərin, pislərin. 

Bu dünyada pulgirin, hərislərin, 

Felə uyub, arxasınca gəlmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 

Allah verib, Əyyub kimi səbrim var, 

Yazmaq üçün ilhamım var, təbim var, 

Yaratmaqçün İlahidən əmrim var. 

Nə desələr, lal baxaram dinmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 

Qumru deyər, qaynar,coşqun təbim var, 

Qarlı qış da mənim üçün bir bahar. 

Ürəyimdə coşub-daşar arzular, 

Əcəl yoxsa, vaxt çatmamış ölmərəm, 

Hisslərimi nadan ilə bölmərəm. 

 

2011-ci il. 
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MAHİ SİFƏT 

    

Qonşu qızına.  

 

O gülümsər çöhrən açıb çiçəktək, 

Ləblərinin rəngi sanki bir ləçək. 

Baxışın bənzəyir ahu ceyrana, 

Xəlq edib Yaradan səni, ey mələk. 
 

Buxağın altında var, qara xalın, 

Qaşların qələmdir sənin, ey xanım. 

Pərdənin dalından baxdın ürkərək, 

Mənə ilham verdi, sənin bu halın. 
 

Dişlərin incitək sapa düzülüb, 

Gözlərin məstanə, xumar süzülüb. 

Təbəssüm yayılıb xoş sifətinə , 

Sanki gülün üstə şəbnəm düzülüb. 
 

Nə qədər lıtifsən, ey mahi sifət, 

Bilmirəm sonasan, yoxsa bir afət. 

Dəftəri alaraq çaldı qələmi, 

Gözəlliyi görən bu Qumru Qüdrət. 

 

Əl açdı səninçün o Yaradana, 
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Səni çox görməsin, ata-anana. 

Həyatda xoşbəxtlik diləyib sənə , 

Bu şeiri həsr etdi sənin adına. 

 

15.VII.2014-cü il. 

 

GƏNCLƏRƏ NƏSİHƏT 

 

Hər gördüyün sarı telə vurulma, 

Rəng çəkibdir, sarı olub telləri. 

Qönçə deyib, açan gülə vurulma, 

Külək əsər, tez soldurar gülləri. 

 

Lalə kimi bəzəyib al yanağı, 

Silikonla doldurubdur dodağı. 

Totayaşı çox görünür boyağı, 

Gözlərində taxma kirpik yellənir. 

 

İncəliyi yoxdur onun özündə, 

Hiyləgərlik iz salıbdır gözündə. 

Yalançı bir təbəssüm var üzündə, 

Danışanda yalan sözlə dillənir. 

 

Qabağında vardı, gürcü çaxırı, 

Nəfəsindən qalxır, tütün buxarı. 
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Deyib-gülür, boğazından yuxarı, 

Yeyib içir, harın-harın şənlənir. 
 

Belə qızdan olmaz, sənə yar, bala, 

Bu dünyanı eylər, sənə dar, bala. 

Ondan qurtar, hələ imkan var, bala, 

Yoxsa gözdən leysan yağar, sellənər. 

 

Gəl aldanma, onun şirin sözünə, 

Bir nəzər sal, kökdən gələn izinə. 

Atası nə, anası nə, özü nə? 

Quş quşdursa, dimdiyindən bilinər. 

 

Namərddən uzaq dur, dayan aralı, 

Gənc yaşından gəzmə könlü yaralı. 

Rast gələcək sənə, elin maralı, 

El qızıyla baxca-bağın güllənər. 

 

Ev qurarsan, sevdiyin ceyran ilə, 

Yaşayarsan, ömrünü heyran ilə. 

Kol dibini səninçün seyran eylər, 

Coluq-cocuq şən nəğməylə dillənər. 

 

25.V.2014-cü il. 
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KİŞİ BALAM 

 

Ay körpə balam, Nəsqudo oğlan, 

Niyə bəs axı məndən qaçarsan? 

Axı mən səni yaman sevirəm, 

Hamıdan artıq candan sevirəm. 

 

Gəl qaçma məndən, ay körpə balam, 

Səndən inciyər, küsərəm, inan. 

Ananı belə incitmə bala, 

Səndən inciyər, küsərəm, inan. 

 

Ananı heç vaxt küsdürmə bala, 

Bil ki, ananı küsdürmək olmaz. 

Dəyişər zamanə, belə də  qalmaz, 

Böyüyüb böyük oğlan olarsan, 

Qəlbin istəyəni özün olarsan. 

 

Vaxt gələr, bizim də üzümüz gülər, 

İnşallah, o zaman işlər düzələr. 

Allahım da verər bol ruzimizi, 

Bizlər də görərik, hər arzumuzu. 

 

Anan da, İnşallah, bir gün sevinər, 

Ürəkdən gülər, adın ilə öyünər. 
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Deyər ki, İlahi, çox şükür sənə, 

Nəsibtək bir oğul vermisən mənə. 

 

 

Dinlə bu sözləri, dinlə, anandan, 

Namərdə əyilmə, sınma heç zaman. 

Biz də arzumuzu səndən alırıq, 

Hər an oğlumuzdan razı qalarıq.  

 

   05.1999-cu il 

TƏZƏ ŞEİR YAZIB, 

ŞAİR OLARAM 

 

Bacım Səriyyənin şeirinə cavab 

 

Qələmi qoyaram mən kağız üstə, 

Yazaram dili bal, dodağı püstə. 

Əziz bacım, məndən sən şeir istə, 

Sözündən coşaram, fikrə dalaram, 

Təzə şeir yazıb, şair olaram. 

 

Yazaram yurdumun gözəlliyindən, 

Dağından-daşından, düzənliyindən. 

Qardaş-bacıların əzizliyindən, 

Sanma ki, sözünü yerə salaram, 

Təzə şeir yazıb, şair olaram. 
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Yurda bahar gəlir, açır gül-çiçək, 

Çiçəklər üstündə süzür kəpənək. 

Gənclər nişanlanır, döyünür ürək, 

Belə gözəllikdən ilham alaram, 

Təzə şeir yazıb, şair olaram. 

 

Çöllər oyanıbdı, hər yan yamyaşıl, 

Sellər çağlayıbdı, çay aşıb-daşır. 

Laləli çölləri görənlər çaşır, 

Çiçək toplayaram, mən ot çalaram, 

Təzə şeir yazıb, şair olaram. 

 

Yaz gəlib hər tərəf bəzənib bir bax, 

Su ilə dolubdur qurumuş bir arx. 

Şeir yazmağı da Qumruya burax, 

Ağ kağız üstündə cığır salaram, 

Təzə şeir yazıb, şair olaram. 

 

 24.III.1999-ci il. 

 

 

 

ÇOX DƏCƏLDIR  

BİZİM ƏHƏD 
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Gileylənir bibisinə, 

Şeir yazmırsan, ta mənə. 

Bibisi də deyir, Əhəd, 

Dinlə tərif deyim sənə. 

 

Tellərini bir-bir düzür, 

Qürrələnir, məğrur gəzir. 

Məşqdə onu görəsiniz, 

Qırqovultək zalda süzür. 

 

Buruslitək çox qoçaqdı, 

Cencicontək çox qıvraqdı. 

Həm dəcəldir, ərköyündür, 

Bizim Əhəd çox şıltaqdır. 

 

Zaman gələ, bəxti gülə, 

Qara kəmər taxar belə. 

O çempion olam zaman, 

Adı gəzər eldən-elə. 

 

Dolananda qazı-qazı, 

Sevən zaman gözəl qızı. 

Qumru bibi şeir yazar, 

Əhəd qalar ondan razı. 
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Gileylənmə bibidən sən, 

İlham alım axı nədən? 

Tanınanda adınla sən, 

Şeir yazaram, onda mən. 

 

12.XI 2010-ci il. 

 

MƏN QƏRİBƏM, DEMƏRƏM 
 

Allahım mənimlədir, 

Kitabım əlimdədir. 

Ya Əli dilimdədir, 

Böyük bir səhv edərəm, 

Mən qəribəm, deyərəm. 
 

Yada salsam anamı, 

Xatırlasam atamı. 

Oxuyaram “Quran”ı 

Ruhların şad eylərəm 

Mən qəribəm, demərəm. 

 

Uzaqsa bacılarım  

Var dini bacılarım. 

Unudub acıları 

Yenə səbir edərəm 
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Mən qəribəm, demərəm. 

 

Elimçin darıxanda 

Gözdən yaş axıdanda. 

Məscidim var yaxında 

Durub ora gedərəm 

Mən qəribəm, demərəm. 

 

Alın yazım alnımda 

Allah xofu canımda 

Şükür var imanımda 

Tanrıya şükr edərəm 

Mən qəribəm, demərəm. 

 

Nə çıxacaq ki, ahdan, 

Kömək dilərəm haqdan. 

Mən razıyam Allahdan 

Allahım mənimlədir, 

Mən qəribəm, demərəm. 

 

 

Mən ki, Qumru Qüdrətəm 

Allahımı sevərəm. 

Böyük günah edərəm 

Mən qəribəm, deyərəm 
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Mən qəribəm, demərəm. 

 

15.IV 2015-ci il. 

 

KİMDƏN ALIM İLHAMIMI 

 

(bacım Səriyəyə cavab) 

 

Mən köklü bir ağac idim, 

Münbüt yerdən çıxarılıb. 

Əkilmişəm sərt qayaya, 

Qıdalanmır saçaqlarım  

Yaşıllaşmır yarpaqlarım. 

Çiçək açmır budaqlarım, 

Haray çəkir dodaqlarım. 

Kimsə yetmir harayıma. 

Qaya üstə necə bitsin. 

Qol budaqlı qoca ağac 

Söyləyirsən, qol-qanaq aç, 

Dağ üstündə sən çiçək aç! 

Quruyubdu budaqlarım, 

Xəzəl olub yarpaqlarım, 

Külək vurub çat-çat olub. 

Nəğmə deyən dodaqlarım. 

Ayrı düşüb öz elimdən  
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Ayrılmışam bülbülümdən. 

Nəğmə süzməz bal dilindən 

Gözləyirəm cavab səndən 

Təkcə qalıb qaya üstə  

Necə vurum gözəl bəstə? 

Ayrılmışam diyarımdan, 

Uzaq düşdüm dost, yarımdan 

Kimdən alım ilhamımı, 

Ayrılmışam doğmalardan. 

Uzaq düşüb doğma elim, 

Susub nəğmə deyən dilim. 

Xatırladıb yada saldın. 

Axıdıram gözdən seli. 

Söylə görüm, atam hanı? 

Məni sevən anam hanı? 

Necə gəlsin təbim dilə? 

Yan-yörəmdə sonam hanı? 

Sözlərinlə sən toxundun, 

Ürəyimdə sarı telə. 

Mən də sənə cavab verdim 

Ozan kimi gəlib dilə. 

Indi dinlə bacım məni 

Sakit dinlə, qəlb deyəni 

Ürəyimdən gələn budur: 

Bəyəndinmi, bu nəğməni?! 
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Məni qoyub, gedib qızım, 

Yola baxır hər gün gözüm. 

Qardaşım da yox yanımda 

Qaya üstə necə dözüm? 

Cəh-cəh vurar cüt qumrular, 

Dilə gələr saf duyğular. 

Təkcə qalsa dağ başında 

Axan bulaq da quruyar. 

Yuxlamışdı, təbim mənim, 

Sən oyatdın, canım mənim 

İndi cavab ver suala, 

Doğmalarım hanı mənim? 

Kimdən yazım, nə söyləyim? 

Kimi sevib, mədh eyləyim? 

Sağ yanımda anam hanı? 

Sol yanımda atam hanı? 

Necə dinib mən dillənim? 

Yan-yörəmdə sənəm hanı? 

Kimdən alım ilhamımı? 

Məni səntək başa düşən 

Bir sevgili rənam hanı? 

 

25.I .2016-ci il. 

 

ELİMİN GÖZƏLİ 
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Böyüyür elimin neçə gözəli, 

Onların eşqiylə alışmaq gərək. 

Qara qaş altında ala gözlərlə, 

Oğrun-oğrun hərdən baxışmaq gərək. 
 

Qaməti sərvdir, minadır gərdən, 

Yanaqlar lalədir, diş mirvaridən. 

Dodaqlar püstədir, dil bal-şəkərdən, 

Püstə dodaqların yaşmağı gərək. 

 

Sanki gözəlliyin alıb mahidən, 

Gözəllik yaranıb, bil, İlahidən. 

Seçilmir bir dəli, ürkək ahudan, 

Onu ürkütmədən yanaşmaq gərək. 

 

O hər nə geyirsə, yaraşır ona, 

Əndamı yaraşır tirmə donuna. 

Bir sərmə səribdi, zərif boynuna, 

Qar kimi sinəyə tamaşa gərək. 

 

Böylə gözəlliyi vəsf etmək üçün, 

Molla Pənah kimi çalışmaq gərək. 

Qumru, bu vüsala yetişmək üçün, 

Vaqifin  puhuyla danışmaq gərək.   
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 17.VI.1999-cu il. 

 

 

BƏZƏN İSTƏYİRƏM DÖNÜM 

UŞAĞA 

Bəzən yuxularda dəniz oluram, 

Coşuram, çırpınan dalğalar kimi. 

Bəzən kəhkəşanda ulduz oluram, 

Yanmaq istəyirəm, günəş, ay kimi. 

 

Bəzən istəyirəm, dönüm uşağa, 

Sığınam anama, bir ceyran kimi. 

Yenə də müəllim qoya bucağa, 

Gözümnən yaş süzə, bir leysan kimi. 

 

Bəzən də, röyamda ismətli qıza, 

İstərəm yarımla gəlim, göz-gözə. 

Dinləyim, anamın öyüdlərini, 

Ehtiyac duyuram, dediyi sözə. 

 

Bəzən də, röyamda qanad açıram, 

Arazın üstündən quştək uçuram. 

Şəhriyar məzarı başında durub, 

Şeir oxuyuram, mən dil açıram. 
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Söz verib mən ona yuxularımda, 

Deyirəm, məzarın üstə gəlirəm. 

Səni gözləyərəm, duyğularımda, 

Aradan ayrılıq dəmin silərəm. 

 

Bəzən də, istərəm, çiçəkləyim mən, 

Dağları bürüyəm, laləzar kimi. 

Bəzən, üstəyirəm, nəğməyə dönəm, 

Qayıdam yurduma, ilk bahar kimi. 

 

Bəzən, istəyirəm, mən bulud olub, 

Göylərdən torpağa yağış çiləyəm. 

Qumruyam, istərəm, buludtək dolub, 

Anamın qəlbinə leysan ələyəm. 

 

24.XII.2004-cü il  

 

 

KİMSƏ GƏLMİR 

 

Kimsə gəlmir, gəlib yeyə aşımı, 

Anam yoxdu, sığallaya başımı. 

Göz dikmişəm, yenə yola baxaram, 

Gözləyirəm, mən qohum-qardaşımı. 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 142 

 

Kabab çəkdim, qaldı soyuq daş üstə, 

Təbim coşub, yenə qəmli not üstə. 

Nalə çəkib hər tərəfi yaxıram, 

Göz yaşlarım süzür torpaq, daş üstə. 

 

61-i tamamladım, mən bu gün, 

Övladlaırm tort bişirib, aş süzüb. 

Qulaq verin, qəlbdən gələn ahıma, 

Yox yanımda bacı, qardaş, el-günüm. 

 

Sızıldayan Kaman kimi inlərəm 

Hər nə yesəm, heç dadını bilirəm. 

Əl qoynumda, qəmli-qəmli baxıram, 

Lal olaram, sular təki dinmərəm. 

 

Gülüm gələr, qəm çəkilər, göz gülər, 

Ruh yüksələr, yanaq gülər, üz gülər. 

Qəm tacı yox, sevinc tacı taxaram, 

Qələm gülər, dəftər gülər, söz gülər. 

 

Qumru deyər, qəm yemə, ay ürəyim, 

Allah verər, çin olar, hər diləyim. 

Qəm yazaraq ürəkləri sıxmaram, 

Xoş söz yazıb, eli təbrik eylərəm. 
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Diləyimdir, ilim uğur gətirsin, 

Qəm-kədəri ürəklərdə bitirsin. 

Əl qaldırıb Allahımdan istərəm, 

Hər bir evə bol-bol ruzi yetirsin. 

 

18.III. 2017-ci il. 

 

KİMSƏ YETMİR DADIMA 

 

Çağırırlar məni, “köçkün”- deyərək, 

Azərbaycanlıyam axı mən gərək. 

Taleyimiz belimizi bükərək, 

Niyə damğa vurdu mənim adıma, 

Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 

 

Zəbt etdilər ermənilər Xankəndi, 

Yəqin, solub, "Xarı bülbül"də indi. 

Çoxu dedi, mənə qaçqın, köçkündü, 

Topxananın kim çatdı fəryadına? 

Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 

 

Getdi əldən Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, 

Murov dağı başı duman, qarğaşa. 

Əlim çatmır indi dosta, qardaşa, 
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Xocalıda qırılan əcdadıma, 

Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 
 

Darda qalıb Cıdır düzü, Şahbulaq, 

Tellərimə erkən yağan qara bax. 

Əsir düşüb, doğma yurdum Qarabağ, 

Layiq görülmüşəm, köçkün adına, 

Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 

 

Vaxt var idi, mən də məğrur dolandım, 

Düşmən gəldi, mən çapıldım, talandım. 

Tüstüm çıxmır, yanar oda qalandım, 

Qalanmışam, köçkünlüyün oduna, 

Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 

 

Sızıldayır indi dağlar, dərələr, 

Əsir düşüb qartal qonmaz zirvələr. 

Yad əlində üşüyür bənövşələr, 

Ayaq basıb düşmənlər gülşadıma, 

Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 

 

Fəxr edirəm, axı Qarabağlıyam, 

Tale yazıb, neynim qarabaxtlıyam. 

Çadırlarda “Vətən”- deyib ağlaram, 

Qumru, bil ki, mən anayam, qadınam, 
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Çağırıram, kimsə yetmir dadıma. 

 

4.XII.2001-ci il. 

 

 

HAŞA ÇƏKIM, YAŞA ÇƏKIM 

 

Məni ortada buraxıb, özgəsiylə  

sən getmisən, 

Deyirlər ki, o gözəllə muradına  

sən yetmisən. 

Məst olarkən sirrimizi əğyara  

bəyan etmisən, 

Eyləyimmi dadi-fəryad, əlindən   

mən haşa çəkim? 

Süz badəyə şərabı ver, mən də  

onu başə çəkim. 

 

 

Söylə ki, nə təkəbbürlə eşqimizi  

yayar oldun? 

Hansı şəmin şöləsinə pərvanətək  

yanar oldun? 

Çəkməkdəndir mən hicrini, xəzan vuran  

 gültək soldun, 
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Gözlərimdən yaş süzərək yanaqları  

yaşa çəkim, 

Süz badəyə şərabı ver, mən də onu  

başə çəkim. 

 

Əhli-riyanı görərkən, üz döndərdim  

hər bir kəsdən, 

Eşqimdə mən mərdanəyəm, namərd oldun 

niyə bəs sən? 

Mən xeyli gec anladım ki, aşıq olmaz  

hər bir kəsdən, 

Namərdəmi, məndə dönüm, xəncərimi  

daşa çəkim? 

Süz badəyə şərabı ver, mən də onu  

başə çəkim. 

 

Sevdiyim ki, tərk eyləyib, nigaranam  

mən vəslindən, 

Əsilzadə idi axı, şübhəm yoxdu ki,  

nəslindən. 

Bilmirəm ki, hara gedim, gileylənim,  

axı, kimdən? 

Çağırımmı, sevgilimi, yenə dəmi  

cuşa çəkim? 

Süz badəyə şərabı ver, mən də onu  
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başə çəkim. 

 

Söyləyimmi, gəl, süz içək, eylədim mən  

bəsdi kədər, 

Bəlkə də gözə gəlmişik, bizləri də  

çarpıb nəzər? 

Əhv edimmi, sevdiyimi, yenə eşqdən  

verim xəbər, 

Məst olaraq məstanətək, ağuşuma  

onu çəkim? 

Süz badəyə şərabı ver, mən də onu  

başə çəkim. 

 

İki gözüm var ki, mənim mərd üzünü  

görmək üçün, 

Niyə gizlədin, ey yarım, sən özünü  

məndən neyçün? 

Söylədiyim, bu sözlərim, sənə kar  

etməsə neyçün, 

Çalaraq bu qələmimi ağ varağa  

boşa çəkim? 

Süz badəyə şərabı ver, mən də onu  

başə çəkim. 

 

Qoy unudum hər bir şeyi, vəslindən  
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əl çəkim dəxi, 

Yandırar, bil, göz üzünü, mən bir daha  

çəksəm ahı. 

Ahım tutar, sən yanarsan, qazanaram,  

mən günahı, 

Yaxşı olar, əl götürüb, yana-yana  

haşa çəkim. 

Süz badəyə şərabı ver, mən də onu  

başə çəkim. 

7.III. 2011-ci il. 

 

ŞÜKRÜNÜ ALLAHA ÇATDIR 
 

Sevirəm, dünyanını keşməkeşini, 

Nərd taxtaya düşsən qoşa şeşini. 

Bilmək olmur, bu dünyanın işini, 

Lazım olmayana “Dü”yu da verib. 

 

Allahım yazıbsa, bizə duz-çörək, 

Gərəkdir, biz onu şükürlə yeyək. 

Narazı olmağa daha nə gərək, 

Şükr edək ki, bizə bunuda verib. 

 

Bu dünya gəlişli, gedişli olub, 

Açılan hər çiçək saralıb solub. 
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Buludlar boşalıb, yenidən dolub, 

Torpağa can verən suyuda verib. 

 

Yenidən göyərib, açıb çiçəklər, 

Göz açıb, böyüyüb, gözəl mələklər. 

Bitməyib heç zaman, arzu-diləklər, 

Məlikməmməd verib, quyu da verib. 

 

Fərhad dağı çapıb, gecə yatmayıb, 

Məcnun səhra gəzib, Leyli tapmayıb. 

Hər aşiq murada, kama çatmayıb, 

Kərəmi yandıran odu da verib. 

 

Hər eşqin olubdu bir ibtidası, 

Həm gözəl tərəfi, həm intəhası. 

Bu fani dünyanın yoxdur vəfası, 

Əvvəli gətirib, sonu da verib. 

 

Sevmirəm dünyanını bu gərdişini, 

Qovub namərd edib, çox mərd kişini. 

Bilmək olmur bu dünyanın işini, 

Doqquzu da verib, onu da verib. 

 

Qumru, bəsdir daha, nədir bu nisgil? 

Nöqtə qoy, sonu ver, şeiri bitir. 
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Öndə dayansa da, gözəl bir şəkil, 

Arxada qaranlıq fonu da verib. 

 

Şükr eylə, Tanrının kərəmətinə, 

Onun qüdrətinə, güc, qüvvətinə. 

Sənə bəxş etdiyi bu fitrətinə, 

Üstünə yapışan  unu da verib. 

 

Deyib yaz dünyanın gözəl yönündən, 

Qəlbindən süzülən bədaəhtindən. 

Sən yaz, Allahının vahidliyindən, 

Sənə əlif verib “Ra”yı da verib. 

 

Dizini qatlayıb yerə otur sən, 

Əlini aç göyə, iman gətir sən. 

Şükrünü Allaha çatdır, yetir sən, 

Sənə ilham, təbi, duyğu da verib. 

 

17.V.2019-ci il. 

 

 

ŞÜKÜR EDİRƏM ALLAHIMA, 

GÜLLƏR AÇIB HƏYƏTİMDƏ 

 

Həyətimdə güllər açıb, 
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Hər tərəfə ətir saçır. 

Mən baxıram o güllərə, 

Qüsə, kədər məndən qaçır. 

 

Valeh oldum açan gülə, 

Şən oxuyan cüt bülbülə. 

Seyr edirəm təbiəti, 

İlham yenə gəlir dilə. 

 

Şükr edirəm allahıma, 

Mənə yazan taleyimə. 

Allahımın yaratdığı, 

Ağaclara, güllərə mən. 

 

Bir zərrədən baxın bir siz, 

Göyərdibdir böyük ağac. 

Möcüzədir bu bir sirdir, 

Budaqları qulac, qulac. 

 

Bu ağacın adı tutdur, 

Onu yeyən xırda qurdur. 

Qurdlar yeyir yarpağını, 

Eşidin siz sorağını. 

 

Bir qurd var ki, onu yeyir, 
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Sonra bizə ipək verir. 

Bunu görən aqil insan, 

Allahına “Əhsən”- deyir. 

 

Qidalanır insanlar da, 

Bu ağacın meyvəsindən. 

Mürəbbəsin çayla içir, 

Şəfa tapır bəhməzindən. 

 

Meyvəsindən, bəhməzindən, 

Qara ciyər faydalanır. 

Qurusunu əgər yesən, 

Ağ ciyərin şəfa tapır. 

 

Tut yarpağı dəmləməsi, 

Diş ağrısın həmən kəsir. 

Bu ağacın möcüzəsi, 

Bir sirr deyil, söylə nədir? 

 

Bu bir heyva ağacıdır, 

Yarpaqları tər-təzədir. 

Bu ağacda muşmalatdır, 

Sarı meyvə tuşməzədir. 

 

Bu hülüdü, bu şaftalı, 
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Bu armuddu, bu şələli. 

Turşa-şirin alma da var, 

Bəzəyibdi süfrələri. 

 

Bu innabdır, buda gilas, 

Mən sayıram, sən qulaq as. 

Bunlara bax düzüm-düzüm, 

Talavara qalxıb üzüm. 

 

Qaragilə, var alma da, 

Yaddan çıxsa, sən sal yada. 

Dağdan gəlib çaytikanı, 

Almaxara soruş hanı? 

 

Ondan da dəyir gözə, 

Qara, göy rəng, həm də sarı. 

Allah ruzi verib bizə, 

Ağaclarım verir barı. 

 

Şükr edirəm Tanrıma mən, 

Allahımdan çox razıyam. 

Hər şey üçün sevinirəm, 

İlham gəlib mən yazıram. 

 

Vəsf edirəm həyətimdə, 
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Ötən quşu, şən bülbülü. 

Bir-bir saydım ağacları, 

Təriflədim açan gülü. 

 

İndi sizə deyim nədən, 

Allah verən körpələrdən. 

Övladları demirəm mən, 

Söz açıram nəvələrdən. 
 

İlk nəvəm var, Səbuhidir, 

Qaş-göz qara, bir huridir. 

Atasıtək mərd bir igid, 

Anasının göz nurudur. 
 

Bir nəvəm də Hökmüyyədir, 

İlahidən hədiyyədir. 

Oxumaqda, tərbiyədə, 

Hər bir kəsdən o öndədir. 
 

Bir nəvəm var adı Nəzrin, 

Gözlərində məna dərin. 

Əlaçıdır, ağıllıdır, 

Əzizidir müəllimlərin. 

 

Bir nəvəm var adı Elxan, 

İdmançıdır bizim oğlan. 
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Karateyə gedir deyə, 

Tay-tuşları qorxur ondan. 

 

Bir nəvəmdə Cavidandır, 

Çox güclüdür, pəhləvandır. 

Dayanmır ki, o bir yerdə, 

Sanki qaynar bir qazandır. 

 

Əl açıram yenə sənə, 

Şükr edirəm dönə-dönə. 

Ey Allahım, çox razıyam, 

Nəvələri verdin mənə, 

Gözəlliklər verdin mənə. 

      

28.V.2019-cu il. 

 

GƏLİN, GÖZƏL BACILARIM 
 

Bacılarım yox yanımda, 

Kimə deyim sözlərimi? 

Qüssə məni boğan anda, 

Xəlvət sildim gözlərimi. 

 

Dərdlərimi bölüşmədən, 

Gecələri etdim yarı. 

Sevincimi bölüşməkçün, 
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Şad günümdə gəlin barı. 

 

Qərib eldə yad üzlərə, 

Baxa-baxa mən qalmışam. 

Sözüm qalıb ürəyimdə, 

Bulud kimi mən dolmuşam. 

 

Qərib quştək uzaqlarda, 

Sevincimi kimlə bölüm. 

Gəlin, gözəl bacılarım, 

Sizin ilə deyim, gülüm. 

 

Şad günümdür bu yaxında, 

Körpə balam Nəsibimin. 

Gəlin çıxın, siz vaxtında, 

Qəmi qovum, mən sevinim. 

 

Darıxmışam sizlər üçün, 

Ürəyimdə çox sözüm var. 

Gəlmirsiniz, axı neyçün, 

Gəlin! Yatsın qəlbdə qübar. 

 

Gəlin, məni qucun, sıxın, 

Yaşayıram iki hissi. 

Sevinc alsın yerin ahın, 
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Siz gəlin ki, nisgil bitsin. 

 

Gəlin, gözəl bacılarım, 

Gəlin qərib qoy, sevinsin. 

Siz Qumrunu sevindirin, 

Allah sizi sevindirsin. 

 

10.VI. 2019-cu il. 

 

ÜMİDİM YOXDUR 

 

Başıma dünyada, gör, gəlib nələr, 

Yar gedib, qalmışam ahutək mələr. 

Bitib, tükənibdir arzu-diləklər, 

Geriyə dönməyə ümidim yoxdur, 

Qəlbimi inlədən hicrandır, ahdır. 

 

Silinib qapıma saldığınız iz, 

Bir də qovuşmarıq, bu dünyada biz. 

Göyə qeyb olubdu, bizim sevgimiz? 

Geriyə dönməyə ümidim yoxdur, 

Qəlbimi inlədən hicrandır, ahdır. 

 

Dayanıb baxıram, yola uzaqdan, 

Donuram şaxtadan, soyuq-sazaqdan. 
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Qorxuram yenə mən, tələ-tuzaqdan, 

Geriyə dönməyə ümidim yoxdur, 

Qəlbimi inlədən hicrandır, ahdır. 

 

Dərdimi daşlara, dağa danışdım, 

Çiçəkli düzlərə, bağa danışdım. 

Küsən taleyimlə artıq barışdım, 

Geriyə dönməyə ümidim yoxdur, 

Qəlbimi inlədən hicrandır, ahdır. 

 

17.VI.2019-cu il. 

 

ALLAHIMA MİN ŞÜKÜR 

 

Allah sənə min şükür, 

Milyon şükür, min şükür. 

Mənə verdiklərinçün 

Eyləyirəm təşəkkür. 

 

Mənə saf can vermisən, 

Dini-iman vermisən. 

Bu yaşacan yaşamağa 

Xeyli zaman vermisən. 

 

Oğul, həm qız vermisən, 
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Geniş yol, iz vermisən. 

Bax yazıb yaratmağa, 

Dilimə söz vermisən. 

 

Güc verdin, dizlərimə, 

Nur verdin, gözlərimə. 

Şükr edirəm Allaha,, 

Ruh verdin, sözlərimə. 

 

Mahnıya döndü sözüm, 

Sevindi, güldü gözüm. 

Məni sevənlərimlə, 

Sevindim, mənim özüm. 

 

Əl vermisən, iş görəm, 

Ürək verdin, döyünəm. 

Təkkəbürdən qoru sən, 

Yol vermə ki, öyünəm. 

 

Şair etdin sən məni, 

Yazdım qəlbim deyəni. 

Mərsiyyədə, nohələrdə  

Vəsf eylədim Əbülfəzli 

Həm də imam Hüseyni. 
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Qasıma nohə yazdım, 

Gözümdən leysan süzdüm. 

İman verdin Allahım, 

Adını bir-bir düzdüm. 

 

Adil, Qadir, Sabir, Səbir, 

Rəhman, Fateh, Sabir, Qüddus, Cabir 

Cabbar, Həkim, Hakim, Nadir 

Ulu, Ali, Hafiz, Bakir 

 

Əl açıb Rəbbim sənə, 

Yalvardım dönə-dönə. 

Günahlardan sən qoru, 

Qumrunu özün qoru, 

Məni salma çətinə. 

Amin. 

 

12.IX 2019-cu il. 

 

DUA 

Qadir Allah, sən ey Ulu, 

Eşit, səni sevən qulu. 

Dayanmışam qarşında mən 

Əlim açıq, gözüm sulu. 
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Çağırıram Allah səni, 

Yalvarırıam eşit məni. 

Səndən başqa bir kimsəyə, 

Möhtac etmə, nolar məni? 

 

Hər müşkülüm agah sənə, 

Özün əlac göndər yenə. 

Səndən hər kəs dilək dilər, 

Əllərini boş eyləmə. 

 

Sən övlad ver, hər qadına 

Qurban olum, mən adına. 

Xəstələrə şəfa eylə, 

Özün yetiş imdadına. 

 

Sən ev yetir, evsizlərə, 

Sən iş yetir, işsizlərə. 

Hər bir kəsin ruzisin ver, 

Möhtac etmə kimsələrə. 

 

Bizlərə də özün rəhm et, 

Dara düşsək sən dada yet. 

Bağışla, sən, Allah, bizi, 

Günahları özün əhv et. 
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Gözlərimdən leysan süzdüm, 

Bu sözləri yazdım, düzdüm. 

Sən  ixtiyar verdin mənə, 

Mən izninlə şeir yazdım. 

 

Minnətdaram, Allah, sənə, 

İlham, həm təb verdin mənə. 

Düz yolu sən göstərmisən, 

Şükr edirəm, Allah, sənə. 

 

Qumru deyər, uca Allah, 

Qoyma edim, birdə günah. 

Pənahına sığınıram, 

Şeytandan sən qoru, Allah. 

Pisliklərdən qoru, Allah. 

Bizləri sən qoru, Allah. 

 

8.II 2020-ci il. 

 

 

NƏSİHƏT 

 

Sadə geyin, sadə dolan, 

Qoy desinlər bərəkallah. 

Təkəbbürü, lovğalığı, 
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Bəyənməyir, uca Allah. 
 

Sən etdiyin yaxşılğı, 

Danışaraq, çox öyünmə. 

Sənə olan pisliklərdən, 

İncisən də, çox deyinmə. 
 

Başını sal, aşağıya, 

Öz yolunla hər an düz get! 

Yıxılana əl tutaraq 

Allahını, sən məmnun et.! 
 

Eylədiyin yaxşılığı, 

Sən yadından çıxar getsin. 

Heç bir kəsdən mədət umma 

Ulu Tanrım dada yetsin. 

 

Hər nə etsən sən özünü, 

Çalış qoru yad gözlərdən. 

Hərzə-həzrə çox danışma, 

Pəhriz eylə pis sözlərdən. 

 

Çox danışsan, qeybət olar, 

Qeybət edən bağışlanmaz. 

Söz deməyə, çox tələsmə, 

Çox danışan alqışlanmaz. 
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Elə dolan, qoy cavanlar, 

Sənə baxıb, ibrət alsın. 

Səndən sonra gələn nəsil, 

Yaxşılıqla səni ansın. 

 

Əməlinlə, öz işinlə, 

İnsanlara sən örnək ol. 

Ölümündən heç vaxt qorxma, 

Öləndə də kişi tək öl. 

 

Yaxşı ol ki, son nəfəsin, 

Bədənindən rahat çıxsın. 

Qoy ardından lənət deyil 

Rəhmət sözü seltək axsın. 

 

Bu dünyaya təmiz gəldin, 

Pak doğuldun, sən anadan. 

Qısa ömrü elə yaşa, 

Sən pak da köç, bu dünyada. 

 

Son anında sən özünü, 

Əmanət et, Allahına. 

Bağışlanmaq dilə ondan, 

Yenə çatar O dadına. 
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Qumru Qüdrət gözü sulu, 

O dünyanı saldı yada. 

Əlin açıb o bir daha  

Dedi: - Tanrım yetiş dada. 

 

Allahım, çox mehribansan, 

Sən bağışla, nolar bizi. 

Yazdığına nöqtə qoydu, 

O bitirdi, burda sözü, 

Ulu Tanrım, sən bağışla, 

Sən bağışla, nolar bizi! 

Amin. 

 

14.I.2020-ci il. 

 

 

 

BAĞIŞLA SƏN BİZİ ALLAH 

 

Yalvarıram Allahıma, 

Qələm çəksin günahıma. 

Əl açaraq yalvarıram, 

Rəhm eyləsin bu halıma. 
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O, dünyanı yada salaq, 

Pis işlərdən olaq uzaq. 

Bağışlanmaq diləyilə, 

Məscidlərə cığır açaq. 

 

Diz üstündə yalvaraq biz, 

Əhv diləyək hər birimiz. 

Deyək, əhv et uca Allah, 

Bizi duyar, tez Rəbbimiz. 

 

Eşdəndir Uca Allah, 

Qəlbimizi görür, Vallah, 

Sidq ürəkdən söyləyək biz. 

Lə iləhə illəllah. 

 

 

Bağışla sən bizi, Allah, 

Qoyma edək heç vaxt günah. 

Şeytanlardan özün qoru, 

Pis işlərdən özün qoru. 

Sən özün ol, bizə pənah. 

 

Rəhm edəndir, Tanrım özü, 

İki olmaz, onun sözü. 

O məğfirət sahibidir, 
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Bağışlasın, özü bizi, 

Inşəllah ki, bağışlayar  

Tanrım bizi.  

Amin. 

 

19.II 2020-ci il. 

 

SÖZ BOXÇASI 

 

Tolikin verlişindən sonra 

 

Düzübdü qaşa telin, 

Gəlibdi coşa Telli. 

Çalır “Yanıq Kərəmi”, 

Gəlibdi coşa Telli. 

 

Əziziyəm, nazlana, 

Deyə-gülə, nazlana 

Sazı ala əlinə, 

Aşıq Telli nazlana. 

 

Qara teli düzdürə, 

Qaş çata, göz süzdürə. 

Oxuya “a qaynana”, 

Ortalıqda süzdürə. 

 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 168 

Əzizim güllüstanı, 

Oxuyanlar sultanı. 

Nola bir də oxuya 

“Ceyranım, a ceyranım”. 

 

Başına dolayıb çalıbdı çalma, 

Qaşları qaradır, yanağı alma. 

Mikrafon al ələ bir ağız oxu, 

Xuraman, Tellidən geriyə qalma. 

 

Gözəl aparıcı, gözəl bir insan, 

Səmimi, açıq söz, həm də mehriban. 

Sorsanız bu kimdir? Deyərəm sizə, 

Bizim Tarix bəydir, mədanə insan. 

 

Əziziyəm, yox çarə, 

Dərdim çoxdu, yox çarə. 

Mən sevdim, o sevmədi, 

Neyləyim, mən biçarə. 

 

Əziziyəm, Leyli mən, 

Eşq dəlisi, Leyli mən. 

Qarşılıqsız sevgidən, 

Narazı, gileyli mən. 
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Əzizim, qara sevda, 

Aparır, hara sevda. 

Eşqi cavabsız olsa, 

Adlanır, qara sevda. 

 

Əziziyəm, odlanar, 

Qor alışar, odlanar. 

Yarı qürbətdə olan, 

Həsrət çəkər, odlanar. 

 

Əziziyəm, sevmişəm, 

Mən gizlicə sevmişəm. 

Məni sevməyəm kəsi, 

Qarşılıqsız sevmişəm. 

 

Əzizim, cığa teli, 

Alnında cığa teli. 

Gözəl şeirlər yazır, 

Sevirəm, Cığateli. 

 

Yazan əlin sağ olsun, 

Təbin coşsun, çağ olsun. 

Həmişə üzün gülsün, 

Keyf, damağın sağ olsun. 
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Sığallar, qara teli 

Titrəməz, yazan əli. 

Anadan şeir dedi, 

Axdı gözümün seli. 

 

Əli ilə Samirə, 

Dönüblər, cüt pəriyə. 

Samirə naz eyləyir, 

Əli dönüb dəliyə. 

 

 

LAYLA ÇAL, ANA 

 

Yoxluğun qəlbimi viran eyləyir, 

Ürəyim çırpınır, dilim dillənir. 

Fikrim dağınıq, beynim buludlu, 

Sən yoxsan, gözümdən qan yaş sellənir. 

Göz yaşım bənzəyir axan bulağa, 

Layla çal, qoy səsin dolsun otağa. 

 

Gəlmirsən, ay ana, qəlbim ağlayaır, 

Ah-naləm aləmi yaxır, dağlayır. 

Dünyadan, elə bil, bu an qopmuşam, 

Gözüm bir nöqtəyə ilişib baxır, 

Sən çağır, qoy gəlsin səsin qulağa. 
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Layla çal, qoy laylan dolsun otağa, 

 

Tezdən oyanardıq, biz səhər çağı. 

Somovar salardın, çay dəmləyərdin, 

Bizə bişirərədin, sən qayğanağı, 

Niyə sən bizlərdən düşdün uzağa, 

Layla çal qoy səsin dolsun otağa. 

 

Yenə ürəyimə dolmusan, ana, 

Qoxunu uzaqdan almışam, ana. 

Səninlə birlikdə keçən günləri, 

Ağlayıb, yadıma salmışam, ana. 

Gəl otur, qoy keçim, mən sola-sağa. 

Layla çal, qoy səsin dolsun otağa. 

 

Həsrətəm səsinə, sözünə, ana, 

O qara qaşına, gözünə, ana. 

Ayrılıq yandırıb-yaxıb qızını, 

Hərdən bir qonaq gəl, sən bizə, ana, 

Şərəf ver yenə də qızına, ana. 

 

Nə olar gəlsənə yuxuma, ana! 

Həsrətəm nə vaxtdır qoxuna, ana. 

Üzünü oxşayım, öpəm yanaqdan, 

Kaş əlim saçına toxuna, ana! 
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Ağ-qara saçları çəkəm darağa, 

Layla çal, qoy səsin dolsun otağa. 

 

29.IV 2020-ci il. 

 

 

AXI, ANASAN 

 

Ailə qorumaq deyil asan iş, 

Belə yaradılıb əzəldən gərdiş. 

Dünya bir ocaqdır orda qovrul, biş, 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 

 

Ailə sirrini çıxarma çölə, 

Salma öz sözünü ağıza dilə. 

Hər şeyi yola ver sən gülə-gülə, 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 

 

Bir cüt balan var ki, açmamış çiçək, 

Gəl olma, bu qədər belə daş ürək. 

Onları atasız qoymaq nə gərək? 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 
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“Ayrılaq! Ayrılaq!”- deyib, az dirəş, 

Yenə də bir düşün, yenə fikirləş. 

Körpə balalarçün yarınla birləş, 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 

 

Böyüyün sözünə sən qulaq assan, 

Bilərsən, ayrılıq deyildir asan. 

Bunları bir düşün, axı anasan, 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 

 

İçin səni yaxsın, çölün özgəni, 

Hər kəsdən bəxtəvər bilsinlər səni. 

Soruşma sən: “Niyə? İncitsin məni?” 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 

 

Özgənin sözünə inanma, uyma, 

Atanı baladan aralı qoyma. 

Gəl sözü uzatma, içini oyma. 

Xəlvəti göz yaşı süz için-için, 

Körpə balaları böyütmək üçün. 
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21.IX.2016-cı il. 

 

 

MƏNİM GÖZƏL YÖNÜM, BU  

SƏMİMİYYƏT 

 

Çoxları eyləyib məni məzəmmət, 

Deyiblər, bu qədər olma saf niyyət. 

Neyləyim, olubdu bu məndə adət, 

Axı olammıram mən bir bədniyyət, 

Mənim günahımmı, bu səmimiyyət?! 

 

Dedilər, üz vermə gəlinə, qıza, 

Bir azca kəsər qat dediyin sözə. 

Axı vurammıram hər şeyi üzə, 

Neynim olammıram mən bir bədheybət, 

Mənim günahımmı, bu səmimiyyət?! 

 

Oldum hər kəs ilə dostu-aşina, 

Soyuq su tökmərəm, isti aşıma. 

Dedilər, heç kəsi alma başına, 

Neynim, olammıram mən bir bədniyyət, 

Mənim günahımmı bu səmimiyyət?! 

 

Kimsə salam versə, mən də alaram, 
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Xoş sözlə araya körpü salaram. 

Dara düşən kəsə arxa olaram, 

Əzəldən beyləyəm etməyin heyrət, 

Mənim günahımmı, bu səmimiyyət?!. 

 

Mən arxa durmaram, heç vaxt haqsıza, 

Qoymaram, haqlını kimsələr üzə. 

Şirinlik qataram, söhbətə, söz. 

Araya salaram, birlikdə vəhdət, 

Mənim özəlliyim, bax, bu səmimiyyət. 

 

Dost dedimsə, yeri var ürəyimdə, 

Əzizlərəm, hörmət ilə evimdə. 

Saymasa da, məni günün birində, 

Qəlbində inciyər, bu Qumru Qüdrət, 

Yenə dada çatar , bax, bu səmimyyət. 

 

Allah bəxş eyləyib mənə fitriyyət, 

Qəlbimdən süzülüb gəlir şeiriyyət. 

Baş əyib önündə etdim şükrüyyət, 

Məni yaratmayıb Allah bədniyyət,  

Mənə bəxş eyləyib, bax, o səmimiyyət. 

 

Ürəyimdən gələnləri yazıram, 

Haqq yolunda ölməyimə razıyam. 
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Mən Qumru Qüdrətəm, Teymur qızıyam, 

Bunun üçün Allahımdan razıyam, 

Məni yaratmayıb Allah bədniyyət, 

Mənim gözəl yönüm, bax, bu səmimiyyət 

Bilin gözəl şeydir, bax, bu səmimiyyət. 

 

27.IV.2018-ci il.  

 

 

HEYİF SƏNDƏN, CAVANLIQ 

 

Cavanlıqda sevinc də var, qəm də var, 

Qoşa gəzir vüsal ilə intizar. 

Cavanları qorxutmayır boran, qar, 

Sevgi oxun qəlbə taxır cavanlıq, 

Söyləyirik: “heyif səndən, cavanlıq!” 

 

Cavanlıqda var, cavanlıq həvəsi, 

Vüsal günü aşiqlərin töhfəsi. 

Qocaların titrəyir incə səsi, 

Məmnun-məmnun gülür, baxır cavanlıq 

Söyləyirik: “heyif səndən cavanlıq”. 

 

Cavanlıqda eşqlə çarpır ürəklər, 

Heç bitməyir, tükənməyir diləklər. 
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Xoş görünür gözə, huri-mələklər, 

İldırımtək birdən çaxır cavanlıq, 

 Söyləyirik: “heyif səndən cavanlıq”. 

 

Cavanlıqda tükənməyən bir od var, 

Aşiqləri hey yandırar, alovlar. 

Gün keçdikcə saça yağır qrovlar, 

Ömür keçir sutək axır cavanlıq, 

Söyləyirik: “heyif səndən cavanlıq”. 

 

Cavanlıqda günü, ayı saymırıq, 

İllər ötür, heç fərqinə varmırıq. 

Qocalırıq, cavanlıqdan doymuruq. 

Aylar ötür, əldən çıxır cavanlıq, 

Söyləyirik: “heyif səndən cavanlıq”. 

 

16.I.2019-cu il. 

 

 

 

XOŞBƏXT SAYARAM 

 

Öz yarıma bir dilbərəm, sonayam, 

Övladını candan sevən anayam. 

Torpaqlarsız yetim qalan balayam, 
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Torpağım düşmənin əlində qalsa, 

Mən necə özümü xoşbəxt sayaram? 

 

Yurdsuz qalıb, çox ağbirçək analar, 

Yarsız qalıb, çox dilbərlər, sonalar. 

Qıymaram, yurd-yuvam yada qalalar, 

Əgər ki, yurduna el qayıtmasa 

Mən necə özümü xoşbəxt sayaram? 

 

İnanıram, bir gün igidlər, ərlər, 

Qalxacaq ayağa igid ərənlər. 

Yurdumdan çıxacaq yağı düşmənlər, 

Qaçqınlar yurduna haçan qayıtsa. 

Mən onda özümü xoşbəxt sayaram, 

Mən onda özümü xoşbəxt sayaram! 

 

     2000-ci il. 

 

GEDƏR OLDUM 

 

   Dünyasını çox erkən  

dəyişən Salmanın dilindən 

 

“Ağı” desin, el ağlasın, 

Gözlərində sel çağlasın. 
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Məni sevənlər ağlasın, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Qardaşlarım belin büksün, 

Atam gözdən qan-yaş töksün. 

Anam ahu-nalə çəksin, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Göz yaşı tök, a qaynanam, 

Belini bük, a qaynatam. 

Sizi üzdüm, budur xatam, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Ahu kimi yarım mələr, 

Ahı dağın bağrın dələr. 

Bibim saçın yolar, mələr, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

İki nadan bala qoydum, 

Neçə ağlar xala qoydum. 

Deməyin ki, yardan doydum, 

İstəmədən gedər oldum. 

 

Baldızlarım gözü yaşlı, 

Bircə qaynım çox təlaşlı. 
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Bacanağım bundan çaşdı,  

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Heç kəsə etmədim vida, 

Söyləmədim, mən “Əlvida”. 

Ruhsuz gəldim doğma yurda, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Sevənlərim çaş-baş oldu, 

Üzün cırdı, saçın yoldu. 

Bu yol gedər-gəlməz yoldu, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Əzizlədi, məni elim, 

Ağlar qaldı anam, gülüm. 

Bu yolu haqq yolu bilin, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Siz sanmayın, bunu yalan, 

Dada yetər əməl, iman. 

Ruha çatar fatihə, “Quran” 

Bir gül kimi vaxtsız soldum, 

Bu dünyadan gedər oldum. 

 

Qumru bibin bunu yazdı, 
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Gözlərindən leysan süzdü. 

Salman, bizi niyə üzdün, 

Bu necə bir qədər oldu? 

Bu dünyadan gedər oldun. 

 

2.III.2019-cu il. 

 

 

KAŞ Kİ 

 

Sən dalaraq xəyallara, 

Baş vurmusan dəryalara. 

Fikrin gedib uzaqlara, 

Varaqlarsan keçmişini, 

Bu dünyanın gərdişini. 

 

Ala gözün yaşla dolub, 

Gül yanağın rəngi solub. 

Oturmusan, qəmli-qəmli, 

Düşüncələr səni yorub. 

 

Bir ağrı var kürəyində, 

Söylənirsən ürəyində. 

Kaş ki, keçən gün olaydı, 

Yar boynuma qol salaydı. 
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Böyüdərdik körpələri, 

Ata, anam sağ olaydı 

 

Hey əl-ələ tutuşardıq, 

Gələcəkdən danışardıq. 

Qəlbimizdə eşqin odu 

Küsüşərdik, barışardıq, 

 

Keçmişimi varaqlaram, 

Saf eşqimi soraqlaram. 

Mən ki, həsrət qaldım sənə, 

Yenə səni qınaqlaram. 

 

Qəm üstünə, heyqəm qoydun, 

Mənim üçün sitəm qoydun. 

Köçüb getdin bu dünyadan, 

Yanağıma şəbnəm qoydun. 

 

  05. 2019-cu il. 

 

SƏN DƏ KÖMƏK ET 

                MƏNƏ 

 

Hüseyn müəllim, çox qəribə baxma sən, 

Gah şeirə, gah da mənə baxma sən. 
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Ürək dinir, şeir yazıram hərdən, 

Yazıram, ilhamım çağlayan zaman. 

 

Eynəyini gözlərinə taxırsan, 

Heyrət ilə şeirlərə baxırsan. 

Soruşursan, bunları sən yazırsan? 

Yazıram, eşq məni dağlayan zaman. 

 

Yazıram Vətəndən, ilham gələndə, 

Yazıram sevgidən, qəlbim sevəndə. 

Birinin gözündən yaşın siləndə, 

Yazıram, ürəyim ağlayan zaman. 

 

Məhəllədə tanınsam da, çox fağır, 

İlhamım dəniztək coşur, çağlayır. 

Şairlik nə qədər olsa da, ağır, 

Yazıram, sənətə bağlanan zaman. 

 

Yazıram, anamçün qəlbim dolanda, 

Yazıram, gözlərim yaşlı olanda. 

Kiminin qüssədən rəngi solanda, 

Yazıram, qəm məni çağlayan zaman. 

 

Mən çoxdan yazıram, tanımır heç kim, 

Yoxdur elə işim, yox bir sənətim. 
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Yazdığım hər şeyi eldən gizlətdim, 

Yazıram, duyğular çuğlayan zaman. 

 

Əziz qonşum, üzümü tuturam sənə, 

İmkanın var, sən də kömək et mənə. 

Qoy çatdırım şeirləri elimə, 

Qumruyam, yazıram, çox yanan zaman. 

 

6.III.2001-ci il. 
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ÖZLƏYİRƏM MƏN SƏNİ,  

ÖZLƏYİRƏM, A QARDAŞ 

    

  Qaynım Elşada qardaşı  

Elxanın dilindən. 

 

Yenə qapını döydüm, sən qapını açmadın, 

Eşidəntək səsimi yürüyərək qaçmadın. 

Daxil oldum həyətə, həyət bomboşdu sənsiz, 

Gözlərim yaşla dolub, qəlbim ağlayır səsiz. 

 

Göz dikmişəm qapıya, nə ola sən gəlsənə, 

Səni nə qədər çox özlədiyimi bilsənə. 

O ala gözlərinlə kaş baxaydın üzümə, 

İncə təbəssümünlə göz dikəydin gözümə. 

 

Özləyirəm mən səni, özləyirəm, a qardaş, 

Evdən çölə çıxmırsan, gözlərimə dolub yaş. 

Xəlvət-xəlvət silirəm, gözlərimin yaşını, 
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İncitmək istəmirəm, mən həyat yoldaşını. 

 

Yoldaşının saçına tamam qırov qonubdu, 

Gül balan Nihadının rəngi yaman solubdu. 

Baxammıram üzünə körpəcə nəvələrin, 

Bircə cüt gəlinin də sənsiz buztək donubdu. 

 

Dözəmmirəm mən buna, dözəmmirəm, a qardaş. 

Yoxluğun əzir məni, gözlərimdən axır yaş. 

Elə arzulayıram sənli olan günləri, 

Sənlə qoşa süzdüyüm toyları, düyünləri. 

 

Kaş səninlə nə ola bircə dəfə görüşək, 

Ürəyim sözlə dolub, deyək, gülək, dərdləşək. 

Çətinə, dara düşsəm yol göstərərdin mənə, 

Qərib yurdda, yad eldə ehtiyacım var sənə. 

 

Gözlərimin önündən çəkilmir gülər üzün, 

Sən mənim sirdaşımdın, şirin söz, gülər gözlüm. 

Uşaqlıqdan olmuşduq iki dost, iki sirdaş, 

Səninlə dərdkeş idik, deyildik, təkcə qardaş. 

 

Gəlişimi sən mənim, uzaqdan anlayardın, 

Hərdən də bu yaşımda uşaqtək danlayardın. 

Qarşında dayanardım, dinməzcə bir lal kimi, 
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Danlağında sinəmə yayılardı bal kimi. 

 

Özləyirəm mən səni, özləyirəm, a qardaş, 

Sən yadımdan çıxmırsan, gözümdə qurumur yaş. 

Bax indi dayanmışam məzarının başında, 

Həçqırıb boğuluram, gözlərimin yaşında. 

 

Nə edim, əcəl gəlib erkən apardı səni, 

Yad yurdda, qərib eldə təkcə buraxdı məni. 

Dayanmışam üzümü baş daşında şəklinə, 

Yenə də gülərgözlə ordan baxırsan mənə. 

 

Qəbrinin sağ yanında yatıbdı igid balan, 

Balanın tez gedişi bizi yandırdı, inan 

“Of” səni igid balan Elnur göynətdi yaman. 

Qəlbinin o yaralı yerinə qurban, qardaş. 

 

Elə dayanmısan ki, qəddi-qamətli, qardaş. 

Alnında o burulan telinə qurban, qardaş. 

Yalvarırıam Allaha günahları əhv etsin, 

Əli Əleyhüssəlam sənin dadına yetsin. 

Məzarın nurla dolsun, əziz qardaşım mənim, 

Ən gözəl cənnət bağı məkanın olsun sənin. 

 

   1.VI.2018-ci il. 
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RAHAT YAT, ANA 

 

Qalmışam uzaqda, səndən aralı, 

Bir körpə quş kimi kövrək, yaralı. 

Ana həsrətindən rəngim saralıb, 

Qalmışam qürbətdə, mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, Ana”. 

 

Bu gün axirətə qovuşmusan sən, 

Ürəyim ağlayır, ovunmuram mən. 

Hicranı küləyilə sovruluram mən 

Qalmışam qürbətdə mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, Ana”. 

 

İndi bacılarım yan başındadır, 

Titrəyən əlləri  baş daşındadır. 

Mnim yanaqlarım göz yaşımdadır. 

Qalmışam qürbətdə mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm:  “Rahat yat, Ana”. 

 

Gözümün önündə, o gözəl üzün, 
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Üzümə dikilib, cüt şəhla gözün. 

“Ah”- çəkdim, ilişdi dilimdə sözüm, 

Qalmışam qürbətdə mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm:”Rahat yat, Ana”. 

 

Hayqırdım içimdən çıxmadı ünüm, 

Bu gün göz yaşıyla açıldı günüm. 

Sən yoxsan, mən necə danışım, gülüm? 

Qalmışam qürbətdə mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, Ana”. 

 

Gözlərim sel kimi tökür qanlı yaş, 

Ürəyim titrrəyir, edirəm təlaş. 

Mən özüm üzümlə açmışam savaş, 

Sənsizlik Qumrunu çox gərib, Ana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, Ana”. 

 

Gözlərim qanlı yaş töksə də mənim, 

Ürəyim yarpaqtək əssə də mənim. 

Burnumun ucu lap tütsə də mənim, 

Qalmışam qürbətdə mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 191 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, Ana”. 

 

Ömrümün baharı dönüb qışına, 

Toxuna bilmirəm məzar daşına. 

Yığammıram ta ağlımı başıma, 

Qalmışam qürbətdə mən yana-yana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, ana”. 

 

Qumruyam, harayım qalxıb səmaya, 

Bir səs verənim yox, bil, bu haraya. 

Bilimrəm nə edim, gedim haraya, 

Bir daha bildim ki, qəribəm, Ana, 

Mən gələ bilmədim qəbrinə, Ana, 

Uzaqdan deyirəm: “Rahat yat, Ana”. 

 

29.IV.2019-cu il. 

 

 

DAİM UCALASAN 

(Nəsibçün) 

 

Allahın lütf etdiyi, 

Şirin-şəkər payımsan. 

Gələcəyə səsləyən 
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Hayımsan, harayımsan. 

 

Allah səni ucaldıb, 

Özü də hifz edəcək. 

Səni sevən kəslərin 

Üzü daim güləcək. 

 

Allahın pak bəndəsi 

Pis əməl yox, qəlbində 

Allahın min bir adı 

Hər zaman var dilində. 

 

Uğuruna sevinir 

Atan-anan, qardaşın. 

Bacın sənlə öyünür: 

“Sənintək var qardaşım”. 

 

Anan dilək diləyir, 

O Ulu Allahından 

Səni təbrik eyləyir 

Sevənlərin adından. 

 

Allahın izni ilə 

Daima ucalasan. 

Alnı açıq, üzü ağ 
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Şad xürrəm qocalasan. 

 

Yaşayasan həyatı 

Sevənlərlə birlikdə. 

Onların da rolu var  

Yazdığım bu təbrikdə. 

 

07.V.2015-ci il. 

 

 

SƏNSİZLİK NƏĞMƏSİ 

 OXUNMAYAYDI 

(öz anama) 

 

Lalələr açanda, bahar gələndə, 

Niyə ürəyimi sən talan etdin?! 

Laləydin, ey ana, cavandın hələ, 

Bəs nə tez dünyanı tərk edib getdin?! 

 

Nə qədər sevirdim, ay ana, səni, 

Yoxluğun qəlbimə toxunmayaydı. 

Hicranın köz kimi yandırdı məni, 

Sənsizlik nəğməsi oxunmayaydı. 

 

Göz yaşı içində sənin qızların, 
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Səsizcə oturub baxmayaydı kaş. 

Oğlanlar silərək yaşlı gözlərin, 

Otaqdan səssizcə çıxmayaydı kaş. 

 

Kaş ki, sən bizimlə olaydın bu gün, 

Sənə ehtiyacım çoxdu, aya ana. 

Bacı, qardaşlarım yanımda, lakin, 

Yoxluğun qəlbimə oxdu, ay ana. 

 

Bu gün kitablarım çıxıbdı çapdan, 

Söz olub qəlbimdən kitaba doldun. 

Yanımda yox daha, ağsaqqal aatm, 

Hər övlad qəlbində bir dastan oldu. 

 

Alın yazısıymış, bu bir taledir, 

Belə xoş günləri görmədiz, ana. 

Dörd qızın “Quran”dan tilafət edib, 

Sizinçün “Yəsini” göndərdik, ana. 

 

Yollara baxaraq yaşlı gözlərlə, 

Yenə gözləyirik səni, ay ana! 

Ürəkdən süzülən, gələn sözlərlə, 

Qumru əzizləyir səni, ay ana 

Axı, çox özləyir səni, ay ana! 
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7.V.2011-ci il. 

 

 

BAYATILAR 

(anam üçün ağılar) 

Əzizim, necə getdin? 

Dünyadan necə getdin? 

Sən bizdən doymamışdın, 

Bilmirəm, necə getdin? 

 

Əzizim, gördüm ana, 

Səni sağ gördüm, ana. 

Məni evə göndərdin, 

Belimi qırdın, ana. 

 

Əziziyəm, dörd qızı, 

Ağlatmısan dörd qızı. 

Ölümünlə sən şair, 

Eyləmisən, dörd qızı. 

 

Əzizim, necə gəlim? 

Bilmirəm, necə gəlim? 

Sənsiz gözümə durub, 

Mən kəndə necə gəlim? 
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Əziziyəm, anamı, 

Çox sevirdim anamı. 

Hər gecə yuxularda, 

Gözləyirəm anamı. 

 

Əzizim, nələr oldu? 

Gül üzü birdən soldu. 

Anamı düşündükcə, 

Gözlərim yaşla doldu. 

 

Əzizim, gül reyhandı, 

Sevdiyim gül, reyhandı. 

Reyhanın solub sənin, 

Qızların pərişandı. 

 

Əzizim, xəzan oldu, 

Güllərin xəzan oldu. 

Anam köçdü dünyadan, 

Reyhanın rəngi soldu. 

 

2011-ci il. 

 

 

NƏVƏM CAVIDANA 
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Xoş gəlmisən dünyaya, 

Bu dünyada sevin, gül. 

Sən arxa ol anana, 

Atanısa arxa bil. 

 

Həyatda uğurların 

Hey çoxalsın, hey daşsın. 

Sənintək oğulların 

Gücündən düşmən çaşsın. 

 

Bir mərd, qorxmaz igid ol, 

Qoşul cəsur ərlərə. 

Böyü ərgən yaşa dol, 

Koroğlu tək çək nərə. 

 

Öcümü al yağıdan 

El sevincə bürünsün. 

Sənintək mərd oğulla 

Azərbaycan öyünsün. 

 

Sən öz siyasətinlə 

Bənzə Ulu Öndərə. 

Şan-şöhrətin yayılsın, 

Bu dünyada hər yerə. 
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24.XI.2011-ci il. 

 

 

 

DAYIM QIZI MƏHBUBƏYƏ 

(anası öləndə çox fəğan etdi) 

 

Sən şirin deyirsən, isti çayına 

Bir soyuq suyu da şirin deyilmi? 

Anasız deyirsən, sən öz anana 

Altı yaşlı yetim, “Yetim” deyilmi? 

 

Axı bunu bilir, bütün Qoşadizə 

Allah rəhmət etsin Məşənazlıya 

Atanı, bibini, əmilərini 

Atasız-anasız böyütmədimi? 

 

“Analar anası”- dedin anana 

Burda oturanlar ana deyilmi? 

Səni anan doğub, ana olubdu, 

Məni doğan ana, “Ana” deyilmi? 

 

Dünyaya nə qədər gəlibsə insan 

Erməni, xaçpərəst, gavur, müsəlman 

Onları da doğub ana bir zaman 
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Onlara anası əziz deyilmi? 

 

Deyirsən, sən bu cür dərdi bilməzsən 

Seyid anam məni tərk etmədimi? 

Anam vardı mənim ağzım şindi 

Anam öldü, ağzım zəhər deyilmi? 

 

Gedənlə gedilməz onu bil sən də, 

Sən varsan, ürəkdən heç silinərmi? 

Nə qədər sevinclə gəlsəm də kəndə, 

İçimi göynədən qəm görünərmi? 

 

Dizlərim titrəyir, kəndə girəndə, 

Mənim kədərimi hiss etmirsənmi? 

Dörd ildi, bu hisslər doğubdur məndə. 

          Qəmimi özünə qəm etmirsənmi? 

 

İçimdə qəm-kədər, məğrur dolandım, 

Gecə də, gündüz də anamı andım, 

Xəyalımda hər an yanımda sandım. 

Anamı yanımda heç görmədinmi? 

 

Bu qədər söylədim yetdimi sənə. 

Yetmədi?!-Ardını yenə deyimmi? 

Dörd ildi, dünyadan köçübdü anam 
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Məclisdə boş yeri görünmədimi? 

 

Həyatda anasız mən necə dözdüm, 

Göz yaşım içimə gizlicə süzdüm. 

Anamın haqqında bildiklərimi, 

Ağ varaq üstünə muncuq tək düzdüm. 

 

Anam mehribandı çox səbirliydi 

Mülayim insandı, hamı bilirdi. 

Atasın-anasın erkən itirdi 

Nənə qoltuğunda böyümədimi? 

 

Allah nə veribsə, deyək, min şükür 

Verdiyin alarsa, gəl, edək səbir. 

Anam getdi, bizi eylədi şair 

Dörd qızı şairdi, sən bilmədinmi? 

 

Allahın birinci adıdır, səbir 

Bu qədər “fironluq” bilmirəm nədir? 

Allahım eylədi, Əyyuba əmir 

Qurdlara özünü yem etmədimi? 

 

Neçə il Yaqubun gözü yollarda 

Gözlədi Yusifi səbr etmədimi? 

Yusifi zindandan qurtaran Allah 
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Yaquba Yusifi yetirmədimi? 

 

Bu qədər naşükür olma, sən Məhboş, 

Elə et, Allaha getməsin naxoş. 

İbrahim peyğəmbər bəs necə dözdü? 

Oğul qurban verdi, səbr etmədimi? 

 

Başına salıbdı düz yeddi çarə, 

Şamın çöllərində qalıb avarə. 

Çoxları sandılar onu biçarə, 

Xanım Zeynəb yenə səbr etmədimi? 

 

Vəfasız dünyanı almırsan vecə 

İlahi eyləyib gündüzü gecə 

Balığın qarnında tutub vic-vicə 

Yunis Allahına şükr etmədimi? 

 

Sən bil ki, ölənlə ölünməz Məhboş, 

Bir qədər səbr eylə, bir az burax boş. 

Rəhmətliyə dilə:” Yeri olsun xoş”, 

Anan imamlardan artıq deyil ki? 

 

Hər iki dünyada Xatun Fatimə 

Peyğəmbər qızıydı, o getmədimi? 

Dünyaya gəlibdi, imam, peyğəmbər, 
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Onlar da dünyadan köç etmədimi? 

 

Bu fani dünyaya hər gələn gedər, 

Çalış ki, ömrünü sən vermə hədər 

İstəsən, dərs götür,  belədir qədər 

Nöqtəni qoyuram ta yetmədimi? 

 

1998-ci il. 

 

ATAMA 

(1941-45-ci illər Böyük Vətən müharibəsində 

   5-dekabr atamın yaralandığı gün) 

 

Səndin arxam, köməyim, 

Hər an mənim gərəyim. 

Məzarını görməkçün, 

Əsir mənim ürəyim. 

 

Anam gözəl mələyim, 

Ağzı yansın fələyin. 

Sizi əlimdən aldı, 

Yanır mənim kürəyim. 

 

Getdi huri, mələyim, 

Göz yaşımı ələyim. 
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Yurdunuz cənnət olsun, 

Budur mənim diləyim. 

 

Qərib eldə qalmışam, 

Bulud kimi dolmuşam. 

Əsir dilim, dodağım, 

Sizi yada salmışam. 

 

Dindirməyin ağlaram, 

Yağış kimi yağaram. 

Atam, anam yox mənim, 

Leysan kimi çağlaram. 

Çaxaram şimşəkm kimi, 

Hər tərəfi yaxaram. 

 

3.XII.2014-cü il 

 

 

 

 

SƏNINLƏ BIRGƏ 

(40 illiyimizə) 

 

Qırx illik həyatı birgə keçridik, 

Oğul evləndirdik qız da köçürdük. 

Sevincli, kədərli illər ötürdük, 
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Səninlə birlikdə, səninlə birgə. 

 

Qoşa yuva qurduq, qaranquş kimi, 

Dimdikdə daşıdıq çör-çöpü, dəni. 

Böyüdüb oxutduq, biz üç körpəni, 

Səninlə birlikdə, səninlə birgə. 

 

Bir ömür yaşadıq, saf məhəbbətlə, 

Gözümüz olmadı, malda-dövlətdə. 

Övladlar bəxş etdik bu cəmiyyətə, 

Səninlə birlikdə, səninlə birgə. 

 

Uca Yaradandan var bir diləyim, 

Kəbə, Kərbalaya, Məşhədə gedim. 

Altı guşə qəbri ziyarət edim. 

Səninlə birlikdə, səninlə birgə. 

 

Allah ayırmasın bir-birimizdən, 

Heç artıq yaşamaq istəməm səndən. 

Toy-düyün görək nəvələrimizdən 

Səninlə birlikdə, səninlə birgə. 

 

Qırx ili səninlə yaşamışıq biz 

Birlikdə vurubdu sevən qəlbimiz. 

Getsək də, dünyadan, qoymuşuq üç iz, 
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Səninlə birlikdə səninlə birgə. 

                                

15.IX.2015-ci il. 

 

 

ÖZÜMÇÜN  

(60 illiyimə) 

 

Bir dəstə gül-çiçək bağışla mənə, 

Tamam eyləyirəm bu il altmışı. 

Şükür eyləyirəm, İlahi sənə, 

Çağırın gəlsinlər, bacı-qardaşı, 

Gətirib bir dəstə gül versin mənə. 

 

Yığılsın başıma öz övladlarım, 

Bir cüt igid oğlum, tək qız övladım. 

Nəvələrim mənim şöhrətim-adım, 

Gətirib bir dəstə gül versin mənə. 

 

Gəlinlərim geysun, al paltarların, 

Qızım da yanına salsın öz yarın. 

Yığılsın evimə yaxın dostlarım, 

Gətirib bir dəstə gül versin mənə. 

 

O zaman xoşbəxtdir bilin ki qadın, 
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Artıq böyüdübdür öz övladların. 

Yanımda dayanan sevgili yarım, 

Gətirib bir dəstə gül versin mənə. 

 

Yığılın siz bizə bu bahar çağı, 

Toplayın həyətdə açan zanbağı. 

İstəməm, qızıldan bir boyunbağı, 

Gətirin bir dəstə gül verin mənə. 

 

15.IX.2015-ci il. 

 

HAMISI ÜRƏYİMDİ        

(nəvələrimə) 

Gözümün ilk ovusan, 

Səbuhisən, canımsan. 

Allah səni qorusun, 

Şirin-şəkər payımsan. 

 

Diləyim, şirin arzum, 

Hökümüyyəm, əsmər qızım. 

Ağzımda bal söhbətim, 

Həyata baxan gözüm. 

 

Gözü qaram, Nəzrinim, 

Ciyərparəm, əzizim. 
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Bağçamda ətir saçan, 

Qızılgülüm, nərgizim. 

 

Bir igid ərdi Elxan, 

Qazanar şöhrət, ad-san. 

Allahın izni ilə, 

Olar gərəkli insan. 

 

Mərd oğlandı Cavidan, 

Adı kimi qəhrəman. 

Qollarını bükəmməz, 

Bir kimsə onun, inan. 

 

Hamısı ürəyimdi, 

Arxamdı, gərəyimdi. 

İki qız, üçü oğlan, 

Mənim nəvələrimdi. 

 

Onlara xoş gələcək, 

Dilərəm, Allahımdan. 

Bu sətirlər  yadigar, 

Olar mənim adımdan, 

Nənələri Qumrudan. 

   

  2015-ci il. 
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  ANA 

 

Çox çalışdın axşam, səhər. 

Bu əməyin getməz hədər. 

Böyütdün bizi birtəhər, 

Bu torpaqdan güc al, Ana, 

Öz vaxtında qocal, Ana. 

 

Əməyinlə, hər işinlə, 

Belə gözəl vərdişinlə. 

Dırnağınla, həm dişinlə, 

Bu dünyadan öc al ana, 

Öz vaxtında qocal ana. 

 

Yolumuzda əzab çəkdin, 

Qara saça dənlər əkdin. 

Bizlər çoxuq, sənsə təkdin, 

Pis gözlərdən kəc ol, Ana, 

Öz vaxtında qocal, Ana. 

 

Dünyada qəm yeyə-yeyə, 

“Mənəm bəxtsiz”- deyə-deyə. 

Qocalırsan vaxtsız niyə, 

Övladına tac ol, Ana, 
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Öz vaxtında qocal, Ana. 

 

Öyün, hər an övladınla, 

Yaşa təmiz, pak adına 

Sən qırılmaz inadınla, 

Daha qalxıb ucal, Ana 

Öz vaxtında qocal, Ana. 

 

Böyüyübdü övladların, 

Bərkiyibdi qanadların. 

Bizik sənin yoxun, varın, 

Otuz bir az, dincəl, Ana 

Öz vaxtında qocal, Ana. 

 

Çox da fikir eyləmə sən, 

Böyümüşəm, bax, artıq mən. 

Qumru dilər İlahidən, 

Qoy gözləsin əcəl, Ana 

Öz vaxtında qocal, Ana. 

 

Qiyqacı baxma üzümə, 

Əməl edirəm sözünə. 

Mən qurban, ağlar gözünə, 

Sən dünyadan öc al, Ana, 

Öz vaxtında qocal, Ana. 
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SEVİNCİNƏ SEVİNC QATIM 

(Fərzalıya) 

Duyğulandım mən yenə də, 

Dəftərı açdım qarşıma. 

Gözlərim də gilələnən, 

Baxmayın göz yağışıma. 

 

Səsin gəldi qulağıma, 

Elə bildim, anam gəldi. 

         Harda qaldız? Həsrətiniz 

Ürəyimin başın dəldi. 

 

Gəl, qardaşım, başım tacı, 

Ürəyimi sənə açım. 

Gözləməkdən mən yolunu, 

Gecələri yuxum qaçır. 

 

Özləmişəm gəlişini, 

Şirin-şirin gülüşünü. 

Gəlməmisən, qarğımışam, 

Mən fələyin gərdişini. 

 

Gəldin! Şükür eyləyirəm 

İlahiyə dönə-dönə. 
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Min-min alqış söyləyirəm, 

Yetiribdi səni mənə. 

 

Səsin gəlib, gözüm dolub, 

Sevinc mənə nəsib olub. 

Səni təbrik eyləyirəm, 

Bir körpə qız nəvən olub. 

 

Gəl, birlikdə sevinək biz, 

Sevincinə sevinc qatım. 

Qoy xar olsun düşmənimiz, 

Gecələri rahat yatım. 

 

Gözlərimdən yağan yağış, 

Sevincimin bəhrəsidir. 

İlahiyə min-min alqış, 

Bu Tanrımın töhfəsidir. 

 

27.VI2012-ci il 

 

 

HÜSEYNQULUYA 

(60 yaşı olanda) 

 

Gəlib çatdın altmış yaşa, 
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Düşməyəsən heç təlaşa. 

Saf can ilə yüzü yaşa, 

Ağarsa da, başın, qardaş 

Qoy yüz olsun yaşın, qardaş. 

 

Oğul, qızların sağ olsun, 

Həyatları hey çağ olsun. 

Ocağına sevinc dolsun, 

Çatılmasın qaşın, qardaş, 

Qoy yüz olsun yaşın, qardaş. 

 

Yarın səninlə qocalsın, 

Nəvələr sağ-solun alsın. 

Səsləri ərşə ucalsın, 

Soyumasın aşın, qardaş, 

Qoy yüz olsun yaşın, qardaş. 

 

Anaşkanın toyu olsun, 

Sevinc ilə gözün dolsun. 

Daim sənin üzün gülsün, 

Çatılmasın qaşın, qardaş, 

Qoy yüz olsun yaşın, qardaş 

 

Əkbərindən nəvən gələr, 

İnşallah ki, üzün gülər. 
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Qumru sənə bunu dilər, 

Çağ olsun hər işin, qardaş, 

Qoy yüz olsun yaşın, qardaş. 

 

11.III.2019-cu il. 

 

CAN BACI 

 

Bacım Səriyyənin mənə 

 yazdığı bir şeirə cavab 

 

Deyirəm, can-can, bacım, 

Səsinə qurban, bacım. 

Ürəkdən gələn sözə, 

Şeirinə qurban, bacım. 

 

Ürəyimi dağladın, 

Elxanımı ağlatdın. 

Elə şeir söylədin, 

İlhamımı çağlatdın. 

 

Varağa söz düzərək, 

Gözümnən yaş süzərək. 

Bu şeiri yazaraq, 

Deyirəm, can-can, bacım. 
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Ayrı düşdüm elimdən,  

Səntək gözəl gülümdən. 

Heç nə gəlmir əlimdən, 

Deyirəm, can-can, bacım. 

 

Yenə yaşarıb gözlər 

Qəlbimdən gələn sözlər. 

Axır mənim dilimdən, 

Deyirəm, can-can, bacım. 

 

Qəm içində üzürəm, 

Göz yaşları süzürəm. 

Sənsizlikdən bezirəm, 

Deyirəm, can-can, bacım. 

 

Dözmərəm göz yaşına, 

Ağlım yığıb başıma. 

Övladımı, həm səni  

Alaram ağuşuma. 

 

Mən içimi çəkərək, 

Sevinc yaşı tökərək, 

Vüsal camı içərək, 

Deyirəm, can-can, bacım, 
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Dün Gülü də ağladı, 

Qəlbim başı dağladı. 

Göz yaşlarım çağladı, 

Deyirəm, can-can, bacım. 

 

Daha buna dözmərəm, 

Göz yaşları süzmərəm. 

Mən sizdən əl üzmərəm, 

Uçaran Naxçıvana 

Sizdən ayrı gəzmərəm. 

 

İntizarı silərəm, 

Sizlə deyib gülərəm. 

Hərdən verib baş-başa 

Deyərəm, can-can, bacım. 

Adına qurban bacın. 

 

Sevinc, qəm bölüşərik, 

Sevinib, gülüşərik. 

Silib gözdən yaşları 

Deyərik, can-can, bacı, 

Bacıya qurban, bacı. 

 

I. 2019-cu ul. 
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ATA, BAĞIŞLA MƏNİ 

 

Yenə də qəm üstə köklənmişəm mən, 

Gözlərim yaş tökür, ürəyimdə qəm. 

Dünyanı bu gündə tərk eylədin sən, 

Axirət dünyava qovuşdun, Ata!. 

 

Xəyalım uçubdur yenə Vətənə, 

Həsrət sitəm çəkir, yenə də mənə. 

Kaş gəlib döşənəm sənin qəbrinə, 

Ayrılıq odunda alışdım, Ata! 

 

Ürəyim qubardır, vurur sinəmdə, 

Güc qüvvət qalmayıb, inan ki, məndə. 

Bu gün də çatmadım, yetmədim kəndə, 

Nə qədər istədim çatmadım, Ata! 

 

Qərib eldə sənsiz, çox ağlamışam, 

Coşub dərya kimi, mən çağlamışam. 

Səninçün bir dastan, mən bağlamışam, 

Şairlər içinə qarışdım, Ata! 

 

Bayatı süzülür, dodaqlarımdan, 

Deyirəm, atalı o çağlarımdan. 

Göz yaşı süzülür, yanaqlarımdan, 
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Həsrətindən yanıb, tutuşdum, Ata! 

 

Oxuyub göndərdim sənə “Yasin”i, 

Məzarında rahət eyləsin səni. 

Ay ata, nə olar, bağışla məni, 

Sənin yoxluğunla barışdım, Ata, 

Sənsiz yaşamağa alışdım, Ata! 

 

21.VII 2019-cu il. 

 

  VÜSALIM 

 

Sən mənim ilk övladım, 

Ümidim, diləyimsən. 

Sənsən arzum, muradım, 

Arxamsan, köməyimsən. 

 

Güvənirəm mən sənə, 

Güc verirsən qoluma. 

Sən mayağa dönərək, 

Nur saçırsan yoluma. 

 

Mən də işıqlı yolla, 

Yüyürürəm inamla. 

Çalışıram hər zaman, 
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Ayaqlaşım zamanla. 

 

Dedin, get kitab çıxar, 

Ruh verdin, oğlum, mənə. 

Bu işdə əməyin var, 

Təşəkkür, oğul, sənə. 

 

Kitabda nəşr etdirdim, 

Atamın həyatını. 

“Qarabağ Vətənimdir”, 

Mən yazdım, bayatını. 

 

  21. 04. 2021-ci il 

 

ARZU-KAMA ÇATASAN 

  

  Qızım Gülsümə 

 

Ayım-ulduzum mənim, 

Diləyim, arzum mənim 

Səni qəlbən sevirəm, 

Bircəcik qızım mənim. 

 

Sənsən mənim tək qızım, 

Mənim gözəl Gülsümüm. 
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Yarınla, övladınla, 

Daima gülsün üzün. 

 

Darasın qara telin, 

Evinə gəlsin gəlin. 

Səbuhiyə toy edib, 

Əli ilə birgə sevin. 

 

İli ilə qatasan, 

Arzu-kama çatasan, 

Alasan qucağına, 

Nəvələr oynadasan. 

 

 21. 04. 2021-ci il. 
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Poemalar  
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YAZGÜL VƏ SÜLEYMAN 

 

Deyəsən, geriyə qayıdıb tarix 

Cahana səs salıb, yeni bir aşıq. 

Danışıram öz-özümlə durmadan, 

Heyrətdən beynimi alıbdır duman. 

Sevgim verər ürəyimə hərarət, 

Söyləyərəm, mən sizə bir hekayət. 

Nə qədər sevmişlər biri-birini, 

İndiki zamanın Xosrov-Şirini. 

Xosrovun yolunda Şirin verdi can, 

Yazgülün eşqiylə öldü Süleyman. 

Sevgidən yazılıb neçə dastanlar, 

Sevgiylə yozlub neçə dastanlar. 

Leylidən-Məcnundan, Tahir-Zöhrədən, 

Əslidən-Kərəmdən, Xosrov-Şirindən. 

Yazıb-yaradıbdır nə qədər şair, 

Məhəbbətə dair, sevgiyə dair. 

İndi də mən deyim, bir cüt aşiqdən, 

Əhdinə, andına iki sadiqdən. 

Körpəlikdən bir-birini seviblər, 

Əhd bağlayıb, and içib, söz veriblər. 

Nə qədər ömür var, birgə yaşarıq, 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 222 

Ölüm anında da birgə qoşayıq. 

Sevdiyinin alıb oğlan əlinə, 

Gətirir qəlbindən keçəni dilə. 

Sevgi dolu həyatları sal yada, 

Yaşamaqçün ümid bağla sabaha. 

Mən sevmişəm, səni təmiz ürəklə, 

Yaşayıram, min arzu, min diləklə. 

Ey vəfalım, sən də alış oduma, 

Əməlinlə şöhrət gətir adıma. 

Öz sevginə. çalış, arxa çevirmə, 

Saldığın gül bağın, viranə etmə. 

Səni sevdim, incitmə, gəl, qəlbimi, 

Oda salıb əritmə bir şam kimi. 

Pak eşqimə sən də söylə xoş cavab, 

Sevmək günah deyil, bil ki, çox savab. 

Nazlanaraq, qız süzərək gözünü, 

Oğlana söyləyir ürək sözünü: 

“Eşqimizi aləmə car eyləmə, 

Mən də sevdim, özgə xəyal eyləmə. 

Qəm çəkərək, olma məndən bədgüman, 

Elçiləri göndər, gəlsin, Süleyman”. 

Beləcə aşiqlər bağladılar əhd, 

Şair sevənləri belə etdi mədh. 

Dalıb getdi, gələcək xoş xəyala, 

Toy çalındı, gənclər yetdi vüsala. 
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Üz-üzə durmuşdu, iki növcavan, 

Ürkək-ürkək baxırdı bala ceyran. 

Gülümsəyib, cavan oğlan dil açdı, 

Söhbətiylə ətrafına dürr saçdı. 

Dedi:” Sevdim səni, bil ki, canımtək, 

Qoruyaram səni, adım-sanımtək. 

Üz çevirmə sevdiyindən, heç zaman, 

Sonra olma, pis işlərdən peşiman. 

Gülüm, sənin yerişinə heyranam, 

Sən gülümsə, gülüşünə qurbanam. 

Bil ki, səni sevəcəyəm ölüncə, 

Sən tez ölsən, gələcəyəm dalınca. 

Səndən ayrı bir gün artıq qalmaram, 

Sən olmasan, mən də nəfəs almaram. 

Heç vaxt uyma, əğyarın boş sözünə, 

Zərər vurma saf eşqinə, özünə”. 

Qız da gözün nazla süzüb, söylədi: 

Sən nə desən, bil ki, bu da belədi. 

Mən də səndən ayrılmaram, heç zaman, 

Arxayın ol, səndə məndən, Süleyman”. 

Əhd bağladı, bu gənc ilə gəlin qız. 

Bir-birinə and içərək verdi söz. 

Beləcə xoş keçdi illər, fəsillər. 

Həyata göz açdı, körpə nəsillər. 

Bu iki cavanın bir qızı oldu, 
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Evi, bağça-bağı gülüşlə doldu. 

Qızının dalınca bir oğlu oldu, 

Elə bil, otağa bir ulduz doğdu. 

Ata-anaları qoynuna aldı, 

Meylini oğlula, qızına saldı. 

Anası sevirdi cüt övladını, 

Ata övladların, həm də qadını. 

Gənclərin işləri gedirdi rəvan, 

Yazgülü sevirdi, qəlbən Süleyman. 

Bir yerdə çıxırlar, evdən əl-ələ, 

İşdən qayıdırlar sevinə, gülə. 

Uşaqlar böyüyür, hər gün boy atır. 

Məktəbli yaşları tez gəlib çatar, 

Beləcə şən, xoşbəxt keçirdi illər. 

Qurusun bəd gözlər, bəd deyən dillər, 

Arada bu gəlin bərk xəsdələndi, 

Şəvə saçlarına ağ qar ələndi. 

Həkimlər yoxlayıb, müalicə etdi, 

Xəstəlik gəlini pərişan etdi. 

Gəlindən xəstəlik çəkmədi əlin, 

Şam kimi əridi, bu gözəl gəlin. 

Həftələr keçirdi, aylar ötürdü, 

Gəlinin həyatı sona yetirdi. 

Qalmışdı əlacsız, naçar Süleyman, 

Allaha əl açıb diləyir aman. 
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Ilahi, rəhm eylə, iki balama, 

Bunları yük etmə, mənim anama. 

Belə ayrılığa dözəmmərəm mən, 

Yazgülüm ölürsə, öləcəyəm mən. 

 Günlər ötüşdükcə, Yazgül solurdu, 

Süleymanın qəlbi qəmlə dolurdu. 

Əlindən gedirdi, gözəl mələyi, 

Süleyman qarğıyır, zalım fələyi. 

Hiss edirdi çatıb, yarının sonu, 

Dünyada bir daha görəmməz onu. 

Əlini əlinə alıb saxlayır, 

Son dəfə köksünə sıxıb, qoxlayır. 

Deyirdi: “ Səbr eylə, bir qədər dayan, 

Səninlə birlikdə mən verərəm can. 

Həyatın mənası yox, daha sənsiz, 

Köç edib dünyadan, sən getmə mənsiz”. 

Dərdini gizləyib gülümsəyir qız, 

Dodağında donur deyilməmiş söz. 

Son dəfə gözləri gəzir otaqda, 

Xəyalı dolanır, gəzir uzaqda. 

Əsir oldum, xəstəliyin əlində, 

Adım qaldı, övladlarım dilində. 

Dərdə düşüb, yanaraq külə döndüm, 

Əvvəl atəş idim, gör, necə söndüm? 

Beynimdə nə qədər fikir dolanır, 
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Gözləri qaralır, qəlbi bulanır. 

Birtəhər toplayıb, xəstə özünü, 

Yarına söyləyir, o son sözünü: 

“Bircə cüt balamı tapşırdım sənə, 

Onlara yaxşı bax, bu bəsdi mənə”. 

Qəlbindən keçəni deyib, ağladı, 

Canının ağrısın gizli saxladı. 

Ağrıdan inlədi, içdən sızladı, 

Soyudu bədəni, canı buzladı. 

Muncuq tər düzüldü, onun alınına, 

Sevdiyi bir az da gəldi yaxına. 

Başını qaldırıb, aldı dizinə, 

Gözlərini dikdi, nəmli gözünə. 

Göz yaşın içinə axıtdı aşiq, 

Dedi:” Mən sözümə olaram sadiq”. 

Xəstəni beləcə aparırdı tər, 

O ələ alaraq özün birtəhər. 

Əllərin uzatdı aşiqə sarı,  

Üzünə baxırdı qəm ilə yarı. 

Aşiqin üzünə baxdı gülümsər, 

Söylədi:” Sıxılma, əzizim yetər”. 

Dedi:” Ümid etmə, sən boş xəyala, 

Həyatını uğradarsan zavala”. 

Onun sözlərinə dözmədi cavan, 

Fələyin əlindən eylədi aman. 
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Çığırdı:” Ay fələk, mənə neylədin? 

Sən qırdın belimi, şikəst eylədin. 

Yazgülün sözünə mən necə dözüm? 

Mən də bu dünyadan əlimi üzdüm. 

Hönkürüb, ağladı, aman eylədi, 

Üz tutub yarına belə söylədi: 

“Eylədin sən mənə, vəli-vəsini, 

Dinlədim mən sənin, titirək səsini. 

Bizi ayırammaz, bu zalım ölüm, 

Səninlə birlikdə ölərəm, gülüm. 

Tapşırma sən mənə oğul, qızını, 

Tək qoya bilmərəm, sənin özünü. 

Sənsiz mən dünyada qala bilmərəm, 

Əhdimə mən yalan ola bilmərəm. 

Axı mən səninlə əhd eyləmişdim, 

Sən ölsən ölərəm, mən söyləmişdim. 

İndi öz sözümə əməl edərəm, 

Səninlə birlikdə köçüb gedərəm. 

Hələ damarında soyumamış qan, 

Səninlə birlikdə mən verərəm can. 

Yaşasın qoy bizsiz oğul da, qız da, 

Eşqimiz dolaşsın dildə, ağızda. 

Mən Xosrov Pərvizəm, sən isə Şirin, 

Səninlə birlikdə ölmək çox şirin. 

Yaşaya bilmərəm, mən sənsiz daha, 
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Ürəyim tab etməz bu qədər aha. 

Dur getmə, Əzrayıl, məni də apar, 

Sevdiyilə ölən dincliyin tapar”. 

Qəşş edib bu aşiq yumdu gözünü, 

Yarına yetirdi aşiq özünü. 

Bu ağır itkiyə dözməyib cavan, 

Yarının yanında o tapşırdı can. 

Bir gündə öldülər bu iki aşıq, 

Əhdinə, andına bu iki sadiq. 

Ağlama, ay Qumru, sən sil gözünü, 

Dastan sona yetdi, bitir sözünü. 

Nöqtəni qoyub ver, xalqa dastanı, 

Yazgül-Süleymanı tanısın hamı. 

                                           2000-ci il. 
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ATAMIN HƏYATI 

 

Məni, siz dinləyin, ülfət edənlər, 

İslamın yoluyla haqqa gedənlər. 

Qəlbdə bəsləməyin, kin-küdurəti, 

Heç kəsə etməyin dərin nifrəti. 

Kin olan könüldə, bil ki, din olmaz, 

Bir kimsə dünyada əbədi qalmaz. 

Əritmə, gəl, əbəs yerə ömrünü, 

Gec deyildir, Allaha tut üzrünü. 

İmdad istə, hər işdə Müstəfadan, 

Ümidini sən kəsmə Müctəbadan. 

Salam söylə, onların  əcdadına, 

İlahi yetişər, onda dadına. 

Dilindən hər zaman dürr saç, gövhər saç. 

Allahın yolunda sən əlini aç. 

Biz hər nə istəsək, verər o Xəlil, 

Bəndəni zülmdə qoymaz o Cəlil. 

Gəlin gec olmamış, tövbə edəlim, 

Allahın qoyduğu yolla gedəlim. 

Allahın işinə aqil qarışmaz, 

Müşriklə, fasiqlə Tanrı barışmaz. 

O lahi məkandır, yeri bilinməz, 

Hər işi düzəldər, gözə görünməz. 
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Əllərin açıbdır, göyə Qumru da, 

Allah qarşısında mütidir o da. 

Allaha inanır, səmimi qəlbdən, 

İlhamı çağlayır, o verən təbdən. 

Haqqın qüdrətini bir də yad edir, 

Allahın izniylə bunu qeyd edir. 

Söz yazıb söylərəm, əziz insanlar, 

Allaha inanan bunları anlar. 

Ağ varaq götürüb fikrə dalmışam, 

Allahın adıyla qələm çalmışam. 

Bisimillah sözü var hər an dilimdə, 

İnşallah titrəməz qələm əlimdə. 

Bir ata haqqında dastan yazıram, 

Atamın həyatın bir-bir yozuram. 

Istərəm, bir həyat tanıdam sizə, 

Atamın həyatın tanıdam sizə. 

Dindirim, mən onu öz dili ilə, 

Başına nə gəlib, gətirsin dilə: 

“Qoşadizə adında bir kəndim vardı, 

Ata-anam sağdı, nə dərdim vardı? 

Məktəbə gedərdim, mən tay-tuşumla, 

Mən bəhsə girərdim, dost-yoldaşımla. 

Çox gözəl gedirdi, məktəbdə dərsim, 

Oxumağa mənim çoxdu həvəsim. 

Beləcə keçirdi, həftələr, günlər, 
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Bir-birin qovurdu fəsillər, illər. 

Atam üzvi idi, Ali Sovetin, 

Anam sədri idi, kooperativin. 

Günlərim qayğısız, çox şən keçirdi, 

Mən də böyüyürdüm, yox qəmim-dərdim. 

Bir dostum var idi, adı Diməmməd, 

Çox dəcəl uşaqdı, igid, həm də mərd. 

Qayğısız uşaqlıq biz yaşayırdıq, 

Bunları çox gördü hayl Hitler artıq. 

On altı yaşımız tamam olanda, 

Yurdumun üstünü düşmənlər aldı. 

Dostlarımı bir-bir yola salanda, 

Sevincli günlərim arxada qaldı. 

Pozdu sərhədləri alman əsgəri, 

Köməyə çağırdı Vətən bizləri. 

Tamam eyləyəndə on səkkiz yaşı, 

Vuruşmalı idik, düşmənə qarşı. 

Beləcə il ötdü, mən də böyüdüm, 

On yeddi yaşımı atladım, ötdüm. 

Mən idim, atamın ilki, ümidi, 

Dinləyin, sözümün ardı nə idi? 

Bir gün qapımıza sədr dayandı: 

“Teymur böyüyübdü, çatıbdır vaxtı. 

Göndərilir bu gün çox oğlan kənddən, 

O da içməlidi, əsgəri andı”. 
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Anam qıyya çəkib, getdi özündən, 

Sədirin tələsik dediyi sözdən. 

Ayılıb söylədi:” Uşaqdı axı, 

O gedər, nə zaman yetişsə vaxtı”. 

Analar çox sevər, öz övladını, 

Övladın yolunda verər canını. 

Nənəm də sevirdi öz övladını, 

Gəlin biz dinləyək, desin ardını: 

“Axı mən anamın ilk-nübarıydm, 

Ürək sevgisiydim, qəlb qübarıydım. 

Ümidlə baxırdı, mənə həmişə, 

Böyüyüb, özümə qazanım peşə. 

Mən onun gələcək arzularıydım, 

Həyata güləcək arzularıydım. 

Deyərdi:” Teymurum istedadlıdır, 

Sinifdə hamıdan o savadlıdır. 

İstərdi, oxuyub, olum mühəndis, 

Çağırış gəlibdir, niyə belə tez? 

Hələ inanmırdı, donub baxırdı, 

Onun gözlərindən leysan axırdı. 

Sədirin bərəlmiş o gözlərindən, 

Elə bil, bircə cüt şimşək çaxırdı. 

Axundov hayqırdı: “ Çatmayır əsgər, 

On yeddi, on səkkiz, ta nə fərqi var. 

Tez hazır eylə sən, atasın çağır, 
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Elə bu gün axşam o kənddən çıxır. 

Bizim Vətənimiz, axı, dardadı, 

Müharibəyə gedir, hər bir ovladı”. 

Söz deyə bilmədi onun sözünə, 

Gözündən yaş axdı, əsmər üzünə”. 

O zaman biz Sovet vətəndaşıydıq, 

Sovet qanununa biz alışmışdıq. 

Biz çıxa bilməzdik heç bir qanundan, 

Ardını dinləyək, gəlin, biz ondan: 

“Kəndin kənarına gəlib yığışdıq, 

Bizim kənddən cəmi altı uşaqdıq. 

Məhəmməd, Ağalar, Yaqub, bir də mən, 

Bir yerdə çıxırıq Məmili, Dimən. 

Anamgil gəlirdi daldan at ilə, 

Ağaların bacısı və nənəsiylə. 

Almışdı tərkinə onun bacısın, 

Gözündən yaş süzür üzünə qızın. 

Onlarda yetimdi, ata-anadan, 

Bir körpə bacısı ölmüşdü çoxdan. 

Nənəsi saxlayıb, dörd körpə uşaq, 

Onları döymüşdü, dolu, qar, sazaq. 

At üstdən qaldırıb, anam səsini, 

Hərdən eşidirəm, o gur səsini. 

Hələ də o səhnə qalır yadımda, 

O səs uğuldayır qulaqlarımda. 
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Anam gah yalvarır, gah ağlayırdı. 

Deyirdi: Atikə cəddini çağır, 

Teymur sağ-salamat dönsün cəbhədən. 

Qızıla bükərəm, inan, səni mən, 

O qız da leysantək tökür, göz yaşı. 

Axı əsgər gedir, böyük qardaşı, 

Anamın sözündən utanıb çaşır. 

Çevirir astaca arxaya başın, 

Seyidsən, cəddini çağır, ay qızım. 

Cəddinə deyirəm, nəzir, ay qızım. 

Səni alacağam, mən öz oğluma, 

Gözünün yaşın sil, dayan, ağlama”. 

Nənə bu nə arzu, bu nə diləkdi, 

Bu çarxı döndərən yenə fələkdi. 

Başa nə gələcək, heç kimsə bilmir, 

Siz onu dinləyin, görək nə deyir. 

Çaydan kəsə çıxdıq, stansiyaya, 

Özümüz bilmirik, gedirik hara? 

Yığdılar hamını blaskardlara, 

Göndərdilər bizi birbaş Bakıya. 

Keçdik komsiyadan bir-bir hamımız, 

Hamıdan arıqdım, hamıdan cılız. 

Göndərdilər bizi, düz ön cəbhəyə, 

Boteriyamız bizi gözləyir deyə. 

Qatardan düşmüşük, bir qış axşamı, 
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Yarpaqtək titrəyir, soyuqdan hamı. 

Qar, tufan bürüyür, bütün hər yeri, 

Zabitdən soruşduq: ”Hardayıq?” dedi: 

“Orçenikdze adlı bir rus şəhəri”. 

Komandir çağırdı biz əsgərləri. 

“Girin kazarmaya!” o əmr eylədi, 

Orda gecələyib, açdıq səhəri. 

Yetişdik biz ora, bir qış axşamı, 

Bir dinə inanır, burada hamı. 

Hərə bir millətdən, hərə bir dindən, 

Deviz: Düşməni tez qovaq Vətəndən. 

On yeddi gün tamam biz yol gəlmişik, 

Penza Oblastına biz yerləşmişik. 

Slikis şəhəri yaxınlığında, 

Yerləşirdi bizim boteriyamız. 

Artıq tanıyıram mən əsgərləri, 

Ənnağı Hüseynnov polk komandiri, 

Əmr edir” Durmayın, haydı irəli!” 

Döyüşə-döyüşə getdik irəli, 

Cəbhədə dostlarım - uyğurla, tatla, 

Bir özbək oğlan var, Uruslan adda. 

O qədər qorxmazdı, o qədər cəlddi. 

Bir dəfə o tutub alman gətirdi. 

Döyüşə-döyüşə qovuruq yenə, 

Düşmənlər qarışıb biri-birinə. 
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Düşmənin içinə saldıq çaxnaşıq, 

Qabaqda görünür solğun bir uşaq. 

Arxada qalmışdı Penza oblastı. 

Bu Zelyannı dəmiryol stansiyası. 

Arxadan qovaraq biz düşmənləri, 

Alırıq düşməndən kəndi, şəhəri. 

Biz gah döyüşərək, gah dincələrək, 

Nə qədər şəhərlər, kəndlər keçərək, 

Gəlib yetişmişik Ukuraynaya. 

Bəhram da sayılır, bizim pexota, 

İki il vuruşub qanlı cəbhədə. 

Necə yaralanıb nağıl eyləsin, 

Başını gələni bizə söyləsin: 

“Yenə vuruşuruq, qış gecəsiydi, 

Duman birləşdirib, göy ilə yeri. 

Qanlı döyüşdəydik düşmənlər ilə, 

Ətrafa yayılıb ura səsləri. 

Əlində aftomat alman əsgəri, 

Mənə atəş açır vurur qəfildən, 

Mən də ona tərəf yönəltdim, həmən, 

Gülləni boşaltdım, almana sarı. 

Tez özümü atdım, arxa səngərə, 

Qulağıma gəldi, uğultu, nərə, 

Gördüm alman yatdı, tir kimi yerə. 

İrəli getməkçün yerimdən qalxdım, 



www.kitabxana.net – Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana  

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı.                 “Mənə qərib deməyin” 
 237 

Göynədi, elə bil, yandı ayağım. 

Deyən, ayağımı güllə dəlibdi, 

Hamı hücumdadı, kimsə bilmədi. 

“Irəli!”- deyərək, zabit çağırır, 

Dostlarım da dönüb, məni çağırır. 

Hidayət adında bir dostum vardı, 

Qışqırdı:” Deyəsən, o yaralandı”. 

Mən də səslənirəm:”Hidayət!”- deyə, 

Əl edib deyirəm: “Gəlin, köməyə!” 

Səs-səsə qarışıb, heç kəs eşitmir, 

Komandir əmr edib:”İrəli!”- deyir. 

Sürünüb gedirəm, onlara sarı, 

Üz üstə qucuram, ağappaq qarı. 

Yaramdan qan axır, ağ qar boyanır,  

Ağrıdan, soyuqdan gözüm qaralır 

Sonradan nə olub, bilmirəm, özüm. 

Tibb bacısın gördüm, açanda gözüm, 

Necə sağ qalmışam, bu necə dözüm? 

Indiyə qədər də, bilmirəm, düzü, 

Deyirlər: “Deyəsən, üç gün qalmışam”. 

Bilmirəm heç necə mən tapılmışam. 

Qayıdıb gələndə tapıb əsgərlər, 

Necə sag qalmışam, o vaxta qədər. 

Hər bir şey Allahın öz əlindədir, 

Bəlkə də, atamın əməlindədir. 
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Danışsın, dinləyək, biz yenə onu, 

Başına nə gəlib, biz bilək bunu. 

Qar altda qalmışam, qan dayanıbmış, 

Bərk şaxta alıbdı, xəstə ayağı. 

Görəndə həkimi, mən  öz yanımda, 

Soyuq tər apardı, məni o anda. 

Hələ vuruşurduq, söküləndə dan, 

Özümü səngərə atdığım zaman. 

O alman vurmuşdu, məni arxadan,  

Ayağım sızladı, yandı, elə bil. 

Başımın üstündə dayanan bir qız, 

Bülbültək ötürdü, söyləyirdi söz. 

Həkimlər mehriban, sestira gözəl, 

Yamyaşıl zəmidir, elə bil, gözlər. 

Kirpiyin çaldıqca o dalğalanır, 

Gözəl bir mələktək mənə nazlanır. 

Süzdürüb üzümə yaşıl gözünü, 

Mən başa düşmürəm onun sözünü. 

Gözündən üzümə şəfəq saçılır, 

Elə bil, çəməndə çiçək açılır. 

Yeddi əsgər yatır bu palatada, 

Bir ay qulluq etdi, o mənə burda. 

Mənim qulluğumda yaxşı dururdu, 

Qanım bir az artıb, rəngim duruldu. 

Mən dedim, sağalıb gedim cəbhəyə, 
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Dostlarımı darda qoymayım, deyə. 

Vuruşan dostlara yetişim yenə, 

Düşməni qovlayaq öz Vətəninə. 

Soruşdu: “Sən hansı cəbhədən gəldin?” 

“Cəbhəmiz üçüncü cəbhədir”- dedim. 

Ənnağı Hüseynov polk komandirim, 

Xarkov şəhərindən bir az aralı, 

Yıxılıb qalmışdı, orda yaralı. 

Dedi: ”Oğlum, burda sən qalammazsan, 

Sən hələ belə tez sağalammazsan. 

Çox dərindir yaran, çox azdır qanın, 

Burdan çox uzaqdır, sənin dostların”. 

Yedirə bilmirdim bunu özümə, 

Güc qüvvə gəlmişdi, bir az dizimə. 

Həkimim çəkmirdi, üzümdən gözün, 

“Hazırlaş, vidalaş” -topladı, özün. 

Axıra çatdırdı baş həkim sözün: 

“Bir az açılıbdır, şükür ki, gözün. 

Çarpayı çatışmır, bilirsən, özün, 

Ağır yaralılar yatırlar burda, 

Müalicə almaqçın sən qayıt yurda”. 

Mənə ağır idi geriyə dönmək, 

“Şikəst qayıtmaqdansa, frontda ölmək”. 

Bütün əsgərlərin bu amalıydı, 

Mən də çox cavandım, dəliqanlıydım. 
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Baş həkim üzünü döndərib getdi, 

Bilmədi, sözləri mənə yer etdi. 

Gedib vidalaşdım, həkimlərimlə: 

“Mən yola düşürəm, sən halal eylə”. 

Qız məni ötürdü maşına qədər, 

Üzünü sarmışdı qüssə, qəm kədər. 

Gözünün yaşını hey silə-silə, 

Mənə əl eyləyir o gülə-gülə. 

Mən maşından düşüb ,qatara çıxdım, 

Birtəhər özümü yatağa yıxdım. 

Qatarla yol gəldim dörd gün, üç gecə, 

Vətənə qayıtdım, bilmirəm necə. 

Bir əlimdə qəstil, birində çəlik, 

Yeriyə bilmirəm, özüm hələlik. 

Qatardan düşərək, mindim maşına, 

Gedək, qardaşoğlu, Qoşadizəyə. 

Taksi kəndimizə yaxınlaşanda, 

Gözlərimin yaşı axdı o anda. 

Ürəyim çırpınır, körpə quş kimi, 

Ətrafa baxıram, körpə quş kimi. 

Taksi qapımıza çatdığı zaman, 

Küçəyə dolmuşdu o qədər adam. 

Axışıb gəlmişdi, məni görənlər, 

Qaçaraq gəlirdi məni sevənlər. 

Birtəhər taksidən yerə düşürəm, 
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Orda olanlarla mən görüşürəm. 

Gözlərim axtarır ata-anamı, 

Orda tapammıram əziz anamı. 

Yığıldı qohumlar, yadlar başıma, 

“Anam hardadır bəs?”- dedim bacıma. 

Gözündən yaş süzüb, o baxdı mənə, 

Gülüstan üstümə saldı özünü. 

Məndən gizlətməkçün nəmli gözünü, 

Onu qucaqlayıb, öpə bilmədim, 

Nə oldu bir anlıq, duya bilmədim. 

İstədi, o mənə təsəlli verə, 

Kəsilmiş ağactək sərildim yerə. 

Oyananda artıq getmişdi hamı, 

Başımın ütündə gördüm atamı. 

Doktor Əli gəlib iynə vurmuşdu, 

Alnıma isladıb dəsmal qoymuşdu. 

Bu Gülüstan mənim böyük bacımdı, 

Əvvəldən duyardı ağrı-acımı, 

Ürəyi yumşaqdı, üzü gülərdi. 

Sevinci, kədəri mənlə bölərdi, 

Başımın üstündə dayanıb yenə. 

Təskinlik verirdi o dönə-dönə. 

“Anam artıq yoxdur, tox tut özünü”, 

Gözümdən qaçırır yaşlı gözünü. 

Başım bərk ağrıyır, açılmır gözüm, 
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Bacılarım dikib, üzümə gözün. 

Qızdırma əl verib, mənə nə yaman, 

Gözümü açmağa verməyir aman. 

Otuz yeddi gün yatdım, mən gündüz-gecə, 

Günlər gəlib keçdi bilmədim necə. 

Əlimi alaraq atam əlinə, 

Asta sığal çəkdi, mənim telimə. 

“Ay oğlum, Allahım səbrini versin”. 

Yenə də o susdu axı nə desin. 

Anamın ölümü ağır bir zərbə, 

Anam salamatdı, gedəndə hərbə. 

Anamın yoxluğu sarsıdıb məni, 

El bil, od-alov qarsıbdı məni. 

Xəstəlik bir yandan, itki bir yandan, 

Nə qədər qan axıb, bu cılız candan. 

Elə bil, ürəyim dünyadan küsüb, 

Bu aydın, bu geniş gözəl cahandan, 

Bu sözlər mənə də çox yaxındı, çox. 

Axı aramızda gözəl anam yox, 

Anamın yoxluğu əzibdi məni. 

Anamın yerini heç kim tutammaz, 

Heç kəs anam kimi məni sevəmməz. 

Başıma gəlibdi, bilirəm özüm, 

Yenə də anamı axtarır gözüm. 

İnsan sarsılsa da, ağır zərbədən, 
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Ruhu düşünməyir, ölməyir bədən. 

Səbirlə dinləyək, nədən danışır, 

Keçmişi düşünüb yanır, alışır. 

“Sonra yavaş-yavaş gəldim özümə, 

Azacıq qızartı gəldi üzümə. 

Ağır xəstəliyə mən qalib gəldim, 

Fezo məktəbində kursa düzəldim. 

Mən kursu bitirib, oldum hesabdar, 

Kolxozda üç-dörd ay oldum anbardar. 

Arxada qalmışdı, beş-altı kişi, 

İşləmək lazımdı bura hər işi. 

Kolxozun aşırdı başında işi, 

Verdilər kolxoza ekonomisit. 

Düz bir ilə yaxın burda işlədim, 

Yerinə yetirdm bir çox işləri. 

Bacılarım mənə hərdən söz atır, 

“Ay qardaş, gəl evlən, daha vaxtındır”. 

Tumdulda yerləşir bizim idarə, 

Çirmənib keçirəm, çayı hər dəfə, 

Ayağım xəstədi, yaram işləyir, 

Ayağım islanır, yaram su çəkir. 

Yenə də yatıram xəstəxanada, 

Daha qalmayıbdır, taqətim canda. 

Xəstəxanada yatdım üç ay sərtamam, 

Elə bil, yenidən oldum anadan. 
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Özümü çox yaxşı, gümrah hiss etdim, 

Evə gələn kimi mən işə getdim. 

Kolxozda verdilər ferma müdürü, 

Belə minval ilə bir il də ötdü. 

Artıq müharibə çatmışdı sona, 

Can verən çox oldu, Vətən uğruna. 

Diməmməd, Məhəmməd döndülər geri, 

Süvincim bürüdü göy ilə yeri. 

Kolxozda birqadir oldu Diməmməd, 

Anbardar olmuşdu, burda Məhəmməd. 

Hərəsi evlənib bir ev qurdular, 

Hər kəsin özünün işi-gücü var. 

Yaqub da qayıdıb gəlmişdi kəndə, 

Bir ayağı yoxdu, qəstil əlində. 

Ağalar Bakıda girib fezoya, 

Qayıdıb gəlmədi, bir də buraya. 

Qayıdıb gəlmədi, Məmili yazıq, 

Qara kağız gəlib, həmin il yazı. 

Qələbə çalmışdıq, hamı gülürdü, 

Çalışıb kədəri, qəmi silirdi. 

Atam söylənərək söz atdı mənə, 

“Kimi istəyirsən, adını denə. 

Məndən utanırsan, bacına söylə, 

Ömür ötüb keçir, yubanma böylə”. 

Tumbulda görmüşdüm bir neçə qızı, 
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Qəlbimə yatanın adı Tovuzdu. 

Atam əl çəkmirdi:”Evlən”- deyərək, 

Dedim:”Orucgilə biz elçi gedək. 

Siz gedin istəyin verdilər, bəlkə”. 

Atam məəttəldi, məndəki ərkə. 

Yığılıb qohumlar birlik etdilər, 

Tovuzu mənimçün gəlin gətdilər. 

Tovuzdan bir gözəl oğlum da oldu, 

Evim, otaqlarım sevinclə doldu. 

Sevdi bacılarım, atam Tovuzu, 

Əhmədim, elə bil, tovus yavrusu. 

O qədər qəşəngdi, qargözlüdür, 

Üzünə baxanda gözləri gülür. 

İşinə bir baxın, siz bu fələyin, 

Bizdən əsirgəmir, fələk kələyin. 

Əhmədim dörd aya hələ dolmamış, 

Sevimli anası Tovuzum ölür. 

O körpə uşağı bacım saxlayır, 

Uşaq ağlayanda o da ağlayır. 

Bilbilər sevsə də, onu nə qədər, 

Əhmədim də ölür bir gün, bir səhər. 

“Allahım bu nədir, başıma gələn, 

Bu qədər zərbəyə dözərmi bədən. 

Əlini üzübdür körpə Əhməddən, 

Ardını dinləyin bu çıxır kənddən.” 
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Bu qədər ağrıya dözmürəm kənddə, 

Birbaşa gedirəm, mən də Az-neftə. 

Işə düzəlirəm, qalmaq yerim yox, 

Qalıram Şorabad adlı bir kənddə. 

Az-nefdə tapmışam özümə dostlar, 

Quş kimi uçurlar həftələr, aylar. 

Orda ayağımın yarası yenə, 

Ağrıyır, rahatlıq verməyir mənə”. 

Qalxır istiliyi, o sayıqlayır, 

Anasın köməyə yenə çağırır. 

Göz yumur, yuxuda anasın görür, 

Anasının ruhu köməyə gəlir. 

Əsgər getdiyi gün gəlir gözünə, 

Ana gözün silib, gülür üzünə. 

Olub keçənləri o xatırlayır, 

Nəfəsi tutulur o xırıldayır. 

Yuxudan dəlitək ayılır yenə, 

Qulaq as ardına, söyləsin sənə. 

“Ay ana, sən bizi nə tez tərk etdin, 

Mənim xiffətimlə dünyadan getdin. 

Istəmirdin gedim müharibəyə, 

Məni gözləmədin, dönüm geriyə. 

Sənin sözlərinə etmədim vəfa, 

Bil ki, mən olmazdım sənə bivəfa. 

Bilməmişdim, sənin dilək, arzunu, 
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Yoxsa mən alardım seyid qızını. 

Başqa bir qız aldım, yarımadım mən, 

Bilmədim, kiməsə söz vermisən sən. 

O öldü, məni də qoydu arada, 

Körpəylə birlikdə qaldım qarada. 

Atam qoca idi, qardaşım uşaq, 

Bacılarım çöldə işləyir, ancaq. 

Mən qayıdıb gəldim tapmadım səni, 

Niyə sənsiz qoydun, ay ana, məni. 

Sən dözə bilmədin, bu ayrılığa, 

Mən necə alışım, de, ayrılığa? 

Mən orda ayaqdan yaralanmışam, 

İndidə qalmışam, mən tək otaqda, 

Xəyalım dolanır, gəzir uzaqda. 

Xəsətəyəm, yatıram, yoxdur bir kimsəm, 

Mən kömək istəyim, bilmirəm kimdən. 

Axı mən qalırdım, kirayə kimi, 

Şorabad adlı bir Bakı kəndində, 

Xozeyinimin adı Mirzalı idi. 

Düz üç gün idi ki, yatırdım xəstə, 

Ağrıdan sızladım, mən üzü üstə. 

Mirzalı otağa girərəkən bir gün, 

Görür ki, yatmışam, gözləri ölgün. 

O məni apardı kənd həkiminə, 

Həkim baş buladı, baxanda mənə. 
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Dedi:” Tez götürün, bunu Bakıya, 

Çatdırın tez onu xəstəxanaya”. 

Ordan gətirdilər məni şəhərə, 

Semaşka adında xəstəxanaya. 

“Əməliyyat olmalı”- həkim söylədi, 

 Bir professor əməliyyat eylədi. 

Ayağımda sümük yaman qaralıb, 

Ovurdlarım batıb, rəngim saralıb. 

Dörd saat qalmışam, narkoz altında, 

Sümük təmizlənib lap xırda-xırda. 

O biri ayaqdan əti alıblar, 

Yaralı ayağa yamaq salıblar. 

Doqquz gün qalmışam ölütək orda, 

Halsızam, gözlərim gətirir tor da. 

Ağzıma doqquz gün heç nə almadım, 

Hərəkət etmədim, halım qalmadı. 

Qurbanov hirslənib üstümə mənim, 

Gah da “oğlum”- deyir, yalvarır mənə. 

“Xoşun olmasa da, yeməlisən sən, 

Ürəyin nə çəkir, mənə denə sən”. 

Heç nə istəmirəm, mən zarıyıram, 

“Dedi:– Yeməlisən! mən yalvarmıram. 

Əmr edib deyirəm bax budur sənə, 

Mənim əməyimi vermə əlimə. 

Bil, sənin üstündə tər tökmüşəm mən, 
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Sağalıb ayağa qalxmalısan sən”. 

Deyirəm:”Olsaydı, bir salxım üzüm”, 

Halsızam, qaralır yenə də gözüm. 

Göndərir, sestra alıb, qayıdır, 

Yuyub, gilə-gilə ağzıma qoyur. 

Bir salxım üzümü mənə yedirir, 

Sanki gözlərimə işıq gətirir. 

O gündən azacıq gəlib özümə, 

Qulluq eyləyirdim, mən ta özümə. 

Daha dirçəlirəm, mən yavaş-yavaş, 

Palatamızda var, bir neçə yoldaş. 

Onlardan birinin adı Rontikdir, 

Adına kitab var “Qara volqadır”. 

Burada günlərim maraqlı keçir, 

Dayanmır həftələr, elə bil, uçur. 

Hərdən özü haqda Rantik danışır, 

Etdiyi işlərdən yanır, alışır. 

Səy etdi doktorlar sağaldım burda, 

İlahi heç kəsi qoymasın darda. 

Sağ olsun sestira, həm də doktorlar, 

Sag olsun Mirzalı, həm yaxın dostlar. 

Çox şükür, taleyim gülübdür üzə, 

Yaxşı adamları rast edib bizə. 

Mən daha işləyə bilmirəm orda, 

Qayıdıb dönürəm mən doğma yurda. 
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Əsgərliyə getdim burda 43-də, 

Aznefdən qayıtdım əllinci ildə. 

Oxuyan deyər ki, nədir yeddi il, 

Mən nələr çəkmədim, bu yeddi ildə. 

Iyirmi beş yaşlı cavan oğlandım, 

Mən bir il yenə də subay dolandım. 

Gedirdim kolxozun idarəsinə, 

Başımı qatmışdım onun işinə. 

Atamgil yenə də söz dolandırır, 

“Evlənməlisən”- deyib, məni danlayır. 

“Qayıdıb gəlmisən, sən daha kəndə, 

Evlən ki, nəvəmi oynadim mən də”. 

Gülüstan ortaya atır özünü, 

Yenə tərifləyir, seyid qızını. 

“Atikə işləyir bizimlə birgə, 

O yaxşı yoldaşdır, ürəyimizcə. 

Ürəyi qızıldır, deyildir ürək, 

Hamıdan mehriban, hamıdan zirək. 

Üç ildi, bizimlə birgə işləyir, 

Deyirsən, söz salım, görüm, nə deyir?” 

Razılıq alaraq Gülüstan məndən, 

Elçiləri yığıb getdilər həmən. 

Davud da bu işə olmuşdu razı, 

Vermişdilər bizə, razılıq sözü. 

Davud da bu qızın kiçik qardaşı, 
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Nənəsi ölmüşdü, yoxdur sirdaşı. 

Beləliklə, ona nişanlandım mən, 

Atam söz salırdı, toydan-düyündən. 

Beş ay sonra mənə toy da etdilər, 

Atikəni bizə gəlin gətdilər. 

Onunla mehriban dolanırdıq biz, 

Dünyaya göz açdı, bir qız övladım. 

Uşağa ad verdim anamın adın, 

Qızım necə gözəl, necə şirindi. 

Qardaş-bacılarım onu sevirdi, 

Adını qoymuşdum, onun Səriyyə. 

Qızım oxşayırdı, gözəl pəriyə. 

Evimdə hamının o, anasıydı, 

Elə şirindi ki, bir manpasıydı. 

Sonra da dünyaya bir oğlum gəldi. 

Sandım ki, atamın gözləri güldü, 

Söylədi, oğlunun adı Fazildi, 

Elə bil, fərəhim göyə yüksəldi. 

Fazilin olmuşdu artıq bir yaşı, 

Atamla oynayır, qarışır başı. 

Gah da ki, oynayır öz bacısıyla 

Atam səvələyir, bacı-qardaşı, 

Yenə də bu ara halım qarışdı. 

Ayağım, elə bil, yandı, alışdı, 

Buraxmır, xəstəlik mənim yaxamı. 
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İşləyib böyüdüm, körpə balamı. 

Fələk qoymadı ki, o da sevinsin, 

Canında qüvvə yox, işləyə bilsin. 

Dünyada heç üzü gülmədi onun, 

Xəstəlik yaxasın buraxmır bunun. 

Hərdən də anamdan razılıq edir, 

Qulaq as ardına, görək nə deyir. 

“Allah razı olsun qoy arvadımdan, 

Mənə qulluq edir, o yorulmadan, 

O muğayyat olur, balalarımdan, 

Atamla işləyir, olanda zaman. 

Evimizdə yatdim, mən aylarınan, 

Allah rəhmət etsin, dayılarına. 

Üstümə nə qədər həkim gətdilər, 

Ailəmə hər cürə kömək etdilər. 

Yenə xəstəliyim bir az düzəldi, 

Dünyaya yenə də bir qızım gəldi. 

Elə toppuş idi, yupyumuruydu, 

O, bacımdı mənim, adı Qumruydu. 

Hecə diribaşdı, necə də zirək, 

Atılır üstümə, o məni görcək. 

“Bacı” da deyərlər, ona “Qucu” da. 

Belə oynadırdım onu sevərək, 

Araya salıb mən toy da etmişəm. 

İki bacımı mən ərə vermişəm. 
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Gülüşlə Xeyrini tez köçürmüşəm. 

Əsgərlikdən gəlib, kiçik qardaşım, 

Dirçəlib indi də lap körpə bacım. 

Şükür, indi yaxşı dolanırıq biz, 

Əlimizdən tutur bağça-bağımız. 

Fəhlə gətirirəm bağı belləyir, 

Qardaşım da mənə kömək eyləyir. 

Qumrunun ardınca bir qızım oldu, 

Böyüdü, gör, necə gözəl qız oldu. 

Onun adını da qoymuşduq Gövhər, 

Anası sevirdi, dünyalar qədər. 

Deyirdi:”Gövhərim üzük qaşıdı, 

Gövhər həm qızımdı, həm də bacımdı”. 

O bir az sıxılır üç qızı vardı, 

İstəyirdi, gəlsin oğlanın ardı. 

Əl açıb göylərə, dua edərək, 

Allah Fazilimi qoymasın heç tək. 

Allaha xoş gedir onun duası, 

Bir oğlum da olur, maral balası. 

Ona ad verdirəm, babamın adın, 

Hüseynqulu qoydum, oğlumun adın. 

İkinci oğlum da ucaboyludu, 

Uzun ayaqlıdır, uzun qolludur. 

Anası deyir ki, şəsti Quludur, 

Onun ayağı da çox uğurludur. 
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Belə minval ilə bir ildə keçdi, 

Gözələ toy etdim, o gəlin köçdü. 

Şükür işlərimiz rəvan gedirdi, 

Novruza toy edib, gəlin gətirdim. 

Gəlinin ayağı çox uğurluydu, 

Bağımız, baxçamız meyvə doluydu. 

Novruz da yaşayır, bizim həyətdə, 

Onun da bir qızı gəldi həyata. 

Hüseynqulu gətirdi, özünə qardaş, 

Olubdur həmişə, onunla sirdaş. 

Atam onun adın qoydu Fərzalı, 

Sayılır bizimçün o da bir dayı, 

Novruzun qızının Şövkətdir adı, 

Baldan, şəkərdən də şirindi dadı. 

Uşaqlar dörd aylıq olduğu zaman, 

Atam köç eyləyib, köçdü dünyadan. 

Atam diləyirdi, hər zaman bizə, 

“Yeddi övlad versin, Allahım sizə”. 

Atamın sözünü Allah eşitdi, 

Mənə gözəl, göyçək bir qızda verdi. 

“Allahım, çox şükür”- deyərək sənə, 

Onun adını da qoydum Səkinə. 

Səkinə, elə bil, körpə ceyrandı. 

Onu görən hamı, qıza heyrandı. 

Gözləri qaradır, qıvrım saçları, 
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Uzun kirpiyi var, qara qaşları. 

Elə ərköyündü, elə şıltaxdı, 

Onu hər kəs sevir, axı uşaqdır. 

Gözətçi dururam gecə Jebedə, 

Atikə çalışır kolxoz işində. 

Uşaqlar da ona kömək eyləyir, 

Kolxozun işində, evin işində. 

Üç camışımız var, bir dənə kəlçə, 

Həm də saxlayırıq, çox toyuq, cücə. 

Uşaqlar çox korluq çəkməsin, deyə, 

Qoyun saxlayırıq biz də sürüylə. 

Böyütmək üçün by yeddi övladı, 

Mən çox işlədirəm bizim arvadı. 

Ailə büdcəsinə kömək eyləyir, 

Yorulur, bəzən də, dözmür, söylənir. 

Hərdən də düz gəlmir, bizim sözümüz, 

Küsülü qalırıq, hərdən özümüz. 

Onsuz da heç bir ev sözsüz olmayır, 

Tez də barışırıq, küskün qalmayır. 

Birtəhər yaşadıq, bu dünyada biz, 

Üç gəlin gətirdik, köçürdük dözrd qız. 

Çox çətin olsa da, mən ömür sürdüm, 

Yeddi övladımın mürvətin gözrdüm. 

Canım xəstə oldu, sürmədim səfa, 

Sızlayan canımla, çox çəkdim cəfa. 
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Bu ara yoldaşım dünyadan köçdü, 

Yenidən ürəyim düşdü, ah-ufa, 

Uşaq böyütməkçün çırpındıq daşa. 

Birtəhər çatdırdıq biz boya-başa, 

Yeddi uşağıda yer-yurd eylədik. 

Şükür, əməyimiz getmədi boşa, 

İyirmi iki nəvəm, yeddi uşağım, 

Evimdə hər zaman vardı, qonağım. 

Övladlarım hələ qalsın bir yana, 

Çox saleh nəvələr verilib mənə. 

Edirəm:” Allahım, sənə min şükür, 

Mən ola bilmərəm, daha naşükür. 

Mənə etibarlı övladlar verdin, 

Həyata bağ verdin, qanadlar verdin. 

İstərəm deyim ki, eşidin, bilin, 

Mənə qulluq edir, oğul, qız, gəlin. 

Hərdən mən çıxıram özüm-özümdən, 

Onlar incimirlər, mənim sözümdən. 

Övladlarım məni çox istəyir, çox, 

Heyif, aramızda anaları yox. 

Anaları vardı, bir seyid qızı, 

Namusla böyütdü, oğulu, qızı. 

O mənə qardaştək arxa olubdu, 

Yada düşüb, gözlər yaşla dolubdu. 

Belədir həyatın işi, neyləyim? 
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Gəlin, bu xanıma rəhmət, söyləyin. 

Onun da taleyi gətirdi bu cür, 

Qoy versin Allahım bizlərə səbir”. 

Deyərək, ürəkdən dərin “ah” çəkdi, 

Susaraq gözlərin tavana dikdi. 

Biz də oturmuşuq, solu-sağında, 

Səssizlik hökm sürür, bax otağında. 

Hərə bir tərəfdə xəyala dalıb, 

Çaylar ortalıqda, soyuyub qalıb. 

Gəlin, kürəkənlər tapmayır ta söz, 

Övladların qəlbi olubdur köz-köz. 

Bu anda astaca döyülür qapı, 

Elə bil, canlanır oyanır hamı. 

Qapıda görünür, Diməmməd əmi, 

Yatmışdım, elə bil, ayıldır məni. 

Əlini alaraq onun əlinə, 

Təşəkkür edirəm, Dimən əmiyə. 

Dostluğu bax belə yaşatmaq gərək, 

Bu dostluq gənclərə örnəkdi, örnək. 

Deyərək, əlini bərk-bərk sıxıram, 

Dolmuşdum, leysantək yerə yağıram. 

Anam da ölmüşdü, düz beş il qabaq, 

Gəlin, anamızı biz unutmayaq. 

Yaxşı gün görmədi, anam dünyada, 

Onu da rəhmətlə biz salaq yada. 
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Övlada ata da, ana da şirin, 

Artıq sevə bilməz, onlar heç bir birin. 

Biz də çox sevirdik öz anamızı, 

Atamız da bizə şirindi, şirin. 

Tanıtdım atamı, sizə bu qədər, 

Söylədim, haqqında bildiyim qədər. 

Oxuyun bunları, əziz nəvələr, 

Üzünüzə doğsun, nurlu səhərlər. 

Atam yaralıdı, uzanıb yerdə, 

İstərəm, bitirim, mən də bu yerdə. 

Gəlin, ta narahat etməyək onu, 

Qumru, burda bitsin, söhbətin sonu. 

 

Son  

 

IV-21-VIII-2000-ci il 
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MÜNDƏRİCAT 

 

VƏTƏNPƏRVƏR ŞEİRLƏR 
 

Qarabağ azərbaycandir! 

Əzminizə qurban olum 

İnaniriq sizə əsgər! 

Siz and içdiniz şəhidlərim 

Siz qaytardiniz Murovdağı 

Haydı, dostlar, Qarabağa 

Can Qarabağ 

Azərbaycan torpağinda uyuyub 

Bahar gəlir yurduma 

O gedir Öndərin yolu-iziylə 

Şəhid gül 

İstəyirəm  mən yazam... 

Darixiram Vətən üçün 

Bütöv Azərbaycan 

Hansi məkan o Naxçıvan 

Biganə oğlan 

Öz yolumu tapmişam 

Vəsf edim gözəl Vətəni 

Yeni ildə yeni arzular 

Günahsiz olaraq qovuşum sənə 

Köçü geri kəçmişik  
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Toyun mübarək, Ümid bəy 

Vətəni qoruyur qorxmaz igidlər.... 

 

SEVGİ ŞEİRLƏRİ 

 

Yarım gəlsin görüşə 

Sevəcəm mən 

Aşiq olmuşam 

Söyləmədim, sən əlvida  

Axı neyləyim 

Gözlərin 

Nakam eşq 

Yarim gəlmir 

Qısqanclıq 

Əlini ver əlimə 

Bariş getsin 

Niyə pərişansan 

Eləcə sevirəm səni 

Gözlərim ilişib gözündə qalib 

Gəl tut əllərimdən 

Qədrini bilmədin saf məhəbbətin 

Dəymə qəlbimə 

Olar dərdə çarə gülüm 


