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MƏN BIR SÖZ BILIRƏM 

(müəllifdən) 
 

…Bilməsəydim ürəklərinizin qapısını döyüb, çağı-
rılmamıĢ qonaq kimi qəlb evinizin astanasını kəsdir-
məzdim, billah. Bu kitabla görüĢünüzə qəfil qonaq 
kimi yox, sizə sözü olan bir yol adamı, el adamı kimi 
gəlirəm. Onu da bilirəm ki, yanan ocaqları söndürülüb, 
yurd-yuvaları viran qoyulmuĢ məmləkətimin, sinəsinə 
çalın-çarpaz dağlar çəkilmiĢ və susdurulmuĢ mil-
lətimin indilərdə nə el adamını eĢitmək həvəsi qalıb, nə 
də yol adamını yola salmaq. ĠĢ bu ki, elə mənim sizə 
demək istədiyim SÖZ də bu haqdadı. Əgər bacarıb 
deyə bilsəm. 

DərdləĢmələrimizin birində Ģair Məmməd Ġlqar 
dedi: «Bilirsənmi indinin Ģairlərini niyə dar ağacından 
asmırlar, güllələmirlər, sürgünə göndərmirlər? Çünki, 
indinin Ģairlərinin o cəzalara layiq qüdrətli sözü söylə-
məyə istedadları və cəsarətləri çatmır!» Ədəbiyyatı-
mızın bugünkü mənzərəsini görüb, onun bu fikri ilə ra-
zılaĢmamaq mümkün deyildi. RazılaĢdım və o qüdrətli 
SÖZün tənəsini duyub, bir qələm adamı olaraq öz 
xəcalət payımın altına girdim. Və gördüm ki, Ġlahi, 
beĢ-üç arı yeyib, namusu çölə atmıĢ qələmçilərdən sa-
vayı Azərbaycanın bütün urvatlı söz sahibləri burada-
dılar, öz xəcalət paylarının altında. Onların hər birinin 
gözlərindən apaydın oxunurdu: «Mən bir söz bili-

rəm…» 
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Nə bilirsiniz, əfəndilər? – deyə soruĢmaq istədim. 
Dilim dönmədi, dodaqlarım tərpənmədi.Məni gözlə-
rimdən oxuyub, baxıĢlarıyla qandırdılar ki, «dilimiz 
əsir düĢüb, ağzımıza qıfıl vurulub ġuĢa qalasında». 
Bax onda, bildiyim sözün hərflərlə, səssizcə Ģəklini 
çəkməyə çalıĢdım. Səhv eləmirəmsə o Ģəkil beləydi: 

 

Mən bir söz bilirəm – dilimə gəlsə, 
Sədası qanıma bələyər məni. 
ġahlar yeddi yerə Ģaqqalayarlar, 
Rəiyyət daĢ–qalaq eləyər məni. 
 

Mən bir söz bilirəm – onu söyləsəm, 
Kafirlər tonqala atarlar məni. 
Möminlər üzərlər baĢımı, sonra 
BaĢlarından uca tutarlar məni. 
 

Mən bir söz bilirəm – dilimə alsam, 
Alimlər dilimi kəsərlər mənim. 
Sözümü asallar dar ağacından, 
Özümün üstümdə əsərlər mənim. 
 

Mən bir söz bilirəm – ağzımdan çıxsa, 
Aqillər adıma dəli deyərlər. 
DərviĢlər o sözə heyran olallar, 
Olmayan aĢiqlər «bəli» deyərlər. 
 

Mən bir söz bilirəm,  axı nə olsun?- 
Ağacda yuvam var, içində balam. 
Mən heç nə bilmirəm, ay Məmməd, ancaq 
Mən bir söz bilirəm – yaxĢı ki, lalam. 
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Dilimizi əsarətdən, qəlblərimizi qaranlıqlardan, 
ruhlarımızı zindanlardan azad edib, o qüdrətli SÖZə 
qovuĢmaq  üçün ucalardan uca Tanrı ürəyimizə təpər, 
dizimizə taqət, qolumuza qüvvət versin! 

Tanrı  Türkü  Qorusun!  
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MĠNACAT – DĠVANĠ 

 

Bir divani bağlamaqda, Xudam, kömək ol mənə, 

Saz götürüm, dərgahında izininlə söz deyim. 

Halallıqla haqqa varmaq qəsdim oldu dünyada,– 

Nəfsim çəkdi imtahana imanımı – düz deyim. 

 

Tapındığım Adın oldu, tanıdığım kərəmin, 

«La Ġlahə Ġlləllah!»dı cövhərində zərrəbin. 

Günahlardan yan ötmədim, ver cəzamı birə min, 

Könlüm evi abad olsun, can evimə döz deyim. 

 

Cazibəndə dövrəkaram, təcəllana mailəm, 

Varın, yoxun könlümcədi, Ģükür Sənə!– qailəm. 

Bəni-Adəm Ġbrahiməm, səhralarda sailəm, 

Sidqimdi ƏrĢi-əlada, sinəmdi köz-köz – deyim.  
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YASƏMƏNDƏDI 

(təcnis) 

 

Nazınnan oynayar hərə bir gülün,  

Könül, sənin meylin yasəməndədi. 

Yasəməni tərpən, yasəməni din, 

Yasəməni ağla – yasəmən də di.  

 

Ġrmağa su gələr, dolar arxa da, 

Xəlq eləyən Xaliq olar arxa da. 

AtiĢləməz yollar qalar arxada,– 

Ya köhlənə yalvar, ya səməndə di. 

 

Təbib, yaram çoxdu, bir di dərməni– 

Bir doğrayar məni, bir didər məni. 

Ġbrahim, dərdiyin birdi dərməni,– 

Yasəmən misallın YASƏMƏNdədi.  
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YA  DAĞLAR 

(təcnis) 

 

Mənim yüküm binəsindən bəllidi, 

Çiynimdədi ya dəryalar, ya dağlar. 

Zalım fələk, nədi mənə tutduğun?- 

Hallarıma yaxın göynər, yad ağlar. 

 

Dost buyurdu:–od ol dedi, odam da, 

Dosta qurban ocağım da, odam da. 

Üç gündən bir müsafirdi odamda, 

Ya zülümlər, ya sitəmlər, ya dağlar. 

 

Sinəm üstü qəmə xırman yeridi, 

Qəm karvanı, qəsdin budu, yeri di. 

Yan, Ġbrahim, al kəcavən yeridi, 

Dalınca da yad qaralar, yad ağlar. 
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BU ELDƏ QATIĞA QARA DEYIRLƏR… 

 

Bu eldə qatığa qara deyirlər, 

Burda Ģər çağrılır xeyirin adı. 

Bu eldə bütövə para deyirlər, 

Burda zəhrimardı Ģərbətin dadı. 

 

Gecəsi gündüzdü, gündüzü gecə 

AxĢamı sabahdı, sabahı axĢam. 

Ġlahi, dözürəm – dözürəm necə? 

Ġlahi görürsən – dəmirəm, daĢam. 

 

Dillənən dilindən çəkilir dara, 

Gözü düz görənin ovulur gözü. 

Dirəyib divara, alıb hasara 

Alma qabığı tək soyurlar sözü. 

 

Deməzlər gözünün üstə qaĢın var, 

Yamana yaxĢı de, yaxĢıya pis de. 

Dayanıb marıqda çəpik çalanlar, 

Haqsıza bağır de, haqlıya sus de! 
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Taciri ayaqda, darğası baĢda, 

Qoçusu ortada kəshakəsdədi. 

AĢığı kababda, mollası aĢda, 

ġairi kürsüdə gödən bəsləyir. 

 

Qolunu bağlayır, baĢını kəsir 

DaĢının üstünə daĢ qoyanların. 

Anası ağlardı, balası yesir 

Bu yurdun uğrunda baĢ qoyanların. 

 

Çıxmır azadlığı top lüləsindən, 

Məmləkət basılır – millət götürür. 

Nə gündü – bu elin fərarisindən 

Bu yurdun qazisi minnət götürür. 

 

Boyaq tapılacaq qaradan artıq, 

Bu eldə qatığa ağ deyəcəklər. 

Bir az gec olacaq, qoy olur olsun, 

Görərsən – gələcək vaxt, deyəcəklər. 
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KIMDI MƏNI SƏSLƏYƏN 

 

Tanrım, görən mən kiməm, 

Nəçiyəm bu dünyada?– 

Bir payı quru torpaq, 

Üç payı su dünyada! 

 

Adım Peyğəmbər adı, 

Özüm adi bir adam. 

Bir də bu adilikdən 

Bezib çıxan fəryadam. 

 

QənĢərində durduğum, 

Aynadakı mənəmmi? 

Ruhum mənə dardımı, 

Mən ruhuma binəmmi? 

 

Əvvəl-axır deyilən 

Bir ölçü-biçi varmı? 

Varsa bəs ölçüsüzlük 

Nədi, bilmək olarmı? 

 

Bu cismi-can varlıqdı, 
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Yoxluq divanəsiyəm. 

La Ġlahə Ġlləllah! 

Kimdi məni səsləyən?! 

 

HƏRDƏN BIR DƏLI CIN DEYIR… 

 

Hərdən bir dəli cin deyir: 

«Gəl bax Ģeytanın sözünə. 

ġəklini soyun əynindən, 

Çıx da dünyanın üzünə». 

 

Kor olanlar görsünlər ki, 

Sənin dostun, yadın yoxdur. 

Bir səfil dərviĢ misalsan, 

Yoxdur özgə adın, yoxdur. 

 

Cibindən çıxart səsini, 

Mətləblərin car olsunlar. 

Qanmayanlar və qananlar, 

Olubdular, var olsunlar. 

 

Qəlbini kabab eyləyib, 

Payla bu ac adamlara. 

Yeyib, səyriyib görsünlər, 

Kabab hara–adam hara?! 
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Hərdən bir dəli cin deyir: 

«Baxma Ģeytanın sözünə. 

ġəklini geyin əyninə, 

Qayıt olmayan özünə». 

 

QARDAġIM 

 

Salam-Əleykim – Mərhaba, 

Qəsdimə duran qardaĢım. 

Türksən, boyuna qurbanam, 

Boynumu vuran qardaĢım. 

 

Para belə Ģirindimi, 

Quyun belə dərindimi?! 

Soyuqdumu, sərindimi 

Allahnan aran, qardaĢım? 

 

Biçdiyini kimlər əkib, 

Bilərmisən, bilmə təki. 

Ürəyimə dağlar çəkib, 

Halımı soran qardaĢım. 

 

Yoxmu könlüyün təpəri?– 

Ömür nədi, anrı-bəri. 

Qəlbində qonĢu çəpəri, 

Dilində TURAN qardaĢım. 
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Haqdandı bu zülmü-zinhar, 

Yoxdandı bu qəsdi-qərar. 

Nə mənim bir əlacım var, 

Nə sənin çaran, qardaĢım. 



Мян бир сюз билирям 

 
15 

YURDDAġLARA 
 

Anrı üzü günə qarĢı dağların, 

Bəri üzü hələ çəndi, dumandı. 

Zaman gələr, üstümüzə gün doğar, 

Bu gümanlar ürəyimə damandı. 

 

Qürbət deyir ürəyimin parası, 

Qan ağlayır qaysaqlanmıĢ yarası. 

Azadlığın hürriyyətdir çarası, 

Hürr olayım, hürr olmalı zamandı. 

 

Ömür ki, var – ölümlərə hədəfdi, 

Can torpağa, ruh göylərə sədəfdi. 

DöyüĢlərdə Ģəhid düĢmək Ģərəfdi, 

Kölə olmaq, kül olmaqdan yamandı. 

 

Qorunmayan elin haqqı olmayıb, 

Haqq deməyən dilin haqqı olmayıb. 

Yelin haqqı – selin haqqı olmayıb, 

Qarı dünya, qanlı fələk hamandı. 

 

Vətən dedik: – sus dedilər, lal olduq, 

Gedən dedik: – «qal oğlu ki, qal» olduq. 

Yetər, bunca qorxulara qul olduq, 

QardaĢlarım, soydaĢlarım, amandı! 
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ƏFƏNDIM 

 

DüĢmən də çəkməsin mən çəkənləri, 

Mən çəkən zülümdən olmaz, əfəndim. 

Adamlar bir yana, bu məmləkətdə 

QuĢ da salamımı almaz, əfəndim. 

 

Həmdəmim odlardı, sirdaĢım sular 

Könlümü qəriblik bular, ha bular. 

Qeybdən nida gəldi:–BoĢalan dolar! 

«Quyu, su tökməklə dolmaz”!», əfəndim. 

 

Boranlar adlayaq, xəzanlar keçək – 

Ömür-gün yalandı, vaxt-vədə gerçək. 

Mənim gözlərimlə sulanan çiçək, 

Ömrü billahında solmaz, əfəndim. 

 

Yeddinci qatında haqqım var deyə, 

Sidqinən eĢqimi bağladım Göyə. 

Tutlar saza dönə, qarğılar neyə 

QoĢub qəmlərimi çalmaz, əfəndim. 

 

Tapdım çəmini də, tutdum dilə də, 

Necə hökm elədi, getdim elə də. 

DÜNYA söylədiyin qaldı belə də, 

Bə deyirdin, «belə qalmaz, əfəndim». 
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GƏLDI 

 

Bu günü də gördük, görməliydik də 

Olmayan körpüdən keç vaxtı gəldi. 

Yaylaq aran oldu, aran cəhənnəm 

Arandan arana köç vaxtı gəldi. 

 

Bəlləndi Göy ilən Yerin qərəzi, 

Bağlandı bəĢərin bəndi-bərəsi. 

Çəkildi göylərə mizan-tərəzi, 

«Durna, keçəlini seç» vaxtı gəldi. 

 

Günə güllə kimi açılır səhər, 

Hamı can sürüyür elə birtəhər. 

ÇeĢmələr ağudu, irmaqlar zəhər– 

Doldur piyaləni iç vaxtı gəldi. 

 

Gizlənən üzüymüĢ yırtılan astar, 

Zatı qırıqlara qul olub xaslar. 

Yağı səngərinə satılıb dostlar– 

Siyir qılıncını biç vaxtı gəldi. 

 

Ġbrahim Ġlyaslı, nəydi gümanın? 

Çəkilən vaxtı var gələn dumanın. 

Axır ki, heç nəyin «hər Ģey» zamanı, 

Axır ki, «hər Ģey»in heç vaxtı gəldi. 
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HARDASAN DÜNYANIN  

HALAL ADAMI 

 

Hardasan dünyanın halal Adamı, 

Hardasan, varmısan?–Səsimə səs ver. 

Məndən o tərəfə sən tükənirsən, 

Səndən bu tərəfə mənə nəfəs ver. 

 

Məndən o tərəfə, səndən bu yana, 

Nə kökdədi dünya, xəbərin varmı? 

TapĢırıb yellərə, büküb al-qana, 

Bir ürək yollasam sənə çatarmı? 

 

Bilərmisən hankı məmləkətdənəm, 

Hansı millətdənəm bilərmisən sən? 

Bu aciz halıma ucalığından, 

Baxıb acı-acı  gülərmisən sən? 

 

Vurnuxub qalmıĢam dünya içində, 

Mənə bir yol salğa özünə doğru. 

Qurtulum bəĢərin adiliyindən, 

Sürünüm mübarək izinə doğru.  

 

Hardasan dünyanın halal Adamı?– 

Sən haqsan, sən varsan!–Səsimə səs ver. 
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Qapında ən sadiq nökərin ollam, 

            Mənə bu ġahlığı, nolar, tələs ver. 

DƏVƏSI ÖLMÜġ ƏRƏBIN DƏRDI 
Qalx, ərəb, qalx yeriyək 

Külək qalxacaq, külək. 

Səhra qum çadrasını 

Başımıza örtəcək. 
 

Nəriman Həsənzadə 

 

Nə ərəb tərpənir, nə külək kəsir, 

Sovurur səhranı belədən-belə. 

“Yenə bir həsirdi – bir məmmədnəsir””“, 

Bir də gözlərindən sellənən sudu – 

Yoğurur səhranı belədən-belə. 

 

Yerdən od püskürür, göydən qan yağır, 

Təbrizli, Bakılı “”ərəb”“in üstə. 

Min ildi yağanlar buracan yağır, 

Yağır Ərdəbilə, yağır Dərbəndə. 

Müsəlman gavurdan nicat gözləyir, 

DöĢənib ağrıyan tərəfi üstə. 

 

Gah yadı qənimdi, gah da qardaĢı, 

“”Ərəb“ ağlamasın – “ərəb”“ neyləsin? 

ġuĢa qalasından, QoĢqar  dağından 

Muğan düzlərinə atılıb daĢı, 
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Qara günə qalıb Qarabağları, 

Qara bağlamasın “ərəb”“ neyləsin?! 

 

 

Gah Moskovdan gəlir, gah Nyu-Yorkdan, 

“Qaxılıb yerində otur!“ – fərmanı. 

Bu millət görür də, bilmək istəmir: 

Onu yurd-yuvaya qaytaran deyil, 

Urusun “ Qırmızı papaq“ nağılı, 

Ġngilisin “Ötür-ötür“ fərmanı. 

 

Nazbalınc qoyulub baĢının altda, 

Layla çalanların çoxalıb sayı. 

“Qrant“ əmizdirib bihuĢdarıynan, 

Sırımaq istəyir Azərbaycana, 

Avropa yeni bir “Gülüstan”“ payı. 

 

Səksən bayrağı var səkkiz milyonun, 

Qalıb umuduna səksən namərdin. 

Təkcə dəvə dərdi olsa nə vardı, 

Səkkiz milyon ruhu xəstə dərdidi, 

Mən dəvəsi ölmüĢ ərəbin dərdi, 

Sən dəvəsi ölmüĢ ərəbin dərdi! 
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YIXILIR 

 

Ürəklər eĢqə atlanır, 

Ağıl nəfsindən yıxılır. 

ġair sözündən qatlanır, 

AĢıq səsindən yıxılır. 

 

Nuhun əyyamından bəri 

Sirri birdi bəndələrin; 

KiĢi «yox»undan gəbərir, 

Zənən «hə»sindən yıxılır. 

 

Hərə qalxır öz ipinə, 

Kim düzünə, kim çəpinə. 

Hamı özünün dibinə, 

Öz zirvəsindən yıxılır. 
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GÖZƏLLƏMƏ 

 

Gözəllik bəĢərə görk olsun deyə, 

Qıydı Yer üzünə fələklər səni. 

Dayandı səcdənə ulduzlu Göylər, 

Qısqandı Allaha mələklər səni. 

 

Billah, belə sevda gəlməz hər baĢa– 

Od suya calandı, alğıĢ qarğıĢa. 

Yanıb kül olunca qıldı tamaĢa 

ġövqündən əriyən bəbəklər səni. 

 

ġimĢəklər teyləndi qəfil üstümə,– 

Döndü qəflətxanam altı-üstünə. 

Susadı qanıma, durdu qəsdimə 

Öpüb oxĢadıqca küləklər səni. 

 

Qüdrətim çatmadı vəsfi-halına, 

Pir deyib, əyildim gül camalına. 

Belə çoxmu gördü qul misalına, 

Ġblis yuvalanmıĢ ürəklər səni? 

 

VARsansa – varımsan, YOXsansa yoxum, 

Ən halal zülmümsən, ən haram yuxum. 

Sağ qalınca cismim, ölüncə ruhum 

Müdam ayağına iməklər sənin. 
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Ya Rəbb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni, 

Bir dəm bəlayi-eşqdən etmə cüda məni. 
 

M.Füzuli 
Məni ömrüm boyu çək imtahana, 
Mənə ömrüm boyu zülm elə, nolar. 
Görüm nə çəkibdi dəli-divana, 
Görüm eĢq əhlinə zülm ilə nolar. 
 
Təsəlli umduqca kəs umudumu, 
Görüm necə olur candan usanmaq. 
TutuĢub odlara, deyim – budumu 
Füzulidə yanmaq, Vaqifi qanmaq! 
 
YaĢıl ağac olam, qara daĢ olam 
Yolların üstündə bitməyə qoyma. 
Sərgərdan ruh olam, kəsik baĢ olam 
Qoyma vüsalına yetməyə, qoyma. 
 
Zülmət gecələrdə ağca Ģam kimi, 
Əriyim rəngində bu qara baxtın. 
Görüm aĢiqliyin nədi tilsimi, 
Görüm Ģahı kimdi bu qannı taxtın. 
 
Məni   ömrüm boyu çək imtahana, 
Mənə ömrüm boyu zülm elə, nolar. 
Görüm nə çəkibdi dəli-divana, 
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Görüm eĢq əhlinə zülm ilə nolar. 

 

 

SƏNDƏN ÖTƏRI 

 

Səni görən divanədi, 

Bilirəm, səndən ötəri. 

Göz yaĢımla dağı-daĢı, 

Dəlirəm səndən ötəri. 

 

Uydurmadım daha nələr?… 

Tükənibdi bəhanələr. 

QonĢunuza axĢam-səhər, 

Gəlirəm səndən ötəri. 

 

Ġbrahiməm, için-için 

Göynəyirəm, gedir köçün. 

Ölmürəm yaĢamaq üçün, 

Ölürəm səndən ötəri! 
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QÖNÇƏDƏ SOLAN ÇIÇƏK 

 

Günaydın, ömrüm-günüm, 

Qönçədə solan çiçək! 

Baxtına yağan yağıĢ 

Gözünə dolan çiçək. 

 

Arı qonmaz ətrinə, 

Xar susamaz çətrinə. 

Xətirsizlər xətrinə 

Taleyi talan çiçək. 

 

Ağca günüm keçilib, 

Ağ kəfənin biçilib. 

Sonalanıb, seçilib 

Mənimki olan çiçək. 
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FƏLƏK 

 

Mənə sirr verdiyin yerdə 

Dilin lal olaydı, fələk. 

Qara-qançır ağ yuxular 

Qara bağrım oydu, fələk. 

 

Qibləm o yaqut-yəmənə 

Gülün nə, daĢın nəmənə? 

Bəyin deyiləm, bə mənə 

Tutduğun nə toydu, fələk? 

 

Aman ver, açım gözümü, 

Zaman ver, deyim sözümü. 

Bəsdi, tanıdım özümü… 

Hoydu fələk, hoydu fələk! 
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VAXTIDI 

 

Könül, bir azca toxtaq ol, 

Yağının Ģölən vaxtıdı. 

Dizini bərkit, qəmlərin 

QoĢunnan gələn vaxtıdı. 

 

Üsyan deyir için-çölün: 

Yetər, qafil!–Görün, görün! 

Ürəyində açan gülün 

Köksünü dələn vaxtıdı. 

 

Dərya boyuncadı, batma 

Gördüyün yuxudu, qatma. 

Qayğına bələnib yatma, 

«Qanına bələn!» – vaxtıdı. 
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BU DIVARIN O ÜZÜNDƏ 

 

Bu divarın o üzündə, 

Bir nazlı mələk uyuyub. 

Gecə gərib qanadını, 

Üstündə lələk uyuyub. 

 

O xanədə nə var – oyaq, 

DöĢəmədən tavanacan. 

Qapı, pəncərə, dörd divar, 

Çimir almaz sabahacan. 

 

Odasının yörəsində 

Yüz hoqqadan çıxır külək. 

Donub qalıb pəncərədə, 

«Heyrət ey büt!…» – oxur külək. 

 

Tanrı tamaĢası nədi – 

O mələyi görən bilir. 

GünəĢ ondan ötrü çıxır, 

Ay ondan ötrü yüksəlir. 

 

…Divarların bu üzündə, 

Qismətim qubardı mənim. 

Hər yan gözəllikdi, Tanrım, 

Hər yanım divardı mənim. 
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Rəqsi gözəlliyinə, gözəlliyi  

rəqsinə yaraşan bir xanıma 

 

Buna rəqs  eləmək deyərlər sizdə, 

Mənim hesabımla can almaqdı bu. 

Ürək söylədiyin bir ovuc qandı, 

Adamdan bir ovuc qan almaqdı bu. 

 

Ortada süzürsən ağ çiçək kimi, 

Vurnuxur yörəndə «bal arıları». 

Bir az da düymələ ləçəklərini, 

Süst elə, taqətdən sal «arıları». 

 

Ətrin milyon illik bihuĢdarıdı, 

Məstanə baxıĢlar bürüyür səni. 

Hamının qibləsi sənə sarıdı,– 

Bir olub hamının «könül sevən»i. 
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Havalı məĢĢatən ilahidəndi, 

Divanə tellərin hey tumarlanır: 

BaĢının üstündə Göy çiçəkləyir, 

Ayağın altında Yer xumarlanır. 

 

Tanrı heyran olub yaratdığına; 

Asi bəndələrin iman günüdü. 

Qocalar qayıdıb oğlan çağına, 

Qarılar yalvarır – «Aman günüdü !..» 

 

Öl desən ölənik,  qal desən qalan, 

Xanım, qəsdin nədi, qərarın nədi? 

Növbə mənimdisə, mən sənə qurban! 

Buyur, qannı baĢım ətəyindədi! 
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AYRILIQ  NƏĞMƏSI 

 

Bu gecə də sənsizəm, 

Bu gecə də tənhayam. 

Bu gecə pəncərəndən 

Sənə boylanan Ayam. 

 

Oyaqsanmı yenə də, 

Gecə olub tən yarı? 

Kölgən əsir küçədə, 

Külək sovurur qarı. 

 

TamaĢana dayanıb 

Ulduzların dövrəsi. 

Çimir ay iĢığında 

Evinizin yörəsi. 

 

Bu gecə son görüĢdür, 

Səhər – arada yaylıq. 

Bu hicrana vüsal de, 

Bu görüĢə ayrılıq! 

 

   
 



İbrahim İlyaslı 

 
32 

QuĢlar göylərə vurulan kimi 

vuruldum sənə, 

Otlar, ağaclar torpağı sevən kimi 

sevdim səni. 

 

QuĢlar göylərdə qanad açan kimi 

qanadlandım səndə, 

Otlar, ağaclar torpaqdan yaĢayan kimi 

yaĢadım səndə. 

 

Fəqət; 

          QuĢlar göylərdə vurulan kimi 

vuruldum, 

Otlar torpaqdan bicilən kimi  

bicildim, 

Ağaclar doğranan kimi doğrandım 

torpaqdan.  

                                                 

Vurulub salındığım  

göylər yerində, 

Biçilib, doğranıb sərildiyim  

yerlər yerində. 

Ömrüm-günüm,  

SƏN nerələrdəsin? 

N E R Ə L Ə R D Ə ??? 
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SƏNDƏN ÖTRÜ 

 

Beyqəfil sinəmin altı göynədi, 

Elə qəribsədim, oyy… səndən ötrü. 

Nə vaxtdı ömrünü sənsiz yaĢayan, 

Canıma toy tutdum, toy, səndən ötrü. 

 

Aman diləmərəm qəsdimə dursan, 

Qurbanlıq qulunam – boynumu vursan. 

Mənə haqq eləyib divan tutursan, 

Halaldı bu haqqı-say səndən ötrü. 

 

Həmən Ġbrahiməm – pünhan ağlayan, 

Doğrular yalandı, sənə bağlıyam. 

Qıyma özgə xata məni haqlaya, 

Olum sadağalıq qoy səndən ötrü.
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VERIRSƏN 

 

Nədi, ay Rəhim  Yiyəsi, 

Ġndi nə fərman verirsən? 

Dəryayla dərd verdiyinə, 

Ovucla dərman verirsən. 

 

Qulların haynıyıb, nədi? 

Hər axĢam-sabah kefdədi. 

Elə bilirlər müftədi, 

Verdikcə aman verirsən. 

 

Sədheyif bu səltənətə, 

Qismət oldu quduz itə. 

«Var» olan çıxıb qəhətə, 

«Yox»u hər zaman verirsən! 
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NƏ OLUR MƏNƏ HAQQ OLUR 
 

Şair Akif Səmədə 

 

Nə olur mənə haqq olur, 

Mənim iĢim haqq iləndi. 

ġah kimdi? – Allahın qulu, 

Hökmü-fərma taxt iləndi. 

 

Dünya qananla doludur, 

Sağ yenə sağın soludur. 

Yol olan yoxluq yoludur, 

Varlıq olan vaxt iləndi. 

 

EĢq nədi – iĢığın səsi, 

EĢq nədi – sözün nəfəsi. 

EĢqdi Allahın kölgəsi, 

EĢqə düĢmək baxt iləndi. 
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ADĠ  GÜNLƏRƏ 
 

Bu nə gündü, nə saatdı,  

Ruhunu adilik sarıb. 

Cismin quru mövcudatdı,  

Ġçin mayıf, çölün mayıf. 

 

Bu ömür də hesabdandı, 

Hesabdan deyil bu ömür. 

Söz məsəl: Ya daĢ qırığı, 

Ya sən – ya ocaqda kömür. 

 

Rəngin ruhundan ayrıdı, 

Ayrı deyil çoxun azdan. 

Bu idimdə sən yazanı, 

Oxuyarlar, oxumazlar?! 
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OLANDA 

 

Tanrım, çəkmə imtahana, 

Ġgidi atsız olanda. 

Son pənahı  yenə SƏNsən, 

QuĢun qanadsız olanda. 

 

Yol göstər qalxaq cihada, 

Ya olaq, olmayaq ya da! 

Məmləkət basılar yada, 

Oğul qıryatsız olanda. 

 

Odasında duz ağlayır, 

Könlündə eĢq buz bağlayır. 

Ruhunda üsyan çağlayır, 

Adam urvatsız olanda. 
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* * * 

Mən bir söz bilirəm – dilimə gəlsə, 
Sədası qanıma bələyər məni. 
ġahlar yeddi yerə Ģaqqalayallar, 
Rəiyyət daĢ – qalaq eləyər məni. 
 
Mən bir söz bilirəm – onu söyləsəm, 
Kafirlər tonqala atallar məni. 
Möminlər üzəllər baĢımı, sonra 
BaĢlarından uca tutallar məni. 
 
Mən bir söz bilirəm – dilimə alsam, 
Alimlər dilimi kəsəllər mənim. 
Sözümü asallar dar ağacından, 
Özümün üstümdə əsəllər mənim. 
 
Mən bir söz bilirəm – ağzımdan çıxsa, 
Aqillər adıma dəli deyəllər. 
DərviĢlər o sözə heyran olallar, 
Olmayan aĢiqlər «bəli» deyəllər. 
 
Mən bir söz bilirəm,  axı nə olsun?- 
Ağacda yuvam var, içində balam. 
Mən heç nə bilmirəm, ay dostum, ancaq 
Mən bir söz bilirəm – yaxĢı ki, lalam. 
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MÜBARƏK 
 

Şair Ağamalı Sadiq Əfəndinin 

 ad gününə 

 

Adına söykənib dindim, 

Lələ, ad günün mübarək! 

Tanrıya, torpağa doğma, 

Yada yad günün mübarək! 

 

Göy olan yeddi qatdımı? 

Mövlanalıq isbatdımı? 

Karvanın gedib çatdımı 

Haqqa, haqq günün mübarək! 

 

Səcdədi axĢam-səhər, 

Həmən bəndə, həmən bəĢər. 

Dayandıq ruhuna qənĢər, 

Ruhu Ģad günün mübarək! 
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YALQIZLIQ 

 

Bu gecədə mən duyanı, 

Bir bəndə-bəĢər duymasın. 

Bu qədər zülmü, yazıqdı, 

Allah heç kəsə qıymasın. 

 

Bu gecənin ortasında, 

Məndən özgə oyaqmı var?! 

Çıxmağa cığırmı qalıb, 

Yeriməyə ayaqmı var?! 

 

Yalqızam YERin üstündə, 

GÖYün altında yalqızam. 

AZƏRBAYCAN söylənilən 

Öyün altında yalqızam. 

 

Nə təkəm, nə də tənhayam  

Dörd yanım millət, məmləkət. 

Yalqızlıq yalquzaqlıqmıĢ, 

Ulaya bilmirəm fəqət. 
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BETƏR 

 

Ya rəbb, zamanın olubmu, 

Belə zamanından betər? 

Qan  ağlayıb, saç yolubmu, 

Kamanın sazından zülüm, 

Sazın kamanından betər? 

 

Həmən Göy, həmən Yerdimi? 

Nahaqq-əyan, haqq-sirdimi? 

Yanında yeri  birdimi, 

Amanın ahından gödək, 

Ahın amanından betər? 

 

Nə var bu eĢqin sonunda? 

QalmıĢıq əli qoynunda. 

Görkün bəndədi, onun da, 

Yamanı yaxĢından ötə, 

YaxĢın yamanından betər. 

 

Olanımız dərddi – varsa, 

Dayanaq, sərhəddi varsa. 

Bu zülmün bir həddi varsa, 

Yetər, Ya Rəbb, bizə yetər. 



İbrahim İlyaslı 

 
42 

 

 

 

 

QƏDIM TÜRKÜ 

 

Ən uca dağlar belində, 

Binə türk olu, türk olu. 

Himalay, Altay, Ağrıya, 

Sinə türk olu, türk olu. 

 

Sidqi dürüst, ruhu oyaq 

Qılıncı, mızrağı sayaq. 

Dar ayaqda arxa-dayaq, 

Dinə türk olu, türk olu. 

 

Boğulamaz haqqın səsi, 

Yoxdur «necə»si, «niyə»si. 

Doğu-Batının yiyəsi, 

Genə türk olu, türk olu! 
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DAN ÜZÜNÜN  TÜRKÜSÜ 
 

Bu şeri   şair dostum Mir Sədi bəy əfəndi  

Mir Məhəmməd oğlunun adına bağışladım. 

 

Hələ alatorandır, açılmayıb dan üzü 

Mübarək bir sükut var Ģəhərin göylərində. 

Allahu Əkbər!– deyib güllənir tər qönçələr, 

Tanrı təcəlla edib səhərin göylərində. 

 

Dərin yuxuya dalıb YERdə nə ki, canlı var, 

Yarpaqlara sərilib yamyaĢıl rənglər yatıb. 

Açıb qapılarını göylər AZAN səsinə, 

Bir ahəngə köklənib, cümlə ahənglər yatıb. 

 

Namazına duracaq bir azdan bəndələrin,                                                    

Sallallahu Aleyhi Vəsəlləm-in  eĢqinə. 

BƏQABILLAHa yetir ruhumuzu, Ya Rəbbim, 

FƏNAFILLAH  ətirli bu məqamın eĢqinə!  
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BILIRƏM 
 

Əzizim İbrahim, hər şeyi şerlə mayalanmış təmiz 

ürəyinə salma. Böyük türk şairi Nəcib Fazil 

Qısakürək gör nə deyir: «Olmaz bil de «olur»u, 

olur bil de  «olmaz»ı!»  
«Nur içində nur» kitabına Ģair  

Məmməd Aslanın yazdığı avtoqraf 

 

BaĢıma olmazın oyunlar gəlir, 

Daha «olmaz»ları «olar» bilirəm. 

Mən nələr çəkirəm bir Allah bilir, 

Elə ki, gecənin bağrını yarıb, 

Oxuyan quĢları «Qu»lar bilirəm. 

 

Dərd bilib özümü atıram oda, 

Məni bu alovlar yandırar çətin. 

Udduğum havada, içdiyim suda, 

DüĢmən məhəbbəti, dost xəyanəti, 

Axır məqsədini bular, bilirəm. 

 

Gördüm bir səhranın yüz çuxurunu, 

Görək çuxurunu, söz çuxurunu. 

Allaha aĢikar, bəndədən gizlin, 

Axıb tapmayanda öz çuxurunu, 
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Harda veyillənir sular, bilirəm. 

 

 

Adamlar ağzına su alıb susur, 

Qaraca daĢları dinən görürəm. 

BeĢ dərə bir dağın dibini pusur, 

Havalı baĢımdan çəkilir duman; 

Uca zirvələri enən görürəm, 

Dibsiz quyuları «dolar» bilirəm. 

 

Təbrizim döyülür, ġuĢam talanır 

Sabahım göynəyir güman içində. 

Gecələr yuxuma xəncər saplanır, 

Səhərlər dururam al-qan içində… 

   

Bal kimi uduram bu təsəllini, 

Palıd koğuĢunda nolar, bilirəm. 

BaĢıma olmazın oyunlar gəlir, 

Daha «olmaz»ları «olar» bilirəm. 
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QAZAXDA  BIR  ġAIR DOSTUM YAġAYIR 

 

Qazaxda bir Ģair dostum yaĢayır, 

Kəlməsi nabatdı, misrası baldı. 

Qabarlı ovcunu qələm qaĢıyır, 

Qazax nə veribsə ona halaldı. 

 

Məktəbdə dərsdədi, çöldə nobatda, 

Sərhəddə əsgərnən bir səngərdədi. 

Bir kəndə söykənib Kosalar adda, 

Sorağı Dərbənddə, Qəndəhərdədi. 

 

Qıpçaq ozanıdı – türk aĢığıdı, 

Bekara qovğalar eyninə gəlməz. 

Bəsidi – bir elin yaraĢığıdı, 

ġan-Ģöhrət azarı beyninə gəlməz. 

 

Güləndə səsinə qartal diksinər, 

Ağlasa göylərdən enər buludlar. 

Dəli nərəsindən daĢlar səksənər, 

Kövrək nəğmələri ruhumu odlar. 
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Özünə bənzəyir yazdıqları da, – 

Güllü gəraylılar, gödək qoĢmalar. 

Könlünün sirrinə qıĢlar varanda, 

Sözünün sehrinə qaranquĢ qonar. 

 

Sevgisi haqqadı, nifrəti nəfsə, 

Sözün dövrəsində aĢiqmisaldı. 

Gün kimi aydındır eldə hər kəsə, 

Bu Ģerin ünvanı Barat Vüsaldı. 

 



İbrahim İlyaslı 

 
48 

 

 

   

 

Çox da ki, dinmirəm, Allahın olsun, 

Bu yalan-yanlıĢı sırı az mənə. 

Mənim də dünyadan qandıqlarım var; 

Sirmi var açmasın qara saz mənə?! 

 

Mənim də dünyadan qandıqlarım var, 

YaxĢı bax gözümün içinə, düz bax. 

Sənə bu baxıĢlar heç nə demirmi? 

Demirsə vay mənim halıma – yüz bax. 

 

Sənə bu baxıĢlar heç nə demirmi, 

Demirmi sən necə zalım adamsan? 

Tutaq ki, mən fağır üzüyumĢağam, 

Sən niyə bu qədər qalın adamsan? 

 

Tutaq ki, mən fağır üzüyumĢağam, 

Bə sənin mürvətin-zadın yoxdumu? 

Qohumun, əqrəban, dostun, tanıĢın, 

DüĢmənin, yaxının-yadın yoxdumu? 
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Qohumun, əqrəban, dostun, tanıĢın, 

Varsa bu xislətə necə dözürlər? 

Çərləyibmi sənə salam verənlər, 

Ya səni almayıb vecə, dözürlər. 

 

Çərləyibmi sənə salam verənlər, 

Varmı salamını alan – deyirəm. 

Bezdirib dilimdən tərif qapırsan, 

Ayə, Allah haqqı yalan deyirəm! 

 

Bezdirib dilimdən tərif qapırsan, 

Əcəb bazarın var – bazar olmasın. 

Heç bir məmləkətdə, heç bir millətdə, 

Yazıqdı,  sənin tək yazar olmasın. 

 

Çox da ki, dinmirəm, Allahın olsun, 

Bu yalan-yanlıĢı sırı az mənə. 

Mənim bu dünyadan qandıqlarım var; 

Sirmi var açmasın qara saz mənə?! 
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ANAM SƏNUBƏR XANIMA 

 

Cənnət anaların ayaqları altındadır! 
 

Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər 

 

Səndən uca tanıdığım bəndə yox, 

Səndən Ģirin nemətmi var dünyada?! 

Gecə-gündüz dolanaydım baĢına, 

Bundan gözəl sənətmi var dünyada?! 

 

Aydan arı, sulardan da durusan!– 

Köksüm altda ürək kimi vurursan. 

Sən gözümün, sən könlümün nurusan, 

Adın kimi zinətmi var dünyada?! 

 

Nə arayım GÖYün yeddi qatında, 

Nə axtarım YER üzünün çatında?!  

Bərqərardı ayaqların altında, – 

Daha özgə cənnətmi var dünyada?! 
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OLUR 

 

ġahənĢah əyləĢir taxta, 

Əmri – «Dünya, düzəl!» olur. 

Yarpaqlar qovuĢur haqqa, 

Yalan sözdü; xəzəl olur. 

 

Bir sevda kəsir solunu, 

Göyə qaldırır qolunu. 

Gözəl günlərin yolunu, 

Gözlədikcə gözəl olur. 

 

Hər gülünkü gətirmir ha, 

Hər daĢ çiçək bitirmir ha. 

Tale eĢqi yetirmir ha, 

EĢq taledən əzəl olur. 
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ġAIR  ƏġRƏF  VEYSƏLLIYƏ 
60 illik yubileyi günündə deyilmiş təbrik 

 

Hər Ģair nəfsiylə bacara bilmir, 

Hər Ģair keçəmmir Ģöhrətdən, «ad»dan. 

Hər oğul haramsız çəkiyə gəlmir, 

Hər oğul halallıq ummur dünyadan. 

 

Səni tez oyatdı Ģair ilhamın, 

Duydun – bu əzablar haqqa cəmiymiĢ. 

Dedin: «ġair olmaq ayağı yalın 

Süngülər ucunda gəzmək kimiymiĢ». 

 

Avarı sərrastdı, ləngəri ağır, 

Axını tərsinə üzən Ģairin. 

Qanı qələmindən daĢdanıb çıxır, 

Süngülər ucunda gəzən Ģairin. 

 

Bilirdin – bu yollar gözü qanlıdı, 

Bilirsən – bu yollar Hələbdən keçir. 

Bilirdin – bu dünya üzü qanlıdı, 

Bilirsən – örkəni kələkdən keçir. 
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Köksüyün altında düĢərgələr var, 

Sən – zindan Ģairi, sürgün Ģairi. 

Belə olmalıydı, belədi ki, var, 

Veysəllidən çıxan türkün Ģairi. 

 

Fitnə – fəsadlardan gen yaĢayırsan, 

Lələ, bu duyğular sənə doğmadı. 

Çünki bu Ģəhərdə sən yaĢayırsan, 

Sumqayıt bu qədər mənə doğmadı. 

 

Ġlhamın qoynundan sıyrılıb çıxıb, 

Dərədə  dumanın, zirvədə çənin. 

Halal qələm tutan əlini sıxıb, 

Halal ürəyindən öpürəm sənin. 
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MƏġĞULAM 

 

Fikrim-zikrim bir arandı, bir dağdı, 

Bir-birinə daĢımaqnan məĢğulam. 

Daha özgə iĢim-peĢəm yoxdu ha, 

Sənsizliyi yaĢamaqnan məĢğulam. 

 

EĢq dəryadı, orda azan gəmim var,  

«Olmayana umud» adlı çəmim var. 

Su sonası, ay parası qəmim var, 

Tellərini oxĢamaqnan məĢğulam. 

 

Köksüm üstə əlim-ovcum qovrulub, 

Odum sönüb, külüm göyə sovrulub. 

Səndən mənə gələn yollar yomrulub, 

Sənə bir yol baĢlamaqnan məĢğulam. 
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BIR – BIRIMIZDƏ 

 

Kimsəsiz adada sakin olaydıq, 

Murada yetəydik bir-birimizdə. 

Çən-duman olaydıq, ta ki olaydıq, 

Qeyb olub itəydik bir-birimizdə. 

 

Üfüqdə ürəyi al-qan olaydım, 

Gecə göy üzü tək Ģan-Ģan olaydım. 

Sən GünəĢ olaydın, mən Dan olaydım 

Haqqa yol gedəydik bir-birimizdə. 

 

Dürlü sevdalara dünya dar isə, 

Cümlə olumlara ölüm yar isə, 

Ġlahi eĢqlərin sonu var isə, 

Tükənib-bitəydik bir-birimizdə. 
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AY  XANIM   

Telli xanıma 

Nə göyçək dilləndin, nə gözəl dindin, 

Nə dildi bu Ģirin dillər, ay xanım?! 

Bir qom nərgizmisal dağlardan endin, 

Utandı ətrindən güllər, ay xanım. 

 

Bilmədim qürubdu, bilmədim dandı,  

Elə onu gördüm, göylər al-qandı. 

Ruhuma od qoydun, göylərim yandı, 

Ələndi baĢıma küllər, ay xanım. 

 

Saz sinən üstündə coĢdu, qaynadı, 

Gözüm usanmadı, könlüm doymadı. 

Gəncəli Kərəmin təzdən oynadı 

«Bağrının baĢında millər», ay xanım. 

 

Qumru avazlısan, durna tellisən, 

Pilə barmaqlısan, ĢümĢad əllisən. 

Nəfəsin bəllədi – bizim ellisən, 

Nə yazıqdı sənsiz ellər, ay xanım. 

 

Sərgərdan aĢığam, Ġbrahim adım 

Ömrüm simə döndü, saza bağladım. 

Göz yumub-açınca qırxı haqladım, 

Nə yüyrək olubdu illər, ay xanım?! 
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QOġA 
Sabir Yusifoğlunun timsalında  
«DƏNİZ» ədəbi məclisini yaradan  
sumqayıtlı şair dostların hər birinə 

 

Yadındamı necə günlər varıydı, 
Sevincimiz qoĢa, qəmimiz qoĢa? 
QoĢa yol gedənlər tək biz deyildik, 
Hamımız qoĢaydıq, cəmimiz qoĢa. 
 

Yazın çiçəyiydik, qıĢın qarıydıq, 
ġair necə olar? – elə varıydıq. 
Söz mülkünün təmiz uĢaqlarıydıq, 
Bağımız qoĢaydı, zəmimiz qoĢa. 
 

Könüldən könülə sevgi axardı, 
Yaxınlar sevinər, yadlar baxardı. 
Yadındamı neçə qıĢdan çıxardı,  
Bizi bir halallıq çəmimiz qoĢa? 

 

Gülən gözümüzün dibi nəmiydi, 
Haqq deyən dillərin «qan-qan» dəmiydi. 
Qara saz sinəmdə müstəkəmiydi,– 
Zilimiz qoĢaydı, bəmimiz qoĢa. 
 

Cəfası səfaydı əzəl çağların, 
Tumurcuq günlərin, xəzəl çağların. 
Çatdımı axırı gözəl çağların, 
«Qaldımı dəryada gəmimiz» qoĢa?! 
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GILEY 
 

Nə dünya düzələr, nə biz bəndələr, 
Nə də əməlimiz, ay gözüm-canım! 
Nəfs ilə yoğrulub, pulla qoyulub, 
Bizim təməlimiz, ay gözüm-canım! 
 

Olanımız budu, neyləyə billik? 
Bu dinin, imanın sahibiyik biz. 
Nağdının yiyəsi olanlar bilir, 
Bir nisyə gümanın sahibiyik biz. 
 

Hamı yaranmayıb kef çəkmək üçün, 
Hamının yığvalı, baxtı bir olmaz. 
Qulla qulluqçunun  ayaqda  yeri, 
ġahla ġahənĢahın taxtı bir olmaz! 
 

Nə vaxt  anlayacaq bu  anlamazlar, 
Hər ömrün sonunda ölümdü, billah. 
Burda haqq  aramaq, haqqa tapınmaq, 
Burda  Ģair qalmaq zülümdü, billah. 
 

Zülümdü  – göz görə, ağıl da kəsə, 
Boylanıb baxasan bu nadanlara. 
Zülümdü – nə bilim, axır, nə  isə… 
Belə ömür  sürmək dərd qananlara. 
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Dünya xali deyil yenə nə yaxĢı, 
Vaxt olur adamı duyan tapılır. 
Ġblisdən, Ģeytandan macal olanda, 
ġair  sözünə də uyan tapılır. 

 

 

 

GÜLNARƏYƏ 

 

Nə heyrətli baxıĢdı bu? 

Nə olub, adam ağlayar. 

Mən dərdə mübtəla olan, 

Ağlayar, müdam ağlayar. 

 

Əkən baxar, biçən gülər, 

Gələn baxar, keçən gülər. 

Zəhər var ki, içən gülər, 

ġərbət var  dadan ağlayar. 

 

Kül olmağa nə var belə, 

Bülbül qurbanlıqdı gülə. 

Vay o günə, aĢiq ölə,  

Üstündə nadan ağlaya. 
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ÇATIġMIR 
 

Soyuq, şaxtalı qış günlərinin birində şair 

qardaşım Vasif Süleyman Bakının Günəşli 

qəsəbəsində şərəfimizə gözəl bir ziyafət düzən-

ləmişdi. Biz dostların belə məclisləri, adətən, aşıqsız, 

sazsız ötüşməzdi. Bu dəfə əli bir yana çatmayan 

dostum bu boşluğun yerini doldurmaq üçün əlindən 

gələni edirdi. Qonaqlığın sonunda: «Vasif, borc 

olsun, bu məclisə bir qoşma payı məndən» – dedim 

və yazdım da. 

 

Bir qonaqlıq qurdu Vasif  Süleyman, 

QıĢın oğlan çağı, yazı çatıĢmır. 

Bir evi soyuqdu, bir suyu gəlmir,  

Bir də mətbəxində qazı çatıĢmır. 

 

Ac qılınca çapar – yetirəsiydik, 

ĠĢıqnan hər Ģeyi ötürəsiydik,   

«Nol»u hardan olsa götürəsiydik, 

Nə fayda, «Ģit»ində «faz»ı çatıĢmır. 

 

Tapardın süfrədə quĢ südü desən, 

Qurtaran deyildi bir həftə yesən.  

«KREML»dən gəldi Ģərabı, əhsən! 

Çoxu çox yerində, azı çatıĢmır. 
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Dolur boĢalanlar, kəsilmir ara,  

Nə qulluğa söz var, nə sağlıqlara. 

Efiri dağıdıb sökür gitara, 

Ekranda Afrika cazı çatıĢmır. 

 

Bizə də sərfiydi – açım bu sirri, 

Nə özü vurandı, nə də Ģoferi.  

«ġəmkir» konyakının göründü yeri, 

Can-baĢnan razıydıq, razı, çatıĢmır. 

 

Ġbrahim Ġlyaslı, sinəni sərif, 

Yazdığın tənqiddi, yoxsa ki tərif. 

Bir qafiyən qalır–gəl olma hərif,  

Biryolluq deynən ki, Sazı çatıĢmır. 
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ADAM  OĞLU 

 

Ġxtiyar sahibi olanda nolar, 

Bir yol da Allaha bax, adam oğlu. 

Söz var–«Toxun acdan olmaz xəbəri», 

Ömrün boyu toxsan, tox, adam oğlu. 

 

Sənə heç nə demir saralan yarpaq, 

Qərarın dünyanı tutub da durmaq. 

Əzəli ĢahənĢah, axırı torpaq 

Olub sənin kimi çox adam oğlu. 

 

Ağzını açanda zulum deyirsən, 

«Qızıl balıqlara qulum»–deyirsən. 

Bir dünya, bir də mən olum–deyirsən, 

Daha bu olmadı, yox, adam oğlu. 

 

 

 

 

 

 



Мян бир сюз билирям 

 
63 

 

 

 

 

 

LƏNƏTULLAH 

 

Bir lənətullaha tuĢ gəldim dünən, 

Ġsmini nə gözəl seçib yaradan. 

Elə bil bu sözü xəlq eləyəndə, 

Onun vücuduna biçib yaradan. 

 

Bəstəboy deyildi, alçaq boyuydu, 

Əhrimən nəsildən yezit soyuydu. 

Ağzının içində Ģeytan toyuydu, 

Qəlbindən, ruhundan köçüb yaradan. 

 

Aradım, axtardım yeddi qatını,  

Nəfsində tapmıĢdı istedadını. 

Adam dəftərindən silib adını, 

Biryolluq baĢından keçib yaradan. 
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EYLƏR – EYLƏR 

 

Nahaqqın çəmini elə tapıbsan, 

Haqq sənin əlindən dad eylər-eylər. 

Cin-Ģeytan hər gecə dönər baĢına, 

Ġblis səni hər gün yad eylər-eylər. 

 

Nəfsin çay daĢına pambıq paz çalar, 

Hiylən ĢahənĢahı taxtından salar. 

Buqələmun baxıb məəttəl qalar, 

Nədi onun adı… «zad» eylər-eylər. 

 

Dağ çayı yuyammaz qəlbindən kiri, 

Ovcun Ģər çömçəsi, böhtan kəfkiri. 

Puldu səcdəgahın, Ģöhrətdi pirin – 

Xaraba könlünü Ģad eylər-eylər. 

 

Çatınca çayanlar salğar elini, 

Ġlanlar, əqrəblər bilər dilini. 

BaxıĢın bəlləyər fitnə-felini, 

Nəfəsin rüzgarı bad eylər-eylər. 

 

Tanıdın özünü, salma səs-küyə, 

Lap yaxĢı bilirsən – nə üçün, niyə. 

Çağırsaq arxanca müxənnət – deyə, 

ġəhər sənə qoyan ad eylər-eylər. 



Мян бир сюз билирям 

 
65 

 

 

 

 

 

AYAĞINA 

 

Nədi, əlləĢirsən yenə fələklə, 

Göy baĢına dardı, yol ayağına. 

Qalibdi qəlbini fəth eləməklə, 

Güvənmə Ģeytanın bol ayağına. 

 

Bir kəlmə tulladın üz qarasınnan, 

Ömürlük göynərəm söz yarasında. 

Haqq-hesab çox olar dost arasında, 

Hər Ģeyi çəkməzlər pul ayağına. 

 

Mən səni bilirdim bir mərd oğlu mərd, 

Dindi ürəyimdə «Ģumda qalan Ģərt». 

Sən demə, dünyada ən zulumlu dərd, 

GəlməkmiĢ qul oğlu qul ayağına. 
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BIRTƏHƏR 
 

Şair dostum Nadir Azayoğlu sonuncu kirayədə 

qaldığı mənzildən köçmək məcburiyyətindəydi. 

Barxanasını qabğarıb otağın bir küncünə yığmışdı. 

Burdan çıxandan sonra harda məskən salacağı hələ 

bəlli deyildi. Mən qapıdan girəndə qəhərləndi və 

mənə bircə sual verdi: «Qardaş, doğrudanmı 

dünyaya göz açıb 35 yaşı haqladığım məmləkətdə, 

doğma Vətənimdə bir daxma qaralayıb balalarımı 

başıma yığmağa mənim haqqım yoxdur?» Dinməzcə 

barxananın üstən sazı götürüb təskinlik olsun deyə 

«Aran gözəlləməsi» üstə ona bu qoşmanı oxudum. 

 
QardaĢ, nə yamanlıq etmiĢik sənə?– 
Nədi, nə baxırsan bizə birtəhər! 
Payızı haxladıq, qıĢ da ötəndi,  
ĠnĢallah çıxarıq yaza birtəhər. 
 
Can deyən dostların dolanır gendə, 
Təmənna çoxunu salıb kəməndə. 
Fələkdi, zarafat eləyir sənnən 
Dözüynən bu ərkə, naza birtəhər. 
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Dirənib dəhnəyə dərdin axarı, 
Gedib ömrümüzün axar-baxarı. 
Teylə bu qəmləri üzü yuxarı, 
Bəlkə bir cəhlimdə aza birtəhər. 

 
Qəhəd – bir daxmalıq yerin qəhəti, 
Görüm xəcil olsun belə hökməti. 
Bu qərib yuxular çin olar çətin, 
Ağıl istəyirəm  yoza birtəhər. 
 

BaĢına dolanan oğlun, qızın var, 

Çoxdan çoxun yoxsa, azdan azın var. 

MaĢallah, qumru tək ötən sazın var, 

Sığınıb yaĢaynan saza birtəhər. 
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GƏLDIM 
 

Yazın nəfəsi təzəcə duyulurdu. Yazıçı dostu-

muz Əyyub Qiyasın yaradıcılıq gecəsində işti-

rak etmək üçün Lənkərana yola düşdük. Şair 

Məmməd Aslan ilə Lənkəranda görüşdük. Bu, 

mənim Lənkərana ilk səfərim idi. 
 

Lənkəran dediyin cənnətməkanmıĢ, 

Ġkicə günsə də qalmayıb gəldim. 

ġehli misralardan tutub yükümü, 

Bir Ģerin yiyəsi olmayıb gəldim. 
 

Çəkdi Məmməd əmi bizi dağlara, 

Andımın, qibləmin özü dağlara. 

Elə məqamıydı, üzü dağlara 

Hayıf, bir «Dübeyti» çalmayıb gəldim. 
 

Biri bir mələkmiĢ hər bənövĢənin, 

Gözündən daĢırdı zər bənövĢənin. 

Qurbani eĢqinə tər bənövĢənin 

Qolumu boynuna salmayıb gəldim. 
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Bəllidi– «ĢeĢ» düĢməz zər xoĢluğuynan, 

Xali oldu xata, Ģər xoĢluğuynan. 

Bir bulaq baĢının sərxoĢluğuynan, 

Dibsiz dərələrə dalmayıb gəldim. 
 

Nəyi unutmadım, nə qaldı bilməm, 

Bu dadar-doymazlıq nə baldı bilməm. 

O yerlər nə umdu, nə aldı bilməm, 

O yerdən nə umdum, almayıb gəldim. 
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VƏLININ  HÜCRƏSI 

 

Şair dostum Xramçaylı Vəlinin, 

«dostların azadlıq adası» olan 

hücrəsinin vəsfi babındadır. 

 

Bir sarayda bir xanədi, 

Birdi Vəlinin hücrəsi. 

DöĢəmədən tavanacan 

Sirdi Vəlinin hücrəsi. 

 

Bir kitablıq sözdü, gapdı, 

Dəryadı – durudu, safdı. 

Sibirdi, Altaydı, Qafdı, 

Turdu Vəlinin hücrəsi. 

 

Rüzgarı dərviĢ nəfəsi, 

Ruhunda ġaman ayəsi. 

Üstündə Tanrı sayəsi, 

Nurdu Vəlinin hücrəsi. 
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Zimistanda güllü yazdı, 

Davlumbaz, dambırdu, sazdı. 

Yenisey, Ġtil, Arazdı, 

Kürdü Vəlinin hücrəsi. 

 

Duz basılmıĢ yarasıynan, 

Dərdnən, dərdə çarasıynan, 

Dürlü qonaq-qarasıynan 

Dürdü Vəlinin hücrəsi. 

 

Ağ günü al-qan içində, 

Ağ yolu ümman içində. 

O boyda zindan içində, 

Hürrdü Vəlinin hücrəsi. 
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SƏS VERƏK 

(seçicilər himni) 

 

Məqam çatdı, gələn vaxtı tanıyaq, 

Allah bizə verən haqqı tanıyaq. 

Ucalardan uca taxtı tanıyaq,– 

Azad Yerə, azad Göyə səs verək! 

Bilək, millət, kimə, niyə səs verək! 

 

Bilək kimdi hürriyyətin əmiri, 

Uğurunda mum eyləyək dəmiri. 

Ruhumuzdan qandalları gəmirib, 

Dağa-daĢa dəyə-dəyə səs verək! 

Bilək, millət, kimə, niyə səs verək! 

 

Bizik bizi səhralarda teyləyən, 

Yağı bizə neyləyəndi, neyləyən?! 

Bizi yazıq, bizi rəzil eyləyən, 

Nəfsimizi söyə-söyə səs verək! 

Bilək, millət, kimə, niyə səs verək! 
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Ürəklərdə bircə halal söz tutaq, 

Qələmləri qəlbimizlə düz tutaq. 

Hamılıqla qibləmizə üz tutaq, 

Ya Rəbbimiz! – deyə-deyə səs verək. 

Bilək, millət, kimə, niyə səs verək! 

 

Sinəmizin altda nə var, dindirək, 

Qorxumuzun bayrağını endirək. 

Sahibini ağ atına mindirək,– 

DöĢümüzə döyə-döyə səs verək, 

Bilək, millət, kimə, niyə səs verək! 
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TÜRKÜSTAN  YAġASIN 
 

Vətənin azadlığı uğrunda baş 

qoyanların əziz xatirəsinə  

 

Bir məmləkət nə qədər 

Yerə parçalanarmıĢ?! 

Bir millətə nə qədər 

Divan tutmaq olarmıĢ?! 

 

Sınaqlara çəkildik, 

Neçə min illər boyu. 

Neçə yerə bölündü, 

Türk oğlu türkün soyu. 

 

Gözümüzə mil çəkdi, 

Gözü götürməyənlər. 

Haqqımızı götürdü, 

Bizi götürməyənlər. 

 

Qanımızla suvardıq, 

Turan sınırlarını. 

Gözümüzdə əritdik, 

Zirvələrin  qarını. 
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Yazdıq tariximizi 

Qayaya, daĢa yazdıq. 

Çıxarılan gözlərə, 

Kəsilən baĢa yazdıq. 

 

Vətənə namus dedik, 

Qeyrət qalası bildik. 

Qəhər içdik, qəm yedik, – 

Gözümüzün yaĢını, 

Qılınc qəbzəsi sildi. 

 

BaĢımızın üstünü 

Qara  buludlar aldı. 

Nə qədər sərvətimiz 

Yada-yağıya qaldı. 

 

O buludun içindən, 

GünəĢ kimi sıyrıldıq. 

BaĢımızın altına 

Qoyulan yastıqlardan, 

Ruhumuza sırınan 

Yalanlardan ayrıldıq. 
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EĢqimizlə çağladı 

BAKInın baĢ meydanı. 

Yeddi anda doldurduq, 

YetmiĢ il boĢ meydanı. 

 

Dahi Üzeyir bəyin 

«Koroğlu»da haykıran, 

Səsindən çıxıb gəldik. 

Dədəm Qorqud ruhunun 

uca dağlar baĢında, 

qaladığı tonqalın 

hökmüylə axıb gəldik. 

 

Yenə Can Vətən! –deyib, 

döyüĢlərə atıldıq. 

Yenə ağ kəfən geyib, 

Ağ sularda boğulduq, 

Al odlarda çatıldıq… 
 

*** 

Bu günə alovların 

Ġçindən keçib gəldik. 

Yağılar bizi biçdi,  

Yağını biçib gəldik. 
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Bizi atdan saldılar, 

Yenə at belindəyik. 

Yenə ocaq baĢında, 

Yenə «od» dilindəyik. 

 

Biz yenə də dövlətik, 

Göylərdə ay-ulduzlu, 

Bayrağımız yellənir. 

Haraya ayaq bassaq, 

düĢmən ölkələrdə də, 

Öz himnimiz dillənir. 

 

Hələ bir qisasımız 

qalır yağıda ancaq. 

O gün uzaqda deyil, 

bir zamanlar olan tək, 

düĢmənlərin baĢında 

bu qiyamət qopacaq:– 

ġəhid düĢən ərlərin 

alınacaq qanları, 

Yaralı torpaqların 

Qurtulacaq canları. 
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Nə deyirik dünyaya?– 

Olanacan yaĢasın. 

Hər millət öz yurdunda, 

Cümlə cahan yaĢasın. 

Biz də millət oğluyuq, 

Bizim də var andımız:– 

TÜRK milləti var olsun 

Və TÜRKÜSTAN  yaĢasın! 
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YERI  VAR 

 

Hər dağın döĢündə çiçək, 

Dibində duman yeri var. 

Hərənin bir güvənc yeri, 

Hamının uman yeri var. 

 

Dərdi daĢ əyən dünyanın, 

Qəmi  «baĢ-yüyən» dünyanın, 

Haqqa baĢ əyən dünyanın 

Haqqa göz yuman yeri var. 

 

Nə sirdi, nə də bağlama, 

nə gülüĢdü, nə ağlama, 

Bir sözdü – gəlib ağlıma… 

Deməsəm yaman yeri var! 
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HARDASAN DÜNYANIN HALAL 

ADAMI 

Hardasan dünyanın halal adamı, 

Hardasan, varmısan? - səsimə səs ver. 

Məndən o tərəfə sən tükənirsən, 

Səndən bu tərəfə mənə nəfəs ver. 

 

Mənqdən o tərəfə, səndən bu yana, 

Nə kökdədi dünya, xəbərin varmı? 

TapĢırıb yellərə, büküb al-qana, 

Bir ürək yollasam sənə çatarmı? 

 

Bilərmisən hansı məmləkətdənəm, 

Hansı millətdənəm bilərmisən sən? 

Bu aciz halıma ucalığından 

Baxıb acı-acı gülərmisən sən? 

 

Vurnuxub qalmıĢam dünya içində, 

Mənə bir yol salğa özünə doğru. 

Qurtulum bəĢərin adiliyindən, 

Sürünüm mübarək izinə doğru. 

 

Hardasan dünyanın halal adamı, 

Sən haqsan, sən varsan – səsimə səs ver! 

Qapında ən sadiq nökərin ollam, 

Mənə bu Ģahlığı, nolar, tələs ver! 
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