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Şuşa közü

MÜƏLLİFDƏN

   Əziz oxucu!

   İndiyəcən  işıq üzü görmüş elmi əsərlərimi nəzərə 
almasaq, bu kitab mənim poeziya aləmində ikinci 
görüşümdür. Birinci görüşüm “Gedirəm Şuşaya” adlı 
şeirlər kitabı vasitəsi ilə olmuşdur. Orada  “Mən şair 
deyiləm,” söyləmişdim. Lakin Səmədlərin, Bəxtiyarların, 
Cabirlərin, Sabirlərin, Nüsrətlərin və s. olduğu yerdə 
yazdıqlarıma şeir deməyə çətinlik çəkirəm. Bu şeirləri 
mənə yazdıran Şuşa həsrətindən, Şuşa yanğısından 
yaranan, birinci kitabda yazdığım kimi, ruhumun səsi 
yox, artıq ruhumun çığırtısı adlandırıram. Xüsusilə zaman 
uzandıqca...

   “Şuşa közü” adlanan bu ikinci kitab, ruhçığırtımın 
yüksək nöqtəsi kimi göründüyü halda, həsrətin 
sonsuzluğundan təngə gəldiyim zaman kitabın çıxması 
ərəfəsində gözlənilmədən xəbər gəldi: II Qarabağ- Vətən 
müharibəsi başladı. Şokdan nə sevinə, nə də ağlaya bildim. 
İllərdən bəri, içimdə yığılıb qalan vətən yanğısı, qaçqınlıq, 
həsrət hissi sevincə çevrilərək, sanki ayağa qalxdı. 
Birləşən xalqımın, könüllü gənclərin bayraq götürüb hərbi 
kommisarlıqlara doğru sevinclə axın etməsi, qeydiyyatdan 
keçərək döyüşə can atması məni çox  qürurlandırdı. 
Ömrümdə ilk dəfə idi ki, müharibə sözünü bayram kimi 
qarşılayan xalqımın vətənsevərliyinə, mərdliyinə, işğal 
olunmuş torpaqları geri qaytarmaq əzminə, canından, 
qanından keçməyə son dərəcə hazır olduğunun şahidi 
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oldum. Sevincimin, zəminliyimin həddi-hüdüdu yox idi. 
Otuz ilə yaxın həll oluna bilməyən Qarabağ münaqişəsi qırx 
dörd günə həmişəlik həll olundu. Hər gün sərhədlərdən 
qələbə xəbərləri gəlirdi. Sevincim o qədər güclü idi ki, 
ha çalışdım, qələmə gəlmədi. Güman edirəm, ömür vəfa 
etsə, üçüncü kitabda sevincimi sizlərlə bölüşərəm. Dərdi 
bölüşmək çətin olduğu halda sevinci bölüşmək heç  də 
çətin deyil. Sevinc bölünərsə daha da artar. 

   Həyat qəribəliklərlə doludur... Ömrün hər anında 
həyatımızın  gözəlliyinə, şirinliyinə heyran qalmaya 
bilmirsən. Bu heyranlıq, mənim ömrümədə öz gözəlliyini 
bəxş etdi. İllər boyu ürəyimdə gəzdirdiyim vətən 
həsrətinin üstündən xətt çəkdi. Xəyallarımın gerçəkliyini, 
arzularımın reallığını mənə yaşatdı. Bunun üçün ilk 
növbədə Tanrıma, sonra isə  Milli Ordumuza, qazilərimizə 
və şəhidlərimizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bu 
sevinci mənə yaşadan, eyni zamanda gözlərimi yaşardan,  
qəlbimi dağlayan şəhid oğullarımın ruhu qarşısında baş 
əyir, şəhid analarının dərdinə bir ana kimi şərik oluram. 

Sizlərlə yenidən görüşmək arzusu ilə, Svetlana Şamil.



Şuşa közü

5

QARABAĞ HARAYLI
ŞUŞA YARALI ALİMİ

   Şuşa mədəniyyət beşiyidir. Bu beşiyin layla çaldığı 
havada doğulan, böyüyən insanlar da çox fərqlidirlər. 
Məhz bu fərqlilik, onları hər kəsə sevdirir. Bu sənət 
beşiyində dünyaya göz açan insanların aliliyi, mədəni, 
alicənab olması hər zaman içimdə bir gözəllik toxumu 
səpib. Belə insanlardan biri də Svetlana xanımdır. O, bir 
alim kimi fikirləri, düşüncələri hər zaman məni özünə 
valeh edib. Tariximizin faciələri, dilimizin zənginliyi 
onun həyat fəlsəfəsidi desəm, yanılmaram. Bu onun həyat 
amalıdır. Bir dilçi alim kimi yazdığı elmi məqalələr, dərslik 
üçün vəsaitlər ali təhsilimizin, dilimizin inkişafında 
özünəməxsus yer tutub. 

   Bütün bunlarla yanaşı, Svetlana Şamil  oxunaqlı 
şeirlər, maraqlı hekayələr də yazmağa vaxt tapır. Neçə 
illərdir, doğma Şuşasından ayrı düşməsi onu qələminin 
kədərinə sarıyıb. İntizarlı, ağrılı bir həyat yaşayıb. Şuşasız 
Şuşa ilə döyünən ürəyi misralara köklənib. Dilində Şuşa 
sözü bitmiş bu xanımın harayını bircə qəlbi anlayıb, ürəyi 
dinləyib. Köz-köz olan qəlbində Şuşa həsrətli yaraları qövr 
etdikcə, şeirləri ilə ona məlhəm çəkib. Dilində, ruhunda 
Şuşa sözü bitib:

Dilimdə Şuşa sözü,
Qəlbimdə Şuşa közü
İllərlə davam edər,
Mənimlə qəbrə gedər.
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Orda da dinclik tapmaz,
Gorda da rahat yatmaz,
Ruhum qaçar Şuşaya,
Şəhidlərə haraya.

Ürəyində çəkdiyi vətən ağrılarını misralara düzə-düzə 
özünə, az da olsa, rahatlıq verib.

Onun söz incilərində rast gəldiyimiz həsrət, hicran 
yaralı qəlbinin vətən ağrılarıdır. Beləcə yazıb, yaradıb, 
“Qarabağ” , “ Şuşam” deyə-deyə... Üzü gülsə də, içindəki 
vətən dərdi onunla bir ömür sürüb.

Deyən-gülən qarabağlı,
Ürək dolu, ağız bağlı
Bir mehriban söz soraqlı,
Məyus olub, sönən mənəm,
Xəyallara dönən mənəm.

   Xəyallarının şirinliyində soraqladığı doğma diyarı üçün 
şam kimi əriyən şairə, əlindəki söz çomağına söykənərək, 
vətən dərdi ilə dərdləşir. Bu şirin xəyalların köçündə özünə 
sığışa bilməyən, iç dünyasında var-gəl edən şairə taleyin 
yazısı ilə razılaşsa da, qəlbinin harayında özünə yer tapa 
bilmir. Vətən-vətən deyə-deyə haqq səsini ucaldır. Yaxud, 
köçkün, qaçqın adından çəkinən, bunu özünə sığışdırmaq 
istəməyən Svetlana xanım, misra-misra əzabını yaşayıb. 
Və bu addan əzab çəkib, Qarabağı ilə birlikdə özünə dərd 
ortağı edib.
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Köşkünlüyüm, qaçqınlığım,
Ürək dağım, Qarabağım!

   Hər dəfə onunla fikir ortağı olanda, üz-üzə 
söhbətləşəndə başqa bir dünyanın sahibi oluram. Şuşalı 
günlərinə qayıdan, Şuşalı xatirələrinə köklənən Svetlana 
xanım uşaqlığından tutmuş, ta doğma yurdundan ayrılan 
günə qədər həsrət burulğanında dalğalanan taleyini 
gah sevinc, gah da kədər yaşları ilə yad edir. Ziyalı bir 
ailənin övladı olan və hər zaman təhsil, elm arxasınca 
qaçan bir qızcığazın içində boy atan vətən dərdi onunla 
bir addımlayıb. Lakin, bunlara özündə dözüm tapmaqla, 
ömür yollarının işıqlanan bir gününü də səbrsizliklə 
gözləyib. 

Ümidi itirmədim, mən bircə anda,
Ümidlə yaşadım mən bu cahanda,
Nə dözüm, nə taqət qalmadı canda,
Şuşam, Şuşam deyib, çıxıb gedirəm.

   Kitabdakı şeirlərdə hekayələrdə doğma yurda bağlılıq, 
vətən sevgisi, dostluğa sədaqət, insanlığa sonsuz inam, 
səmimiyyət, xeyirxahlıq, zəhmətsevərlik, halallıq, paklıq, 
ülvi-bəşəri məziyyələr duyulur. 

   Fəlsəfi fikirli şeirləri oxuyarkən, coşqun şəlaləli çayları, 
ürək sərinlədən, durna gözlü, şır-şır bulaqları, səmanı 
dolaşan topa bulud karvanları, uca dağların zirvəsindən, 
dərələrin dərinliyindən keçən şeh ətirli dumanlar-
çənlər, yer üzünün əşrəfi sayılan insanları, mənzil başına 
çatdıran, istək və arzularına qovuşduran qatarlar yaylağa, 
arana köç edən elat karvanları, vətən həsrəti, Şuşalı 
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günlərimiz yaddaş süzgəcindən gəlib keçir. Dünya fani, 
puç olduğundan, insan ömrü də əbədi deyildir və ilahinin 
qismət etdiyi müəyyən zaman kəsiyindən keçir. 

Ölüm ömürləri izləyən müqəddəs bir mələkdir,
Ölümsüz bu dünya axı nəyə gərəkdir?

Bəzən elə olur ki, saatlarla həmsöhbət oluruq. 
Fikirlərindən, söhbətlərindən doymadığım halda vaxtın 
necə gəlib, keçdiyini  hiss etməmişəm. Təkcə onu bilmişəm 
ki, sinəsi, qəlbi vətən eşqi ilə çırpınan bu məğrur qadının 
təfəkkürü, elmi düşüncələri hər kəs üçün bir məktəbdir. 
Və bu məktəbi keçmək, onu dərk etmək, hər birimiz üçün 
müqəddəs və hər zaman bizə lazım olan işıqlı yoldur. 

   Onun Tomris hünəri, Həcər qeyrəti şeirlərində dilə 
gəldikcə, haqqının səsini, həqiqətin harayını aydınca 
görürük. Məhz bu haraydır ki, şair qəlbində dilə gəlir. 
Namus, qeyrət onun daxili aləminin, vicdanının çarmıxa 
çəkilmiş haqq səsidir ki, o bunu dünyaya bəyan edərək, 
gedən var, gəlsin deyir. Bu yalnız əxlaqı, tərbiyəsi, vətənə 
sadəqət və məhəbbəti olan insanlarda özünü ehtiva 
edir. Svetlana xanım  bir şairə alim və vətənpərvər kimi 
duyğularının aynasında bunları əks etdirməyə çalışıb. 
İtirilmiş vətən arzularının, uşaqlığının, gəncliyinin 
arxasınca gedən və bunları misra-misra dilə gətirən şairə 
doğma yurdunun davasını etməklə, öz mübarizliyini hər 
kəsə bəyan edir. Döyüşkən ruhu rahatlıq tapmayan və 
əlindəki qələmi süngüyə çevirərək, müsəllah əsgər kimi 
daim ayıq-sayıqlığı ilə vətənə keşik çəkir.
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O gözəl vətənə düşərsə yolun,
Daş olub, qayatək qallam Şuşada.
O kiçik həyətdə moruğa dönüb,
Babamın iyini allam Şuşadan.

Bəlkə də Allahın bir möcüzəsi oldu, yada ki, onun haqq 
səsi Allahına çatdı ki, ömrünün bu ahıl yaşında vətən 
ağrılarına son qoyuldu. Hər zaman şən əhval-ruhiyyədə 
olmasını deyən, içindəki həsrətin rahatlıqla bitməsini 
səbrlə gözləyən, gözəl bir sonluqla başa çatmasına inamını 
itirməyən qadın, nəhayət, doğma yurdunun azadlığını 
qeyd etdi. Xatirələrini dilə gətirdikcə, həm sevinir, həm 
də kövrəlirdi. Son anda bunu da deməkdən çəkinmədi ki, 
atamın ruhunu şad edib, onun məzarını ziyarət edəcəm. 
Qəlbindəki Şuşa közünü özü ilə qəbrə yox, elə bu dünyada 
söndürdü. Daha o köz yoxdu, daha o həsrət yoxdu. Təkcə 
o yerləri gedib, görmək, o gözəlliyi yenidən duymaq var.

   Bir alim kimi, dilimizin mükəmməlliyi uğrunda 
çarpışan, bir çox dillərdə türk sözlərinin yer almasını sübuta 
yetirən Svetlana Şamil ömrünü əbəs yerə yaşamayıb. O, 
əlində qələmi, qəlbindəki mübarizliyi ilə birlikdə vətəninə 
xidmət edib. Mübariz qadın bu gün yurd həsrətini, vətən 
sevinci ilə əvəz edib. Onu bu münasibətlə təbrik edir və  
tezliklə doğma yurdumuz Şuşamızda tam qələbə gününü 
qeyd etmək arzusu ilə...

Nəcibə İLKİN
AYB və AJB- nin üzvü, 

                            şair-publisist
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ŞUŞANIN POETİK XƏRİTƏSİ

...Onun şeirlərini həzin xatirələr kimi də oxumaq 
mümkündür, poeziya kitablarını Şuşanın poetik xəritəsi 
kimi də vərəqləmək olar. Dilçi-alim, şairə və publisist 
Svetlana Şamil az ömür yaşamayıb, üstəlik də onun 
yaddaşı nənələrindən, babalarından qalma unikal, 
mürəkkəb tarixi-etnik şifrələrin daşıyıcısıdır. 

Filoloq-alım, dilçi, slavyanist, müqayisəli 
ədəbiyyatşünaslıq və tərcüməşünaslıq üzrə ölkəmizin 
azsaylı peşəkar mütəxəssislərindən sayılır bu intellektual 
xanım. Son illər isə həm də doğma Azərbaycan dilinə 
poetik vurğunluğunu nümayiş etdirir: şairə, otuz il 
müddətində yaralı bağrımıza çevrilmiş sevimli Qarabağa 
və uşaqlığının cənnətini yaşadığı, əziz ana-ata yurdu 
Şuşaya yönəli ədəbi-fəlsəfi qəmginliyini özündə əks 
etdirən iki poeziya kitabı ilə ədəbiyyatsevərlərin marağını 
öz bədii yaradıcılığına yönəldə bilib.

Onun şeirlərində qədim Şərq, modern Avropa, 
klassik rus və doğma Azərbaycan – türk poetik-estetik 
texnologiyaların sintezini görürük. Müxtəlif janrlarda 
qələmə aldığı poetik əsərlərində etnoqrafik incəliklərinə 
qədər Şuşanın ədəbi xəritəsini cızdığını sezirik. Qarabağ 
və Şuşa, işğal altında qalan doğma yurd yerləri, eləcə 
də uşaqlığında addım-addım gəzdiyi məkanlar, 
ulularının basdırıldığı qəbirstanlıqlardan tutmuş, ta dağ 
zirvələrinə qədər, bulaqlardan – çaylardan başlamış, 
Qafqazın mədəniyyət mərkəzi, musiqi konservatoriyası 
sayılan şəhərin dolanbac küçələri, koloritli, elitar, 
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meqapolis sakinlərinə  qədər rəngarəng  hadisələrlə,  
nəsillərlə, şəxslərlə  bağlı real,  fəqət, fəlsəfi-poetik 
mənzərələri, cizgiləri oxumaq olduqca maraqlı, estetik, 
düşündürücüdür. 

Svetlana xanım  ən adi hadisələrə, xatirələrə, şahidi olduğu 
olaylara,  düşündüyü  məqamlara  elə  incə formalarda 
poetik işıq salır ki, onu Şuşada doğulmayan, damarlarında 
Şuşa bulaqlarının suyu kimi saf qan axmayan, ruhunda 
Qarabağın bərəkətli torpağlarına sevgisi olmayan, uşaqlığı 
o gözəl diyarda keçməyən şəxs heç vaxt yaza, oxucularının 
gözləri qarşısında, təxəyyülündə canladıra bilməz.         
Təsəvvür edək, uzun ömür sürmüş, duyğulu bir yaradıcı 
və intellektual xanım həyatının ahıl çağında onu qəfil 
gözləyən tarixi hadisələrdən əvvəl bunları yazır: 

Gedirəm, əlvida, dağlar, a dağlar,
Şuşa həsrətilə dərdi-sərimi,
Sizlərə əmanət qoyub, gedirəm, 
Həsrət gözlərimi sıxıb, gedirəm...

Doğma diyarına, əziz Şuşaya qayıtmağa inamı öləzləyən 
bir vaxtda, 2020-ci ilin 44 günlük möhtəşəm qələbələrlə 
dolu bir savaşın Zəfərinin şahidinə çevrilən yaradıcı 
xanımın ruhu necə sevinc dənizinə qərq olmasın?!. 
Svetlana Şamilin “Şuşa közü” adlı növbəti yeni poetik 
toplusunda - “Qarabağ”naməsində başqa mövzularda 
qələmə alınmış şeirlərə yer verilsə də, kitabın əsas xətti 
Şuşa, onun insanları, bərəkətli torpağı, bir sözlə, şairənin 
doğma ana diyarı simasında, vurğunu olduğu Vətəninin 
poetik ruhuna həsr etdiyi həzin, bir qədər kədərli, çox 
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hissəsi sevinc dolu tarixinə - keçmişinə, qələbələr yazılmış 
bu gününə inam dolu fəlsəfi-bədii fikirləri təşkil edir.

Kitabdakı poetik portretini əks etdirdiyi insanlar 
belə, Şuşa nəfəsli, Qarabağ ruhludur. Şairə bəzən həzin, 
bəzən vurğunluqla, əksər hallarda isə sərt baxışlarını 
sərgiləyərək, poetik qəhrəmanlarının - real şəxslərin 
rəngarəng obrazları vastitəsilə şuşalıların koloritli 
surətlərini oxucularının gözünün önündə canlandırmağı 
bacarır.

Bu lirik-poetik əsərlərlə tanış olarkən, müəllifin, bədii 
sözlə deyil, sanki Şuşa xalçalarında istifadə olunan təbii 
boyalarla ədəbi obrazların portretini cızdığını müşahidə 
edirik. Şeirləri ilə Şuşanın xəritəsini canlandırmağa 
çalışan şairənin təsəllisi də məhz bundadır: əsrlər və 
nəsillər gəlib keçəcək, Azərbaycan – Qarabağ – Şuşa adlı 
möcüzə heç vaxt unudulmayacaq, hər zaman seviləcək, 
əzizlənəcək. Hər bir yaradıcı şəxs, şair, yaxud yazıçı bu 
müqəddəs üçlüyün yeni obrazını, Vətənə sonsuz sevgini 
ədəbiyyatda, poeziyada əbədiləşdirməyə səy göstərəcək. 
Svetlana  Şamil bir poetik nəfəs - maraqlı  imza sahibi kimi  
necə, bu sənət   uğuruna  nail ola bilib!? Bu qiymətləndirməni 
isə “Şuşa közü” kitabındakı maraqlı şeirləri ilə tanış 
olacaq ədəbiyyatsevərlərin ixtiyarına buraxırıq...    

Aydın XAN ƏBİLOV

Yeni Yazarlar və Sənətçilər 
İctimai Birliyinin sədri,  

yazıçı-kulturoloq



VƏTƏN HARAYI
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ŞUŞA KÖZÜ

Dilimdə Şuşa sözü,
Qəlbimdə Şuşa közü.
İllərlə davam edər,
Mənimlə qəbrə gedər.

Gorda da dinclik tapmaz,
Orda da rahat yatmaz.
Ruhum qaçar Şuşaya,
Şəhidlərə haraya.

Qara bağım - Qarabağ,
Dağ başında qara bax.
Erməni xisləti ilə, 
Viran oldu Qarabağ.

Ömrü başa vurmuşam...
Səksən yaşa dolmuşam.
Gözümün kökü saralıb,
Qarabağ işğalda qalıb.

Şuşa-cənnət məkandır,
Mədəniyyət mərkəzi,
Ziyalılar vətəni,
Şuşa Azərbaycandır!

2019
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QİBLƏGAHIM

Qarabağım - sinə dağım,
Viran qalmış “Güllü bağım”.
Şuşa göz yaşım, üzük qaşım,
Həsrət ilə keçən yaşım.

Qarabağım - “İsa bulağım”
Qarabağım - “Xanbağım”,
Qarabağım - yaylağım, dağım,
Şuşa – qibləgahım.
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BEŞİYİM - QARABAĞ

Şuşa beşiyim, evim-eşiyim,
Ümidim, nisgilim, həsrətim,
Uşaqlığım, cavanlığım, gəncliyim.
Doğma Azərbaycanımın gözəl vətən torpağı,
Füsünkar Qarabağı.

Rus imperiyasının yaratdığı
Erməni respublikası - qanlı məkanı.
Düşmən tapdağı, şəhid qanı,
Atamın dağıdılmış məzarı,
Anamın ahu-zarı...

Həsrət qalacağıma inanmazdım,
Əgər siyasətin qurbanı olmasaydı.
Əgər mənfur qonşu, torpağıma göz dikməsəydi.
Vətənimin işğal olunmuş
Əzəli-əbədi torpağı,
Qarabağı! Ən ağrılı yerim,
Fərəhim, şərəfim, fəlakətim.
Ömrümün ən şirin və ən acı xatirələri,
Köçkünlüyüm, qaçqınlığım,
Ürək dağım, Qarabağım!
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GEDİRƏM 

Artıq 30 ildən çoxdur ki, 
Qarabağ həsrəti bitmir.

Zamanım azalıb, vaxtım çözülüb,
Əlim həsrət ilə sizdən üzülüb,
Ayrılıq illəri səfə düzülüb,
Həsrətli gözümü sıxıb gedirəm.

Həsrət qismət oldu, ömrümə mənim,
Oldu həyatıma, canıma qənim,
Həsrətin üzünü  gözümlə görüb,
Dərdimi gözümə yaxıb gedirəm.

Dağlandı ürəyim çox qan ağladı,
Şuşanı görməyim nə vaxta qaldı?
Bu tale yolumu uzağa saldı,
Həsrətdən od tutub yanıb gedirəm.

Gedirəm, əlvida, dağlar, a dağlar,
Şuşa həsrətilə dərdi-sərimi,
Sizlərə əmanət qoyub, gedirəm.
Həsrət gözlərimi sıxıb, gedirəm.

Ümidi itirmədim, mən bircə an da,
Ümidlə yaşadım mən bu cahanda, 
Ömür vəfa etmir Şuşanı görəm,
Ümidi bağrıma basıb gedirəm.

 2019
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ÜZÜ SOYUQ DAĞLAR

Bir neçə şeirdə, üzümü dağlara tutub 
Şuşanı soraqlayıram...

Üzü soyuq ulu dağlar,
Arxanızda Şuşam qaldı.
Atam qaldı, babam qaldı,
Ayrılığı yağı saldı,
Oylaqlarım orda qaldı.

Arxanızda  göy çəmənim,
Baxçamızda yasəmənim,
Qırxbuğunum, kəklikotum,*
Turşsuyum yaylağım qaldı.

Üzü soyuq qarlı dağlar,
Harayıma çatın, dağlar!
Cənnət adlı məkan qaldı,
Arxanızda Şuşam qaldı.

*Müalicəvi ot adları
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QALX, EY AZƏRBAYCAN!

Xalqım başın itirib, 
İtaət adası bitirib.
Millət sanki tora düşüb,
Od-alov içində bişib.
Mənliyi də alınıb,
“Hay”lara* da, satılıb.
Adı dözümlü qoyulub,
Köləlik qazanında qovrulub,
Var-dövləti soyulub.

Arzu istəyi çox,
Qalxmağa taqəti yox.
Bu nə haldır, bir oyan,
Qalx ayağa Azərbaycan!
Köləliyin daşın at, 
Tarixinə nəzər sal.
Qəhrəman türk elinin, 
Sən də bir parçasısan.
Adını özünə qaytar!
Başını yerinə qaytar!
Mənliyinə sahib çıx!
Qalx, xalqım, qalx!
Qanla gedən torpağı,
Qanla da geri qaytar!
Qalx! Qalx! Ey Azərbaycan!!!

2019
*Hay - erməni 



Şuşa közü

21

GÖZƏL ŞUŞA

Gözüm həsrət qalıb gözəl üzünə,
Bir də nə vaxt çıxam, “Cıdır düzü”nə?
Canım qurban o ləhcənə, özünə,
Şeirin-sənətin vətəni Şuşa.

Şəfalı havanda nəfəs alardım,
«Əjdaha» bulaqda feyziyab olardım.
«Xan kəndinə» gedib qonaq qalardım,
Gözəllər gözəli cənnətim Şuşa. 

Hara getsəm, içimdə bir ağrısan,
Qulağımda hey səslənən ağısan,
Harda olsam, sən mənə göz dağısan,
Gözəllik mülkünün sultanı Şuşa.

Alp dağları, İtaliya
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VƏTƏN OĞLU

Həyat mübarizədir,
Dözüm, itaət nədir?!
Ayağa qalx türk oğlu,
Şərəfli illərə doğru.
Parçalanmış torpağına,
Sahib çıx, geri qaytar!

Canından, qanından keç,
Müharibə yolunu seç.
Bu bir labüdlükdür:
Torpaqsız vətən olmaz,
Vətənsiz insan olmaz.
Vətəni geri qaytar!

Dərbəndi, Dağıstanı,
Cənubi Azərbaycanı,
Borçalını, İrəvanı,
Zəngəzur, Qarabağı,
O qəhrəman adını, 
Şərəfini-şanını,
Bütöv Azərbaycanı
Qaytar! Sən geri qaytar!
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ÖLƏCƏYƏMMİ?

Otuz ildir ki, Şuşasız yaşayıram. 
Bu, nə qədər çəkəcək bilinmir, 
həsrətin sonu görünmür.

İndi də qəlbimi, bir ağrı didir,
Şuşanı görməmiş, öləcəyəmmi?
Dərd alır üstümü, içimdən keçir,
Bir daha Şuşanı görəcəyəmmi?

Nə qədər, həsrət çəkmək olarmış,
Nə qədər, gözlər yaşla dolarmış,
Nə qədər, qulaq səsdə qalarmış,
Bu ağrı bitməmiş öləcəyəmmi?

Yaşlaşmışam, zamanım yetişir,
Vaxt gəlir, ömür payı da bitir.
Qəlbimdən bir ağrı, həyəcan keçir,
Şuşanı görmədən köçəcəyəmmi?

 2019
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HARAY! HARAY! AY HARAY!

Haray, haray, ay dağlar!
Dilim qabar, ay dağlar,
Ürəyim zünnar bağlar,
İçimdə bir ağrı var.
Harayım sizi dağlar,
Şuşadan bir xəbər var?

Şəhərlər dəyişilir,
Təzə evlər tikilir,
Yeni nəsillər gəlir,
Şuşadan bir xəbər var?

Bəs Şuşa nə haldadır?
Başı qalmaqaldadır?
El-obası hardadır?
Şuşadan bir xəbər var?

Şuşasız yaz, yaz deyil,
Danışıqlar döz deyir,
İyirmi beş il az deyil,
Şuşadan bir xəbər var?

Yolları kəsilən  Şuşam,
Qanla əkilən Şuşam,
Yanıb, tökülən Şuşam,
Haray, haray, ay dağlar,
Şuşadan bir xəbər var?
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GÖRÜRƏM

İçimdə tufanlar, qasırğalar var,
Çölümdə bir aydın şəhər görürəm.
Bu fələk amansız, insafı yoxdur,
Boğulan səsimdə qəhər görürəm.

İnsanlar vəfasız, dünya vəfasız,
Bu fani dünyanı kədər görürəm.
Qaçqın düşərgələr, məcburi köçkünlər,
Didərgin üzlərdə nələr görürəm.

Gözəllər gözəli Şuşa şəhəri,
Ürəklər yanğısı, dillər əzbəri,
Zaman öz hökmünü verəndən bəri,
Elin gözlərində kədər görürəm.
Şəhid xiyabanlı şəhər görürəm.

1998
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DÖZƏ BİLMİRƏM

Burada qeydə alınan yer adları, Şuşanın gəzməli, 
görməli yerlərinin bir hisssidir

Ay doğma  vətənim, Şuşa yaylağım.
Ay “Cıdır düzü”m, “İsa bulağı”m,
“Topxana”, “Qızıl qaya”, “Xanqızı bulağı”,
“Xan bağı”, “Çanaqqala”, “Şəmilin bağı”,
“Ərimgəldi”, “Güllü bağça”, “Əjdaha bulağı”,
“Qara qaya”,“Aşağı-Yuxarı Daşaltı”, “Qırxpilləkən”,
“Bitti tala”, “Gəncə qapısı”, “Üç mıx”,
“Turşsu”, “ Səkili bulaq”, “Saxsı bulaq”,
“Şırran”, “Döltələb”, “Çarıx bulaq”,
“Qotur bulaq”, “Qotur su” və başqaları...
Düşmən məni sizə həsrət qoyubdu.

Səhər dumanını başına örtən,
Ay qoca “Kirs dağı”, “Bazar başı”
“Meydan bulağı”, “Barı başı”,
Mən bu ayrılığa dözə bilmirəm!
Ziyarət etməyə ata məzarın,
Mən gedə bilmirəm, gedə bilmirəm.

Gəzməli, görməli gözəl Vətənim,
Təbiətin füsunkar yaylağı Şuşa,
Mən bu ayrılığa dözə bilmirəm!..

*Şuşada yaylayan ailələrin başçıları, Aranda işlədikləri üçün 
hər şənbə-bazar Şuşaya  qayıdırdılar. Xanımlar, bəzənib-düzənib 
“Ərimgəldi” adlı seyrəngaha gedirdilər ki, Şuşanın girəcəyində onları 
qarşılasınlar. Oradan Şuşaya gələn dolama yollar görünərdü. 
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VƏTƏN TORPAĞI

Oğullar qoruyur torpağı, vətəni,
Oğullar qoruyur həm səni, həm məni,
Analar, başınızı dik tutun!
Südünüz şəhidlərə halal olsun!
Oğullara, şəhidlərə eşq olsun!
Qanla gedən torpağı,
Qanla da qaytaraq ki,
Vətən sağ olsun!

Şəhidlər torpağa qovuşur,
Şəhidlər torpağa çevrilir
Torpaq vətəndir.
Vətən torpağı müqəddəsdir.
Torpağı qoruyaq ki,
Vətən sağ olsun!
Şəhid qanı, vətən torpağı!
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ZAMAN KEÇİR 

Zaman keçir, vaxt uzanır,
Şuşa həsrəti qəlbimə işləyir.
Od tutub yanıram, közü qaralır,
Şuşalı günlərimin hər anı, hər günü,
Xatirələrə çevrilir, açıq yaralar bağlanmır...
 Havam çatmır, həqarətdən boğuluram
-Görəsən, bu həsrət nə qədər davam edəcək?!
Bəlkə son mənzilə mənimlə gedəcək?
Oradada, məni incidəcək...

Macarısan, Balaton, may, 2018
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VƏTƏN

Vətən, and yerim!
Azadlığı sevincim.
İtirilmiş torpaqları kədərim.
Şəhidləri fəxrim.
Qəhrəmanları fəxarətim.
Vətən-babaların üz qoyduğu,
Müqəddəs torpaq, 
Vətəni canımızla, qanımızla qoruyaq!
Vətənsiz olmayaq!..
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İTİRDİM ŞUŞANI

İtirdim Şuşanı, tapa bilmədim,
Yuxuma girəndə yata bilmədim,
Bu dərdi, dərdlərə qata bilmədim,
Bu, dərdin əlindən qaça bilmədim.

İçimdə ağrılar, üzümdə qayğı,
Sel olub, vətənə axa bilmədim.
Düşmənin səddini aşa bilmədim,
Ömür keçdi, vətənə dönə bilmədim...
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QAÇQINLIQ

Elim-obam qaçqın düşdü, səpələndi,
Vətən dərdi, ildən-ilə təzələndi.
Həsrət düşdü qismətinə,
Arzuları zədələndi.
Kimlər harda, kimlər darda,
Qırıldılar...
Yerləri də bilinmədi.

Torpağıma düşmən girdi,
Qarabağım güllələndi,
Qaçqın düşdü, köçkün düşdü,
Elim-obam səpələndi.
Başlarına kül ələndi,
Qəbir yerləri olmadı,
Məzarları orda-burda təpələndi.

2000
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YENƏ ŞUŞADAN YAZIRAM

Bütün ağrılar yalandı, dünya, 
Vətən həsrəti yamandı dünya. 

Svetlana Şamil

Vətən-içimdən keçən bir ağrı,
Ürəyim, göz bəbəyim, məhəbbətim,
İtirmək qorxusu, həsrətim.
Nələr gəlmədi başına...
Kimlər göz dikmədi torpağına, daşına,
Canlar-qanlar bahasına qorunanım,
Gələcək nəsillərə ərmağanım,
Adım-sanım Azərbaycanım!

Həyatımın ən ağrılı itkisi Şuşam,
İçimə çökdü, düşmənə nifrətə çevrildi.
Atamın, babamın uyduğu torpaq,
Anamın həsrət çəkdiyi ev.
Vətən! 
Uğrunda canından keçməyə hazır olan,
Şəhidlik zirvəsinə qalxmağı bacaran,
İgidlərin var olsun!
Vətən! Müqəddəs torpaq!
Şuşam! Qarabağım! Qibləgahım!
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UCA DAĞLAR

Harda dağ görürəm,
Şuşanı soraqlayıram...

Ay görünən uca dağlar,
Ağ papaqlı, ağ kürklü
Qocalardan qoca dağlar,
İçimdə bir həsrət ağlar.

Vətənimdən ayrı qaldım,
Yolumu sizlərdən saldım,
Ətrini sizlərdən aldım.
Yaralarım təzələndi,
Əlcək olub, çözələndi.

Qubadayam, Şahdağdayam,
Unutdum ki, haradayam
Elə bildim Şuşadayam,
İçim yandı, pöşələndi.

Dərdimi kimə söyləyim?
Neyləyim? dözə bilmirəm 
Hara gedim? kimə deyim?
Nədən başıma kül ələndi?
Neyçün vətənim güllələndi?
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QININDAYMIŞ

Dağdan qaçqın oldum, dərəyə düşdüm.
Vətənsiz yaşadım, kələyə düşdüm.
Otuz il gözlədim, tələyə düşdüm.
Satqınlar, sən demə, yaxındaymış.

Şuşanın şöhrəti dünyaya məlum,
Onu qurban verdi bir neçə məlun.
Gözəllikdən xalqı etdilər məhrum,
Vətən xainləri pusqudaymış.

Xalqımın şərəfi əllərdə qaldı,
Düşmən qeyrətimi dillərə saldı.
Erməni xisləti, xəstə xisləti,
Rusa arxalanıb, torpaq qazandı,
Sən demə, rəvac verən yaxındaymış,
Vətən xainləri qınındaymış.
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BÜTÖV AZƏRBAYCAN

Azərbaycan - evim, Şuşa - beşiyim,
Muğam laylam, Ordum - keşiyim!
 
Möhkəm dayan, vətən oğlu!
Unutma ki, torpağına,
Min məkirlə göz dikən var.
Unutma ki, hər tərəfdən,
Torpağını zəbt edən var.

Biri Şimal-Cənub edib,
Biri Dağıstanı işğal edib,
Biri isə dövlət qurub,
 İrəvan şəhərini
Özünə paytaxt yaradıb.

Unutma ki, bu torpaqlar,
Babalardan bizə qalan bir mirasdır.
İtirilmiş hər parçası,
Parçalanmış ürəyimdi,
Parçalanmış Azərbaycan!

Sərhədlərdə möhkəm dayan!
İtirilmiş torpaqları qaytarmaq eşqilə yan!
Güclən! Güclən!
Qaytar! Qaytar, nəsillərə,
Bütöv bir Azərbaycan!
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MƏN ŞUŞADA DOĞULMUŞAM

Mən Şuşada doğulmuşam,
Musiqilə, şeirlə yoğrulmuşam.
Otuz ildir, namus-qeyrət mövzusudur,
Mənim Şuşam...
Necə deyim, həsrət çəkib yorulmuşam?!

Vətənimin bir parçası,
Od püskürən ürəyidi,
Mənim Şuşam!
Gözlər yolda, qulaq səsdə.
Bu arzunun alovunda,
İllər boyu qovrulmuşam.
Necə deyim, həsrətindən yorulmuşam,
Mənim Şuşam?!

Ay tutulub, günəş batıb,
Adım batıb, bəxtim yatıb.
Nankor qonşu torun atıb,
Təcavüzdən yıxılmışam.
Necə deyim, tükənmişəm, yorulmuşam,
Mənim Şuşam?!

Düşmənimi məhv edəcəm, vuruşacam,
Bir gün sənə qovuşacam,
Mənim Şuşam!
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     KÖNLÜMƏ ŞUŞA DÜŞÜB

Həsrətini çox çəkmişəm,
Qəm bostanı əkmişəm,
İçim yanıb, dözmüşəm,
Ürək hər şeydən küsüb,
Könlümə Şuşa düşüb.

Ürəyim orda qalıb,
Düşmən lövbərin salıb,
Ömür keçib, ötüşüb,
Könlümə Şuşa düşüb.

Yaman düşüb könlümə,
Az qalıbdır ömrümə,
Kaş öləydim, görüşüb.
Könlümə Şuşa düşüb.

Həsrət içimdən keçdi,
İntizar məni seçdi,
Ömrüm Şuşasız keçdi,
Şamil* hamıdan küsüb,
Könlümə Şuşa düşüb.

*Müəllifin soyadı
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GÖZƏL BAKI

Günəş səhər tezdən yuxudan durdu,
Qızıl saçlarını Xəzərdə yudu.
Dünyaya nur saçdı, gözəlliyilə,
Bu gözəllikdən vəcdə gələrək,
Xəzər bir qədər də gözəlləşərək,
Bir dünya yaratdı, adı məhəbbət.

Yayıldı dünyaya yayıldı sevgi,
Oyandı gül-çiçək, gözəl təbiət,
Yaşamaq həvəsi, arzu, mərhəmət,
Oyatdı sahildə qədim şəhəri.
Yox etdi qəlblərdən qəmi-kədəri.

Günəşlə, Xəzərlə vəhdət yaratdı,
Gözəllər-gözəli bu qədim şəhər.
Şəhərlər gözəli oldu bu şəhər.

Bakı, Bilgəh. 2016
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ŞUŞA TACDIR

Bir dağ var, başı tacdır.
O tacın adı Şuşa,
Ora cənnət-məkandır,
Ora Azərbaycandır.

Bir üzük var, qaşı yox,
Üzük Azərbaycandır.
Şuşa üzüyün qaşı,
O gözəl Qarabağdır.

Can, can Azərbaycan!
Qanadın yaralanıb,
Torpağın parçalanıb,
O, gözəl Qarabağın,
O, musiqi qaynağın,
İndi düşmənə qalıb.

Xalq ayağa qalxmalı,
Bir yumruq olmalı,
Qanı qanla yumalı.
Torpağa sahib çıxıb,
Müqəddəs bayrağı,
“Cıdır düzü”nə sancmalı!
Şərəfim - Azərbaycan!
Şöhrətim - Azərbaycan!

Bakı, 2016
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ŞƏHİDLƏR XİYABANI

Həm matəm, həm qürur yerimiz,
Düşmənin qarşısında əyilməyən belimiz,
Torpaq uğrunda canından keçənlərimiz,
Neçə-neçə oğullarımızın iz qoyduğu vətən torpağı,
Şəhidlər Xiyabanı!

Azərbaycanın qəhrəman oğul-qızları,
İlham və Fərizəmiz - sevgi dastanımız.
Fəxrimiz - Şəhidlərimiz.
Müqəddəs yerimiz,
Həm matəm, həm qürur  yerimiz.
Tarix məkanımız!
Şəhidlər Xiyabanımız!
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ŞUŞASIZ YAŞAYA BİLMİRƏM

Hər keçən gün həsrətimi artırır,
Hər ötən gün ürəyimi yandırır,
Şuşasız yaşaya bilmirəm!

Fələk yazımı yazıb,
Ağzımın dadı qaçıb.
Havam, suyum çatışmır.
Başım bir an qarışmır,
Ürək küsüb, barışmır.
Şuşasız yaşaya bilmirəm!

Dağına qırov düşüb,
Düşmənə girov düşüb,
Yolunda qanqal bitib,
Yaşam ləzzəti itib.
Şuşasız ürəkdən gülmürəm!
Ürəksiz yaşaya bilmirəm!

 1999
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HARAY, AY ULU DAĞLAR

Dağlar məni eşitmir, haray çəkirəm.

Ay haray, ulu dağlar!
Başı dumanlı dağlar!
Yolları bağlı dağlar!
İçimdə bir püskürtü,
Qəlbimdə bir haray var!

Bu haray sinə dağı,
Bu haray torpaq dağı,
Bu haray vətən dağı.
Haray! Haray! Ay dağlar!

Şırım-şırım torpağın,
Səngərləşmiş harayı
Səngərlərdən yüksələn,
Haray, Şuşa, harayı.
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TORPAQ

Gör kimləri sən qoynuna almısan,
Gör nələri udub, özünə qatmısan.
Hər nə desən, səndə var.
Torpaq, sən nə varlısan!

Al-əlvan lalələrin,
Ağacların, güllərin,
Ətirli çiçəklərin,
Yaradanı olmusan.

Qədim qərinələrin,
Gizli xəzinələrin,
Sağalmayan dərdlərin,
Tarixin, gələcəyin,
Ümid yeri olmusan.

Torpaq, candan şirinsən,
Sən bəşəriyyətinsən.
Uğrunda qan tökülür,
Milyon-milyon insan,
Bir-birini öldürür.
Taleyi ilə barışır,
Yenə sənə qarışır!

                           2000
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MƏN TORPAĞAM

Mən torpağam, üstümə qan tökülüb,
İgidlərim uğrunda öldürülüb,
Qız-gəlinlər məndə əsir düşübdür,
Onların ruhunu ovutmaq gərək.

Mən torpağam, torpağa da bağlıyam,
Mən torpağam, mən torpaq haraylıyam.
Mən torpağam, anam torpaq hardadır?
Qarabağım, Şuşam işğal altındadır.

Əlim çatmır torpağıma-daşıma,
Köçənlərim o torpaqda yatıbdır.
Düşmən torpağıma göz dikən gündən,
Müqəddəs torpağım parçalanıbdır.

Torpağam, torpağa qovuşam gərək,
Torpağam, torpağa qarışam gərək,
Bir parça torpağam, alışam gərək,
Odumla düşməni yandıram gərək.

Torpağı düşməndən azad etməkçün,
Bütün döyüşlərə qatılam gərək.
Mən torpağam, torpağımdan aralı,
Düşmənin əzmini sındıram gərək!
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NOSTALJİ 

                                                   Alp dağlarında olarkən.

Dağlar, bizim dağlara oxşayırsız,
Şuşamın ətrini sizdən alıram.
Yoxsa dözümümü siz yoxlayırsız?
Mən sizə baxanda alovlanıram,
O dağlar gözəlin yada salıram.
Çətindir ayrılıq, çətindir hicran,
Vətən həsrətidir məni yandıran.

Erməni dağ çəkir vətənin sinəsinə
Qovuşmaq gününün vaxtı bilinmir.
Deyirlər, Şuşadakı Alban kilsəsin
Erməni çevirir öz kilsəsinə.
Qənim kəsiliblər toponimlərə*,
İşğal etdikləri torpaqları,
Yerli əhalidən təmizləyirlər.
Didərgin salıblar bir milyon xalqı,
Rusiyanın mövqeyin dəstəkləyirlər.
Daşnaqlar, Qarabağı zəbt eyləyiblər,
Şuşa qalasını mənimsəyiblər,
Otuz ildir Şuşadan biz ayrılmışıq,
Erməni işğalına məruz qalmışıq.

*Qədim yer adları
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ERMƏNİ XİSLƏTİ

Qarabağım, şəhid qanı ilə əkildi,
Sinəsinə səngərlərdən çarpaz dağlar çəkildi.
Şəhərləri xarabazara çevrildi,
Budur, erməninin xəstə xülyası,
Terrorçu millətin torpaq iddiası.

Böyük Ermənistan xülyasını yaradıb,
Ermənini dünyaya yazıq kimi tanıdıb.
Bu cılız erməninin iştahasına bir baxın,
Arxasına güvənir, qətliamlar törədir.
Forpost* olur alçalır, ianələr dilənir,
Harda beş gün yaşadı, torpaq mənimdi deyir,
Başından zərbə alıb, sonra dizinə döyür.

“Nə işi var ermənin bu torpaqda?!
Əgər ölmək istəmirsə, rədd olub, getsin,
Əl çəksin işğalçılıqdan, torpaqları tərk etsin,
İti qovan kimi qovarıq onu”
Budur erməni iddiasının sonu!

“Sən kimsən mənə şərtlər qoyursan?!
Düşüb qapı-qapı şayiə yayırsan.
Gedib, güclülərin dabanın yalayırsan,
Sonra da “Qarabağ Ermənistandır” deyirsən.”
Başını daşa döyürsən, böyük qələt edirsən.

*Forpost - himayəyə möhtac olan qurum
**Dırnaq içindəki sözlər hörmətli Prezidentimiz 
İlham Əliyevə məxsusdur.
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ŞUŞA BAYATILARIM

Aylar, illər ötüşür,
Şuşa yadıma düşür.
Düşmən yolları kəsir,
Ümid yaman tələsir.

Vətən, qürbətə döndü,
Qəlbimin odu söndü.
Fələk, öz işin gördü,
Yaxın, uzağa döndü.
                      
Şuşa dünya gözəli,
Şeir-sənət əzəli,
Dili, şirin məzəli,
Qarabağın gözəli.
  
Qonaq-qaralı vətən,
Qəlbi, yaralı vətən.
Düşmən tapdağı altda,
Eldən, aralı vətən. 
            
Şuşanın göz dağı var,
İçimdə, döz dağı var.
Yolum düşərsə, bir gün,
Ölüb də, qalmağı var.
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Şöhrətli-şanlı Şuşam,
Torpağı, qanlı Şuşam,
Şəhid məlallı Şuşam,
Başı bəlalı Şuşam.

Dumanlı, çənli Şuşam,
Dağlı, çəmənli Şuşam.
Həsrət qaldım üzünə,
Çıxam “Cıdır düzü”nə.

Yuxularıma gələndə,
Üstümə bir gün doğur.
Sən yadıma düşəndə,
Məni bir qəhər boğur.

Saçlarını dara bax,
Xar üstündə qara bax.
Arzular çin olaydı, 
Qayıdaydı Qarabağ.

Şuşa düşdü dara bax, 
Dərdlərimi ara bax.
Həsrətdən təngə gəldim,
Yolu bağlı Qarabağ.
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Yandım, cızdağım çıxdı,
Həsrət evimi yıxdı.
Bu dərdə dözmək olmur,
Dərdlər sinəmi yaxdı.

Dağ başında qara bax,
Dumana bax, qara bax,
Aləm yaddan çıxsa da,
Unudulmaz Qarabağ.

Dərdim bircə Qarabağ,
Qara bəxtim-Qarabağ.
Parça-parça doğransam,
Yaddan çıxmaz Qarabağ.

Yad etsən Qarabağı,
Sinəm üstdə çək dağı.
Qanımla bütöv edərəm,
Parçalanmış torpağı.
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ŞOK XƏBƏR

Dedilər Şuşada zəfər çalmışıq!
Dedilər Şuşanı geri almışıq!
Şaxə qalxmış həsrətin
Dedilər sonu görünür,
Ordumuzun sayəsində,
Haylar geri sürünür.

Bilmədim ağlayım, yoxsa ki, gülüm,
Sevincdən, həyəcandan az qaldı, ölüm.

Salam, gözəl Şuşa, gözlərin aydın!
Mən xoşbəxt olmazdım, qayıtmasaydın!
Salam, dövlətimin şərəfi-taxtı
Xalqımın mədəniyyət paytaxtı!

Salam, yerlə-yeksan Qarabağım!
Erməni faşizminin bir nümunəsi,
Vandallığın erməniçilik zirvəsi..
«Salam, gözəl Şuşa, biz seni dirşəldəcəyik!
İşğaldan azad olmuş Qarabağda
Ağıllı şəhərlər tikəcəyik!»*

2021

* Sözlər hörmətli Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə məxsusdur.
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MƏNƏM 

Yadlar məni xöşbəxt sandı,
Üzüm güldü, içim yandı,
Ən yaxınım məni dandı,
Hər cəfaya dözən mənəm,
Əlin göydən üzən mənəm.

Nədən məni dindirmədi?
Nədən üzümə gülmədi?
Qiymətimi o, bilmədi.
Soyuq üzdən donan mənəm.

Acı sözlər mənə qənim,
Nədən olmadı həmdəmim?
Şirin arzum, oldu qəmim.
Alışmadan yanan mənəm,
Qəm gölündə üzən mənəm.

Deyən, gülən, Qarabağlı,
Ürək dolu, ağız bağlı,
Bir mehriban söz soraqlı,
Məyus olub sönən mənəm,
Xəyallara dönən mənəm.
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CAVANLIQ

Cavanlıq aldatdı məni,
Sevməyənə satdı məni.
Taleyimlə barışmayıb,
Dəryalara atdı məni,
Dalğalar oynatdı məni.

Nəsihətlərə baxmadı,
Həzin bulaq tək axmadı.
İstəyinə o, çatmadı.
Dəryalara atdı məni,
Dalğalar oynatdı məni.

Dəliqanlı etdi məni,
Vədəsiz tərk etdi məni.
Tənha qoyub getdi məni.
Cavanlıq aldatdı məni,
Dəryalara atdı məni,
Dalğalar oynatdı məni.
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QONAQ EVİ

Dünya qonaq evidi, qonaqlı-qaralıdı,
Qalmağa yeri yoxdu, toyludu- busatlıdı.

Yatmağa yeri yoxdu, burda tədbirlər olur,
Burda arzular solur, burdan kimsə qovulur.

Burda gülən ağlayan, burda ayaq saxlayan,
Burda şahlıq eyləyən, burdan qalib, gedən var.

Dünyadan kam alanlar, ayaq altda qalanlar..
Burada qəsd edənlər, qırğın  salıb gedənlər...

Burda ayaq saxlasan, qalmağa yeri yoxdu, 
Bura qonaq evidi, yatmağa yeri yoxdu.
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ÖLÜMDƏN YAZIRAM

Ölüm ömürləri izləyən, müqəddəs bir mələkdir.
Ölümsüz bu dünya axı nəyə gərəkdir?
O, bizimlə doğulur, ölüm bizi qoruyur,
Bizi ayıq saxlayır, ömrün yollarında.
Yolumuzu azanda, ölüm bizi haqlayır.

Dünyanın gözəlliyin, həyatın şirinliyin,
Ölüm bizə sevdirir, yaşamın qiymətin,
Ölüm bizə bildirir.

Ölümdən öyrənirik, biz həyatın qədrini,
Ölüm bizə öyrədir, yaşamağın cəbrini.

Biz bu ömür payını, ölümdən qoruyuruq,
Rəhmət qazananda da, biz ölümə borcluyuq.

Aprel, 2017
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AĞRILAR

Ağrılardan yazıram,
Topa-topa bulud kimi, ağrılaşmış ağrılardan.
Qohumlardan, doğmalardan, 
“Yaraları” ağır olan paxıllardan.

Üzə duran, arxadan vuran, ağzı meyli-balabanlı,
Ürəyi daş, əli qanlı, başı dumanlı,
Yaşayırkən, ölü olan qohumlardan,
Şər xatadan, sağalmayan yaralardan.
                                                                  
Doğma ikən yadlaşan, əzab verib uzaqlaşan,
Əzab verib , quçaqlaşan, ağırlardan, ağrılardan.
Keyfiyyətsiz və şərəfsiz, düşmənimə əvəz olan,
Ağrılardan-acılardan, qardaşlardan-bacılardan.

Neyçün doldu boşalmadı, nədən qohum, dost olmadı,
Pislik edib yadlaşdılar, bütün hədləri aşdılar.
Doğmalar düşmən oldular, xəbislikdə qovruldular.
Ürəyimdə çöküb qalan, ömrüm boyu sızıldayan,
İçimdə ilişib qalan, təəssüflər doğuran,
Unudulmaz yanğılardan yazıram...
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DÜNYA MƏNSİZ OLANDA

Dünya mənsiz olanda, heç qara geyməyəcək,
Nə bir yasa batacaq, nə də ki, toy edəcək,
Həyat davam edəcək.

Dünya mənsiz olanda, fəsillər bir-birini, 
                                       yenə əvəz edəcək,
Yenə tufan qopacaq, yenə yağış yağacaq,
O, sevdiyim çiçəklər yenə yazda açacaq,
Həyat öz axınında yenə davam edəcək.

Gedənlərin yerinə, yeniləri gələcək,
Sevənlər, sevilənlər, dünyanı bəzəyəcək.
Qızlar ərə gedəcək, oğlanlar evlənəcək,
Bağçalar bar verəcək, həyat davam edəcək.

Sevinc-kədər həyatı yenə də bəzəyəcək,
Şirin-şirin arzular yenə pöhrə verəcək.
Ömür şirin nəğməyə, xatirəyə dönəcək,
Həyat davam edəcək.
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QOVALADI İLLƏR MƏNİ

Bu dünyaya gələn gündən,
Qovaladı illər məni.
Tutub saxladılar hərdən,
Xöşbəxt anlar, günlər məni.

Yaddaşıma yazıldılar,
Çətin-çətin yollar mənim.
Qova-qova gətirdilər,
Mənzil başına, onlar məni.

Ömür çox gödəkmiş, demə,
Verilərmiş, alınarmış.
Ömür hədiyyəymiş, demə,
Hər kəsə qismət olmazmış.

Ömür vergili-vergisiz, 
Hər kəs ondan yarımazmış.
Vaxtsız köçənlərə, təəssüf,
Mənim kimi qarımazmış.

Ömrün zirvə çağındayam,
Keçmişin sorağındayam.
Uçurum qarşısındayam,
Yola salır günlər məni.

                                                                                                                                    2013
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NAZ ELƏMƏ
Bir yaxınıma

Duzu basma yarama,
Naz yaraşır harama?!
Nazlı vaxtım keçibdir,
Naz etdiyim bu dünyadan köçübdür.

Naz mənə yaraşardı,
Nazım başdan aşardı.
Deməzdi naz eləmə,
Nazımdan alışardı.

Naz etməyə halım yox,
Qəlb incidən, daha çox.
Tənələrə düşmüşəm,
Nazımı itirmişəm.

2018
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KARVANIM

Ağır yüklü karvanım,
Nə tez keçdi dövranım.
Gendən uçdu tərlanım,
Yanında qaldı canım.

Bircə dəfə göründü,
Ağ qumaşa büründü.
Tam olmadı,bölündü.
Unuduldu sultanım.

Zaman işini gördü,
Yolun sonu göründü.
Dağ dumana büründü,
Yolun azdı sarvanım.

Bu da, bir ömür idi,
Bu da, bir dövr idi.
Dünya çək-çövür idi,
Gəldi, keçdi dövranım.
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ZAMAN - TUFAN

Zaman - Tufan,
Sürətli axın, nə qədər uzaq olsa da, yaxın!
Həm uzaq, həm yaxın.
Gəlir-gedir, ömürlərdən keçir.

Hər kəsin ömrü bir zaman kəsiyi,
Zamana bağlı, zamandan asılı.
Zaman, çatır, hər şey öz yerin tapır.
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YOL

Başlamışam yığışmağa,
Uzun bir yola çıxmağa.
Bu yol əbədiyat yoludu,
Müəmmalarla doludu.

Bu yolu gedənlər çoxdu,
Fəqət qayıdanı yoxdu.
Bu dünyaya gələnlərdən,
Gedənlərin sayı çoxdu.

Bu yol bəşəri bir yoldu,
Hamı bu yolu gedəcək.
İstər haqsız, istər haqlı,
Bəzən cavan, bəzən yaşlı.

Bu yolda seçilən yoxdu.
Bu yolda dərd bilən yoxdu.
Bu yolun sonu da yoxdu.
Gələn getməlidir, heç zaval yoxdu.

Almaniya, Offenburq, 2016
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YARALI QUŞ

Yaralı quş idim, uçdum yanına,
Doyunca ağlayıb, dərd ovutmağa,
Təsəlli tapmağa...
                     
Tənəli sözlərlə məni qınadın,
Günahkar eyləyib, məni suçladın.
Yaramı qanadıb, yola da saldın,
Dərdinlə tək qaldın...
                    
Bu necə istəkdir, bu necə sevgi,
İçində nifrəti, hardan almısan?
Ruhumdan, qəlbimdən uzaq qalmısan,
Ya məni anlamaq, ya məni duymaq,
Görəsən, ağlına gəlibmi sənin?
                                                                
Hər şeyi tərs görüb, tərsinə yozmaq,
Mənə qənimləri, yüksəkdə tutmaq,
Peşmanlıq gətirər, bir gün onu bil,
Nahaq ittihamlar axı haqq deyil!

2008
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OLUM VƏ ÖLÜM

Bir çox cərrahi əməliyyata düçar oldum...

Elə ki, dünyaya gəldin bir səhər,
Mənimlə birlikdə o da doğuldu,
Ömürlük yolumun, yoldaşı oldu.

Ölüm, ömür boyu məni izlədi,
Bir an da, yanından getmərəm dedi.
Ehtiyyat etməyə məni səslədi.
Səhvlərini əff etmərəm dedi.

Onun qorxusu idi, məni qorudu,
Hər addım başında qarşımda durdu.
Bəzən hədələdi, bəzən də yordu,
Çətin anlarımda yanımda oldu.

Ölüm, ömür boyu məni sınayıb,
Ağır imtahanlar verib, keçmişəm.
Ölümün gözünün içinə baxıb,
Həyata, bir daha dönə bilmişəm.

Bu da bir ömürdü, bu da bir taley,
Olum da, ölüm də qoşa yaranmış.
Həyatın mənası, sanki bundadır,
Yaradan dünyanı belə yaratmış.
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XATİRƏLƏR TOPLUSU

Uzun ömrün yolçusuyam,
Xatirələr toplusuyam,
Ağrıları, yanğıları, acıları, şirinləri,
Uzun ömrün tükənməyən xatirələri.
Uşaqlığın öz xatirələri,
Gəncliyin köz tarixçələri.
Kövrək, incə, təmiz.
Əziz, gerçək, qəliz.
Nələr yoxdu bu toplumda...
Uzun ömrün, dolambac yollarında,
Yekunlaşır anları, yaxınlaşır sonları.
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BACILAR

Yeddi qızın, biri pəridi.
İçinin ən gözəlidi.
Bəs qalanları nədi?
Altısının biri paxıl,
Nə yaşlıdı, nə də ahıl
Biri yandırıb, yaxır,
İmkan tapdı, ev yıxır.
Biri də ara vurur,
Çəkilib, gendə durur.
Biri də tələ qurur,
Lazım gəldi, üzə durur.
Birin anlamaq olmur.
Pislik etməkdən doymur.
Bacılar, ay bacılar,
Ay istiotdan acılar!
Kənardan baxan sizə
Bəlkə bəxtəvər deyir.
Axı, kim hardan bilsin?!
Qızlar bir-birin yeyir.
Bir gün mehriban olanda,
İllərin düşməni olurlar.
Yadlara çox mehriban,
Özlərinə qənim olurlar.
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Bacılar, ay bacılar!
Ay bibərdən, acılar!
Ay doğmaykən özgələr,
Ay olmayan kölgələr,
Ay yalançı doğmalar.

Kaş bacısız olaydım!
Kaş bacısız qalaydım!
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ÇATMIŞAM QIŞA
 

Ömür karvanını vurmuşam başa,
Dayanmaq vaxtıdır, çatmışam qışa.
Yerin üstündəyəm, altına gedəcəm,
Orda da yolumu davam edəcəm.
Başqa bir şəkildə geri dönəcəm.

Bu bir, prosesdir, dövrə vurur hey,
Daima dəyişir, dünyada hər şey.
Dünya qanunları sonsuz, mükəmməl,
Dünyanın altı da, üstü də, gözəl.
Altı olmasa, üstü də olmaz.

Hər bir son, bir başlanğıc,
Hər başlanğıc sonsuz olmaz.
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ZAMAN KEÇİR

Zaman keçir, yaman keçir,
Öz hökmünü verə-verə,
Ömrümüzü yeyə-yeyə,
Öz sözünü, deyə-deyə!

Zaman ölçüsüzdür,
Ömür ölçülü.
Bu qısa ölçüylə,
İnsan ölçülür.
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ZAMAN BİTMƏDİ

Dəqiqələr yığışdılar,
Saat oldular.
Saatlar gün,
Günlər həftələr,
Aylar oldular,
İllərə doldular.
İllər, ömür oldular,
Zamana sığışdılar.

Ömürlər gəldi, getdi,
Ömürlər zaman-zaman,
Zamana sığışaraq bitdi.
Zaman bitmədi ki, bitmədi,
Davam etdi.
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QIZIM XATİRƏYƏ
                                                          40 yaşına

Ən bahalı hədiyyən,
Sənin mənə verdiyin,
Üç sevimli nəvədi.
Yerdə qalan işlərin,
Hamısı əfsanədi.

Nəvələrin sevgisi,
Məni yaşadır, bu gün.
Minnətdaram Allaha,
Ana olduğun üçün.

Sənə halal edirəm,
Çəkdiyim zəhmətləri.
Sənə halal edirəm,
Verdiyin, əziyyətləri.

Allah sənə yar olsun,
Nəvən-nəticən olsun.
Yaşa, çox xöşbəxt yaşa!
Ruhum səni qorusun!

16.05.18
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GƏLİR

Dünya bir nisgildir, başdan-ayağa,
Düşündükcə, dərd üstünə, dərd gəlir.

Həyat bir nəğmədir, bir qəmli nəğmə,
Oxuduqca, dünya sənə sərt gəlir.

Nə qədər çəksə də, səni məşələ,
Yaşamaq həvəsi, daha sərt gəlir.
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RƏNGLƏR

Ağ rəng

İşıqlı dünya, 
Gəlinlik paltarı,
Ağsaqqal, ağbirçək,
Qar,
Ağ bayraq,
Ay işığı,
Kəfən...

Qara rəng

Qaranlıq gecə,
Örtük,
Qan,
Bəxt,
Qəlb, 
Xəbər,
Kağız
Üz...
Matəm,
Məzar...

Günəş dünyaya tac, 
Qara, ağa möhtac!
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XƏZƏR - DƏNİZ

Salam, dəniz!
Salam, Xəzər!
Həsrətinə dözməyib,
Görüşünə gəlmişəm.
Ənginliyə dirənən sahilində,
Xəyallara dalmağa gəlmişəm.
Sahilində qoyub getdiyim,
Xöşbəxt gəncliyimi 
Yada salmağa gəlmişəm.
Sularına qərq olmağa, 
Qumlarına üz qoymağa,
Sinəndə gündən yanmağa,
Səninlə yaşamağa gəlmişəm.
O, məsum gəncliyimə
Uzaqdan baxmağa, alışıb yanmağa,
“Geri qaytarmağa”... gəlmişəm.
Səni bir də görməyə,
Sularında üzməyə,
Sənə sağ ol, deməyə gəlmişəm.
Sağ ol, dəniz! Sağ ol, Xəzər!
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ARZUOLUNMAZLAR

Qız adları: Bəsdi, Tamam, Qızbəs,  
Bəsxanım, Yetər, Kifayət və s.

Qızlar, qızlar, qızlar!
Siz dünyaya gələndə,
Müsəlman ölkələrdə,
Göylər qara geyinər,
Nənə-baba deyinər.
Atalar məyus olar,
Analar saçın yolar,
Gözlər də yaşla dolar,
Qız dünyaya gələndə.

İtaətkarlıq sizə, uşaqlıqdan aşılanır.
Qulluqda durmaq, uşaq doğmaq.
Bunlarda bəzən sizi təcavüzdən qorumaz.
Arzuolunmazlar hörmətə layiq olmaz.
Arzuolunmazlar sifarişlə doğulmaz.

Siz ana olursunuz!
Doqquz ay bətninizdə insan yetişdirirsiz,
İstər oğlan, istər qız, dünyaya gətirirsiz.
Yaradansız axı siz!
Göydə Allah, yerdə Siz!
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ELƏ-BELƏ

Nə toyum oldu özümün,
Nə toyun gördüm, qızımın.
Arzusu idi gözümün,
Hamısı elə-belə, həll oldu getdi.

Arzular tükənmir, ömür tükənir,
İstəklər tükənmir, sevgi tükənir.
Kimisi dünyadan, kam alıb, getdi,
Kimisi elə-belə lal oldu, getdi.

Hərənin taleyi öz əlindədi,
Lakin təbiət də öz işindədi.
Qismətdən də artıq heç yemək olmur,
Kimsə yetişmədi, kal oldu, getdi.

Arzu da, dilək də insan üçündü,
Bu da, bir qismətdir, ömür oldu, getdi.
Toy-büsatla gedən, geri qayıtdı,
Səadət tapmadı, xar oldu getdi.
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DEDİN - DEDİM

Dedin, sevirəm səni,
Dedim, sev qadan alım,
Sevənlər xöşbəxt olur.

Dedin, küsmüsən məndən,
Dedim küs, qadanalım,
Sevənlər tez barışır.

Dedin, ölərəm sənsiz,
Dedim, öl qadanalım,
Sevənlər ölməz olur.

Dedin, sevirsən məni?
Dedim, sevirəm məni sevəni.
Dedin, küsərsən məndən?
Dedim, küsərəm küsdürəndən.

Dedin, ölərsən mənsiz?
Dedim, ölərəm sənsiz!
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İZİ GETMƏZ KÖNÜLDƏN

Yaz gəlibdi ellərə,
Gül səpibdi çöllərə.
Hər il gələr tükənməz,
Ömrün yazı, bir də gəlmaz.

Ömrümün yaz çağında,
Sevgililər bağında,
Mən də bir arzu idim,
Baharın qız çağında.

Hər şey, tər-təzə idi,
Dünya bir məzə idi.
Qayğısız günlər idi,
Təkrarsız illər idi.

Yalnız, bir dəfə idi,
Gənclik bircə an kimi,
Gəldi, keçdi ömürdən,
Ömrün yazı idi,
İzi getməz könüldən.

Offenburq, 12.04.2015
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ÖMRÜN YAZI QAYITMAZ

Ömrün yazı, gül-çiçəkli
Həm işıqlı, həm fərəhli,
Ömrün yazı, nəğmə dolu, sevinc dolu,
Sevgi dolu həyat yolu.

Tufanı da ola bilər,
Qasırğası, yağışı da,
Ömrün yazı, elə yazdı,
Çox azdı!

Ömrün yazı əbədi qalmaz,
Ömrün yazı bir də qayıtmaz!
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NƏNƏLƏRİN KİNOSU
 

 Məzəli şeir

- Ay nənə, gəl, kinoya bax! 
Bir azca başını qat. 
Tək-tənha oturursan, otağından çıxmırsan. 
Məgər heç darıxmırsan?
- Darıxmıram, ay bala, xəyallara dalıram. 
Öz kinoma baxıram. 
Uğurlu illərimi, uğursuz günlərimi,
Sevənlərimi, keçənlərimi,
Atanlarımı, satanlarımı,
Ölənlərimi, qalanlarımı,
Xöşbəxt anlarımı,
İtirdiklərimi, tapdıqlarımı,
Nələri, nələri...
Xatirələr
dənizində üzürəm.
Sayını itirdiyim  yaşadıqlarımı, seriyallara düzürəm.
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ÖZÜM SEÇMİŞƏM

İnsanları tanıdıqca, təkliyə meylim artır.

Yanaram, tüstüm görünməz,
Nələr çəkdiyim, bilinməz.
Keçən keçdi geri dönməz.
Çox bəlalara dözmüşəm,
Təkliyi özüm seçmişəm.

Pis üzləri görməməkçün,
Riyalara, dözməməkçün,
Satqınlarla, gülməməkçün,
Çətinlərə çox dözmüşəm,
Təkliyi özüm seçmişəm.

Yalanlardan təngə gəlib,
Etibarsızdan bezmişəm.
Çoxlu ikiüzlü görüb,
Cəfalara çox dözmüşəm,
Təkliyi özüm seçmişəm.

Yaddaşlarla yalqız qalıb,
Xatirələrlə fikrə dalıb,
Çox vəfasızlar görmüşəm.
Təkliyi özüm seçmişəm.

2010
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BU DÜNYANIN

Bu dünyanın sevincindən, dərdi çox,
Çəkənin, çəkməyənin, dünya üçün fərqi yox.
Bu dünyanın dərdi kimə qalıbdı?
Gedənləri, özü yola salıbdı.
Dərdini çəkənlər nə qazanıbdı?!

İnsan bu dünyada yol gedir ancaq,
Əvvəli varsa da, sonu olacaq.
Cəhənnəm də burda, cənnət də burda,
Gələnlər, gedənlər nə qazanacaq?

Yaddaşlarda yaxşı, yaxşı,
Pis elə pis kimi qalacaq..
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BİLMƏZDİM

Sağlığında bilməz idim,
Bir gün sənsiz qalacam.
Sağlığında bilməz idim,
Səni yola salacam.

Tənha qalıb gecə-gündüz,
Səni xatırlayacam,
Dərdimi şeirə töküb,
Şam kimi yanacam.

Sağlığında bilməz idim,
Sən başımın tacısan.
Ötüb keçən ömrümün,
Nisgilli bir sazısan.

Sağlığında bilməz idim,
Məni yaşadan arzusan,
Kimdən incik, kimdən küskün,
Kimdən isə razısan...

2010
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AĞLAMA

Mən öləndə, ağlama,
Mənə çox yas saxlama.
Uzun ömür yaşadım,
Başına qara baglama.

Allah sənə yar olsun,
Balaların sağ olsun.
Nəvə, nəticə görəsən,
Nənəlik nədi, biləsən.

Balandan yarıyasan,
Mənimtək, qarıyasan.
Problemsiz yaşayıb,
Özünü qoruyasan.

Dünyaya çox vurulma,
Dünyadan vəfa umma.
Yaşa, dünyagir olma,
Keçmişi yada salma.

Mən öləndə, ağlama,
Yaxşı övlad olmusan.
Çox qeydimə qalmısan,
Məni ta soraqlama.
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YANIMDA QALDIN

Dərdimi bilmədin,
Üzümə gülmədin,
Sevirəm, demədin,
Yanımda qaldın.

Açmadın qəlbini,
Bilmədim dərdini.
Duymadım fikrini,
Yanımda qaldın.

Qeydinə qaldım,
Qadanı aldım,
Mənimki saydım,
Mənim olmadın.

Su bulandırdın,
Könül sındırdın,
Qəlbimi qırdın,
Odlara saldın,
Yanımda qaldın.

Yandırıb, yaxdın,
Bulanıq axdın,
Heç durulmadın,
Yanımda qaldın.

1994
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SƏKSƏN YAŞIM

Bir səhər də durdum,
Səksən yaşı başa vurdum.
Uzun ömrün yollarında,
Yıxıldım, durdum...
Xatirələrdən çələng qurdum.

Sevənləri yola saldım, həsrət qaldım
Sevdiklərimi qarşıladım, yaşadım.
Tez yananlar, tez də söndü.
Həyat özü tənzimlədi, çələngimi bəzədi.

Yaxınlarım, qohumlarım
Xudpəsəng və nadanlarım
Hərəsi bir zərbə vurdu,
Ömrümün yollarında.

Yaraladı istəyimi, ürəyimi,
Səksən ildə nələr çəkdi başım mənim,
Çox “ağırmış daşım” mənim.

Uçurumun qarşısında dayanmışam,
Nə arxaya gücüm vardı çəkilməyə,
Nə qarşıya cəsarətim...
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Lakin, əldən düşməmişəm,
Ruhum hələ çox cavandı.
Mənə qibtə edənlər var,
Məndən cavan gedənlər var.

Yaşayıram, bir övladın üç nəvənin sevgisiylə.
Yaşayıram,  Aydanımın* qayğısı ilə 
Yaşayıram, ürəyimdə yeni həvəs, 
yeni arzu daşıyıram.

*Aydan - bacımın nəvəsi.
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DƏNİZ

Üzmək hobbimdir-üzməyi sevirəm.

Dəniz mənə oxşayır,
Dəniz məni oxşayır,
Dalğasını sevirəm,
Ləpəsində üzürəm.

Məni qoynuna alır,
Mənə laylalar çalır.
Sulara uzanıram,
Xəyallara dalıram.

Gündə min rəngə düşür,
Sahilliylə öpüşür,
Üstünə kölgə düşür,
Buludlarla görüşür.

Dəniz-mənim sevgilim,
Dəniz-mənim yarımdı.
Mən dənizi sevirəm,
Dövlətimdi, varımdı.

     Bilgəh, “Kardioloji Sanatoriya”
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GƏLİMLİ-GEDİMLİ OLDU
 

Biri təzə yaşa doldu,
Toy məclisi quruldu.
Biri ömrün başa vurdu,
Yas məclisi quruldu.

Biri dünyadan getdi,
Biri də təzə gəldi.
Dünya da təzələndi,
Gələn, gedəni əvəz etdi.
Əsrlər, nəsillər,
Bir-birini əvəz etdi...

Yoxdan gələn yoxa getdi,
Yox ikən də, var oldu,
Var ikən də, yox oldu.
Dünya boşaldı-doldu,
Gəlimli-gedimli oldu.
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PAYIZ

Payız gözümə durur,
Gəlişiylə, gedişiylə.
Gündə bir büsat qurur,
Kədərli bir görüşüylə.

Qaş-qabağını tökür,
Bağların üstünə çökür,
Vaxtsız qar da yağdırır,
Dumanı-çiskiniylə.

Küləyi meydan sulayır,
Elə bil ki, qurd ulayır.
Ağacları soyundurur,
Giləvarı, xəzrisiylə.

Qabağına qatıb, aparır,
Yarpaqların topasını
Kövrək nə varsa hər şeyi,
Yıxıb-sürüyür, qoparır.

Rəngdən-rəngə bələnir,
Gah saralır, gah bozarır.
Elə bil ki, tələsdirir,
Arxasınca qış gətirir.
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XƏBƏR VER Kİ...

Qızım xaricdən nə vaxt gələcəyini 
bəzən   xəbər vermirdi.

Gözüm yollarda qalıb,
Həsrət üstümü alıb.
Əgər gəlməyəcəksən,
Sevinci bölməyəcəksən,
Xəbər ver ki, dərd əkim,
Gözümü yoldan çəkim.

Hərdən bir zəng vurursan,
Qup-quru sözlərinlə qəlbimi sındırırsan.
Soruşuram: “Gəlirsən?”
“Hələ bilmirəm”, deyirsən.
Xəbər ver ki, dərd əkim,
Gözümü yoldan çəkim.

Gəlib-gedəndən soruşuram,
İçimdən alışıram.
Gözümü yolda qoymusan,
Yoxsa məndən doymusan?
Xəbər ver ki, dərd əkim,
Gözümü yoldan çəkim.

                               2006
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DİNDİRMƏDİN, DİNMƏDİM

İllər illəri aşdı,
Sellər, sullar qarışdı,
Hamı gülüb-danışdı,
Körpələr də dil açdı,
Dirdirmədin, dinmədim.

Başlar yaman qarışdı,
Sözlər içimdə daşdı,
Gözüm gözünə sataşdı,
Dindirmədin, dinmədim.

Nə barışdıq, nə küsdük,
Uzun illər görüşdük,
Qucaqlaşıb öpüşdük,
Dindirmədin, dinmədim.

Yadlara bülbül oldun,
Şirin-şəkər dil oldun,
Mənim üçün sirr oldun.
Məni nigaran qoydun,
Dindirmədin, dinmədim.

Bu bir acı xatirə,
Hər şeyi bilə-bilə,
Neyçün gəlmədin dilə,
Dindirmədin, dinmədim,
Danışmadım, gülmədim.

2004
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QAÇDIM

Təklik, nigarançılıq birləşdi,
Ruhumla kəllələşdi,
Darıxdım!

Ağlım başımla dərdləşdi,
Həsrətin üzü sərtləşdi,
Karıxdım!

Payız qışa qarışdı,
Ayrılıqdan danışdı.
Qorxdum...

Ağaclar ağladılar,
Sır-sıra bağladılar,
Üşüdüm.

Qohumlar yadlaşdılar,
Ürəklər daşlaşdılar, 
Qaçıb, üz döndərdim,
Təəssüfləndim!

2006
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KEÇDİ

İstədim, gənclik deyib, bağırım,
İstədim, gəncliyi geri çağırım,
Uzaqdan üzümə baxmadı, keçdi.
İstədim, çağırıb, könlünü alım,
Keçmişi bəyənmədi, gəncliyi seçdi.

Qədrini bilmədim, yanımda ikən,
Üzünə gülmədim, mənə gülürkən,
İncitdimmi getdi, küsdümü getdi?!
İstədim çağırıb, könlünü alım,
Dönməsi, müşküldü, gəncliyi seçdi.
Uzaqdan üzümə baxmadı, keçdi.

2010
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DÜŞƏRSƏN

Qəlbimin oduyla çox oynayırsan,
Axır bir gün sən də oda düşərsən,
Öz odunda bişərsən,
Bax, onda düşünərsən.
Yalanlar uydurub, söz oynadırsan,
Hər gördüyün qıza göz oynadırsan.
Eşqi-məhəbbəti oyun sanırsan,
Bir gün oyuna düşərsən,
Oyunçunu sevərsən,
Bax, onda bilərsən,
Bax, onda düşünərsən.

2002
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HEYF

Ailədə on uşaq idik: yeddi bacı, üç qardaş...

Nəyimə gərəkdir ,bu bacı-qardaş?
Heç biri olmadı qəlbimə sirdaş.
Bunların ucundan ürək dad çəkir,
Heyf ürəyimə, heyf dərdimə.

Yadlarda görmədiyim riyakarlığı,
Düşmənin etmədiyi saxtakarlığı,
Müqəddəs sayılan o doğmalığı,
Nədən itirdilər mehribanlığı?
Doğma nankorlardan ürək dad çəkir,
Heyf ürəyimə, heyf dərdimə.

Düşməni kənarda axtarmaq əbəs,
Yaxın qohumların içini sən gəz.
Bir-birinə düşmən çıxarmış hər kəs,
Bir-birinə qənimlərdən ürək dərd çəkir,
Heyf ürəyimə, heyf dərdimə.

2011
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HARDASAN, İLAHİ!

Qocaldıqca, xatirələr qəlizləşir, suallar artır.
Suallara cavab tapmırsan.
Cavab tapmaq mümkün olsaydı,
Sənin kim olduğunu, harda olduğunu bilərdim.

-Ağlama mən öləndə!
Ölümdən qorxmuram, 
çünki onun nə olduğun bilirəm.
Ölümsüz olmaq istəmirəm.
Çox yaşamaq da, bir şey deyil,
əziyyət çəkməkdir.

2020
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ÖMRÜ GÖDƏK EŞQİM

Ömrü gödək eşqimin,
Uzun ağrıları var.
Nədən tez yanıb, söndü,
Dağlar boyda dağları var.

Odu söndü, külü qaldı,
Açılmayan dili qaldı.
İçi yandı, çölü qaldı,
Bilinməyən ahları var.

Ömrü gödək eşqimin,
Kövrək xatirələri var.
Hər anında bir ülviyyət,
Daha-daha nələri var.

2000
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ZAMAN-ZAMAN

Anlar yığışdılar, zaman oldular,
Zaman-zaman.
Gedənləri yola saldı, gələnləri qarşıladı,
Zaman-zaman.

Hər şeyin əvvəli olduğu kimi,
axırı da bitir...
Zaman-zaman.
Bircə zaman ölçüsü nə itir, nə də bitir,
Zaman-zaman.

2000
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ÖMÜR BİR HƏDİYYƏDİR

Ömür bir hədiyyədir,
Yaşam sənin əlində.
Sevərsən, sevilərsən,
Sevindirib, sevinərsən,
Yaşam sənin əlində.

Dünya qənirsiz gözəl,
Həm də hədsiz mükəmməl.
Həyat bir möcüzədir,
Ömürsə hədiyyədir.

Möcüzələr içində,
İnsan da möcüzədir.
Ömür bir amanatdı,
Yaşam üçün qanaddı.

Ömrünü bada vermə,
Dadını yada  vermə, 
Adına qada vermə,
Ömür bir hədiyyədir,
Ömürdən yarıyasan,
Ruhunu qoruyasan.

2001
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BİR YAXINIMA

Gah məni incidib, ləzzət alırsan,
Sonra da görürəm, peşman olursan.
Ömrü də belə yaşamaq olar?
Bir gün boşalırsan, bir gün dolursan!

Özünü idarə edə bilmirsən,
Dostu düşmənindən seçə bilmirsən.
Nə qədər götür-qoy eyləmək olar?!
Qətiyyətsizlikdən keçə bilmirsən.

Çətindir, bu mövqe, çətindir, vallah,
Özündə olmursan, huşa gedirsən.
Bir sual verirəm, bəzən dinmirsən,
Güləndə də, heç ürəkdən gülmürsən.

Bu necə yaşayış, bu necə durum,
Bunun qarşısında mən necə durum?!
Sənlə münasibəti mən necə qurum?
Hərdən düşünürəm əlaqəni qırım.

2001



Şuşa közü

103

ANAM

Canımın canı anam,
Ömrümün yazı anam,
Şirin avazı anam,
Ömrümə yazı anam.

Evi dağılmış ana,
Saçı ağarmış ana,
Qaçqın-köçkün adıyla,
Qürbətdə qalmış anam.

Özünə yer tapmadı,
Şuşa dedi,yatmadı.
Gizli-gizli ağladı,
Şuşaya yas saxladı.

Ömrün ahıl çağında,
Qaldı həsrət dağında.
Hər şeydən sınan anam,
Od tutub yanan anam.

1998
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ANAM, GETMƏ

Anam, getmə, anam, getmə,
Halımı pərişan etmə,
Əbədilik yolun seçmə,
Ayrılığa, gəl, tələsmə.

Doydum yaşamaqdan demə,
Anam, getmə, anam, getmə.
Gedişin ürək yandırar,
Həsrətin alovlandırar.

Nəvələrin səni sorar,
Nənə deyib bizi yorar.
Anam, anam, müdrik anam,
Saf ürəkli, duz-çörəkli.

Lay-lay deyib ağlayaram,
Başıma qara bağlayaram,
Ömrüm boyu yas saxlayaram,
Anam, getmə, anam, getmə.

Səni unutmaq müşgül bir iş,
Sənsiz olmaq istəmirəm,
Gül üzünə həsrət qalmaq istəmirəm!
Ayaq saxla, anam, getmə!
Anam, getmə, anam, getmə!

                                                                                                   1998
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 İNDİ NİYƏ GEDİRSƏN?

Əhdə vəfa etmədin,
Yaxşını pisdən seçmədin,
Getməliykən, getmədin,
İndi niyə gedirsən?

İstədin, sənin oldum,
Eşqimə qənim oldun.
Gec açıldın, tez soldun.
İndi hara gedirsən?

Gedib, peşman olarsan,
Ayrılıqdan donarsan,
Qayıdarsan, sınarsan,
Axı niyə gedirsən?
Getməliykən getmədin,
Axı niyə gedirsən?

2007
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İNSAN

Məni təbiət yaradıb,
Onun şah əsəri mənəm.
Mükəmməllər içində də,
Ən mükəmməli mənəm.

Mənə tale veribsə,
Mənə ağıl da verib.
Mənə həyat veribsə,
Mənə nağıl da verib.

Ən mükəmməl olsam da,
Ən sirlisi də mənəm.
Möcüzəli olsam da,
Düşüncəlisi də mənəm,
Dərk edəni də mənəm.

1990
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ATIN MƏNİ DƏRYALARA 

 Bir türk mahnısından təsirlənərək

Bu dünyada gözüm yoxdu,
Bu dünyaya sözüm çoxdu.
Bu dünya bir karvansara,
Atın məni dəryalara,
Fani dünya sizə qalsın.

Sevinc-kədər dünyasıdı,
Ölüm-dirim dünyasıdı
Bəxt quşunun dünyasıdı,
Satın məni bir dinara,
Milyonları sizə qalsın.

Atın məni dəryalara,
Yalan dünya sizə qalsın.
İstəmirəm bir də gələm,
Tufanları sizə qalsın.

2008
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ETİBAR GÖRMƏYİB...

Etibar görməyib qohumdan-dostdan,
Bu dünyadan qaçaq düşüb gedirəm.
Təngə gəldim, çoxüzlüdən, yaltaqdan,
Yorulmuşam üz çevirib gedirəm.

Bu dünyadan mən narazı olmadım,
Sevincindən, kədərindən doymadım.
Xəbislərdən mən əl-həzər edirəm,
Bu dünyadan baş götürüb, gedirəm.

Düşmən olur bir qarında yatanlar,
Namusu, vicdanı pula satanlar.
Üzə durub, arxadan ox atanlar,
Namərdlərlə yaşamaqdan bezirəm,
Heyf sənə, qoca dünya, gedirəm.

2010



Şuşa közü

109

ÖMRÜN QIŞI 

Ömrün son fəslidir
Ömrün qışı..
Soyuğu çox, istisi yox
Sualı çox, cavabı yox,
Arzusu çox, imkanı yox.

Ömrə bir dəfə gəlir,
Səksən yaşdı ömrün qışı.
Bu qış bir də gəlməyəcək,
Bu qış bir də getməyəcək.
Günü-gündən sərtləşəcək,
Hər nə varsa, solduracaq,
Yandıracaq, sındıracaq,
Yavaş-yavaş söndürəcək.
Axır bir gün bu dünyadan,
O dünyaya ötürəcək.

2010
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ÖYRƏNİRİK

Dünənki biz, bu gün artıq biz deyilik.
Dünən düşündüyümüzü,
Bu gün başqa cür görürük.
Hər gün bir şey öyrənirik.
Dəyişirik, dəyişirik...
Uşaq ikən yeriməyi, danışmağı,
Gülməyi...
Cavan ikən, sevilməyi, sevməyi,
Hər yaşda, hər gün öyrənirik!
Ömür boyu öyrənirik...
Bu dünyadan köçəndə də,
Öləndə də öyrənirik.
Öləndə də, biz ölməyi öyrənirik.

1999
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BULUDLAR

Buludlar ay buludlar,
Geniş məkanınız var.
Göyləri gəzərsiniz,
Səmanı bəzərsiniz.

Gah seyrək, gah da lələk,
Gah güclü, gah da kövrək.
Topalaşıb göylərə,
Siz yaraşıq olursuz.

Rüzgar sizi qovanda, qaralırsız qap-qara
Şaqqanaq qoparırsız, şimşəklər yaradırsız.
Enerji çıxararaq, yağışa dönürsünüz,
Yerə də enirsiniz, selə çevrilirsiniz.
Qarşınıza çıxanı yuyub aparırsınız,
Dəhşət yaradırsınız qoparırsınız.

Ömür boyu küləklər, hara qovdu gedirsiz.
Şimal, cənub bilmirsiz,
İstədiz, istəmədiz hey səyahət edirsiz.

                                                                     2018
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DİL 
Hər nə dərd olursa, deyirlər çarəsi var,
Çarəsi olmaz o şəxsin ki, dilində yarəsi var.

                                                               M.Ə.Sabir
Dilin sümüyü yoxdur,
Hər tərəfə burxulur.
Dili saxlamaq üçün,
Qarşısında iki sədd,
Dişlər, dodaqlar durur.

Bəzən o səddi aşır,
Və nə gəldi, danışır.
Hərdən o, dinməz durur,
Sözlərdən hikmət qurur.
Bəzən də topuq vurur,
Yalan deyir, düz deyir,
Baş açmaq çətin olur.
Dillər, dillər, dillər...
Acısı var, şirini var, zəhəri var.
İlanı da yuvasından çıxaranı,
Dağları da məhvərindən qoparanı.
Ev yıxanı, ev tikəni,
Ara vuranı, yara vuranı.
Yoxdur bunun çarəsi:
Sağalar bıçaq yarası, sağalmaz dil yarası.
Dilim-dilim olaydı, başa-bəla olanda,
Şirin dilə aldanıb, şər-xataya salanda.
Nə dili dinməz qoymaq,
Nə dil-dil ötüb, nə də lal olmaq,
Xeyrədi, ya şərə, bilmək olmur bir kərə!



SEVGİ NƏĞMƏLƏRİ
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DEYİRSƏN Kİ, SEVİRƏM

Deyirsən ki, sevirəm,
Məgər sevmək asandır?
Sevgi hər kəsdə olmur,
Sevgi də vergidir, istedaddır!

Sözlə demək çox azdı,
Göz sevirəm demək.
Onu saf əməlinlə,
İşdə göstərmək gərək.

Sevgi qurban verməkdir,
Sevgi qurban getməkdir.
Sevgi odlara yanmaq,
Sevgi hər şeyi danmaq.

Sevginin gözü kordu,
Sevginin sonu gordu.

1990
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 MƏHƏBBƏT

Mən ürəyəm !
Sevgi məbədi, eşq məbədi.
Bura qəlbiqaralar,
“İçi yaralar“ yeri deyil.

Mən sevgiyəm,
Vəfayam, etibaram.
Qəlbi təmiz, sözü düz,
Müqəddəsəm.

Mən məhəbbətəm, ülviyyət gəzirəm,
Ürəklərdə yaşayıram.
Qədir bilən insanların, 
Ürəyində yaşayıram,
Sevgi odu daşıyıram.

1990
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XATİRƏNİN 50 YAŞINA

M.Müşfiqə nəzirə kimi

Bala dedim,
Qarşımda bir üç uşaqlı, xöşbəxt ana dayandı.
Bala dedim,
Qarşımda bir 50 yaşı tamam olmuş, 
yubilyar dayandı.
Gözlərimin önündə  ömür yolum canlandı.
Yuxu kimi gəldi mənə, xatirələr oyandı.
Bala dedim,
Qarşımda körpə qızım
Saçlarına qırov düşmüş, ana kimi dayandı. 
50 yaşına çatdın, cavanlığın daşın atdın,
Yeni nəsil yaratdın.
Səni təbrik edirəm!
Can sağlığı, bala sevinci arzu edirəm!

16 may 2018
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MƏHƏBBƏT VƏ NİFRƏT

Məhəbbətlə yad edəndə,
Nifrət hərdən dad edəndə,
Könlümü incidəndə,
Bir-birinə güc gələndə, 
Bir-biri ilə güləşəndə,
İkisi də içimi didər.
Ömür yaralar, can incidər,
Həsrət qoyar...
İstəmirəm nə məhəbbət,
İstəmirəm nə də nifrət,
Hər ikisi sonda zillət.

2016
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ÇOX GÖRMƏ

Həyat, bir şirin nəğmə,
Gülüm, qəlbimə dəymə.
Sən  mənim nəğmə payım,
Bunu mənə çox görmə.

Səni mən çox sevmişəm,
Həzin nəğmə bilmişəm.
İllərlə dinləmişəm,
Sevən qəlbimə dəymə,
Bunu mənə çox görmə.

Sənin şirin sözlərin,
Sənin qonur gözlərin,
Nəğməyə həkk olubdur,
Ürəyimə dolubdur.
Sevən könlümə dəymə,
Bunu mənə çox görmə.

1990
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QIZIMA

Dünyada bir məhəbbət, bir sevgi tanıyıram. 
O, ən ülvi, ən müqaddəs, ən təmiz, ən etibarlı, 

bağışlamağı bacaran ana məhəbbətidir.

Heç kim səni sevməyəcək,
Mən səni sevdiyim qədər.
Sən məni sevə bilməzsən,
Mən səni sevdiyim qədər.

Övladın da, sevə bilməz
Səni mən sevdiyim qədər.
Övladını sevərsən sən,
Mən səni sevdiyim qədər.

Övladın da, öz övladın sevəcək,
Sən onu sevdiyin qədər.

2000
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AY QIZ 
 

Sən bir gülsən incə, gözəl,
Sən bir dilsən, şirin-şəkər,
Sevən könlüm səni istər,
Gəl mənim yarım ol ay qız.

Gül yanağın təravətli,
Səsin incə, məlahətli,
Qəlbin təmiz, səxavətli,
Gəl, mənim yarım ol, ay qız.

Telinə güllər düzərəm,
Yolunda candan keçərəm,
Ömürlük sirdaş seçərəm,
Gəl mənim yarım ol, ay qız.

1995
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YETİM SEYGAHI

Sevgili canan, deyərdin mənə,
Görüşə geciksəm, gülərdin mənə.
Artıq uzaqdadır gülüm, o çağlar,
İndi yad etdikcə sevgilim səni,
Qulağımda “Yetim seygahı” ağlar.

Gənclik təravətinlə, ülvi məhəbbətinlə,
İlk eşqim, ilk sevgilim sənsən, deyərdin mənə.
Zaman bizi ayırdı...
O ülvi məhəbbət əbədi qaldı.
Artıq uzaqdadır, gülüm, o çağlar,
O, eşqin yasını ölüncə saxlar.
Qulağımda “Yetim seygahı” ağlar.

Hərdən, rastlaşardıq küçədə, çöldə,
Hərdən ayaq saxlayıb, biz görüşərdik.
Baxışa-baxışa çönüb gedərdik...
Əfsus, uzaqdadı indi o çağlar,
Qulağımda “Yetim seygahı” ağlar.

                                                                        
1990
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SON GÖRÜŞ

Altmışı keçmişdin, bir də görüşdük.
Gözlərinin bir az odu qalmışdı.
Qucaqlaşıb, həsrət ilə öpüşdük,
Gənclik bizi çoxdan yola salmışdı.

Keçmişi yad edib, hey danışırdın,
İlk məhəbbət xatirəndə qalmışdı.
Üzündə əsər yox, oddan-alovdan,
Təbiət verdiyin indi almışdı.

Məktəb illərini yada salırdın,
Gözündə keçmişin izi qalmışdı.
Çətin həyat yolu, illər, fəsillər,
Artıq saçlarını tam ağartmışdı.

Bu görüş nə verə bilərdi bizə?
Zaman öz işini artıq görmüşdü.
Elə sevinirdin, elə gülürdün,
Sanki gəncliyimiz geri dönmüşdü.

2000
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HEÇ NƏ APARMADIN

Mənə sevinc verdin, 
Sonrasa kədər,
Mənə sevgi verdin, 
Sonrasa zəhər,
Heç nə aparmadın.

Şirin xatirə verdin,
Sonrasa zərər,
Xoş an, xoş saat verdin,
Sonrasa qəhər.
Heç nə aparmadın.

Qəlbimə yara verdin,
Eşqimə cəza verdin.
Bu eşq-məhəbbəti,
Başıma bəla verdin,
Heç nə aparmadın.

Adıma qara verdin,
Canıma qada verdin.
Ömrümü bada verdin,
Heç nə aparmadın.

1963
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GETDİN

Eşq ilə yanan könlümü,
Getdin, küsdürüb, getdin,
Dəryalara qərq etdin.
Alovlanan könlümü,
Getdin, söndürüb getdin.

Heç nədən qəzəbləndin,
Xasiyyətin güc gəldi.
Küsdürmək peşən oldu.
Mənim bu dəli sevdam,
Axır bir gün yoruldu.

Getdin, küsdürüb getdin...
Yolunu kəsəcəkdim,
Getmə deyəcəkdim,
Qarşına çıxacaqdım,
Küsdürdün, barışacaqdım.
Sənlə sevinəcəkdim,
Yenə də sevəcəkdim.
Getdin, küsdürüb getdin.
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YAĞIŞ QOXUSU, HƏSRƏT QORXUSU

Ömrümün yazı idi,
Bahar yağışı idi.
Şıdırğı bizə çatdı,
Təpədən-dırnağa islatdı.

Cıdır düzündə gəldik üz-üzə,
Alovlu baxış, bu da bir naxış.
İlk görüş, ilk öpüş,
Yağış qoxusu, həsrət qorxusu.

Bu ülvi hislər bir dəfə olur,
Bu ilk məhəbbət eşqlə yoğrulur.
Bu eşqin gözü kor, qulağı kardır,
Bu eşqin bir ömürlük, ağrısı vardır.
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İLK MƏHƏBBƏT YADA DÜŞƏR

Ömür boyu mən ona yas saxlaram,
Yad edəndə, için-için ağlaram.

Həyacanı ürəyimdən getmədi,
Od-alovu heç məni tərk etmədi.
İlk məhəbbət yada düşər, ağlaram,
Xatirələr üzə durar, yaddaşımı dağlaram.

Bahar ömrüm, de güllərin necə oldu?
Tez ayrıldıq, görüşmədik, gec oldu.
Xəzan vurdu, açılmadı, tez soldu.
Ömür boyu mən ona yas saxlaram.
İlk məhəbbət yada düşər, həsrət-həsrət ağlaram.

1969
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BU GECƏ

Yenə də tənhayam, təkəm, bu gecə,
Təklik yükünü çəkəm, bu gecə.

Sənsizəm, əhvalım çox pərişandır,
Çətin qəm evini sökəm, bu gecə.

Rahatlıq tapmıram, ta sübhə qədər,
Ağlayıb, göz yaşı tökəm bu gecə.

Acılı-şirinli xatirələri,
Təzədən basdırıb, əkəm, bu gecə.

Təkliyin məğzini anlamaq üçün,
Taleyin gərdişin öpəm, bu gecə.

Yaman üşüyürəm soyuqdur mənə,
Yayın istisindən heçəm, bu gecə.
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PAYIZ ÇİÇƏYİM
 

Gülüşünə vurulmuşam,
Bulaq kimi durulmuşam,
Gözləməkdən yorulmuşam,
Payız gülüm, çiçəyim.

Gec açıldın, tez soldun,
Sən mənə bir dərd oldun,
Gözümü yolda qoydun.
Nədən, vəfasız oldun?
Mənim payız çiçəyim.

Sənin üçün darıxmışam,
Xatirəyə sarılmışam..
Gəl görüşək, ürəyim,
Payız gülüm, çiçəyim.

1970
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BAĞLI YOL

Səndən özgə ürəyimdə,
Heç kəsə yer qoymamışdın.
Unutmuşdum hər kəsi,
Mən sənə çox inanmışdım.

Deyərdin: - Cəhənnəm əzabı,
Verər mənə ayrılığın,
Çəkə bilmərəm, sevgilim,
Bu hicranın ağırlığın.

Heç bilmədim nədən axı?
Sözünə naxələf çıxdın.
Boş qoyaraq öz yerini,
Ürəyimdən necə çıxdın?

O boş qalan ürəyimdə,
Buz bağladı yerin sənin,
Bir də qayıtmaq istədin,
Bağlı oldu, yolun, sənin.

Sən qəlbimə neyçün gəldin?
Yana-yana, sevə-sevə.
Kimin üçün çıxıb getdin?
Yana-yana, sevə-sevə.

Peşmançılıq fayda verməz,
Keçmiş daha geri dönməz.
Ölən hislər bir də ölməz,
Haçalandı yolun sənin.

                                                                                               2000
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SOLACAQSAN

Qışda açılan gülümsən, 
Gecikmisən, gülüm, sən.
Gülün ömrü az olar,
Hər çiçəkdən kövrəksən,
Sən də ömrü gödəksən.

Ömrümə qışda gəldin,
Sevinc, sevgi gətirdin,
Gəlişinlə sevindirdin.
Qış çiçəyim, qış gülüm,
Sən gül ki, mən də gülüm.

Neyçün qışdan qaçmadın?
Neyçün yazda açmadın?
Neyçün işıq saçmadın?
Soyuqdan titrəyirsən,
Qışdan nə gözləyirsən?
Donub məhv olacaqsan, 
Vaxtsızda solacaqsan.

1980
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SEVİRƏM

Güllərin çələngini,
Lalənin rəngini,
Qızılgülün ətrini,
Yasəmənin çətrini,
Sevirəm!

Baharın gəlişini,
Şirin xalq nəğməsini,
Xanın şikəstəsini,
Üzeyirin bəstəsini,
Sevirəm!

Xəzərin coşmasını, 
Qartalın uçmasını,
Ələsgərin qoşmasını,
Sevirəm!

Ədalətin sazını,
Zəlimxanın avazını,
Şuşanın ayazını,
Sevirəm!

Həyat fəlsəfəsini,
Məhəbbət əfsanəsini,
Qürübün rəngini,
Bulaq zümzüməsini,
Sevirəm!

1980



AYRILIQ

Şuşa Mamayı bulağı (işğaldan əvvəl) Şuşa Mamayı bulağı (işğaldan sonra)
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SƏNSİZ YAŞAYIRAM

On ildi, sənsiz yaşayıram.
On ildi, içimdə sonu görünməyən, 
bir ağrı daşıyıram.
Qoşa qarıyanlara qibtə edirəm,
Səninlə gəzdiyim yerlərə,
sənsiz gedirəm.
Tez getdin ömrümdən,
təəssüf edirəm.

Almaniya, 2018
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YANINDA YER AXTARIRAM

Ayrılıqdan təngə gəlib,
Qəbirdə yanında yer axtarıram.
Ayrılıq tük kimi nazildib məni,
Uçub yox olmağa yel axtarıram.

Ömrün sərt qışında məni tək qoydun,
Xəstə yaşamaqdan, dedin ki, doydun,
Dağ üstə, dağ çəkib getməli oldun,
Yanına gəlməyə yol axtarıram.

Səssizəm-küysüzəm, susmuşam artıq,
Dünyadan, hamıdan küsmüşəm artıq.
Xəyallar içində itmişəm artıq,
Məni ağlamağa dil axtarıram.

Zamanın boz üzü ilə baş-başa qaldım,
Keçmişə həsrətlə, nifrətlə daldım.
Həyat bir məktəbdi, mən də dərs aldım,
İmtahan verməyə yer axtarıram.

 Oktyabr, 2008
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MƏN SƏNİ SEVDİM Kİ

Mən səni sevdim ki, ayrılaq?
Ömrümüzü eşq odunda yandıraq?
Bir yerdə olaq, ayrı yaşayaq?
Dərdimizi içimizdə daşıyaq?
                    
Mən səni sevdim ki, vəfasız olaq?
Ömür yollarında cəfasız olaq?
Qədirbilməz olaq, tərəfsiz olaq?
Bir yerdə olaq, ayrı yaşayaq?
                   
Mən səni sevdim ki, sirrimi verəm,
Səninçün yaşayam, səninçün öləm.
Səninlə ağlayam, səninlə güləm,
Sənin dərdlərini, öz dərdim biləm.
                  
Mən səni sevdim ki, mənim olasan.
Mənim etibarlı yarım olasan.
Canımdan da əziz canım olasan,
Özünü qoruyasan, mənimlə qocalasan.
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SƏNSİZ

Göyün yeddi qatından,
Birdən endim aşağı.
Sənsiz yaşamaq çətin,
Olmuşam göy qurşağı. 

Yağışdım, buxar oldum.
Bir bülbüldüm, xar oldum.
Güllərin ən gözəli,
Əfsanəydim, var oldum.

Ömrüm səninlə keçdi,
Sanardım ki, sonu yox.
Ayrılıq səni seçdi,
Axır zaman yetişdi.

Təklik üstümü alıb,
Ümid, arzu sozalıb.
Yaş da, lövbərin salıb,
Zamanımsa azalıb,
Mənə də dözüm qalıb.

2010
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ÖMRÜN FƏSİLLƏRİ

Ömrün qışı tükənir artıq,
Arxasınca yazı gəlməyəcəkdi.
Ömrün fəsillərini başa vurdum,
Bir daha geriyə dönməyəcəkdi.

Səksən il bir insan ömrü üçün,
Həyatı dərk etməkçün necə də çatmır,
Bəzən unuduram ahıl yaşımı,
İnsan qocalsa da, ruhu qocalmır.

Arzular tükənmir, səksən yaşda da,
Vəfalı insanlar yaşadır məni.
Sevimli duyğular aşıb-daşsa da,
Ümidlər, gümanlar yaşadır məni.

Ölümdən qorxmuram, bu bir labüdlük,
Ayrılıq necə də qorxudur məni,
Əlvida deməyə dilim gəlməyir,
Əbədi ayrılıq qorxudur məni.

                                                          2020
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KOVID

XXI əsrin bəlası

Kovid can almaqda tüğyan edir,
Bilən yoxdur, hardan gəlib hara gedir.

Şaiələr dünyanı bürüyür,
Yeni ştamplar qorxusu insanları sürüyür.

Cürbəcür vaksinlər icad olunur,
Gündə bir məhdudiyyət tədbiq olunur.

İnamsızlıq insanları çaşdırır,
Modullarda ölənləri, dövlər özü basdırır.

Qapılar bağlanır, yollar bağlanır,
Dünya iflic olur, ürəklər dağlanır.

Epidemiya dünyanı zəbt edir,
Bilən yoxdur hardan gəlib, hara gedir.

2020



SATİRA

Zaqatala rayonunda kilsə, üstündə «Alban kilsəsi» 
lövhəsi var. Ona bənzər Şuşada da var, lakin keşiş 
Tatövüz orada dəfn olunduğuna görə erməni kilsəsi 
adlandırırdılar...
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EŞŞƏK İDDİALI OLANDA 

Zarafatyana

Eşşək iddialı olanda, 
Heç  atı da bəyənməz.
Tərsliyi tutdu, tərpənməz.
Eşşək olduğun bilməz,
Eşşək iddialı olanda.

Qanqalı xəlvət yeyər,
“Dolma”dan yoxdu, deyər.
Bəzən də ağ geyinər*,
Heç məndən yoxdur, deyər,
Eşşək iddialı olanda.

Yolu düşsə təpəyə,
Lağ eləyər dəvəyə.
Qatır qohumun danar,
Özünü göyçək sanar,
Eşşək iddialı olanda.

Canavar görsə, anqırar,
Qorxub üstünə cumar.
Canavara “dayı” deyər,
Eşşək meşədə qalanda, iddialı olanda.
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Elə ki, çıxdı başa,
Daha nə lazım yekəbaşa?
Adını ulax qoyar,
Nə xasiyyətin yerə qoyar,
Nə də yeməkdən doyar.
Atası yekəbaş, anası uzunqulaq
Özü ulaq.

*Albinos - ağ 
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SƏN MƏNİMÇÜN BİR MEYXANA 

Sən mənimçün bir meyxana,
Bədahətən yaranmısan.
Sönmüş vulkanı oyadıb, 
Lavasında dayanmısan.

Sən mənimçün bir meyxana,
Od olmadın, yana-yana,
Varlığını dana-dana,
Kimliyini qana-qana,
Meyxanasan sən, meyxana.
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BİR ŞƏRƏFSİZƏ 

Bir şərəfsiz söz gəzdirdi,
Bir şərəfsiz sözlü gəzdi.
Bir şərəfsiz böhtan atdı,
Başqa şərəfsiz onu tutdu.

Bir şərəfsiz etibarsızlıq etdi,
Başqa şərəfsiz onun arxasınca getdi.
Bir şərəfsiz məni satdı,
Başqa şərəfsiz ona şərait yaratdı.

Bir şərəfsiz məni dandı,
Başqa şərəfsiz ona inandı.
Şərəfsizlər, şərəfsizlərə qoşuldu,
Ətrafım şərəfsizlərlə doldu.
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QATIR

Yaxınımdı bir qatır,
Bütün günü yeyir, yatır.
Gecəni, gündüzə qatır,
Yatır, yatır, yatır.

Mənasız yaşayır, məqsədsiz yatır.
Nə işıq alandı, nə işıq saçır
Yatmaq xatirinə, nə desən, satır.
Qatır, qatır, qatır.

Yatmaq üçün, bəhanə tapır.
Bərk ayaqda, şər də atır.
Mənliyi yox, məramı yox..
Yatır, yatır, yatır.

Ayaq üstü mürgü döyür,
Söz deyirsən, söyüş söyür, 
Həyatın beləcə yatır.
Qatır, qatır, qatır.
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BİR NADANA

Nadanlar var bu ölkədə,
Yaşayırlar orda-burda, kölgədə.
Bu dünyadan nə xəbəri, nə ətəri,
İyirmi birinci əsrdə yaşayırlar,
Həm aşkarda, həm kölgədə,
Bu ölkədə.

Vay o gündən, bu nadanlar,
Həm də, xudpəsənd olanlar.
Ağıldan da bir az kasıb,
Özgələrə qənim ola,
Tək özündən razı qala.

Qanmaz olduğun qanmadan,
Hər yerdə meydan sulaya.
Nə qandırmaq mümkün ola,
Nə yandırmaq mümkün ola.
Ətrafını təhdid edə,
Tülkü kimi həccə gedə.
“Vay o gündən, əlinə vəzifə keçə”!
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BİR XƏYANƏTKARA

Sən məni soy, məni soy,
Özümlə bacarmıram.
Sən nifrətə layiqsən,
Sənə kin saxlamıram.

Sən məni soy, məni soy,
Özümü danlamıram.
Etdiyin xəyanətə...
Səni heç qınamıram.

Çünki, sən eləsən,
Mən də beləyəm, bacım,
Sən bir iblis, bir xəbis,
Mən də “ dəliyəm”, bacım.

Sən məni “soy”, məni “soy”,
Mənə şərçi adı qoy.
Riyakarsan, ay nankor,
Şər atmaqdan doymursan,
Dil-ağıza qoymursan.
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Sən məni “soy”, məni “soy”,
Səndən çox yüksəkdəyəm.
Sən fitnə-fəsaddasan,
Məndən çox alçaqdasan.
Bax, mən hara, sən hara,
Girişirsən gör hara!
Ayağının altı boş,
Dırmaşırsan divara.
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İSTƏRƏM

Onun şaxtalı qışını,
Onun güllə yağışını,
Onun ağır baxışını,
Unutmaq istərəm.

Qaraqabaq, üzü gülməzi,
İçi sözlü, çölü dinməzi,
Dost qədrini bilməzi,
Unutmaq istərəm.

Vəfasızlığa yol açanı,
Bərk ayaqda qoyub, qaçanı,
İşığa kölgə salanı,
Unutmaq istərəm.
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YERLİBAZLIQ  

Nadan atın belində,
Alim, nadan əlində.
Necə çıxarsın səsin?!
Tez kəsərlər nəfəsin.

Nadanla yol getməli,
Dediklərin etməli.
Çıxara bilməz səsin,
Hüququ yox heç kəsin.

Əri uruscanlıdır, 
Oğlu dəliqanlıdı,
Demək, “aliqanlıdı”
Demək, adlı sanlıdı.

Kim çıxararsa səsin,
Silərlər lap kölgəsin.
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ÇOX ÖMÜRLÜLÜK

Zarafat

Görəsən ki, həşdata,
Neyçün səksən deyirlər?
Yaşdan söhbət düşəndə,
Yaşlılar səksənirlər,
Ömrün qışı deyirlər.

Niyə doxsan deyəndə,
Bir gün yoxsan deyirlər?
Bir ömürçün nə səksən,
Nə də doxsan çox deyil,
Çoxömürlü deyirlər.

Şərəflə yaşamaqçün,
Ömür önəmli deyil.
Yüzdə yaşamaq olar,
Yüz əllidə nə olsun?!
Şərəflə ömür yaşa,
Dünyada adın olsun.
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ŞƏHIDLƏR

Oğullar vətən üçün doğulur.
Vətəni qoruyur.
Ölümdən qorxmur.
Şəhid olur.

Düşmənə aman vermir,
Şəhidlər ölmür.
Geri dönmür.
Cənnətlik olur.

Şəhidlik zirvədir,
Düşmənə həmlədir.
Döyüşə girməkdir,
Şərəfdir, fərəhdir!

Şəhidlər unudulmur!
Xatirələrdə, şeirlərdə,
Ekranlarda, yaddaşlarda.
Ürəklərdə əbədi yaşayır.



                     NƏVƏLƏRİMƏ
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NƏVƏLƏRİMƏ

  Onlar Almaniyada yaşayırlar.

Burnumun ucu göynəyir,
Nəvələri görmək üçün.
İldə bir dəfə gəlirlər,
Mənə nənə demək üçün.

Dillərin də bilməyirəm,
Başqa dildə danışırlar.
Anlamayanda onları,
Gah küsüb, gah barışırlar.

Fərid on yaşına keçib,
Fərəh boyda onu keçib.
Humay dəcəlliyi seçib,
Hərdən bir də, dalaşırlar.

                                                                                                                                            2015
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DOQQUZUNCU ONLUQ

Dünya bir pəncərədir, 
hər gələn baxıb, gedər.

Yaşım səksəni keçir, doqquzuncu onluq yetişir,
Sözüm qürbətə düşür, təhdidərlə ötüşür.
Yaddaşıma şübhə var, ovqatıma qibtə var.

Qocalmışam, dolmuşam,
Körpə uşaq kimiyəm,
Yaman kövrək olmuşam.
Hərdən yaşımı unuduram,
Nəvələrimə qoşuluram...
Mən keçmiş, onlar gələcək.
Nə qədər yaşasalar, ömrüm davam edəcək.
 
                                                                                   2019
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ANAM FƏRƏH
                            

          Ad gününə

Bir nəvəm var,
Arzu dilək, adı Fərəh.
Həm sevincdir, həm də fərəh.
Arzumun arzusudur,
Ömrümün yavrusudur.

Gülüm, deyirəm ona,
Can evimin gülüdür.
Məni nənə eyləyən,
Bağçamın bülbülüdür.

Anam bilirəm onu,
Anama məhəbbətim,
Fərəhə köklənibdir.
Anam dünyadan köçüb,
Təkrar geri dönübdür.

Gül açıb, arzularım,
Fərəhin yanağında.
Ülvi sevgi dastanı,
Dilində-dodağında.

Offenburq, 16 oktyabr, 2012
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NƏVƏM HUMAYA

Humayın dörd yaşıdır,
Ürəyimin başıdır,
                  sevinir!
Şirindir, yeməlidir,
Hər işi, məzəlidir,
                  sevilir!
Ömrümün davamıdır,
Həyatın sabahıdır,
                   bilinir!
Deyirlər, mənə bənzəyir,
Bir şərqidir, səsləyir,
Ruhumu təzələyir,
              sevindirir!
Dünyaya nur saçacaq,
O, Marsa da uçacaq
                       görünür!

                                                                  04.11.2012
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HUMAYIM

Ad günün mübarək,
Gözəl Humayım!
Göydə günəşimsən, həm də ki, ayım,
Sən mənim nəvə payım.

Dünyaya gəldiyin, bu gün mübarək!
Şan-şöhrət sahibi olasan gərək.
Səni “at belində” həmişə görək,
Sən xöşbəxt olasan, biz də sevinək.

Ağıl dəryasısan, buna şübhəm yox,
Canımdan da səni çox sevirəm, çox.
Qoy Allah qorusun, səni, Humayım!
Həyat sevincimsən, gözəl Humayım.

                                                                                                                  05.11.2013
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NƏVƏM FƏRİD

Bir nəvəm var, adı Fərid,
Gözü qara, qəlbi-təmiz.
O, yetkinlik yaşındadı,
Çox mehriban, bir az kövrək,
Həm də ağlı başındadı.

Səbirlidir, tədbirlidir,
Fikri-zikri nəsə qurmaq,
Konstruktorla nəsə yığmaq.
Bir tük də, gözündən qaçmır,
Tənbəllik ona yaraşmır.

Fərəhsiz yaşaya bilmir,
Bəzən də heç yola vermir.
Humaya olan sevgisin,
O, heç kimlə bölə bilmir.

Anasına, çox bağlıdır,
Bircə ona ərki çatır.
Qəlbi, dolu sevgisini,
Ana sevgisinə qatır.
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Nənəsin də çox istəyir,
Amma üzə vura bilmir.
Hərdən dəcəllik eyləyir,
Nənəsiz də dura bilmir.

İçindəki məhəbbəti,
Üzdəkindən daha böyük.
O, yetkinlik  yaşındadı,
Həm də, ağlı başındadı.

                                                                                                             2018
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 NƏVƏLƏR

Ömrə inci nəvələr,
Həyat sevinci, nəvələr,
Şirindilər, baldılar,
Bahardılar, yaydılar.

Qayğıları başdan aşır,
Sevincləri, işıq saçır.
Gələcəyə yollar açır.
Ömrə bəzək, nəvələr.

Arzuları, mələr-mələr,
Dünyamız da, təzələnər.
Ruhuma, işıq səpələr,
Nəvəsiz, olmasın nənələr.
Nənəsiz, olmasın nəvələr.

                                                                                                               2013
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ÜÇ GÜL 

Üç gülüm var,
Üçü də əzizdir,
Üçü də ləzizdir.

Hansı daha əzizdir?
Hansı daha ləzizdir?
Bunları seçmək olmur,
Bunları bilmək olmur.

Üçü də ətirlidir,
Üçü də çətirlidir.

Tanrının hədiyyəsi,
Həyatın fəlsəfəsi,
Bir balamı üç etdi
Məni qoca yaşımda,
Xöşbəxt bir nənə etdi.

                                                                                                   2016
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KÖRPƏ UŞAQ 

Nəvəm Humay deyir: “Adam iki dəfə
uşaq olur, bir doğulanda, bir də qocalanda.

Nənə, nənə, ay nənə,
Qurban olum mən sənə,
Demə ki, qocalmısan!
Səksən yaşa dolmusan,
Körpə uşaq olmusan.

Səni geyindiririk,
Yedirib, içirdirik,
Həm də çimizdiririk.
Qolundan yapışırıq,
Havada gəzdiririk.

Şıltaqlıq da edirsən,
Bəzən yemək yemirsən,
Haran ağrıyır demirsən.
Hərdən bir də küsürsən,
Güldürürsən, gülürsən,
Demə ki, qocalmısan,
Körpə uşaq olmusan...

Nəzarətsiz qoymuruq,
Söhbətindən doymuruq,
Səni hamımız sevirik,
Səninlə fəxr edirik.
Bizim üçün qoca yox, 
Sən hələ çox cavansan!
Həm də körpə uşaqsan!
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XOŞ GƏLMİSƏN 
Nəvəm Fərəhə

Ömrümə yeni həvəs gətirmisən,
Ürəyimə xoş gəlmisən!
Gəlişinlə həyatımı bəzəmisən,
İllər boyu çox gözlədim gəlişini,
Harda idin? Axı neçün ləngimisən?

Arzuların sonu yoxdu, mən bilirdim.
Ümidin də sonu yoxdu, mən bilirdim.
Axır bir gün gələcəkdin, mən bilirdim.
Həyatıma gec də olsa, xoş gəlmisən,
Bu dünyaya, həyatıma xoş gəlmisən!

                                                                                                                             2002
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BAHAR

                                                         Nəvəm Bahara

Yazın da adı bahar,
Qızın da adı Bahar.
Biri çiçək açır, 
Biri işıq saçır.
Biri yazdı, biri qız.

Biri gələndə, çaylar daşar,
Birinin qəlbində, arzular yaşar.
Biri güldü, çiçəkdi,
Biri şirin diləkdi.
İkisi də gərəkdi,
İkisi də ürəkdi.
Qızın da adı Bahar,
Yazın da adı bahar.
Biri yazdı, biri qız.

                 ***
Ad günün mübarək olsun,
Arzuların çin olsun.
Məhəmməd xöşbəxt olsun,
Kazım bəxtiyar olsun.
Arzu da nənə olsun. 



İTHAFLAR
Müəllifin Şuşadakı ata evinin xarabalığı
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 ÇOX ŞİRİN “YADİGAR” ADLI QIZA

Bu balaca kimin yadigarıdı görəsən?
Tutasan yanağından, gözündən, 
Ağzı-burnundan öpəsən
Belə yadigara, can verəsən,
Vəfasın, etibarın görəsən.
Hamıya o, sevinc paylayır,
Sevib-sevilməyə ehtiyacı var.
Başında, uşaqlığın tacı var.
Təbiətin möcüzəsidi, deyəsən,
Yadigarlar, yadigarı bu qızın,
Babaların qanı axır qanında,
Natəvandı, Nigardı, Məhsətidi, Həcərdi,
Bəlkə, Qarabağda parlayacaq zəfərdi.

Bakı, Bilgəh, 
“Kardioloji sanatoriya”
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ŞƏRÇƏ 
Balacalar üçün

Şərçə, cik-cik eyləyib,
“Çığırıb-bağırırsan”.
Qonub incə budağa,
Sən kimi çağırırsan?

Körpə quşcuğazlara,
Uçmağı öyrədirsən,
Həyəcanla, harayla,
Uçun! Uçun! Deyirsən.

Çalışırsan onlara,
Uçmağı öyrədəsən,
Gələcəkdə özüntək,
Sərçələr böyüdəsən.
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 QƏDƏRİNCƏ

Nazlı qızın, nazı çoxdu,
Duzlu qızın duzu çoxdu,
Şirin qızın şirnisi çox,
Qədərincə olsa, yaxşıdı.

Qara qızın qarası çox,
Dərdli qızın yarası çox,
Acı qızın zəhəri çox,
Qədərincə olsa, yaxşıdı.

Sözündə, söz yeri var,
Üzündə, göz yeri var,
Hər şeyin öz yeri var.
Yerində olsa, yaxşıdır,
Qədərincə olsa, yaxşıdı.
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KÖNÜL

Bacım qızı həm də, dostum  
Könül xanıma böyük məhəbbətlə

Bu dünyanı tərk etdi,
Könül əbədi getdi.
Ürəkləri göynətdi, 
Könül, bu dünyadan könülsüz getdi.

Hamıya can deyərdi,
Hamı onu sevərdi.
Ürəyi kövrək idi,
Həyatını tərk etdi,
Könül, bu dünyadan könülsüz getdi.

Nəvələrdən doymadı,
Ev-eşikdən soymadı,
Qəfil  bir səfər etdi,
Könül, yarımçıq getdi.

Ürəyi sözlə dolu, 
Əbədi ayrılıq yolu,
Özü bilmədən seçdi.
Könül, könüllərdə iz qoyub, getdi.

Sevgisi çox, sevinci çox,
Qəlbi təmiz, gözü tox,
Ayrılılqla xoşu yox,
Neçün ölüm onu seçdi?
Könül, könülləri sarsıtdı getdi.
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GÖZÜMÜN QARASINDASAN

Könülün əziz xatirəsinə 

Bu gün ürək ağrısı ilə,
Telefon kitabından sildim sənin adını.
Bu, nə unutmaqdı, nə də təsəlli
İçimdən bir kədər keçir,
Hər görəndə nömrəni.
Onsuzda qəlbimin yarasındasan,
Bəzən unuduram bu yoxluğunu,
Bilmirəm, dünyanın harasındasan.

Qoy elə bilim ki, sən ölməmisən,
Yalnız əlaqəmiz kəsilib bizim,
Qoy elə bilim ki, məndən küsmüsən,
Telefon kitabında qalmasın izin.

Telefon nömrəni silsəm də sənin,
Silinməz xatirələr sırasındasan.
Əbədi iz qoydun ömür yolumda,
Sən mənim gözümün qarasındasan.
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BAŞDAŞIN MÜBARƏK

Didərgin anamın arzusu Şuşada məzarı qalan 
atamın yanında dəfn olunmaq idi: qismət olmadı.

Gözəllik vurğunu mehriban ana,
Məzarın üstünü tapşırdın mana.
Dedin, məzar daşın möhtəşəm olsun,
Ətirli güllərlə ətrafı dolsun.

Başdaşın mübarək mehriban ana,
Atamın əksini şəklinin yanına
Bir də, bir xatirə həsr etdim sana.
Son arzun olaraq, məzar daşına,
Göz yaşı tökərək, mən yana-yana.
Bu son istəyini yetirdim sana.
Başdaşın mübarək ey əziz ana!

                                                        Qəbri nurla dolsun!
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HƏDİYYƏ

Əziz dostum Aybəniz xanıma

Hədiyyə hədiyyədir,
Yanındakı pul nədir?!
Yoxsa bu Aybənizdən,
Gələn bir ənənədir.

Gözləri göyçək xanım,
Ürəyi kövrək xanım,
Vəfası örnək xanım.
Niyyətin çox gözəldi,
Pulun yeri yox xanım.

İçindən nələr keçdi...
Qəlbin də məni seçdi,
Vəfana hamı heyran,
Niyyətin də təmizdi.

Hədiyyə sevindirir!
Sənə olan hörməti,
Hədiyyələr bildirir,
Lakin pulla ölçülmür,
Hədiyyənin qiyməti.

08.02.2018
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KÖNÜLÜN MƏZARI BAŞINDA 

Qədim xiyabanda qaçqın məzarı,
Ailə məhəbbəti, ailə şəhidi,
El-obasından didərgin düşüb.
Yol kənarında yoxdur hasarı,
Yol üstə ölümlə görüşüb,
Burdan əbədiyyət yoluna düşüb.

Süzgün gözlərin dərinliyindən,
Görünən kədər, deyilməmiş söz.
Dolub, boşalmayan könül müdrikliyi,
Könülləri yandıran könül itkinliyi.

Kövrək ürəkli, xoş diləkli Könül,
Şirin ləhcəli, sadə qəlbli Könül,
Hamıya gərəkli, təmiz ürəkli Könül,
Könüllərdə qalan Könül,
Var ikən, yox olan Könül.

Umudun* altı balası atasız qaldı,
Könülün altı nəvəsi nənəsiz qaldı,
Fələyin çərxi belə fırlandı,
Könüllər oda yandı.

*Umud - Könülün atası
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BACILARIMA

Bacılar, ay bacılar,
Ay bibərdən acılar,
Neyçün siz paxılsınız?!
Artıq siz ahılsınız.
Ömrü boyu axı siz,
Özünüz olmadınız.
Neyçün bir-birinizə,
Siz yaxın olmadınız?!
Səmimi olmadınız?!

Biriniz qəlb düşkünü,
Biriniz ruh düşkünü,
Bir-birinizə qənimsiz,
Hamınızda mənimsiz.

Qocalmısız, solmusuz,
Hamınız nənə olmusuz.
Elə bil ki, anadan 
Bir-birinizə qənim doğulmusuz.

Bacılar ay bacılar,
Ay istiotdan acılar!
Neyçün belə acısız?!
Axı doğma bacısız!
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ATAMA

Əziz atam...
Necə oldun?!
Ayrılığın yolun qoydun!
Yerə girdin? Göyə çıxdın?
Yox oldun!
Var idin , yox oldun.
Əziz ikən çıxıb getdin,
Bu dünyanı tez tərk etdin.

Ürəyimdə xüsusi yerin var idi,
O yeri yandırıb, getdin.
O yanıq heç sağalmır ki, sağalmır.
Sağlığında ağlıma da gəlməzdi :
Bir gün məni yandırıb, yaxacaqsan,
Yox olacaqsan...
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KORONAVİRUS
 Aydan üçün

Karantin günlərinin dostu-sirdaşı,
Covid-19-un qənimi Aydan.
Qəmli günlərimin sevinc yoldaşı,
Ürək dostum oldu, səmimi Aydan.

Bu gecikmiş məhəbbət söylə hardandı, hardan?
Necə oldu sən, məni tək qoymadın, ay Aydan.
Ağır karantin ayların necə biz yola verdik,
Bütün şayiələrə birlikdə sinə gərdik.

Mənə həm dost, həm nəvə, həm dayaq oldun Aydan, 
Bilmədim ki, düşmüsən, göydən yerə, ya aydan?
Bu qədər müdrikliyi hardan almısan, hardan?
Qəlbimdəki boşluğu necə doldurdun, Aydan?

Beş ay keçir karantin hələ də davam edir,
Hamı qapanıb evə, çox ağır günlər keçir.
Bilən yoxdu vəziyyət nə zaman bitəcəkdir,
İnsanlar bu virusu necə məhv edəcəkdir.

Sən çox cavan olsan da, öz yerini bilənsən,
Yaxşıya yaxşı deyib, yamana da gülənsən.
Sənin gözəl xasiyyətin nikbinlik yaradır,
Vətən sevən bir qızsan, ailə qədri bilənsən.

Karantin davam edir... Bakı, İyul 2020
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KÖÇƏRİ QUŞ
Aydan üçün

Bu qız bir gün uçmalıydı,
Ağac tapıb, budağına qonmalıydı.
Öz odunu, öz ocağı olmalıydı,
Bir köçəri quş olaraq,
Öz yuvasın qurmalıydı.
İyirmi beş il ata evində boya-başa çatmalıydı,
Artıq bir gün, isti ana qucağını atmalıydı.
Köç edərək, indən belə ər evində yatmalıydı.
Sevincini, kədərini o, bu evin, 
Sevincinə, kədərinə qatmalıydı.
Xöşbəxt olub, şərəf verib,
Fərəhlə işıq saçmalıydı.

-Sevib, seçib ailə qurdun,
Məhəbbətlə, məsləhətlə qurulan ev,
Gələcək nəsillərə örnək oldu.



MİNİATÜRLƏR
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HEKAYƏT

Mənzum hekayə
Gəlin gedək Şuşaya,
Axı bizi çağırır!
“Cıdır düzü”nə çıxaq,
Göydən yerə nur yağır!

Qəfil yağan yağışdan qaçardıq,
İslanmamaq üçün biz 
“Kahada” gizlənərdik.
 “Qırx pilləkən”lə
“Daşaltı”ya enərdik.
Böyürtkən yeyə-yeyə
Qabımıza yığardıq.
Çöplə əzişdirərək, suyunu  da sümürərdik.
Cigirtkanı duzla ovub, yeyərdik,
Yemliyi cibimizə yığardıq,
Mahnı oxuya-oxuya, qayalara dırmaşardıq,
Buz kimi dağ çayının sularına cumardıq...

Gəlin gedək Şuşaya,
Şuşa bizi çağırır!

Elə ki, yaz gələrdi, dərələrə qaçardıq,
Bənövşələr, lalələr bizə “gəl-gəl” deyərdi.
Xıncılovuzu* şiş ilə biz yerdən çıxarardıq,
Kimi yarpız, kimi də yer alması yeyərdi.
“Bitdi tala”dan qırxbuğumu toplayıb,
Evə aparmaq üçün torb amıza yığardıq.
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Gəlin gedək Şuşaya,
Şuşa bizi çağırır!

Qış qapını alardı, bulaqlar buz bağlardı,
Qarda cığır salardıq, qartopu oynayardıq.
İsti paltar geyməzdik, çanta nədi, bilməzdik,
Sobada odun yanardı, ətraf işıqlanardı.
Odunun ətri evə yayılardı, manqalda köz olardı.
Kül üstünü örtərdi, küldə kartof bişərdi,
Küllü-küllü yeyərdik, sonra mürgüləyərdik.

Anam corab toxuyar, bizə paltar tikərdi,
Bizi geyindirərdi.
Qışda xəşil, ərişdə, yazda balba**yeyərdik.
Hər gün tezdən oyanıb, yaxın-uzaq bilməzdik,
Qarda, qışda, soyuqda biz yıxıla -yıxıla,
Məktəbə gedərdik, dərsə gecikməzdik.

Gəlin gedək Şuşaya, o bizimçün darıxır!
İçək buz bulaqlardan, keçək qarlı dağlardan.

Dumanı, çiskini peşqurdları*** qovardı,
Şəhər gəlmələrdən  sentyabrda boşalardı.
Payız qapıları döyərdi, qışdan xəbər verərdi...

Gəlin gedək Şuşaya,
Şuşa bizi gözləyir...



Şuşa közü

187

Qonşuluqda Ambarsun adlı erməni yaşayırdı,
Salam almaq əvəzində yanını qaşıyırdı.
Arvadı hər görəndə mənə sual verərdi:
“Hayes?, torkes? “-deyərdi.
Məhələmizdəki məsciddə donuz saxlayırdılar,
Sahibsiz evə girib, orda yaşayırdılar.
Hardansa köçürülüb, hardansa gəlmişdilər,
Uşaqları bütün günü donuz otarırdılar.

(Yetimxanalardan) yemək  qalıqları daşıyırdılar,

Həm özləri yeyərdilər, həm donuza verərdilər.
Elə bil ki, Şuşaya qənim kəsilmişdilər,
Nə təmizlik saxlayar, nə ünsiyyət bağlayar,
Nə yola gedirdilər.
Bir neçə erməni ailəsi də var idi,
Şəkilçəkən, dəlləklik, bənnalıq edərdilər...

Gəlin gedək Şuşaya, 
Şuşa bizi çağırır!

“İsa bulağı”nda hər yay kef-damaq qurulardı.
Qaval çalan Mürsəlin səsi meşəyə yayılardı,
Bulaq üstdə insanlar şəkil çəkdirərdilər,
Kabab üstdən sərin su içib şellənərdilər.

Gəlin gedək Şuşaya!...
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BAHAR

Avropadayam. Bahardır. Ən sevdiyim fəsil. 
Dayanmışam Alp dağlarının bir seyrangahında. Təbiət 
oyanıb, başdan-ayağa sanki bayram paltarı geyinib, 
bəzənib. Güllərin, çiçəklərin hərəsinin bir cür gözəlliyi var 
özünə məxsus: ətirləri, çətirləri, rəngləri... Sanki festivala 
yığışıblar, yarışırlar.

   Bahar burada bir büsat qurub ki, gəl görəsən! Qalibsiz 
bir yarış gedir. Qarşımda mükəmməllik yarışı gedir. Bu 
yarış daha çox parada bənzəyir.

   Quş xorunun solosu-bülbüllərin sədası, ağacların bəsi, 
həvəs, hərarət yağır göydən. Ruhumu oxşayır, gəl-gəl 
deyir. Havadan nur yağır. Elə bil ki, bu təmiz hava səsləri 
bir qədər də, cilalayır. Burada möhtəşəm bir yarış: gözəllik 
yarışı, səslərin, ətirlərin yarışı, böcəklərin, kəpənəklərin 
yarışı. Bu yarışda qalib yoxdur. Qalib təbiətin özüdür. 
Həyat necə də, gözəldir! Təbiət yaratmaqdan doymadığı 
kimi, insan da yaşamaqdan doymur.    

   Ara bir Xanın «Qarabağ şikəstəsi» qulağımda səslənir. 
Düşünürəm, gözəlliklər məskəni Şuşa, “Cıdır düzü”ndən 
bir qədər də, yüksəklikdə, “Üç mıx” adlanan seyrangah 
yadıma düşür. Buradan kiçik kanyon olan, “Xuramanın 
özün atdığı qaya” və düz sıldırım qayanın üstündə 
Qarabağ xanı, İbrahim xanın istirahət üçün tikdirdiyi ev 
və at tövləsi, ora gedən “Pişik yolu”* görünür. 
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   Belə seyrangahları  təbiət özü Şuşanın hər yerində 
yaradırdı: yazında da, yayında da, payızında da, qışında 
da. Hər fəslin də öz gözəlliyi var idi. Bu mənzərələrin: 
dağların, meşələrin, bulaqların, təmiz havanın qarşısında 
cuşa gəlməmək mümkün deyildi. Yəqin, bu təbii 
şəraitin nəticəsi idi ki, burada məşhur dünya şöhrətli 
alimlər, təbiblər, yazıçılar, şairlər, musiqiçilər, rəssamlar 
və s. yetişmişdi, əbəs yerə Şuşanı “Azərbaycanın 
konservatoriyası”, “Azərbaycan üzükdürsə, Şuşa 
onun qaşıdır”.- sözləri işlədilmirdi. Buranı, həm də 
Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırırdılar.

   Gözəl Qarabağım, cənnət məkan Şuşam, Rusiyanın 
güc strukturlarının və  ermənipərəst rəhbərlərinin birgə 
işğalı nəticəsində, bir milyon Azərbaycan əhalisini qırğına 
məruz qoyaraq, qaçqın salınaraq, ermənilərə (İrəvan 
xanlığı, Zəngəzur, Göyçə mahalı və s. az imiş kimi) 
hədiyyə edilmişdir.

   Vətən həsrəti, dünyanın harasında oluramsa, məni 
demək olar ki, hər an izləyir, rahat buraxmır. Vətən 
doğulmur! Vətən, babaların nəsillərə miras qoyduğu 
əbədi və müqəddəs Torpaqdır. Bu- babaların üz qoyduğu 
torpağı geri qaytarmaq hər bir azərbaycanlının namus-
qeyrət borcudur.

   Ermənilərə, birdəfəlik anlatmaq lazımdır ki, onlar 
Azərbaycana məxsus olan bu torpaqlarda əsrlər boyu 
yaşaya bilərlər. Təbiidir ki, onların qədim qəbirstanlıqları, 
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kilsələri, ziyarətgahları qorunur, hətta Azərbaycanın 
vətəndaşı belə ola bilərlər, lakin qulaqlarına sırğa kimi 
asmalıdırlar ki, bu torpaqlara onlar tarixən gəlmədirlər, 
bu yerlər qədimdən Azərbaycanın torpaqlarıdır və heç 
zaman onların olmayıb və olmayacaq!!!

   Beləliklə, nostalji hisslərlə, kədər dumanına bürünüb, 
vətənim Şuşaya - cənnət Qarabağa qayıtmaq ümidi ilə 
seyrəngahı tərk etdim.

                                                                                                                   2019

* Pişik yolu - Qarabağ xanı İbrahim xanın, sıldırımdakı 
evinə gedən yolu heç kim tanımırdı, buna görə də, cəsur  
insanlar ora getmək üşün pişik keçə biləcək təhlükəli 
cığır açmışdılar. Oraya əyilərək, sürünərək keçirdilər. 
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AĞAC

   Mən 20 ilə yaxındır ki, Almaniya Federativ 
Respublikasına bir qonaq kimi gedib-gəlirəm. Bu ölkənin 
səliqə-səhmanına, qonaqpərvər insanlarına, dəqiq və düz, 
səmimi və mehriban xalqına heyranam desəm, az olar. 

   Əslində, məni ən çox məftun edən bu yerlərin 
meşələri, qollu-budaqlı nəhəng ağaclarıdır. Azərbaycanda 
da nəhəng ağaclar var, məsələn: çinar, palıd, qovaq və s. 
Amma burdaki ağaclar, elə bil, daha əzəmətli görünür.

   Bir gün çay kənarında gəzərkən, elə bir nəhəng ağaca 
rast gəldim ki, hətta ayaq saxlayaraq, ağacla söhbət etmək 
istədim. O qədər nəhəng idi ki, uca zirvəli dağa bənzəyirdi. 
Gövdəsi üç ağacın bir-birinə birləşmiş, yalan olmasın, 4-5 
adamın əl-ələ verib qucaqlaya biləcəyi yoğunluqda idi. 
Başımı qaldırıb, zirvəsini görmək istədim, az qala, arxaya 
yıxılacaqdım. Ağacın zirvəsindəki qanadların üstündə 
üç-dörd qarğa oturmuşdu, budaqların isə başını əyilmiş 
gördüm. Təəssüf hissi məni bürüdü...

- Bu nə haldı, bu nə deməkdir?! deyə düşündüm. 
   Birdən qulağıma bir səs gəldi. Elə bil, ağac məni 

duydu, hiss etdi və dedi: bu qarğalar ki, var, sən onları, 
bəlkə də yaxşı tanımırsan. Bunlar çox sırtıqdılar. Fərqinə 
varmadan, nə gəldi yeyirlər, doymurlar, iylənmişdən də 
əndişə etmirlər, həm də istedadlı oğrudurlar. Quşların ən 
mənfurundan, ən iyrəncindən biridirlər. Mənim zirvəmi 
özlərinə nəzarət yeri kimi seçiblər. Ordan hər yeri görür, 
haradan nə oğurlamaq mümkün olduğunu müəyyən 
edirlər.Yuvalarını isə başqa ağaclarda, məsələn, çinarlarda 
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qururlar. Beləliklə, başımı aşağı edirlər, qanadlarımı 
əzirlər, həm də batırırlar. 

   Dərin xəyal və həyacan içindəykən, birdən gözəl və 
məmləkətim Şuşa, Qarabağ,  qollu-budaqlı Turan elləri, 
parçalanmış vətənim və türkçülüyün bir parçası gözəl  
Azərbaycanım yadıma düşdü. 

   Odlara qalanmış, hər tərəfdən torpağına iddialı 
qarğa-quzğun əlləri uzadılmış, rus-erməni, fars torunda  
çabalayan, neft ölkəsi olan varlı Azərbaycanım və onun 
ehtiyac içində yaşayan xalqımı xatırladım.

Almaniya, Frayburq, aprel, 2019
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