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MÜƏLLİFDƏN

Sokrat: Ey insan, danış səni görüm, deyir-
di. Amma mən heç vaxt poeziyaya gəlib özü-
mü göstərmək fi krində olmamışam.Sadəcə 
ürəyimdəkiləri qələmə alıb içimdə coşan və 
təbiəti məlum olmayan  hissdən azad olmağın 
zəruriliyinin fərqində olmuşam. Bununla belə, 
fi krimcə, gözəl, təsirli söz demək bütün işlərin 
ən cətinidir. Gözəl, dərin mənalı fi kri nizam-
lı şəkildə demək isə, əlbətt ə, böyük adamlara 
qismət olur. Daha doğrusu, böyük şairlərə. O 
şairlərə ki, əsərlərini oxuyub riqqətə gəlirsən, 
matın-qutun quruyur, təsirli məqamları dönə-
dönə təkrarlayırsan və sadəcə, yaxşı mənada pa-
xıllığın tutur. Öz yazdıqlarını onların yazdıqları 
ilə  müqayisə edib utandığından beş-on gün əlinə 
qələm almırsan, sonra hansısa bir qüvvə səni ra-
hat qoymur, vırnıxırsan və ortaya yenə də iste-
dadına uyğun bir şey çıxarırsan. Özündən olsa 
yazmazsan, ancaq özündə deyilsən ki, yazırsan 
və bunun üçün də Yaradana, lütfünə görə şükür 
eləyirsən. Şükür eliyirsən ki, sən bu yazmaqla 
fərqlisən, hamı kimi deyilsən və bir anlıq da olsa 
bəxtəvər olursan.

Dibaçə, fi lan yazmaq fi krində deyildim. Bu-
nunla belə oxucularıma özüm haqda məlumat 
verməyi zəruri hesab etdim və bu sətirləri yaz-
mağı qərara aldım.

Uşaq vaxtlarında şeir yazırdım. Təhsilimlə 
bağlı bir qədər uzaqlaşdım. Ömrümü dəqiq 
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elmlərə həsr etməyi daha məqbul saydım.1987-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstituna imta-
han verib müsabiqədən keçməyəndə elə bildim 
ki, daha dünyanın sonudur. İmtahan fənləri 
üzrə bütün suallara əsasən düzgün cavablar yaz-
sam da tələbə olmağa layıq bilinmədim. Sonrakı 
dövrdə bir il ərzində Bakı şəhərində 10 saylı tex-
niki peşə məktəbində rəngsaz—suvaqçı ixtisa-
sında yiyələndim. Burda da ən “layıq» lilərindən 
olmadığım üçün “qırmızı diplom» ala bilmədim 
və elə bu səbəbdən də sənədlərimi Tibb İnsti-
tununa götürmədilər (o zamanlar belə qayda 
var idi). Tələm-tələsik sənədlərimi Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutuna verdim,  kimya və 
riyaziyyat fənlərindən “əla” qiymətlər alaraq 
Noverçerkask Politexnik İnstitunun “Şüşə və 
sitalların kimyəvi texnologiyası» ixtisası üzrə» 
Kimya Texnologiyası» fakultəsinə qəbul olun-
dum. Hələ institutda oxuyarkən ciddi elmi işlər 
apardım, İnstitutun  “Əlaçılar şurasının» sədri 
seçildim. Kimya və texnologiya üzrə keçirilən 
bütün elmi tədbir və yarışların fəal iştirakçısı ol-
dum. Hələ  I kursda oxuyarkən İnstitutun “Kad-
rı İndustrii» qəzətində erməni qızı Rita Ağacan-
yanın təhsildəki nailiyyətlərim haqqında geniş 
məqaləsi dərc olundu. Tələbə və Pedaqoji heyətin 
sözün əsl mənasında sevimlisi oldum. İnstitu-
tu “əla» qiymətlərlə bitirib Azərbaycanda,hətt a 
peşə məktəbində həsrətində olduğum “qırmı-
zı diploma» layıq görüldüm və təhsilimi aspi-
ranturada davam etdirmək üçün Elmi Şuranın 
qərarı ilə İnstitutda saxlanıldım. 1991-ci ildə 
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aprel ayında Leninqrad Texnologiya İnstitun-
da mina örtüklərinin sintezi problemləri üzrə 
müvəffi  qiyyətlə namizədlik dissertasiyasını 
müda fi yə etdim və bu sahədə ilk azərbaycanlı 
alim oldum. Yeri gəlmişkən, ilin 4-cü ayı olan ap-
rel ayı və ümumilikdə, 4 rəqəmi mənim üçün çox 
uğurludur. 1964-cü il aprel ayının 4-də Şamaxı 
rayonunun Ovculu  kəndində anadan olmuşam, 
1982-ci il avqustun 4-də İnstituta daxil olub 1991-
ci il aprel ayında dissertasiyanı müdafi ə etmişəm. 
Elə son iş yerimə də 2003-cü ilin aprel ayında 
dəvət olunmuşam. Əilinizdə olan bu kitabı da elə 
aprel ayında, özü də cümə axşamında çap üçün 
nəşriyyata verdim. Şəxsən belə şeylərə inanma-
sam da bu rəqəm bütün həyatım boyu mənə uğur 
gətirdi.

Rusiya Federasiyasında aspirant olduğum 
dövr SSRİ-nin dağılması prosesinin və Azər-
bay cana-Ermənistan - Qarabağ münaqi şəsi nin 
intensivləşdiyi bir dövr idi. O dövrdə həm yerli-
lərimizin arasındakı nüfuzumdan istifadə edərək 
gizli “Vətən oğulları» cəmiyyəti yaratdım və xal-
qımızın hüquqlarının müdafi əsi üçün ermənilərin 
çox olduğu bir bölgədə mühüm işlər gördük.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universi-
titetində işlədiyim illəri təəssüf ki,ömrümün 
şanlı səhifələri adlandıra bilmərəm. Əlbətt ə, o 
dövrdə mənə böyük dəstək verərək işə qəbul et-
miş Təhsil Naziri  Lidiya Rəsulovanın və rektor, 
professor Qeybulla Qeybullayevin əziz xatirələri 
daim qəlbimdə yaşayacaq və onları hörmətlə 
yad edəcəyəm.Bununla belə ali məktəbdə keçən 
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illərimi, bu illərdə ali məktəblər üçün 2 dərs 
vəsaiti, onlarla metodiki göstərişlər yazmağı-
ma, bir sıra ciddi elmi araşdırmalar aparmağıma 
baxmayaraq,  ömrümün, hər mənada itirilmiş, 
mənasız illərindən hesab edirəm.

Məlumdur ki, bu dövr Azərbaycan dövlətinin 
və iqtisadiyyatının ulu öndərin rəhbərliyi al-
tında sürətlə inkişaf etdiyi bir dövr idi. Bu 
proseslərin fəal iştirakçısı olmaq ümidi ilə isteh-
sal proseslərində iştirakımı daha önəmli hesab 
etdim. 

2003-cü ildən yeni yaranan “Azbentonit 
MMC”-yə labaratoriya müdirliyinə dəvət al-
dım və bu sətirlər yazılan dövrə qədər direkto-
ru vəzifəsinə qədər yüksəldiyim müəssisənin 
təşəkkül tapıb inkişafı üçün ömrümün ən gəzəl 
anlarını sərf etdim, 600-dən çox işçinin işlədiyi 
müəssisənin təşkilati, texnoloji yükünü daşıyan-
lardan biri oldum və bundan sonra ömrümdə bu 
illərin təəssuratı qədər daha möhtəşəm bir şeyin 
ola biləcəyinə inanmıram. Bununla belə heç vaxt 
Allahdan uzun ömür arzulamadım. Sadəcə na-
tamam olan işlərimi yekunlaşdırmaq üçün vaxt 
istədim. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi poeziyaya 
aləminə təsadüfən gəldim. Doğrudur uşaq vaxt-
larımda müəyyən cızma-qaralarım var idi. Son-
rakı illərdə, fi krimcə,   zəif olduqları ucbatından 
indi səylə gizlətməyə çalışdığım bir neçə şeir ki-
tabım da çıxmışdı.Əgər günlərin bir günü “İçəri 
şəhər” metrosunun yanında yerləşən “Vahid» ba-
ğından təsadüfən keçməsəydim və təsədüfən hər 
bazar günü keçirilən “Vahid» ədəbi məclisinin 
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təsadüfü istirakçısına çevrilməsəydim və böyük 
insanlar, şair Həkim Qəni, şair Ənvər Nəzərli, 
əruzşünas alim Mir Cəlal Zəki, professor, gözəl 
qəzəlxan-şair Şahin Fazil, gözəl söz və fi kir adamı 
Hacı Rafi q Şirvani, şair-qəzəlxan Əvəz Qurbanlı 
və onlarla digər şairlərlə görüşməsəydim, yəqin 
ki, hec vaxt bu işlərlə ciddi məşğul olmağa başla-
mazdım. Məclis, əsasən, əruz məclisi olduğundan 
mən də əruz vəznində yazmaq qərarına gəldim, 
yazdım və deyəsən alındı. Doğrusu desəm ilk 
iki qəzəllər kitabını yazarkən hələ bəhrləri tam 
mənimsəməmişdim. Öyrənmək istədiyim adam-
lar da öyrətməyə həvəsli görünmürdülər. Bu 
sahədə, təəssüf  ki, ədəbiyyat da çox deyil. Lakin 
ciddi mütaliə və səylərim nəticəsində azərbaycan 
dilində istifadə olunan bütün bəhrlərin qəliblərini 
mənimsəyə çalışdım. Bununla belə hesab edirəm 
ki, əruz böyük bir elmdir və onun incəliklərini 
öyrənmək üçün bir ömür azdır. Bu işdə şair Əvəz 
Qurbanlının köməyi mənim üçün faydalı oldu 
və buna görə ona təşəkkürümü bildirirəm. Yaz-
dığım qəzəllərin 90%-ni maşında, yol gedərkən 
telefonun yaddaşına yazdıqdan sonra imkan 
düşdükcə, pis-yaxşı düzəliş edib kompyuterə 
köçürmüşəm. Heç də xətaların olmayacağı 
qənaətində deyiləm. Açığı onların mövcudlu-
ğu həm də  vaxtımın məhdudluğu üzündən 
diqqətlə redaktə edə bilməməyim ilə əlaqədar 
ola bilər. Qəzəl janrına üstünlük verməyimdə 
dövlətimizin ali rəhbərliyinin və birinci xanı-
mın mədəni irsimizə qayğısı və güclü dəstəyi ilə 
muğam sənətinin, eləcə də ədəbiyyatımızın və 
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incəsənətimizin digər sahələrinin uğurlu inkişa-
ının təsiri də az olmadı. Əruzu müasir şeirin bəzi 
elementləri ilə zənginləşdirməyə, ana dilimizin 
əruzun tələblərinə guya tam cavab verməməsi 
kimi cəfəng iddiaları bir çox müasirlərim kimi 
kökündən sarsıtmağa cəhd göstərdim. Nə cür 
alındı, bunu təbii ki, oxucularım deyəcək, amma 
yüz faiz əminəm ki, vaxtım və sağlamlığım im-
kan versəydi daha gözəl əsərlər ərsəyə gələ 
bilərdi. Yeri gəlmişkən bildirim ki, ədəbiyyatdakı 
müəyyən uğurlarıma görə 2012-ci ilin Prezident 
təqaüdçüləri sırasında düşdüm və sonrakı illərdə 
bu böyük mənəvi dəstəyin həm də yaradıcılıq 
üçün ciddi bir avans olduğunu dərk etdim. Ilk 
dəfə Azərbaycanda www.qezel.az (www.qezel.
com) professional saytın yaradılmasını da öz 
uğurlarımdan hesab edirəm.

Çox nadir hallarda baş tutan görüşlərimizdə 
dəyərli məsləhətlərini aldığım böyük söz adamı 
Mir Cəlal Zəkiyə (yeri gəlmişkən bu adamı böyük 
məmnuniyyətlə milli-mənəvi sərvətlərimizdən 
hesab edirəm), “Vahid» ədəbi məclisinin layiqlı 
rəhbəri, fədakar insan və dərin söz bilicisi Hacı Ra-
fi q Şirvaniyə, professor, şair-qəzəlxan, “Məcməi-
Şüara” ədəbi məclisinin sədri Şahin Fazilə, 
tənqidçi-alim Vaqif Yusifl iyə (yeri gəlmişkən, o, 
bu kitaba daxil edilmiş və edilməmiş bir neçə 
qəzəlimi redaktə etmişdir), bütün qələm dost-
larıma (xüsusilə, şair- qəzəlxan Əvəz Qurbanlı-
ya, şair-publisist  Şəmşad ağaya, şairlər: Balayar 
Sadiqə, Səxavət Talıblıya, Qəşəm Nəcəfzadəyə, 
Dayandur Sevginə, Xalid Mahmuda və s.) o 
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cümlədən, görüşlərimiz zamanı göstərdikləri xoş 
münasibətə və mənəvi dəstəklərinə görə “Dirili-
Qurbani” məclisinin üzvlərinə (şairlər: Firudin 
Şahbuzluya, Dirili Yusifə, Mübariz Dözümlüyə, 
Malik Əhmədə, Sabir Şirvana,Tariyel Abbaslıya, 
Rafi q Mirzəyə, Sofu Bilala və s.), klassik poeziya-
nı ürəkdən sevən,  söz və fi kir adamı, gözəl insan 
və mütəxəssis, həmyerlim Fəxrəddin Səmədova, 
qəzəllərimi öz muğam parçalarında səsləndirən 
müğənnilər Yusif Mustafeyevə, Hüsniyyə xa-
nıma, Xəyalə Adullyevaya, Zakir Əliyevə, haq-
qımda ilk dəfə qısa metrajlı fi lm çəkmiş rejissor 
Avdı Qoşqara, eləcə də, mənə dəstək olan bütün 
iş yoldaşlarıma və ailə üzvlərimə, əsas ilham 
mənbəyim-qızım Nərgiz Xəlilə və həyat yolda-
şım Mahirə Xəlilə təşəkkürümü bildirirəm.



10



11

QƏZƏLLƏR
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Ey vəfa əhlin mükafatlandırıb şad eyləyən!
Ey lütfk arlıqda bu dünyadə bir ad eyləyən!

Ey bütün aləmləri yoxdan bir  Sözlə var edən,
Ey könüllər mülkünü eşq ilə abad eyləyən.

Gözləri tox bəndəyə, ey ruzi-cənnət bəxş edən,
Ey əsiri-nəfs evin bir anda bərbad eyləyən!

Ey bütün aləmlərin sultanı, adil padşah!
Ey sədaqət əhlinə lütf ilə imdad eyləyən!

Hər iki dünyanı sən qurdun, böyük zövq ilə həm,
Ey yaratmaq eşqini könlümdə bünyad eyləyən!

Qalmadıq, əlbətt ə, lütfündən kənar heç bir zaman,
Ey bütün xəlq etdiyin sevgiylə həm yad eyləyən!

Lütf  ilə sən bir Kitab tövsiyyə göndərdin bizə
Ki, qətiyyən zülm əlindən olmasın dad eyləyən.

Yol azanlar, naşükürlər, müştəbehlər görmüşük,
Görmüşük səhvin bilib həm ahü fəryad eyləyən.

Lütfü sayəndə cəhənnəm atəşindən qurtular,
Hər işində hər zaman bir haqqa isnad eyləyən.

Acizəm vəsfi ndə, ey hər türlü imkan sahibi!
Bir-birindən möhtəşəm möcizlər icad eyləyən!

Yox daha xatırlayan Fərhadı, Yarəbb, eşqdə,
Şövq ilə etdiklərimdən azdı Fərhad eyləyən.
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Bu qəmi-dünyayə azad et əsirlikdən məni,
Əhli-cənnət olmayır bəs bir qul azad eyləyən?

Sən sözün üstündəsən heç tərifi ndən doymuram,
Çox sağ ol, ey Yasini bu işdə ustad eyləyən.

* * *
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Zülfün düşər izzətdən əgər şanəyə qalsa,
Bənd olmaz ona bir daha divanəyə qalsa.

Sevdayi-məhəbbətlə yanır atəşə hər dəm,
Yaxmaz özünü atəşə pərvanəyə qalsa.

Insaf sal onun qəlbinə, rəhm et mənə, Yarəb,
Yoxsa ölərəm  hicrdə  cananəyə qalsa.

Məstanə düşüb zülfünün ətriylə gülüstan,
Yoxsa öyünüb həddin aşar  nanəyə qalsa.

Həbs etdi  onu qüssə, təkəbbür sədəfi ndə,
Hədyan danışar yoxsa ki, dürdanəyə qalsa.

Meyxanəni gözdən salır hər yerdə bu zahid,
Əlbətt ə, dönər Kəbəyə məstanəyə qalsa.

Dünya boğulur bir sürü nadanlar əlində,
Çoxdan düzələr, Yasin, o fərzanəyə qalsa.

* * *
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Bəşərə qalmaqal verir dünya,*

Hər kəsə bir zaval verir dünya.

Oturub çox da, gəl, xəyal eləmə,
Bu ömürdən kam al, verir dünya.

Kiməsə iztirab verir sonu yox,
Kiməsə cah-cəlal verir dünya.

Kiməsə heç nəyin əsirgəmir o,
Kiməsə xam xəyal verir dünya.

Dəymişin çox verəndə şad olma,
Vaxt olur, həm də kal verir dünya.

Özünü dərk edəndə çox gec olur,
İnsana dar macal verir dünya.

Bir ömür keçdi neylədin, Yasin,
Di, cavab ver, sual verir dünya.

* * *

* beyt Əvəz Qurbanlınındır.
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Qaralıbdır bu evin, ay dədə, sənsiz alı da,
Bozarıb sən gedəli evdə döşənmiş xalı da.

Köhnə radyomuz həmən pəncərədə, toz basmış,
Şövkətin xeyli zamandır oxudulmur valı da.

Yerli-yersiz özümüzdən çıxırıq son vaxtlar,
Çoxalıbdır bu evin söhbəti, qiylü qalı da.

Bəxtinə sanki pişik asırıb it hürdü onun, 
Gərçi çoxdandı qoyulmur oların* yem-yalı da.

Köhlənin indi  təsəvvür belə etməzsən ki,
Yəhəri bir yana, üstündə deyil heç halı da.

Kimsənin ağlına gəlmir ki, çıxarsın atsın,
O dəmir darvaza üstündən asılmış nalı da.

Bir işə yatmır o vaxtdan əlimiz, sən yoxsan,
Yox olub çil toyuğun taxçadan, hətt a, falı da.

Ağlamaqdan nənəmin gözləri görmür artıq,
Gözə dəymir, yeri gəlmişkən heç əlvan şalı da.

Daha da ərköyün olmuş balaca İbrahim,
Alçanın dəymişi heç, yerlə bir olmuş kalı da.

Məni görcək yaşarıb gözləri səbr arzulayır,
Bu elin gənci də, ağbirçəyi, ağsaqqalı da.

* onların
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Anam əvvəlki həvəslə qazan asmır artıq,
Elə bil ki, bu evin zəqquma dönmüş balı da.

Danışıb təxirə saldıq toyun, hətt a, bacımın
Düz bir il məhlədə səslənməyəcək vağzalı da.

Sındırır sonbeşiyin gündə salıb qab-qacağı,
Elə bil sənlə gedibdir bu qızın ehmalı da.

Səni, vallah, bu qədər istədiyin bilmirdim,
Qurumur heç anamın qirbişin əl dəsmalı da.

Çox düşübdür anası Yasinin, Allah, deyəsən,
Belə gər getsə müsibətlərinin var dalı da.

* * *
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Cürbəcür  şər yaxıb zaman bu yola,
Düzülüb səf-səf ağ yalan bu yola.

Yolçuya uddurur ağın, sarısın,
Tökülüb hər qarışda qan bu yola.

Yerləri düz  seçilməyib deyəsən ,
Bir xəcalətdi hər nişan bu yola.

Adına kimsə duz yolu dedi həm,
Kimsə o, ad qoyub yaman bu yola.

Yola ümmidlərim çıxıb, Yasin,
Verəcəklərmiş imtəhan bu yola.

* * *
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Ağladım xeyli müddət ardınca,
Gəldi, ey gül, müsibət ardınca.

Gözləmirdim, yaman tez ayrıldıq,
Yandırıb yaxdı həsrət, ardınca.

Qəm yedim gündə-gündə ləzzətlə,
Düşmədim eyş-işrət ardınca.

Məni tək qoydu, kimsəsiz, çıxdı
Ürəyim getdi xəlvət ardınca.

Səni xatırladıq xəyalımla,
Düşmədi ayrı söhbət, ardınca.

Nə qərarım, nə indi səbrim var,
Hamısı getdi, afət, ardınca.

Sadəcə sevməyimdə oldum mən,
Etmədim də qəbahət ardınca.

Yaxama heç medal da taxmadılar,
Qaçmadım çünki şöhrət ardınca.

Yasinin bəxtinin ümid yolu da
Uzanıb yatdı rahət, ardınca.

* * *
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Hər zaman hər sözümün, söhbətimin canı, Ana,
Ən şirin arzuların ən gözəl ünvanı Ana.

Səni can təxtinə haqqın özü əyləşdirdi,
Ey könül mülkünün adil, ulu sultanı, Ana.

Səni vəsf etməyə hər kəsdə tapılmaz qüdrət,
Buna çatmaz, təbin, ömrün,  sözün imkanı, Ana.

Anladan eşqi sən oldun bizə, sən göstərdin
O böyük, dalğalı, tufanlı bir ümmanı Ana.

Səni candan sevir övladi-Vətən, əlbətt ə,
Olmasın sənsiz onun bir günü, bir anı, Ana.

Bizə öz gözlərinin nurunu verdin getdin,
Qoy olum gözlərinini min kərə qurbanı, Ana.

Biz axı bir-birimizdən nə zaman doyduq ki,
Araya saldı nə tez kəc fələk hicranı, Ana.

Yasin izzətlə əzizlər hər an öz könlündə,
Bir səni, bir də gözəl Azərbaycanı, Ana.

* * *
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Düzmərəm bir də gül-çiçək yoluna,
Çıxmaram əldə duz-çörək yoluna.

Səni ta bir də görmək istəmirəm,
Vurmaram bir də bər-bəzək yoluna.

Qoymaram bir narın yağış da yağa,
Çıxa ahəstə bir külək yoluna.

Daha yoxsan gözümdə, könlümdə,
Daha çıxmaz ümid ipək yoluna.

Qıraram arzumun qanadlarını,
Düşsə ondan bir ağ lələk yoluna.

Başını, Yasin, ancaq ağrıtma,
Kim çəkibdir ki, sədd ürək yoluna.

* * *
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Düşmüşdü, sevgilim, ələ fürsət, yadındasa,
Biz olduq onda bir də sükunət, yadındasa.

Əvvəlcə sən də, mən də utandıq, danışmadıq,
Gözlər danışdı bir neçə müddət, yadındasa.

Əllər, dodaqlar əsdi, topuq vurdu dil bir az,
Başlanğıc üçün istədi möhlət, yadındasa.

Güllər əlimdə qaldı nigaran, uzatmadım,
Çəkdin içində qəh-qəhə xəlvət, yadındasa.

Bir nitq hazırlamışdım, unutdum nədənsə də,
Xatırlayırsan indi də əlbət, yadındasa.

Könlümdəkin də gözlərim ərz etmək istədi,
Xatırla hərdən, olmasa zəhmət, yadındasa.

Axirdə sən də, mən də ürəkləndik, əl-ələ
Tutduq səninlə, ey gözəl afət, yadındasa.

Ömrün uzatdı Yasinin, əlbətt ə, bir görüş,
Bir ayrı söhbət oldu o söhbət, yadındasa.

* * *
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Dərdim olmaz bu yar yar olsa,
Baği-eşq içrə novbahar olsa.

Dərdi-hicranə yer də qalmaz heç,
Arada hörmət, etibar olsa.

Ölərəm yardan bu mövzuda,
Bir sərəncam, əmr, qərar olsa.

Həmin əmrin də bir kənarında,
Tez bir icrayə dərkənar olsa.

Nəyi pisdir ki, Yasin, ey dilbər,
Lütfü sayəndə bəxtiyar olsa?

* * *
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Çatmaq çətindi məqsədə bir niyyət olmasa,
İmkan əgər yetişməsə, bir fürsət olmasa.

Heç vaxt işıqlanıb nura qərq olmaz ömr evi
Haqqa ürəkdə daima bir rəğbət olmasa.

Əsl aşiq açmaz aləmə sirrin ömür boyu,
Düz çıxmaz eşq söhbəti həm xəlvət olmasa.

Aşiq deyil o, sinəsi yüz yerdən üstbəüst,
Çat-çat, yarıq-yarıq, nə bilim, xət-xətt  olmasa.

Yasin, danışdın özgələrindən, gözəldi, gəl,
Bir az özündən indi danış, zəhmət olmasa.

* * *
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Gəzdirir gözlərində yaş bu qoca,
Bir qara qorxu, bir təlaş bu qoca.

Yatağından düz aynabəndə kimi,
Səbrin ölçür o baş, bu baş bu qoca.

Hələ ki, bir dumanlı fi krilə,
Sürür ömrün yavaş-yavaş bu qoca.

Götürüb qəm yükün çiyinlərinə,
Gəzir üstündə sanki daş bu qoca.

Ömrünü ağrı, dərd-sər bəzəyir,
İstəmir indi zər, qumaş bu qoca.

Necə ömr ötdü, keçdi, bilmədilər
Qaldılar çaş bu yol, bu yaş, bu qoca.

Nəsə son vaxt heç dolanmırlar,
Bu ayaq, əl, bu dil, bu baş, bu qoca.

Yasin, ümmidləriylə könlündə 
Salır hərdən də iğtişaş bu qoca.

* * *
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Alıram bu son zamanlar xəbəri xəbər dalınca,
Gətirir gedib gələnlər kədəri kədər dalınca.

Buna bir baxın, ümidlər deyinirlər  öz içimdə,
Ki, niyə çalır bu həsrət zəfəri zəfər dalınca.

Su yoluna döndəriblər elə bil bu canı dərdlər,
Eləyirlər il boyunca  səfəri səfər dalınca.

Biri bitməmiş dalınca, o biri bəla gəlir tez,
İçirir bu bəxt, tale zəhəri zəhər dalınca.

Acığından indi Yasin, özü bilməyir nə etsin,
Oturub yazır qəmindən əsəri əsər dalınca.

* * *
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Evdə kim var, eheyy, durun  ayağa,
İltifat göstərin gələn qonağa.

Bu qonaq Allahındır, əlbətt ə,
Heç nə ondan soruşmayın marağa.

Ona can yandırın, ümidləri tez,
Doğrayıb şişliyin, düzün ocağa.

Dili durmaz ayın-çayın danışar,
Səbri sakit tutub çəkin qırağa.

Sizə lazım deyil qazandığınız,
Nəyiniz var durun bükün bir ağa.

Dərdimiz xoş gəlib səfa gətirib,
Yasini təqdim eyləyin qonağa.

* * *
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Dondu, Allah, bu səhər sanki zaman dağlarda,
Titrədib qaldı şəfəqlər nigəran dağlarda.

Sıldırımlarda işıq əl-ayağın sındırdı,
Səhər erkən yerini saldı duman dağlarda.

Qayalar üstünə həkk eylədi əvvəl ismin,
Qazdı öz qəbrin əliylə Savalan dağlarda.

Bir tərəf sal qaya, bir yan meşə, bir yan gur çay,
Yat bu dağlarda, - deyir könlüm, oyan dağlarda.

Unudursan elə bil hər nə qəmin, qüssən var,
Qoparır qövr eləyən dərdi tikan dağlarda.

Nə ürək istəyir ayrılmağı ondan, nə ayaq,
Yalvarır sanki sükunət də: Yuban dağlarda.

Dağ olar qəlbi sevincindən əgər Yasin də,
Qoysa öz isminə layiqli nişan dağlarda.

* * *
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Yenə girmişdi bir nəfər yuxuma,
Yenə qatmışdı bal, şəkər yuxuma.

Yenə də gözlərində sevdası,
Girdi bir nazlı, mötəbər yuxuma.

Bu gecə fərqlənir dünənkindən,
Bu gecə saldı yar nəzər yuxuma.

Yenə də gəldi, süzdü bir xeyli,
Yenə rəng qatdı dəngəsər yuxuma.

Çox nəfi s, çox gözəl naxışlarla,
İlmələr düzdü eybəcər yuxuma.

Yasin, əlbətt ə, indi bəxtəvərəm,
Sevgilim girdi bəxtəvər yuxuma.

* * *
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Yağ yağış, gözləyənin var nə qədər ünvanda,
Yağ yağış, yağ ki, şirin arzu cücərsin canda.

Yağ apar dərdi, qəmi, nisgili gözlərdən, yağ,
Yağ ki, gülsün bütün həsrətlilərin hər yanda.

Yağ ki, göylər daha bir balaca yüngülləşsin,
Başımın fi kri yuyulsun o həmin leysanda.

Çat-çat olmuş dodağım yağ ki, bir az canlansın
Qaynasın sevgi-məhəbbət qarışıb qoy qanda.

Yağ yaransın dərin ümman bu sulardan, yağ, yağ,
Yasinin şeri yuyulsun o təmiz ümmanda.

* * *
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Səhər-səhər yenə dirsəklənib duman bu dağa,
Xəbər dalınca gedib söykənib güman bu dağa.

Başında tellərinin rəngi düm ağappaqdır,
Çətin bir ömr eləyib, dağ çəkib zaman bu dağa.

Sən, ey Adam, belə biganə keçmə üstündən,
Qayım, qədim, ulu tarix qoyub nişan bu dağa.

Əsib döyəcləmə, qorxutma, ey külək, nə olar,
Yaxın bilib sığınıb bir zərif fi dan bu dağa.

Çətin də olsa bir az, Yasin incə şeriylə,
Şirin sözüylə bu gün verdi imtəhan bu dağa.

* * *
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Vururuq dövrə mükəmməl Sözün ətrafında,
Dolaşır fi krimiz ancaq düzün ətrafında.

Eşq odu canda salıb köz, nə qədər dərdim var,
Əl tutub yallı gedir bu közün ətrafında.

Göy üfüqlərdə Yeri dövrələyib söz var ki,
Gecənin nəfsi gəzir gündüzün ətrafında.

Fələyin qəsdini də anlamaq olmur hərdən,
Dağıdıb zülfü gözəl bir üzün ətrafında.

Hələ ki tutmayıb ətrafını dünya dərdi,
Səbrdən, Yasin, hasar çək özün ətrafında.

* * *
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Qalsın, gözəlim, bəlkə bu söhbət aramızda,
Etmişdik onu biz axı xəlvət aramızda.

Mən söyləmərəm kimsəyə heç sən də danışma,
Bilməz onu heç kim, qalar əlbət aramızda.

Haqqın yoludur getdiyimiz yol, odu məncə
Çəkməz Yaradan sədd, divar, xətt  aramızda.

Eşqin qəmini mən çəkirəm, zövqünü sən al,
Küsmə, bölünüb düz o qənimət aramızda.

Heç görmədik aşiqləri bir ağ günə çıxsın,
Çoxdur çəkən, əlbətt ə, əziyyət aramızda.

Daim elədik razılığı bir-birimizdən,
Var çünki təmiz eşq-məhəbbət aramızda.

Yasin, belə saf, ülvi məhəbbət ola bilməz,
Yarımla bizim olmasa hörmət, aramızda.

* * *
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Etmədin rəhm, ey pəri,  dərdinlə nalan olmuşa,
Baxmadın ismi sənin eşqində dastan olmuşa.

Xilqəti seyr eyləyib daim təəccüblənmişəm,
Bir müəmmadır bütün dünya mən heyran olmuşa.

Ver bir az  ümmid, həvəs, vaxt, hövsələ, imkan, dözüm,
Qisməti illərdi ki, bu dərdi-hicran olmuşa.

Baş çək, ey afət, tapıb hərdən bir imkan, rəhm elə,
Öz xoşuyla dərdinə bu könlü ünvan olmuşa.

Qurban olsun canıma Yasin demişdin, çox sağ ol,
Sonra bəs əmrin nədir əmrinlə qurban olmuşa?

* * *
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Ümidlərin, yığılıb, ey dil, hər səhər başına,
Gəlib ağıl qoyalar bəlkə bir qədər başına.

Əlində yoxdusa imkan, könül, üzülməginən,
Əlac qıl belə dərd ilə bir təhər başına.

Apardı ağlımı eşqin, məsəl var, ey dilbər,
Nə gəlsə ağlın ucundan gələr bəşər başına.

Sitəm verir mənə, qaldım ümidsiz, imkansız,
Qəhətdi iş bu pəriçöhrənin məgər başına?

Bu gün də fi krini, Yasin, apardı  yar, getdi,
Baxıb sevin onun ardınca, bəxtəvər başına.

* * *
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Könlümün  tutdu şirin söhbəti məktublarla,
Böldüm hər gün bir acı həsrəti məktublarla.

Yaxşı ki, onları mən indiyədək saxlamışam,
Yaşayır sevgimizin ləzzəti məktublarla.

Ovunur nisgilim, ey gül, elə bil bir müddət,
Yumşalır dərdlərimin şiddəti məktublarla.

Kim bilir bəlkə də çoxdan yıxılıb ölmüşdüm,
Xoş keçirtdim bu qədər müddəti məktublarla.

Bu özümdən asılı olmasa da çox vaxtım,
Bəli, əlbətt ə, keçir xəlvəti məktublarla.

Oxuyub hansısa bir məktubu çox kövrəlirəm,
Sonra sakitləşirəm növbəti məktublarla.

Beləcə ömr edirəm xatirələr fövqündə,
Şən keçir ömrümün hər saəti məktublarla.

Bir ömürlük həm uzun, həm də şirin söhbətdir,
Yasinin vaxtaşırı ülfəti məktublarla.

* * *
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İz salıb kəc fələyin çərxi bu sal daşlarda,
Bu iri, xırda, hamar, girdə, oval daşlarda.

İllərin dərdi atıb rişə dərin çatlarda,
Tapdı daşlaşmağa yaddaş da macal daşlarda.

Göyərir fi tnə-fəsadlar, kök atır zülm hərdən,
Aşınıb vaxt ilə ta qalmadı hal daşlarda.

Daşların sirrini dünya axı hardan bilsin,
Saxlayır sirrini çünki özü lal daşlarda.

Üstbəüst bir de, ey insan, nə qədər daş qoydun,
Yazılıbdır açıq-aydın bu sual daşlarda.

Kim ki, daş bağladı öz könlünə ondan sonra,
Nə bir iz qaldı, nə xət qaldı, nə xal daşlarda.

Yasin, az öncə bu daşlar ki, xəyalındaydı,
Nə gəzir bəs görəsən indi xəyal daşlarda?

* * *
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Razı ol, gündə məhəbbətlə dolansın  başına,
Qoyma bu aşiqi qalsın, gözəlim, özbaşına.

Başını könlünün eşq ilə alışdır, sonra
Bir şirin söz de, elə bunca da qoy buz başına.

Elə tərif elə, ey dil, bu pəriçöhrələri,
Deməsinlər ki, qəhətdir elə bil söz başına.

Başına bir də ağıl qoymasın, ey dil, naseh,
Bilsə bir çarə o biçarə, qılar öz başına.

Azdı eşq içrə bu Yasin kimi aşiq, dostlar,
Göz dəyər, vaxtaşırı bir çevirin duz başına.

* * *
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Qaldı yollarda könül, yetmədi mənzil başına,
Gəldi bir ağlın ucundan neçə müşkil başına.

Olmadı sahib o bir parça qırılmış dilinə,
Gətirib gör nə müsibətlər onun dil başına.

Beş özündən dedi bir sevgilisindən demədi,
Çoxdu təqsiri, görüm, olsun onun kül başına.

Gətirən eşqdi bülbülləri tez-tez şurə,
Həm çəkən şövqilə pərvanəni qəndil başına.

Dərdi-dünya ki, tutubdur yaxamızdan bərk-bərk,
Çıxaruq, çıxmaruq, Allah görəsən il başına?

Ey məni-aşiqi-rüsvayə gülən, səbr eylə,
Bu bəlalər gələr, Allahə təvəkkül, başına.

Dur-otur sən elə cananı fi kirləş, Yasin,
Gəlməsin ayrı fi kir, ayrı təxəyyül başına.

* * *
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Gecə gəlmişdi bir fi kir yuxuma,
Saldı əvvəlcə səs-səmir yuxuma.

Arzular gəldi fi krin ardınca,
Qatdılar cürbəcür ətir yuxuma.

Bir uzun söhbət oldu həsrətdən,
Eşidib gəldi həm səbir yuxuma.

Qoydular söz, qaçırdılar yuxumu,
Çəkdilər dağ sətir-sətir yuxuma.

Xəbərin, Yasin, olmayıb deyəsən,
Gecə girmişdi bir şeir yuxuma. 

* * *
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Sən bu gün mərtəbeyi-hüsndə təksən, Dərya,*

Bu gözəllikdə bəşər yoxdu mələksən, Dərya.

Ləblərin qönçə, üzün güldü, gözün nərgizdir,
Bilmirəm ta nə deyim, incə çiçəksən, Dərya.

Sinən üstündə sazın ayrıca bir söhbəti var,
Tarixə sən bu gedişlə düşəcəksən, Dərya.

Deməsəm ölləm Ərəbzəngiyə bənzərliyini,
Gah Günəş, gah yağış, gah küləksən, Dərya.

Çox olub məclisi-Qurbanidə şux dilbərlər,
Sən bizim məclisə bir ayrı bəzəksən, Dərya.

Bir bəlasən bizim üçün yerə enmiş Göydən,
Əzrayılsan can alan, zülmi-fələksən, Dərya.

Baği-eşq içrə məhəbbətlə könüllər dolanan,
Sanki əlvan və zərif bir kəpənəksən, Dərya.

Müxtəsər ayrı bir aləmsən, əzizim, ayrı,
Şip-şirin, bal kimi bir arzu, diləksən, Dərya.

Gələcək gün gəzəcək ismi-şərifi n dil-dil,
Mən deyən düz çıxacaq, düz, görəcəksən, Dərya.

Hə, sənə bir şeyi  Yasin utanıb söyləmədi,
Ki, onu əvvəl-axır öldürəcəksən, Dərya.

* * *

* Dirili Qurbani Məclisinin gənc aşıqlarından olan Dərya 
xanıma həsr olunub. 
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Şad ol, bu qədər var sənə hörmət bu yaşında,*

Bəslər tanıyanlar hamı rəğbət bu yaşında.

Xidmət elədin xalqına sidq ilə həmişə,
Əla yaraşır isminə şöhrət bu yaşında.

Xatırlanar hörmətlə bütün gürdüyün işlər,
Fəxrilə baxırsan geri, əlbət bu yaşında.

Xasiyyətini yaxşı bilirlər, qoya bilməz,
Hər yoldan ötən boynuna minnət bu yaşında.

Can sağlığı, şan-şöhrət, oğul, qız, nəvə, versin
Allah hələ ömr etməyə müddət bu yaşında.

Bir dəm belə ayrılmamısan sevdiyin işdən,
Zinət gətirib ömrünə zəhmət bu yaşında.

Gənclər sənə heyrətlə baxıb şövqə gəlirlər,
Saf qəlbinə hakimdi məhəbbət bu yaşında.

Zəhmətlə, əziyyətlə, ləyaqətlə qazandın,
Öz cümlə ölən qövmünə rəhmət bu yaşında.

Bir söylə bilək biz də, gözəllərlə görüş-zad, 
Hərdən bir olur hardasa xəlvət bu yaşında?

Əlbətt ə sevir el səni, düzgün olar həm də,
Versəydi əgər qiyməti dövlət bu yaşında.

Heç vaxtı peşiman ola bilməz ki, qazandı 
Yasin kimi bir dostu Məhəbbət bu yaşında.

* Tanınmış ictimai xadim, qonşum Məhəbbət Qaradağlının 
70 illik yubileyi münasibətilə yazılıb. 
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Aşiqin hər gün qalır dərd ilə, ey gül, baş-başa,
Yox onun bir həmdəmi, bir dostu dərdin paylaşa.

Əl açıb bir bəndədən ummaz əlacın dərdinin,
Üz tutar dərgahına Haqqın ümidlə, birbaşa.

Ölçüsü eşqin kədər, dərddir demişlər, bilmirəm,
Səhvdir, ya düzdür, əmma həkk olubdur yaddaşa.

Az qalıbdır ki, havalansın ümidlər qüssədən,
Ağlayırlar diz qoyub hər gün, qarışmış qan yaşa.

Eşqsiz ömrümdə, Yarəb, kaş bir gün görməyim,
Həmfi kirsənsə əgər  Yasinlə, ey dost: “yüz yaşa”.

* * *
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Səni deyib, gözəlim, bir qərib gəlib qapına,
Ayaqyalın, başaçıq, müztərib gəlib qapına.

Kədər, qəm oldu nəhayətsiz eşqinin bəhəri,
Ki, gəlməsin deyə paysız, dərib gəlib qapına.

Ömür boyunca o dünyada yığdığın bu qərib,
O aləmin başına əndərib gəlib qapına.

Açıb  ümid qapısın, bir burax bu bədbəxti,
Nə vaxtsa yığdığını ta verib gəlib qapına.

Bu çarəsiz nəyə layiqdi ver, sən Allah, tez,
Əməldən elçilərin göndərib gəlib qapına.

Ümidlərin yuyub öz göz yaşında əvvəlcə,
Kərəm və lütf ipi üstdə sərib gəlib qapına.

Düşünmə, Yasin  azıb yol gəlib çıxıb bu yerə,
Yox, ey sənəm, səni haqq göstərib, gəlib qapına.

* * *
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Versin o yar elə, Yarəbbi, qəmi, imkansa,
Kədəri, möhnəti, dərdi, ələmi, imkansa.

Mən onun zülmünə öyrəncəliyəm əvvəldən,
Kəsməyə məndən o cövrü, sitəmi, imkansa.

Xoşqədəm bəxtəvər etmiş, dedilər, bir çoxunu,
Bizə də düşsün onun xoş qədəmi, imkansa.

O gün olsun ki, gəlib yar bizə də baş çəksin,
Görək hərdən bir  o dilbər sənəmi, imkansa.

Aləm ol şuxun edir təirifi ni şövq ilə,
Qoyma sən də yerə, Yasin, qələmi, imkansa.

* * *
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Yazdılar dərdi dağların adına,
Coşqunu gur bulaqların adına.

Ümidi gözlərin işıqlarına,
Öpüşü gül dodaqların adına.

Təmkini, səbri Göylərin üzünə,
Diləyi şax budaqların adına.

Qəm yükün çəkdi can, nə xeyri onu
Yazdı yollar ayaqların adına.

Mən özüm yandım od tutub, işığın
Yazdılar çılçıraqların adına.

Könlümə qüssə-qəm, kədər gəldi,
Süfrə açdım qonaqların adına.

Bildilər Yasinindi şer, ancaq,
Çıxdılar ağ varaqların adına.

* * *
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Saldın məni, ey gül, dəli sevdayə bu yaşda,*

Tən eyləyir aləm məni-rüsvayə bu yaşda.

Ar eylədi o heç nə yaxından, nə də yaddan,
Bağlandı könül zülfi -çəlipayə bu yaşda.

Biganəliyin, axiri, ey qönçədəhanım,
Döndərdi məni bülbüli-şeydayə bu yaşda.

Yüz dəfə alıb saqi əlindən qədəh, axir
Qurşandı könül badeyi-səhbayə bu yaşda.

Əhvalımı kim gördü təəccüblə soruşdu:
Heç eşq-məhəbbətmi olar, ayə, bu yaşda?

Kamilləşər insan, bu məsəldir, qocalanda,
Düşdüm görəsən bəs niyə xülyayə bu yaşda?

Yasin, elə yaz şerini heç kim deməsin, bax
Sən bir buna, bir yazdığı misrayə bu yaşda.

* * *

* Daşkənd Pedaqoji Universitetinin professoru, dilçi alim, 
Azərbaycan xalqının dostu Saodat Muxamedovaya 
hədiyyə
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Gül yoxdu sənə bənzər, tər güllər arasında,
Nalan da mənim tək bu bülbüllər arasında.

Cənnət bağıdı hüsnün, şahmardı, gülüm, zülfün,
Çaxnaşma düşür görcək, sünbüllər arasında.

Hicran qəmi çiynimdə dağdan da ağır yükdür,
Axtarma məni dərdi yüngüllər arasında.

Aşiqlərə  can vermək  olsaydı əgər şərtin,
Ollam, inan, ey dilbər, öncüllər arasında.

Yazdım nə qədər xoş söz  layiqli sənə əmma,
Yoxdur bu qədər nöqtə, vergüllər arasında.

Başdan-başa dərd imiş eşq aləmi, ey Yasin,
İndi de görüm neynim, müşküllər arasında?

* * *
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Bu qədər dərdi yar yazıb adıma,
Tələsib bir də çatmayın dadıma.

Yalvarıb açmayın ağız ona heç,
Ürəyi daşdı yetməz imdadıma.

Dəli divanə olmaq istəyirəm,
Çəkmişəm mən bu işdə əcdadıma.

Daha öyrəşmişəm bu dərdə, qəmə,
Keçmişi bir də salmayın yadıma.

Görüb eşq içrə bu qətiyyətimi,
Yasin, əhsən deyiblər ustadıma.

* * *



50

Açmış, gözəlim, sanki qızılgül yanağında,
Can dərmanı gizlənmiş o yaqut dodağında.

Onsuz da daha yandırır eşq atəşi, rəhm et,
Yandırma məni zülm ilə hicran ocağında.

Nazın eləyib qəlbimi dil-dil, gözəlim bil,
Canım əriyir yağ kimi hüsnün çırağında.

Könlüm bulağından süzülən söz kitab oldu,
Səndən yazılıb, arxayın ol, hər varağında.

Aldanma rəqibə ki, deyil eşq ilə məhrəm,
Xar eyləmə gəl sən məni əğyar qabağında.

Billah, yoruldum demərəm, aləmi gəzsəm,
Ömrüm boyu şövq ilə vüsalın  sorağında.

Yasin qalacaq daima öz əhdinə sadiq,
Bir ömr düşüb qalsa da  həsrət qucağında.

* * *
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Daha gülşəndə bülbül axtarma,
Qalmayıb, qönçə, tər gül, axtarma.

Hamı narazıdır həyatından,
Boş yerə dərdi yüngül axtarma.

İndi aşiqlər odda yanmırlar,
Yoxdu qor, gözlərim, kül axtarma.

Saçı sünbüllərin zaman küləyi
Saçların yoldu, sünbül axtarma.

Əhli-dərd olmaq indi dəbdə deyil,
Yasin, axtarma müşkül, axtarma!

* * *
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Ağzımı az sulandır, ey dünya,
Könlümü az bulandır, ey dünya.

Sənə əsla inanmıram,  məni gəl,
Bacarırsan inandır, ey dünya.

Aramız dəyməsin, dedin eləsə,
Get kənar gəz, amandır, ey dünya.

Üşüyürsənsə sözlərimdən əgər,
Onda bu şeri yandır, ey dünya.

Çəkmədim Yasinin adın, vay-vay,
Hardadır fi krim andır, ey dünya?!

* * *
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Bu dərd həminkidir ancaq qiyafətin dəyişib,
Həminkidir elə dilbər də adətin dəyişib.

Rəqibimiz demə nolub, nə yaxşı sakitdir,
Məbadə bağlayasan bel, siyasətin dəyişib.

Əziz, xələfdi bu könlümlə doğmadır, ölərəm
Haçansa görsəm əgər dərd iqamətin dəyişib.

Ürək bu zilləti dünyayə car çəkər, görsə
O nazü qəmzə oxu istiqamətin dəyişib.

Nə şeydi həsrəti-canan, soruş desin Yasin,
Qiyamətin özüdür var, əlamətin dəyişib.

* * *
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Gözlərimə xal, üzümə xətt  düşüb,
Qəddimə yük, boynuma minnət düşüb.

Olmayıb imkanım açam könlümü,
İndi gülüb bəxt, ələ fürsət düşüb.

Həsrətini çəkməyə öyrəşmişəm,
Öhdəmə sayəndə bu zəhmət düşüb.

Rəbbimə şükranlığımı kəsmərəm,
Qismətimə nazlı bir afət düşüb.

Bəxti gözəllər yığışıb bir yerə,
Yasinin haqqında da söhbət düşüb.

* * *
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Bəxtimə büsbütün mənim bəxti yazan kədər yazıb,
Qüssə-qəmi bol eyləyib, möhnəti bəs qədər yazıb.

Gah məni o sevindirib, gah da ki, ağladıb, üzüb,
Ömrümü, qurban olduğum, bax, belə bir təhər yazıb.

Şər qarışan zaman yazıb, ya qələmin dəyişdirib,
Öylə qarış-qarışdı ki, sanki beş-on nəfər yazıb.

Döndərib üz çıxıb gedib, sevgilim, indi bəs durub,
Bəxtimi, neyləyim qədər, bir qədər eybəcər yazıb.

Əvvəl-axır şərəf verər isminə mərd oğulların,
Alnına qəhrəmanların Rəbbi, Vətən, zəfər yazıb.

Sözləri baldı şipşirin, hikməti var dərin-dərin,
Böylə gözəl əsər deyin hansısa bəxtəvər yazıb?

Öylə qəzəl yarat ki, qoy kimsə durub danışmasın,
Yazdığı boşdu Yasinin, hər nə yazıb hədər yazıb.

* * *
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Sarı yun əlcəyin yadımda qalıb,
Tez şəkil çəkməyin yadımda qalıb. 

Sənə əslində heç yaraşmırdı,
Qirbişin köynəyin yadımda qalıb.

Ağ donun vardı zərli, qırçınlı,
Qara gün eynəyin yadımda qalıb.

Sitəşib cırnadardım hərdən bir,
İnciyib küsməyin yadımda qalıb.

Nə gözəl idi məktəb illərimiz,
Getməyin, gəlməyin yadımda qalıb.

Sataşallardı həmyaşıdlarımız,
Ağlayıb, gülməyin yadımda qalıb.

O zaman sıx, uzun saçın var idi,
Tən bölüb hörməyin yadımda qalıb.

Hələ xahiş də səndən etmişdim,
Çiynini çəkməyin yadımda qalıb.

Yasin, üz vurma, dost qalaq deməyin,
Tələsik öpməyin yadımda qalıb.

* * *



57

Bu bizim parkdır şəhid gül açıb,
Hər qəbir üstdə bir ümid gül açıb.

Burda azadlıq eşqi pöhrə verib,
Arzular qan içib, igid gül açıb.

Bir Məcid gül açıb, Fərid gül açıb,
Bir Mübariz, Rəşad, Rəşid gül açıb.

Bağlanıb burda dərdlərin qapısı,
Tale ağzında bir kilid gül açıb.

Burda axir ki, qeyrətim göyərib,
Burda fi krim çeşid-çeşid gül açıb.

Gördü Yasin də, mən dedim-demədim,
Bu bizim parkdır ümid gül açıb.

* * *
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Elm öyrən, oxu, həqqi tut, ürfanı tut, ey gənc,
Hər işdə çalış düzlüyü, səhmanı tut, ey gənc.

Var-dövlətə, eyş-işrətə meylindən həzər qıl,
Nəfsindən əl üz, qeybəti bir yol unut, ey gənc.

Ver könlünü Allahə, odur sahibi-dünya,
Addımbaşı vardır buna milyon sübut, ey gənc.

Öz vaxtını daim keçir arifl ər ilən xoş,
Kİ, eyləməsin əqlü şüurun süqut, ey gənc.

Həq bildiyini söylə əgər varsa inamın,
Hərdən də gözəldir, bu məsəldir sükut, ey gənc.

Yasin kimi təmkinli dolan sən də həmişə,
Səbr eylə, çalış, hirsini daim soyut, ey gənc.

* * *
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Eşqə düşdünsə əgər ya qəmi, qəmxanəni seç,
Ya alıb badə ələ  saqini, meyxanəni seç.

Ya çəkin birkərəlik eşq oduna yanmaqdan,
Ya da əvvəldən elə məsləki-pərvanəni seç.

Ya unut aləmi yarın  səri-kuyində dolan,
Ya da bayquş kimi bir guşeyi-viranəni seç.

Hər yetən adəmə öz sirrini izhar eləmə,
Dərdini  bölməyə bir aqilü fərzanəni seç.

Eşq bəhrində əgər sındısa  bəxtin gəmisi,
Yan alıb sahilə yar qurduğu  tərsanəni seç.

Ikisindən də əgər  istəməsən çıxsın əlin,
Ya canı, ya da ki, biryolluğa cananəni seç.

Dağıdıb vermə yelə zülfünü, ey gül, nolur,
Ya bu yüz parə  olan  könlümü, ya  şanəni  seç.

Yasin,  eşqin  yolunu tutsan əgər sən bir gün,
Qəmi həmdəm elə öz könlünə, qəmxanəni seç.

* * *
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Bu gözəllərdə vəfa görmədim heç,
Eşqdə zövqü səfa görmədim heç.

Gördüyüm qüssə, kədər, dərd oldu,
Onlara amma dəva görmədim heç.

Dözdüm hər cövr elədi yar mənə,
Çəksin əğyarı cəfa görmədim heç.

Tək mənə yar eləsin zülmü dedim,
Özgəyə çünki rəva görmədim heç.

Çəkdi eşq içrə başım dərd-bəla,
Belə əvvəldə bəla görmədim heç.

Əhli-eşq içrə mənim tək, Yasin, 
Eyləyən ah-nəva görmədim heç.

* * *
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Çox deyirsiz ki, bir əzabdı bu dərd,
Bənzəri yox bir iztirabdı bu dərd.

Ola bilsin sizinçün illətdir,
Mənə bir lütfdür, səvabdı bu dərd.

Tez tapar dil sevən ürəklərlə,
Tizrəkdir, hazırcavabdı bu dərd.

Bəzən, əlbətt ə, yandırıb yaxar o,
Həm də bəzən şirin şərabdı bu dərd.

Kimdəsə bəlkə bir sətirlikdi,
Məndə Yasin, kitab-kitabdı bu dərd.

* * *



62

İçimdə hər gün özüyçün sızıldayır bir ümid,
Kəsibdi səbrini Allah, ufıldayır bir ümid.

Qalıbdı baş-başa qəmlə, küsübdü bəxtindən,
Yaxın bilib mənə dərdin pıçıldayır bir ümid.

Yorulmayıb gecə-gündüz, ömür yolunda durub,
İşıldabıc kimi bir dərd işıldayır bir ümid.

Ovuc-ovuc səpilib alnımın qırışlarına,
Gümüş saçımda verib boy, parıldayır bir ümid.

Ayaqlar altına düşmüş qızıl xəzəl kimidir,
Hənirtidən belə xış-xış xışıldayır bir ümid.

Keşik çəkir elə bil arzular  xəzinəsinə
Görür gələn var ilan tək fısıldayır bir ümid.

Usanmadan gecədən ta günəş doğuncayadək,
Qüsurlu çarpayılar tək cırıldayır bir ümid.

İçimdə bir dəli tufan qopardır az qalsın,
Əsib-coşub gecə-gündüz vıyıldayır bir ümid.

Könül dağında sığınmış qotazlı kəklik tək,
Duyub hənirtimi, Yasin, pırıldayır bir ümid. 

* * *
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Fikrimə  dad qatır ləziz bir ümid,
Bir az aydın, bir az qəliz bir ümid.

Səbrimin bağlayıb əlin, ayağın,
Buraxır xatirimdə iz bir ümid.

Mənə hər gün bir ağ yalan danışır,
Çıxarıbdır ağın təmiz bir ümid.

Oynayırlar içimdə gizlənpaç,
Körpə  arzumla, şən, əziz bir ümid.

Yenə bir yelkən açmışam, Yasin,
Bir mənəm, bir dərin dəniz, bir ümid.

* * *
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Ölümü öldürür acından ümid,
Ayırır səbri sayğacından ümid.

Silir ömrün, soyuq naxışlarını
Ərişindən və arğacından ümid.

Sıyırır yolların uzunluğunu,
Baxışın sərt və qıyqacından ümid.

Ürəyin qönçə-tər diləklərini,
Qoruyur dərdin ornacından ümid.

Qovrulur,  istisin, odun götürüb,
Yasinin fi krinin sacından ümid.

* * *
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Danış, ey könlümüzün türfə şahi, bir söz de,
Diyari-eşqin ulu padişahi, bir söz de.

Hər adi sözlə ovunmur bizim ürəklərimiz,
Sən Allah, ağrın alım,dur, İlahi bir söz de.

O günkü sözlərin əzbərlədik bütün hamısın,
Bu gün də, ay sənə qurban, alahi bir söz de.

Yazılmışın çoxun artıq bilir bu zövq əhli,
Bu dəfə kor qism üçün şifahi bir söz de.

Dua edir sənə Yasin ürəkdən, əlbətt ə,
Sən, ey bu əhli-qəmin səcdəgahi, bir söz de.

* * *
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Qurdu fələk min cürə əngəl bizə,
Ömr olub addımbaşı cəncəl bizə.

Yaxşılıq etdik nə qədər insana,
Tutmadı hərçənd biri əl bizə.

Tənə vurur başımıza hər yetən,
Qibtə edərdi görən əvvəl bizə.

Bilmədilər qədrimizi köhnələr,
Bəlkə qoyar tazələr heykəl bizə.

Bir belə Yasin ki, fəqan eylədik,
Qaldı fələklər də məətəl bizə.

* * *
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Çıxar könlüm, çıxar bir gün, çıxar bir yanə, əlbətt ə,
Bununla da o pisliklər qalar hicranə, əlbətt ə.

Keçib üstündən illərdir, çıxar ta yaddan inciklik,
Dönüb fi krindən axir ki, gələr cananə, əlbətt ə.

Görüb könlümdə toy-bayram, qalar çaş-baş, 
ümidsiz, tək,

Həsəd hicran evin bir gün qoyar  viranə, əlbətt ə.

Sədaqət əhliyik, ey dil, bilirsən kim paxıllıqdan,
Atanlar çoxdur hər gün daş bizim bostanə, əlbətt ə.

O  kövrəkdir, səbirsizdir, ölər Yasin, əgər tez-tez, 
Nəzər sən etməsən, ey gül, bizim ünvanə, əlbətt ə.

* * *
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Dəmbədəm zülm-əzab gərəkdi mənə,
Doymuram, iztirab gərəkdi mənə.

Dəli bir ağlamaq tutur hərdən,
Bir bokal ağ şərab gərəkdi mənə.

Bircə sözlə işim düzəlməyəcək,
Ən azı bir kitab gərəkdi mənə.

Şuşasız qeyrətim yaman üşüyür,
Bir qalın yun corab gərəkdi mənə.

Öz-özümlə bacarmıram daha mən,
Məxməri inqilab gərəkdi mənə.

Nə qalınmış gönün sənin, a bala,
Susma, Yasin, cavab gərəkdi mənə.

* * *
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İncidirsən məni tez-tez, o nə adətdi elə,
O nə ehsandı verirsən, nə xəcalətdi elə?

Bu qədər dərd ilə ömr eyləyə bilməz hər kəs,
Yox, kəsib eyləmə, yox, yox, mənə rahətdi elə.

Mənlə haq-hesabı məhşər gününə saxlamısan,
Başa sal, qurban olum, o nə siyasətdi elə?

Nədi məqsəd hamıdan çox mənə zülm etməkdə,
O nə hörmətdi, nə diqqət, nə şərafətdi elə?

Demisən Yasinə bir toy tutacam, gəl görəsən,
O nə sözdür, sənə qurban, nə zərafətdi elə?

* * *



70

Oluram məstü xumar yarı görəndən-görənə,
Gül düşür yadıma ətt arı  görəndən-görənə.

Yox olur qüssə-qəmim, qalmır əsər dərdimdən,
Könlümün həmdəmi dildarı görəndən-görənə.

Çəkirəm əl daha cənnət deyilən xülyadən,
Baği-cənnət kimi  rüxsarı görəndən-görənə.

Oyanır qış yuxusundan elə bil duyğularım,
Dönürəm bülbülə gülzarı görəndən-görənə.

İtirib əqlimi sanki düşürəm tilsiminə,
Bu təbiətdəki əsrarı görəndən-görənə.

Fırlanır başıma aləm, pozulur əhvalım,
Səri-kuyində kəc əğyarı  görəndən-görənə.

Gəlir hər dəfə bu Yasin təzədən dünyayə,
Yox olur qəmləri qəmxarı görəndən-görənə.

* * *
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Dedim: -- Ölləm, gözəlim, rəhm elə tədbir eylə,
Dedi: -- Əvvəlcə bir öz dərdini təsvir eylə.

Dedim: -- Ey gül, nə gözəl xətt ü xalın var, bəh-bəh,
Dedi: -- Get bircəciyin cəhd elə təfsir eylə.

Dedim: -- Hicranə nə cür tab eləyim, yol göstər,
Dedi: -- Get sövdələşib səbr ilə əl-bir eylə.

Dedim: -- Eşq içrə bu can verməyi kim dəb saldı,
Dedi: -- Çox sorğu-sual eyləmə, təqdir eylə.

Dedim: -- Ey gül, nə qələtdir elədim, əfv eylə,
Dedi: -- Məcbur eləmişdim səni təqsir eylə?

Dedim: -- Axir bu qəmin can evin alt-üst etdi,
Dedi: -- Vaxtın verilib, get onu təmir eylə.

Dedim:-- Eşqin daha bu Yasini sərgəştə edib,
Dedi: -- Al zülfümü sal boynuna zəncir eylə.

* * *
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Üz tutdu yarə bir də, dil bəxti qarə bir də,
Minnət ilə ki, çəksin bu səbri darə bir də.

Bir dəfə çox sağ olsun etmişdi, yaxşı çıxdı,
Etsin bu könlü təkrar qoy parə-parə bir də.

Baş tutmamışdı bir kəs sevdadə sövdələşmə,
Yusifi -biqərarı çəksin bazarə bir də.

Səhv eyləmişdi bir kəs, altın çəkir o gündən,
Səhv etsə öz başın qoy vursun divarə bir də.

Əvvəl də məsləhətlər vermişdi, ey dil, indi,  
Zəhmət də olsa arif çəksin kənarə bir də.

Bir dəfə düşdü, gördü, rəhm eylə bir də ver ki,
Yasin bu eşq dərdin çəksin dübarə, bir də.

* * *
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Həmdəm mənə hər gün acı möhnətdi bu evdə,
Qəm-qüssə, kədər, dərd, müsibətdi bu evdə.

Bir an belə qonşumda uşaqlar kirimirlər,
Hay-küy salan illərdi ki, həsrətdi bu evdə.

Sönmür, görürəm, qonşu binalarda işıqlar,
Gündüz də ey Allah, qara zülmətdi bu evdə.

Hər gün yanan ümmidsiz ürəkdir göy alovla,
Qəm dadlı yemək, göz yaşı şərbətdi bu evdə.

Çoxdandı ümidin kəsilib bizdən ayağı,
Həmsöhbətim, əlbətt ə, sükunətdi bu evdə.

Artıq ürəyim razı olub dərd ilə sülhə,
Hakim belə heybətli həqiqətdi bu evdə.

Dibçəkdəki güllər də haçandandı sulanmır,
Meydan sulayan zülm ilə zillətdi bu evdə.

Qıymam ki, çəkə kimsə əziyyət mənim üçün,
Biryol yıxılıb ölməyə fürsətdi bu evdə.

Çoxdan dağılan hər nəsə üst-üstə yığılmır,
Can üstədi Yasin neçə müddətdi bu evdə.

* * *
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Kərəm qıl, ey pəri, ey yari-möhtərəm, getmə,
Geniş ürəkli, şirin dilli, xoşqədəm, getmə.

Ürəkdə vulkan olub püskürür qəmim, kədərim,
Qal, öldürər məni getsən bu dərd-ələm, getmə.

Sətir-sətir düzülüb yalvarırlar arzularım,
Töküb yaş ağlayır ardınca kor qələm getmə.

Düyünləyib bu fələk alnımın qırışlarını,
Qonub qalıb qaralıb gözlərimdə qəm, getmə.

Bu Yasin ağciyərin səndən ayrı bir kəsi yox,
Ölüm ayaqların altında, ey sənəm, getmə!

* * *
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Düşsün ələ hər gün yeni imkan Yeni ildə,
Olsun daha da ölkə fi ravan  Yeni ildə.

Neynim, nə edim söyləməsin bir Vətən oğlu,
Xoşbəxt yaşasın haq sevər insan Yeni ildə.

Qalsın pis, ağır günlərimiz qoy keçən ildə,
Olsun daha da nəşəli dövran Yeni ildə.

Dostun sayı mənasını təyin edər ömrün,
Tapsın ürək hər gün yeni ünvan Yeni ildə.

Parlaq zəfərin yolları keçsin Qarabağdan,
Batsın yasa, dərdə, qəmə hicran Yeni ildə.

Doğsun, görüm,  hər gün  qoca dünyayə Günəş tək,
Şanlı Vətənim Azərbaycan Yeni ildə.

Gördükcə bütün bunları olsun fərəhindən,
Şair  ürəyi Yasinin, ümman Yeni ildə.

* * *



76

Üstünə kimdi o razı ola, töhmət götürə,
Boynuna eşqdə daim elə minnət götürə.

Yar əgər istəsə candan gərək aşiq keçsin,
O, məbadə özünə vaxt ala, möhlət götürə.

Yoxdu eşq içrə cigərsizlərə yer əvvəldən,
Əsl aşiq sələfi ndən gərək ibrət götürə.

Dərdi-yar car edəsi dərd deyil, aşiq çalışa,
Qəm yükün tək, özü də cəhd edə xəlvət götürə.

Qorxmaya aşiq ölümdən də belə, məhşərdə
Ona ayrılmışı bir gün gedə rahət götürə.

Başına Yasinin, ey naseh, ağıl qoymaginən,
O elə halda deyildir ki, nəsihət götürə.

* * *
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Salıbdır iz könüllərdə bizim  Səyyarə, əlbətt ə,*

Ürəkdən bağlıyıq biz də bu şux dildarə, əlbətt ə.

Könül dünyamız ol şuxin zəkasıyla işıqlandı,
Utandırdı səma əhlin bizim məhparə, əlbətt ə.

Gəlirlər şurə bülbüllər, çıxırlar seyrə güllər də,
Qədəm qoycaq o, Söz adlı bizim gülzarə, əlbətt ə.

Şikayət etdilər ondan mələklər hər gün Allahə,
Biganə qalmır onlar da bu gülrüxsarə, əlbətt ə.

Könül dünyası əvvəllər tamarzı idi, ey dilbər,
Bu işvə nazə, əlbətt ə, bu xoş rəftarə, əlbətt ə.

Sağ olsun kim  ağır iş həftəsindən sonra  ləzzətli,
Şirin söhbətlə musiqi  çatır çox karə, əlbətt ə.

Sənə öz sevgisin Yasin heç etməzdi bəyan, ancaq
O şey kim var, inan,  gec-tez  çıxar aşkarə, əlbətt ə.

* * *

* Xəzər TV-də “Könül dünyası” verilişinin aparıcısı Səyyarə 
xanıma həsr olunub.
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Gəl, gülüm, könlümə ağ donlu mələk şəklində,
Qapısın döy həzin, ahəstə külək şəklində.

Cansan, ey gül, mənə candan da əzizsən, vallah,
Saxlaram mən səni  köksümdə ürək şəklində.

Eşq bağında yox əvvəlki təravət, nolur,
Bəzə can bağçamı, gəl, incə çiçək şəklində.

İşdi birdən dara düşsən çox əziyyət çəkmə,
Yandır, ey gül, məni ərk ilə lələk şəklində.

Çox gözəl lövhədi, altından onun qol çək ki,
Oxuna Yasinin imzası gərək şəklində.

* * *
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Qibtə eylərdi həndəvər  bu evə,
Necə bəs tapdı yol kədər bu evə?

Pəncərəmdən işıq salardı Günəş,
Dərd axır indi  hər səhər bu evə.

Suyu gəlmir, sönüb işıqları da,
Zülm edir sanki bir şəhər bu evə.

Qapısın xeyli vaxtdı döymürlər,
Gətirən yoxdu xoş xəbər bu evə.

Ayağın kəsdi dost-tanış da bütün
Girirəm mən də bir təhər bu evə.

İşləri düz gətirməyir bu evin,
Elə bil əl qoyubdu şər bu evə.

Sən hələ dərdə bax, dönüb Yasin,
Var deyən həm də bəxtəvər, bu evə.

* * *
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Başaçıq, qolsuz, ucuz, köhnə sətin köynəkdə,
Titrəyirdim sarı yarpaq tək o gün gerçəkdə.

Elə bil ağzı açılmışdı göyün, bir yandan
Vardı tufanlı küləkdən yağışa dəstək də.

Gözləyirdim ki, verib söz gələcək, əlbətt ə,
Bir ümid vardı bu xoş arzuda, bu istəkdə.

Bərk o gün dişlərimi dişlərimə sıxmışdım,
Çox qərarlıydım əziz sevgilimi görməkdə.

Guya ki, gül dodağından öpəcəkdim bərk-bərk,
Acığımdan hələ tutmuşdu dəli gülmək də.

Görüşə, Yasin, o gün mən nə həvəslə gəldim,
Olmadı, olmadı qismət heç onu görmək də.

* * *
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Qaldı fi krim dumanlı Təbrizdə,
Arzusuyla nişanlı Təbrizdə.

Həsrətin səbri çarşab altında,
Kəsilir yol dalanlı Təbrizdə.

Tutulub dil, ayaq, qulaq, səs aman,
Görməyir göz dumanlı Təbrizdə.

Başı kövrək ümidlərin bir-bir,
Kəsilir gündə qanlı Təbrizdə.

Bakıda Ərdəbilli köks ötürür,
Darıxır bir Muğanlı Təbrizdə.

Xan Arazdan ümid su içdikcə,
Verəcək pöhrə şanlı Təbrizdə.

Edəcək toy da Yasin, əlbətt ə,
Arzusuyla nişanlı Təbrizdə.

* * *
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Rifahı naminə xalqın çalışmışıq biz də,
Yolunda yanmışıq  az-çox, alışmışıq biz də.

Bir an da qalmamışıq gendə milli davadan,
Bu xəlqə qaynayıb hər dəm qarışmışıq biz də.

Küsəndə başqaları biz də küsmüşük ondan,
Düşüb bu səhvi başa tez barışmışıq biz də.

Amansız olduğunu yaxşı bilmişik çərxin,
İşıqlı, nurlu sabahçun çalışmışıq biz də.

Bu millətin əzilib haqqı tapdananda susub,
Dayanmayıb, uca səslə danışmışıq biz də.

Yolunda haqq işinin arxalanmışıq həqqə,
Bir Allahın ətəyindən yapışmışıq biz də.

Vətən, yanırsa vətəndaş Vətən olur, Yasin,
Bu cür alışmağa çoxdan alışmışıq biz də.

* * *
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Uçub dağıldı könül xanimanı hicrində,
Töküldü üstümə ömrün tavanı hicrində.

Pərən-pərən salıb ahim günün şəfəqlərini,
Alıbdı cənginə dərd asimanı hicrində.

Ömür dəyirmanı bir dəm dayanmayıb, beləcə
Üyütmüşəm günü, vaxtı, zamanı hicrində.

Məqamə qalxmağı aşiqlərin xəyal olacaq,
Səbirdən olmasa gər nərdivanı hicrində.

Vüsalə hərdən ümidim itir, qan ağlayıram,
Sevindir, ey pəri, gəl bədgümanı hicrində.

Bu Yasin əhd edib ömrün bağışlasın sənə, yar,
Gəl al ki, çıxmaya, nolar, yalanı hicrində.

* * *
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Çıxıb gedən günü sən od qalandı könlümdə,
Müqəddəs arzularım çalxalandı könlümdə.

Məhəbbətim qəmi-hicrində yandı şiddətlə,
Köz üstə sanki kababdır, sulandı könlümdə.

Ürək qan ağladı, yaş tökdü yaz yağışları tək,
Ümidlərim qısılıb daldalandı könlümdə. 

Xoş istirahətə yer tapdı dərd-ələm elə bil,
Köçün salıb gecə-gündüz dolandı könlümdə.

Əlində həsrətin, ey gül, tutub güman çöpünü,
İşin-gücün buraxıb qurdalandı könlümdə.

Bu qəm burulğanı tufan gətirdi atəşli,
Nə var qırıldı, qırıldıqca yandı könlümdə.

Soruşma dərdimi, Yasin, müsibət üz verdi,
Həyat  o gül gedən andan dayandı könlümdə.

* * *
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Ver, ay Allah, səbir dözüm dərdə,
Öyrəşib can canım-gözüm dərdə.

Püskürür qəm həvası ağzımdan,
Qıl kərəm, köklənib sözüm dərdə.

Qismətimdir, alın yazımdı, deyə
Əymişəm baş bu gün özüm dərdə.

Tüstülər hey burum-burum, sakit
Boylanar küldən öz közüm dərdə.

Dərdi olmaz bu Yasinin, Yarəbb,
Qılsa dildarı bir çözüm dərdə.

* * *
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Dönüb o gül yenə də bir xəyali şahbazə,
Atırdı eşq oxunu bilmədən bir əndazə.

Çiyinlərində mələklər, vüsal gəlirdi qonaq,
Qulaq asırdı könül şipşirin bir avazə.

Göyün üzündə düzülmüşdü səf-səf ulduzlar,
Fəzadə şövq ilə  çıxmışdı Ay da pişvazə.

Susub təbiət özü lal sükuta dalmışdı,
Edirdi çünki təmaşa fələk bu tənnazə.

Sükunətin özü çaşbaş təlaş içindəydi,
Baxırdı mat-məətt əl bütün bu ecazə.

Könül bilincə gəlir yarı şux bəzənmişdi,
Vüsalə taybatay açılmış idi darvazə.

Ümidlərim bu gecə gözlərin də qırpmırdı,
Hazırlaşırdı o biçarələr də pərvazə.

Biçildi, Yasin, ümidlər Günəş doğan vaxtı,
Ömür zamanın əliylə verildi dəryazə.

* * *
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İtirib ip ucun yol üstündə,
Qalmışıq bir uzun yol üstündə.

Həsrət ilə o gündən indiyədək,
Durmuşuq qol-boyun yol üstündə.

İncəlir səbrimiz də gün-gündən,
Bir  ümidsiz, yoğun yol üstündə.

Dərdi-sər, qüssə, qəm, kədər yığılıb,
Dayanıb bir qoşun yol üstündə.

Bir qədər, bir qədər tələs, Yasin,
Gözləyir dərd ovun  yol üstündə.

* * *
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Ömür at üstə gedir mən piyadə dərd ilə,
Gedir bu can beləcə gündə badə dərd ilə.
 
Sən öz əlin, qadası, öz başın, nə dərdin var,
Mənəm sızıldayan həddən ziyadə dərd ilə.

Tanış-biliş hamı öz iş-gücündə, həmdəm yox,
Bacarmayır bu qədər səbr, iradə dərd ilə.

Ağız açıb deməmiş, üz-gözümdə, hər şeydə,
Olur hər arzu, dilək, fi kr ifadə dərd ilə.

Nə gözlərim qəm əlindən açıldı bir ləhzə,
Bacardı heç nə qan olmuş bu badə dərd ilə.

Bu dərdə, ey dəli könlüm, özün könül verdin,
Gəz indi qeyri qəmindən azadə, dərd ilə.

Muğayat ol bu ömürdən ki, getməsin badə,
Könül, edərsiz onu istifadə dərd ilə.

Bu eşq dərdinə, Yasin, baş əy, xoş üz göstər,
Zərafət eyləyəsən, bax, məbadə dərd ilə.

* * *
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Həsəd hissiylə Yerə baxdı fələklər yenə də,
Çağlayıb coşdu könüllərdə diləklər yenə də.

Yenə Yaz durdu gəlib düz qapının ağzında,
Doldu eşq ilə, məhəbbətlə ürəklər yenə də.

Necə əlvan bəzənib hər tərəf, hər yan, bəh-bəh,
Bir-biriylə girişib bəhsə çiçəklər yenə də.

Nərgizin, lalənin ətriylə çəmənlər doldu,
Qondu güldən-gülə əlvan kəpənəklər yenə də.

Göy qəhərləndi, yağış yağdı, gözəl  Gün çıxdı,
Çırpınıb çıxdılar ağbaş göbələklər yenə də.

Çimdilər yaz yağışıyla gecə güllər, tezdən,
Yudular çöhrəsini şehlə ləçəklər yenə də.

Göstərir aləmə rəqsiylə sevincin sanki,
Göydə quşlar, göy ot üstündə böcəklər yenə də.

Yazdı, Yasin, yenə könlüm quşu pərvazlandı,
Nə dedim yazdı varaqlarda lələklər yenə də.

* * *
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Axşamüstü gəzirəm tək bu gözəl sahildə,
Bu bütün hər yeri bambaşqa, özəl sahildə.

Çimdirir fi krimi bir körpə cocuq tək dalğa,
Gəl dənizlə, ürəyim, söhbətə gəl sahildə.

Bir dəniz, bir də mənəm baş-başa, tənha, həm də
Bizə qoymur hələ bir kimsə məhəl sahildə.

Ya Xuda, gəzməyə bundan da gözəl yer varmı?
Gəlsə də, qoy mənə rast gəlsin əcəl sahildə.

Dalğalar fi krimi kəsdikcə qopub könlümdən,
Olur arzum-diləyim sanki xəzəl sahildə.

Bunu hər yerdə deyirlər ki, su aydınlıqdır,
Yuyulur duzlu sularla bu məsəl sahildə.

Ehtirasla çəkib öpdükcə dəniz sahilini,
Yaranır, Yasina, yüzlərlə qəzəl sahildə.

* * *
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Can ömrümün asılıb saplağında sakitcə,
Ömür solur günümün yarpağında sakitcə.

Dilimlə düz boğazından ümidlərim qırılır,
Bu vaxtı yox zamanın caynağında sakitcə.

Susub durub nəsə dinmir bu məsum arzum da,
Bu körpənin nəsə var durmağında sakitcə.

Nişanlanıbdı bu zülmətlə kor, yetim bəxtim,
Gözüm gəzir işığın barmağında sakitcə.

Fikirlərim dolaşır qəm çölündə sərgərdan,
Qəm otdayır dəli dərdin dağında sakitcə.

Bu bağrım övkələnir zülmətin düz ovcunda,
Ufuldayır yaram öz qaysağında sakitcə.

Bezib sükunət əlindən durub başın götürüb,
Yuxum qaçır gecənin başmağında sakitcə.

Varaq-varaq yazılır arzum, istəyim, Yasin,
Söz ağlayır qələmin dırnağında sakitcə.

* * *
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Mənim ömür-günümə bəxt ağız büzür yenə də,
Fələk yol ağzına ehmalca daş düzür yenə də.

Budur  dolub boşalır gözlərim buludlar tək,
Həvəslə ovcuma bir lıxma yaş süzür yenə də.

Dənizdi göz yaşım artıq, ümid üzündə gəmi,
Göyərtəsində onun indi səbr, üzür yenə də.

Səma tutuldu, deyə asta-asta alçaqdan,
Xəyal qanadları üstündə qəm, süzür yenə də.

Ümidlərin yapışıb saplağından ehmalca,
Zaman tələm-tələsik qəddiyib üzür yenə də.

Amandı, Yasinə əl vurmayın ki, vaxt ilə
Nə dərdi var oturub birbəbir çözür yenə də.

* * *
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Kimdir o mənim tək ola dildarı qəşəngcə,
Həm hüsnü, həmi şiveyi-rəftarı qəşəngcə.

Güllər düzülər seyrinə gülzarə çıxanda,
Ağ, qırmızı, göy, mavi, yaşıl, sarı qəşəngcə.

Dinin dəyişər zahid əgər yarımı görsə,
Bağlar belinə rişteyi-zünnarı qəşəngcə.

Gördüm, dedin, ey dil, yenə dildarımı, söylə,
Seyr eyləyə bildinmi onu barı qəşəngcə?

Gülşəndə dünən söylədilər yarımı görcək, 
Bülbül götürüb başına gülzarı qəşəngcə.

Şair hanı, siz ərz qılın, ey qələm əhli,
Yasin kimi olsun belə əşarı qəşəngcə.

* * *
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Dolanan bircə mənəm vadiyi-möhnətdə yenə,
Həsrəti-yar ilə həmdəm bu səyahətdə yenə.

Zülfünü yadə salıb qıvrılıram sübhə kimi
Dərd üzür könlümü girdabi-zəlalətdə yenə.

Düşməyən eşqə nə bilsin nədi hicran dərdi,
Mübtəla dərdü qəmə bir mənəm əlbətt ə yenə.

Görmədim zahidi məsciddə ibadət vaxtı,
Dedilər tövbə edir guşeyi-xəlvətdə yenə.

Eşqə, aşiqlərə əfsanə deyib güldük biz,
Tökülür qan o səbəbdən bu vilayətdə yenə.

Aləmi-eşqə siyasət gətiriblər, ancaq
Eşqdən başqa nə yoxdur  bu siyasətdə yenə?

Yasına, meydə səfa tapmadılar qeyrləri,
Bir mənəm, bir də bizim saqi xərabətdə yenə.

* * *
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Sal çöllərə öz Qeysini nalan elə sən də,
Öldür onu biryolluğa, əfqan elə sən də.

Eşqinlə könül yanmağa niyyətlidi hər gün
Ver cövrü cəfa, bağrımı büryan elə sən də.

Hər yoldan ötən bilməsin, əğyarə deyərlər,
Mən söyləmədim bir kəsə, pünhan elə sən də.

Göylər axıdır göz yaşı gülsün bu çəmənlər,
Gül, gül, gözəlim, gül, məni giryan elə sən də.

Dövran da bizim eşqə müxalifdi nədənsə,
Gəl, eşqə müxalifl ərə üsyan elə sən də.

Hər cövr edə yarım, ona dözməkdi qərarım,
Yarəb, nə olar, səbrimi ümman elə sən də.

Candan çəkərəm nazını ömrüm boyu, ey gül,
Öz nazını tək Yasinə ünvan elə sən də.

* * *
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Yoxdur mənə bənzər çiyəri parələr içrə,
Biçarə mənim tək hanı biçarələr içrə.

Sinəm dağının yarəsini gördüsə hər kim,
Yoxdur belə bir yarə, dedi, yarələr içrə.

Əhvalımı bildikdə təbibim dedi: ey vay,
Bir çarə sənin dərdinə yox çarələr içrə.

Bəxt ulduzu imdadıma gəlmir nə zamandır,
Batmış o üzüqarə də səyyarələr içrə.

Zülfün qara, xalın qara, çeşmin qara, ey gül,
Rüzgarım olubdur qara bu qarələr içrə.

Çox aşiqi avarə salıb, ey könül, eşqi,
Yasin kimisi yoxdur o avarələr içrə.

* * *
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Öz dilbərindi eyləyən, ey dil, cəfa sənə,
Versin, bilir bu dərdini, Allah şəfa sənə.

Ey gül, nədəndi heç ara vermir sitəmlərin,
Xoş gəldi yoxsa çəkdiyim ahü nəva sənə.

Olsaydı mənlik, Allaha and olsun, eşqə heç
Düşməzdim, olmaz idim, inan, mübtəla sənə.

Göndərdim, ey gözəl mələyim, xoş səlamimi,
Çatdırdı, yoxsa yox, dili yanmış səba sənə?

Fırlansın, ey könül, özü üçün yavaş-yavaş,
Aldanma çərxə, gündə çalır bir həva sənə.

Can üstəsən haçandı, nədən dilbərin, könül,
Birdəfəlik bəs  ölməyi görmür rəva sənə.

Yasin, yetər bu can deyib əsmək, səbirli ol,
Qorxaqlığın gəlib oturar çox bəha sənə.

* * *
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Qəm öylə bükdü ki, ömrüm qırışdı möhnətdə,
Vəfalı duyğularım qışqırışdı həsrətdə.

Yuxum qoşuldu xəyalınla qaçdı dünyadən,
Başım düşüncələrimlə qarışdı söhbətdə.

Günəş doğunca  düşündüm yuxummu od tutdu,
Bu qədr dərdin əlindən alışdı zülmətdə.

Muradımın atı bağlandı dərdimin dilinə,
Sükunətim öz-özüylə danışdı xəlvətdə.

Boğuldu arzularım, göz yaşında, qeyb oldu,
Saman çöpündən ümidim yapışdı hacətdə.

Ürək səbirlə bərabər, nə xoş, tutub əl-ələ,
Olub aram gecə-gündüz çalışdı vəhdətdə.

Nə yaxşı, görmədi Yasin pozan alın yazısın,
Barışmalıydı yazıyla, barışdı əlbətt ə.

* * *
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Bu məhəbbətlə könül yanmaz, alışmaz bir də,
Gecə-gündüz vüsal eşqiylə çalışmaz bir də.

Gen gəzər, əhli-məhəbbətlə oturmaz, durmaz,
Qaynayıb əhli-əzab ilə qarışmaz bir də.

Döndərər məclisi-meyxanədən üz biryolluq,
Küsər, o saqiyi-dövranla barışmaz bir də.

Həzər eylər, dəxi sevdalərə düşməz könlüm,
Bəhsə girməz, daha bir kəslə yarışmaz bir də.

Bir də bir munisü həmdəmlə bölüşməz fi krin,
Dərdin arifl ərə heç vaxt danışmaz bir də.

Əl, deyib, məndən, ətək səndən, ona yalvarmaz
Bir son ümmidin ipindən də yapışmaz bir də.

Xam xəyallar dalısıycan daha düşməz Yasin
Odlanıb  atəşi-hicranə alışmaz bir də.

* * *
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Bu dərd, o dərddir, oxunsun gərək saz üstündə,
Kamanla, tarla çahargahla şahnaz üstündə.

Yavaş-yavaş məni öldür gər istəsən, gözəlim,
Günah sayılmaz, ölüm haqdı, qalmaz üstündə.

İnanma, hər ölərəm “öl desən”- deyən adama,
Hər insan öz sözünün çünki durmaz üstündə.

Ümidlərim, gözəlim, kök salıb göyərməmiş heç,
Biçildi getdi ömür-gün də dəryaz üstündə.

Bu bəxti Yasinə xoş gəlməyir, fələk, təzədən,
Bir ağ varaq götürüb, taleyin yaz üstündə.

* * *
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Duaçınam sənin, ey yar, bu dərd, əzabə görə,
Nəzir dedim bu qədər zülmə, iztirabə görə.

Doğum günündə gözəl bir hədiyyə göndərdin,
Varaq-varaq oxudum, çox sağ ol Kitabə görə.

İlahi, bir böyük arzum var, öldür, ancaq, gəl,
Bu könlü qoyma o dilbər gəlib xərabə görə.

Qəmindən öl demisənmiş, sevindiyimdən inan,
Uçurdum, ey gözəl afət, bu cür səvabə görə.

Münasib olmadı şerim, sözüm Kəramətinə,
Bağışla Yasini bu kəm-kəsir Xitabə görə.

* * *
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Canımla kəsdirəcək həsrətin kəbin bu gecə,
İçimdə ağlayacaq səbr için-için bu gecə.

Qəmində ta düşüb əldən, yavaş-yavaş sürünüb
Bu cismdən çıxacaq can dizin-dizin bu gecə.

Xəyalımın dizi üstündə tirrənib yatacaq,
Başın qoyub qara bəxtim şirin-şirin bu gecə.

Bir eşq evində tutuşduqca göy alovla ürək,
Əsib ümid gətirər meh, sərin-sərin bu gecə.

Açıldı bəxti deyən, Yasinin də, etdikcə
İçimdə zümzümə dərdin həzin-həzin bu gecə.

* * *
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Gəldi can alsın ol güli-rəna gülə-gülə,
Bir sərv boylu, gözləri şəhla gülə-gülə.

Üzmüşdüm ondan əl mən haçandandı, qəfl ətən
Hardansa oldu bəxt özü peyda gülə-gülə.

Dərd gözləmirdi məndə ola tab bir belə,
Baxdı, sağ ol, var ol,- dedi: əla, gülə-gülə.

Hicran baş əydi səbrimə heyrətlənib hələ,
Çəkdi sığal da başıma, hətt a, gülə-gülə.

Az qaldı ağlamaq tuta, Yasin, sevincdən,
Hər dəm gəlincə şerimə məna gülə-gülə.

* * *
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Oyanmışam bu səhər bir həzin külək səsinə,
Ətirli gül səsinə, bir zərif ləçək səsinə.

Ayılmışam bu səhər bir uzun işıq səsinə,
Quş arzumun qanadından qopan lələk səsinə.

Xosunlaşıb səhərin qoltuğunda dinməzcə,
Qoşuldu qaçdı yuxum bir zərif ürək səsinə.

İşıq döyüb bu səhər aynasın könül evimin,
Yerimdə qurdalanıb durmuşam fələk səsinə.

Bir axşamüstü nəhayət həvəslə səs verdim,
Əlimdə boz çəlik ağ donlu bir mələk səsinə.

Özüm də  Yasin, inan, doymamış şirin yuxudan,
Oyanmışam bu səhər bir həzin tütək səsinə.

* * *
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Muğayat ol, gözəlim, bağlanıb ürək telinə,
Qopub düşər, elə gəz, dəyməsin külək telinə.

Əsir ümidlərimin saplağında yarpaq tək,
Dəyincə əlləri kor bəxtimin ipək telinə.

Gəzir haçandı ümidsiz fəzadə, sərgərdan,
Deyirlər, ağlı çaşıb, əl çəkib fələk telinə.

Kədər, qəm əhlini, gəl asma tellərindən ta,
Bir az xələl gətirər böylə bər-bəzək telinə.

Üzüldü cismimiz eşqində, tük tək incəldi,
İcazə ver, onu da, ey mələk, hörək telinə.

Axır ki, xatirim, əlbətt ə, cəm olardı sənin,
Toxunmasaydı əsib dəmbədəm külək telinə.

Bu mən, bu sən, bu da Yasin nə istəyin var, de,
Telindən as, biz əgər canı verməsək telinə.

* * *
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Səbirdən aldığımız dərddi tək kömək yerinə,
Ümiddi kəsdiyimiz gündə duz-çörək yerinə.

Könül, gər istəməsən ömr evin kasad görünə,
Al istifadə elə dərdi bər-bəzək yerinə.

Mənim sözümlə durub yumşalan deyil o sənəm,
Nə yalvarım ona, daş gəzdirir ürək yerinə.

Dedim ki, söndürərəm eşq odun öz ahimlə,
Körükləyir daha da dərd ürək-dirək yerinə.

Günahı var ki, tutub od yanır könül, yansın
Nə xeyri biz də durub gündə and içək yerinə.

Havalanıb dolanır çərxi-kəcmədar, gülmə
O şuxi gör, özünü qoy, könül, fələk yerinə.

Döyür könül evinin aynasın vıyıltıyla,
Əsib bəla yeli azğın, soyuq külək yerinə.

Ölən deyil hələ Yasin qəmindən, ey dil, bəs
De neyləyək, yıxılıb bəlkə biz ölək yerinə.

* * *
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Sürürük ömrü hələ bir xəbərin şövqiylə,
Xoş, gözəl, nurlu, bir aydın səhərin şövqiylə.

Hələ qəm yol tapa bilmir ürəyimdən keçsin,
Hələ könlüm açılır bir nəfərin şövqiylə.

Arzular yallı gedirlər hələlik könlümdə,
Çığırırlar, bağırırlar zəfərin şövqiylə.

Dağılır toz kimi fi krim uzanan yollarda,
Yaşayırlar bir ömürlük səfərin şövqiylə.

Bəxtimin ulduzu, Yasin, dolaşır Göylərdə
Başımın tacı olan bəxtəvərin şövqiylə.

* * *
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Nə dərd olar, nə də qəm nazlı yar olan yerdə,
Gözəl keçər günümüz şux nigar olan yerdə.

Səninlə kim çəkər, ey dilbərim, de, can qeydin,
Gülər üz eşqilə gözlər xumar olan yerdə.

Sən “öl”- desən ölərəm canla, başla, söhbət yox,
Nə iş desən görülər etibar olan yerdə.

Axıb gözün yaşı sahilsiz ümman olsun qoy,
Ümid qayıq, yol uzun, dərd avar olan yerdə.

Gərək səyahətə çıxsın ürəklə qəm, Yasin,
Qələm çəkər yolunu qəm qətar olan yerdə.

* * *
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İnandırıb özümü qoymuşam səfi l yerinə,
Ölən ümidlərimin olmuşam xəcil yerinə.

İçimdə boğmuşam artıq bütün diləklərimi,
Soyuq baxışlarımı asmışam şəkil yerinə.

Ürəkdən arzuları  tər-təmiz silib-süpürüb,
Gərəksiz oldu deyə yığmışam zibil yerinə.

Verib can ölmüşəm artıq əsər də yox məndən,
Yoxam, nə cür bu yoxu göstərim dəlil yerinə.

Xərabə can evinin durmuşam düz ağzında,
Gəlib-gedən xəbəri düzmüşəm kətil yerinə.

Edir mühakiməsin bir ömürdü çərx ömrün,
Qalıbdı ortada Yasin Xəlil vəkil yerinə.

* * *
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Qarası qalmadı gəlsin barı heyfi n gözünə,
Kaş bütün bunları heç dərd eləməzdin özünə.

Ürəyin istədyinlə oturub durmazdın,
Ya baxaydın, könül, hərdən başın, əqlin sözünə.

Sənə ta eşqdən əl çək, deməyin yox xeyri,
Bu nəsihətləri çün vermişəm artıq yüzünə.

Bu özü möcüzədir sən hələ sağ qaldınsa,
Düşmüsən payi-piyadə belə eşqin düzünə.

Yasinə qılginən eşqinlə hidayət, nolar,
Ya ölüm, ya da dözüm bilmirəm, Allah düzü nə?

* * *
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Açılar könlü bir insanə dəyər verdikcə,
Ürəyindən yeri düşdükcə xəbər verdikcə.

Keçər ömrün-günün hər saəti toy-bayramla,
Canda hər istək, ümid, arzu bəhər verdikcə.

Əsl aşiqləri xoşbəxt eliyər yar dərdi,
Yalvarıb nola, deyərlər, onu ver, verdikcə.

Dərdini etmə, deyərlər, nə olar, kəm bizdən,
Sanki dünyanı verirlər onu hər verdikcə.

Dərdini çəkməyə hazırdı bu Yasin də inan,
Nə qədər varsa onu ver ki, çəkər çəkdikcə.

* * *
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Gəzişdi başda fi kirlər ayaqyalın o gecə,
Düzüldü dövrəmə bir-bir uzaq-yaxın o gecə.

Mən ağladıqca buludlar da doldu, kövrəldi,
Dalınca yağdı yağışlar narın-narın o gecə.

Yaxında tapmadı bir qeyri həmfi kir özünə,
Buraxdı can nə qədər dərdi var yaxın o gecə.

Ürəklə baş-başa çox xoş, səmimi hisslərlə,
Danışdıq öz-özümüzlə xısın-xısın o gecə.

Sükunətin dediyindən fələk də baş açmaz,
Danışdı ağzın açıb gen ayın-çayın o gecə.

Üşütdü can, mehi dəydikcə xəzrinin tələsik,
Geyindi əynini bərk-bərk, qalın-qalın o gecə.

Kəsib ümidləri üst-üstə yığdı bir dilbər,
Apardı, Yasin, içimdən yığın-yığın o gecə.

* * *
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Verər öz bəhrəsin, ey dil, əməyin səbr eylə,
Olar Allah özü bir gün köməyin, səbr eylə.

Bəndədən vaxt itirib boş yerə imdad umma,
Çalışıb tut bir o haqqın ətəyin, səbr eylə.

Daş asar könlünə adətdi sənəmlər, neynək,
Çıxsa da eşqdə daşdan çörəyin, səbr eylə.

Dərdi könlündən inad ilə uzaqlaşdırma,
Bir qulaq yoldaşıdır dərd ürəyin, səbr eylə.

Hər şeyin bir sonu var, axiri var axirdə,
Qayıdar can-cigərin, göz-bəbəyin səbr eylə.

Bil ki, eşqin yolu haqqın yoludur, düz yoldur,
Tükənər zülmü bu zalım fələyin səbr eylə.

Qınayar el səni qaçsan belə bir qismətdən,
Kəsilib dərd ilə, ey dil, göbəyin səbr eylə.

Olma kəmhövsələ Yasin kimi, ağlın olsun,
Olar Allah özü bir gün köməyin, səbr eylə.

* * *
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Yerində durmadı bir an da səbr, inan, bu gecə,
Sığındı qoynuna zil zülmətin güman bu gecə.

Xəyallarımla ovundum, ümidlə baş qatdım,
Gəzişdi düz başım üstündə bir yalan bu gecə.

Dayandı gözlərimin qarşısında lal-dinməz,
Sarıldı fi krimə ta sübhədək zaman bu gecə.

Ölüb-dirildim, ey Allah, hər anda yüz dəfə,
Uzandı il qədəri, bəlkə çox bir an bu gecə.

Görüncə halını kövrəldim, ağladım, Yasin,
Çəkib çiyinlərini etdi and-aman bu gecə.

* * *
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Ayaqlarım tökülür, ağrayır bu baş yenə,
Gözümdə yelkən açıb qüssə-qəm, təlaş yenə.

Kədər səpib toxumun alnımın qırışlarına,
Verir canın tələsik kipriyimdə yaş yenə.

İçimdə tüstülədir qəlyanın ümid əsəbi,
Tutur fəzaləri ahim yavaş-yavaş yenə.

Duruş gətirməyir artıq səbir qəmində sənin,
Gedib-gəlib yolun ölçür o baş, bu baş yenə.

Dəyibdi bir-birinə canda arzular elə bil
Bu mülki-könlü tutub üsyan, iğtişaş yenə.

Bir arzu qəlbimi, Yasin, haçandı tərk etmir,
Dönəydi köhnə zamanlar, dönəydi kaş yenə.

* * *



116

Çata cananəmizin xoş sorağından bizə də,
Düşə bir qönçə ümid gül yanağından bizə də.

Hələ ki, mehdi öpüb sonra da sərgərdan olan,
Ola bir busə əta gül dodağından bizə də.

Hara getdin, kimi gördün, nə eşitdin, ey dil,
Bir xəbər çatdır ucundan, qulağından bizə də.

Gözlərindən oxuyaydıq ürəyindən keçəni,
Düşə bir nur o gülün göz qapağından bizə də.

Gecə-gündüz yığışıb qoruyarıq can-başla,
Düşsə bir köz payı haqqın ocağından bizə də.

Əhli-eşqin qurula məclisi, Allah eləyə, 
Nə ola, yer verilə bir qırağından bizə də.

Paylaya sevgilimiz dərdi bütün dünyayə,
Düşə, Yasin, yaxınından, uzağından bizə də.

* * *
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Nəçisən, kimsən, ey igid, yat elə,
Sən də ey bəxtəvər  ümid, yat elə.

Qismətindən gileylənib eləmə,
Bəxtin ağzından as kilid, yat elə.

Səni xatırlayar nəsillər də,
Arxayın ol, yat ey şəhid, yat elə.

Şirin olsun yuxun, şirin olsun,
Yuxu da gör çeşid-çeşid, yat elə.

Yat elə, Yasin öyrəşib yuxuna,
Necə yatmışdın, ey ümid, yat elə.

* * *
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Yoxdu heç bir qırıq güman yeri də,
Qalmayıb indi heç yalan yeri də.

Könlümü dağladın çalın-çarpaz,
Çəkdiyin dağda yox duman yeri də.

Öyünürdüm həmişə səbrimlə,
Qalmayıb indi and-aman yeri də.

Səni vəsf eyləmək gözəldi, gözəl,
Var bunun hərdən imtəhan yeri də.

(Oxu bu şeri, söylə ardınca,
Nə bilim, düz deyil fi lan yeri də).

İndi dərdinlə toxdayır könlüm,
Düzü heç yoxdu bir qaçan yeri də.

Zil qaranlıq yatır içimdə, şirin,
Heç sökülmür haçandı dan yeri də.

Həsrətindən qan ağladım o ki, var,
Göyərib gözlərimdə qan yeri də.

Ürəyindən çıxır sözün, Yasin,
Çünki üstündə  var tikan yeri də.

* * *
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Ey pəri, gəl vermə qəm aşiqlərə,
Bir belə zillət, sitəm aşiqlərə.

Lütf elə, göstərginən eşqin yolun,
Ey pəri, sən dəmbədəm aşiqlərə.

Qurban olum, bir bu qədər dərdü qəm,
Verməginən müntəzəm aşiqlərə.

Ağlaginən bir gün, əzizim, gəlib,
Qəddi qəmindən bu xəm aşiqlərə.

Bir belə ki, cövrü cəfa vermisən,
Ver, gözəlim, səbri həm aşiqlərə.

Bir sənə bel bağlamışıq hər zaman,
Lütfünü göstərmə kəm aşiqlərə.

Salma sözün Yasinin, ey gül, yerə,
Rəhm elə, bir qıl kərəm aşiqlərə.

* * *
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Könül, giley eləmək məsləhət deyil məncə,
Yar üçün ömrü çürütmək  qələt deyil məncə.

Bir ahu gözlünün eşqində qüssə-qəm çəkmək,
Gözəl bir işdi, könül,   pis cəhət deyil məncə.

Bu dərdü qəm ki, yığışmış başında,  haqqında,
Bir ayrı şeydi nəsə məşvərət deyil məncə.

Çalış ki, söz ağacından fi kir dərib yeyələr,
Ürək hər adi  söz üçün səbət deyil məncə.

O nazlı dilbəri vəsf et şirin-şirin, Yasin,
Zəmanə şairinə söz qəhət deyil məncə.

* * *
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Payım kədər dolu bir zənbil oldu həsrətdə,
Canımçün eşq özü bir qatil oldu həsrətdə.

Bu ömrü göz görəsi dərd apardı, vaxt uddu,
Ümidlərim kəsilib dil-dil oldu həsrətdə.

Zaman dolandı qıyıq gözlərimdə sərgərdan,
Bir an mənimçün uzun bir il oldu həsrətdə.

Ümidlər, arzular artıq köç etdilər candan,
Könül sitəmlərə bir mənzil oldu həsrətdə.

Boşaldı, doldu göy, ay pərdələndi heyrətdən,
İl əqrəb üstə dönüb təhvil oldu həsrətdə.

Xəbər də tutmadı bir kimsə çəkdiyim dərddən,
Qazancım ağrı-acı, müşkil oldu həsrətdə.

Nə dərsi-dərdi yekunlaşdı Yasinin, nə də ki,
Bu məktəb içrə bir az tətil oldu həsrətdə.

* * *
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Yummadım  göz, oyaq açdım səhəri fi krinlə,
Yola verdim yuxumu bir təhəri fi krinlə.

Pəncərəmdən süzülən Ay işığından asdıq,
Ümidi, həsrəti, diqqət-nəzəri fi krinlə.

Ürəyimlə uzanıb yan-yana söhbətləşdik,
Narahat etmədik heç bir nəfəri fi krinlə.

Gözlərim doldu, qəhər boğdu, bir az kövrəldim,
Sənli xoş günlərə etdik səfəri fi krinlə.

O gecə Yasinə də biz bunu bildirmədik heç,
Gözlədik səndən o xoş, şad xəbəri fi krinlə.

* * *



123

Vermişik baş-başa səbr ilə bəla küncündə,
Dolmuşuq ta yaşa səbr ilə bəla küncündə.

Bizi xatırlamayır kimsə ilişdik, qaldıq,
Ağlaşa-ağlaşa səbr ilə bəla küncündə.

Bu təzə dərd  deyil, ey dil, özünə dərd etmə,
Alış o nimdaşa səbr ilə bəla küncündə.

Eşqdə çəkdiyimiz, gördüyümüz, əlbətt ə,
Yazılır yaddaşa səbr ilə bəla küncündə.

Ver qəmə könlünü, Yasin, özünü incitmə,
Yüz yaşa, min yaşa səbr ilə bəla küncündə.

* * *
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Gülür bütün meşə, çay, gül-çiçək bu yerlərdə,*

Göz oxşayır bu xəfi f meh, külək bu yerlərdə.

Dünən, bu gün elə sandım ki, sındırıb çərxin,
Görüb gözəlliyi zalım fələk, bu yerlərdə.

Nə xoş təsadüf, ey Allah, nə nurlu bir gündür,
Nişanlanır yenə bir şux mələk bu yerlərdə.

Nə yaxşı gündü, təbiət də xoşlanıb elə bil,
Kəsib yağış, daha əsmir külək bu yerlərdə.

Gözəl, təmiz hava, məclis uzun, ürək də geniş,
Onunçun enlənir əlbət kürək bu yerlərdə.

Axar su, yamyaşıl orman, gözəl, qəşəng üzlər,
Yüz il də keçsə qocalmaz ürək bu yerlərdə.

Bu Qax cəmaəti qoysun bu dadlı şerə görə,
Haçansa Yasinə heykəl gərək bu yerlərdə.

* * *

* Qax şəhərində dostum Nərimanın qızının nişan mərasi-
min də yazılıb.
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Zülm etməyindədir mənə hicran  inad ilə,
Kəsməkdədir ümidimi hər gün bir ad ilə.

Eşqin ki, vaxtım olmadı dərsin mənimsəyəm,
Bilmir o indi neyləyə bu bisavad ilə.

Döz, döz ümidlə, səbr ilə, şükr ilə dərdə ki,
Bir fayda verməz eşqdə canla mücadilə.

Qoy dərddən eşq evində səbrlə bünövrəni,
Uçmaz o heç zaman belə bir istinad ilə.

Yasin bir ömrdür ki, vüsal arzusundadır,
Allah kömək edəydi ona bu   murad ilə.

* * *
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Həmin qəmin, kədərin, möhnətin əzizdi mənə,
Ağır da olsa, gülüm, həsrətin əzizdi mənə.

Nə söz dedin, necə ağlatdın, üzdün, incimədim,
Sözün əzizdi mənə, söhbətin əzizdi mənə.

Unutmaram səni heç vaxt canım, gözüm, ürəyim,
Adın, şanın, şərəfi n, şövkətin əzizdi mənə.

Düşüm ayaqlarına, yalvarım, dönüm başına,
Bir adi, bir ötəri diqqətin əzizdi mənə.

Çıxarmısan daha eşq aləmində ad, Yasin,
Bu eşq içində o  həmsöhbətin əzizdi mənə.

* * *



127

Yox rəhm eləyən aşiqi-nalanə bu gündə,
Var can evinin hacəti səhmanə bu gün də.

Dünyayə qədəm qoyduğum andandı fəqanım,
Çatmır, nə edim, dadıma cananə bu gün də.

Neyçün belə birəhmsən, insafə gəl, ey yar,
İmdad eləməzlər məgər insanə bu gündə?

Əhsən, üzün aşiqlərin ağ eylədi Məcnun,
Haqqında gəzir min cürə əfsanə bu gün də.

Öz aşiqinin könlünü qırdın bu səbəbdən,
Eyhamla gülür aşiqə biganə bu gün də.

Eşq əhli tutub üz hara getsin, özü bilmir,
Dövran belə, məscid elə, meyxanə bu gündə.

Hər şey sıxır aləmdə məni, Yasin, özün de,
Qəsd eyləməyib neyləyəsən canə bu gündə.

* * *
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Durub gülüm, danışım hansı bəxtəvər günümə,
Eşitmədim ki, desin “yaxşı” - bir nəfər günümə.

Kinodu hər anı iç göynədən, kədər gətirən,
Yazılsa bəs eləməz gündə bir əsər günümə.

Mənəm keçirdən onu bir təhər götürsən əgər,
Gözaltı it də dönüb baxmaz eybəcər günümə.

İnan, mən ölməyə də hazır idim əvvəllər,
Şükür ki, öyrəşirəm indi bir təhər günümə.

Fərəhli anları, Yasin, görünməyir gözümə,
Dəyibdi, bilməyirəm, bəlkə bədnəzər günümə?

* * *
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Mənə güldürmə,gülüm, aləmi,  bir zəng eylə,
Könlümü aç, acı hicran dəmi, bir zəng eylə.

Ürəyindən kini biryolluğa sil, at getsin,
Qurut o  al yanağında nəmi, bir zəng eylə.

Anlaşılmazlıq olub, hər nədisə, tərs olma,
Silib at qəlbini sarmış qəmi, bir zəng eylə.

Yelkən açmış ümidim göz yaşımın bəhrində,
Qoyma bu bəhrdə  batsın gəmi, bir zəng eylə.

Qalmışam  indi nigaran, xəbərim yox səndən,
Oldu min şübhəyə can zirzəmi, bir zəng eylə.

Telefondan aralanmır nəzərim, bir zəngin
Dağıdar könlümü almış qəmi, bir zəng eylə.

Bir qırıq insafın olsun, daha mən öldüm ki,
Ömrümün qəmlə keçir hər dəmi, bir zəng eylə.

Görüşə gəlməyəcəksən bilirəm, ay zalım,
Onda heç olmasa yığ nömrəmi, bir zəng eylə.

Zəng elə, zəng elə bir, zəng elə, batdım getdim,
Tutmamış qışqırığım aləmi, bir zəng eylə.

Yasini qıymaginən öldürə dərdin, fi krin,
Qırışıyla öpüşür görkəmi, bir zəng eylə.

* * *
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Sizin həyətdən ötüb keçdi həsrətim o gecə,
Ümidlərimlə işıqlandı fürsətim o gecə.

İşıqlı pəncərənizdən asıldı bir xeyli,
Səsin çıxarmadı, vırnıxdı diqqətim o gecə.

Xəyallarım elə çırpıldı daş divarlara ki,
Pərən-pərən qırılıb düşdü minnətim o gecə.

Nəzərlərim dolaşıb gəzdi aynabəndində,
Gözümdə qaldı bütün arzu, niyyətim o gecə.

Çağırmaq istədim, ağzımda dil dolaşdı o gün,
Bağışla, çatmadı, neynim, cəsarətim o gecə.

Yaxınlığında dolaşdım o dilbərin evinin,
İçimdə, Yasin, əsir qaldı niyyətim o gecə.

* * *



131

Gülür həyat, gülür insan fi ravan ölkəmdə,
Abad olub bütün hər yan fi ravan ölkəmdə.

Yaratmaq eşqi var  hər kəsdə, günbəgün çoxalır
Böyük zəfərlərə  imkan fi ravan ölkəmdə.

Qucaq açar hara getsən bu yer, bu el, bu oba,
Qonaqsevərdi hər ünvan fi ravan ölkəmdə.

Əziz tutar səni hər kəs evində düşsən gər
Haçansa bir gecə mehman  fi ravan ölkəmdə.

Göz oxşayır təzə parklar, geniş, gözəl küçələr,
Nə xoş,  gülür üzə dövran fi ravan ölkəmdə.

İşıqlı, nurlu sabahdan xəbər verir hər şey,
Hər ev, bina, küçə, meydan fi ravan ölkəmdə.

Bu bəxtəvərliyi gördükcə Yasinin ürəyi,
Fərəhdən oldu bir ümman fi ravan ölkəmdə.

* * *
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O yarın dərdidir alnımda qırış şəklində,
Göz yaşımdır yağan ahəstə yağış şəklində.

Kədərim, qüssə-qəmimdir qonağım hər axşam,
Baş çəkirlər mənə çoxdankı tanış şəklində.

Həsrətin kölgəsidir gözlərimin altında,
Həkk olubdur əbədi, qəmli baxış şəklində.

Quşbaşı qardı yağır sanki bəlalər göydən,
Çəkilir taleyimin surəti qış şəklində.

Ümidim gah məni saymırdı ədalıymış çox,
Səbrimin gah boyun ölçürdü qamış şəklində.

Bu qədər söz dedi Yasin sənə rəhmin yoxmu,
Rəsmini çəkdi şerlə, di danış şəklində.

* * *
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Möhnətdə dərdi-yar ilə bir yerdəyik yenə,
Həsrətlə, intizar ilə bir yerdəyik yenə.

Səbr ilə həmdəmik o zamandan nə yaxşı ki,
Hər gün bu biqərar ilə bir yerdəyik yenə.

Bir ləhzə naümid deyilik bəzmi-vəslinə,
Ümmidlə, etibar ilə bir yerdəyik yenə.

Məst olmuşuq xəyalının ətriylə bir gülün,
Ol güllə, novbahar ilə bir yerdəyik yenə.

Xoş arzular çıxıb gedib ardınca göydədir,
Biz Yerdə şeş-çahar ilə bir yerdəyik yenə.

Yasindi, dərdi, arzusudur, bir də mən, könül,
Əvvəlki qəm-qubar ilə bir yerdəyik yenə.

* * *
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Günlərin bir günü xülyalara düşdüm mən də,
Görüb o dilbəri sevdalara düşdüm mən də.

Ayağı altına düşdüm, nə qədər yalvardım,
Heç fi kir vermədi səhralara düşdüm mən də.

Hüsnünün tərifi  surətlə, gülüm, naqisdi
Götürüb surəti mənalara düşdüm mən də.

Tanıyanlar məni  Məcnuna bərabər tutdu,
Etdilər vəsfi mi, misralarə düşdüm mən də. 

Gözümün yaşını dərya elədim Yasin tək,
Sonra eşqinlə bu dəryalərə düşdüm mən də.

* * *
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Dolanır daima həsrət başımın üstündə,
Gəzişir bir qara zülmət başımın üstündə.

Gözümü yummağa qoymur bu kədər, qəm-qüssə,
Yığışıb gör necə heyət başımın üstündə.

Yalvarırsan, yapışıblar elə əl çəkmirlər,
Bilmirəm, var nəsə əlbət başımın üstündə.

Gözlərimdən yuxum artıq tökülüb çoxdandır,
Qarışıb, pisdi vəziyyət başımın üstündə.

Ümidim, ağrım, acım, bir də bu yorğun səbrim,
Eləyirlər hələ qeybət başımın üstündə.

Yoxdu gündüz arayıb axtaranım neyçünsə,
Qızışır hər gecə söhbət başımın üstündə.

Havalanmış yuxum əhvalımı görcək, Yasin,
Çəkir əsgər kimi xidmət başımın üstündə.

* * *
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Dadlı, duzlu, lətifdi şerim də,
İncə, kövrək, xəfi fdi şerim də.

Bir gülün dəmbədəm adın çəkirəm,
Odu ki, çox zərifdi şerim də.

Fikrimi gözlərində həbs etdi,
Tora düşmüş hərifdi şerim də.

Düzdü mən dərdi-yardən zəifəm,
Kim deyir ki, zəifdi şerim də.

Dərdlərim var çeşid-çeşid, Yasin,
Odu ki, müxtəlifdi şerim də.

* * *



137

Sürüyür könlümü xülyam özü səhrayə tərəf,
Çəkməyə yelləri səbrin  közü dəryayə tərəf.

Məni dərdin əli cırmaqladığı bir üzlə,
Çəkir, Allah, dəli sevda üzü Leylayə tərəf.

Sonu neynən bitəcək bilmirəm, ancaq billəm,
Gedirəm, haqqa təvəkkül, gözü şəhlayə tərəf.

Bu işin kaş calasın axırın Allah xeyrə,
Qovur arzum hələlik ki, düzü xülyayə tərəf.

Yasinin ilhamı şükr Allaha, qalxıb şahə,
Aparır dördnala hər bir sözü misrayə tərəf.

* * *
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Bu il yağdı qar bir qədər gec təəssüf,
Verib qış özündən xəbər gec təəssüf.

Uşaqlar da bir az küsüb inciyiblər,
Gəlib çıxdı qış bir təhər gec təəssüf.

Təbiət gəlindir bu gün sanki bəh-bəh,
Geyib don düm ağ bəxtəvər gec təəssüf.

Gözəl göyçək ağ donlu qar qızla bahəm,
Gəlib çıxdı bir mötəbər gec təəssüf.

Yolun saldı bizdən bu gün şaxta-çovğun,
Çıxıb getdi həsrət, kədər gec təəssüf.

Soyuqlar bu il gec düşüb, həm də, Yasin,
Şeir yazdı gec bir nəfər, gec təəssüf.

* * *
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Səni saldıq yada hərdən böyük iclaslarda,
Səni xatırladıq haqqında danışdıq, vallah.

Sən elə sanma ki, gəzdik əli qoynunda, yox eey,
Ətəyindən kimi gördüksə yapışdıq, vallah.

Elə bildik ki, xəbərsizdi bu dünya bizdən,
Gözünü açmağa təkidlə çalışdıq, vallah.

Baxmadıq hay-küyə toylarda xumarlandıqca,
Yaxşı tost söyləmək eşqiylə yarışdıq, vallah.

Əlimizdən nə gəlir, küncə qısıldıq hərdən,
Səni saldıqca yada yandıq, alışdıq, vallah.

Qurdalandıq səni ekranda görüb bir xeyli,
Özümüzdən çıxıb hərdən də qızışdıq, vallah.

Qoydu dünya başımız altına yastıq, yatdıq,
Buna yatmaq demə yatdıqca qırışdıq, vallah.

Gördük atəş açılır susmadıq artıq açdıq,
Biz də gül ağzımızı sözlə atışdıq, vallah.

Susmadıq öz-özümüzlə, hələ ondan sonra
Bu susan vicdanımızla da danışdıq, vallah.

Bu dəvam eyləyə bilməz dedi vicdan, özüsə
Susdu heç dinmədi onla da barışdıq, vallah.

Bu nə dərd idisə dözməzdi inan bir kimsə,
Biz ona səbrilə dözdükcə alışdıq, vallah.

* * *
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Çox gəzib tapmadım düz insan, ah!
Dərdi çəkdim içimdə pünhan, ah!

Allah, Allah nə baş verir bu gün,
Şeytanındır, şərindi meydan, ah!

Cismdən asta-asta çıxdı can,
Bir deyən yoxdu öldü can, can, ah!

Hər nəyim vardı aldı bir nigar,
Qalmayıb əllərimdə imkan, ah!

Öz-özümlə bacarmıram, baxın,
Qaldırır səbr içimdə üsyan, ah!

Dözməyib Yasin artıq oldu bir,
Xoş günün həsrətində qurban, ah!

* * *
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Ey dərd, içimdə qol götürüb süz qəşəng-qəşəng,
Çal, oyna, gül, sevin gecə-gündüz qəşəng-qəşəng.

Tufan bu bəhri-eşqdə bir azca səngiyib,
Ey qəm, gözümdə yelkən açıb üz qəşəng-qəşəng.

Hər gün bu gözlərimdən axan yaş şərabdır,
Ey saqi, boş qədəhlərə dur süz qəşəng-qəşəng.

Eşqin bəzəkli süfrəsinin üstə, ey fələk,
Hər cür mətahi-dərdi gətir düz qəşəng-qəşəng.

Ömrün nə yaxşı günləri var topla heybənə,
Ağzın, könül, götür hələlik büz qəşəng-qəşəng.

Yasin, vəfası yoxdu bu dünya dağılmışın,
Tez sən də ondan öz əlini üz qəşəng-qəşəng.

* * *
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Gəldi bahar hər tərəf, hər yan qəşəng,
Geydi təbiət donun əlvan qəşəng.

Arzu təzə, ömr təzə, il təzə
Üstəlik o sevgili canan qəşəng.

Aləmin hər bər-bəzəyindən də çox,
Qəlbi məhəbbət dolu insan qəşəng.

Gül açıb eşqin bağı, aləm gülür,
İndi ömür sürməyə dövran qəşəng.

Al geyinib yurdumun hər guşəsi,
Şer-sənət məbədi Şirvan qəşəng.

Yasinə eşq ilə havalanmağa
Düşmüş ələ gör necə imkan qəşəng.

* * *
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Sən çəkəndən bəri, ey gül, sinəmə hicr ilə dağ,
Gözlərimdən düşüb o gəzdiyimiz laləli bağ.

Kəc fələk taleyimi qarə yazıbmış demə ki,
Yox ümid bir daha eşq içrə ola günlərim ağ.

Mənə divanə deyir  halimi hər kim ki, görür,
Daş atıb, tənə vurur, eyləyir aləm mənə lağ.

Qoyma həsrətdə məni, gəl qədəmindən qoy öpüm,
Gəlməsən aşiqini görməyəcəksən dəxi sağ.

Yasinin olmaz idi zərrəcə, billah dərdi,
Geri dönsəydi əgər bir də o şən günlər, o çağ.

* * *
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Mənim bu nazlı yarımdan şikayət etmək haqqım yox,
Bu cür müdhiş, bu cür qorxunc cinayət etmək 

haqqım yox.

O nə eylərsə haqq eylər, böyükdür haqqı üstümdə,
Onunla bir can üstündə ədavət etmək haqqım yox.

Mənim həm təcrübəm azdır, icazəm, imkanım 
yoxdur,

Bu eşqin ölkəsin onsuz səyahət etmək haqqım yox.

Canı istərsə verməkdən səva bir çarə yoxdur, yox,
Bu söhbətdə mənim əsla zərafət etmək haqqım yox.

Çəkər könlüm qəmin, dərdin ürəkdən, candan, 
əlbətt ə,

Ürək dostumdur ol dilbər, xəyanət etmək 
haqqım yox.

Xəbərdar olginən, Yasin, canım cananə qurbandır,
Bu sevdadə, əziz dostum, ticarət etmək haqqım yox.

* * *
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Zərrə qədər hicrinə tabım da yox,
Göz yaşını yığmağa qabım da yox.

Aləmə ah-naləmi ərz eyləyən,
Bircə qırıq telli rübabım da yox.

Düşdüyüm eşqin sualı min dənə,
Heç birinə karrı cəvabım da yox.

Dərdimi könlümdə yığıb saxladım,
Yarıma layiqli xitabım da yox.

Boğmağa tüğyan eləyən qəmləri,
Əldə piyaləm də, şərabım da yox.

Ömrümü dəftər-qələmə vermişəm,
İndiyəcən yönnü kitabım da yox.

Yasini öldürsə qəmin, söylə ki:
Getdi, daha xanəxarabım da yox.

* * *
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Mənim bu eşqdə bundan ziyadə, səbrim yox,
Çətin günümdə çatan yoxdu dadə, səbrim yox.

Dağıtmaq istəyirəm dərdi bildiyim yolla,
Tez ol gətirginən, ey saqi, badə səbrim yox.

Gülərlər, ey dəli könlüm, danışma, döz birdən,
Durub çaşıb deyəsən bax, məbadə: səbrim yox.

Bu qəm çölündə çəkib yol yoruldu gözlər də,
Ürək çıxıb gedir artıq piyadə, səbrim yox.

Nə düşdün üstümə, ey dost, get ağla öz gününə,
Çək əl dedim daha məndən, çək adə, səbrim yox.

Canımda candan əlamət də yoxdu bir qılça,
Çıxıbdı canla bərabər iradə, səbrim yox.

Təsəlli verməyəcək kimsə vallah onsuz da.
Nə fayda  söyləyəsən dosta, yadə: səbrim yox.

Səbirli ol deməyin, Yasin indi çox gecdir,
Nə vardı eyləmişəm istifadə, səbrim yox.

* * *
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Hər cür oyunu başıma zalım fələk açdı,
Yatsın hələ bəxtim deyə yorğan-döşək açdı.

Dərd ilə görüb çox yaxınıq, mehribanıq tez,
Kim gördü yaxınlaşdı, verib əl, ürək açdı.

Göz yaşın axıtdım ki, açılsın başım ancaq
Dərdim sulanıb, pöhrə verib gül-çiçək açdı.

Hər gün yaxasın fi krimin öz əlləri ilə,
Tufanlı, təlatümlü yağışla, külək açdı.

Kim qorxdusa eşq içrə bəladən gözü yaşlı,
Hər gün o könül süfrəsin, əlbətt ə, tək açdı.

Öz yarına hərçənd könül olmadı layiq,
Ancaq ki, töküb dil ona hər gün ətək açdı.

Dünyanı bu hicran qəmi, Yasin, gəzib axir
Könlümdə cığır saldı, şırım çəkdi, lək açdı.

* * *
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Bizimlə düşmən edib  hansı bir səbəb bu yarı?
O qurban olduğumuz xəlq edib əcəb bu yarı.

İlahi, bu dəli sevda yaman qəlizmiş aman,
Qarışdırıb yenə təklif  ilə tələb bazarı.

İçimdə qaynayır aləm, xəbərsizəm mən də,
Bu mülki-eşqə gəlib bəlkə bir Ərəb baharı.

Qabıq verib ümidim gündə dərd ilə soyulur,
Sızıldayır yenə könlümdə bir Hələb qübarı.

İçində həp qara qanlar da axsa dillənməz,
Bu Yasinin genəlir günbəgün ədəb damarı.

* * *
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Pəncərəmdən süzülür çarpayıma Ay işığı,
Göndəriblər mənə Göylər bu gecə pay işığı.

Naşükürlər nə qədərdir, nə qədər, ay, ay, Ay,
Deyəsən boş yerə saldın yerə, vay-vay, işığı.

Sənə Ay göndərən hər zərrəni, Yer, aldınmı,
Həvəsin varsa götür al ələ, bir say işığı.

Uzadıb fi krimi ta göylərin ənginliyinə,
Düzürəm könlümə təmkin ilə lay-lay işığı.

Ömrümün Ay işığından tutub ancaq yükünü,
Çatmışam könlümə çoxdandı yığıb tay işığı.

Sevin hər zərrəni Yasin kimi, ey insanlar,
Göz yumub, üz çevirib eyləməyin zay işığı.

* * *
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Qopub ruhumda bir şimşək çaxar sevdalı, sevdalı,
Gözümdən qanlı göz  yaşı axar sevdalı, sevdalı.

Açıb könlüm göz aynasın gələnlərdən, gedənlərdən,
Durub bir xoş xəbər gözlər, baxar sevdalı, sevdalı.

Aman verməz görüb hərdən səbirsizlik sevənlərdən,
Qəzəblə başə tez yarım  qaxar sevdalı, sevdalı.

Gözəl bir gül dərər hər dəm xəyal eşqin budağından,
Tutub ümmid yaxasına,  taxar sevdalı, sevdalı.

Çıxan tüstümdü başımdan, qalıb məndən közüm 
ancaq,

Bu cür yar yandırıb, Yasin, yaxar sevdalı, sevdalı.

* * *
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Neçə gün idi bacım ta məni cırnatmırdı,
Daha tez-tez sitəşib üstümü islatmırdı.

Bu qız artıq elə bil gülməyi tərgitmişdi,
Daha əvvəlki kimi naz da bizə satmırdı.

Bacımın, ta heç  anam da adını tutmurdu,
Atam artıq anama atmacalar atmırdı.

Elə bil məndən axır vaxt yaman qorxurdu,
Bacım artıq məni əvvəlki tək aldatmırdı.

Gəldilər, getdilər on gün bizə ağbirçəklər,
Baş verənlər də mənim ağlıma heç batmırdı.

Evdə sakitlik hökm sürdü həmin günlərdə,
Evdə bilməm nə dəyişmişdi, nəsə çatmırdı.

Yan otaqdaydı atamla yerimiz, indiyədək
Yaxşı xatırlayıram, qurdalanıb yatmırdı.

Qardaşıyla, bacısıyla nə qədər dartışdı,
Amma bu söhbətə övladlarını qatmırdı.

Bacımın ”hə”sini gec verdi atam rəhmətlik,
Öz nigarançılığın heç kimə anlatmırdı.

Sonra vur çatdasın, olduqca gözəl toy keçdi,
Kaş görəydiz o toyu, kim kimi oynatmırdı?

Azca kövrəldi atam, gördü bibim sakitcə,
Dedi: əşşi, elə bir ağlamağın çatmırdı.
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Yenə da narahat idi atam əvvəlki kimi,
Yenə də sübhə kimi qurdalanıb yatmırdı.

Atam, heç keçmədi bir il canını tapşırdı,
Uşaq idim, mənə bu itgi hələ çatmırdı.

Keçdi illər, məni bir gün elə bil, “tok” vurdu,  
İndi də Yasin, anam qurdalanıb yatmırdı.

* * *
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Bu  aşiqinin yox daha hicranına tabı,
Heç düşmənə göstərməsin Allah bu əzabı.

Nə saqi, nə meyxanə yetir dadıma artıq,
Göz yaşı olub aşiqinin əldə şərabı.

Cismim bölünüb, doğranıb olmuş neçə parə,
Hicran közü üstündə bişir indi kəbabı.

Çox namə yazıb sevgilimə yolladım, ancaq
Yollarda qoyub gözlərimi yoxdu cəvabı.

Al canımı könlün əgər istər, nə sözüm var,
Kəm eyləmə, qurban sənə, məndən bu səvabı.

Hal əhli mənim halımı görcək dedi: əfsus,
Yox çarə bu biçarəyə, bağlandı kitabı.

Aylar ötər, illər  keçər eşq əhli unutmaz,
Yasin kimi sərgəştə qalan xanəxərabı.

* * *
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Çəkdi sinəmə fəraq dağı,
Öldürdü məni yarın fərağı.

Qəm məclisinə çevirdi tale,
Şadlıqla keçən o təmtərağı.

Bundan sora bu həzinü zarın,
Gəlməz daha eyşdən sorağı.

Ümmid idi vəsl üçün silahı,
Hicrində yox indi bir yarağı.

Əfsus, çox əfsus ki, erkən,
Yasin fəqirin sönür çırağı.    

* * *



155

Eləyib Allah onu hüsnü məlahət kanı,
Etməmiş kəm o pərivəşdən ədəb-ərkanı.

Onu gözdən belə bir dəm də uzaq qoymaz, gər 
Aşiqin çatsa buna zərrə qədər imkanı.

Öylə bir halə salə aşiqini cananı,
Götürə başına fəryadı onun hər yanı.

Cana pərçimləmiş öz eşqini canan, ey dil,
Çıxmasın, rəhm eləsin bir dənə də peykanı.

Verə Allah ona insafı müdam zülm eləyə,
Çıxa ta ərşə qədər aşiqinin əfqanı.

Ey könül, vəslin umursan dedilər cananın,
Ay gözün çıxmasın, azdırmı sənə hicranı?.

Dəyişər Yasin adın, ey dil, əgər bir kimsə,
Görsə ol şuxi onun olmasa gər heyranı.

* * *
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Saqi, kəm eyləmə bir dəm əlimizdən camı,
Meyi-gülfamdən alsın qoy ürəklər kamı.

Qoyma qəm-qüssədə qalsın bu xərabət əhli,
Durma nolar, gətir, ey saqi, meyi-gülfamı.

Saqidən, meydən əgər hardasa söhbət düşsə,
Salır izzətlə bəşər yadə Ömər Xəyyamı.

Mənə bir busə əta etsə o gül ləblərdən,*

Dönəcək gülşənə ömrün bu xəzan əyyamı.

Çatmaz öz kamına hər kim ki, qurub könlündə,
Gəlməsin qüssə, kədər, qəm-deyə istehkamı.

Dönmərik hər nə bəla versə üz eşq içrə bizə
Ey rəqib, vurmaginən, gəl bu qədər eyhamı.

Hansı məclisdə məqam eylədik, eşq əhli dedi:
“Görmədik eşqdə Yasin kimi bir bədnamı”

* * *

* Beyt Hafi zindir. 



157

Nola, dövranım dedim kamimcə olsun, olmadı,
Hər şey öz təbimcə,  ilhamimcə olsun, olmadı.

Ömrü zay etdim, gecikdim əhli-eşqin bəzminə,
Saqi, süz meydən dedim camimcə olsun, olmadı.

Mən özümçün bir könül dünyası qurdum, istədim
Cümleyi-aləm də əyyamimcə olsun, olmadı.

Hicrinə bir ömr dözdüm ki, yetəm ta vəslüvə,
Qoy dedim sübhüm də bu şamimcə olsun, olmadı.

Yasin, aləmdə müqəddəsdən müqəddəsdir adım,
Gördüyüm iş həm dedim namimcə olsun, olmadı.

* * *
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Acığından durub yatıbdı hamı,
Səbrinə ev qurub yatıbdı hamı.

Elə bil kür basıb Araz qırağın,
Uzanıb tir vurub yatıbdı hamı.

O tərəfl ərdə arxayındı hamı,
Sanki qış dondurub yatıbdı hamı.

Özləryçün işıqlı bir gələcək,
Bir səhər uydurub yatıbdı hamı.

Qoca bir dərvişin yumub ağzın,
Dərisin soydurub yatıbdı hamı.

Səs salan, tullanıb düşən cocuğun,
Qulağın bərk burub yatıbdı hamı.

Yasinin qartımış ümidlərini,
Qovub, axir yorub yatıbdı hamı.

* * *
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Bir az əvvəl ölərdi bəlkə ümid,
Ölümün vaxtı bəlli olsaydı.

Üfürüb söndürərdi əlli şəmi,
Yaşı bədbəxtin əlli olsaydı.

Bəlkə bir gün yatıb ölərdi ümid,
Yatıb ölmək təsəlli olsaydı.

Düz əməlli ölərdi Yasin də,
Yazdığı düz əməlli olsaydı.

* * *
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Nə qədər baş yarıldı göz çıxdı,
Nə qədər söhbət oldu, söz çıxdı.

Mən inanmırdım öz eşitdiyimə,
Çoxu əfsus ki, gəldi düz çıxdı.

Doymadıq biz boyda nəfs ilə,
Nə götürdük yenə də az çıxdı.

Vaxt atın öylə çapdı ardınca,
Nə səda, səs-səmir, nə toz çıxdı.

Rəngbərəng idi Yasinin diləyi,
Ömrünün rəngi gəldi boz çıxdı.

* * *
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Kaş olum Yarəbb, mən o gülcəmalın qurbanı,
Səhfeyi-ruyindəki o xətt ü xalın qurbanı.

Agah olsun zərrəcə billah götür-qoy etmərəm,
Eylərəm istərsə gər can o vüsalın qurbanı.

Tərifi n dillərdən əsla düşməyir, ey dilbərim,
Kaş olaydım bir görüb hüsnün, kəmalın qurbanı.

Sordun heç hicranına tabım yetərmi, çox sag ol,
Nə sualdır bu, olum, ey yar, sualın qurbanı.

Qoymadın ki, vəslüvə yetsin bu Yasin binəva,
Kaş olaydım mən sənin fi krü xəyalın qurbanı.

* * *
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Qoy verim mən sənə zəhmət gecənin bir vaxtı,
Çıx sərin sahilə xəlvət gecənin bir vaxtı.

Oturub üz-üzə, gəl, dərdləşək ordan-burdan,
Eləyək gül kimi söhbət gecənin bir vaxtı.

Çox güman kimsə də olmaz ikimizdən başqa,
Olarıq təkcə biz, əlbət, gecənin bir vaxtı.

Verməyək fövtə əlindən, ətəyindən yapışaq,
Düşdüsə söhbətə fürsət gecənin bir vaxtı.

Bir məhəbbət seli gəlsin yerə ulduzlardan,
Ərisin zil qara zülmət gecənin bir vaxtı.

Damcılar körpə uşaq tək atılıb düşsünlər,
Bürüsün sahili heyrət gecənin bir vaxtı.

Bol-bol eşq arzulasın meh, dəniz, həm sakitlik,
Su da tutsun hələ niyyət gecənin bir vaxtı.

Gözlərin ovxalayıb pəncərələrdən süzsün,
Bizi gizlin həsəd, həsrət gecənin bir vaxtı.

Ay gətirsin bu şirin söhbətə bir aydınlıq,
Kim görübdür belə cənnət gecənin bir vaxtı?

Yasin öpmək diləyir gül dodağından, nolar,
Ver ona lütf elə rüsxət gecənin bir vaxtı.

* * *
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Yağış dayandı, günəş çıxdı,  göyçəmən razı,
Açıldı lalə, gülümsündü, yasəmən  razı.

Açınca köksünü dağlar əziz qonaqlarına,
Duman sevindi bu dağlarda, qaldı çən razı.

Soruşmayın necə, neyçün, haçan, nə vaxta qədər,
Ömür sürür bir ürək, bir də dərdi, şən, razı.

Oğul çəkirsə Vətən qeyrətin ürəkdən əgər,
Nədən bəs ondan axı olmasın Vətən razı.

Kədərlə, qəmlə tutur söhbətim, sözüm hələ ki,
Bu xəstə könlümə hər gün gəlib-gedən razı.

Gəl, indi tez tələsik sən də küsmə Yasindən,
Baş üstə, hər nə deyirsən, baş üstə, mən razı.

* * *
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Bu gün tələs, nə olar, bir qədər, divar saatı,
Aparma vaxtımı, nolar, hədər, divar saatı.

Çıxıb gedib ürəyimdən nigaranam, vallah,
Sənin ki, yox ürəyin, bəxtəvər divar saatı.

Çəkildi ta ürəyim, çəkmə vaxtı ardınca,
Usandı, bezdi daha bir nəfər, divar saatı.

Gileyliyəm mənə səbrimçün ayrılan vaxtdan,
Görüncə ver mənə ondan  xəbər, divar saatı.

Mənim  gözümdü tək üstündə dövr edən hələ ki,
İşindədir səni görmür  şəhər, divar saatı.

Bu gün görüşməliyəm sevgilimlə xəlvətcə,
Uzat o vaxtı çalış  bir təhər, divar saatı.

Eşitmədin sənə yalvardı Yasin, ay zalım,
Başından etdin onu  hər səfər, divar saatı.

* * *



165

Eşitmədin onu tufan, külək, yağış da dedi,
Pıçıldayıb sənə yaz, yay, payız da, qış da dedi.

Ürəklənib ağaran saçlarım da dilləndi,
Kədərli gözlərə hopmuş ilıq baxış da dedi.

Uşaqlığımdakı şıltaqlığım da yalvardı,
Cavankən alnıma düşmüş dərin qırış da dedi.

Boğuldu gözlərimin qan- yaşında səbrim də,
Ümidlərim hələ: nolar, tez ol, yapış da dedi.

Səbir içimdəcə qıvrıldı ağrıdan, çoxunu
Üzümdə növbələşən cürbəcür naxış da dedi.

Bu Yasinin sənə dərdin danışmayan yoxdu,
Uzaq, yaxın da, qohum, qonşu, dost-tanış da dedi.

* * *
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Çatdıran olmadı o şuxə gedib bir xəbəri,
Ki, bu həsrət qəmi ta öldürəcək bir nəfəri.

Saralıb gözləri, yorğundu,  düşüb taqətdən,
Dayanır o ayaq üstə hələlik bir təhəri.

Nəbzi vurmur, nəfəsi sanki gedib gəlmir heç,
Bir sümükdür, xəbəri olsun onun, bir də dəri.

Bərk tutubdur ürəyindən, kürəyindən ağrı,
Yapışıb gözlərinə bərk-bərk onun qəm, kədəri.

Nə gecəsi, nə də ki, gündüzü var bədbəxtin,
Yummayıb heç, diri gözlərnən açır hər səhəri.

Uzanıb halı da yoxdur öz-özüylə danışır,
Başa düşmürlər onu bu yaxını, həndəvəri.

Necə qorunsun o,  kimdən çəkilib gizlənsin,
Hələ ki, dərdidi bu Yasinə düşmən çəpəri. 

* * *
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Toplansa əgər bir yerə dünya gözəlləri*,
Heyran qoyar hüsnündəki məna gözəlləri.

İlhamımı şax tutmağa göndərmiş İlahi,
Qamətləri şux, gözləri şəhla gözəlləri.

Vəsf etməyə acizdi qələm, söz, ömür, imkan,
Dildən tökülən bir belə misra gözəlləri.

Dünya yığıla tutmaram heç bir kəsə nisbət,
Rəna kimi yurdumdakı rəna gözəlləri.

Yasin, elə söz söylə bu Rəna da desin qoy
Əhsən sənə, vəsf eylədin əla gözəlləri.

* * *

* Rəna adlı bir oxucumuzun xahişi ilə yazılıb
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Ümidlərim  çevirib dərd əlində təsbehini,
Yönəltdi səbrə sarı gündə-gündə tənbehini.

Kök atdı il boyu, həsrət cücərdi könlümdə,
Yanaqlar üstünə  sıxdıqca gözlərim şehini.

Qızınmamış hələ heç istisində arzuların,
Gətirdi ömrə bu zalım əcəl ölüm mehini.

Könül diyarını qəmlər tutunca eşq əhli,
Həmişə zikr elədi öz sevimli fatehini.

Gözüm geyib sarı köynək, qalıbdı yollarda,
Qəm içrə saxlama, ey gül, ölüncə valehini.

Tələsmə səbr elə, Yasin, həmişə böylə olub,
Eşitməyibdir əzəldən  zəmanə salehini.

* * *
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Bağrına basdı bir şəhər Günəşi,
Öpdü xoş meh səhər-səhər Günəşi.

Yatmayıb gözləyirdi həsrətlə,
Sübhədək qəmli bir nəfər Günəşi.

Üfüqün aldı erkən ağzından,
Yudu qoynunda göy Xəzər Günəşi.

Qaldırıb başların salamladılar,
Uca dağlar da  mötəbər Günəşi.

Mehribanlıqla isti qarşıladı,
Bizim ellər də bəxtəvər Günəşi.

Demə Yasin, deyilmişəmmiş tək,
Çox sevirmiş bu həndəvər Günəşi.

* * *
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Niyə narazısan, ey gül, nə xəbər, noolub ki,
Qəm yağır qaş qabağından bu səhər, noolub ki?

İki gün öncə demişdin ürəyim bərk sancır,
Mənə gəlsin nə qadan var bu səfər, noolub ki?

Gözümə pis görünürsən bu gün, ey gül, vallah,
Olmamışdın axı əvvəl bu təhər? Noolub ki?

Məni  ta qoyma nigarançılığın öldürsün,
Səncə dünya dağılar bilsəm əgər, noolub ki?

Yasini, qurban olum, hali et əhvalundan,
Deməyib heç kimə, heç vaxt bu qədər: “Noolub ki”?

* * *
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Dağıdır dərdimi həsrətdə şərab illərdi,
Çəkirəm eşqdə hər dürlü əzab illərdi.

Sallanıb körpə suallar da bu kipriklərdən,
Gözləyirlər belə səbr ilə cəvab illərdi.

Göz yaşı, qəm yeli, eşq atəşi bir həmləylə,
Eyləyirlər günümü böylə xərab illərdi.

Dərdə xidmətdəyəm əlbətt ə, ürəkdən, candan,
Mənə həmdəmdi, tutur əl bu cənab illərdi.

Göylər haqqım üzülən vaxtı Kitab göndərdi,
Eyləyir vəsfi ni, ey gül, bu Kitab illərdi.

Nə qədər dərdi ola bezməz, usanmaz Yasin,
Çünki hesab eləyir zülmü səvab illərdi.

* * *
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Nə vaxta qıydı o dilbər, nə bir zaman verdi,
Zaman içində nə fürsət, nə bir aman verdi.

Sürürdü ömrünü dünya evində sakitcə,
Bu könlü dərdə görən kim gedib nişan verdi.

Ömür yıxıldı yolun ortasında taqətsiz,
Ümid də gözlərimin qarşısında can verdi.

Həyatın eyşinə bərk-bərk başım qarışmışdı,
Bu dərdi gözləri çıxmış fələk yaman verdi.

Duyuq düşüb neçə müddətdi göz-qulaqdaydım,
Bu dərdi bilmədim, Allah, verən haçan verdi.

Sözündə Yasinin əvvəlcə can yox idi ona,
Götürdü öz ürəyindən qələmlə qan verdi.

* * *
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Bu dərdə kimsə də qılmır dəva, çözüm hələ ki,
Odur ki, əlbəyaxa olmuşam özüm hələ ki.

Həvəslə qəm yükünü durmadan çəkən ürəyim,
Pıçıldayır mənə ki, səbr edib dözüm hələ ki.

Bu dərdin istədiyimdəndi döymüşəm qapısın,
Heç indi getməyə də gəlməyir üzüm hələ ki.

Çiçək açan gününü görmədim ümidlərimin,
Dayanmadan sulayır yaş töküb gözüm hələ ki.

Körüklənir elə bil gündə-gündə ahimlə,
Şükür ki, öz-özümü qızdırır közüm hələ ki.

Söz əhli, siz mənə əl çalmayın tələm-tələsik,
Bir Allah eşqinə qurtarmayıb sözüm hələ ki.

Bu Yasinin sözünü salma tez qəribçiliyə,
Yazır bacardığını, ay canım-gözüm, hələ ki.

* * *
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Sonu yox həsrətimin, nisgilimin, Yarəbbi,
Görəsən fi kri nədir sevgilimin, Yarəbbi.

Dilə gəlmiş daha dərdim dili-viranımda,
Çəkirəm gör necə dərdin dilimin, Yarəbbi.

Gecədən sübhədək ahimdi çıxır səs-küysüz,
Bacasından bu soyuq mənzilimin, Yarəbbi.

Bir kilimdir bu ömür ipliyi dərddən, qəmdən,
Aparıb göz yaşı rəngin kilimin, Yarəbbi.

Mənə bir toy tutacaq gəl görəsən, yəqin ki,
Gözləyir çıxmağını dərd ilimin, Yarəbbi.

Yasin onla bacara bilmədi nakam getdi,
Sən özün əcrini ver qatilimin, Yarəbbi.

* * *
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Dərdin çiyinlərimdədi, ey gül, zireh kimi,
Fikrin əsir başımda bir ahəstə meh kimi.

Qan yaş gözümdə bərq vurur, ümmidin nuru,
Düşdükcə onun üstünə qövsi-qüzeh kimi.

Donmuş yanaqlarımda haçandandı göz yaşı,
Tər gül ləçəklərindəki bir damla şeh kimi.

Versən əgər ümid mənə bir damcı, ey pəri,
Verrəm bu canı vəslinə can-başla beh kimi.

Eşq içrə Yasinin əzilib şah vüqarı ta
Gərçi kənardən görünür müştəbeh kimi.

* * *
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Bir an keçir qəmində sənin düz bir il kimi,
Hicrində yalvarıb uzanır gün də dil kimi.

Gəl, çıx qutarginən bizi bu intizardən,
Dərd ölkəsində olmuşuq artıq səfi l kimi.

Aşiqliyimdən oldu bu şairliyim bəyan,
Əslində pis deyil bu dəlil bir dəlil kimi.

Gözdən, nəzərdən, Allah, o cananı saxlasın,
Heç kimdə yoxdu yar belə göyçək, şəkil kimi.

Keyfi m, halım dəyişdi xəyalıyla öylə kim,
Ta bir-birin əvəzlədilər dörd fəsil kimi.

Heç şübhə yox cəhənnəm odundan xilas edər,
Dərdim yanımda dursa əgər bir vəkil kimi.

Görmüşsünüzsə bir mənə də göstərin görüm,
Söz mülki içrə şairi Yasin Xəlil kimi.

* * *
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İçimdə od qaladı möhnətin bütün gecəni,
Gözümdə saldı yerin həsrətin bütün gecəni.

Soyuq divardakı məsum xəyallarım çəkdi,
Kədərli gözlərimin diqqətin bütün gecəni.

Geyib qaranlığın ağ başmağın yuxum qaçdı,
Götürməyib gecənin minnətin bütün gecəni.

Bir an da yatmadılar bəxtəvər düşüncələrim,
Nazıyla oynadılar zülmətin bütün gecəni.

Yorulmadan gecədən çəkdi sübhədək səssiz,
Başım fi kirlərinin zəhmətin bütün gecəni.

Gəzişdi pəncərəmin qarşısında əsgər tək,
Mələk donunda gözəl surətin bütün gecəni.

Nə yaxşı qoymadı qəm dar macalda tək, Yasin,
Bölüşdü dərdini həmsöhbətin bütün gecəni.

* * *
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Günahımız nədi ki, ağladır zəmanə bizi,
Bu qədr qüssə, kədər, dərd alıb nişanə bizi.

Çoxaldı qayğılar eşqində günbəgün o gülün,
Gətirdi həsrəti bir dilbərin cəzanə bizi.

Sınaydı çərxi fələk zalımın bu yollarda,
Atıb-tutur, gözü çıxmış, o yan, bu yanə bizi.

Nə iş görüb, kimə pislik, yamanlıq etdik ki,
Qəm izləyir hara getsək daban-dabanə bizi.

Biz indi yar ilə cənnətdə feyziyab idik,
Gətirməsəydi əgər cəddimiz cəhanə bizi.

Qulaqlar ardına vurduq sözün düzün çox vaxt,
Çətin xilas eləyə indi yüz bəhanə bizi.

Ümid də vermədi, Yasin, atıb qəmin oduna,
Bu nazlı dilbərimiz qoydu yanə-yanə bizi.

* * *
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Görmədim ki, çəkələr qəm bu qədər qeyriləri,
Verələr ömrü belə fövtə hədər qeyriləri.

Gecə-gündüz, səhər-axşam mənə ancaq gəldi,
Görmədim ki, alalar  qəmli xəbər qeyriləri.

Naəlac qalmadılar, döymədilər gözlərini,
Nə gün ərzində, nə axşam, nə səhər qeyriləri.

Görəsən daima, hər dəm elə mən səhv elədim,
Heç xəta eyləməyiblərmi məgər qeyriləri?

Tutmadı heç belə dövranla mənim, Yasin, işim,
Tutdular nəbzin onun bəs nə təhər qeyriləri?

* * *
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Aşiqinin kordu daha gözləri,
Qəddin əyib qəm, bükülüb dizləri.

Könlünün üstündəki dağlar tərəf,
Dərdinin, ey gül, uzanır izləri.

Alnı qırışlarla dolu tellər ağ,
Dil də salır al-dəyişik sözləri.

Dərd-bəla, qəm tökülüb üstümə,
Gör nə yaman üzləri var, üzləri.

Dost-tanışı Yasinə tən eyləyir,
Guya ki, ağ gündədilər özləri.

* * *
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Bir zamanlar nə mənim qönçədəhanım var idi,
Nə bu eşqim, nə də bir sirri-nihanım var idi.

Görməmişdim nə qədər ki, bu büti-zibanı,
Məsləkim vardı mənim, dinim, imanım var idi.

Nə düzü mən tanıyırdım kimisə eşq içrə
Mülki-sevdadə nə bir namü nişanım var idi.

Yaşayırdım özüm üçün, nə əzabım, dərdim,
Nə də sevdayi-məhəbbətdə ziyanım var idi.

Nə çıxan ərşə yuxum vardı şikayət eləyim,
Nə də əfl akı tutan  ahü fəğanım var idi.

Nə bəlalər yazılıb bəxtimə heç bilmirdim,
Sakit ömr etməyə asudə gümanım var idi.

Nə bu Yasin kimi şer ilə qəzəldən xəbərim,
Nə bu “Divan”ım ilə eşqə bəyanım var idi.

* * *
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Gətirib qəmli bir xəbər bu mesaj,
Üzdü, ağlatdı bir qədər bu mesaj.

Onsuz illərdi qəm yeyirdim mən,
Oldu bir ağu, bir zəhər bu mesaj.

Gətirib gəldi bir ölüm xəbərin,
Qara kabusdu bəs məgər bu mesaj?

Sinəmə gör nə boyda dağ çəkdi,
Bir səbəbsiz səhər-səhər bu mesaj.

Yasin, üç kəlmə sözlə könlümdən,
Səbrimi saldı dərbədər bu mesaj.

* * *
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Aşiqə məşuqdan ehsandı qəm çəksin gərək,
Vəslə yetməkçün dəmadəm dərd-ələm çəksin gərək.

Ya dözüb səbr eyləsin eşqində hər cür möhnətə,
Dərdü möhnət mənzilindən ya qədəm çəksin gərək*.

Ya gərək bir ruzi  bilsin hicri aşiq eşqdə,
Ya  ki, öz ümmidi üstündən qələm çəksin gərək.

Xoş günü Allah münasib bilməmiş aşiqlərə,
Naləni aşiq olan kəs dəmbədəm çəksin gərək.

Məqsədindən, Yasina,  əl çəkmə çün bir qayda var,
Qəm yükün eşq içrə aşiq müntəzəm çəksin gərək.

* * *

* Misra M.Füzulinindir.
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Eşq içrə, ey könül, hələ də xar olan bizik,
Yarın qəmində nalə çəkən, zar olan  bizik.

Bir ləhzə naümüd deyilik, bəzmi-vəslinə,
Bir ömrdür ki, həsrəti-didar olan bizik.

Eşqin sarayı rövşən ikən mehri-yar ilə,
Bilməm nədir səbəb ki, günü tar olan bizik.

Girdabi-qəmdə gərçi bəla ilə həmdəmik,
Amma yenə də bikəsü biyar olan bizik.

Xalın xəyalı aləmi sərgəştə eyləmiş,
Tənha qəmində sanma ki, pərgar olan bizik.

Canan rəva görüb bizə cövrü cəfalərin,
Azadəyik əgərçi giriftar olan bizik.

Kəbə yolundan eşq yolun fərq qılmadıq,
Yasin, bu yolda il boyu zəvvar olan bizik.

* * *
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Dilxəstələrdənik, ürəyi yarələrdənik,
Eşqin qəmiylə ta cigəri parələrdənik.

Heç vaxt girmərik gözə bu əyri qədd ilə,
Bitablərdənik biz, üzüqarələrdənik.

Eşq əhliyik könülləri nur ilə dop-dolu,
Olsaq da Yerdə, zatən o səyyarələrdənik.

Kim gördü bərk ağız büzüb eyham edir bizə,
Guya bular ağıllı, biz avarələrdənik.

Yasin, görüb bu gündə dedin ki, nə gündəsiz?
Hə, düz dedin, sağ ol, biz o biçarələrdənik.

* * *
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Onu öldürməyin dözün hələlik,
Seyrdən yığmayın gözün hələlik.

İndi aşiq olanda nolar ki,
Eşidin, kəsməyin sözün hələlik.

O sizə neynəyib ki, inciksiz,
O axı yandırır özün hələlik.

Onu söndürməyin tələm-tələsik,
Yerə qoydurmayın dizin hələlik.

Eşq mülkündə bir Zevsdir o da,
Qoruyur bir təhər közün hələlik.

Varsa səhvi bağışlayın getsin,
Axtarır yolların düzün hələlik.

Yasinin xahişin eşitməyin heç,
Görməyibsizsə pis üzün hələlik.

* * *
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Gəl tez ol, can nə gəzir bizdə uzun həsrətlik,
Qalmadı səbr,  hal, ey nazlı mələk, minnətlik.

Can daha çıxmağa hazırdı, əzizim, biz onu,
Bu düşüncəylə ömür sürməyə ta öyrətdik.

Eşqdə gördüyümüzdən çoxun heç kim bilmir,
Həm də xoş xatirələr var, bir uzun söhbətlik.

Çox böyük dərdli, əziyyətli bir aləmdir eşq,
Səhv edir kim ki, düşüb orda gəzir rahətlik.

Demisən  Yasinə  bundan dəxi çox zülm edəcəm,
Bunu çoxdan de, bilim də,  ay aton rəhmətlik.

* * *
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Bu zülmə razılaşan gördü bir mənəm tələsik,
Sitəm verib məni yandırdı bir sənəm tələsik.

Görüncə can qapısın taybatay açıq, yığışıb
Töküldü üstümə dəstəylə dərd-ələm tələsik.

Mən indi-indi tuturdum məhəbbətin yolunu,
Özüm də gözləmədən qoydu qəm qədəm tələsik.

Sevincimin başı batsın, kədər gələr-gəlməz,
Yığışdırıb gedib artıq köçün tələm-tələsik.

Bağışla Yasini, ey mərhəmətlim, istəklim,
Nə yazdı bilmədi haqqında küt qələm tələsik.

* * *
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Dünya düzəldi biz hələ, Yarəb, düzəlmədik,
Çünki düzəlmək olmadı mətləb, düzəlmədik.

Hər gün əzildik az qala yüz yol, zaman-zaman,
Keçdik nə qədr dərs ilə məktəb düzəlmədik.

Bir nəfsə qulluq eyləyirik şövqilən hələ,
Seçdik könüllü əyrini məzhəb, düzəlmədik.

Hər düz işin nədənsə bizə tərsi xoş gəlir,
Düz yol göründü xeyli mürəkkəb, düzəlmədik.

Düşdük zaman axarına, Yasin, qabaqcadan,
Bildik düzəlməməkdi bu gün dəb, düzəlmədik.

* * *
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Salam, ey afəti-dünya, necəsən, xoş gördük,
Necəsən, ey güli-rəna, necəsən, xoş gördük.

Biz sənin sayeyi-lütfündə dolannuq xoşbəxt,
Bəs sən, ey dilbəri-ziba, necəsən, xoş gördük.

Çox darıxmışdıq, inan şad elədin, xoş gəldin,
Ey xumar gözləri şəhla, necəsən, xoş gördük.

Sən yox idin deyə bir xeyli fi kir çəkdik biz,
Kövrəlib ağladıq hətt a, necəsən, xoş gördük.

Həsrətindən qana dönmüşdü könüllər, gəldin
Qoymadın sən bizi tənha, necəsən, xoş gördük.

Nəsə çatmırdı bu ömrümdə, ömür kəsb etdi
Sən gəlincə yenə məna, necəsən, xoş gördük.

Gözün aydın ki, gəlib çıxdı nigarın, Yasin,
Necəsən, aşiqi-şeyda, necəsən, xoş gördük.

* * *



191

Başımın üstün aldı qəm tələsik,
Tökülüb gəldi dərd-ələm tələsik.

Səbəbin bilmədim açıb demədi,
Yandırıb yaxdı bir sənəm tələsik.

Gözləmirdim bu qədr zalımlıq,
Neynədi gör bu möhtərəm tələsik?

Əyri, solğun, qırıq-qırıq xətt lə,
Dərdimi yazdı bir qələm tələsik.

Qayğısız bir ömür sürürdüm mən,
Qəfl ətən qoydu qəm qədəm tələsik.

Dözməyib ta, yığışdırıb köçünü,
Getdi Yasin də tez, tələm-tələsik.

* * *
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Bu başdan əqli atıb meyli-zülfi -yar edərik,
Bu çarəsiz canı tellərdə bəxtiyar edərik.

Əlində kəc fələyin qoymarıq güdazə gedə,
Bu ömrü bir tələsən Vaxta etibar edərik.

Acından ölmərik eşq içrə, çəkmərik korluq,
Bir eşq evində gedib qəm yeyib, nəhar edərik.

Tərəddüd etməyi heç sevmərik adın gələ kaş,
Nə əmr edərsən əməl biz biixtiyar edərik.

Xəyali-eşqdən əl çəkmək istəyənlər olur,
O fi kri tez başımızdan atıb kənar edərik.

Unutmusan bizi görsək bir anlıq, ardınca
Bu dərdə dözmərik, əlbətt ə, intihar edərik.

Bu əhli-eşq ara, əhsən, ağartdın üz, Yasin,
Səninlə hər zaman, hər yerdə iftixar edərik.

* * *
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Səbri vardır anamın dağ qədəri, heyrətlik,
Elə bil ömrü verilmişdir ona zillətlik.

Əvvəli, axiri hər bir sözünün can idi,
Öz canından da çox istərdi bizi rəhmətlik.

İsti təndir çörəyiylə bizə yağla, şorla,
Yekə dürməc də düzəldərdi hələ cənnətlik.

Burda dincəldiyini görmədi heç kim, heç vaxt, 
Görəsən tapdı o dünyadə bir az rahətlik?.

Olmadı, olmadı, əlbətt ə, o bizdən birisi,
Çəkdi zillət o bir ellik, obalıq, külfətlik.

Aramızdan tələsik getdi itirdik, sonra,
Qaldı haqqında acı həsrət uzun söhbətlik.

Görəsən bizdən uzaqlarda o neynir, Yasin,
Deyil idi axı o heç bu qədər qürbətlik.

* * *
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Oturub cəbrlə hərdən belə söhbət edirik,
Elə bir yerdə gözəl qisməti niyyət edirik.

Adi qulluqçularıq eşq sarayında bu gün,
Şahımız nazlı mələkdir ona xidmət edirik.

Əvvəl-əvvəl nəsə dərd ilə yola getmirdik,
Vaxt ötür, təcrübə artır, daha adət edirik.

Ciddiyik axirət eşqilə uzun dostluqda,
Etməyin fərz ki, biz guya zərafət edirik.

Üstümüzdə əməyi çoxdu böyük ustadın,
Onu imkanımız olduqca ziyarət edirik.

Bizim əhvalatı, Yasin, nə şirin nəql etdin,
Sənə, bax, biz bunun üçün elə hörmət edirik.

* * *
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Bir ürəklik kədərdir aşiqlik,
Bir vüsallıq səfərdir aşiqlik.

Bəxtdir, taledir, nədir, nə bilim,
Bir qəzadır, qədərdir aşiqlik.

Bir həyatdır ağır, uzun, sonsuz,
Canfədalıq qədərdir aşiqlik.

Şipşirin arzudur, xəyaldır həm,
Ağudur, bir zəhərdir aşiqlik.

Bir ölümlük bəladı, həsrətdir,
Bir bəlalıq xəbərdir aşiqlik.

Məğlubiyyətdir ağrılı, acılı,
İnanılmaz zəfərdir aşiqlik.

Bir qədim mövzudur bilir Yasin,
Möhtəşəm bir əsərdir aşiqlik.

* * *
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Yuxuda  ya  qızıl balıq verəcək,
Ya da ki, bir deşik qayıq verəcək.

Göz verib ya işıq əsirgəyəcək,
Ya da göz verməyib işıq verəcək.

Qıracaq ya ümid ipin biryol,
Verdiyin ya qırıq-qırıq verəcək.

Salacaq gündə bir itin gününə,
Güləcək qəşş edib, acıq verəcək.

Mənə bu bəxti ya o kor verəcək,
Ya onun gözlərin qıpıq verəcək.

Mənə o versə-versə söz verəcək,
Ya da ki, bir qırıq qılıq verəcək.

Müxtəsər verdiyin kəsik-kəsik, az,
Ya da nimdaş, cırıq-cırıq verəcək.

Bir uzun yol nişan verib, Yasin,
Sonra bir cüt  cırıq çarıq verəcək.

* * *
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Gözündən ömrü boyu yaş su tək axıb gedəcək,
İçində şimşək olub qəm çıxıb çaxıb gedəcək.

Zaman səyirdəcək öz köhlənin, acıq verəcək,
Nə çıxsa qarşısına yandırıb, yaxıb gedəcək.

Bu insan övladı bu zülmə tab gətirməyəcək,
Nə iş gəlir ki, əlindən, durub baxıb, gedəcək.

Fikirlər, arzular hər gün dəyib ümid daşına,
Həm öz başın yaracaq, həm qanın yaxıb gedəcək.

Götür-qoy etməyəcək, Yasin öz qazandığını,
Bu aləmin başına vaxt tapıb, qaxıb, gedəcək.

* * *
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O gün fi kirli dolandım səhərdən axşamadək,
Alışdım, odlara yandım səhərdən axşamadək.

Özüm özümlə danışdım, bir az da kövrəldim,
Çıxıb yol üstə dayandım səhərdən axşamadək.

Zaman yanımdan ötüb keçdi ildırım kimi mən,
Ümid yanımda, yubandım səhərdən axşamadək.

Dönən deyilsən əzəldən bilirdim, onsuz da,
Nədənsə ancaq inandım səhərdən axşamadək.

Nə yar dönüb geri, Yasin, qayıtdı biryolluq,
Nə gözləməkdən usandım səhərdən axşamadək.

* * *
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Mənimlədir acı hicran o gündən indiyədək,
Sızıldayır bu  şirin can o gündən idiyədək.

Dedin gedəndə ki, imkan tapıb qayıtmalısan,
Nə oldu, tapmadın imkan o gündən indiyədək?

O vaxt özün deməyirdinmi: səbrin azdır, bəs?
Çoxaldı, ay sənə qurban, o gündən indiyədək?

Sağ ol ki, tək deyiləm bir təhər başım qarışır,
Qəmindi, ey pəri, mehman o gündən indiyədək.

Görünməsin sənə asan bu ayrılıq, mən ölüm,
Dözərdi hansı bir insan o gündən indiyədək?

Təsəlli Yasinə, əlbətt ə, bir ümiddi, fəqət,
Sızıldayır o da pünhan o gündən indiyədək.

* * *
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Dünən gözəl balamın beş yaşın da qeyd etdik,
Gözəl boyun-buxunun, göz-qaşın da qeyd etdik.

Şirin şeir deməyindən də orda söz düşdü,
Sığallayıb başını yaddaşın da qeyd etdik.

Bəzənməyindən onun söhbət açdıq ardınca,
Danışmağın, yerişin, üst-başın da qeyd etdik.

Bir az müəlliməsindən danışdıq, əlbətt ə,
Ayan, Cavad kimi dost-yoldaşın da qeyd etdik.

Ayaq, dil açdığı vaxtın, onun birinci sözün,
Sonuncusun, təzəsin, nimdaşın da qeyd etdik.

Düz üç saat danışıb güldük işlərindən onun,
Gəlinciyin, nağılın, beşdaşın da qeyd etdik.

Şükürlər Allaha, Yasin, kefi m bu gün sazdır,
Dünən gözəl balamın beş yaşın da qeyd etdik.

* * *
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Dolsun eşq ilən hər vuran ürək,
Gülsün üzdə hər arzu, hər dilək.

Sən gələn günü, əsmərim mənim,
Yağmasun yağış, əsməsin külək.

Parlasun Günəş ayrı şövq ilən,
Çıxsun, ey pəri, seyrə gül-çiçək.

Gözlər oxşasun cümlə hər nə var,
Həm bu təmtəraq, həm bu bər-bəzək.

Qoy dəniz susub dalğalanmasun,
Salsun eşqdən göydə quş lələk.

Çox baş ağrıdır takkatukları,
Ta dolanmasun göydə kəc fələk.

Bir də qüssə-qəm səs çıxarmasun,
Çəksin öz köçün dərd uzaq gərək.

Bir də Yasin o örtməsün üzün,
Ki, bu afəti biz də bir görək.

* * *
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Düz tapmısan biz ol dili-viranələrdənik,
Oxşarlarıq, fəsileyi-pərvanələrdənik.

Eşqin yolundan ayrı yolu qabul etmərik,
Biz də bu yol camatına həmxanələrdənik.

Bizdən qabaq da eşqdə Məcnunlər olub,
Gizlətmirik ki, biz də o divanələrdənik.

Öz canımızdan indi daha  bixəbərlərik,
Aləmdə çünki hər şeyə biganələrdənik.

Piri-xərabatın ən əziz dostlarındanıq,
Mey nuş edənlərik, biz o məstanələrdənik.

Çoxdan bilir kimik, tanıyır saqi həmqədəh,
Dostuq onunla - sakini-meyxanələrdənik.

Yox ehtiyacımız hələlik məsləhətlərə,
Əlaçıyıq bu dərsdə, fərzanələrdənik.

Yasin, bizim nə millətimiz var, nə ölkəmiz,
Biz kimsəsiz o aşiqi-cananələrdənik.

* * *
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Yar mənə zülm etməyə daim məcal etsin gərək,
Etdiyi zülmün də o dilbər həlal etsin gərək.

Çəksin aşiq dəmbədəm dərd, görsün hicran atəşin,
Vəsli bu dünyadə ancaq ehtimal etsin gərək.

Aşiqi-sadiq hara, eşq içrə rahətlik hara,
Xoş günü ömründə o ancaq xəyal etsin gərək.

“Lütfünə cananənin mən neynəmişdim layiqəm”,
Öz-özündən o bunu hər gün sual etsin gərək.

Eşqdə, Yasin, gileylənmək yaraşmaz aşiqə,
Etdiyi hər bir şeyi aşiqmisal etsin gərək.

* * *
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Nə xoş, ey könül, bizə zülm edir bu gözəl, bu 
incə, zərif mələk,

Bu qədər qəmi çəkib eşqdə, fəqət incimir bu zəif 
ürək.

Mənə yaxşı bax, üzülüb canım, nə səbir qalıb, 
nə də hövsələ,

Görə bilsən işdi o dilbəri ona dərdimi danış, 
ey külək.

De ki, gözləyir səni aşiqin, gözü yoldadır,
əli göydədir,

De, uzatmasın,ölür aşiqi, tələsib gəlib, 
eləsin kömək.

Bu ürək onu unudan deyil, ürəyimdədir, de, 
onun yeri, 

Onu səsləyir bu qədər ümid, bu qədər həvəs, 
bu qədər dilək.

Daha Yasinin içi göynəyir, başı ağrıyır, dili 
qatlanır,

Bu nə bəxtdir ona yazmısan, fələk, ey fələk, 
fələk, ey fələk.

* * *
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Varmı görəsən hüsnü məlahətdə sənin tək,
İsmətdə, gözəllikdə, ləyaqətdə sənin tək? 

Yay tək əyilər sərv ağacı qəddini görsə,
Aləmdə gözəl yox belə qamətdə sənin tək.

Ey ləbləri qönçə, saçı sünbül, gözü nərgiz,
Gül yoxdu zərif, incə təbiətdə sənin tək.

Gördüm, gözəlim, qeyri gözəl mən nə Vətəndə,
Vallah, nə də bir özgə vilayətdə sənin tək.

Sultanlıq ədası edir hərçənd çox afət,
Olmaz biri də əsl-nəcabətdə sənin tək.

Şəkkərdi dilin, dürr tökülür hər danışanda,
Yoxdur, gözəlim, nitqü bəlağətdə sənin tək.

Yasin, yetişib vəslə sevənlər hamı çoxdan,
Yoxdur qalan aşiq daha möhnətdə sənin tək.

* * *
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Bir ömrdür ki, güşeyi-həsrətdə qalmışıq,
Qəm-qüssə ilə vadiyi-möhnətdə qalmışıq.

Əğyarə verdi könlünü bizdən nə gördü yar?
Bir bilmədik bu illəti, heyrətdə qalmışıq.

Çoxlar bu yolda qəm yükünə tab qılmadı,
Əvvəlki tək bizik ki, bu niyyətdə qalmışıq.

Biz sadiqik bu yolda ümid ilə həmsəfər,
Dünya qocaldı biz həmən heyətdə qalmışıq.

Eşq əhli verdi canını yetdi muradına, 
Yasin, bizik bu xaneyi-qürbətdə qalmışıq.

* * *
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Ey könül, hicrdə əfl akə fəqanın çixacaq,
Səbr qıl, qılmasan əlbətt ə ki, canın çıxacaq.

Ey rəqib, bəsdi yalan söylədiyin dildarə,
Bir elə keçməz əminəm ki, yalanın çıxacaq.

Hər nə iş görsən əgər bir düşün əvvəl, çünki,
Qarşına etdiyin hər yaxşı-yamanın çıxacaq.

Etmə dərd oxlarını, ey pəri, heç kəm məndən,
Ürəyindən, nə qədər varsa tikanın, çıxacaq.

Bu fəqir aşiqinə hər nə əlindən  gəlir et,
Bütün aləmdə, inan, namü nişanın çixacaq.

Yasinə rəhm elə, yə›ni elə nə zülmün var,
Ona  zülm etmək ilə sanma ziyanın çıxacaq.

* * *
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Öncədən səs-səmir gəlib çıxacaq,
Yaxşı-pis, hər nədir, gəlib çıxacaq.

Başıma qüssə, qəm, kədər hamısı,
Gələcək birbəbir, gəlib çıxacaq.

Bu yaxınlarda görmüşəm həsirin,
Həm də Məmmədnəsir gəlib çıxacaq.

Bircə sən oxşamır, gəlib çıxasan,
Cürbəcür daş-dəmir gəlib çıxacaq.

Sən özün gəlməsən də billəm ki,
Ağlıma yüz sətir gəlib çıxacaq.

Sonra, Yasin, sətirlər ardınca,
Fikrimə bir şeir gəlb çıxacaq.

* * *
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Adətdi düşüb eşqə əziyyət çəkər aşiq,
Yetməkçün əziz yarına zillət çəkər aşiq.

Ah-naləsi, fəryadı yetər ərşi-səmayə,
Qəmdən əyilər qaməti, xiff ət çəkər aşiq.

Bir dəm də vüsalın yolu həmvar ola bilməz,
İllər boyu bu yolda məşəqqət çəkər aşiq.

Axır ki, yetişsin deyə dildarına bir gün,
Çox zülm-bəla, dərd, müsibət çəkər aşiq.

Ağlar gözünün qarəsidir yar, o səbəbdən,
Canan üzünü görməyə həsrət çəkər aşiq.

Bəzən deyər, ey dil, daha bu eşqdən əl çək,
Sonra utanıb xeyli xəcalət çəkər aşiq.

Car eyləməz öz eşqini, can içrə əzizlər,
Hər dərdini Yasin kimi xəlvət çəkər aşiq.

* * *
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Kimisə gözləyirdi bir dustaq,
Elə tir-tir əsirdi bir dustaq.

Daha çəkmişdi gözlərin yoldan,
Oturub qəm çəkirdi bir dustaq.

Elə bil dövrəsində yox kimsə,
Elə bil bir səbirdi, bir dustaq.

Heç kimi yoxdu bir həsirdi bu gün,
Bir o Məmmədnəsirdi, bir dustaq.

Onu bərkitdi illər ağzında,
Sanki ta daş-dəmirdi bir dustaq.

Bərk sıxıb qəlyanın dodaqlarına,
Vaxt udub, dərd əmirdi bir dustaq.

Bir qıza bir bəyaz  göyərçinlə,
Bir öpüş göndərirdi bir dustaq.

Gözlərindən asıb  azadlığını,
Əsnəyib, gərnəşirdi bir dustaq.

Qara bəxtin əliylə fi krində,
Bir uzun yol çəkirdi bir dustaq.

Qapısın, Yasin aç, ümid qapısın,
Nə desən müntəzirdi bir dustaq.

* * *
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Hər günüm ömr ağacından tökülən bir yarpaq,
Hər ümid vaxtın əliylə üzülən bir saplaq.

Odlanır gündə ürək dərd ilə dağlandıqca,
Bu ürək dağları qəm-qüssələrimçün yaylaq.

Hədəfi m gözlərimin görmədiyi yüksəklik,
Arzular qəm küləyiylən dağılan toz-torpaq.

Könlüm olmuş elə bil qan çanağından bedtər,
Gözlərim mənbəyi könlümdəki bir cüt şırnağ.

Yasina, yoxdu həyatımda səlamət bir gün
Dərd əli etdi bütün ömrümü cırmaq-cırmaq.

* * *
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Çalma, ey mütribi-bəzm, indi rübab vaxtı deyil,
Ölürəm, saqi, yaxın durma, şərab vaxtı deyil.

Bizi onsuz da o cananə eşitmir, gəl edək,
Canı ol şuxə fəda, indi xitab vaxtı deyil.

Keçib, ey dil, deyəsən artıq iş-işdən, bəsdir
Lütfünü umma onun, gecdi, səvab vaxtı deyil.

Yanmağın qəm közü üstündə könül xeyri nədir?
Yaxma cismin oda bihudə, kəbab vaxtı deyil.

Sorma, ey dil, öz-özündən ki, günahın nə idi
Öl, bu sərsəm suala indi cavab vaxtı deyil.

Nə itirdim, nə qazandım bu məhəbbətdə-demə,
Ey könül, keçmiş ola, indi hesab vaxtı deyil.

Ömrünü vermisən artıq yelə, Yasin, bəsdir,
Çox giley etmə gəl, ey xanəxərab, vaxtı deyil.

* * *
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Bir qızıl qum, bir izdi, bir sahil,
Bu gecə kimsəsizdi bir sahil.

Ağ köpüklər yuyub, külək süpürüb,
Bu gecə tər-təmizdi bir sahil.

Ayağın gündə dalğalar yalayır,
Deyəsən çox ləzizdi bir sahil.

Döyüşür göy Xəzərlə, hərdən də
Barışır, çox qəlizdi bir sahil.

Yoxdu Yasin, yaxında bir kimsə,
Bir mənəm, bir dənizdi, bir sahil.

* * *
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Künci-bəladə təngə gəlib nalədən könül,
Qəm qəddin əydi, bedtər olub halədən könül.

Göz yaşı tökdü qönçeyi-ümmidi üstünə,
İçdikcə oldu məstü xumar jalədən könül.

Hicran qəmi dağ üstə ona öylə çəkdi dağ,
Fərqlənməyir çəməndə qızıl lalədən könül.

Qəm xəncəriylə parə olub, nalə eyləyir,
Gəl gör, nə qədr parəvü pərkalədən könül.

Yasin, gəlib əlac eləmir yar dərdimə,
Künci-bəladə təngə gəlib nalədən könül.

* * *
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Aşiqini yad elədin, çox sağ ol,
Gəldin onu şad elədin, çox sağ ol.

Gör necə bərbad idi könlüm evi,
Sən onu abad elədin, çox sağ ol.

Qoy yetişim vəslə, dedim, sevgilim,
Lütf ilə imdad elədin, çox sağ ol.

Qəm məni salmışdı qəfəs küncünə,
Rəhm edib azad elədin, çox sağ ol.

Ahu-zar idi dilimin hər sözü,
Yaxşı ki, dilşad elədin, çox sağ ol.

Aşiqini xar edən əğyar evin,
Qəhr ilə bərbad elədin, çox sağ ol.

Vəsf eləyir şer ilə daim səni,
Yasini ustad elədin, çox sağ ol.

* * *
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Vətəni sev, başın üstündə damın qədrin bil,
Damın altındakı hər bir adamın qədrin bil.

Uşağa, qadına, ağsaqqala hörmət göstər,
Hər zaman duz-çörəyin, düz kəlamın qədrin bil.

Gördüyün hər nəfər insanla salamlaş bir-bir,
Verginən borcunu haqqın, salamın qədrin bil.

Hər şey aləmdə bir ustadın əlindən çıxdı,
Belə qüdrətlə qurulmuş nizamın qədrin bil.

Şaha hörmət eləməklə daha iş qurtarmır,
Təri üstündə ver haqqın, qulamın qədrin bil.

Bir də, Yasin, çalış israfçılığa yol vermə,
Hər çöpün, hər dənənin, hər qramın qədrin bil.

* * *
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Bu yalvarışlarıma qoymayır məhəl bu gözəl,
Boğur kədər, qəm, üzür dərd, uzatmır əl bu gözəl.

Nazıyla oynamağımdan həvəslənirdaha da,
Olur uşaq kimi çox ərköyün, dəcəl bu gözəl.

Qanım, günüm qara dərdim böyük, canım kövrək,
Qənimdi bir qara bəxtimlə üstəgəl bu gözəl.

Zaman dəyişdirib, əlbət, deyir, tanış-bilişim,
Deyildi heç bu qədər qaniçən əzəl bu gözəl.

Bu eşq evin fələk alt-üst edər, deyirdi hamı,
Yanıldılar ona dərddən qoyub təməl bu gözəl.

Əzazil olsa da, Yasin, işində ustaddır,
Dağıtdı can evimi, yıxdı çox gözəl bu gözəl. 

* * *
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Bölünür yol adam-adam elə bil,
Uzanır dil haram-haram elə bil.

Böyüyür dərd ürək-ürək, gün-gün,
Gödəlir ömr inam-inam elə bil.

Kor olur bəxt nişan-nişan, göz-göz,
Tələsir vaxt aram-aram elə bil.

Dağılır ağ yalan,yalan dünya,
Sökülür Göy nizam-nizam elə bil.

Oxunur Yasinin duası daha,
Kəsilir söz salam-salam elə bil.

* * *
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Hicrində çəkən naləvü əfqan özüm oldum,
Qəm məhbəsinin sakini - nalan özüm oldum.

Qan ağladı əfqanımı gördükcə buludlar,
Həsrətdə qalıb gözləri giryan özüm oldum.

Lalə yanağın, qönçə ləbin gördüyüm andan,
Qəlbi, cigəri, sinəsi al qan özüm oldum.

Yığdım başıma aləm içində nə ki, qəm var,
Qəm ləşkərinin cənginə meydan özüm oldum.

Qurban sənə ollam deyən, ey gül, çox olubdur,
Allahə şükr ki, sənə qurban özüm oldum.

Sevdim səni, sevdikcə bu dünyanı unutdum,
Ömrün sənə həsr eyləyən insan özüm oldum.

Məcnunu da, Fərhadı da, Yasin, mənəm əsrin,
Qismət belədir: aşiqi-dövran özüm oldum.

* * *
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Səcdə etməkdir o şuxə əvvəl ayinim mənim,
Sən deyən əfsanədir, zahid,  budur  dinim mənim.

Yox qərarım, getmiş əldən ixtiyarım, neyləyim,
O gedəndən qalmayıb  bir zərrə təmkinim mənim.

Yoxdu dözməkdən səva  hicranə bir yol, ey könül,
Vəslə ümmiddir hələ könlümdə təskinim mənim.

Əl çəkib yar höccətindən aşiqə rəhm eyləyər,
Aqibət bir gün gələr, var böylə təxminim mənim.

Gərçi dildən düşmüşəm, yad eyləmir bir dəm məni,
Bir şirin  dilnən neçin ol lə›li-şirinim mənim.

Nazını tərk eyləməz, qılmaz güzər, etməz nəzər,
Harda düşmüş natəvan biçarə miskinim mənim.

Mən öləndən sonra bəlkə lütf edib qoysun qədəm,
Qəbrim üstə başlasın avazla “Yasinim mənim”.

* * *
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Açılıb eyni gülür şövq ilə aləm, aləm,
Dolanır hər nə var ətrafdə xürrəm-xürrəm.

Bəzənir nazlı mələk tək kəpənəklər, bəh-bəh,
Güzgüdür ağ ləçək üstündəki şəbnəm, şəbnəm.

Su atır Göy qışın ardınca gözündən xoş-xoş,
Üzümüzdən, gözümüzdən yuyulur qəm, qəm-qəm.

Tut ucundan yağışın çıx göyə addım-addım,
Düşməz, əlbətt ə, bu imkan ələ hər dəm, hər dəm.

Qanı donmuşdu, ağarmışdı bu dünya, dünya,
Gətirib gəldi bahar dərdinə məlhəm, məlhəm.

Yer Göyə, Göy Yerə bağlandı, ay Allah, Allah,
Oldular Yasinə bu yaz günü həmdəm, həmdəm.

* * *
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Dilimdə ismini, ey gül, şüar edib gəldim,
Düşünmədim, bunu biixtiyar edib gəldim.

Mənim bu yerdə nə dostum, nə həmdəmim vardı,
Bu ömrü bircə sənə etibar edib gəldim.

Üzürdü şübhəli, sərsəm fi kirlər, axirdə,
Nə vardı başda bütün bir kənar edib gəldim.

Ürək sıxıldı kədərdən, dilim dilimləndi,
Yolunda könlümü qəmlə qubar edib gəldim.

Bir eşqi saxladım, ey gül, könüldə izzətlə,
Qalan nə varsa bütün ixtisar edib gəldim.

Yedim doyunca kədər, qəm su içdim üstündən,
Bu cür şirin-şirin əvvəl nəhar edib gəldim.

Xudayə eşqimi, Yasin, gələndə dünyayə,
Könüllə nəfs arasından həsar edib gəldim.

* * *
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Məni güldürməyin gülən deyiləm,
Daha yalvarmayın gələn deyiləm.

Mənə bəsdir, a dostlar, öz dərdim,
Özgə bir dərdi heç bölən deyiləm.

Mənə üz vurmayın bu hay-küydə,
Ölməli çoxdu mən ölən deyiləm.

Yediyim qəmdi dadlı, ləzzətli,
Yeyirəm, yaxşı-pis bilən deyiləm.

Gözlərimdən axır qoy axsın yaş,
Nə deyirsiz deyin silən deyiləm.

Belə ömr eyləmək şirindi şirin,
Mənə üz vurmayın ölən deyiləm.

Göz vurub Yasinin yaman gününə,
Məni güldürməyin gülən deyiləm.

* * *
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Dərdi dərd dar günü dursun deyə  dəstək, çəkirəm,
Canda qəm  çəkməyə həm var ki bir  istək, çəkirəm.

Qarasından günümün indi bu dünya danışır,
Üzünə səbrdən  hərçənd ağ örpək çəkirəm.

Ölmüşəm, gəl məni yerdən götür, ey gül, nolur,
Çəkməz aləm bu qədər dərdi ki, mən tək çəkirəm.

Öz xoşumlandı məgər qəm çəkirəm? Könlümdür,
Elə sakitcə pıçıldar: bala çək, çək, çəkirəm.

Dilbərim dərdimi duysun deyə çox dad elədim,
Dedi: – Get dərdini zəhmət çək özün çək, çəkirəm.

Hərə bir məzhəbə qulluq eləyir, mən də seçib,
Özümə dərd avarın çəkməyi məslək, çəkirəm.

Qoy görüb halımı, tən eyləməsinlər, Yasin,
Mənə xoşdur bu müsibətləri çəkmək, çəkirəm.

* * *
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Bu nə dərddi qandı könlüm, bu nə oddu yandı 
könlüm,

Qəm əliylə gündə yüz yol, kəsilib budandı 
könlüm.

Dedilər ki, eşqə düşmə, yanacaqsan orda qafi l,
Eşidib eşitdiyindən su kimi bulandı könlüm.

Qınayan tapıldı tez-tez, sınayan da oldu hərdən,
Giley etdi çaşdı, sonra, yenə bərk  utandı könlüm.

Bu yazıq nə gün görüb ki, düşüb eşqə müfl is oldu,
Nə qədər bunun dalınca görəsən qazandı könlüm.

Çox ümid verənlər oldu, çox ürək açanlar oldu,
Nə deyim, olanlar oldu, eşidib inandı könlüm.

Deyil iddialı, Yasin, ona bəsdi dərdi yarın,
Beləcə öz- öz qəmiylə gözü tox dolandı könlüm.

* * *
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Oldu dərdin, qəmin çələngi mənim,
Bəxtin ən qarə, tünd rəngi mənim.

Daşa dönmüş ürək, könül o gülün,
Arzunun, istəyin cəfəngi mənim.

Muradım yarı görmək olmuşdu,
Yol mənim, at, yəhər, üzəngi mənim.

Cövr onun, zülm onun, kəramət onun,
Dözümün, səbrin ən nəhəngi mənim.

Yasin, ömrümdə hər nəyim var onun,
Ona aid sözün qəşəngi mənim.

* * *
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Üç gün əvvəl yuxumda köz gördüm,
Bir cüt ağlar, kədərli göz gördüm.

Bir yanaqdan axırdı billur yaş,
Qayğılı, qəmli, solğun üz gördüm.

Dünən axşam ümidlərim yandı,
Ondan əvvəl yuxumda köz gördüm.

Üç gün əvvəl yuxumda azmışdım,
Sonra ot basmış ensiz iz gördüm.

Hələ, Yasin, bu gün şeir yazıram,
Üç gün əvvəl yuxumda söz gördüm.

* * *
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Verir sitəm mənə hicran, nə istəyir, nə bilim,
Düşübdü üstümə dövran, nə istəyir, nə bilim.

Tutub yaxamdan ümid hey sual-cəvab eləyir,
Soruşma, ay sənə qurban, nə istəyir, nə bilim.

İlahi, çəkmir əlin dərd-sər, bəla məndən,
Atır şər üstümə böhtan, nə istəyir, nə bilim.

Usanmadan gecə-gündüz könül fəqan eləyir,
Bu dərdə yoxdusa dərman, nə istəyir, nə bilim.

Ümid yeyib dolanır can, yatıb-durur qəmlə,
Var isə bir belə imkan, nə istəyir, nə bilim.

Veribdi hər şeyi Pərvərdigar səxavətlə,
Bu nankor indi bəs Ondan nə istəyir, nə bilim.

Vüsal umur, üzə bir bax, bu bihəya könlüm,
Tutubdu gözlərini qan, nə istəyir, nə bilim.

Nə can çıxır, nə də ki canan öldürür, Yasin,
Bu can nə istər, o canan nə istəyir, nə bilim.

* * *
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Eşqi baxdım balıqdan öyrəndim, 
Sevməyi sarmaşıqdan öyrəndim.

Ümidi yolların ağında gəzib,
Səbri yırtıq çarıqdan öyrəndim.

Küsməyi bir bənövşədən, öpüşü
Axşam aydın üfüqdən öyrəndim.

Ağlamaq elmini buludlardan,
Gülməyi ağ işıqdan öyrəndim.

Dəli etmək də bir peşəymiş, onu
Telləri pırtdaşıqdan öyrəndim.

Sözü, Yasin, bu cür şirin deməyi
Bir tanınmış aşıqdan öyrəndim.

* * *
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Asmışam, boynumda qəmdən bir çələngim var 
mənim,

Çəkdiyim dərddəndi solğun böylə rəngim var 
mənim.

Bax, yəhərlənmiş ümidlən bir muradım atı var,
Çox şükürlər ki, səbirdən bir üzəngim var mənim.

Ey mənim gülçöhrəli nazəndə yarım var - deyən,
Gül nədir, güldən gözəl, güldən qəşəngim var 

mənim.

Gəzdirər çiynində aləm, mən çıxardım başıma,
Göz yaşımla dopdolu bir cüt səhəngim var mənim.

Var gümanım haqq özü lütf ilə imdad eyləyər,
Çünki bir heybətli kor nəfsimlə cəngim var mənim.

Hap-gopum var, şairəm bənd olmayın, ey əhli-eşq,
Adətimdir ağlamaq, hərdən cəfəngim var mənim.

Yasina, fəxr eyləmə eşq içrə dərdim var deyə
Səndəki dərddir, məgər ondan nəhəngim var mənim. 

* * *
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Yar çıxıb getdi xəlvət, incimədim,
Dönmədi xeyli müddət, incimədim.

Məgər üz vardı ondan inciməyə,
İnciyib getdi əlbət, incimədim.

Çoxu çox pis danışdı haqqımda,
Uzanıb getdi söhbət incimədim.

Dedilər yarı, etdiyin az edib,
Razılaşdım o saət incimədim.

Mən ki, kin saxlayan deyildim axı,
Elə onçun da əlbət incimədim.

Beləcə yaxşı, yaxşı yandırdı,
Məni, Yasin, bir afət, incimədim.

* * *
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Usandı qisməti qəm, dərd, əzab olan könlüm,
Rəfi qi eşqdə zülm-iztirab olan könlüm.

Dilim-dilim kəsilib doğranıb od üstündə,
Sızıldar indi qəmindən kəbab olan könlüm.

Çətin ki, bir də sağalsın, sınıq-sınıq, bərbad,
Əlində tifl i-bəlanın xərab olan könlüm.

Xəyali-vəslilə guya xumarlanır xoş-xoş,
Özüyçün öz qanı hər gün şərab olan könlüm.

Varaqlanısa da hərdən, oxunmayır, Yasin,
Bu əhli-eşqə bir örnək kitab olan könlüm.

* * *
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Elə daim xəyal edər çox adam,
Nəyisə ehtimal edər çox adam.

Çox adam axtarar günahkar adam,
Öz-özündən sual edər çox adam.

Bir çoxu xoşlamaz bağışlamağı,
Nə verirsə halal edər çox adam.

Çoxu vaxtdan giley-güzar eləyər,
Çox işi dar macal edər çox adam.

Çoxunun ağzı bir zəhər tuluğu,
Dilini qənd-bal edər çox adam.

Eşidib Yasinin uğurlarını,
Özünə dərd-məlal edər çox adam.

* * *
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Nə coşmusan sənə kim verdi bəd xəbər, Xəzərim,
Cilovla hirsini səbrinlə bir təhər, Xəzərim.

Günəş açıb gözünü, gərnəşir, baxıb özünə,
Səninlə güzgülənir o səhər-səhər, Xəzərim.

Sən Allah üz çevirib Aydan inciyib eləmə,
Bu axşam az yuyunub tez çıxıb gedər, Xəzərim.

Utandığından üfüqlər qızardı, gün batdı,
Yanaqlarında görüb axşamüstü zər, Xəzərim.

Üzün-güzün yuyur hər gün suyunda sahillər,
Dilinlə çək hara dəydinsə bir əsər, Xəzərim.

Səninlə söhbətə Yasin gələr, bu gün də gələr,
Darıxma gözlə onu, gözlə bir qədər, Xəzərim.

* * *
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Qönçeyi-xəndan olan bir gülümüz var bizim,
Ol gülə aşiq neçə bülbülümüz var bizim.

Gördüyümüz hər kəsə söyləyirik fəxr ilə
Gözləri nərgiz, saçı sünbülümüz var bizim.

Cövr eləyən yarımız, fi tnəkar əğyarımız,
Gör nə qədər bəndimiz, müşkülümüz var bizim.

Eşq odundan yanan sərsəri aşiqlərik,
Yellər ilə sovrulan köz-külümüz var bizim.

Yasin, ağırdır, odur dözmədi həmxanələr,
Sanma ki, bir möhnəti yüngülümüz var bizim. 

* * *
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Gəldim ki, mən də söz deyib, ey dost, çıxıb gedim,
Fikrin, təfəkkürün  şirəsindən  sıxıb, gedim.

Türkün dilin qəzəl dili sanmırdılar deyə,
Gəldim bu köhnə fi kri kökündən yıxıb, gedim.

Gördüm ki, bir böyük ədəbiyyat miras qalıb,
Gəldim bu yerdə mən də bir az vırnıxıb, gedim.

Məna evində  duzlu, şirin xəlq sözlərin,
İştahla, vermədən ara hər gün tıxıb gedim.

Var -gəl edib bir az dolaşım hikmət ölkəsin,
Əldən düşüb, bir az, yorulub, tıncıxıb gedim.

Yasin, böyüklər iz qoyub aləmdə getdilər,
Gəldim ki, mən də söz deyib ordan çıxıb gedim.

* * *
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Gülüzlü bir gözəlin həsrətin çəkir könlüm,
Uzun bir ayrılığın zillətin çəkir könlüm.

Nə iqtidarı var alsın o dilbərin könlün,
Nə bir qırıq nəzərin, diqqətin çəkir könlüm.

Qucaqlayıb gecə-gündüz dizin, başın, balışın,
Ömür boyunca onun xiff ətin çəkir könlüm.

Bu düşmüş olduğu eşqin həvəslə, can-başla,
Müsibətin yaşayır, möhnətin çəkir könlüm.

Ayaq əsir, əyilib bel, bu qəm, kədər  yükünü,
Çox əlləşir, çalışır, çox çətin çəkir könlüm.

Sədaqət andı içib, söz verib, zaman götürüb,
Bu yolda can qoyub öz xidmətin çəkir könlüm.

Açılmayıb üzü can dəftərində duyğuların,
Sevimli duyğuların qeyrətin çəkir könlüm.

Qəm adlı məhbəsə sakindi, Yasin, illərdi,
Yavaş-yavaş oturub müddətin çəkir könlüm.

* * *
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Ey nigarın soraqlayan könlüm,
Dərdü qəmdən qan ağlayan könlüm.

Ey zərif bir gülün fərağında,
Dağ qürurun ayaqlayan könlüm.

Öz ömür dəftərin gözündə yaşı,
Ey dəmadəm varaqlayan könlüm.

Dərdi qəlbində top-top, üst-üstə,
Dar günüyçün qalaqlayan könlüm.

Baş qoyub ümmid adlı yastığına,
Ey xəyalın qucaqlayan könlüm.

Dözginən səbr edib bu sevdadə,
Bağrın, ey qüssə dağlayan könlüm.

Arxayın gəz ki, şad olar, Yasin,
Ümidin yarə bağlayan könlüm.

* * *
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Danış, danış, nə qədər istəsən, danış, ürəyim,
Gəlir səsin mənə, əlbətt ə çox tanış, ürəyim.

Yetişməyib hələlik istirahətin vaxtı,
Çalış, çalış gecə-gündüz çalış, çalış ürəyim.

Veribdi dərdi özü qurban olduğum, səbr et,
Çevirmə qismətinə üz, barış, barış, ürəyim.

Qarışqa zülmünü çəkdin, əziyyətin batmaz,
Ümidlərin ətəyindən yapış, yapış, ürəyim.

Ovundur ağrın alım, Yasinin ümidlərini,
Danış içində onunla danış, danış, ürəyim.

* * *
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Qurtarmır ahü zarım, yoxdur bir ayrı karım,
Gəlməzmi rəhmə yarım, bitməzmi intizarım.

Zülm əhli olmur  islah, var çünki xeyli məddah,
Dünyayə yoxdur, Allah, bir zərrə etibarım.

Əfl akı tutdu ahim, bir tək Odur pənahım,
Nə idi bəs günahım, qılmır nəzər nigarım.

Qəmlə keçir həyatım, ömrüm-günüm, saatım,
Yoxdur fəqət nicatım, ölməkdi son qərarım.

Bir sözlə, pisdi halım, rəhm eyləmir bu zalım,
Düşmüş qaçaq vüsalım, dərdimdi cümlə varım.

Yox böylə dərdə dərman, yox, Yasin ayrı imkan,
Bihudədir bu əfqan, artıq gedib qətarım.

* * *



241

Gecdi, hərçənd, yatmayıb bir adam,
Yuxusun balla qatmayıb bir adam.

Götürüb baş qaçıb gedib yuxusu,
Qaçıb ardınca çatmayıb bir adam.

Səbrin həsrətdə dərd alıb aparıb,
Onu, əlbətt ə, satmayıb bir adam.

Vaxtı öldürməyib yatıb yuxuda,
Günaha bunca batmayıb bir adam.

Hardasa bir hənirti var, Yasin,
Yuxusu yoxdu yatmayıb bir adam.

* * *
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Olmayan hüsnünün heyranı olar tək-tək adam,
Dilbərim, çoxdu bu fi krimdə mənə dəstək adam.

Əməliylə çoxunun sözləri heç düz gəlməz,
Azdı aləmdə bu gün doğru, dürüst, gerçək adam.

Bəhsə girməz bu gözəllikdə səninlə bir kəs,
Sənə çatmaz  biri, olsa  nə qədər göyçək adam.

Dözə bilməz qəmi-hicrində, inan ki, heç kim,
Ola illah da o, incə, zərif, kövrək adam.

Addım-addım gedirəm eşq yoluyla, Yasin,
Azdı dünyadə mənim tək belə düz məslək adam.

* * *
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Səbəbin bilmirəm, ancaq səni çox istəyirəm,
Bu zarafat deyil, əlbətt ə ki, yox,  istəyirəm.

Xəbərin yoxdu,  bilirsən nə qədər istəyirəm,
Lap çox ey, hətt a özümdən belə çox istəyirəm.

Gözlərindən bu qara bəxtimə bir zərrə işıq,
Kipriyindən canıma gündə bir ox istəyirəm.

Güləcəksən eşidib bəlkə də bu sözlərimə,
 Gözümü, könlümü bu eşqdə tox istəyirəm.

Nə deyirlərsə inanma sənə bu Yasindən,
Səbəbin bilmirəm ancaq səni çox istəyirəm.

* * *
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Öz gözlərimdə bir acı həsrət göyərdirəm,
Könlümdə xeyli vaxtıdı möhnət göyərdirəm.

Fikrim cıdır düzündə gedib köhlənin çapır,
Könlümdə bir murad ilə vüslət göyərdirəm.

Əlbətt ə, arxayın gəzib işsiz oturmuram,
Çox möhtəşəm zəfərlərə fürsət göyərdirəm.

İllərdi bir kəsik Qarabağ həsrətindəyəm,
Əqlim  başımdadır daha qeyrət göyərdirəm.

Könlümdə qəhrəman, ulu türkün ümidlərin,
Bir kimsə bilməyir hələ xəlvət göyərdirəm.

Məlum məsəldi ot kökü üstündə ot bitər,
Fikrimdə mən bu şövqilə millət göyərdirəm.

Qaldı gözündə arzusu ismətli qızların,
Qəlbimdə haqsız aləmə nifrət göyərdirəm.

Dünya mənimlə qurmalıdır öz saatını,
Fikrimdə səbr ilə belə niyyət göyərdirəm.

Yasin, yox özgə bir yolum, əlbətt ə, mən belə
Ömrün nəhayətində səadət göyərdirəm.

* * *
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Ey könül, tutma dilə yarı, gedir qoy getsin,
Unudub əhd ilə ilqarı, gedir qoy getsin.

Nə qədər sən də dedin, mən də dedim, xeyri nədir,
Tanımır evyıxan əğyarı, gedir qoy getsin.

Bir cavab gözləmə ondan daha ümmid verəsi,
Səbəbin sorma, səni tarı, gedir qoy getsin.

Dolanırdıq biz onun başına pərvanə kimi,
Yandırır indi bu rəftarı, gedir qoy getsin.

Nə xəta eyləmişik ki, toxunub xatirinə,
Baxmayıb indi bizə sarı, gedir qoy getsin.

Müşkül işdir dönə fi krindən o tərsin biridir,
Eyləmə boş yerə israrı, gedir qoy getsin.

Yasinin canına, ey dil, səni bax, and verirəm,
Daha incitmə o dildarı, gedir qoy getsin.

* * *
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Eşq sevdasına düşdün əlini üz candan,*

Hər nədən üzsən əgər üzməginən canandan.

Səbri, ey dil, sipər et dövrənə daim, çünki
Üstünə eşqdə  qəmlər gələcək hər yandan.

Şövq ilə qoymusan öz yarına heykəl canda,
Çək hasar dövrəsinə qanə batan peykandan.

Qorxudur nari-cəhənnəmlə bizi zöhd əhli,
Bundan artıq nəyi gözlərsən axı nadandan.

Məktəbi-eşqdə kim istəsə  məqbul olsun,
Alsın əla gərək o dərsi-qəmi-hicrandan.

Ömrünü istəsə hərgah o pərivəş səndən,
İmtina eyləmə, Yasin, belə bir imkandan.

* * *

* Beyt Ə.Nəzərlinindir
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Bir dəm bu gözüm özgəyə gər baxsa kor olsun,
Ondan sora könlümdə nə atəş, nə qor olsun.

Ah nalə çəkib ağlayım ömrüm boyu sənsiz,
Daim görünən gözlərimə qarə tor olsun.

Bir dəfə yalan mən sənə gər söyləmişəmsə,
Qoy gördüyüm ömrüm boyu zülm ilə zor olsun.

Etdimsə sənə bir kərə ömrümdə xəyanət,
Qismət mənə qoy vaxtsız ölüm, qarə gor olsun.

Əğyar axı  bir şey yoğurub yapmadı, qoyma,
Sahib, gözəlim, könlünə bir müftəxor olsun.

Bir qeyrisinə könlümü versəm əgər, ey gül, 
Qarğış eləyib Yasinə de: “Gorbagor olsun”.

* * *
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Mənə, ey gül, dedilər aşiqi-rüsva demisən,
Vermərəm mən ona dil, gəlsə də dünya, demisən.

Mənə kim aşiq olub çoxdan o dünyalıq olub,
O zəifçün deyil əsla belə sevda demisən.

O hara, mən hara qoy eyləməsin vəslə ümid,
Etməsin məndən onu bir də təmənna demisən.

O nə qarğışdı elə etmisən, ey insafsız:
Ki, gərək ömrü boyu qalsın o tənha, demisən.

Demisən aşiqimin göz yaşı dərya olsun,
Qoy onu qərq eləsin biryol o dərya demisən.

Dönüb eşqimdə əgər şair olubdursa daha,
Qoy mənə həsr eləsin bir neçə misra demisən.

Dedilər ki, demisən Yasini dərdindən ölə,
Allah ağzundan eşitsin, necə əla demisən!.

* * *
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Halımı gör neçə müddətdi  xərab eyləmisən,
Yandırıb könlümü hicrində kəbab eyləmisən.

Mənə mey süz, dedim, ey saqi, dağılsın dərdim,
Gözümün yaşını bəsdir ki, şərab eyləmisən.

Bil ki, yerdən göyəcən razıyam, ey gül, səndən,
Zülm edib aşiqinə sən ki, səvab eyləmisən.

Yenə çox razı gəzir canan özündən, de görüm,
Nə deyibsən ona, ey dil, nə xitab eyləmisən?

Qəzəlimdən duyulur nisgili sənsizliyimin,
Dərdimi heç xəbərin varmı kitab eyləmisən?

Sənə əğyar ürəyin açdığını mən bilirəm,
Yaxşı,  bir söylə görüm, sən nə cəvab eyləmisən.

Yasina, möcüzədir, ölməmisən indiyədək,
O gülün bir bu qədər zülmünə tab eyləmisən.

* * *
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Bir az nigaranam o nazlı, şux mələk sarıdan,
Yox arxayınlığım həm bir sınıq  ürək sarıdan.

Nə üzlə vəsl üzünə taybatay açım qapısın,
Kasıbdı can evi, korluq çəkir bəzək sarıdan.

Gəlib, əlin ətəyindən uzun durub baxma,
Nə çəkdi ərz elə, ey səbr, əlin ətək sarıdan.

Əl açmışam mənə Göylər uzatsın əl, düzü heç
Belim də bağlı deyil ta bu kəc fələk sarıdan.

Gül eşqi gül kimi soldurdu qönçə arzuları,
Gətirməyib, nə deyim bəxtə, gül-çiçək sarıdan.

Gəlib-gedir gecə-gündüz, girinc olub yenə də,
Simicdi dərd dili yanmış ürək-dirək sarıdan.

Bu Yasinin gülü var söz  bağında rəngarəng,
Heç açmayaydı durub burda söz gərək sarıdan.

* * *
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Ey  könül, eşq adlı bir xülyayə düşdün tazədən,
Ahu sevdasında bir səhrayə düşdün tazədən.

Sən bu heyrət mənzilində bir zaman xab etmədin,
Ey gözüm, bir gözləri şəhlayə düşdün tazədən.

Ey gözüm yaşı, olursan mövc ilə qərq aqibət
Gövhər ümmidiylə bu dəryaya düşdün tazədən.

Narahatsan, ey könül, nolub sənə, nəql et görüm,
Yoxsa mən divanə tək sevdayə düşdün tazədən?

Ey mənim cananımı vəsf eyləyən söz-söhbətim,
Nitqdən surət tapıb mənayə düşdün tazədən.

Son zamanlar çırpınırsan, ey könül, neyçün belə,
Yoxsa bu Yasin kimi qovğayə düşdün tazədən?

* * *
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Allah bizim o sevgili dildarı saxlasın,
Gözdən, nəzərdən ol güli-rüxsarı saxlasın.

Lütf eyləsin Xuda, yetirib vəslə aşiqi,
Qoy nari-hicrdən bu giriftarı saxlasın.

Bizdən ki, nazü qəmzəni bir dəm əsirgəmir,
Qoy rəbbimiz o qəmzeyi-xunxarı saxlasın.

Aşiq odur ki, yarına  can təslim eyləsin,
Dözsün ölüncə dərdə, düz ilqarı saxlasın.

Qəmdən şikayət eyləməyi görmədik rəva,
Qurban olum Xudayə, səbəbkarı saxlasın.

Yasin, inanma Tanrı görüb ahü zarını,
Künci-qəfəsdə bülbüli-gülzarı saxlasın.

* * *



253

Dünya tanıyır şanlıdı, şöhrətlidi  Şirvan,
Söz sərvəri, söz kanıdı, qüdrətlidi Şirvan.

Çıxmış üzüağ taixin hər imtəhanından,
Dar gündə, çətinlikdə qətiyyətlidi Şirvan.

Hazırdı bölə son tikəsin dost-tanışıyla,
Daim ürəyi gendi, səxavətlidi Şirvan.

Şax tutdu müdam, sınmadı  heç vaxt qüruru,
Var öz sözü, öz fi kri, ləyaqətlidi Şirvan.

Torpaqları, insanları qiymətli, dəyərli,
Nemətlidi, dövlətlidi, sərvətlidi Şirvan.

Şair yetişir, söz cücərir hər qarışında,
Seyyiddidi, Sabirlidi, Səhhətdidi Şirvan.

Haqqın yoludur getdiyi yol, sapmadı əsla,
İmanlı, mərifətli, həqiqətlidi Şirvan.

Min illərə şahidlik edən tarixi vardır,
Qeyrətlidi, hörmətlidi, izzətlidi Şirvan.

Duzlu, məzəli söhbəti var, kimsə də doymaz,
Eyhamlı,  şirin dilli, xoş ülfətlidi Şirvan.

Hər məclisi sözlə bəzəyirlər bu diyarda,
İrfan naxışıyla belə  zinətlidi Şirvan.

Yasin, bu gözəl məmləkətin bənzəri yoxdur,
Bol süfrəlidi, nəğməli-söhbətlidi Şirvan.

* * *
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Tez-tez çıxır azadəliyə söz ürəyimdən,
Ardınca açır pəncərə göz-göz ürəyimdən.

Eşqiylə yanır bir gülün illərdi sərasər,
Dünya alışar düşsə ona köz ürəyimdən.

Göstərdi ona daima xoş üz, günah oldu,
Əl çəkmədi dərdin gecə-gündüz ürəyimdən.

Hərdən mənə zülm etdi qəmin, dinmədim əsla,
Çıxdım acığın sonra elə öz ürəyimdən.

Əvvəlcə gözümdən vurub əldən məni saldın,
Aldın nişan axirdə mənim düz ürəyimdən.

Bundan belə artıq yaramaz bir işə, Yasin,
Yatsın qoy onu, ta əlini üz ürəyimdən.

* * *
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Birdən yolunu, ey dil, o gülzarə salarsan,
Bir bunca şirin  canuvu azarə salarsan?

Aldanmayasan bir də o tərsayə, sayıq ol,
Oz boynunu bir həlqeyi-zünnarə salarsan.

Zülfü-siyəhin, ey pəri, nolar çək üzündən,
Ağ lövhəsinə qismətimin qarə salarsan.

Əndişədəyəm hər iki aləmdən, əzizim,
Birdən məni qəsd eyləyib avarə salarsan.

Hicran əvəzi zənbilinə bəxtimin axir
Nolar, bir ölüm adlı, gülüm, çarə salarsan.

O can evimi təmir edərsən qabağında,
Göz yaşıma layiq qoşa fəvvarə salarsan.

Altdan yazıb aşiq yaşayıb burda fi lan vaxt,
Üstdən də cavan şəklimi divarə salarsan.

Yasin, giley etmə dəxi, könlündə nə varsa,
Eşqiylə yarın yazdığın əşarə salarsan.

* * *
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Sən məni, ey gözəl sənəm, dərdə-azarə salmısan,
Dövrəmə qəm səfi n çəkib bəndü həsarə salmısan.

Diyari-yarə istədim edim səfər, səbəb nədir,
Sən yolumu qədəm-qədəm digər diyarə salmısan?

Sinəmə qoydun atəşı, atəşi-karivan kimi,
Könlümə, ey sevimli yar, gör nə şərarə salmısan?

Sən yenə baği-eşqdə qönçə çiçək tək açmısan,
Bülbülü nalan eləyib meylini xarə salmısan.

Bir quru candı dövlətim, eşqdə, amma sən məni,
Dərdü qəm ilə bir dolu türfə bazarə salmısan.

Bir tərəf iştiyaqi-can, bir tərəf ayrılıq qəmin,
Möhnət içindəyəm həmin, gərçi kənarə salmısan.

Sanma əbəs ki, məskənim meykədə küncüdür
mənim,

Yasini çünki orda sən rənci-xumarə salmısan.

* * *
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Bəsdi onlardan artıq az danışın,
İşinə onların siz az qarışın.

Özünüz  saldınız yolun ağına,
İndi  hədyan danışmayın, çalışın.

Keçirir ağuşunda hər gecəsin,
Küləyin, çovğunun, qarın, yağışın.

Alışıb zülmətin nəvazişinə,
Yaxşıdı, pisdi, göz yumun, alışın.

Onu bir vaxtı siz bəyənmədiniz,
İsidir indi göy kağız balışın.

Daha zülmətdən öyrənib dəyərin
Öpüşün, sevginin, şirin baxışın.

Küçənin etibarı sizdən çox,
Küçəyə məğlub oldunuz, barışın.

Küçənin qeybətin əmizdirir o,
Sulayır yolların yoğun naxışın.

Onu siz atdınız dünən küçəyə,
Bu gün ardınca artıq az danışın.

Eşidin Yasinin nəsihətini
Küçə qadınlarından az danışın.

* * *
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Məclisi-meyxanəyə pak olmayan qoy gəlməsin,
Dərdi-hicran ilə qəmnak olmayan qoy  gəlməsin.

Gəlsə də əcdadı məlumlar deyin gəlsin bura,
Gəlməmişdən aləmə xak olmayan qoy gəlməsin.

Qafi lü nadan nə bilsin badeyi-səhba nədir,
Məclisə hər əhli-idrak olmayan qoy gəlməsin.

Saqi qanından düzəldir aşiqin, mey cövhərin,
Dərd əlilə sinəsi çak olmayan qoy gəlməsin.

Dərdü qəmdən öncə qoy əfqanı tutsun göyləri,
Ahinin ünvanı əfl ak olmayan qoy gəlməsin.

Yasina, aşiqlərin, meyxanədə şən bəzminə,
Cövrü-yarıylan fərəhnak olmayan qoy gəlməsin.

* * *
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Vermişəm könlümü al, səndə əmanət qalsın,
Məndə bir hövsələ qalsın, acı həsrət qalsın.

Nəyimiz Leyli və Məcnundən əksikdir ki,
Qoy bizim eşqimiz haqqında da söhbət qalsın.

Taleyi aşiqin, əlbətt ə, bizə məlumdur,
Başı  müşküldü düşüb eşqə səlamət qalsın.

Sən, gülüm, busə ver öz gül dodağından, nolur,
Əbədi qoy düşüb ağzımda bu ləzzət qalsın.

Bir də gəl, Yasini öldür öz əlinlə, sonra,
Aləmi-eşqdə bizdən də bu adət qalsın.

* * *
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Yığışıb dərdi-sərim başıma, bir sən yoxsan,
Dönüb həsrət yenə sirdaşıma, bir sən yoxsan.

Mənə səndən danışan hər şeyi, ey sevgili yar,
Çəkmişəm doğma tək ağuşuma, bir sən yoxsan.

Sel olub göz yaşım az qaldı tuta dünyanı,
Acıyan çoxdu bu göz yaşıma, bir sən yoxsan.

Sənlə hər bir görüşün tarixi bir hadisə tək,
Yazılıb tarixi yaddaşıma, bir sən yoxsan.

Gül deyirdim sənə mən, indi gülüm, gül nəfəsin
Elə bil ki, hopub üst-başıma, bir sən yoxsan.

Bir zaman tərk eləyib aləmi, Yasin, gedərəm,
Yazılar onda da baş daşıma: “Bir sən yoxsan”.

* * *
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Hanı bir həmdəm otursun, danışım dərdimdən,
Yaşıdım, düz bir ömürlük tanışım dərdimdən.

Bu beş-üç kəlmə söz ilə necə təsvir eləyim,
Göstərim mən nəsə bir şey, çalışım dərdimdən.

Danışır gözlərimin şəkli düşən pəncərələr,
Göz yaşımla sulanan ağ balışım dərdimdən.

Arğacım, ilməm, ipim, kirgidim hətt a dərddən,
Vurulub ömrdə hər bir naxışım dərdimdən.

Çox dərindir, dərin, əlbətt ə, dərindən də dərin,
Odu bir dəm də açılmır qırışım dərdimdən.

Yandırır dərdim içimdən dözürəm sakitcə,
Danışır bircə bu məzlum baxışım dərdimdən.

Mənə axirdə qalan dərd olacaq, ey Yasin,
Hara getsəm də gərək bərk yapışım dərdimdən.

* * *
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Mənə qardaş deyərdi rəhmətlik,*

Tək mənimlə bölərdi dərd-ələmin.

Borcu var yerdə incidərlər onu,
Qəbrini Göydə qazdırın Sənəmin.

Yoxsa Göylərdə goru çatdayacaq,
Ödəyin banka borcunun sələmin.

Qəmi sözlərdən idi çox vaxtı,
Dağıdın dost içində qüssə-qəmin.

Ağ kağızdan kəfən biçin ona tez,
Baş daşı eyləyin sınıq qələmin.

Yerini axtaran az olmayacaq,
Xəbəri olmasın o Xoşqədəmin.

Yasinə eyləyib vəsiyyətini,
Qəbrini Göydə qazdırın Sənəmin.

* * *

* gözəl şairə dostum Sənəm Səbaelin şerini oxuduqdan sonra
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Mənə mən mən deyiləm görsən əgər ər deməsən,
Eşqə xidmət eləyən şanlı bir əsgər deməsən.

O qədər baş qarışıb fi krü xəyalıyla yarın,
Xəbərim yoxdu dolub bir neçə dəftər, deməsən.

Bu könül mülkünə bir gün gələcəksən, ya yox?
Qalıb həsrətdə bu könlüm başı göynər, deməsən.

Mənə tən eyləmə, dostum, düş özün hicranə,
İt olub hürrəm əgər sən ona məhşər deməsən.

Həm şəhadət gətir hər kəlməbaşı Rəbbindən,
Nə müsəlmansan onu daima əzbər deməsən.

Deyirəm öldürəcək Yasini dərdin, ancaq
Bir məsəl var ki, xeyir gəlməz əgər şər deməsən.

* * *
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Ah, nə zalımdı bu kövrək qadın,
Bu cəfakarlığa örnək qadın.

Bir baxışla məni valeh etdi,
Yaşıl eynək, sarı köynək qadın.

Adamın ağlına gəlmir vallah,
Ola zalım belə göyçək qadın.

Nə ağılnan görəsən bəs seçmiş,
Belə dağ çəkməyi məslək qadın.

Adamı yandırır az qalsın bu
Dili od, gözləri şimşək qadın.

Görünüb harda bu, kipriklərlə,
Qaza dərd əhlinə xəndək qadın.

Görməmişdim hələ, Yasin, heç vaxt,
Can ala bir belə, bir tək qadın.

* * *
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Bu xəstə canda qalıb iztirab çəkir dərdin,
Sığışmayır, sıxılır dərd, əzab çəkir dərdin.

Günüm də qarə üzüm tək  yanında, zülm əzmiş,
Gözüm suyundan alıb ağ şərab çəkir dərdin.

Baxışlarımda çəkibdir böyük sual rəsmin,
Dilimdən indi əzabla cəvab çəkir dərdin.

Qırış-qırışdı qəmindən qarış-qarış qəddim,
Təmiz, saf eşqimə qəmdən niqab çəkir dərdin.

Dəribdir ömrümün axşam-səhər gülün-çiçəyin,
Özüyçün indi həvəslə gülab çəkir dərdin.

Günahların çoxalıb bəlkə, Yasin, hirsindən,
Durub gəlib oturub haqq-hesab çəkir dərdin?.

* * *
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İmtina etmişəm artıq köməyindən vaxtın,
Olmuşam çünki xəbərdar kələyindən vaxtın.

Yel kimi öylə ötüb keçdi yanımdan ki, nişan
Bir bu alnımda qırışdır küləyindən vaxtın.

O qədər dartıb onu hər yetən, artıq cırılıb,
Tutmağa yer də yox, Allah, ətəyindən vaxtın.

Xəlbirim göydədi boş-boş hələ fırlanmaqda,
Çox işim keçdi bu illər ələyindən vaxtın.

O amansız nə qədər canlar alıb qan tökdü,
Sancılıb xəncəri ömrün kürəyindən vaxtın.

İstədim öldürəm hərdən uzanıb boş vaxtı,
Nişan aldım uzanıb düz ürəyindən vaxtın.

Deyəsən Vaxt öz işin gördü nəhayət, Yasin,
Gəldi axir ki, sifariş mələyindən Vaxtın.

* * *
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Ağarıb saç, bükülüb bel, diz əsir dərdindən,
Ürəyim az qala düşsün, tələsir dərdindən.

Nə məni öldürür  artıq bu başağrım bir yol,
Nə bir az toxdayır, ey gül, nə kəsir dərdindən.

Aşiqin, kimsə də bilməz bir özündən başqa,
Qalıb həsrətdə ömürdür, nə çəkir dərdindən.

Qələmim ağ varaq üstündə qalıb sərgərdan,
Ağlayır yazdığım hər kəlmə, sətir dərdindən.

Yoxdur eşqin bu qarından, yağışından qorxum,
Tutmuşam çün başım üstündə çətir dərdindən.

Dərdin oddur, elə oddur ki, düşən sağ çıxmaz,
Əriyər bu oda gər düşsə dəmir dərdindən.

Çəkməyir Yasini dünya malı heç bir zərrə,
Gözünə imkanı olduqca təpir dərdindən.

* * *
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Döyginən daşları dalğanla, danış dərdindən,
Sal bu sal daşlara min dürlü naxış dərdindən.

Bir mənəm burda bu gün, bir də bu lal, sal daşlar,
Danış, ey göy Xəzərim, susma, danış dərdindən.

Qoruyar sirrini qoynunda əzizlər daşlar,
Düşməsin boş yerə bir damla çalış dərdindən.

Elə çırpıl ki, bu sahillərə, ey göy Xəzərim,
Ki düşə sahilə səhmanlı qırış dərdindən.

Aralan, sonra yaxınlaş yenə tənbəl-tənbəl,
Tut xəbər daşda qalan köhnə tanış dərdindən.

Ey Xəzər, başqa bu sahildə kimin var ki sənin,
Uzadıb, əl verib hörmətlə yapış dərdindən.

Dərdinin üstə dəniz dərdi gətirdin, Yasin,
Diləyin dərd idi, al, indi alış dərdindən.

* * *
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Tutdu ömrün yolların ta hər tərəfdən toz, duman,
Çıxmağa bir ağ günə yoxdur zaman, yoxdur güman.

Bu həyatın oldum hər bir ləzzətindən bixəbər,
Hər anı ömrün mənimçün oldu bir dərs, imtəhan.

Həm də ömrü sürdüyüm müddətdə and olsun Sözə,
Çıxmadı bir kəs dilindən bir ağır söz, bir yalan.

Çıxmadım haqqın yolundan, sadiq oldum Rəbbimə,
Görmədi məndən bütün ömrüm boyu bir kəs ziyan.

Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on,
Bax belə tez bitdi, Yasin, ömrə ayrılmış zaman.

* * *
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Rəhm etsin istəyim budu Pərvərdigardən,
Qoy salmasın, məni daha nəfs etibardən.

Yardan nə bir xəbər, nə ətər var ömür keçir,
Könlüm sızıldayır gecə-gündüz qubardən.

Həsrətdə qoymasın, daha səbrim də qalmadı,
Gəlsin qutarsın ol güli-tər intizardən.

Məndən nədənsə indi sevincim də gen düşüb,
Seyr eyləyir fərəh dayanıb bir kənardən.

Çoxdandı həsrətindədi Yasin, gəl, ey pəri,
Xoş müjdə gözləyir ürəyim hər bahardən.

* * *
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Bu son gedişlə son ümmidi basdırıb getdin,
Cənabi-dərdə nəyim vardı tapşırıb getdin.

Gedəndə hökm ilə hicranə göstəriş verdin,
Bu bəxti, taleyi bir tükdən asdırıb getdin.

Səninlə biz nə qədər söz danışdıq, ay zalım,
Nə xeyri, axir ümid tellərin qırıb getdin.

Çıxıb gedəndə vidalaşmadın, qaçan vaxtın
Tutub çəkib yaxasından dayandırıb getdin.

Çətin ki, bir də görüşsün bizim baxışlarımız,
Dalınca körpüləri çünki yandırıb getdin.

Qanım dolunca tökülmüş könül piyaləsini,
Soyuq, bir özgə baxışlarla sındırıb getdin.

Qəribə taleyi var Yasinin, ömür kitabın
Oxunmamış götürüb tez-bazar cırıb getdin.

* * *
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Quşcan yox əqli özgəni təqlid edənlərin,
Məna evindən ömrünü təcrid edənlərin.

Qəlbində eşqi dağ çayı tək gurlasın gərək,
Haqqın kəmali-lütfünə ümmid edənlərin.

Allah görüm bəlasını versin qucaq-qucaq,
Öz şər işində daima təkid edənlərin.

Məhşərdə od tutub yanacaq büsbütün bilin,
Hər harda gördü aşiqi təhdid edənlərin.

Həqq əhlidir, dönən deyil əsla bu eşqdən,
Yoxdur əsası Yasini tənqid edənlərin.

* * *
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Ümidlərim üşüyür atəşində hicranın,
Sükunətim deyinir həsrətində cananın.

Nə bir soraq, nə xəbər var mənim vüsalımdan,
Gümanlarım boğulur tüstüsündə əfqanın.

Səbir də vurnuxur ümmidlə hər səhər-axşam,
Edir götür-qoy o yazıq bütün gün imkanın.

Könül küsüb yeməyi gec gələn uşaqlar tək,
Gələydi yarı qıçın sındıraydı şeytanın.

Ömür də yun kimi hər gün didildi könlümdə,
İtirdi can evi axir səliqə səhmanın.

Tamah yaman məni aldatdı bilmirəm neylim,
Üzüldü çıxdı əli əllərimdən imkanın.

Qan ağlayır qısılıb küncə məsum arzum da,
Sığallayan hələ yoxdur başın bu nalanın.

Baxışlarımda donub həkk olub qəmin ləkəsi,
Təmizləyim üzümün mən nə cür bu nöqsanın?

Bu Yasinin gününə ağlayan tapılmır heç,
Nə qədr dərdi olarmış, İlahi, insanın?

* * *
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Sözlə sözün söz isminə şöhrət gətirmisən,
Ərkan, ədəb gətirmisən, iff ət gətirmisən.

Nimdaş görünməsin deyə çağdaş qəzəl gəlib,
Bir tazə söz, fi kir, təzə söhbət gətirmisən.

Söz söz olur o vaxt ki, mənası var dərin,
Məzmunlu söz deyib sözə hörmət gətirmisən.

Əvvəl qəzəl dilin çoxu bilmirdi heç, fəqət,
Türkün diliylə sən ona izzət gətirmisən.

Məna evində mürgüləyirkən söz, az qala,
Qaytarmısan gücün, ona  rəğbət gətirmisən.

Söz gülşənində gör necə canlanma var bu gün,
Çün tazə, xoş nəfəslə təravət gətirmisən.

Qaytarmısan təfəkkürün əvvəlki qüdrətin,
Həqdən qoyub papaq, sözə qeyrət gətirmisən.

Yasin, bu bir yığın sözü ustad eşitsə gər,
Söylər: -- Nədən çəkib belə zəhmət gətirmisən?

* * *
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Yaşarır gündə, gülüm, yüz kərə göz dərdindən,
Od salır könlümə könlündəki köz dərdindən.

Çox deyib yaxşı sözü yaxşı adamlar, nə qalıb,
Demirəm söz neçə müddətdi ki, söz dərdindən.

Səni vəsf etməyə çatmır gücü, ey gül, bir bax,
Dildə çoxdandı ki, sərgəştədi söz dərdindən.

Yerin, əlbətt ə, cəhənnəmlik olar, ey könlüm,
İşdi döndərsən əgər səhv edib üz dərdindən.

Bu qədər dərdini Yasin çəkə bilməz, ey dil,
Yazığın çünki açılmır başı öz dərdindən.

* * *
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Yazdı təbiət dəyişib köynəyin,
Gün gütürüb gözlərinin eynəyin.

Sanki yaşıl don geyinib çöl-çəmən,
Dağlar atıbdır başının örpəyin.

Gah da buludlar sıyırır qurşağın,
Ağzı açılmış elə bil şimşəyin.

Gəldi bahar düz qapının ağzına,
Verdi qış əldən soyuğun dəstəyin.

Yasin onu şerdə təsvir edir,
Ayrıca bir ləzzəti var görməyin.

* * *
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Səhər-səhər danışır tər ləçək şehin nağılın,
Şükufə yarpağı ahəstə xoş mehin nağılın.

Yolüstü çay boyu xış-xış qamışların səsi də,
Pıçıldayır mənə bir ünlü fatehin nağılın.

İçimdə bir dəli sevda qırıq-qırıq səslə,
Eşitdirir Sarıköynəklə Valehin nağılın.

Nəsihətindən onun təngə gəlmişəm daha mən,
Eşitmək istəmirəm ta bu nasehin nağılın.

Zaman-zaman ürəyimdən oğurlanan fi krim,
Car eyləyib danışır Mirzə Vazehin nağılın.

Bu Yasinin yığışıb dərd, ümid kəsir dəvəsin,
Eşitməyib əməli, fi kri salehin nağılın.

* * *
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Gəlib seçib bu evi həsrət, ayrılıq ünvan,
Verir sükunətə hər gün bu evdə dərd ehsan.

Ürək yanır göy alovla bu evdə sakitcə,
Ümidlərim bu od üstündə tapşırırlar can.

Bu dörd divar məni sıxdıqca bərkiyir dərdim,
Bir ağrı kəsməyə dərman qabında yox dərman.

Günəş də, Ay da qalıblar əsir-yesir, dolanır
Bu evdə bir qara zülmət həmişə lüt-üryan.

Gülümsəyən bir o şəklimdi, körpəlik şəklim,
Qalan nə varsa töküb qan-yaş, ağlayır pünhan.

Həmən o köhnə miz üstündədir İzumrud da,
Yanında külqabısı, kəlbətinlə, boş güldan.

Torun qurubdu hörümçəklər əl çatan yerdə,
Bu torda sanki düşüb, bənd olub qalıb hicran.

Solubdu gülləri dibçəklərin susuzluqdan,
Gedib gəlib sulayır indi evdə qəm meydan.

Zolaqlı ağ-qara köynək qırış-qırış yerdə,
Yuyulmayıb neçə müddətdi qulpu yox fi ncan.

Zaman donub saatın əqrəbində getmir ta
Gedir bu evdə fəqət bir-bir arzular qurban.

Kar olmuşam qara milçəklərin vızıltısına,
Nəzərlərim gəzişir boz tavanda sərgərdan.

Çürütdün ömrünü, Yasin, bu evdə tək tənha,
Xəbər də tutmadı səndən bir əhli-hal insan

* * *



279

Nə oldu, qurban olum bir nağıl danış, nənəcan,
Dilinlə hər sözə vur bər-bəzək, naxış, nənəcan.

Yaşatginən təzədən bir uşaqlığın gecəsin,
Nağıldan üstümə yağdır bir az yağış, nənəcan.

Səninlə əl ələ, gəl, nola, yol gedək qırx gün,
Nağıl diyarını gəzdir qarış-qarış, nənəcan.

Düşüb xəyalların ardınca yolların ağına,
Div ilə yolda görüşdürginən, çalış, nənəcan.

Keçir yanından o tık-tık xanım düşən quyunun,
Yazıqdı, rəhm et, əlindən tutub yapış, nənəcan.

Desin ki, buynuzu var fatehin düz alnında,
Ürəklənib bizi görcək qırıq qamış, nənəcan.

Odun, tez al gözümün qorxudub o Göygözlə,
Beş-üç kitab oxuyum düşməsin qayış, nənəcan.

Suallarım səni qoy yormasın nağıldakı tək,
Bir az zarafat edib küs, bir az barış, nənəcan.

Kədərlənib sevinim, çevrilim, o yan bu yana,
Xışıldasın başım altında tük balış, nənəcan.

Nəhayət axiri göydən üç alma düşsün qoy
Bölək sən ol, mən olum bir də bir tanış, nənəcan.

Bir azca qoy aralansın bu Yasin ömründən,
Nağıl gözəldi, sən Allah, nağıl danış, nənəcan.

* * *
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Arifəm söz tuturam bizəban ağzından mən,
Alıram çiskini dağ tək duman ağzından mən.

Ay sənə qurban olum, yaxşı ki, döndün gəldin,
Həsrətin güclə qutardım, inan, ağzından mən.

Əlləri göydə anam sübh namaz üstündəymiş,
Ki, qəmin qurtula bildim ilan ağzından mən.

Üz tutub üstümə düz gəldi açıb dərd ağzın,
Aldım, əlbətt ə, onun düz nişan ağzından mən.

Udulur günləri ömrün, daha olmaz dərdim,
Kaş alaydım onu bir gün zaman ağzından mən.

Açıb ağzın qara bəxtim qoyub Allah yoluna,
Gəlmişəm təngə bu bəxtin yaman ağzından mən.

Mənə dövran nə deyir əqlimə batmır, Yasin,
Dəmbədəm çünki eşitdim yalan ağzından mən.

* * *
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Alışdırır üfürüb həsrətin közün gecənin,
Çıxardır az qala heyrət basıb gözün gecənin.

Səsin qaranlığa çırpıb külək vıyıltıyla,
Dəcəl uşaq kimi tez-tez kəsir sözün gecənin.

Görüncə qəm ləkəsindən üzündə yer yoxdur,
İşıq əliylə tutub Göy yuyur üzün gecənin.

Qaranlıq üzdəniraq görkəmin çəkib başına,
Qəribə səs çıxarıb qorxudur özün gecənin.

Səbir də pəncərəmin əyləşib düz ağzında,
Pıçıldayır nağılın bir uzun, uzun gecənin.

Ayaqyalın, başaçıq gözlərim çəkən yolda,
Qaçıb yuxum tələsik qaldırır tozun gecənin.

Başım qarışdı xəyalımla, Yasin, əslində
Mənimçün olmadı bir fərqi gündüzün, gecənin.

* * *
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İstəyirsən ucalıb sahibi-irfan olasan,*

Dəyişib onda gərək başqa bir insan olasan.

Heç kimin könlünə səy eyləginən, dəymə çalış,
Qorx ki, bir gün sən özün qanuva qəltan olasan.

Düzgün ol, həqqə sığın, cahilə çox baş qoşma,
Elə ömr eyləmə ki, lənətə ünvan olasan.

Alim ol, ya ki, mühəndis öz işindir, ancaq
Hər kim olsan da çalış aqibət insan olasan.

Ömr nəqdin bizə lütf ilə Xüda bəxş etmiş,
Elə xərc eyləmə ki, sonra peşiman olasan.

Göz açıb aləmə, heyrətlə baxıb xilqətə bir,
Xaliqi-qadirə  Yasin kimi heyran olasan.

* * *

* Beyt Hacı Ələmdar Mahirindir
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Yalvarıb ol məhi-rüxsarə demişdim gəlsin,
Olmamış ta cigərim parə, demışdim gəlsin.

Əsir ahəstə xəzan yelləri eşqin bağına,
Düşməmiş qış bu çəmənzarə, demışdim gəlsin.

Qoymasın öldürə həsrət qəmi bu aşiqini,
Etmək üçün ona  bir çarə demişdim gəlsin.

Salıb hicran qəmi yorğan-döşəyə, müstərdi
Çəkməyə baş bu dili-zarə demişdim gəlsin.

Getməyindən də mən heç razı deyildim, hərgah
Getsə də hansı yanə, harə demişdim gəlsin.

Getməmişdən hələ əvvəl dalağım sancmışdı,
Dil töküb yalvara-yalvarə demişdim gəlsin.

Gəlmədi, Yasin, axır dözməyib öldüm, ancaq
Ölməmiş mən bu günü qarə demişdim gəlsin.

* * *
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Görəsən kim nə dedi küsdün, ey afət, məndən,
Eləyib, söylə, görüm, kim nə şikayət məndən.

Ayrı söz-söhbəti yoxdur hamı məndən danışır,
Niyə əl çəkmir, ay Allah, bu cəmaət məndən?

O rəqibin verərəm  dərsini inşaallah,
Canını qurtara müşkil ki, səlamət məndən.

Qataram bir-birinə aləmi səndən ötrü,
Gözləmirsən, gözəlim, yoxsa kəramət məndən?.

Tanımazsan elə bir gündəyəm, ey şux, indi,
Qalmayıb zərrə qədər məndə əlamət məndən.

Səni sevməkdi peşəm ayrı işim yoxdur, inan,
Görmüsən ayrı sən, ey gül, nə qəbahət məndən.

Deginən:Yasini mən zülm eləyib öldürdüm,
Düşsə, eşq əhli olan bəzmdə söhbət məndən.

* * *
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Ömrümün adladı çovğunlu qışından könlüm.
İstisindən, küləyindən, yağışından könlüm.

İncidildi, nə qədər zərbələr aldı, sındı,
Eşqin hər ləhzə soyuq, sərt baxışından könlüm.

Bu ömür yollarını keçdiçətinliklərlə,
Yüz yara aldı onun hər qarışından könlüm.

Özü öz istədiyilə qurur öz dünyasın,
Çox uzaqdır başımın qavrayışından könlüm.

Dostdu dərdimlə bu dünyayə gələndən, Yasin,
Razıdır bunca  bütün dost-tanışından könlüm.

* * *
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Əhli-eşqin üzünə açmaya fi rqət qapısın,
Bağlaya  həqqin əli aşiqə həsrət qapısın.

Tökərək zülfünü  rüxsarına  görcək məni yar,
Elə bil göstərir hər dəfə qiyamət qapısın.

Qısqanırlar deyəsən göydə mələklər də bizi,
Bağlayıblar o səbəbdəndi ki, vüslət qapısın.

Dərdimi bilməsin heç kim deyə örtdüm qapımı,
Açmayır mən yazığın indi  cəmaət qapısın.

Məkrlə bağladı əğyar vüsalın yolunu,
Açmasın heç görüm əğyarı səlamət qapısın.

Bağlanan hər qapının səndədir, Allah, açarı,
Yarımın aç  mənə, nolar ki, ziyarət qapısın.

Hərənin öz payı, öz qisməti var dünyadə,
Bəxti yar olsa açar Yasinə qismət qapısın.

* * *
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Ey gül, nə olar, “yox” demə qurbanın olum mən,
Ol razı gəlim hər gecə mehmanın olum mən.

Sən çıx bəzənib seyrə gülüstanı səhərlər,
Gülşəndə, gülüm, bülbüli-nalanın olum mən.

Bir anlıq açıb hüsnünü göstər mənə, nolur,
Qurban sənə qoy bir dəxi heyranın olum mən.

Bir dəm də kənar qoyma qalam qəmzələrindən,
Ey yar, hədəfi -navəki-müjganın olum mən.

Quş tək fərəhimdən uçaram göylərə, gər sən
Axır ki, desən Yasinə, “cananın olum mən”.

* * *
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Gözəlim, sən məni rusvayi-cahan eyləmisən,
Gecəmi, gündüzümü ahü fəqan eyləmisən.

Qoymusan hüsnünə həsrət bütün aşiqlərini,
Nədən ay çöhrəni bizdən, de nihan eyləmisən.

Qapıdan qovmusan əğyarı o gün, var xəbərim,
Ona azdır bu hələ, əmma yaman eyləmisən.

Yox üzüm aləmə düz baxmağa, ey gül, sən axı,
Əymisən qəddimi cövr ilə kaman eyləmisən.

Hələ bir şübhənə də heç bir əsas verməmişəm,
Bəs sən haqqımda nədən böylə güman eyləmisən.

Gözümün nuru gedib, dizlərimin taqəti yox
Bu yazıq Yasinə, gör bir nə divan eyləmisən.

* * *
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Kim görübdür belə bir afəti-ziba görəsən?
Harda vardır belə bir qaməti Tuba görəsən?

Sanki on dörd gecəlik aydı cəmalın, gözəlim, 
Kim görüb bəs belə bir hüsni-təcəlla, görəsən?

Gecə-gündüz sənə çox dil tökürəm, yalvarıram,
Verəcəkdirmi səmər bəs bu təmənna görəsən?

Qeysin əhvalatını yaxşı bilirdim mən axı,
Gəldi bəs əqlimə hardan belə xülya görəsən?

Hamı çoxdan yetişib sevgili dildarə, məni
Bəs nə vaxt şad edər Allah-təala görəsən?

Kədəri Yasinə verdi, fərəhi özgələrə,
Niyə, Yarəbb, dağılmır belə dünya görəsən?

* * *
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Allah kəsib ömrümdən, ey afət, sənə versin,
Qul taleyini qoy mənə, qüdrət sənə versin.

Ver cövrü cəfa, naz ilə, nolar, məni öldür,
Hakim böyük Allahdı, bəraət sənə versin.

Hicrində yanım şəm tək, ey gül, gecələr, qoy,
Çıxsın canım ahəstə ki, ləzzət sənə versin.

Xaliq səni zülm etmədə mahir yaradıbdır,
Nolar ki, bir az həm də mürüvvət sənə versin.

Hər dərdi-sərin varsa, əzizim, mənə gəlsin,
Xoşbəxt eləsin, Tanrı səadət sənə versin.

Öz canını yarın sənə qurban deyib, indi
Çatmışsa əgər vaxtı nəhayət, sənə versin.

Nolar, kərəm et, üzmə gəl, al canımı bir yol,
Yasin belə xahişlə əziyyət sənə versin.

* * *
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Hər gülşənin Allah güli-rənasını versin,
Hər qönçənin öz bülbüli-şeydasını versin,

Hər aşiqi öz istədiyi yarə yetirsin,
Hər Məcnuna öz sevgili Leylasını versin,

Cananin üzü əks olunur zər qədəh içrə,
Arifl ərə saqi meyi-minasını versin.

Yoxdursa məhəbbət, o ürək bir qara daşdır,
Allah hamının eşqini, sevdasını versin.

Gün görmədi Yasin bu dəni fani cahanda,
Heç olmasa, Allah qoy o dünyasını versin.

* * *
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Hər bülbülün öz gülşəni, gülzarı sağ olsun,
Hər aşiqin öz istədiyi yarı sağ olsun.

Dünya evi bir ülvi məhəbbətlə tikilmiş,
Dünya evinin ustası, memarı sağ olsun.

Aşiqdisə kim, dözməlidir cövrü cəfayə,
Hər aşiqin öz yari-cəfakarı sağ olsun.

Aşiq deyil öz əhdini yaddan çıxaranlar,
Aşiqlər ara pozmayan ilqarı sağ olsun.

Hicr ilə döyüşlərdədir eşq əhli həmişə
Məcnun kimi sərkərdəsi, sərdarı sağ olsun.

Min rəhmət ölən qövmünə hər kim ki, demişdi,
Yasin ölür-ölsün, təki dildarı sağ olsun.  

* * *
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Ey Günəş, sən bu səhər xeyli yubandın deyəsən,
Təzədən doğmağa dünyayə utandın deyəsən.

Sübhədək, ey gecə, fi krimlə boğuşdum səssiz,
Sən də əvvəlkinə nisbətdə uzandın deyəsən.

Kəsilib yox xəbərim tukkatukundan, nə olub,
Ey ürək, vaxta baxıb sən də dayandın deyəsən.

Bəxtimin şəklini gördüm elə bil üstündə,
Ey ümid yarpağı, şəbnəmlə sulandın deyəsən.

Bu qaranlıqda nədəndir gözə dəymirsən bəs,
Zülmətin rənginə ey bəxt, boyandın deyəsən.

Bircə sənsən bu gecə şad görünən, ey könlüm,
Bir ömürlük bu gecə dərd qazandın deyəsən.

Qırpmadın sən də göz, ey səbrim, özündən çıxdın,
Gözləməkdən bu qədər bezdin, usandın deyəsən.

İndi də, Yasin, ümidlərlə qatırsan başını,
Özün öz söylədiyin fi krə inandın deyəsən.

* * *
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Çəkmə, könül, cəhd elə dünya qəmin,
Çəkginən Ay çöhrəli Leyla qəmin.

Qəm gətirər qəm bu məsəldir belə,
Çəkmə, könül gündə bir əşya qəmin.

Ya qəm ilə qayna-qarış, doğmalaş,
Aç burax, ey dil, başını ya qəmin.

(Bəhrdə yox zərrə qüsur indi də,
Başlamışam çəkməyə məna qəmin).

Çoxları qəm çəkməyə öyrəşməyib,
Çəkməmişəm mən qəmin əsla qəmin.

Qəddi sınıb, gözləri nurdan düşər,
Kim ki, çəkər gözləri şəhla qəmin.

Öp gözünün üstünə qoy qəm yemə,
Bəsdi demə, olsa da dərya qəmin.

Qəm onu tərk eyləməsə şad olub,
Yasin öpər gözlərin hətt a qəmin.

* * *
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Yandırır könlümüzü həsrəti məhbublərin,
Aləmi-eşqdə zalimlərə mənsublərin.

Öldürür aşiqi-biçarələrin möhnətdə,
Yoxmuş insafı, ay Allah, bu bizim xublərin.

Eşqdə dik tuta bilməz başın aşiq çünki,
Daima kölgəlidir gözləri məğlublərin.

Nə qədər namələr ünvanlamışıq dildarə,
Hələ ki, bəlli deyil taleyi məktublərin.

Bilmirəm, dilbəri, Yasin, nə sayaq vəsf etdim,
Seçdim hərçənd mən ən yaxşısın üslublərin.

* * *
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Ey saqi, gəl qutar bizi qəmdən, əzabdən,
Gen tutma lütf  adında böyük bir səvabdən.

Qan-yaş töküb fəqan edirik həsrətin çəkib,
Ey saqi, gəl qutar bizi bu iztirabdən.

Məst olmaq istəyir könül, ey saqi, bəzmdə,
Həsrətdə qoyma, süz, o qan olmuş şərabdən.

Artıq biz aldanan deyilik hər yalan sözə,
Çox şey götürmüşük o müqəddəs kitabdən.

Çox yalvarıb yaxardım, a Yasin, o yarə mən,
Bir fayda hasil olmadı ancaq xitabdən.

* * *
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Tük ürpədən xəbərim var könül diyarından,
Çıxıb zaman fələyin sanki ixtiyarından.

Qaçaq düşüb küçələrdən görüşlərin vaxtı,
Xarab saatdı nişan vaxtın intizarından.

Qalıb yol üstə ötən günlərin sevinci, qəmi,
Salıblar eşqi ömürlük ömür qatarından.

Şəhadət etməyir artıq könül pıçıltısına,
Sızıldayır yiyəsiz kölgələr qubarından.

Danışmayır, çəkinir, dalğalar demir nəyisə,
Gözüm su içməyir artıq dəniz kənarından.

Zaman qaçır, tələsir, arzular da ardınca,
Nə çatdırır, nə çəkir əl ürək qərarından.

Öz ünvanın dəyişir tez-tez etirafl ar da,
Aşıbdı söhbəti eşqin həya hasarından.

Gücüm düzəltməyə çatmaz zəmanın əyrisini,
Düşübdü Yasin, ömür haqqın etibarından.

* * *
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Zülfündə bir də fi kri rəqibin dolanmasın,
Həm gəlməsin bu fi krimə könlüm bulanmasın.

Heç oxşamır ümidlərim, ey gül, bəhər verə,
Qoy göz yaşımla boş yerə hər gün sulanmasın.

Könlüm ümid də bəsləməsin vəslə bir daha,
Eşq içrə qoy bu  möcüzəyə ta inanmasın.

Hər dəm bu göz yaşım, sel olub tutsun aləmi,
Axsın nə cür axır elə, Allah, dayanmasın.

Həsrətlə gözləyir bunu könlüm ömür boyu,
Dərd ilə yükləsin məni canan, utanmasın.

Öldürmək istəyir, dedilər yar gəlib səni,
Niyyət tutubsa kaş bu iş çox uzanmasın.

Hər hansı bir fi kirlə gəlir xoş gəlir yarım,
Fikrin dəyişməsin daha, Yasin, yubanmasın.

* * *
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Mənə qarşı o zaman xeyli nəzakətliydin,
İndikindən daha insafl ı, ədalətliydin.

Bu qədər boş yerə heç vaxt məni incitməzdin,
İstiqanlıydın o vaxtlarda, mürüvvətliydin.

Görməmişdim ki, dilindən bir ağır söz çıxsın,
Gülərüz, həm də şirin dilli, məlahətliydin.

Nə dedi, kim səni məndən görəsən döndərdi,
Sən axı bir zaman eşqində sədaqətliydin.

Nə simiclikdi bu Yasin, canı ver cananə,
Axı əvvəllər  öz eşqində səxavətliydin.

* * *
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Könül düşübsə də biçarə, xəstə dərdindən,
Gəlir şükür hələ də dəstə-dəstə dərdindən.

Olarmı dərdi məgər dərdə möhtac aşiqinin,
Gələrsə dərdlərinin gündə üstə dərdindən.

Bu dərdi-eşqin, əzizim, şərabə bənzəri var,
Qalıbsa ver yenə dərdinlə məstə dərdindən.

Ölüncə zülmünü istər bu binəva aşiq,
Ver ölməmiş hələ əhvalı süstə dərdindən.

Əlil olub, üzülüb qəmdən aşiqin, öləcək
Kəsilsə, gəlməsə gər pay şikəstə dərdindən.

Bütün sevənlərə eşq ilə dərd gəlir, ey dil,
Çox istəsən əgər eşq, yarın istə dərdindən.

Bu dərdü qəmlə fərağında fəxr edir Yasin,
Çəkincə ver belə şöhrətpərəstə dərdindən.

* * *
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Yandıq, çıxar, ey gül, bizi hicran ocağından,
Azad elə, gəl, qüssə, kədər, qəm qucağından.

Dərdin dəli-divanə edib düzlərə salmış,
Qurtar bizi, gəl ağrın alım, el qınağından.

Düz gövdə, budaq qalmayıb ömrün ağacında,
Dərd-qəm  asılıb çünki onun hər budağından.

Eşqindi, qalan ayrı nə var hər şeyi bir-bir,
Çoxdan süpürüb tullamışıq can otağından.

Tapsan da kiçik, xırda bir ümmid tapacaqsan,
Axtarsan əgər can evinin künc-bucağından.

Əğyar, bu eşq aləmi sənlik deyil, əl çək,
Bir yol bu sözü sırğa edib as qulağından.

Eşqinlə coşub çağlayır, ey yar, bu səbəbdən,
Dərya yaranıb Yasinin ilham bulağından.

* * *
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Dərdim, ağrım, azarım zülm elə şiddətlənsin,
Səbrimi, sevgilim, aləm görüb heyrətlənsin.

Qoy sənin dərdinə  dinməzcə dözüb dursun dil,
Yoxdusa gər ədəb-ərkanı şikayətlənsin.

Aləmi-eşqdə təfriqə salanlar, Yarəbb,
Qoy basılsın daşa şeytan kimi lənətlənsin.

Susmasın qoy su alıb ağzına  məğmun bəxtim,
Gəzdirib yan-yörəyə göz dəxi qeyrətlənsin.

Ey könül, sən də tumurcuqlayan ümmidlərinin
Ağla, tök göz yaşı ki, rişəsi qüvvətlənsin.

Öyrəşibdir daha hicranuva acgöz könlüm,
Şükr edib qoy elə onla da kifayətlənsin.

Qıyma çəksin bu qədər möhnəti Yasin, gözəlim,
Al onun, rəhm eləyib, canını,  rahətlənsin.

* * *
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Nə bir yarpaq ümid verdin, nə bir qurtum nəfəs 
verdin,

Nə bir damcı işıq verdin, nə bir çimdik həvəs 
verdin.

İtirdim, sandım, ey dilbər, bu dünyadə keçən 
ömrü,

Nə verdinsə, sağ ol, ancaq nahaq verdin, əbəs 
verdin.

Bu dünyadən, bu aləmdən gözüm su içmədi 
əsla,

Mənə bir dar, soyuq, zülmət qaranlıq bir qəfəs 
verdin.

Xəbərsiz, kimsəsiz, vaxtsız, bir axşam durduğum 
yerdə,

Ölüb getdim sən, ay zalım, nə hay verdin, nə səs 
verdin.

Sən ondan arsız-arsız gör, nələr umdun, nələr, 
Yasin,

Əvəz olsun deyə söylə, özündən sən nə bəs ver
din?

* * *
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Guşeyi-möhnətdə, ey dil, bir sən idin, bir də mən,
İşləri eşq içrə müşkil, bir sən idin bir də mən.

Toplanan çağrılmamış qəlbində mehman bir 
belə,

Dərd-ələm, qəm-qüssə, nisgil, bir sən idin, bir də 
mən.

Eşqdə hicr adlı bir tufanə düşmüş, çarəsiz
Doğranan dərd ilə dil-dil, bir sən idin bir də mən.

Arzular hicran qəmindən canda bir-bir can verən,
Könlü min-min dərdə mənzil, bir sən idin bir də mən.

Dəfn edib ümmidini hər gün məzarın yad edən,
Əldə bir cüt al qərənfi l, bir sən idin bir də mən.

Dərs alanlar məktəbi-hicranda, Yasin, çoxdu çox,
Aşiqi-məhzuni-kamil, bir sən idin bir də mən.

* * *
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Xudayə çəkdiyimin qiymətin zaman versin,
Nəyim var alsın əlimdən saf eşq, iman versin.

Maraqlanan var əgər qüdrətinlə dost-düşmən,
Xərabə könlümü qoy göstərib nişan versin.

Tələsmə, ey könül, ölsən də dərdi-həsrətdə,
Kimik ki, hökm eliyək Vaxta, çərx aman versin.

Veribdi dərdimi Pərvərdigar gözüm dolusu,
Kaş indi çəkməyə möhkəm, dözümlü can versin.

Nəyim var aldı əlimdən tələsmirəm, əvəzin
Bu gün, sabah, biri gün, fərqi yox haçan, versin.

Mübarək andı ölür, qoy bu Yasinin zahid,
Namaz qılıb oxusun Yasinin, Azan versin.

* * *



306

Ümid gəzir hələ də qəm çölündə sərgərdan,
Olur müsibətə sakitcə burda can qurban.

Bu yerdə qurd ulayır, toz qopur, ilan mələşir,
Burum-burum elə bil od tutub yanır hər yan.

Baxan görüb bulayır baş, nə gündəyəm, yarəbb,
Ayaqyalın, başaçıq, əl yanımda, göz giryan.

Bitən deyil, sonu yoxdur bu zillətin, zülmün,
Qəm ölçüsüz, yol uzun, ah, nə yaxşı səbr ümman.

Əsib kədər yeli tufan qopardır ömrümdə,
Bir an göz açmağa vermir bu düzdə dərd imkan.

Nə bir oturmağa yer var, nə kölgələnməyə yer,
Gedincə göz qaralır, yer qaçır ayaq altdan.

Bu hicran ömrümə, Yasin, ayaq basan gündən,
Ümid gəzib dolanır qəm çölündə sərgərdan.

* * *
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Qovur uzun gecənin gur yağan yağış yuxusun,
Gəzir külək nəfəsiylə qarış-qarış yuxusun.

İşıq salıb üzünə ulduz, Ay bu bəxtəvərin,
Həvəslənib oxuyur Göydə, dost-tanış yuxusun.

Kömək əlin uzadıb bağlayıb ümid ipinə,
Qaranlığın, toxuyur Göy naxış-naxış yuxusun.

Həvəslə üstünə Göydən salıb işıq gecənin,
Düzəldir Ay ütüsüylə qırış-qırış yuxusun.

Çıxıb yadından, amandır, silinməmiş gecənin,
Tələs, tələs suya, Yasin, tez ol danış yuxusun.

* * *
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Ey saat, tukkatukundan qulağım batdı, dayan,
Ömür ünvanına axir yetişib çatdı, dayan.

Ölçmə, ey köhnə saat, vaxtımı, vaxtım yoxdur,
İş-gücüm heç neçəyə topdan onu satdı, dayan.

Həm səni, həm məni əqrəb dolayıb fırlatdı,
O bizi heç özümüz bilmədən aldatdı, dayan.

Gecə-gündüz elə bil bəxtimə lay-lay çaldın,
Yatdı axir, gözün aydın, yıxılıb yatdı, dayan.

Ömrümün dərdi bu dünyanı çox incitdi deyə,
Yelləyib-yelləyib üstündən onu atdı, dayan.

Bu qədər mən sənə söz söylədim, ey köhnə saat,
Yasinin səbrini bu tukkatuk oynatdı, dayan.

* * *
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Qınama yarı könül küsginən öz bəxtindən,
Gərəyin olmayacaq yığ daha göz bəxtindən.

O sənin arzuna bir zərrə də uyğun gəlmir,
Əlini gəl, daha bir yolluğa üz bəxtindən.

Çətin eşqin odu ahinlə körüklənsin, yox,
Sönsə gər bir də tutuşmaz bil, o köz bəxtindən.

Heç kim öz rəbbinə şükranlığını gizlətməz,
Düşcək eşq əhli olan bəzmdə söz bəxtindən.

Dedilər döz düzələr düzdü, inandın, ancaq,
Deyilən çıxmadı, Yasin, hələ düz bəxtindən.

* * *



310

Qoy Xuda hər nə qəmin var mənə qismət eləsin,
Öyrəşib ömrü boyu zülmə can adət eləsin.

Kim yolumdan məni istərsə daşındırsın, qoy
O yolun azmışa, Allah özü lənət eləsin.

Saxla, gül hüsnünə bu aşiqini həsrətdə,
Tək qalıb dərdü qəmiylə o da söhbət eləsin.

Qoy sürünsün sənin ardınca müdam kölgən tək,
Yalvarıb gündə o bədbəxt sənə minnət eləsin.

Onu incit o ki, var, zülm elə, yandır-yax ki,
Sənə bu aşiqin ah-naləsi ləzzət eləsin.

Müxtəsər Yasinin axirdə canın al, sonra,
Deginən bir kərə: Allah ona rəhmət eləsin.

* * *
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Getdin su səpdi gözlərim arxanca baxmadın,
Səf-səf düzüldü izlərim arxanca baxmadın.

Nitqim tutuldu, oldu dil ağzımda lal, gülüm,
Tufan qopardı sözlərim arxanca baxmadın.

Könlümdə qüssə, qəm, kədər, ümmid yığışdılar,
Ağlaşdılar əzizlərim arxanca, baxmadın.

Hicran, vüsal da kimsəsiz əllərdə ac-susuz,
Çığrışdılar əkizlərim arxanca baxmadın.

Qışqırdılar uşaq kimi bərk-bərk xəyallarım,
Aydınlarım, qəlizlərim arxanca, baxmadın.

Bildinmi heç bu Yasini qoydun yaman günə,
Getdin su səpdi gözlərim arxanca baxmadın.

* * *
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Yaz gəldi, yağdı gündə yağışlar narın-narın,
Sallandı  göydə parça buludlar çox arxayın.

Torpaq geyindi bir də sevincək yaşıl donun,
Gül açdı alça, tut, ərik, əzgil, ağacqayın.

Şeh düşdü tər ləçəklərə hər gün səhər-səhər,
Göm-göy çəməndə qaçdı uşaqlar ayaqyalın.

Qar-buz da dağda saf suya ömrün bağışladı,
Atdandı, düşdü, böldü sevincin cüyür, sığın.

Çaylar da sahilindən aşdı, daşdı, dağ seli,
Dağdan gətirdi daş, qaya, torpaq yığın-yığın.

Saf duyğular oyandı könüllərdə yaz gəlib,
Bayramlaşırlar el-oba, hər kəs, uzaq-yaxın.

Mövsüm yetişdi, yaylağa üz tutdu el-oba,
Köç getdi kəndlərin qabağından maşın-maşın.

Yasin də yaxşı, pis səni vəsf etdi, ey bahar,
Haqqında gərçi vardı kitablar qalın-qalın.

* * *
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Yığmışam qəmləri üst-üstə sənin xətrinçün,
Bağlayıb eyləmişəm dəstə sənin xətrinçün.

Gecə-gündüz o ki, var zülm eləyib incitdin,
Verirəm indi can ahəstə sənin xətrinçün.

Gözün aydın, yığılıb dövrəmə dərdlər, gəl çıx,
Məclisi-eşq olub arəstə sənin xətrinçün.

Boğazından daha bir damcı su keçmir, yazıq
Xəstədir, xəstə bu dilxəstə sənin xətrinçün.

Yasinin naləsi bənzərsiz əsərdir, vallah,
Səslənir hər gecə, hər bəstə sənin xətrinçün.

* * *
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Qoy düşüb çöllərə aşiq ayağın yandırsın,
Eşqinin  atəşi ağzın, dodağın yandırsın.

Yazısından fələyin, tövbə, başım çıxmır heç,
Qələmin sındırıb Allah,  varağın yandırsın.

İzləsin qəbrəcən hicran məni, bir şey çıxmaz
Özünü qoy gün günə versin, papağın yandırsın.

Sönməsin canda məhəbbət odu kaş heç vaxtı,
Sönsə də şayəd, onun Haqq ocağın yandırsın.

Qoymasın kök ata həsrət ağacı könlümdə,
Doğrasın səbrim onu, qol-budağın yandırsın.

Bezdi Yasin bu qaranlıqda ömür sürməkdən,
Qapı açsın ona Allah, çırağın yandırsın.

* * *
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Yerindən az qala qopsun ürək bu səs-küydən,
Qaçır fəzadə tutub baş fələk bu səs-küydən.

Ac arzumun başı səs-küy götürmür, ey könlüm,
Tutub əlindən onun gəl gedək bu səs-küydən.

Əsib ağaclara çırpır başın acıqla yenə,
Nə cür çıxarsın axı baş külək bu səs-küydən.

Başım dolub mənim artıq inanmayırsansa,
Gəl onda mən çəkəni sən də çək bu səs-küydən.

Qucaqlayıb başımı dizlərimdə yalvarram,
Qaçaydım Allahın altında tək bu səs-küydən.

Bu yer düşüb qalası yer deyil, inan, Yasin,
Tapıb adamsız olan yer köçək bu səs-küydən.

* * *
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Yol çəkdi gözüm könlümədək düz Qarabağdan,
Hərçənd ki, mehr ummağa yox üz Qarabağdan.

Gözlər su içə bilməsə də, rişəsi dərdin,
Bol-bol sümürür su gecə-gündüz Qarabağdan.

Könlümdədi sevdası nə qorxuyla, nə sözlə,
Əl üzmərəm aləm deyə əl üz Qarabağdan.

Sönməz ona qəlbimdə məhəbbət odu əsla,
Yanmaqçun o tonqal götürür köz Qarabağdan.

Çoxdur üfürən kül gözə ki, göz çəkəm ondan,
Bir dəm də yığışmaz, ölələr, göz Qarabağdan.

Yasin daha səbriylə desinlər ki, bacarmır
Dostlar arası düşsə əgər söz Qarabağdan.

* * *
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Yığışıb dostlar, ad günümdü bu gün,
Dedilər guya şad günümdü bu gün.

O zamanlar anam deyərdi hələ,
Ay bala, bir murad günümdü bu gün.

Açmışam göz bu gün bu dünyayə,
Özümə istinad günümdü bu gün.

Nə deyib xəlq edib böyük Yaradan,
Bəlkə də etimad günümdü bu gün?

Heç özüm bilmirəm nə gündü bu gün,
Bir zəfər, bir parad günümdü bu gün.

Bəlkə ən varlı bir günümdü bu gün,
Bəlkə, Yasin, kasad günümdü bu gün.

* * *
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Qəmində, ey pəri, qeyb etdim illərin neçəsin,
Qovub, yorub yola saldım fəsillərin neçəsin.

İçimdə arzu böyütdüm, böyütdüm, öldürdüm,
Yaşatmadım bada verdim nəsillərin neçəsin.

Böyük ümidləri asdım sırayla könlümdə,
Baxıb cırıb hələ atdım şəkillərin neçəsin.

Sədaqət andını içdim, içimdə gizlətdim,
Saf eşqi göstərən, ey gül, dəlillərin neçəsin.

Şikayət etmədim ölsəm də həsrətində sənin,
Sağ ol deyib yola saldım vəkillərin neçəsin.

Cavab ver indi gülüm, salmısan mənim günümə
Bu boyda dərd ilə Yasin Xəlillərin neçəsin?

* * *
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Düz, əyri hər nə etsəm, əlbətt ə, sən görürsən,
Çəkdim nə qədri illət möhnətdə sən görürsən.

Səndən nə gizlədim ki, hər nə olursa çünki,
Aşkarda sən bilirsən, xəlvətdə sən görürsən.

Kim hansı əqlə sahib, kim kimdi doğru düzgün,
Kim iş görürsə hansı niyyətdə sən görürsən.

Eşq əhli tərki-dərdi-dünyadı çoxdan, ey yar,
Aləm çəkir nə zillət qəfl ətdə sən görürsən.

İnsafın olsun, ey gül, əl tut, kömək et, rəhm et,
Yasin nə qəm çəkir bu halətdə sən görürsən.

* * *
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Üzüldü can daha bu dərdi-yar çəkməkdən,
Saraldı gözlər uzun intizar çəkməkdən.

Tükəndi səbr, ümid ancaq yaxamdan əl çəkmir,
Usanmayır məni tez-tez kənar çəkməkdən.

Qırovlu şaxtaya düşmüş bənövşə tək büzüşüb,
Bu nazi-qönçəni can hər bahar çəkməkdən.

Başım açılmadı heç gülmədim, gülümsəmədim,
Yığılmışam boğaza ahü zar çəkməkdən.

Diyari-eşqdə bir nəqqaş oldu Yasin də,
Bu eşq lövhəsinə daş-divar çəkməkdən.

* * *
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Evi yansın bu cür divar çəkənin,
Aramızdan bizim hasar çəkənin.
 
Başı min cür bəla çəkəydi görüm,
Aləmə dərdi-eşqi car çəkənin.

Canına güc verəydi kaş Allah,
Yar qəmindən qatar-qatar çəkənin.

Yolun açsın, işin avand eləsin,
Gözü yollarda intizar çəkənin.

Üzünə gülməsin vüsal, Yasin,
Yaxasın hicrdən kənar çəkənin.

* * *
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Eşqə düşüb fi kri-vüsal çəkginən
Ömrü boyu dərdü məlal çəkginən.

Səbr ilə həsrət dağını parçala,
Vəsl yolun gözlərə sal çəkginən.

Etmə şikayət zamanım yox deyə,
Çəkməyə tap dərdi macal, çəkginən.

Düşməsin incik deyə qəm, başına
Gündə nəvazişlə sığal çəkginən.

Yar sənə qəm versə, nə qəm, qəm yemə,
Qəm yükünü çiyninə al, çəkginən.

Sirri-ləbin sorma cəvab, yoxdu, yox,
Qarşısına rəsmi-sual çəkginən.

Düşsə əgər hardasa qəm söhbəti,
Yasini fəxr ilə misal çəkginən.

* * *
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Xeyri yoxdur bu qədər qıldım həzər bəxtimdən,
Etmədi yar mənə bir qılça nəzər bəxtimdən.

Ey külək, məndən onu, qurban olum gizlətmə,
Ver, sən Allah, xəbərin varsa, xəbər bəxtimdən.

İmkanın varsa sevindir məni hərdən-birdən,
Gör haçandan bəri yoxdur bir əsər bəxtimdən.

Görsən işdir bir əlaltından, əs öyrən fi krin,
De mənə, öyrənə bilsən nəsə gər bəxtimdən.

Nə deyim, məndən uzaqlarda gəzir qoy gəzsin,
Dəyməsin kimsəyə ancaq ki, xətər bəxtimdən.

Camaat şeş atır, hətt a, qoşasından, neynim
Nə cür atsam da verir yek mənə zər bəxtimdən.

Ey külək, Yasinə bir müjdə gətir, şad eylə,
Yoxsa salmaz yada bəd bəxti küsər, bəxtimdən.

* * *
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Vurub fələk üzağolmuş bu bəxt ilə arasın,
Çətin sağalda bu zalım zaman  könül yarasın.

Gedib, gəlib məni çox tənbeh etməyin, dostlar,
Bu dərd, azar özümündür, durub söyüm harasın.

Könül, bica yerə ta tökmə gözlərin suyunu,
Yusan da getməyəcək gündə-gündə üz qarasın.

Ölümdü istəyim, arzum, ümidlərim tükənib,
Bu hal ilə işə artıq canım çətin yarasın.

Mənimki tutmadı bu qarə bəxt ilə Yasin,
Özüyçün ayrı Vətən getsin axtarıb arasın.

* * *
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Asmışam göz bəbəyimdən bir o dilbər şəklin,
Qoruyur sidq ilə kiprik sayı əsgər şəklin.

Şahsevənlər başı üstündən asarlar daim,
Ac qalıb ölsələr hətt a belə, rəhbər şəklin.

Asmışam dərdlərimin şəklini bir- bir canda,
Çox uzun, ağrılı bir tarixi var hər şəklin.

Bu cəmal ilə, kəmal ilə sənə bənzər yox,
Qeyri bir şəklə də olmaz axı bənzər şəklin.

Hüsnünün atəşi yandırdı xəyal dünyasın,
Elədi Yasini axir ki, səməndər  şəklin.

* * *
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Məni köksümdəki köz  dərdinə öyrəşdirdin,
Rəngi solmuş iki göz dərdinə öyrəşdirdin.

Üzünü görməmişəm heç, nə yaman şeysənmiş,
Məni gendən-genə öz dərdinə öyrəşdirdin.

Düşmüşəm gündə söz ardınca olub sərgərdan,
Çox sağ ol ki, məni  söz dərdinə öyrəşdirdin.

Sən onu istəməsəydin sənə heç gəlməzdi,
Verib, ey dil, özün üz, dərdinə öyrəşdirdin.

Yasinin dözməyə ta qalmadı vallah səbri,
Döz, dedin döz, hələ, döz, dərdinə öyrəşdirdin.

* * *
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İstəyirsən könül eşqində ola zar. - Olsun.
Həmrəyəm mən də onun ilə ümidvar olsun.

Arzusu dilbərinin dərdini çəkməkdi hər an,
Çox gözəl arzudu, qoy bəxti ona yar olsun.

Nə qədər çəksə cəfa dilbərinin eşqində
Qoy onun zövqü səfası da o miqdar olsun.

Düşməsin eşqə, gedib başqa bir iş görsün qoy
Kim əğər istəməsə dərd ilə zinhar olsun.

Görünür eşqdə var anlayışın, ey Yasin,
Hər zaman aləmi-mənada sözün var olsun.

* * *
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Gen gəzin, gen bu göy satan kişidən,
Göyünə göy haram qatan kişidən.

Qan tutub gözlərin, qaçın tez olun,
Alnına şər, yalan çatan kişidən.

Ummayın mərhəmət, fi lan, gündə
Günaha and içib batan kişidən.

Almayın satdığın, uzaq dolanın,
Bu deyingən, bu şarlatan kişidən.

Aldığı hər nəfəs yalandı, qaçın,
Hoqqabazlıqla  rəml atan kişidən.

Eşidin Yasinin sözün, eşidin,
Almayın göy bu göy satan kişidən.

* * *
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Dolaşıq işlə mənim yoxdur aram əvvəldən,*

Düşməyib həm də bizim qövmə həram əvvəldən.

Can əgər qoymasan, əlbətt ə, bir iş baş tutmaz,
O işi başlama, yoxdursa inam əvvəldən.

Kim bilir indi o cənnətdə qalıb neynirdi,
Adamın bəxti gətirsəydi təmam əvvəldən.

Dediyindən olacaqsansa peşiman, ey dost,
Saxla vaxtında onu, etmə dəvam əvvəldən.

Kim ki, Allahını bilmir, tanımır,  bədbəxtdir,
Olmayıb əqli onun bircə qram əvvəldən.

Yasin öz ömrünü eşq ilə sürür dünyadə,
Qaldırıb nəfsinə könlündə qiyam əvvəldən.

Bir də qardaş məni əfv et, çay içirdin, gördüm,
Verməliydim sənə, əlbətt ə, səlam əvvəldən.

* * *

* Bulvarda uzaqdan dostum, gözəl insan Dövlət İsmayılovu 
gördüm, başı qarışıq idi, yaxınlaşmadım, qəzəllərimi sev-
diyini bildiyim üçün elə həmin vaxt yol gedə-gedə yazdı-
ğım bu sətirləri mesajla göndərdim.
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Yanırdı od tutub eşqinlə göz sevincindən,
Dilim donub tapa bilmirdi söz sevincindən.

Basıb çıxırdı gözümdən burum-burum kədərim,
İçimdə qar tək ağarmışdı köz sevincindən.

Qaçırdı can qutarıb həsrətün tələm-tələsik,
Qopardıb az qala yol boyda toz sevincindən.

Sonuncu məktubunu üç gün əvvəl almışdı,
Uçurdu sevgilin, əlbətt ə, öz sevincindən.

Danışdılar eşidib dost-tanış ağız dolusu,
Gəl indi, Yasin, otur sən də yaz sevincindən.

* * *
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Məni öldürdü, ay Allah, bütün həsrətdə keçən gün,
Gecə-gündüz, səhər-axşam elə möhnətdə keçən gün.

Ona bir mən dözürəm, mən daha bir kimsə də 
dözməz,

Kiməsə olmaya qismət belə zillətdə keçən gün.

Gözümü bağladı eşqin, gözün aydın, gözü şəhla,
Eləyib kor məni artıq belə zülmətdə keçən gün.

Gedib əqlim də başımdan, dəli etmiş məni artıq
Öz-özümlə gecə-gündüz, belə söhbətdə keçən gün.

Canın al Yasinin, Allah, muradın qoyma gözündə,
Üzür artıq, sıxır artıq onu qürbətdə keçən gün.

* * *
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Bu bir arzudur ki, görmək səni tez müyəssər olsun,
Vüsalın işığı düşsün can evi münəvvər olsun.

Ömür eşq səngərində, günü dərdlə cəng içində,
Heç inanmıram mənim tək belə şanlı əsgər olsun.

Deyirəm qəmin canımla elə qaynayıb qarışsın,
Ki bu doğmalıq, yaxınlıq dilə düşsün əzbər olsun.

Kədərin ömür boyunca tuta əllərimdən, ey gül,
Bu cür isnişib həmişə bir olub bərabər olsun.

Səni vəsf edim sözümlə təki kimsəsiz yer olsun,
Mən olum qələm əlimdə, qabağımda dəftər olsun.

Hünərin də indi, Yasin, qəzəlindən aydın oldu,
Sənə bu çətin işində kömək Ali Rəhbər olsun.

* * *
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Könlümə, qıyma bu həsrət kimi düşmən gəlsin,
Kaş ümid nuru gözə  hər səhər erkən gəlsin.

Çəkdilər canımı dərd, dərdini canım daim,
Bir məsəl var belə: dost dosta gərək tən gəlsin.

Çəkmisən könlümə həsrət dağı, qoy ardınca,
O dağın üstə səhər vaxtı duman, çən gəlsin.

Dərdin, əlbətt ə, dözülməzdi mənimçün, amma,
Ay sənə qurban olum, ver buna rəğmən, gəlsin.

Və nəhayət bu kiçik şerə görə Yasinə də,
Bütün aşiqlər adından deyin “əhsən” gəlsin.

* * *
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Bir yanan yox mən əhli-hal üçün,
Ölürəm isti bir sığal üçün.

Getdi can, ömr, ürək bütün hamısı,
Nəyimi vermədim vüsal üçün?

Əvvəl-əvvəl şirin yuxum qaçdı,
Darıxıb bir şirin xəyal üçün.

Sonra, əlbətt ə, ağladım o ki, var,
Gecə-gündüz o gülcəmal üçün.

Dövlətim getdi, varlığım getdi,
Qeyri-mümkün bir ehtimal üçün.

Onu hər yerdə gəzdim, axtardım,
Tazə bir dərd üçün, məlal üçün.

Nə deyərdin o şuxə, Yasin, bəs
Lap elə tapmısan, misal  üçün.

* * *
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Çıxsın ağ günlərə ellər hamı dilşad olsun,*

Gülsün hər kəs, nə bir ah nalə, nə fəryad olsun.

İnləyir doğma Vətən torpağı zülm altında,
Əlimizdən gələni eyləyək, azad olsun.

Şad xəbərlər eşidib Azərbaycan gülsün,
Hər şəhər, kənd, oba, hər yer, bütün abad olsun.

Kin-küdurətdən ürəklər də təmizlənsinlər,
Saf könüllərdə uca eşq evi bünyad olsun.

Heç zaman biz kiməsə eyləmədik bir pislik,
Bizə pislik edənin öz evi bərbad olsun.

Çətin işdir Vətənin vəsfi ni etmək çünki,
Belə istəkdə bulunmuş gərək ustad olsun.

Dağ yarıb yol çəkə yurdumda hamı qeyrətlə,
Fərqi yoxdur o ya Yasin, ya da Fərhad olsun.

* * *

*   Dostum, Azbentonit MMC-nin həmkarlar təşkilatının 
sədri Rzayev Cəmaləddinin xahişi ilə yazılıb.
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Verdim nə qədər surəti mənalərə  qurban,
Etdim canımı tər güli-rənalərə qurban.

Dünyadə gözüm yoxdu, nəyim varsa da hər şey,
Olsun demişəm gözləri şəhlalərə qurban.

Fikr ilə, xəyal ilə ötüb keçdi hər anım,
Ömrü, günü etdim belə xülyalərə qurban.

Heç onları aləmdə  sevən görmədim, ancaq
Dünya ola bu aşiqi-rüsvalərə qurban.

İsmin yazılıb, ey pəri, hər bir sətirimdə,
Yasin, demişəm, olsun o misralərə qurban.

* * *
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Ömrümün ən çətin günüydü o gün,
Bəxtəvər həsrətin günüydü o gün.

Hamı çaşmış durub baxırdı mənə,
Bir acı möhnətin günüydü o gün.

Zil qaranlıq çökürdü gözlərimə,
Qara bir zülmətin günüydü o gün.

Yenə dərdim gülümsəyirdi baxıb,
Bir o həmsöhbətin günüydü o gün.

Məndən, əlbətt ə, qurtulurdu sevinc,
Canı, bu rahətin, günüydü o gün.

O gün, olduqca çox ağır gün idi,
Zülmkar afətin günüydü o gün.

Bunu Yasin bilirdi, çox yaxşı,
Ömrümün ən çətin günüydü o gün.

* * *
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İstəsə can verməli dilbərdi o,
Şuxi-sitəmkərlərə sərvərdi o.

Fəth edir aşiqlərininin könlünü,
Eşqdə bir şahi-müzəff ərdi o.

Gülləri ətriylə xumar eyləyən,
Baği-məhəbbətdə müətt ərdi o.

Hüsnü məlahətdə, gözəllikdə həm,
Yusifi -Kənanə bərabərdi o.

Bilmirəm heç hansı gülə bənzədim,
Lalədi, nərgizdi, sənubərdi o.

Zülmətə batmış bu könül mülkünə,
Nur çiləyən mahi-münəvvərdi o. 

Yar sənə aşiq olalı Yasinin,
Düşmüş adı dillərə əzbərdi o.

* * *
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Qoydu məni vəslinə həsrətdə o,
Saxlayır illərdi ki, möhnətdə o.

Yalvarıram tök ətəyindən daşı,
Oxşayıb, Allah, kimə höccətdə o.

Saldı bizi çöllərə Məcnun kimi
Leyli misaldır belə qüdrətdə o.

Ləbləri kövsər, üzü gül, qəddi şux,
Sanki mələkdir bu əlamətdə o.

Min can alar bir kərə baxmaq ilə
Kimlərə bəs çəkdi bu adətdə o?

Tək deyiləm vurğunu gül hüsnünün,
Aləmi qoymuş belə heyrətdə o.

Cüt yaradır Tanrı yaratdıqların,
Təkdi gözəllikdə təbiətdə o.

Bəxtəvər eylər yenə də Yasini,
Sevsə gər əvvəlki hərarətdə o.

* * *
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Qəlbimə dəymə, iztirab çəkir o,
Dərd-möhnət çəkir, əzab çəkir o.

Daha bel bağlamır, kəsib ümidin,
Dərddən atəş çatıb,  kəbab çəkir o.

Oxuyub, öyrənib kitablardan,
Göz yaşından şirin şərab çəkir o.

Ümidi, dərdi, səbri bir yerdə,
Toplayıb gündə haqq- hesab çəkir o.

Yasin, incitmə, sən də bir yandan,
Qəlbimə dəymə, iztirab çəkir o.

* * *
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Əlbətt ə ki, hər bir kəsə zinətdi təvazö,
Dövlətdi, qənimətdi, şərafətdi təvazö.

Əfsus ki, onun ləzzətin hər kəs ala bilmir,
İnsanlığa haqdan bir inayətdi təvazö.

Dünyanı, bütün varlığı idrak eləməkdə,
Bir yoldur, işıqdır, bir hidayətdi təvazö.

Ehsanıdı sevdiklərinə rəbbin həmişə,
Əlbətt ə hər insanda ləyaqətdi təvazö.

Məndən soruşan olsa deyərdim hələ həm də,
Şükranlığa vacib bir əlamətdi təvazö.

Xoşbəxtliyə, Yasin, bir açardır, bir ümiddir,
Yüksək mədəniyyətdi, səadətdi təvazö.

* * *
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Meydani-məhəbbətdə, könül, yarını, gəz tap,
Eşq içrə dolan, sevgili dildarını gəz tap.

Çox halva deməklə ağız əsla şirin olmaz,
Ey tuti könül, ləli-şəkərbarını gəz tap.

Tək qalma bu viranədə bayquş kimi bir dəm,
Çıx seyr elə öz gülşənü gülzarını gəz tap.

Baş vur tez ol eşq adlı o ümmanə gecikmə,
Qəvvas tək öz lölöi-şəhvarını gəz tap.

Ey dil, çalış ümmidini bir dəm də itirmə,
Qəm qəm gətirər, qəm yemə qəmxarını gəz tap.

Can mülkü dağılmışsa da hicran küləyilə,
Səbr et bir az, ey dil, ara, memarını gəz tap.

Yasin, belə boş sözləri misralara düzmə,
Dildarına layiq olan əşarını gəz tap.

* * *
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Eşqin mənə zülm, əzab olubdur,
Hicrində könül kəbab olubdur.

Gül ləblərinə qalandan həsrət,
Göz yaşı mənə şərab olubdur.

Vəslin çəkilib təmam qeybə,
Həmsayəsi iztirab olubdur.

Rəhmə gələcəkmisən soranda,
Zülmün həmişə cəvab olubdur.

İmdadına gəl yetiş,  bu yarın
Hər gün peşəsi xitab olubdur.

Gül surətinə olandan aşiq,
Könlümdəkilər kitab olubdur.

Gəl gör nə günə düşüb bu Yasin,
Həsrətdə solub, xərab olubdur.

* * *
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Tabı yoxdur sitəmi-yarə deyənlər çoxdur,
Vermə dil bir də o  dildarə deyənlər çoxdur.

Eşq sevdası məni güya peşiman eləyib,
Bunu hər gün gedib əğyarə deyənlər çoxdur.

Gecə-gündüz yarın eşqiylə görüb yandığımı,
Mənim əhvalıma biçarə deyənlər çoxdur.

Günlərim qarə olub eşqə düşəndən guya,
Ağa, ey gül, nə deyim qarə deyənlər çoxdur.

Nə görüb onda ki,  divanə olub dərdindən,
Əyib ağzın bunu bir parə deyənlər çoxdur.

Tapşırıb can nə qədər aşiq onun eşqində,
“Əl çək ondan”- bunu aşkarə deyənlər çoxdur.

Görüb eşq içrə bu Yasin yazığın çəkdiyini,
Ölə canın dəxi qurtarə deyənlər çoxdur.

* * *
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Sənsiz günüm ahü zar olubdur,
Zülfün kimi tirə-tar olubdur.

Ardınca uçub gedib bədəndən,
Ruhum quşu həm  kənar olubdur.

Bir sözlə gətir bu cismi canə,
Dünya axı sözlə var olubdur.

Hicranına qalmayıb təvanım,
Qəmdən ürəyim qübar olubdur.

Nərgiz gözünü anıb bu aşiq,
Meysiz, məzəsiz xumar olubdur.

Sərvi-qədinin qəmində, ey şux,
Dərdim boy atıb çinar olubdur.

Dön gəl, gözəlim, görən desin ki,
Yasin yenə bəxtiyar  olubdur.

* * *
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Yol kənarında bir qəbir göyərir,
Qəbir üstündə mürdəşir göyərir.

Yol kənarında bir yaşıl  qutudan,
Allah, Allah nə tez nəzir göyərir.

Gizlənib kimsə fi tləyir bu yolu,
Yolun ağzında göy fi kir göyərir.

Yol kənarında ta maşınlar ölür,
Yol kənarında ta dəmir göyərir.

Səpilir fi kri Yasinin varağa,
Sonra da cürbəcür şeir göyərir.

* * *
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Zülfi -siyəhi arizi-cananı tutubdur,
Can mülkünü eşqin ulu sultanı tutubdur.

Yarım düşünür göydə buludlardır edən seyr,
Bilmir fələki aşiqin əfqanı tutubdur.

İmkan belə yox kimsə gəlib halımı sorsun,
Göz yaşı bütün yolları, hər yanı tutubdur.

Yoxdur yeri canandan edim vəsl təmənna,
Çün könlümü artıq qəmi-hicranı tutubdur.

Kafər sayır aşiqləri zahid, sorun ondan,
Bəs neyçün özü huriyü qılmanı tutubdur?

Qafi ldi, nə bilsin ki, nədir eşq-məhəbbət,
Hər kimsə ki, dörd əlli bu dünyanı tutubdur.

Yasin, quru bir canun üçün əsmə, deyərlər:
Cananı atıb, kül başına, canı tutubdur.

* * *
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Sözlərin şerdə mənası mənə zövq verir,
Şerin hikmət dolu misrası mənə zövq verir.

Bircə gün gülşəni seyr etməsəm olmur, çünki
Gülşənin tər güli-rənası mənə zövq verir.

Çoxdu yurdumda nəzakətli, gözəl dilbərlər,
Onların gözləri şəhlası mənə zövq verir.

Göz qoyub, söylədilər, canuva canan, bəh-bəh,
Yarımın bu yeni sevdası mənə zövq verir.

Çoxu ömrün sürür həsrətdə vüsal eşqiylə,
Xam xəyalımda təmaşası mənə zövq verir.

Gülləri xoşladığımdan sizə söz açmışdım,
Hər gülün bülbüli-şeydası mənə zövq verir.

Heç kimiylə işi yoxdur, bir özü, bir dərdi,
Yasinin daxili dünyası mənə zövq verir.

* * *
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Dözsün hər dərdi-sərə, aşiqə fərman belədir,
Can alar naz ilə çün, adəti-canan belədir.

Bülbülün qismətinə ahü fəqan, nalə düşər,
Xarə gül həmdəm olar, əhli-gülüstan belədir.

Yarım aldanmaya kaş, nola ki, əğyar sözünə,
Çıxarar yoldan onu, xisləti-şeytan belədir.

Azmış hicranı mənə, vəsli təmənna edirəm,
Allah-Allah, üzə bax, naşükür insan belədir.

Yarə layiq olanın yüzdə birin söyləmirəm,
Budu qabımda olan, təbdə imkan belədir.

Axı hardan bilə gül qədrini əğyar ölmüş,
Yenə hədyan danışır, bağ belə, bostan belədir.

Yasinin çoxdu sözü tərifi nə, gəl demə ki,
Istəyi gör nə qədər, yazdığı dastan belədir.

* * *
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Bu payız bir qədər erkən tökülüb yarpaqlar,
Saxlaya bilmədi yarpaqları tük saplaqlar.

Bu ağaclar nə köməksiz görünür, yarəbbi,
Bir soyuq xəzri didib gövdələrin cırmaqlar.

Ulu bir adəti xatırladığındandır ki,
Örtər öz eybini yarpaqla büküb torpaqlar.

Bu payız tez girib əlcəklərə əllər də bir az,
İslanır  bir qədər erkən bu payız başmaqlar.

Üşüdüb, titrədib öskürdü buludlar tez-tez,
Çiləyib göz yaşı hönkürdü bizim çardağlar.

Dustaq ömrün yaşayır arzu, diləklər bu payız,
Xoş xəbər almadı könlümdə yatan dustaqlar.

Bu payız heç məni açmır nəsə, Yasin, vallah,
Nəsə çox tez saralır,  tez tökülür yarpaqlar.

* * *
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Vəfa evində bu gün bir sevən ürək yaşayır,
Öz aləmindədi, can mənzilində tək yaşayır.

Çəkib öz üstünə qəm yorğanın sızıldayır o,
Qılıb öz ağrısına dərd ilən kömək yaşayır.

Üzaqdı xeyli o dünyanın işrət-eyşindən,
Vurub bu mənzilə eşq ilə bər-bəzək yaşayır.

Asıb divar boyu hər yerdə həsrətin şəklin,
Gümanların eləyib dəstə gül-çiçək yaşayır.

Qan ağlayir evinin künclərində arzuları,
Bu quş qanadlı diləklər töküb lələk yaşayır.

Ümid çıraqlarını yandırıb məhəbbətlə,
Xəyallarıyla kəsib gündə duz-çörək yaşayır.

Ürək bu evdə əziyyət çəkir, fəqət, Yasin,
Verir ümidlə məhəbbət ürək-dirək, yaşayır.

* * *
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Köksündə aşiqin, nəzər et, gör nə dağı var,
Qan-yaş tökən fəraqdə bir cüt bulağı var.

Bir dərdi var ki, gəl görəsən, sərv boydadır,
Ardınca kölgə tək sürünən qaş-qabağı var.

Xəlvətdə pıçhapıçla danışdım səninlə mən,
Bir kəs eşitməsin ki, yerin də qulağı var.

Mən çox çalışmışam bizə şər düşməsin yaxın,
Hərçənd şərdi dörd əli var, qırx əyağı var.

Könlümdə  kök buraxdı, gülüm, qəm toxumları,
Sinəmdə indi gör nə qədər qol-budağı var.

Aşiqinin yaman qarışıqdır, inan, başı,
Çağrılmamış kədər kimi hər gün qonağı var.

Şeytan sifətlidir bu kəc əğyar uzaq dolan,
Min rəngi var onun üzünün, min boyağı var.

Bəxtim libası köhnə, naxışsız, qırış-qırış,
Üstündə xırdalı-irili yüz yamağı var.

Hicrində Yasin istəyir ölsün, gülüm, daha
Ölməkdə çünki aşiqinin bir marağı var.

* * *
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Bu ömrü sürməyim üstündə bir həqarətdir,
Səninlə həmfi kir olmaq böyük cinayətdir.

İnanmıram nə deyirsən de, artıq, ey dünya,
Bu ağzı bir kərə yandırmışam, kifayətdir.

Qocalmısan daha, ondandı heç nə görmürsən,
Bu görməməzlik özü yoxsa bir siyasətdir?

Sənin bu daş-tərəzindən gözüm su içmir heç,
Bütün bu baş verən hər şey deyir qiyamətdir.

Qaranlıq olsa da, Yasin, yol ağzı, səbr eylə,
O qurban olduğumun eşqi bir hidayətdir.

* * *
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Bizimlə kəc fələyin qəsdi var, ədavəti var,
Qiyamətin bu ədavətdə bir əlaməti var.

Məhəbbət ölkəsi bənzərsiz ölkədir, həm də
Qəribə: dərd sevər, qəm sevər cəmaəti var.

Salır ayaqlara aşiqlərin qürurunu yar,
Düşünməyir ki, balam, hər kəsin ləyaqəti var.

Asıb-kəsib, qınamaq olmayır bu dərd əhlin,
Hər ömrün öz yolu var, hər yerin öz adəti var.

Düşəndən eşqə bizim Yasinin də dərdindən,
Nə səbri var, nədəki,  vaxtı, istirahəti var.

* * *
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Qurbanın olum, gəl, gözüm üstündə yerin var,
Xoşdur, ayağın qoy üzüm üstündə, yerin var.

Könlüm səni öz mülkünə sultan eləyibdir
Şah taxtını seçdim özüm, üstündə yerin var.

Keç başda otur, can otağım qoy sənin olsun
Dörd yanına güllər düzüm, üstündə yerin var.

Eşq atəşinə canım alışdı, külə döndü,
Canan, külə dönmüş közüm üstündə yerin var.

Yasin, o gülün tərifi  sığmır sözə, vallah,
Gəl-gəl, gözəlim, gəl, sözüm üstündə yerin var.

* * *
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Vardırmı bir aşiq ki, könül yarəsi yoxdur, 
Hicran dəmi cari qoşa fəvvarəsi yoxdur.

Tərk etdi məni sevgili yarım o səbəbdən, 
Qəlbim qırılıb: parəsi var, parəsi yoxdur.

Axtarmıram öz dərdimə dərmanı təbibdə,
Billəm dili-bimarların çarəsi yoxdur.   

Biryol üzümə gülmədi dövran ki, gülüm bir,
Bilməm nə üçün mənlə onun arəsi yoxdur.

Neyçün gəlib imdad eləmir sevgili canan,
Bir mən tərəfə diqqəti, nəzzarəsi yoxdur.

Kim sorsa mənim namü nişanım, de ki, Yasin,
Qan-yaş aparıb gözlərinin  qarəsi yoxdur.

* * *
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Qiymətli sözün ən gözəl ünvanı Vətəndir,
Əsli olanın sevgili cananı Vətəndir.

Qəlbində kimin varsa məhəbbət, ona ərzin,
Hər zərrəsi, hər guşəsi, hər yanı Vətəndir.

Hər bir sevən övladə verən rütbeyi-qədri,
Ən xoş günü, xoş saətı, xoş anı Vətəndir.

Sərhədsiz, hüdudsuz ucalıqdır vətən eşqi,
Hər bir kəsə mümkün edən imkanı Vətəndir.

Yurd aşiqi qürbətdə qanadsız quşa bənzər,
İnsan eləyən var əgər insanı, Vətəndir.

Qəmgin görünən daima biçarə qəribin
Həm loğmanı, həm dərdinə dərmanı Vətəndir.

Hər bir kəsin öz yurdu var, öz doğma diyarı,
Yasın Xəlilə Azərbaycanı Vətəndir!

* * *



358

Xaneyi-eşqdən kədər, qəm uzağ olsa yaxşıdır,
Bu mülk içində təntənə, təmtəraq olsa yaxşıdır.

Pisdən hələ xali deyil aləm, odur sevənlərin
Hər birisi bir–birinə göz-qulaq olsa yaxşıdır.

Aqibəti atəş olur eşqə haram qatanların, 
Düşmən olanlar aşiqə daş-qalağ olsa yaxşıdır.

Hər qurulan eşq evinin payəsi möhkəm olsa xoş,
Eşq bağında hər ağac min budağ olsa yaxşıdır.

Aşiqi pərvanəsifət  gərəkdi yaxsın atəşə,
Yarı onun incə, zərif, alyanaq olsa yaxşıdır.

Bu ilham ilə kim sevər, kim tanıyar ki Yasini, 
Şair olan təbi rəvan bir bulağ olsa yaxşıdır.

* * *
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Ömr etməyə aləmdə dəxi bir səbəbim var
Ki, sən kimi, ey gül, belə bir qönçələbim var.

Fəryad eləyir qeyriləri dözməyib, ancaq
Səbr eyləyirəm zülmünə çünki ədəbim var.

Öz aşiqinə cövr edəsən - daima səndən 
Canım sənə qurban, belə yüngül tələbim var.

Həqq əhlinə düşmən kəsilən hər kəsə qarşı,
Həm nifrətim, həm lənətim, həm bir qəzəbim var.

Yasin kimi aləmdə mənim ismi-şərifi m,
Yasin kimi də sadə, müqəddəs ləqəbim var.

* * *



360

Sərsəri söz sərsəri başdan çıxır,
Tüstü bir adətdi ki, yaşdan çıxır.

Ağlayıram sübhə kimi, bülbülün
Amma ki, fəryadı obaşdan çıxır.

Kim ki, görür zülfünü cananımın,
Əqli həmən andaca başdan çıxır.

Vəsl həvəsim gör nə inadkardı ki,
Hicr ilə hey dava-dalaşdan çıxır.

Könlünə daş bağlayıb o sevdiyim,
Hər bir işim indi o daşdan çıxır.

Can da tələsmir çıxa bu cismdən,
Qəhr eləyib tarı, yavaşdan çıxır.

Eşqdə xoş gün nə gəzir, Yasina,
Böylə fi kir ağlı naxoşdan çıxır.

* * *



361

Kimin sənin kimi bir yarı varsa, xoşbəxtdir,
Sevimli dilbəri, dildarı varsa, xoşbəxtdir.

Kimin ki, sevgilisiylə düz eşqi, sevdası,
Düz əhdi varsa, düz ilqarı varsa, xoşbəxtdir.

Kimin ki, bir güli-rənası var gözəl-göyçək,
O gülçün olməyə gülzarı varsa, xoşbəxtdir.

Kimin ki, eşqə düşəndən nəvası əskilmir,
Bu cür müqəddəs onun karı varsa, xoşbəxtdir.

Məhəbbətin yolu həmvar deyil kiminsə əgər,
Bu yolda xoş günü, rüzgarı varsa, xoşbəxtdir.

O kəs ki dərdi-nigarın yığıb doyunca demək,
Bu boyda dövləti var, varı varsa, xoşbəxtdir.

Qəmindən ölsə də Yasin bu yoldan əl çəkməz,
Onun qəmin kim simsarı varsa, xoşbəxtdir.

* * *



362

Hər gün sizi əlvan kəpənəklər soruşurlar,
Güllər dil açıb, qönçə çiçəklər soruşurlar.

Sanki acığın pəncərəmizdən çıxır hər gün,
Çırpıb şüşəsin gündə küləklər soruşurlar.

Getdiz aparıb kəndin ümidin özünüzlə,
Məndən sizi sevdalı ürəklər soruşurlar.

Dağlar soruşurlar sizi məndən səhər-axşam,
Çöllər soruşurlar, biçənəklər soruşurlar.

Göy otları əzdikcə, basıb tapdaladıqca,
Baş qaldırıb ağbaş göbələklər soruşurlar.

Kəndin, inanın, ağzı qalıbdır günə sizsiz,
Hər gün sizi zəncirli köpəklər soruşurlar.

Yox onları səhmana salan ta, sizi bir-bir,
Məndən  bu hasarlar, bu dirəklər soruşurlar.

Bədbəxt uşağı tez qayıdın, ağlınız olsun,
Hər gün sizi nazəndə mələklər soruşurlar.

Quşlar da nigarandı, həvəssiz uçuşurlar,
Məndən sizi kollarda lələklər soruşurlar.

İndi nə deyim mən bu ümidsizlərə, gündə
Onlar görəsən tez gələcəklər,- soruşurlar.

Yasin sizə bel bağladı, Yasin sizi sevdi,
Ondan sizi könlündə diləklər soruşurlar.

Bədbəxt uşağı tez qayıdın, ağlınız olsun,
Hər gün sizi nazəndə mələklər soruşurlar.

* * *



363

O zərifl ikdə bir çiçək kimidir,
O təravətdə tər ləçək kimidir.

Cismdə candı kövrək, incə, şirin,
Bir dəniz, bir təmiz ürək kimidir.

O yağışdır ümid cücərdəsi həm,
Arzudur şipşirin, dilək kimidir.

O yayın istisində gözləmədən,
Bir sərinlik verən külək kimidir.

Dili baldan şirindi sevgilimin,
Saçları bir qucaq ipək kimidir.

Bir baxışla da min can almağı var,
Bunca, Yasin o  bir mələk kimidir.

* * *



364

Hələlik bir içim baxış mənə ver,
Bir udum söz də versən əladır.

Bir ürəklik məhəbbətin yeri var.
Bir könül köz də versən əladır.

Bir ümidlik işıq da yaxşı olar,
Bir işıq göz də versən əladır.

Bir doyumluq dodaq gözəl, bəd ayaq
Bir öpüş üz də versən əladır.

Bunları verməyin çətinsə əgər,
Hələlik söz də versən əladır.

Üşüyür fi kri Yasinin, gözəlim,
Bir baxış buz da versən əladır.

* * *



365

Olmaq bəlayi-eşq ilə ülfətdə yaxşıdır,
Eşq ilə keçsə ömr səyahətdə yaxşıdır.

Bir eşqidir hidayəti haqqın, yox ayrı yol,
Eşq adlı bir işıq ucu zülmətdə yaxşıdır.

Sağ əl verirsə bilməsi vacib deyil solun,
Əl tutmaq əl-ayaqsıza xəlvətdə yaxşıdır.

Hər cövr qılsan incimərəm, ancaq, ey gözəl,
Bir azca insaf ilə mürüvvət də yaxşıdır.

Yasin, əlin ki çatmadı bir fi kri-yar ilə,
Hərdən şirin-şirin belə söhbət də yaxşıdır.

* * *



366

Elə bil günbəgün adam azalır,
Sabaha etibar, inam azalır.

Çox ağızdan düşərdi əvvəllər,
Get-gedə doğru, düz kəlam azalır.

Sözümü salmayın qəribçiliyə,
Qayda-qanun itir, nizam azalır.

Görüşərdik hal-əhval eylərdik,
Azalır günbəgün, salam azalır.

Bir qırıq hörmətin var idi sənin,
O da, Yasin, qram-qram azalır.

* * *



367

Düşüb uzaq vətənin xiff ətin çəkənlər var,
Uzun bir ayrılığın zillətin çəkənlər var.

Saraldı gözləri, qəm əydi qəddin ancaq ki,
Qocalmış arzuların zəhmətin çəkənlər var.

Yazılmış alnımıza möhtəşəm döyüş, qələbə,
Uğurlu bir döyüşün həsrətin çəkənlər var.

Gələr zaman bilirəm qurtular bəlalardən,
Həmişə dərdi-sərin millətin, çəkənlər var.

Ömürdə, gündə, təbaşirlə tozda, torpaqda,
Şərəfl i bir zəfərin surətin çəkənlər var.

Vətən, vətən deyib əlbətt ə birləşər millət,
Ki, həsrətin belə bir vəhdətin çəkənlər var.

Düşünməyin sözü söz çəkdi söylədim yox, yox,
Bu millətin önə haq söhbətin çəkənlər var.

Bu eldə düşmədi, Yasin, papaqçılıq dəbdən,
Səbəb budur ki, onun qeyrətin çəkənlər var.

* * *



368

Bizim bu dilbərə ta etibarımız yoxdur,
Qoyub yaman günə bir bəxtiyarımız yoxdur.

Sevinc içindədir aləm deyib, gülüb, danışır,
Biz isə qəm çəkirik,  ayrı karımız yoxdur.

Bütün gün ağlayırıq yar deyib, bu hal ilə,
Gözəl keçən günümüz, ruzigarımız yoxdur.

Qəmiylə həmdəm olub doğmalaşmışıq daha biz,
Kədər də, qüssə də var, bir nigarımız yoxdur.

Bu zülmü çəkməyə kim vadar eyləyib? Cavabın,
Soruşma söyləməyə ixtiyarımız yoxdur.

Budandı dərd ağacı yol çəkən nəzərlər ilə,
Yetişdi bolluca qəm ayrı barımız yoxdur.

Bu həsrətin daha, Yasin, əlində ölməkdən,
Bir ayrı istəyimiz yox, qərarımız yoxdur.

* * *



369

Dostluğa  çox münasib insandır,
Sözünə həm də sahib insandır.

Türklərin bir şirin, gözəl sözü var,
O fi lankəs əcaib insandır.

Hə, hə, bax, öylə bir adamdır təmiz,
Çox şirindil, müsahib insandır.

Hər şeyi doğru, düz, dürüst eləyər,
Böyük işlərdə vacib insandır.

Bax özün, Yasin, öz işindi, sənə 
Məncə o çox münasib insandır.

* * *



370

Yolun azmışlara eşqin çıraq olsun düzələr,
İşimiz, şər daha bizdən uzaq olsun, düzələr.

Giley eylər bütün aləm dağınıq zülfündən,
Bölünüb canım ona bir daraq olsun, düzələr.

Əyilib eşqə düşəndən bəri qəddim yay tək,
Əyilən qəddimə dərdin dayaq olsun düzələr.

Qalma heç vaxt nigaran, gülüm, əhvalımdan,
Düzələr, tək mənə səndən maraq olsun, düzələr.

Nə verir Yasinə, versin çəkəcək, əlbətt ə,
Heç nə olmaz, tək onun canı sağ olsun, düzələr.

* * *



371

Min şükür dərd ilə ülfətdə günüm pis keçmir,
Fikr ilə hər gecə söhbətdə günüm pis keçmir.

Doymuram hər günüm üçün ona şükranlıqdan,
Razıyam, Rəbbimə minnətdə günüm pis keçmir.

İstəyim, qəsdim əziz yarıma can verməkdir,
Belə xoş arzuda, niyyətdə günüm pis keçmir.

Dərdi hər gün çəkirəm söhbətə xəlvət yerə mən,
Çəksə də xeyli bu, xəlvətdə günüm pis keçmir.

Hər şeyim var, nəsə çatmırsa da üzmür əsla,
Buna da min şükür, əlbətt ə, günüm pis keçmir.

Ümidim vəslə kəsilmir, keçir hərçənd ömrüm,
Bu ümidlə, inan, həsrətdə günüm pis keçmir.

Mənə divanə deyirlər tanıyanlar, ancaq
Elə “arif”lərə nisbətdə günüm pis keçmir.

Müxtəsər, yoxdu gileylənməyə haqqım, Yasin,
Kİ, böyük məqsədə xidmətdə günüm pis keçmir.

* * *



372

Kəsdiribdir qapımın ağzın əcəl son vaxtlar,
Gəlib ərk ilə qoyur çiynimə əl son vaxtlar.

Ömr ötür gözlərimin düz qabağından saymaz,
Qoymayır heç mənə bir zərrə məhəl son vaxtlar.

Könlüm öz eşqinə səbr ilə təməl qoymuşdu,
Çat verir hər tərəfi ndən bu təməl son vaxtlar.

Saralıb səbr ağacından tökülür yarpaqlar,
Günbəgün artır ayaq altda xəzəl son vaxtlar.

Çox sağ ol, Yasin əmək sərf elədin, sayəndə,
Yazılıb xeyli şirin, sadə qəzəl son vaxtlar.

* * *



373

Qorxudurlar səhəri ulduzlar,
Bəzəyirlər şəhəri ulduzlar.

Deməyin pis Günəşin haqqında,
Çatdırarlar xəbəri ulduzlar.

Çəkdilər sübhə qədər sakitcə,
Söhbətə bir nəfəri ulduzlar.

Bəxtəvər eylədilər təkrarən,
Yenə bir bəxtəvəri ulduzlar.

Yasinin kəsmədilər üstündən,
Bu gecə xoş  nəzəri ulduzlar.

* * *



374

Mənimlə hər gecə təklikdə daş-divar danışır,
Gözündə mürgüsü fi krim xumar-xumar, danışır.

Çox arxayın uzanıb həsrətim də böyrümdə,
Ayın-çayın danışır, mövzudan kənar danışır.

İçimdə qövr eləyir, səs verir qırıq səsimə,
Sızıldayıb, açılır, göynəyib qubar danışır.

Külək də pəncərəmi az qalır ki, sındırsın,
Bezib əlindən o kəmfürsətin çinar danışır.

Sükunətin dili, Yasin, uzunmuş əslində,
Mənəm susan, bütün ətrafda hər nə var, danışır.

* * *



375

Günəş yubandı üfüqlərdə bir qədər bu səhər,
Nədən gecikdi, nədən, bilmirəm, səhər bu səhər.

Nə dan söküldü, nə zülmət çəkildi vaxtında,
Şirin-şirin yuxusun yatdı boz şəhər bu səhər.

Uçub oyatmadı quşlar ağac budaqlarını,
Basıbdı səbrini xoş meh də bir təhər bu səhər.

Ayılmayır yuxusundan sular ayaq səsinə,
Döyəcləmir hələ öz sahilin Xəzər bu səhər.

Pıçıldaşıb öz-özüylə qalıb bütün gecəni,
Baxır uzaqlara sakitcə bir nəfər bu səhər.

Gecəylə ya şirin olmuşdu, Yasin, ülfət, ya
Günəş yubandı üfüqlərdə bir qədər bu səhər.

* * *



376

Qurbanın olum gör nə şirin “can”,- deməyin var,
“Öl, yoxdu daha dərdinə dərman”,- deməyin var.

Göz yaşı axıb eşq odunu söndürə bilməz,
Gül ağzına sağlıq nə gözəl “yan”,- deməyin var.

Yoxdur gileyim, qoy sənə Allah kömək olsun,
Ki, öylə şirin söz tapıb imkan deməyin var.

“Qov-qov bu fəqir aşiqi eşqin çəmənindən,
Bax böylə deyir bir dəli şeytan”,- deməyin var.

“Bir yerdə bizi görməsələr yaxşıdı, çünki
Divanə sayır aşiqi dövran” ,- deməyin var.

Naseh, qulağım getdi, sən Allah, daha bəsdir
Gördükcə məni boş yerə dastan deməyin var.

Fikrindəkini zərrə diliylə bizə bir-bir,
Hər gün, a dönüm başına, pünhan deməyin var.

“Yasin, sənin aşiqliyin artıq kara gəlmir,
Bəlkə çıxacaq yaxşı qəzəlxan”- deməyin var.

* * *



377

Hörmətlə verdilər sözə məna bizimkilər,
Can verdilər söz eşqinə hətt a bizimkilər.

Öyrəndilər biləndən onun fi trətindəkin,
Sözdən yaratdılar yeni dünya bizimkilər.

Söz meydanında gündə geniş məclis açdılar,
Oynatdılar şirin sözü əla bizimkilər.

Xidmət edib böyük sözə can-başla, umdular
Bundan nə bir əvəz, nə təmənna bizimkilər.

Yasin də siz gedən yolu rəhbər tutub gedir,
Nolar kömək edin ona da, Ya bizimkilər.

* * *



378

Bizim görüş yerimizdən nişan qalıb bu çinar,
Düşübdü məst, elə ondan qalan, qalıb bu çinar.

O sirri gizlədib illər keçib əmanət tək,
Bu əhdə ta o zamandan həyan qalıb bu çinar.

Bizim məhəbbətimizdən alıb təravətini,
Odur ki, indiyədək şux, cavan qalıb bu çinar.

Gərib küləklərə köksün, əyilməyib hələ də,
Xan idi zatı o üzdən də xan qalıb bu çinar.

Gəlib gedib soruşublar: nə görmüsənsə danış,
Susub, dilində bitib and-aman, qalıb bu çinar. 

O vaxtdan indiyədək bir hal əhval etməmişik,
Qalıb bizim sarıdan bədgüman, qalıb bu çinar.

Unutduq ömrümüzün, Yasin, ən gözəl çağını,
Nə yaxşı ki, bu qədər vaxtacan qalıb bu çinar.

* * *



379

Eşqin, məhəbbətin çoxu cəng olduğun bilir,
Rahatlığın bu işdə cəfəng olduğun bilir.

Səbrin də ceyran üstə bilir qaçdığın çoxu,
Vaxtın da ac, qəzəbli pələng olduğun bilir.

Aşiq bilir zərifl iyin öz könlünün hələ,
Dərdin də can əlində çələng olduğun bilir.

Aşiq olan çəkir bütün aləm qəmin hələ,
Həsrətli gözlərin də nə rəng olduğun bilir.

Yasin dözürsə hicrdə hər dərdə səbr ilə,
Vəslin yəqin olur ki, qəşəng olduğun bilir.

* * *



380

Mənə kimdənsə zəng olur gecələr,
Qulağım xeyli təng olur gecələr.

Bir yalan zəngə can qulaq kəsilir, 
Bilsəniz qan nə rəng olur gecələr?.

Yığışırlar sevinc, ələm içimə,
Allah, allah nə cəng olur gecələr.

Arzular pırtdayıb deşir gözümü,
Hər biri bir fi şəng olur gecələr.

Töyşüyür səbr içimdə ceyran tək,
Həsrətim şir, pələng olur gecələr.

Boy atır  gözlərimdə qəm-qüssə,
Böyüyüb çox nəhəng olur gecələr.

Demirəm pisdi yox, yox, əlbətt ə,
Çox qəşəng, çox qəşəng olur gecələr.

Ürəyin tuk-tukunda, Yasin, vaxt
Dincəlir sanki, ləng olur gecələr.

Düzü heç gözləmirdim ancaq ki,
Mənə kimdənsə zəng olur gecələr.

* * *



381

Eşq içrə qismət aşiqə qəm, dərd-əzab olar,
Həmdəm həmişə çarəsi yox iztirab olar.

Yığsam səninlə bağlı bütün yaddaşımdakın,
Nə az, nə çox, inan ki, qalın bir Kitab olar.

Versən bir az ümid mənə könlümdə duyğular,
Baş qaldırıb coşar, elə bil inqilab olar.

Alsan bu canı məndən, əzizim, əcəb edib,
Heç sən təsəvvür etmədigin bir səvab olar.

Həmdəm bizim bu Yasinə həsrətdə, dilbərim,
Hörmətli dərdi,  bir də qan olmuş şərab olar.

* * *



382

Yoxdu vaxtım danışam söhbət uzun söhbətdir,
Başımı ağrıdır hərçənd o bir müddətdir.

Bir dəli şeytan onu biryol unut söyləsə də,
O biri aç, de,- deyir, bilsün hamı, fürsətdir.

Bu qədər zülmü müsibət məni xoşbəxt etdi,
Bilməz hər kəs ki, yarın dərdi böyük sərvətdir.

Ona öz canımı qurban demişəm hər halda,
Bilmirəm baş tutacaq, yox, bu da bir niyyətdir.

Vəsli Yasin daha heç arzulamır əslində,
Sayır hicran qəmi ondan da şirin nemətdir.

* * *



383

Dəyməsin dilbərimə göz, hamıdan göyçəkdir,
Bənzəri yoxdu, bütün aləmi axtar, təkdir.

Qəmzəsindən onun olmaz, küsəyəndir həm də,
İncədi, dəymədüşərdir, şüşədən kövrəkdir.

Bilməyir aşiqinin dərdi uca bir dağdır,
İşi də qalxıb onun  zirvəsinə, düşməkdir.

Salmasın Allah onu öz nəzərindən bir dəm,
Kipriyi ox, qaşı yaydır, nəzəri şimşəkdir.

O, gözəllikdə misilsizdi, bizim  Yasin də
Aşiq həmkarlarına eşqdə bir örnəkdir.

* * *



384

Bu gün dünəndən əsən xoş külək də zövq oxşar,
Ürək açan təzə, tər gül-çiçək də zövq oxşar.

Yaşıl donunda təbiət də çox gözəl görünür,
Çiçəklər üstünə qonmuş böcək də zövq oxşar.

Fələk gözəl bəzəyib, cürbəcür naxış da vurub,
Bu dərd evindəki hər cür bəzək də zövq oxşar.

Məhəbbət adlı çətin yolda səbr ayaqlarına,
Hər an dəyib dolaşan daş-kəsək də zövq oxşar.

Dolub boşalmasa gözlər çiçəkləməz bir ümid,
Həyatsevər və çalışqan ürək də zövq oxşar.

Sevimli xatirələrdən xəbər verirsə əgər,
Yolayrıcında qaxılmış dirək də zövq oxşar.

Ağır da olsa günüm dərd ilə gözəl dolanır,
Onunla kəsdiyimiz duz-çörək də zövq oxşar.

Bu gün görüş günüdür sevgilimlə, ey Yasin,
Bu gün dünəndən əsən xoş külək də zövq oxşar.

* * *



385

Hər kim deyirsə eşq bəladır, əzabdır,
Baş qoşmayın o qafi lə başdan xərabdır.

Bilməm o hansı tarixi-nadirdir açmısan,
Mən bildiyim bir ayrı, mükəmməl kitabdır.

Zalım deyən dilin qurusun bilmədin məgər,
Yar eyləyirsə zülmü əgər bir səvabdır?

Eşq içrə sən könül, nə çəkirsənsə bilmirəm,
Mən çəkdiyim bir ölçüsü yox iztirabdır.

Yox çarə eşq dərdinə ağrıtma başuvu,
Gər varsa da kömək edən az-çox, şərabdır.

Yasin, bu yazdığın qəzəli yaxşı yazmısan,
Ancaq ki, sanma şerdə bu inqilabdır.

* * *



386

Unudub doğma qardaşın bu şəhər,
Yedirir ancaq oynaşın bu şəhər.

Kəsdirib saçların, açıb yaxasın,
Süzdürür gündə göz-qaşın bu şəhər.

Sözünü biçdi bir qızın dizinə,
Yuyur ağzında göz yaşın bu şəhər.

Verib azğın küləklərinə əlinə,
Qurusun, isdağın, yaşın bu şəhər.

Büküb abrın cırıq göy əskiylə,
Qaçır artıq alıb başın bu şəhər.

Öz əliylə yonur səliqəylə,
Daş-başından da baş daşın bu şəhər.

Öz-özündən qaçır tələm-tələsik,
Unudub ağ saçın, yaşın bu şəhər.

Basdı tez  göydələnlərin cibinə,
Keçmişin, qanlı yaddaşın bu şəhər.

Yasin, ardınca bir Xəzər su çilə,
Köçür artıq maşın-maşın bu şəhər.

* * *



387

Meyvənin dəymişi gər varsa kalın dərməzlər,
Gecə Ay şöləsi altında kətan sərməzlər.

Düzələn işdisə qol qoymaq olar, əlbətt ə,
Gər ümid yoxsa düzəlsin, ona söz verməzlər.

İşi hər kim bacarır ver qoy o görsün çünki,
Xamı heç vaxt böyük işlərə göndərməzlər.

İtirər başını bir anda sevincindən o,
Kasıbın başına var-dövləti əndərməzlər.

Həyat eşqiylə sür öz ömrünü, Yasin, daim,
Bu məsədir ki,  sevənlər kor olub görməzlər.

* * *



388

Neçə müddətdi məni yar itirib axtarmır,
Görünür ki, nəsə də var itirib axtarmır.

Mən onun bir sözün heç vaxt iki etməmişəm,
Məni, amma edib inkar itirib axtarmır.

Belə zalımlığın əvvəl düzü mən bilmirdim,
Düşmüşəm dərdinə naçar, itirib axtarmır.

Xeyli müşküldür onun cazibəsindən çıxmaq,
Olmuşam fi krinə pərgar, itirib axtarmır.

İlgiləndirmirəm əsla onu mən son vaxtlar,
Yüz deyim, min deyim axtar, itirib axtarmır.

Yasin ondan ölə üzməz əlini, söyləməyin
İtirib varlığın aşkar, itirib, axtarmır. 

* * *



389

Eşitməyənlər eşitsinlər öz düz ölçüm var,
Hər iş başında kəsilmiş çörək-duz ölçüm var.

Çaşıb yanılmamışam biçdiyimdə heç vaxtı,
Bu işdə bişmiş əlim, öncədən yüz ölçüm var.

Böyük məhəbbətə öz qiymətim var, əlbətt ə,
Mənim bu eşqdə atəş, alov, köz ölçüm var.

Yalan-palan da yayınmaz gözümdən, əslində,
Bilin, mənim tükü tükdən seçən göz ölçüm var.

Xülasə, mən daha, Yasin, nə ağrıdım başuvu,
O düzdü, əyridi, heç bilmirəm, öz ölçüm var.

* * *



390

Yar, yar deyib hər gecə röyalarım ağlar,
Çırpar dizinə, başına xülyalarım ağlar.

Dərddən danışar daima "ömr" adlı hekayəm,
Altında könülsüz yatan imzalarım ağlar.

Fikrimdə, xəyalımda vüsalın adı göynər,
Verməz ara bir an belə xülyalarım ağlar.

Yalvar-yaxar etsəm də bu ilhamım ovunmaz,
Ağlar, yığılıb bir yerə, misralarım ağlar.

Var-gəl edirəm bu iki dünya arasında,
Yasin görüb əhvalımı dünyalarım ağlar.

* * *



391

Nə edir can qəmi-hicrində sənin, xəlvət edir,
Doymayıb yalvarır  ehsanın üçün minnət edir.

Heç kimə dərdin açıb söyləməz, ey gül, könlüm,
Məncə həm böylə edir kim özünə hörmət edir.

Gah ümidin kəsir o birkərəlik yarından,
Əhd edir, gah da qurban  götürüb, niyyət edir.

Neynəsin, çarəsi yoxdur, öz-özüylə gecələr,
Uzanıb bir gülün haqqında şirin söhbət edir.

O qədər zülm-əziyyət görür, axirdə könül,
Belə ömr eyləməyə vərdiş edir, adət edir.

Kim görür Yasinin əhvalını əvvəl duruxur,
Sonra da səbrinə söz yoxdu, - deyib heyrət edir.

* * *



392

Artıq öldürür billah, dərdin, ey mələkmənzər,*

Çəkdim həsrətindən mən daim iztirab, dilbər.

Birdən əl əgər üzsən aşiqlərdən, əlbətt ə,
Bu eşq içrə mümkündür düşsün indidən məhşər.

Bilmirsən, xəbərsizsən bəlkə ondan, ay zalım,
Çoxdandır ki,  dərdindən olmuş bir nəfər müztər.

Gəl, gəl, ey mələkmənzər, könlümdən keçirsən, gəl,
Vallah, qəlbimin hər gün həsrətdən başı göynər.

Yasin inciməz səndən, küsməz heç zaman, heç vaxt,
Ver, qurban olum səndən bir qəm, bir də dərd istər.

* * *

* müqtəzəb bəhri



393

Öldürür qəm məni, ey saqi, şərabın hanı bəs?
Nə uzun çəkdi, gətir gəl, meyi-nabın hanı bəs?

Dözə bilməz bu qədər  dərdə bir adəm balası,
Sorma məndən dəxi əvvəldəki tabın  hanı bəs?

Elə gəldikcə gəlir dərdü bəla üstümüzə,
Sonu, Allah,  görəsən  zülmün, əzabın hanı bəs?

Salmadın bircə kərə yadə məni, söyləmədin,
Öldü, qaldı, görəsən xanəxərabın hanı bəs?

Mən ki,  göndərmişəm, ey gül, nə  qədər namə sənə,
Bu fəqir aşiqinə söylə cəvabın hanı bəs?

Ya mənə, lütf elə, ya birdəfəlik canımı al,
Sən kərəm sahibisən, söylə  səvabın hanı bəs?

Sən ki, Yasin, bu qədər  vəsf elədin şuxləri
Hanı bəs “Təlimi-eşq”  adlı kitabın, hanı bəs?

* * *



394

Eşqi o sevdayə düşəndən soruş,
Yolları səhrayə düşəndən soruş.

Hansı səbəbdən qəzəli bal dadır,
Tərifi  misrayə düşəndən soruş.

Vəslə yetişmək nə demək olduğun
İşləri məcrayə düşəndən soruş.

Hansı səbəbdən saralıb gözləri
Gözləri şəhlayə düşəndən soruş.

Eşq yolunda nə çəkir əhli-eşq,
Get başı qovğayə düşəndən soruş.

Bu dəli sevda yolunun axırın,
Boş yerə xülyayə düşəndən soruş.

Ləli Yəməndən xəbər al, Yasina,
Gövhəri dəryayə düşəndən soruş.

* * *



395

Cəngimiz kor qələm ilə gözəl üstündəymiş,
Söz dil altındadır, ancaq əzəl üstündəymiş.

Məni dövran yıxa bilmir, çalışır var güclə,
Yaxşı ki, səbr özü möhkəm təməl üstündəymiş.

Günlərim dərd ağacından tökülür yarpaq tək,
Çox xışıldar, xəfi f ömrüm xəzəl üstündəymiş.

Gözlərim boş yerə yol çəkdi nə bilsin bədbəxt,
Yolların ta əzəlindən, əcəl üstündəymiş.

Min şükür, arzularım ölmədilər könlümdə,
Onların, çünki mübarək bir əl üstündəymiş.

Yasini sözləri hifz eylədi düşmənlərdən,
Zikri, əlbətt ə, gözəl  bir qəzəl üstündəymiş.

* * *



396

Üz döndərincə məndən  o canan yavaş-yavaş,
İşğal qıldı könlümü hicran yavaş-yavaş.
 
Hardan biləydi halını biçarə aşiqin,
Göz yaşım axdı, oldu bir ümman yavaş-yavaş.

Çıxsaydı bircə ah ilə etməzdim indi ah,
Əfsus, cismi tərk eləyir can yavaş-yavaş.

Qəmlərlə qoydu könlümü tənha bu dilbərim,
Könlümdə başlayır  yenə üsyan yavaş-yavaş.

Vaxtında çarə qıl başına ta ki, ömr var,
Yasin, tükənmək üzrədir imkan yavaş-yavaş.

* * *



397

Ah, nə üzlə durub erkən bu səhər doğdu Günəş,
Görəsən bəs nə ağılnan, nə təhər doğdu Günəş?

İşığından qamaşıb gözləri heç doğmazdı,
Bixəbərmiş, deməli səndən, əgər doğdu Günəş.

Üzə çıxmazdım onun heç yerinə olsaydım,
Çox nahaqq eylədi məncə bu səfər doğdu Günəş.

Gözlərin bağladı yainki təkəbbür, səndən
Tutmadı heç bu səhər bəlkə xəbər, doğdu Günəş.

Yuxudaymış gəlişindən xəbəri yoxmuş heç,
Ayılıb güzgüsünü tutdu Xəzər, doğdu Günəş.

Qorxmadı tapdı vücudunda cəsarət, elə bil,
Tapdı güc, tapdı təpər, tapdı hünər doğdu Günəş.

Nədi, Yasin, başuva mövzu qəhətdir yoxsa,
Kimə lazımdı bu gün böylə əsər: “Doğdu Günəş”.

* * *



398

Ey bəla, başıma gəl çıxma, bir az yan keç get,
Tərk edib can məni çoxdan, daha yox can, keç get.

Bir də gəl durma ümidlər düzülən yollarda,
Tap özünçün daha bam-başqa bir ünvan, keç get.

Məni dövran o qədər silkələyib ki, indi,
Sənlə yox dava-dalaş etməyə imkan, keç get.

Daha  heç kimlə işim yoxdu mənim dünyadə,
Deyiləm ta sənin axtardığın insan, keç get.

Təzə isnişmişik, insaf elə, get, tərs olma,
Qoy qalaq baş-başa mən, bir də bu hicran, keç get.

Yasinin, nola, qarışdırmaginən əhvalın,
Etməmiş canda yatan duyğular üsyan, keç get.

* * *



399

İsrarla yatan bəxti oyandırmağı tərgit,
Eşqin qəmin hər nadana qandırmağı tərgit.

Xəlvətdə çək öz dərdini tək, aləmi, ey dil,
Əfqanun ilə bəsdir, usandirmağı tərgit.

Könlündə onun zərrəcə eşq atəşi yoxsa,
Yorma özünü, yarı inandirmağı tərgit.

Onsuz da gözəllərdə vəfa yoxdu deyərlər,
Eşq atəşinə canını yandırmağı tərgit.

Yoxdur demə aşiqlərimin fi rqətə tabı,
Eşq əhlini bir  bunca utandırmağı tərgit.

Əvvəlki kimi məst eləmir, saqi, şərabın,
Peymanəni məclisdə dolandırmağı tərgit.

Yasin, çəkib əğyarın adın  yüz kərə gündə,
Gəl könlümüzü bunca bulandırmağı tərgit.

* * *



400

O son istək, son arzu, son söhbət,
O barışmaqdan ötrü son fürsət.

Ümidi gözlərimdən asmışdım,
Asılıb qaldı göydə son minnət.

Ürəyim heç boşalmamış, bilməm,
Haradan gəldi dərd, qəm xəlvət.

Nə böyük bir həvəslə gəlmişdim,
Daşa çırpıldı sanki xoş niyyət.

Bir ömür verdi Yasin eşqində,
Puç olub getdi çəkdiyim  zəhmət?

* * *



401

O sənin istəyin, arzun, o da sən, dur çıx get,
Görmək heç istəmirəm ta səni mən, dur çıx get.

Bu xəyanət sənə heç vaxtı bağışlanmayacaq,
O günü görməyəcəksən, biləsən, dur çıx get.

Heç məni məlumun olsun ki, maraqlandırmır,
Baş veribdir bu haçan, harda, nədən, dur çıx get.

Görünür etdiyini heç başa da düşmürsən,
Ki, gəzirsən, görünürsən belə şən, dur çıx get.

Səni Yasin o gözəl güllərə nisbət tutdu,
Gül ola bilmədin, ey qönçədəhən, dur çıx get.

* * *



402

Bu aşiqi-bimarə qəmin, ey gül, həb oldu,
Zülm eyləməyəndə mənə sandım qəzəb oldu.

Ey dil, demə neyçün bu bəlalər bizə gəldi,
Çün böylə ağır təklifə uyğun tələb oldu.

Sənlik deyil, əl çək bu məhəbbət demədimmi,
Ah eyləmə, hər nə sənə oldu, əcəb oldu.

Öz cövrünü canan bizə etsin, dedik hər vaxt,
Allahə şükür, istəyimiz müstəcəb oldu.

Car eyləmədin yaxşı ki, dünyayə  bu dərdi, 
Tez-tez ayağından basan, ey dil, ədəb oldu.

Şükr eylə, könül, axırı ki, kamə yetişdin,
Bais tökülən qanuva o qönçələb oldu.

Yasin, nə gəzirsən ki, günahkar kim idi?
Tərk etməyinə aləmi ismin səbəb oldu.

* * *



403

Gözlərimdən salıb kədər yolunu,
Uzadıb bunca bir qədər yolunu.

Yenə könlümdə bir nigaran var,
Gözləyir gündə bir nəfər yolunu.

Yol çəkir gözlərim həminki kimi,
Yenə də ot basıb xəbər yolunu.

Xəbəri yoxdu bəlkə, qaş-qabağım,
Süpürür gündə bir təhər yolunu.

Çoxu narazı qaldı bəxtindən,
Seçməyib düz bu həndəvər yolunu.

Yasin ad-san qazandı, yüksəldi,
Zəhmətiylə tutub zəfər yolunu.

* * *



404

Böyük eşqdir dedin, yox, ürəyin öz oynudur bu,
Qalanıb könüldə tonqal kədərin köz oynudur bu.

Mənə haqq olub olanlar bu da azdı, azdı vallah,
Özü düz deyil nə fərqi fələyin düz oynudur bu.

Ürəyimdən ox vurubdur, boğulur içim qanımda,
Beləsin görən tapılmaz gülümün göz oynudur bu.

Elə nurludur ki, baxsan, şəfəqi yaxar bir anda,
Bunu insan oğlu qanmaz o gülün üz oynudur bu.

Demə, ey gül, Allah, allah, başını itirdi Yasin,
Haradır bu, gözlə ardın, hələlik söz oynudur bu.

* * *



405

Qaçırmasın bu gecə bərk əsib külək yuxumu,
Oyatmasın döyünüb sübhədək ürək yuxumu.

Günəş yuxumla olub məst oyanmasın, yatsın,
Göy, ulduz, Ay qoxusunlar ləçək-ləçək yuxumu.

Quş arzumun qanadından qoparmasın bir-bir,
Sətir-sətir ilişib ağ buxaq lələk yuxumu.

Mən əyri çərxinə vallah dolaşmıram, getsin
Yoluyla Göydə, qarışdırmasın fələk yuxumu.

Əsirsə pəncərəmin qarşısında gər əssin,
Toxunmasın mənə, titrətməsin ipək yuxumu.

Gedib danış suya, Yasin, nə görmüsən, sonra
Su ilə üç yerə qardaş sayaq bölək yuxumu.

* * *



406

Belini sıxmadım qucaq dolusu,
Gözünü öpmədim dodaq dolusu.

Üzünü görmədim doyunca, səni
Süzmədi gözlərim maraq dolusu.

Səni xatırladıqca könlümdən,
Süzülüb gəldi qan bulaq dolusu.

Ürəyim yandı həsrətində tutub,
Gur alov, atəş, od, ocaq dolusu.

Qəddimi əydi bil ki, qəm, qüssə,
Nisgilim verdi bar budaq dolusu

Məktubun gəldi, sandım axir ki,
Bir ümid gəldi bir varaq dolusu.

Yasin, o, mən və eşqimiz, beləcə,
Çəkirik həsrət üçbucaq dolusu.

* * *



407

Eşq əhli neynəyir axı fi kri, təfəkkürü,
Dünya evində hansısa yanlış təsəvvürü.

Nadanların gözün, könül, açmır nədəndisə,
Ən xırda, adi zərrədə haqqın təzahürü.

Eşq aləmində gəlməyir, əlbətt ə, bir kara,
Fikrin, başın, düşüncələrin,  əqlin ünsürü.

Eşq əhli yer ayırmadı qəlbində nəfsə həm,
Bir xeyli gendə tutdu özündən təkəbbürü.

Vermiş doyunca Yasinə eşqin qəmin deyə,
Eylər həmişə Rəbbinə ünvan təşəkkürü.

* * *



408

Bağlayıbdır elə bil pərdeyi-zülmət gözümü,
Verməyir açmağa bir ləhzə də fürsət gözümü.

Kaş barmaqla məni göstərə irfan əhli,
Bunca Allah eləyə, tutmaya şöhrət gözümü.

Mən bu hicran dəmi hər dürlü müsibət gördüm,
Çox çətin qorxuda, yarəbb, qiyamət gözümü.

Gözlərimlə götürüb qor, kül üfürdüm, axir
Yandırıb etdi bu eşq atəşi qarət gözümü.

Xoş gələ, nola, xəridarə mənim bir qəzəlim,
Ki, yumam, Yasina,  bundan sonra rahət gözümü.

* * *



409

Məni incitdi bir az  bir ağ işıq, bir güzgü,
Saldı gözdən məni kövrək, qabarıq bir güzgü.

Öz-özümdən bir az əvvəl nə qədər razıydım,
Bu zərif könlümü sındırdı sınıq bir güzgü.

Nə qədər kəm-kəsirim vardı açıb göstərdi,
Bunca, Allah, elə bil verdi acıq bir güzgü.

Kiçicik xal da yayınmır nəzərindən, neynim,
Kəsilib sanki qənim aydın-açıq bir güzgü.

Nə bilim, bəlkə yox imiş, ya da qəsdən məndə
Görmək heç istəmədi bir yaraşıq bir güzgü.

Deyəsən gündə bəzənsəm belə bir şey çıxmaz,
Etdi əhvalımı, Yasin, qarışıq bir güzgü.

* * *



410

Pırıl-pırıl közərib yandırır közüm özümü,
Kəsib bölüb şişə tez-tez çəkir özüm özümü.

Atır həvəs məni hər gün fi kir burulğanına,
Sətirlərimdə gəzib axtarır sözüm özümü.

Bir afətin gecə-gündüz gözüm yolunda qalıb,
Özüm gözümdə yoxam kor qoyub gözüm özümü.

Var idi vaxt ətəyindən tutardım ancaq ki,
Bu son zaman düzü bərk bezdirir dözüm özümü.

Dedim heç olmasa, Yasin, izim-tozum qalsın,
Qovub bu gün hələlik qaldırır tozum özümü.

* * *
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Mən istəmədim ortaya hicran özü düşdü,
Hicranına tab eyləmədi can, özü düşdü.

Düşməzdim axı mən dəli sevdayə könüllü,
Gəldi qabağa bir dəli şeytan özü düşdü.

Heç arzulamırdım  bunu bil, könlümə dərdin,
Mən düz deyirəm, ay sənə qurban, özü düşdü.

Dərdindən ölüm hər kəsə qismət ola bilməz,
Allaha şükür ki, ələ imkan özü düşdü.

Yasindən acıq çıx ki, gəlib öz ayağıyla,
Axir əlüvə, afəti-dövran, özü düşdü.

* * *



412

Könül, eşq içrə sənin yanmamağın səhv idi, səhv,
Alışıb hicrdə odlanmamağın səhv idi, səhv.

Daima eşq-məhəbbətlə o rəna gözəli,
Ey könül, yadə salıb anmamağın səhv idi, səhv.

Malü mülk eşqini bir yol ürəyindən çıxarıb,
Unudub, birkərəlik  danmamağın səhv idi, səhv.

Can fəda etməməyin qəmzəsinə dildarın,
Sənin alverdə bu aldanmamağın səhv idi, səhv.

Bu yolu bir kərə keçmişdi, könül, Yasin, onun
Anlayıb sözlərini qanmamağın səhv idi, səhv.

* * *



413

Nə qaşqabaqlısan, anlat, nədən, nədən, Vətən oy,
Bu dərd nə  dərddi bölüşdük səninlə mən Vətən oy.

Bu bəzi nəfsi çox insanlar əldə qırmancı,
Sürüb çapır atın üstündə köndələn, Vətən oy.

Gözündə qaldı şirin arzular, diləklər, aman
Ümidlərin düşüb artıq pərən-pərən, Vətən oy.

Düzəldi kəc fələyin çərxi, gör nə tərsik biz,
Nə istədik, nə düzəldik, nə mən, nə sən, Vətən oy.

Vətəndaş oldu deyirsən vətən daşın guya,
Yaman dedin məzən olsun, məzən, məzən Vətən oy.

Bu taleyindi, fəqət, arxayın ol, əlbətt ə,
Yolunda indi də var ölmək istəyən, Vətən oy.

Bağışla Yasini, nolar, ağır günündə axı,
Oğul durub deməsin, kim desin: “Vətən, Vətən oy”.

* * *
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Getsə də dərdi canə qalsın qoy,
Gətirib bir bəhanə, qalsın qoy.

Çəkdim əfqan bilə-bilə məndən,
Ki, şirin bir təranə qalsın qoy.

Müntəzəm yar dərdi çəkmirsə,
Elə könlü viranə qalsın qoy.

Bizi bir yerdə görsün istəməyən,
Eləcə yanə-yanə qalsın qoy.

Niyə bu könlümüz xərabə qala,
Pis günə pis zəmanə qalsın qoy.

Bu səbirlə ürək yeganə idi,
Yaşadıqca yeganə qalsın qoy.

Sizə dostlar, bu şeri Yasindən,
Hər nədi, bir nişanə qalsın qoy.

* * *
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Getdi baş, tutmağa yoxdur daha əllik bir şey,
Dərddi bir, eşqdə, yox ayrı təməllik bir şey.

Yar sağ olsun özü axir ki, bir əncam çəkdi,
Gəlməsin, məndə daha yoxdur əcəllik bir şey.

Sevər aşiq, bu məsəldir, canı canan üçün,
Qalmadı məndə, təəssüf,  bu məsəllik bir şey.

Hərə bir zövq alır aləmdə gözəlliklərdən,
Vermədi bir mənə, Allah, bu gözəllik, bir şey.

Günlərim ömr ağacından tökülür yarpaq tək,
Qalmadı ta bu budaqlarda xəzəllik bir şey.

Tək çəkən eşq qəmin sağ qala bilməz, Yasin, 
Olmur, əlbətt ə, bu işlərdə tək əllik bir şey.

* * *



416

Aşiqin, zülm elə, dünyası qarışsın tez-tez,
Göz yaşıyla meyi-minası qarışsın tez-tez.

Çöhrəni aç ona göstər ki, min hikmət görsün,
Sözünün bunca da mənası qarışsın tez-tez.

Gündə bir tövr ilə bazarə çəkilsin Yusif,
İşə istəkli Züleyxası qarışsın tez-tez.

Çıxma öz aşiqinin fi krü xəyalından heç,
Qoy onun, ey pəri, röyası qarışsın tez-tez.

Yasinin əqlini zülfünlə çıxar başdan ki,
Dolaşıb yazdığı misrası qarışsın tez-tez.

* * *
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Ey dil, biabır olduq o Leyla yanında biz,
Düşdük nəzərdən o gözü şəhla yanında biz.

Bir kimsə yox yaxında bölüşsün bu qisməti,
Dərdin dayanmışıq hələ tənha yanında biz.

Neynək,  ya tərk qılmalıyıq eşq ölkəsin,
Zülmün gəzib dolanmalıyıq ya yanında biz.

Bir dəm bu ahü zar eləməkdən usanmırıq,
Olduq xəcil  bülbüli-şeyda yanında biz.

Dünyanı aldı başına fəryadımız bütün,
Düşdük nəzərdən o güli-rəna yanında biz.

Hardan bu səbrə bağladıq, ey dil, bel indi də,
Olduq o dilbərin belə rüsva yanında biz.

Nə dərd qoydu tək bizi Yasin, nə biz onu,
Olduq könüllü hər gecə peyda yanında biz.

* * *
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Döşənib gözlərimdə dar küçəniz,
Arzuma oldu bir məzar küçəniz.

Xam xəyallarla döymüşəm o qədər,
Olub artıq cadar-cadar küçəniz.

Gözlərimdən ki, düşdü, indi yaman
Korlanıb güzgü tək hamar küçəniz.

Deyinir bir ümid də öz-özünə,
Kəsib ömrün nə var, nə var küçəniz.

Daha dərdin mənimlə bölmür heç,
Yollarımdan düşüb kənar küçəniz.

Köçür artıq yavaş-yavaş deyəsən
Ürəyimdən qatar-qatar küçəniz.

Düzülüb Yasinin ümid yoluna
Belə daş-daş, divar-divar küçəniz.

* * *
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Al-əlvan, incə, zərif bir çiçəkdi Nərgizimiz,
Gözəldi,  nöqsanı yox bir mələkdi Nərgizimiz.

Bir az dəcəldi, bir az haylı-küylüdür elə bil,
Şirin bir arzu, xoş istək, diləkdi Nərgizimiz.

Alovdu, oddu o tufandı tüğyan etməkdə,
Yağışdı, qardı, ay Allah, küləkdi Nərgizimiz.

Nə isə ayrı bir aləmdi, ayrı bir dünya,
Ömür bağında gözəl gül deməkdi Nərgizimiz.

İşıqlanır gülüşüylə qaranlıq ömr, Allah,
Bu zülmət içrə görən göz-bəbəkdi Nərgizimiz.

İlahi lütfünü ondan kəsib əsirgəməyib,
Gözəllər içrə görürsən ki, təkdi Nərgizimiz.

Çətin zamanda, ağır keşməkeşli bir vaxtda,
Bu bomboz ömrə gözəllik, bəzəkdi Nərgizimiz.

Başın qoyub yerə bir gün ölərdi sakitcə,
Görərsə xəlqinə, Yasin, gərəkdi Nərgizimiz.

* * *



420

Demərəm doğru sözün heç özüm üstündən söz,
Hər yetən də deməsin qoy sözüm üstündən söz.

Sözün eşqiylə tutub od yanıram sakitcə,
Kim yanır halıma töksün közüm üstündən Söz.

Şərh elə qüdrətin haqqın mənə bir-bir, sonra,
Deginən yaz nəsə bir şey. Yazım üstündən: Söz.

Mənə bir-bir tez açın könlünüzü, ey dostlar,
O könül sürfəsinin Söz düzüm üstündən, Söz.

Sözü, Yasin, öpüb öz alnıma qoydum, heç vaxt
Yemədim, 50 yaşım var, dizim üstündən söz.

* * *
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Eşq adlı dərd evindən könlüm kənarə çıxmaz,
Yandırdı bir kəs ağzın, çıxmaz dübarə, çıxmaz.

Həsrət çürütməz ömrü, gözlər yol üstə qalmaz,
Axir o gül alar can, iş ah-zarə çıxmaz.

Ey yolçu, fövtə vermə eşqin yolunda vaxtı,
Səbr heybəsindən onsuz bu dərdə çarə çıxmaz.

Eşq içrə cəngə girməz bir kəsdə gər cigər yox,
Eşqin təlatümündən sağ bəxti qarə çıxmaz.

Dad eylədin o güldən, gəl fərz edək bu söhbət,
Yasin, gedib haçansa istəkli yarə çıxmaz.

* * *
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Bir gün gələr o yar bizə pünhan, görərsiniz,
Bizdən də əl çəkib gedər hicran, görərsiniz.

Çoxdandı görmürəm mən o nazəndə dilbəri,
Bəxtim gülər, düşər ələ imkan, görərsiniz.

Qoymaz təbibim heç məni tənha bu dərd ilə,
Vəsliylə eyləyər ona dərman, görərsiniz.

Könlüm evin bu ayrılıq etmişdi dərbədər,
Axir olar bu evdə də səhman, görərsiniz.

Bundan qabaqlar olmadı könlüm açan nəsə
Könlümcə dövr edər dəxi dövran, görərsiniz.

O siz görən gözəllərə heç bənzəməz, görüb
Heyran olarsınız ona, heyran, görərsiniz.

Gəlsə bu Yasinin o gül əhvalı xoşluğun,
Həm vəsl ilə  şərəfl ənən ünvan görərsiniz.

* * *
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Könlüm səni bir kimsəyə təğyir edə bilməz,
Candan sevən aşiq belə təqsir edə bilməz.

Sənsən məni həm ağladan, həm güldürən, ey gül,
Əhvalıma bir qeyrisi təsir edə bilməz.

Saldın məni bir dərdə ki, loğmanı özünsən,
Min qeyri təbib gəlsə də tədbir edə bilməz.

Hicran qəmi bərbad elədi eşq sarayın,
Səndən savayı kimsə də təmir edə bilməz.

Aydan da, günəşdən də gözəlsən, gözəlim, sən
Heç kim səni mən tək belə təsvir edə bilməz.

Qurban edərəm canımı gül hüsnünə, ey yar,
Dünya gələ bu əhdimi təxir edə bilməz.

Hüsnün, gözəlim, sirli müəmmadı mənimçün,
Yasin bu dərin hikməti təfsir edə bilməz.

* * *
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Bizə Göydən bir ərməğandı bu qız,
Qız deyil can evində candı bu qız.

Bircə baxmaqla yüz can almağı var,
Allah, Allah, aman,  yamandı bu qız.

Çəkər aşiqləriylə haqq-hesab,
Belə işlərdə qəhrəmandı bu qız.

Elə bil izni var, icazəsi var,
Can alır, qan tökür haçandı bu qız.

Elə qəddardı bəzən, hərdən də,
Həm şirin dilli, mehribandı bu qız.

Oddu, Yasin, alovdur, atəşdir,
Müxtəsər qandı, qandı, qandı bu qız.

* * *
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Aləmdə sənin tək gözəl afət ola bilməz,
Bir qeyri gözəldə bu lətafət ola bilməz.

Hüsnünlə bütün aləmi heyran eləyibsən,
Heç kimdə belə cazibə, qamət ola bilməz.

Gül çöhrənə heyrətlə baxır lalə, qərənfi l,
Gülşəndə də, ey gül, bu təravət ola bilməz.

Hicranə, dedin dözməlisən vəsldən öncə,
Bundan daha layiqli şərafət ola bilməz.

Sevdayə düşəndən elə əvvəl də bilirdim,
Aşiq olanın başı səlamət ola bilməz.

Başdan çıxarıb əqlimi eşqin, dəli etmiş,
Divanədə dinclikdən əlamət ola bilməz.

Ver Yasinə rüsxət gəlib öpsün ayağından,
O gül dodağından hələ söhbət ola bilməz.

* * *
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Dərdindən, ey afət, ürəyi yarələrik biz,
Sevdayə düşəndən ciyəri parələrik biz.

Verdik hərə öz canımızı yarə könüllü
Qul olmasaq o şahə, de, nəkarələrik biz.

Hər dərdimizə dərman olan vəslinə, ey gül,
Ümmidsiz olan aşiqi-biçarələrik biz.

Bənd etdi əcəb könlümüzü zülfün, o gündən,
Zülfün sayağı gör, nə günü qarələrik biz.

Eşqinlə yanıb sayrışan ulduzlara bənzər,
Ey gül, başın üstündəki səyyarələrik biz.

Yasin, bu məhəbbət bizi divanə edəndən,
Məcnun kimi, səhra gəzən avarələrik biz.

* * *



427

Məna budaqlarından tut gündə bir-bir üz söz,
Bəzmində varsa arif düz, qarşısında düz söz.

Bir söz deməzdən öncə yüz yol fi kirləş, ölç-biç,
Süzgəc edib zəkanı zövq ilə gündə süz söz.

Dünyanı xəlq edən də bir kəlmə sözdü sözsüz,
Gözdən salar dəyərsiz, yersiz, cılız, ucuz söz.

Bir söz denən qılıncdan olsun kəsərli, yoxsa
Hikmətsiz olsa təsir etməz desən də yüz söz.

Qiymətlidir qızıldan, qüdrətlidir qoşundan,
Öz mayəsində haqsa, xəncər ağızlı düz söz.

Gəz, gəz, sözünlə söz-söz, Yasin söz aləmində
Ölsən də qoy dalınca salsın dərin bir iz söz. 

* * *
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Kaş sınmasın, İlahi, bizim şah vüqarımız,
Zülm etməsin fəraq ilə tez-tez nigarımız.

Üzməz bir aşiq əl ətəyindən ömür boyu,
Həqqin kəmali-lütfünə var etbarımız.

Könlün  gər istəyirsə də öldür, nəkarəyik,
Yoxdur bizim heç ölməməyə ixtiyarımız.

Al canı çıxmasın səsimiz qoy fəraqdə,
Bir yol kəsilsin, ey pəri, bu ahü zarımız.

Yarın qəmində zar olan aşiqlərik belə,
Eşq içrə, Yasin, olmadı bir bəxtiyarımız.

* * *
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Göz yaşım axır sel kimi, dəryayə sığışmaz,
Dərdim o qədər çoxdu ki, dünyayə sığışmaz.

Nolaydı, dedim, yarımı röyada görəydim,
Arzum, diləyim amma ki, röyayə sığışmaz.

Söz yox o gözəllər gözəli yarıma layiq,
Gül surətinin tərifi  mənayə sığışmaz.

Vəsf eyləməyə hüsnünü əfsanələr azdır
Könlümdəkilər bir neçə misrayə sığışmaz.

Dünya dedilər səhnədir, insanlar oyunçu,
Mən oynadığım amma təmaşayə sığışmaz.

Yalvardım ona min kərə bir busədən ötrü,
Yalvarma, dedi, busə təmənnayə sığışmaz.

Divanə kimi çoxları səhrayə düşübdür,
Yasin elə divanədi, səhrayə sığışmaz.

* * *



430

Görən bu eşqdə könlüm səfa görər, görməz?
Bu eşq dərdinə bir gün dəva görər, görməz?

Sitəmdi gördüyü daim bu bivəfa yardan,
Nəhayət, Allah, o güldən vəfa görər görməz?

Çəkir bu ayrılığın möhnətin, qəmin, zülmün,
Bir ağ gün aşiqə canan rəva gorər, görməz?

Mənəm dözən bu qədər dərdə qeyri bir kimsə,
Qaçar, dalınca da baxmaz, cəfa görər-görməz.

Düşəndən eşqə gecəm-gündüzüm bilinmir heç,
Çətin zəmanə bu cür mübtəla görər, görməz.

Qərinələrdi fələk dövr edir görən, Yarəbb,
Fəzadə bəxti mənim tək qəra görər, görməz?

Bu Yasinin ürəyin dərdə kökləyən dilbər
Rəva həva o nəvadən səva görər, görməz?

* * *
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Sevdayə düşəndən bəri naşadlərik biz,
Can mülkü dağılmış, evi bərbadlərik biz.

Göz yaşımızı asmışıq öz kipriyimizdən,
Tən eyləmə, zahid, belə cəlladlərik biz.

Soldan saga, sagdan sola çək sinəyə dağı,
Qorxan deyilik, ey pəri, Fərhadlarik biz.

Səndən bizə qəm gəlsə yenə, ver deyərik, ver,
Qəm çəkmədə çün mahirik, ustadlərik biz.

Öz zülmünü bizdən savayı kimsəyə etmə,
Hər zülmünə, hər cövrünə mötadlərik biz.

Aşiq nəzərindən qaça bilməz belə ahu,
Vurmaqda gözündən quşu səyyadlərik biz.

Yasin kimi, ey gül, dəri-meyxanədə qəmdən,
Torpağə düşən qaməti-şümşadlərik biz.

* * *
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Ey könül, həsrətdə bir biz qalmışıq, bir yarımız,
Guşeyi- möhnətdə bir biz qalmışıq, bir yarımız.

And içib, əhd eyləyib çoxdan sədaqət şahına,
Sidq ilə xidmətdə bir biz qalmışıq, bir yarımız.

Eşqdə çoxdur siyasətbaz, əgərçi, ey könül,
Saf, təmiz niyyətdə bir biz qalmışıq, bir yarımız.

Arzumuz şahənşəhi-eşqə qul olmaqdır müdam,
Böylə bir qayətdə bir biz qalmışıq, bir yarımız.

Tərk edib, Yasin, hamı çoxdan xərabat eyşini,
Xaneyi-hikmətdə bir biz qalmışıq, bir yarımız.

* * *
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MÜXTƏLİF 
ŞEİRLƏR
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TƏK BEYTLƏR

Məncə bir zərrə vətənlik o vətəndən qalmaz,
Vətənin olsa ləyaqətli vətəndaş dərdi.

* * *

Əllərim çox açıq, əlbət ürəyim yumşaqdır,
Ki, var, Allah, bu qədər göz qapımın ağzında.

* * *

Vaxtında biz əgər ona göstərməsək yerin,
Əlbətt ə, tez gəlib keçəcəkdir gəda başa.

* * *

Ötəri görməyimiz bəsdir üzək əl candan,
Uduzar girsə əgər cəngə qoşun zülfünlə.

QOŞA BEYTLƏR

Qəmində dilbərimin od tutub yanır ürəyim,
Durun, gəlin yığışın, dərdlərim, ocaq başına.

Coşub bulaq kimi çağlar dağında dərdin göz,
Siz, ey xoş arzularım, toplaşın bulaq başına.

* * *

Olan olub, keçən artıq keçib gedib çoxdan,
Unut olanları ta gülmə gəl, cəhanə, mənə.

Qəmim üzüb məni, can yoxdu məndə, heyrətlə
Baxır bütün hamı məndən çıxan fəqanə, mənə

* * *
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Ah nalə çəkməyin bilirəm hər yolun- yönün,
Qaldır məqami-eşqdə ta bəstəkar elə.

Səndən nə qəm, bəla gələ xoşdur, kəm eyləmə,
Fikrində məndən ötrü nə tutdun, nə var, elə.

* * *

Könlüm sınıq, canım üzülüb, məndə sevgilim,
Yox gördüyündən indi kiçik bir nişan belə.

Sancıb qəm oxların kürəyimdən zaman-zaman,
Tez-tez çıxardasan ürəyindən tikan belə.

* * *

Bu boyda dağ mənə bir kimsə çəkməmişdi hələ,
Bu dəst-xətt  sənindir sənin, tanışdı mənə.

Sağ olsun həsrətin, ey dilbərim, bu hay-küydə,
Vüsal adında şirin bir nağıl danışdı mənə.

* * *

Həsrətdə indi qan gölünə bənzəyir könül,
Dur gəl, zəif canımdakı Kərbübəlayə bax.

Az qalsın öldürür adamı məst gözləri,
Gəl bunda sən bu nazə nəzər qıl, ədayə bax.

* * *

Pəncərəmdən ümidin şöləsi doldu içimə,
Çıxarıb hövsələdən bir cüt işıq gözlərimi.
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Dərdinə yaylaq olub könlüm ömürlük, gözəlim,
Etdi  həsrət özünə bir alaçıq gözlərimi.

* * *

Göz yaşımla yuyuram gündə bu nimdaş dərdi,
Geyirəm əynimə üstündə su, yaş-yaş dərdi.

Yığılıb üstümə gəldikcə fərəhdən gülürəm,
Görməyib kimsə də qalsın belə çaşbaş dərdi.

* * *

Hicrində tab qılmadı, həsrətdə can verir,
Hərçənd çox çalışdı üzü qarə bir könül.

Fikrində qarə zülfünə dəydikcə əlləri,
Doğrandı, oldu az qala yüz parə bir könül.
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Ey könül, hicrdə əfl akə fəqanun çıxacaq,*

Bunca da aləmə hər sirri-nihanun çıxacaq,
Tərk edib cismini ta ruhi-rəvanun çıxacaq,
Səbr qıl, qılmasan əlbətt ə ki, canun çıxacaq.

Olmasun gen, gülüm, hicrində kədər, qəm məndən,
Baxıb öyrənsin əzab çəkməyi aləm məndən,
Etmə peykanlarını, qurban olum, kəm məndən,
Ürəyindən nə qədər varsa tikanun çixacaq.

Ey rəqib, söyləmə dildarə yalanlar bu qədər,
Meyi-gülfamımıza qatmaginən ağu, zəhər,
Yarı küsdürməyə səy eyləmə bihudə, hədər.
Bir elə keçməz əminəm ki, yalanun çıxacaq.

Sən bu eşq əhlinə etdikcə, sitəm, cövrü cəfa,
Bu cəfadan alırıq bir o qədər zövqü səfa,
Gəlsin hər dəm, bizə səndən nə qədər varsa bəla,
Bunca aləmdə, inan, namü nişanun çıxacaq.

Gün gəlir, ey rəqib, əhvalın olur çünki xərab,
Çəkilər  gördüyün işçün hələ bir haqq-hesab,
Gözləyir həşrdə çox kəsləri şiddətli əzab,
Qarşına eylədiyin  yaxşı-yamanun çıxacaq.

Edir aşiqlərin, ey yar, bunu daim israr,
Deyirəm mən də gəlib cürətə təkrar-təkrar,
Yasinə rəhm elə, yəni elə nə zülmün var,
Etmirəm zənn ki, axirdə ziyanun çıxacaq.

* * *
* mürəbbe
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Bu son zaman belə söhbət gəzir yalan-gerçək,*

Görən olub şəri hətt a bizim tərəfl ərdə.

Qaçır bu gün hamı surət dalınca sürətlə,
Qan ağlayır daha məna bizim tərəfl ərdə.

Məhəbbət, eşq kitablarda tozlanır, belə ki,
Dönüb bazarlığa sevda bizim tərəfl ərdə.

* * *

* qitə
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M.FÜZULİNİ TƏXMİS

Səbr ilə hər cür imtəhandan keç,
Düzü sev cürbəcür yalandan keç,
Yaxşıdan  öyrənib, yamandan keç,
Ey könül, yarı istə candan keç,
Səri-kuyin gözət cahandan keç.

Hərdən et ehtiyat zövqündən,
Açma söz hər saat zövqündən,
Nəfs qismin kəs at zövqündən,
Ya təmə kəs həyat zövqindən,
Ya ləbi-ləli-dilsitandan keç.

Aşiqin yoxdu Yerdə rahət evi,
Çöl-biyabandır  istirahət evi,
Açılar dərd ilə səadət evi,
Mülki-təcriddir fərağət evi,
Tərki-mal eylə xanimandan keç.

Bir mələk mehrinin əzimətin et,
Dərdi-yar xeyrinin əzimətin et,
Aləmi-qeyrinin əzimətin et,
Laməkan seyrinin əzimətin et,
Bu xərab olacaq məkandan keç.

Səbr yoxdursa düşmə sevdayə,
Düşmə həm gündə bir təmənnayə,
Ümidi bağla Ali-əlayə,
Etibar etmə mülki-dünyayə,
Etibari-ülüvvi-şandan keç.
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Nəfs ilə kəs çalış münasibəti,
Lütfi -yar üçün et müraciəti,
Cahilin yaxşı olmaz aqibəti,
Əhli-dünyanın olmaz axirəti,
Gər bunu istər isən ondan keç.

Yasin, eşq ali bir təriqətdir,
Təlimi elm, ədəb, mərifətdir,
Hədəf axirdə bir həqiqətdir,
Məskənin bəzmgahi-vəhdətdir,
Ey Füzuli, bu xakidandan keç.

* * *
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Cananın, əlbətt ə, bir nöqsanı yox,*

Qafi lin eşq içrə heç meydanı yox,
Yarı, ey dil, sordun hər gün yolçudan,
Bilməyirdin bəs, onun ünvanı yox?

Ey könül, dünyadə bu növrağə bax,
Çoxlu sultanlar yemiş toprağə bax,
Sal nəzər kor nəfsə baş əymiş qula,
Çarəsiz, ümmidi yox dustağə bax.

* * *

* tuyuq
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Cananə görən pay yarıyar canından,*

Görsən soruş, ey dil, bunu cananından.
Asan sənə heç gəlməyə vəslin yolu, bil
Biryol ki, həmin yol keçir hicranından.

Ey dil, şükür olsun bizə ünvandır dərd,
Göstərməyə saf eşqi bir imkandır dərd,
Kim söyləsə sənlik deyil ol, bənd olma,
Dildardən, əlbətt ə ki, ehsandır dərd.

Dərddən üzülüb getdi  bu can, söylər dil,
Qurtulmağa ta yoxdu güman, söylər dil,
Söylərsə  ki, eşqimdə günüm xoş keçdi,
Göz qaytarır, əslində yalan söylər dil.

* * *

* rübai
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Dərdin eləyibdir daha göz yaşını dərya,*

    Ey gözləri şəhla.
Rəhm eyləmədin heç mənə, ey afəti-dünya,
    Ey dilbəri-ziba.
Biçarə deyirlər mənim əhvalımı  görcək,
    Bu halımı görcək. 
Bədbəxtdi deyirlər daha bu aşiqi-rüsva,
    Bu bülbüli-şeyda.
Dözdüm bu qədərhicrinə həsrət hələ bitmir,
    Zillət hələ bitmir.
Vəslin elədim daima, ey şux, təmənna,
    Bir xeyri yox əsla.
Can mülkünü qəmdən, dedim, azad elə, nolar,
    Abad elə, nolar.
Baş tutsa bu bir gün, inan, əla olar, əla
    Ey yari-dilara.
Bir böylə qəm ilə düşüb, əlbətt ə, ölərdim,
    Möhnətdə ölərdim.
Ətrindi verir can mənə, ey tər güli-rəna,
    Ey Xızrü Məsiha.
Sən can-cigərim, göz-bəbəyimsən, ürəyimsən,
    Arzum, diləyimsən.
Sən bir dənəsən, bir dənəsən, ey güli-rəna,
    Ey ömrümə məna.
Yasin görəsən hüsnünü bir gün görəcəkdir,
    Bir gün güləcəkdir?
Yox, məncə çətin baş tuta bu arzu, bu xülya,
    Röyadı bu, röya.

* * *

* müstəzad
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İçimə sancılan tikandı bu dərd,
Daği-könlümdə bir dumandı bu dərd,
Məqami-eşqə nərdivandı bu dərd,
Həm yol  üstündə bir nişandı bu dərd,
Canımı zəbt edib haçandı bu dərd,
Belə işlərdə qəhrəmandı bu dərd,
Həm də kövrəkdi, natəvandı bu dərd,
Bəzən hərçənd çox yamandı bu dərd,
Bəzən, əlbətt ə, mehribandı bu dərd,
Dostdu, həmdəmdi, aşiyandı bu dərd,
Neyləyim bir qədər qəlizdi belə,
Aşiqə doğmadır, əzizdi belə.

Bəzi vaxt gur yağan yağış kimidir,
İsti, yumşaq, xəfi f balış kimidir,
Bəzi vaxt bir şirin baxış kimidir,
Bəzən o can sıxan qayış kimidir,
Şaxtalı, qarlı-buzlu qış kimidir,
Həm də çoxdankı bir tanış kimidir,
Bir ləkə, xal, qubar, qırış kimidir,
Canda bəzən də partlayış kimidir,
Xəstə könlümdə sanki xış kimidir,
Sərt, tilişkənli bir qamış kimidir,
Gərçi bir zülmü iztirabdı o,
Sanıram, bunca bir səvabdı o.

Başdan hər fi kri bir kənar eləyər,
Bir sevən qəlbə etibar eləyər,
Könlünü  aşiqin qubar eləyər,
Günlərin gündə-gündə tar eləyər,
İşini gündə ah-zar eləyər,
Aşiqi həm də bəxtiyar eləyər,
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Həm də bisəbrü biqərar eləyər,
Ürəyə hər nə cövr var eləyər,
Bir-bir ümmidlər intihar  eləyər,
O nə aşiqdi dərddən ar eləyər.
Əhli-eşqin bir istinadıdı dərd,
Aşiqə Haqqın etimadıdı dərd.*

* * *

* Tərkibi-bənd



446

Sən məni, ey dilbərim, neyçün gəlib yad etmədin,
Qəm çəkən aşiqini eşq içrə dilşad etmədin,
Könlümü qəm-qüssədən biryolluq azad etmədin,
Baş-başa qoydun, gülüm, dərdinlə, imdad etmədin,
Canımı, yox öylə bir dərd ona mötad etmədin,
Bu dili-viranımı vəslinlə abad etmədin,
Yandırıb yaxdın nədən rəhm, ey pərizad, etmədin?

Hər zaman zülm etməyə vaxt tapdın, imkan eylədin,
Qoymadın bir kəs gülüm daim pərişan eylədin,
Cövr edib şamü səhər eşqində giryan eylədin,
Əqlimi aldın daha rüsvayi-dövran eylədin,
Eşq gülzarında bir aşiqi-nalan eylədin,
Könlümə çəkdin çalın-çarpaz dağ, al-qan eylədin,
Yandırıb yaxdın nədən rəhm, ey pərizad, etmədin?

Yasinin çoxdan qarışmış, ey sənəm, röyası da,
Sözünün  haqqındadır, əlbətt ə ki, əlası da,
Dəm vurur səndən onun hər beyti, hər misrası da,
Görünür vəsfi ndə aciz şerinin mənası da,
Bitməyir illərdi ki, könlündəki qovğası da,
Hicr ilə bərbad olub çoxdan könül dünyası da,
Yandırıb yaxdın nədən, rəhm, ey pərizad, etmədin?*

* * *

              

* Müsəbbə
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Çox tez yayılır hər təzə söhbət bu şəhərdə,*

Olmur bir işin ki, ola xəlvət bu şəhərdə,
Axir dəli olmaq olar əlbət bu şəhərdə,
Qalsan sən əgər bir neçə müddət bu şəhərdə.

Çox vaxt baxıb  üzlərdə kədər, qəm görəcəksən,
Haqsız adamı həm eşidib, həm görəcəksən,
Sən yaxşı da olsan belə hər dəm görəcəksən
Yoxdur adama bir qram hörmət bu şəhərdə.

Çox vaxt  utanıb gözlərini bağlayacaqsan,
Bəzən çəkilib xəlvətə bərk ağlayacaqsan,
Bəzən də söyüb taleyini yağlayacaqsan,
Dərd-qəm olacaqdır sənə qismət bu şəhərdə.

Hərçənd müəllim adı çox dəbdədir indi,
Yox özləri bir adları məktəbdədir indi,
İş elmdə yox, bir para mətləbdədir indi,
Pulnandı bu gün hər şeyə qiymət bu şəhərdə.

Kəs başımı kimdənsə nəvaziş görə bilsən,
Özbaşına, ağlın gücünə  iş görə bilsən,
Öldür məni bir söhbəti bişmiş görə bilsən,
Xeyli dəyişib indi hər adət bu şəhərdə.

Yüksəlməyə səy göstərəcəksən yıxacaqlar,
Pislik sənə etməkçün elə vırnıxacaqlar,
Bir məngənə hazırlayacaqlar, sıxacaqlar,
Şükr eylə başın qalsa səlamət bu şəhərdə.

* * *
* Bu şeir 1995-ci ildə yazılıb
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Girmə gözə, heç  adını da dillərə salma,
Öz meylini hər telləri sünbüllərə salma,
Dinc qoy dilini,  başını müşkillərə salma,
Heç kimlə çalış etmə zərafət bu şəhərdə.

Bir qism  özü haqqında gözəl rəy yayır indi, 
Bir qismi özün şanlı müxalif sayır indi,
Varsa hünərin yaxşını pisdən ayır indi,
Yox yaxşıya rəğbət, pisə nifrət bu şəhərdə.

Tənqidləri, təhqirləri, tərifl əri artıb,
Xalqın elə bil Haqqa müxalifl əri artıb,
Həm üzdən iraq, cürbəcür arifl əri artıb,
Ta anlamaq olmur nədi niyyət bu şəhərdə.

Mahnı qoşanı, səs salanı günbəgün artır,
Nankorlarının ağ yalanı günbəgün artır,
Dövlətlisi artıb qalanı günbəgün artır,
Artır, qızışır kin və ədavət bu şəhərdə.

Ey dost,  deyim  bil daha kimlər çoxalıbdır,
İnsanlığa hər türlü qənimlər çoxalıbdır,
Bir tazə növ alimlər, həkimlər çoxalıbdır,
Olmuş özünün düşməni millət bu şəhərdə.

Sənlik deyil, əlbətt ə, siyasət də, qarışma,
Tarac ola millət sənə nə, yanma, alışma,
Səbr eyləginən, hər sözü  hər yerdə danışma,
Sözdən çıxarır söz bu cəmaət bu şəhərdə.
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Öz haqqını fərz etmə, halal eyləyəcəklər,
Zülm eyləməyə gündə macal eyləyəcəklər,
Bəzən də tutub  sorğu-sual eyləyəcəklər,
Kimdənsə daha umma nəzakət bu şəhərdə.

Narazılığın olsa hələ şər yaxacaqlar,
Səhv etsən onu başına yüz yol qaxacaqlar,
Düz iş görəcəksənsə dönüb kəc baxacaqlar,
Bax böylədir, əfsus, vəziyyət bu şəhərdə.

Sərgərdan özün tək dolananlar görəcəksən,
Şeytana qoşub baş, inananlar görəcəksən,
Cinsin dəyişən bəzi cavanlar görəcəksən,
Heyrətlənəcəksən buna əlbət bu şəhərdə.

Çatmır adamın dadına imkanı zəhirmar,
Etmir kömək artıq ədəb-ərkanı zəhirmar,
Bilmir nə edə, çünki bu vicdanı zəhirmar,
Qoymur yaşaya Yasini rahət bu şəhərdə.

* * *
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Fikrim söz aləmində
Cilov tutub cəng edir.
Hansı tanışımsa da 
Elə bu dəm zəng edir.

Başımdan neçə fi kir
Elə bil düşüb itir.
Başlayıram təzədən
Yığmağa sətir- sətir.

Qurtarmamış bir bəndi
Qapı döyülür bu dəm.
Dilə gəlib deyinir,
Əlimdə kağız-qələm.

Yenə çatılır qaşım,
Yenə fi krim qarışır.
Iki əlimdə başım
Yenə alnım qırışır.

Təzədən uçub gedən 
Sözləri arayıram.
Dağılmış fi kirləri 
Kələfə sarıyıram.

Yenə döyülür qapı,
Yenə də zəng edirlər.
Qaçır fi krimin sapı,
Qarışırlar sətirlər.
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Hara gedim bilmiriəm
Baş götürüb mən indi.
Ağıllı bir söz demək
Bu hay-küydə çətindi.

* * *
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Elə mərhəmətli bir şahınız var,
Bağışlar nə qədər günahınız var,
Sizin ki, gül kimi silahınız var,
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.

Tökməyin ağlayıb gözlər dolu su,
Yalan danışmayın ağız dolusu,
Cəfəng arzulamır  kağız dolusu
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.

Durub söz açmayın hünərinizdən,
Kövrək ürəklərə səfərinizdən,
Nağıl danışmayın təpərinizdən,
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.

İrandan, Turandan  xəbər gözləmir,
Sevgi barəsində əsər gözləmir,
O sizdən bir böyük  hünər gözləmir,
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.

Dağıdın başından dumanın onun,
Sevincə qərq edin hər anın onun,
Yığıb dəstələyin gümanın onun,
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.

Ona nə kor qalıb bir cüt göz verin,
Nə ürəyinizdən düşən köz verin,
Ona nə pul verin, nə də söz verin
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.
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Yapışın dördəlli sevirsinizsə,
Səbr olsun təsəlli sevirsinizsə,
Onu düz əməlli sevirsinizsə
Ona bircə dəstə gül bağışlayın.

* * *
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Böyüyər kölgəsi alçaqların da*

Günəş qürub edib batanda, qardaş.
Yalan ayaq açıb yeriyər bir gün,
Nadan arzusuna çatanda, qardaş.

Narahatdır tonqal köz taleyindən,
Nəqqaş naxış, şair söz taleyindən,
Hamı gileylənir öz taleyindən,
Duran da ağlayır, yatan da, qardaş.

Şairin gözünə görünməz aləm,
Doğrayar içini qüssə, kədər, qəm,
Ona həmdəm olar kağızla qələm,
Fələk dərddən yükün çatanda, qardaş.

Çox yaxşı bilirsən, ay Anar, sən də,
Yaşamaq həvəsi düşər kəməndə
Övlad anasını bəyənməyəndə,
Ana körpəsini atanda, qardaş.

Gözəllər nazını yada satarlar,
Özgə qucağında kama çatarlar,
Düşmən qabağında göbək atarlar,
Əsgər səngərində yatanda, qardaş.

Usanıb dillənəraxir ki, lal da,
Dəymiş dura-dura tökülər kal da,
Dönər zəhrimara pətəkdə bal da
Haramı halala qatanda, qardaş.

* Şair dostum Anarın eyni adlı şerinə cavab olaraq yazılıb.
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Qoyun qurd cildinə girib ulayar,
Pələng itə dönüb quyruq bulayar,
Şeytan aralıqda meydan sulayar
Haqqı bir qəpiyə satanda, qardaş.

Yasin, ayağını kəsək, daş əzər,
Ümid yollarını kəsər bəd nəzər,
Daim qaranlıqdan edərsən həzər,
Fənəri arxada tutanda, qardaş.

* * *
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Onsuz da adını deməyəcəyəm,
Məni gətirməyin zara, siz Allah. 
Oyadıb mürgülü xatirələri
Vurmayın könlümə yara, siz Allah.

Olub keçənləri gətirib dilə, 
Qoyub məsxərəyə, salmayın ələ, 
Ötən günlərimi vermişəm yelə, 
Gələni etməyin qara, siz Allah.

Onsuz da dərdimi bölən deyilsiz,
Nələr çəkdiyimi bilən deyilsiz,
Ölənlə yıxılıb ölən deyilsiz,
İtin cəhənnəmə, gora, siz Allah.

Çəkib aparmayın ötən günlərə, 
Ömrümdən qırılıb itən günlərə, 
Sonu ayrılıqla bitən günlərə,
Çəkməyin fi krimi dara, siz Allah.

Fələklə bir ömür yarışmışam mən,
Dərdimlə qaynayıb qarışmışam mən,
Daha qismətimlə barışmışam mən,
Vurmayın təzədən ara, siz Allah.

* * *
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Cəsarət tap özündə, özün de yara sözü,
Uzatma vaxtında de, gətirmə zara Sözü,
Yarı gör, özün danış, ev yıxar ara sözü
Barışar çox güman ki, axı nə olubdu ki?

De ahim tüstü, sinəm odumdur, ocağımdır,
De illərdi həsrətin bir əziz qonağımdır,
De səninlə barışmaq arzumdur, marağımdır,
Barışar çox güman ki, axı nə olubdu ki?

De, ki, cəhənnəm idi yox idin aləm  mənə,
Dost idi, həmdəm idi kədər mənə, qəm mənə,
Dərd oldu bu ayrılıq de həm sənə, həm mənə
Barışar çox güman ki, axı nə olubdu ki?

Denən süzmə, sən Allah, soyuq baxışla məni,
Boğma bu gözlərimdən yağan yağışla məni,
Tut titrəyən əlindən de ki, bağışla məni
Barışar çox güman ki, axı nə olubdu ki?

* * *
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Daralırıq küçə-küçə,
Azalırıq adam-adam.
Bölünürük fi kir-fi kir,
Böyüyürük haram-haram.

Üzülürük ümid-ümid,
Unuduruq igid-igid,
Çoxalırıq şəhid-şəhid,
Azalırıq inam-inam.

Yasin, Yasin can veririk,
Zamanı qurban veririk,
Kiməsə imkan veririk,
Kəsilirik salam-salam.

* * *
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Bir sərbəst şeir yazmaq istədim,
dəbdi deyə.
Ancaq düzü hələ ki, istəmirəm
arzumun ürəyindən,
fi krimin başından,
sözümün dilindən yazam.
Heç göyün ağzına girən
göydələnlərdən,
yerin gözünü deşən keçidlərdən,
kitabı oxunmayan yollardan 
və ya yolları oxunmayan 
kəndimizdən yazam.
Gözüm su içmədiyindən 
dənizdən və ya
bütün gecə ağ başmağında
qaçan yuxumdan
da yazmaq istəmirəm.
İşdi əgər yazsam, 
misraları alt-alta bir düz xətt lə 
düzməyəcəyəm,
paylayacam sizin kimi vərəqin 
eni-uzunu boyu və
axırda yazacağam ki,
bağışlayın sərbəst yazan dostlarım,
 siz çox ağ elədiniz.
Əlbətt ə, mən də sizin kimi düşünürəm, 
əsas olan dediyindir,     
amma onu necə deməyindən
də çox şey asılıdır.
Sizin yazdıqlarınız, Əvəz demiş, 
ürək boşaltmadır, 
elə mənim bu “şerim” də. 
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Vallah  bu yazdığıma heç şeir 
deməyə də dilim gəlmir.
Yəqin ki siz də elə mən deyəni deyəcəksiz:
Hə də, əlbətt ə, bu sərbəst şeir deyil də, 
kim ona şeir deyir ki?
Amma  inanıram ki, ürəyinizdə də olsa,
insafən pis yazmır deyəcəksiz
bu köpək oğlu
Və yazdığımı bir də oxuyacaqsınız.

* * *
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Onun üstünə çımxırmağa ürəyim gəlmədi
Mən də bunu tək etməyə
cürət etmədim...

* * *

Dilim dönmədi ona acı söz deyim
özüm dönüb getdim...

* * *

Bir söz deyə bilmədim yenə
dilim tutuldu.....
Aman Allah, danışanı da tuturlar,
danışmayanı da....

* * *

İlk şəhərə gəldiyim günün gecəsi yuxum qaçdı.
Qaçmağında deyiləm.
Axı o hara gedəcəkdi,
o tifl  bu şəhərdə heç kimi tanımırdı...

* * *

Adəmin bir sözlə torpaqdan yarandığın eşitmişdim,
Bəs torpaq nədən yaranıb?
Bəlkə yerə düşən sözlərdən?

* * *

Gözlərim bu həyatdan doymadı
Yəqin onun kalorisi az olub.

* * *
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Gec idi daha hamı çıxdı getdi,
Elə sən də...
Bircə arzum ürəyimdə qaldı.

* * *

Məhəbbətin gözlərimi elə
tutmuşdu ki,
heç nəyi, heç kimi görə bilmirdim.
Sonra həsrətin də gəldi,
sonra gözlərimin qabağına 
xəyalın da gəldi.
And içirəm ki, hər biri 
gələndə bir qurbanlıq 
ümid kəsdim.
Heç biri də qədrimi bilmədi.

* * *

Axır ki, mən də özümə bir iş tapdım,
dünən açdığım ləklərə toxum səpdim,
o saat da suladım ki, tez cücərsin. 
Ürəyim qoymur, gözüm doymur,
gedib-gəlib sulayıram.
Qonşum Sakit gülür, çürüdəcəksən, deyir toxumları.
Axı o binəva hardan bilsin ki, 
mənim dərdim elə də asan çürüyənlərdən deyil.
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