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Heydər baba – UIu öndər 
 

Əbədi yaşarsan tariximizdə,  
Dərin iz buraxdın sən qəlbimizdə. 
Çünki əməyin var hər birimizdə,  
Sənsən bu dövlətin babası yenə,  
Qarşında baş əyəcəyik biz dönə-dönə. 
 
Dünyada qorudun sən böyük Vətən adını,  
Əsil vətəndaş yetirdin sən öz doğma övladını,  
Vicdanla yandırdın sən Vətənə eşq odunu. 
Daim uca tutdun sən vətənin övladını,  
Yerin cənnət olsun deyərik sənə,  
Qarşında baş əyəcəyik biz dönə-dönə. 
 
Gəlişinlə düzən tapdı çünki bu doğma vətən,  
Sən oldun xalqına daima ümid, güvən,  
Vətən darda qalanda sən oldun köməyə yetən,  
Ulu bir sərkərdə, Ulu bir öndər,  
Sənin xidmətini unutmaz Vətən! 
 
Zatı-aliləri Ulusan öndər,  
Adın, soyun müqəddəsdən verir xəbər. 
Əli cəngavərdi, izzəti Heydər,  
Məhvə gedən xalqa xilasgar oldun,  
Sönən ümidlərə sən dayaq oldun. 
 
İndi dünya şöhrətlidir doğma Azərbaycanımız,  
Həm də içdən qorunur həm dinimiz, imanımız,  
Vətəni qorumağ üçün tökülür şəhid qanımız. 
Vətən müqəddəsdir, bax ona qurban canımız,  
Səninlə qurur duyur doğma Azərbaycanımız! 
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Mir Məhəmmədin əziz xatirəsinə 
 

Miri, sənin müsibətin yandırır məni. 
Salır sankı oda-közə alovlandırır məni. 
 
Bir igiddin el içində qoçaqdan qoçaq,  
Sən tuturdun xalq adını ucadan-uca. 
Sənə qıyan namərd duşsun canından qaçaq,  
Nakam oglan müsibətin yandırır məni,  
Salır sanki oda-közə alovlandırır məni. 
 
Danışıram, odlanıram, danışmıram, yanıram,  
Əzizlərinin kədərin öz kədərim sanıram,  
Sənin şöhrətli adını hər dəqiqə anıram. 
Elə bil bu xatirə də yandırır məni,  
Bu fəlakət, bu müsibət alovlandırır məni. 
 
Sən xalqına çətin yoldan körpü saldırdın,  
"Aşıq-yaxşı məhəbbətin göyə qaldırdın,  
Şeirlərinlə qəlbimizi işıqlandırdın. 
Sönməz odun ürəklərdə yandırar bizi. 
Müqəddəs adın yolunda alovlandırar bizi. 
 
Oglanların çöhrəsinə qonubdu kədər,  
Bacıların fəqan edib üz-gözün didər,  
Cavan həyat yoldaşınsa ah-nalə cəkər. 
Heyif loğman müsibətin yandırır məni,  
Salıb sankı oda-közə alovlandırır məni. 
 
Əkiz qızlar qəm içində durur göz-gözə,  
Göz yasları tuğyan edib tökülər üzə,  
Salehə də dözə bilmir əl atır üzə,  
Heyif cavan bu mənzərə yandırır məni,  
Salır dağa-daşa, inan alovlandırır məni. 
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Baba, dayı dözə bilmir bu fəlakətə,  
Onun odlanmağı məni saldı dəhşətə,  
Əmi, bacı balaları düşüb minnətə. 
Getmə cavan, getmə bu hal yandırır bizi,  
Salıb sönməz alovlara alovlandırır bizi. 
 
Uzaq-yaxın dost-tanışlar səf-səf durubdu,  
Qəlblərində qüssə-kədər yuva qurubdu,  
Qonaqların qan-yaş tökur məhlə sənsiz durubdu. 
Bu sonsuzluq, bu sənsizlik yandırır bizi,  
Səsin gəlmir bu sonsuz dərd alovlandırır bizi. 
 
Sən elləri yetim qoydun müqəddəs, Miri! 
Bu dərd başda tuğyan edər ürəkdir yeri,  
Min-min canlar fəda gedər səndən ötəri. 
Xalqının ümid Çıragı, bu dərd yandırır bizi,  
Salır sönməz alovlara alovlandırır bizi. 
 
Körpə məktəblilər gəlib verir səs-səsə,  
Sən qıymazdın qəlb odlayan o cür nəfəsə,  
Baharın gözəl çagında sönən həvəsə,  
Ellər də ah-nalə edir yandırır bizi,  
Yarımcıq yolların indi alovlandırır bizi. 
 
Bu dərd sevdalı bülbülün qəlbini sökür,  
Təbiət də qan ağlayır odlu yaş tökür. 
Sənə şehli çiçəklərdən məbədlər tikir,  
Həkim Miri, bu sonsuz dərd yandırır bizi. 
Salır sönməz oda-kozə alovlandırır bizi. 
 
Ağam sənə "qardaş" dedim, sən mənə "bacı",  
İndi bacın fəqan edər yolaraq saçı. 
Sarıgüldən ömrü boyu getməz bu acı,  
Miri, sənin müsibətin yandırır məni,  
Salar sönməz alovlara alovlandırır məni. 
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Azərbaycan torpağı 
 

Gəl bölməyək biz bu doğma diyarı,  
Sənlə razı bu Qubadlı uşağı,  
Hərdən coşar, qızışdırar ocağı,  
Qədir bilməz olsa oğul-uşağı,  
Tanıdaram duracağı-bucağı. 
 
Bax belədir bu Vətənin torpağı,  
İgidlər yetirər daşı, torpağı,  
Pozulmasın hec bir zaman növrağı,  
Yansın hər bir evdə odu-ocağı. 
 
Çox doğmadı Vətənin hər bucağı,  
Uludur, müqəddəsdr Hərtiz dağı,  
Çün əzizdir hər külu, hər yarpağı 
Daim yansın Suraxanı ocağı,  
Bütöv olsun Azərbaycan torpağı. 
 
Çünki doğmadır odu, həm ocağı,  
Mehribandır sanki ana qucağı,  
Söz dəryasıdır hər oğulu-uşağı,  
Müqəddəsdir Azərbaycan torpağı,  
Bütöv olsun Azərbaycan torpağı. 

 
Azərbaycanımız 

 

Sevirik, fəxr edirik necə ki, sağdır canımız,  
Çün odur doğma ana, doğma Azərbaycanımız. 
 

Qoynudur cənnət onun doqquz iqlim qurşağı,  
Biz onun övladıyıq, öncə Azərbaycanımız. 
 

O bizim doğma məkan, həm canımız, cananımız,  
Çün bizim fəxrimiz o, doğma Azərbaycanımız. 
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Gözəl elm adamları, güclü indmançılar,  
Dünyanı valeh edir Azərbaycan oğulları. 
 
Onlar bizə doğmadır, çün bizim insanımız,  
Daha da qüclü olaq, vardır buna imkanımız. 
 
Çün bizə doğma qucaq, doğma məkan odur ki, bax,  
Dünyanın gözündədir doğma Vətən, doğma diyar. 
 
Sarıgül vəsf eylə gəl, səninkidir, doğma Vətən,  
Bu Vətən Azərbaycandır, böləməz yoldan ötən. 

 
Qubadlım 

 
Könül bağlamışam o doğma elə,  
Meylimi salmışam çiçəyə, gülə,  
Çevrilmişəm gülə həsrət bülbülə,  
Qəfilcə budaqdan uçar, Qubadlım. 
 
Torpağın sinəsi barlı-bəhrəli,  
Oğulları səxavətli, hünərli,  
Fərq eyləməz - ya kəndli, ya şəhərli,  
Hamıya süfrəsi açıq Qubadlım. 
 
Sərinlik gətirir şamı, qovağı,  
Hörmətlə qarşılar dostu, qonağı,  
Asəflə olduğum çayın qırağı,  
Ağlımı başımdan aldı, Qubadlım. 
 
Həsrəti qəlbimdə gəzdirirəm mən,  
Deyəsən sizləri bezdirirəm mən,  
Küsürəm, bəzən də küsdürərəm mən,  
Şübhəni qəlbimdən sildi Qubadlım. 
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Könlüm o torpağa yenə üz tutar,  
Qorxuram ki, sevgimizi göz tutar,  
Düşmənlər puç olsun, məni tez apar,  
Ürəyimin parasısan, Qubadlım. 
 

Naftalanımız 
 

Həyatı rəngli edən məsum insandan biriyəm,  
Yaradana min şükür, mən yaradan əsəriyəm. 
Nə desəm, nə söyləsəm, içdən gəlir, bunu bilin,  
Çünki doğma ocağım möcüzəli Naftalandır. 
 
Əsrlərdir şöhrəti heç düşməyir el dilindən,  
Yaradana min şükür sehri onun çox dərindən. 
İnsanlar çox ümidlə şəhərimizə gəlirlər,  
Çünki Naftalanımı bir ana kimi görürlər. 
 
Biz torpaqdan yaranmışıq, torpağa da dönəcəyik,  
Zamanla hər bir şeyin sonunu da görəcəyik,  
Amma dünya möcüzə, bax, onu da biləcəyik,  
Naftalan möcüzəsin bir Allahdan bilirlər. 
 
Yerlilər qonaqpərvər, gözü açılandan qonaqlı,  
Hamıya istiqanlı, xoş sədalı, soraqlı,  
Belə möcüzə yoxdur, gəzəsən əli çıraqlı. 
Naftalan möcüzəsi Tanrıdandı bilirlər,  
Odur ki, insanlar da Naftalanıma gəlirlər. 

 
Goranboy 

 
Torpağı müqəddəs bilənlər gördüm,  
Bir qarış uğrunda ölənlər gördüm,  
Düşmənin izini silənlər gördüm,  
Torpağın qorundu, doğma Goranboy. 
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Namusa, şərəfə silah tuşlandı,  
Analar, bacılar ah çəkdi, yandı,  
Bəzi nanəciblər vətəni dandı,  
Axır xar oldular amma, Goronboy. 
 
Biz haqqa əl açdıq, haqq dayaq oldu,  
Vətən oğulları hey oyaq oldu,  
Sənin adın üçün bir mayak oldu,  
Yetişdin həmişə kama, Goranboy. 
 
İnşallah, qayıdar əsir torpaqlar,  
Yurdum bütövlənər olar gülüzar. 
Səndən də nigaran olanlar da var,  
Torpağın qorundu, doğma Goranboy,  
Başın üstə açıq səma, Goranboy! 

 
 

Kəndimiz 
 
Balaca kənd idi bizim Boynəkər,  
Hər məhlə arası qaratikan çəpər,  
Qonşu qonşusuna etməzdi xətər,  
Hərə öz evinin qayğısını çəkər,  
Qonşu qonşusundan etməzdi qeybət,  
Hamı bir birinə edərdi hörmət,  
Hərə öz evinin ağası, qulu,  
Hərənin bir miqdar yetərli pulu,  
Gözü tox, könlü tox bizim camaat,  
Beləcə illərlə keçərdi həyat. 
 
Nə qumar, nə içki, nə düşkün həyat,  
Xəyala gəlməzdi, inanın, heç vaxt,  
Xeyir-şər olanda, bir də bayramda 
Hamı görüşərdi bir ailə kimi,  
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Təbəssüm üzlərdə şəlalə kimi,  
Axşamüstü sürü çöldən dönəndə,  
Hamı evə dönərdi şad-xürrəm,  
Beləcə keçərdi illərlə həyat. 
 
Sonra birdən qarışdı dünyası Boynəkərin,  
Çarxı döndü tərsinə, dağıldı Boynəkərin,  
Erməni köpəkləri, bir də ermənisifət 
Yerli, naqis köpəklər bu nizamı pozdular,  
Yeni tarix yazdılar,  
Məsum el-obamıza yeni qismət yazdılar. 
Eşitmədiklərini indi eşitdi onlar,  
Xəyala gəlməyəni, ağıla sığmayanı 
İndi gördülər onlar. 
 
Gördülər ki, yalan var bu yalançı dünyada,  
Gördülər ki, varlı var, yoxsula salam vermir,  
Yandan elə keçir ki guya heç onu görmür,  
Vaxtı ilə bir çəpər ayırardı onları. 
İndi nə olub görən hər biri öz evinin ağası olan elə,  
Niyə yada düşməyir qonşusu - harda - deyə. 
 
Heyif sənə kəndimiz, heyif ey kimsənələr. 
Heyif sizə, min heyif, ey yaşmaqlı nənələr. 
Heyif sizə, Göy düzüm, Heyif, ey Şirin bulaq,  
İndi sizi görməkçün yeni xəyallar quraq. 
Görən ora qayitsaq, nələri tapacayıq,  
Gör nələr itirmişik, sayı yox, hesabı yox,  
Onların mindən birin tapmaqçın, yaşamaqçın,  
Nələri verməzdim ki, nələri deməzdim ki. 
31.10.2009 
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Boynəkər yolları 
 

Boynəkər yolları cığırın olub,  
Səninlə yan-yana qala biləydim. 
Aşiqim səninlə keçib, gedəndə,  
Uçan qaranquştək yola salaydım. 
 
Sonra da dönəydim təkcə çinara,  
Gedən yolculara kölgə salaydım. 
Ordan qayıdanda Əyribucaqdan,  
Buluda çevrilib kölgə salaydım. 
 
O, çox yorulanda, gəzəndə bəzən,  
Həzin duyğularla layla çalaydım. 
Gözünü qaldırıb, mənə baxanda 
Yaşamaq həvəsin ondan alaydım. 
 
Dönəydim sonra da göy göyərçinə,  
Hey onun üstüncə qanad çalaydım. 
Harda dara düşsə, çətinə düşsə,  
Tez olduğu yerə lələk salaydım. 
 
O lələk yerimi ona gostərib,  
Nağıl aləminə tez gətirəydi. 
Mənim dualarım, saf duyğularım 
Çətinliyi ondan tez götürəydi. 
 
Sən məni həyata bağladığınçün,  
Çox şeylər borcluyam, Asəfim sənə. 
Dünyanın nağıllı, gözəl olduğun 
Təkcə sən yaşatdın, sevgilim, mənə. 
Boynəkər yolları, qınama məni,  
Bir qərib yolçuyam mən səndə indi. 
Yollar bağlı, sənə çata bilmirəm. 
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Amma könlüm quşu hər səhər-axşam 
Orda cövlan edir, insaf et, dindir. 
 
Söylə ki, bir könül yanıq-yaralı,  
Anasın itirmiş qəlbi yaralı,  
Artıq yuxularda səni axtarır,  
Bir qərib görürəm hər səhər-axşam,  
Anasın axtarır, əllərində şam. 
Deyirəm, ay ana, sən gələydin kaş,  
Durardım yollarda, inan, hər axşam. 
 
Boynəkər yolları, yurdun yolları,  
Qoy açılsın mənə ana qolları,  
Sil-apar könlümdən sazağı-qarı,  
Qoy açılsın mənə Vətən yolları,  
Silinsin könlümdən həsrət qübarı. 
 
Ay, Vətən yolları, yurdun yolları,  
Qoy, açım mən sənə yorğun qolları. 
Bəlkə göstərərsən düzgün yolları,  
Doğru yolları, Vətənə sarı doğru yolları. 
Ay, Vətən yolları, Vətən yolları,  
Boynəkər yolları... 

 
 

Yadındadırmı 
 

Ay Rəşid, de mənə bizim obaya 
Baharın gəldiyi yadındadırmı? 
Güllər açılanda, bülbül ötəndə 
Çöl-çəmən güldüyü yadındadırmı? 
 
Vardı gözəlliyi o vaxt kövşənin,  
Könlü açılardı kəndə gələnin,  
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Əyribucaqdaki tər bənövşənin,  
Boynu büküldüyü yadındadırmı? 
 
Yazın duman-çəni verdikcə ara,  
Laləyə-nərgizə bürünür ora,  
Yarğanlıdan tutmuş Əyribucağa 
Çiyələk tökdüyü yadındadırmı? 
 
Salxım-salxım kollar üstə böyürtkən,  
Dağların sinləsi pöhrə, qaratikan,  
Qız-gəlin çiynində səhəng, su daşıyan 
Yola düzüldüyü yadındadırmı? 
 
At, ulaqnan çöldən otu daşıyardıq,  
Kənddən çıxıb göy düzə dırmaşardıq,  
Əlimizə düşəni evə daşıyardıq,  
Mərövcə yığdığımız yadındadırmı? 
 
Çərşənbədə damdan torba salardıq,  
Həyətimizdə yekə tonqal qalardıq,  
Qədir tutub, sübhə ayıq qalardıq,  
Pay-püş böldüyümüz yadındadırmı? 
 
Sarıgül deyər, kəndə gedərdik, qardaş,  
Erməni alşağın yurdu itsin, kaş,  
Bu arzumuz yerinə yetsin, a qardaş,  
Analı evimiz yadındadırmı? 

 
Yadıma düşür 

 
Mənim kiçik kəndim, a doğma diyar,  
İndi gözü yolda qaldın intizar,  
O gözəl qoynuna gələndə bahar,  
Dağ-daş yaşıllaşıb, güləndə bahar,  
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Nə bir gələnim var, hal soranım var,  
Beləcə dərdlərim yadıma düşür. 
 
Yenə Novlu bulaq yerində axır,  
Süleyman dərəsi, Yarğanlı baxır,  
Nərgizlər, Topu dərəsi, Göydüz darıxır,  
Əyri bucaq bənövşəsi yan baxır,  
İndi səs eşitmir, nə yol, nə cığır,  
Ot basan cığırlar yadıma düşür. 
 
Laləli, nərgizli, çiçəkli yurdum,  
Səndə uşaq ikən xəyallar qurdum,  
Özümü odlara, közlərə vurdum,  
Hər verdiyim sözün üstündə durdum,  
Sənin bənövşənlə, gülünlə dolu,  
Naftalan elində bir yuva qurdum,  
Aman, aylar illər nə tez ötüşür,  
O doğma torpaqlar yadıma düşür. 
 
Ana laylasıyla uyumuşam mən,  
Əlaqə kəsilib, yox gəlib, gedən. 
İndi səni, söylə, soruşum kimdən, 250 
Ay Topu dərəsi, Xınalı daşlar,  
Yadıma düşdükcə düyülür qaşlar,  
Artıq ağarıbdı, başımda saçlar,  
Gəzdiyim otlaqlar yadıma düşür. 
 
Kimə qaldı o pöhrəlik, biçənək,  
Daha belimizi ağrıtmır səhəng,  
Əl-ayaqda yoxdur artıq döyənək,  
Bizə qonşu olan erməni köpək,  
O viran otaqlar yadıma düşür. 
 
Getsək nə taparıq, biz indən belə,  
Müqəddəs torpaqlar dönübdür külə 
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Gör neçə illəri vermişik yelə,  
ATƏT indiyədək tutubdur dilə,  
Prezidentimiz verməz torpaq yad ələ,  
Qoy mənfur erməni tutmasın dilə,  
Biz daha gəlmərik bir daha felə,  
Türk oğlu Türk verməz torpağı yad ələ,  
Qələbəmiz düşsün qoy dildən-dilə,  
Bax belə ovqatlar yadıma düşdür. 
04.10.2009 
 

Özündən soruş 
 

İçində uğraşma duyğularınla,  
Rahat qoy ruhunu, sıxma qəlbini. 
Havadan duyuruq bir-birimizi,  
Bədbin notlar üzrə sıxma qəlbini. 
 
Gəl, yaxın oturaq bax gözlərimə,  
Şirin duyğu ilə ax gözlərimə,  
Gözlərimdən soruş indi hardayam,  
Gözlər yalan danışmaz ki, Gözəlim,  
Sənsizlikdən üzgün, intizardayam. 
 
Məni heç məndən də soruşma, Laləm,  
Mən məndə deyiləm, səndəyəm artıq. 
Sən məni özündən soruş, ay gülüm,  
Bax, harda itirsəm səndə taparam,  
Məni sən ünvanlı yerdə taparsan. 
 
Məni xəyallardan soruşma, Laləm,  
Xəyallar da hərdən dəyişkən olur. 
Məni nağıllardan soruşma, gülüm,  
Nağılın da sonu duman, çən olur,  
Nağılın da çox vaxt sonu qəm olur. 
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Məni bağçalardan soruşma, Laləm,  
Bülbülü susdursan, gülü xar olar. 
Məni kainatdan soruşma, gülüm,  
Göydə ulduzların yeri dar olar,  
Mənim kədərimdə göylər qaralar. 
 
Məni dənizlərdən soruşma, Laləm,  
Dalğalar geriyə ləpələnərlər,  
Məni dağlardan da soruşma, gülüm,  
Sənə istəyimdən təpələnərlər. 
Məni sən özündən soruş, ay Laləm,  
Bax, onda nağılın sonu xoş olar,  
Oxuyan oxucu qəlbdən şad olar. 
Sarıgül Yağmur da bax yadda qalar. 
Mənim çiçəyimsən, gülümsən, Laləm,  
Bir ömür çağlayan selimsən, Laləm. 
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Məni 
 

Dərdli şeirlərimlə dərd açıram mən. 
Qəlbimdi dərdlərin yurdu, məskəni,  
Dərdlərin əlindən ha qaçıramsa, 
Yenə də izlərlə dərd tapır məni. 
 
Əlvida deyəcəm bu qayğılara, 
Başqa bir dərd yükü tapacaq məni. 
Naşükür deyiləm, dözərəm yenə 
Allah qorxduğumdan qorusun məni. 
 
Yolnan gedirdim bir yaşıl yarpaq 
Ağlaya-ağlaya ciynimə düşdü,  
Başımı qaldırıb göyə baxanda 
Üstündə əsdiyim yadıma düşdü. 
 
Dil deyə bilmədi ürək deyəni 
Eşqin, məhəbbətin hökmünə baxın 
Mən sevə bilmirəm məni sevəni 
Mənim sevdiyimsə sevir özgəni. 
 
Bilmədim mən səndən nə gözləyirdim? 
Səndən nə çörəyim, nə duzum gəlmir. 
Səni ürəyimə necə salmışdım, 
İndi çıxarmağa ürəyim gəlmir. 

 
Səni 

 
Gah ünvan paylaşdın, gah ünvan aldın, 
Sən də qürürunu daşlara çaldın, 
Həyatı səhnəylə dəyişik saldın, 
Məhv etdi etdiyin o səhvlər səni. 
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Dumanlı, cənlidi həyat yolları, 
Üşüdür yağışlar, boranlar səni. 
Niyə ovundurmur, niyə isitmir, 
O süni çıxışlar, alqışlar səni. 

 
Ayrılmayaq 

 
Yollar haçalanır bölünmək üzrə, 
Qalmayaq bu yolda çaş, ayrılmayaq. 
Bu yolda gözümdən itmə amandır, 
Hələ qaralmamış qaş ayrılmayaq. 
 
Bəlkə də xoşbəxtsən başqa diləklə, 
Məncə darıxıram kövrək ürəklə. 
Sevgi bağımızda solar çiçək də, 
Beləcə söylənib kaş ayrılmayaq. 
 
Qaranlıq dünyamda yanan şamımsan, 
Bu fani dünyada sən dayağımsan, 
Gələcək günlərə sən mayağımsan, 
Bərk tut əllərimdən buz ayrılmayaq. 
 
Həsrət bir sınaqdır döz ürəyim döz, 
Çoxdandır baxışmamış bu göz ilə göz, 
Bütün sevənlərə qismət ola bu söz, 
Biz ayrılmayaq kaş biz ayrılmayaq. 
 
Üzdü məni bu naz, bu əda ey yar,  
Suallı baxışı eylə nida yar,  
Mənə bir doğma tək eylə vida yar. 
Nəbadə gözündə yaş ayrılmayaq. 
 
Qəlbimizi yenə bu həsrət deşir, 
Bu ürək həsrətdən qovrulur, bişir, 
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Artıq qəlb evinə yenə qış düşür, 
Ataq ayrılığa daş ayrılmayaq. 
Sarıgül Yağmura atma daş ayrılmayaq. 

 
Qarşıma çıxma 

 
Bir zaman mənimçün gülən gözlərin, 
Özgənin yolunu gözləyir indi. 
Bir zaman dediyin yalan sözlərin, 
İndi ayaq tutub yeriyir indi. 
 
Düşdük bu sevdanın səhra yoluna, 
Bir qurtum eşq suyu axtaraq deyə. 
Yalan dolanların bax ucbatından, 
Bir qurtum su belə qalxdı göylərə. 
 
Saf-təmiz məhəbbət yoluna düşdük, 
Bir azcıq eşq tozu axtaraq deyə. 
Eşqin tozu nədi özü də qaçıb, 
Yalanlar əlindən qaçıb göylərə. 
 
Bu eşqin odunda yanmaq az imiş, 
Ancaq tüstüsünə boğulduq artıq. 
Dünyanın üzünü yalanlar almış, 
Təmiz duyğu yoxdu dağılıb artıq. 
 
Ayrıldıq, bölündük, dağıldıq tamam, 
Belə getmək olmaz yığışaq gedək. 
Qəlbimdə gizli bir yer saxlamışam,  
Bəlkə gəl o yerə sığışaq gedək? 
 
Nə olub gözlərin dörd olub sanki, 
Qəti bir qərarı görmürəm daha. 
Tərəddüd qoynuna dolubdur sənin, 
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Daha ümid yoxdur sənli sabaha, 
Gəl bir də qarşıma çıxma sən daha. 
 
Saysız cığırları bəzəyən naxış, 
Sonuncu ümidin ləpirləridir, 
Üstünü toz-torpaq örtən o daşlar, 
Ölmüş arzuların qəbirləridir, 
Bir daha o yolu axtarma daha. 

 
Dözdüm 

 
Gedən gedib artıq inanma dönə, 
Qəlbimi dindirmə, o cətin dinə. 
Kim ki, ayrılıqdan bəhs etdi mənə, 
Köhnə yaralarım qanadı dözdüm. 
 
Dünya ədalətsiz, balaca və dar,  
Nə cür sifət desən bu dünyada var. 
Taledən soruşdum kimdir günahkar? 
O məni haqsızca qınadı dözdüm. 
 
Həyat calaq edib ömrümə dərdi, 
Qəlbimdə cücərən ümidi dərdi. 
Amma ki, sabaha ümid də verdi, 
Qəfil tərk edəndə sınadı dözdüm. 
 
Hər zaman ümüdə söykənər ürək, 
Gərək gələcəyə ümid bəsləyək, 
Ayrılmaq gərəksə ayrılaq gərək, 
O dedi, qəlbimsə sızladı dözdüm. 
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Ola bilməz 
 

Yüz peyvənd elə, yüz dəfə calaq,  
Cır öz cırlığıyla cır qalacaqdır. 
Alcağı ucaldıb dağ eləsən də, 
Alcala, alcala düz olacaqdır. 
 
Əsilli heç kəsə ziyan yetirməz, 
Bədəsil peymanı başa catırmaz. 
Zər qiymətin küllükdə də itirməz, 
Zibil xəzinədən atılacaqdır. 
 
Kim ki, sağ olaraq ancaq zarıyar, 
Nə özünə, nə özgəyə yarıyar. 
Gün dəyəntək buxarlanar, quruyar, 
Sısqa bulaq gəlib Kür ola bilməz. 
 
Gündə yüz yol kişmişi versən ulağa, 
Yekələr, kökələr nər ola bilməz. 
Hər yetən avara, hər ötən gədə, 
İgid ola bilməz, ər ola bilməz. 

 
Sənsiz 

 
Bu dostluğu qorumaqda dirəndim, 
Sonu bilməz həsrətinə bələndim, 
Zaman oldu dostluqda da ələndim.  
Bu hal məni dəli edər ya etməz, 
Səni sevməyimə bu təsir etməz. 
 
Nə oldu gülüm, xəbər çıxmadı səndən? 
Niyə dolanırsan bu qədər gendən? 
Bəlkə də incidin mənim sözümdən 
Qəlbim parə-parə olar bil sənsiz. 
Mən səni sevirəm bir buna inan, 
İçinə dolmasın heç yersiz güman. 
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Baxdığın zaman 
 

Saf idi könlümün arzu, niyyəti, 
Sən isə duymadın bu səmimiyyəti, 
Verdin Sarıgülə qəmi, möhnəti. 
Mən səni köksümə sıxdığım zaman, 
Arxandan həsrətlə baxdığın zaman. 
 
Xəyalım göylərdə qanad çalırdı, 
Sən mənim qarşıma çıxdığın zaman. 
Nurlu baxışından nur aldı könlüm, 
Həsrətlə gözümə baxdığın zaman. 
 
Sənlə zirvələrə çıxmaq istədim, 
Hər şeyə yenidən baxmaq istədim, 
Mən sənin əlini sıxmaq istədim, 
Sən mənim qəlbimi sıxdığın zaman. 

 
Ürəyim 

 
Bir bağlı qapını aca bilməsən, 
Zülmətlərə işıq caça bilməsən, 
Zalimın əlindən qaça bilməsən, 
Özündən yüksəyə uçma ürəyim. 
 
Elə yaz sükutu dindirə bilsin,  
Elə yaz körpəni güldürə bilsin,  
Elə yaz düşməni öldürə bilsin,  
Bax belə olmasa, yazma ürəyim. 
 
Elə yaz doğma insanlar sevinsin  
Elə yaz dostların qoy üzü gülsün,  
Elə yaz ürəklər qoşa döyünsün,  
Bax belə olmasa yazma, ürəyim. 
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Sarıgül xoşbəxtlik hamı üçün olsun, 
Qoy istəklilərin sevincli olsun, 
Sevincdən doğma tək gözlərim dolsun, 
Belə olanda Sarıgül Yağmur tək olsun, 
Xoşbəxtlikdən yaz ki, qəlblər şad olsun. 

 
Eyləmə 

 
Səni sevdiyim tək sən də sev məni, 
Başqa birisini soraq eyləmə. 
Qayğını bölməyə daim hazıram, 
Sirrini heç məndən uzaq eyləmə, 
Könlümü özünə dustaq eyləmə. 
 
Duyan insanlara qurbandı canım, 
Mənə dəyərlisən bunu nə danım? 
Sənsən bu yaşımda könül mehmanım, 
Başqa birisini soraq eyləmə, 
Könlümü bu halda zindan eyləmə. 
 
Sarıgüləm doğru yolum, izim var, 
Hər zaman deməyə zəngin sözüm var, 
Xalqımın içində ağ olan üzüm var. 
Nadanlar, heç zaman böhtan eyləmə, 
Könlümü böhtana qurban eyləmə. 
 
Ürəyimdə mətinlik var, dözüm var,  
Pərvanəyəm şamda yanan közüm var,  
Hər kəsi vəsf edən şirin sözüm var. 
Məni öz dünyamdan uzaq eyləmə, 
Bu odlu qəlbimi sazaq eyləmə, 
Özünü də məndən uzaq eyləmə. 
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Gözlərin 
 

Ötən günün kədərinə gülmürəm, 
Yazı haqdır, taleyimdən silmirəm, 
Necə baxıb doğrusunu bilmirəm, 
Bəs günahı nəydi axı gözlərin. 
 
O baxışlar qəlbə gələn həmlədir, 
Qəlb ovunur, düşünmür ki qəm nədir, 
Ayrılıqlar həsrət verir nəmlədir, 
Heç günahı yoxdu axı gözlərin. 
 
Bu gözlərin qəmi məni dəmlədi, 
Bu qəm- kədər ürəklərə həmlədir, 
Söylədim sənə bircə kəlmədir, 
Bəs günahı nəydi axı gözlərin? 
 
Gözəlliyə tənnə imiş, ac imiş,  
Kələklərdən, yalanlardan qaçırmış? 
Yalnışların ilməsini açırmış, 
Heç günahı yoxmuş axı gözlərin. 

 
Bəlkə 

 
Yoruldum yüklücə xatirələrdən,  
Könlüm ayrı durmur inan dəftərdən. 
Deyirlər yuxular bəzən çin olur, 
Sən də yuxu kimi qonaq gəl hərdən. 
 
Payiz düşən kimi ol, xəzəl ətri, 
İnan qəribsədim ətirdən ötrü, 
Gözüm qəribsəyib yuxudan ötrü, 
Yuxular da qaçaq düşüblər məndən. 
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Ver sehrli xalça bir nağıl qurum, 
Sonra uşaq kimi oyuncaq qurum,  
Sonra evcik qurum, yığım, uçurum, 
Sən də gülə-gülə mənə bax gendən. 
 
Bəlkə də bir səhər heç oyanmayım, 
Oyanıb yolunda heç dayanmayım, 
Adını hər bir an heç də anmayım, 
Sən məni xatırla, yada sal hərdən. 
 
Bir ümid nağılı uyduraq sənlə, 
Bir sevda yağışı yağdıraq sənlə, 
Bəlkə dolanmayaq bu qədər sənlə? 
Həyatın dolaşıq döngələrindən. 

 
Dərdlər tablosu 

 
Ey rəssam fırçanı atma əlindən, 
Sən öz rəsmini çək, mənsə dərdimi. 
Ümidlə yaşayıb davam edərək,  
Bəlkə də nə vaxtsa duya dərdimi. 
 
Çəkməyi isdəsən ürək rəsmi çək, 
Sonra da ürəyə tuşlanmır bir ox. 
Həsrətdən alışan ürəyə dəysin,  
Bəlkə qan yerinə axacaqdır od. 
 
Sonra da çəkərsən dalğalı dəniz, 
Amma çəkdiyimi çəkə bilmərsən. 
Sən çəkə bilərsən göz yaşlarımı, 
Onları dənizə tökə bilərsən. 
 
Ey rəssam, çəkdiyim bu acıları  
Çəkə bilərsənmi sən rəsmlərdə? 
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Mürəkkəb çatsa da bir ömür çatmaz,  
Bu dərdi, acını çəkərkən insan 
Bir insan ömrü də yetişməz inan. 

 
Ayrılmayaq 

 
Gəl səni dünyama qonaq aparım 
Gör sənli dünyada sənsizlik nədir. 
Əgər gəlməyəssən haray qoparım 
Gör sevgi anında mənsizlik nədir. 
 
Sevginlə sevərək çıxaq yarışaq 
Bu sevgi yolunda nəğmələr qoşaq 
Coşqudan dəniz tək çağlayaq daşaq 
Sevgilim, heç zaman biz ayrılmayaq 
 
Aşkarda dost kimi gülək danışaq 
Gizlicə sevgidən yanaq, alışaq 
Arada şirincə küsək, barışaq 
Amma heç bir zaman biz ayrılmayaq 
 
Mənim duyduğumu bir sən bilirsən,  
Hələ çox yaralıyam, sənsə sual verirsən 
Gözlərimdə kədər var, bunu da sən görürsən 
Ona görə deyrəm, kaş ki, biz ayrılmayaq. 

 
Yaman darıxıram 

 
Bilmirəm oturum, bilmirəm yatım? 
Yenə də sənsizəm canım, bu axşam, 
Nə qədər boşuna xəyallar qurum? 
Yaman darıxıram yenə bu axşam. 
 
Bir qələm, bir dəftər tək dayağımdı, 
Qəmli musiqilər dərd ortağımdı. 
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Bir məni gözləyən boş yatağımdı, 
Yaman darıxıram yenə bu axşam. 
 
Mənəvi təklik də ən böyük cəza, 
İnsan istəyir ki, öz qəbrin qaza, 
Nə qədər kövrələ, nə qədər yaza, 
Heç təsir eyləməz ki, insafsıza. 
 
Özüm öz duyğuma ərk edə bilsəm, 
Bir anlıq bu ruhu tərk edə bilsəm, 
Daş qəlbli canları dərk edə bilsəm, 
İnan darıxmaram təklikdən belə. 
 
Sənsiz darıxıram səninlə amma, 
Yenə də sevirəm unutdum sanma, 
Qanmazlar nə desə çalış inanma. 
Yaman darıxıram yenə bu axşam, 
Başın üstündəyəm əllərimdə şam, 
Sarıgül Yağmurdu sənlə hər axşam, 
Amma darıxıram nəysə hər axşam. 

 
 

Bu gecə 
 

Söylə, necə duydun sənsizliyimi, 
Yuxuma gəlmişdin canım, bu gecə. 
Təzəcə dil açan körpələr kimi, 
Səssizcə yatırdım gülüm səssizcə. 
 
Qayğı yuva qurdu canımda mənim, 
Bax kölgən dolanır yanımda mənim, 
Qanın da dolaşır qanımda mənim, 
Yuxuma gəlmişdin canım bu gecə.  
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Oxşasa könlümü şirin avazın, 
Mən də həvəslənim şerlər yazım, 
Sənlə gözəlləşir baharım yazım. 
Həsrətin könlümü yaxdı bu gecə, 
Hicran pəncərəmdən baxdı sakitcə. 

 
Yalançı bahar tək gələn sevgilər 

 
Ömrümə yalançı bahar tək gəldin,  
Səni sevdiyimə peşman olmuşam,  
O qədər suallar içindəyəm ki,  
Özüm öz duyğuma düşman olmuşam. 
 
Mən sənə bağlandım qəmsiz, kədərsiz, 
Səni çox istədim hədsiz, qədərsiz. 
Sevincli anları saldım itirdim, 
Göz yaşım sel olub, axır xəbərsiz. 
 
Sevgi adiləşib indiki vaxtda,  
Coxu yalanlarla oturur taxta. 
Sevginin o təmiz və pak adını, 
İndi bağlayırlar taleyə, baxta. 
 
İlahi ürəyim dözmür bu dərdə,  
Sevirəm kəlməsi adiləşibdi. 
Ayrılıq gələndə hətta ürəklər,  
Bu qorxunc kəlmədən sakitləşibdi. 
 
Nə deyək qəlbləri yaxan sevgiyə,  
Sonra pəncərədən baxan sevgiyə, 
Yalanlardan göyə çıxan sevgiyə. 
Elə bil ki, heç olmayıb ürəkdə, 
Artıq dayaq durmur ona ürək də. 
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Duyğu seli 
 

Bu eşq qapısının astanasında,  
Başımı əyərək dedim Allaha. 
Mən əsir düşmüşəm duyğu selinə, 
Məni çox dərinə aparma daha. 
 
Mənim duyğularım qoy mənə qalsın,  
Od tutsun sinəmdə alışsın, yansın,  
Tüstüsü kainat içində qalsın,  
Yağış damlası tək yerə enməsin. 
 
Mən o məhəbbəti yaşayım gizli, 
Səsi yayılmasın, küyü çıxmasın. 
Özümü yandırsın, özümü boğsun, 
Elə yandırsın ki, iyi çıxmasın. 
 
Mən ki, onun dəyərini bilirəm,  
Zəkasına, ağlına əyilirəm,  
O da mənim kimi olsun demirəm,  
Sadəcə ruhumu duysun deyirəm, 
Sarıgül Yağmur tək düzün deyirəm. 

 
Sevən kəs 

 
Sevən sevgimi gözlər, 
Ürəyində sevgi bəslər, 
Gözəl gələcəyə səslər. 
Yalan dolanlar olmasa, 
Arzusu yarım qalmasa. 
 
Sevən ürək quş tək uçar, 
Vüsal bizdən uzaq qaçar, 
Bir xoş kəlmə eşqə açar. 
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Söyləsə sevirəm səni, 
Sevindirər inan məni. 
 
Bitsin, getsin bu iztirab, 
Sevən kəs çəkməsin əzab, 
Sevənin istəyi cavab. 
Alsın istədiyi şəxsdən, 
Qırılmasın qəlblər qəsdən, 
Sevilən sevənə səslən. 

 
Dəli sevda 

 
Dəli bir sevdaya tuş olsun könlüm, 
Eşqin göylərində quş olsun könlüm. 
Hey uçsun göylərin dərinliyinə, 
Sevda dənizinin sərinliyinə. 
Sonra atəş yaxsın çölləri – düzü, 
Alovlar bürüsün durğun dənizi. 
Qovrulsun dərdlərim içində yansın, 
Ağrı-acılarım küllənib sönsün. 
Xəstəlik söhbəti keçmişdə qalsın, 
Yaddaşa çevrilib söhbətə dönsün. 
O söhbət aylara-ilə qarışıb, 
Sevda atəşiylə bir külə dönsün. 
Sonra da bağçamda açan çiçəyə, 
Pəncərəmdə duran küllü dibçəyə. 
Suya qarışdırım torpağa verim, 
Hər birin bir canlı yarpağa verim. 
Çünki həyat dolu canlı varlığam, 
Evimə, ailəmə bağlı varlığam, 
İlahi qüvvəyə qəlbən inanan. 
Ona dua edən, sitayiş edən, 
Onun varlığına bağlı varlığam. 
Hər gülə-çiçəyə sevdalıyam mən, 
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Övlada, nəvəyə sevdalıyam mən, 
Həm həssas, həm nikbin ruhlu insanam. 
Hər şeydən sevinən, duyğuyla dolu, 
Hər şeyə barışıq, dosta bağlanan. 
Diqqətə, qayğıya çox dəyər verən, 
Həyatı, dünyanı sevən insanam. 
Tanrı bu sevgini məndən almasın, 
Arzu-diləklərim yarım qalmasın. 
Bir ona bəllidir mənim istəyim, 
Qoy yarım qalmasın arzum-diləyim. 
Amin. 

 
Giley 

 
Mən sənə can dedim, canımı aldın, 
Amma ki, könlümü ala bilmədin. 
Bütün tanıyanlar sevirəm dedi, 
Sən özgələr qədər ola bilmədin. 
 
Qaçıb qurtarmaşa ümid yerim yox, 
Dörd yandan həsrətin mənə tuş gəlir. 
Nə zaman göndərsəm sənin dalınca,  
Hər dəfə xəyalım əli boş gəlir. 
 
Yenə bəhanələr qatar-qatardır,  
Əlində əsasın yoxdur, ya vardır. 
Nə olsun ki, əldən gedən bahardır,  
Ömrümə sazaqla yenə qış gəlir. 
Bezdim inan ki, belə yaşamaqdan. 
 
Yenidən nə üzlə hal soruşursan,  
Özündən də bəhanələr qoşursan. 
Xəyalımla da tez-tez vuruşursan 
Bu sevən qəlbimi gəl incitmə sən,  
Getdiyin kimi get dönmə yenidən. 
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Ürəyim bağışla 
 

Demirəm mənimlə talehini seç,  
Sən məni bağışla günahımdan keç. 
İnsan sevdiyini incidərmi heç 
Kim məni sevər ki, bu davranışla?  
Bağışla, ürəyim məni bağışla. 
 
Ölərəm əlinə dəyməsə əlim, 
Qəlbini qırmışam lal olsun dilim, 
Gəl məni yandırıb yaxma, ay gülüm. 
Kədərli gözlərlə, qəmli baxışla, 
Bağışla ürəyim, məni bağışla, 
Əgər bağışlamasan qəlbdən alqışla. 
 
Xəzan vurmuş bir yarpağam gözündə, 
Məni səndən ölüm alsın aparsın.  
Yandır məni məhəbbətin közündə, 
Bəlkə bu nağıl da burda qurtara. 
Sarıgül Yağmur bu acıdan qurtara. 

 
 

Beləmi sildin 
 

Mən sənə can dedim, deməzdim gərək,  
Nə üçün sən mənə etmirsən dəstək.  
Ay mənim könlümü ovlayan mələk,  
Sən məni ürəkdən beləmi sildin?  
 
Nə vardır könlümdə aldın apardın, 
Məni bu aləmdən çəkdin qopardın. 
Ürəyimi dərdə saldın apardın,  
Sən məni ürəkdən beləmi sildin? 
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Könlümün əl çatmaz dağları itdi, 
Əridi qəlbimin yağları getdi, 
Ömrümün ən şirin çağları getdi. 
Sən məni ürəkdən beləmi sildin? 
 
Qəlbimdən keçəni bilib, bilmədən,  
Gözümün yaşını silib silmədim, 
Sarıgül Yağmur ölübmü bilib bilmədən,  
Sən məni ürəkdən beləmi sildin? 

 
 

Ürəyim 
 

Qan gəlib ürəyin gözünü tutur, 
Belə qan ağlamış gözü ürəyin. 
Baş ürək hayında özün unudur, 
Qovrulur içində sözü ürəyin. 
 
Quru alovlanır yaşın odunda, 
Torpaq çox yumuşaqdı daşın yanında, 
Görəsən nədəndir başın yanında, 
Çox vaxt unudulur özü ürəyin.  
 
Bir gün düzələcək düzəlməyənlər,  
O vaxt göz də gülər, könül sevinər, 
Ürəkdən keçəni nadan nə bilər? 
Necə yanıqlıdır gözü ürəyin. 
 
Güllərin qoxusun külək qaldırar, 
Ümid arzulardan dilək qaldırar, 
Hansı söz, yalvarış görək qaldırar? 
Düşəndə torpağa özü ürəyin.  
 
Əcəb can evində qalıb avarə, 
Evdəki həkim də axtarır çarə, 
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Çölündə üz gülür, içində yarə, 
Yığılsa yüz təbub çaşar ürəyin. 
 
Sarıgül Yağmur deyək-gülək demişdik. 
Bir -birimizə olaq dəsdək demişdik,  
Mən sənə, sən mənə ürək demişdik,  
Vallahi bax dözməz dayanar durar. 
Gəl bu bəlalardan qurtar ürəyi, 
Hayana istəsən apar ürəyi. 

 
Sevginin 

 
Gözlərinə de ki, soyuq baxmasın,  
Əllərinə de ki, məni vurmasın,  
Ürəyinə de ki, məni unutmasın,  
Xeyirdən çox ziyanı var sevginin. 
 
Çox güvənmə məhəbbətin adına,  
Qısqanırsan zəhər qatıb dadına, 
Heç olmasa Kərəmi sal yadına. 
Xeyirdən çox ziyanı var sevginin. 
 
Məni bu yuxudan oyatmasınlar,  
Qoy yatım yuxuda mən səni görüm. 
Aradakı yaş radarın anlayıb,  
Köksümə yığılan qüssəni görüm. 
 
Yadımdan çıxmayır birinci görüş, 
O günü daima xatırlaram mən. 
Birinci toxunuş, birinci baxış, 
Bax belə macərası var sevginin. 
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Unutma ürək 
 

Hər zaman ümidə söykənər ürək,  
Gərək ki ürəyə verəsən dəsdək, 
Ayrılmaq istəyən ayrıla gərək. 
Heç ümid də etməz bu işə kömək, 
Sevgiyə sədaqət, düzlikdir dəstək, 
Bunu da heç zaman unutma, ürək. 
 
Mən həsrət nəğməsi, sənsə küləyim.  
Əzizim, doludur mənim ürəyim. 
Sənə xoşbəxtlikdir mənim diləyim. 
Qoy bir Allah olsun mənim köməyim,  
Bunu da heç zaman unutma, ürək. 
 
Əlim çatmayana demərəm əyil,  
Məni isdəməyən kəs, mənim deyil. 
Çatıb köməyimə gör neçə ay, il,  
Həyata bağlıyam, bu yalan deyil. 
Bunu da heç zaman unutma ürək,  
Bax real həqiqət, bu da ki, gerçək. 

 
Daha inanma 

 
Məhəbbətin şərbətindən içmişəm,  
Neçə ayrılıqdan gəlib keçmişəm,  
Təkcə onu qəlbimə yar seçmişəm,  
Başqa sevgilərə daha inanma. 
 
Mən həsrətin göz yaşını görmüşəm, 
Dərd gələndə ağlamışam, gülmüşəm. 
Həqiqəti gec də olsa bilmişəm,  
Heç kəs mən tək daxildən ağlayıb üzdən gülməz. 
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Mən qəm kərvanıyam, sənsə sarvanı, 
Bir insan ömrü belə keçərmiş səfasız, 
Ömrümü taladın mənim insafsız. 
Səni sevdiyimə daha inanma,  
Mən yandığım odla çalış sən yanma. 
 
Bu şeri yazıram sevənlər üçün,  
Sevgisi uğrunda ölənlər üçün, 
Sevginin qədrini bilənlər üçün.  
Sarıgül Yağmur boş vədlərə inanma, 
Sevgi olduğunu bir daha sanma. 

 
Necə barışaq? 

 
Deyirdim sevəcəm, sevə bilmədim, 
Hər cür çətinliyə dözə bilmədim,  
Bu isdəyə qəlbimdə yer vermədim,  
İndi bu duyğuyla necə barışım? 
 
Çalış ki, içimdə nifrətə dönmə,  
Hər adi şeylərdən alışma, sönmə,  
Mən şeir deyəndə çalış ki, dinmə. 
Sən yersiz söz atsan necə barışaq? 
Mənasız hərəkətə necə alışaq? 
 
Onsuz da istirab vermisən mənə, 
Diqqətsiz yanaşdın sən dönə-dönə, 
İndi gəl unudaq keçmişi yenə. 
Sən üzr istəyərsən bəlkə barışaq,  
Əvvəlki istəklə yenə danışaq. 
 
Ürəyin işinə qarışa bilmirəm,  
Diqqətsizliklə barışa bilmirəm,  
Hörmətsizliyə alışa bilmirəm, 
İndi bu duyğuyla necə barışaq? 
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Həsrətin nəmi 
 

Bir sevgi can verdi içimdə mənim, 
O gündən qəm-kədərin köləsi oldum. 
Üzməyi bilməyən bir uşağ kimi,  
Sevda dənizinə düşüb boğuldum. 
 
Közərə-közərə yanan şam kimi, 
 Gözlər görə-görə əriyirəm mən. 
Həsrət yorğanına nəmli bürünüb,  
Göz yaşları içində çürüyürəm mən. 
 
Yenə də ağlıma gəlir sözlərin,  
Deşir ürəyimi yenə sözlərin,  
itibdi yollardan ayağ izlərin,  
Elə boş- boşuna yeriyirəm mən. 
 
Sən mənim ruhi qidam,  
Bir ömür sevəcəyim adam,  
Bax demə ki, mən sənə yadam 
 Səni gözləyirəm ay adam,  
Bu qəmli həsrətinə belə şadam 
Sevdiyim adam, sevdiyim adam. 

 
Sənə 

 
Xoş günüm bol olsun, ay mənim canım,  
Canımdan canına payım var sənə,  
Səni öz canımdan cox sevirəm mən  
Xeyli xoş duygular yaşatdın mənə,  
Təkcə sənsizliyi çəkdirmə mənə. 
 
Sənə həmlələrim yalnız sevgidir,  
Başqa bir niyyətim yoxdur ki, gülüm,  
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Canımdan canına payım var mənim. 
Bir ömür borcluyam, borcluyam sənə, 
Təki xoşbəxtliyi bəxş elə mənə. 
 
Sənli istəklərlə yaşayıram mən,  
Arzular qovuşar istəklərinə. 
Mən özümcün heç nə arzulamırm, 
Təkcə sən arzula xoş istək mənə,  
Mənim arzularım xoşbəxtlik yenə 
Sənə, sənə, sənə, yenə də sənə. 
 
Sevgi yaşa baxmır mənim əzizim,  
İstəklə sevgində püxtələşibsən,  
Səndən özgəsinə yoxdu marağım 
Təmiz duyğularla dəstəklənibsən. 
 
Adını yazmışam qəlb səhifəmə,  
Qəlbimdən qopara bilməzlər onu. 
Səni unutmaram bircə an belə, 
Xəyanət olubdu həmdə yad mənə. 
 
O qədər maraq yaratmısan məndə,  
Bütün günü fikrim dolanır sənlə. 
İnan ki, yadıma düşəndə sən də, 
Dünya gözəl olur, həm rahat mənə. 
 
Sargül ömrün qədrini vaxtında bilmədi,  
Qayğıların əlindən heç ürəkdən gülmədi,  
Gözucu bir dönüb dala baxmayır,  
Sənin bu yaxşılığın əvəzin çıxmayır. 
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Sevgi pöhrəsi 
 

Bu qəlbdə gizlənən duyğular sənin. 
Sevgimsə yenicə pöhrələnibdir,  
İstəklər qarışıb düşüncələrə. 
Ruhumsa bahar tək pöhrələnibdir. 
 
Tanıya bilmirəm özüm-özümü,  
İnsan da beləcə aciz qalarmış. 
Aşkarda deyə bilməsəm sözümü. 
Sözlərim budaqda gül tək solarmış. 
 
Gecəm də qarışıb gündüzlərimə,  
Ruhumda, fikirim də tək bircə odur 
Mən həsrət qalmışam sevdiyim gözə,  
Bu istək qəlbimə hakim olaçag. 
 
Hec belə bilməzdim mən bu duygunu, 
İnsanı özündən qoparır hər an,  
Bilənlər anlayar beləmi olur? 
Bax indi kəşf etdim bunu doğrudan. 
  
Fikrim, xəyalım da təkcə gül odur,  
Onu sevdiyimə peşman deyiləm. 
Mənli bənövşələr qışda da acır, 
Hər acan çiçəyə heyran deyiləm. 
 
Günahmı edirəm hələ bilmirəm, 
Dərdimi hec kimlə bölə bilmirəm. 
Bu istək hər fəsil pöhrələndikcə,  
Yazda acanlara gülə bilmirəm,  
Bu nə sirdir hələ bilə bilmirəm. 
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İlahi, sən qoru bu məhəbbəti,  
Mənə acıları yaşatma bir də. 
Gəl mənə çox görmə bu səadəti, 
Sevgim tuşlanıbdı sonsuz bir səddə. 
 
Taleydən bir daha şikayətim yox,  
O çıxardı səni qarşıma mənim,  
Qəlbimdə tək odur başqa biri yox,  
Allahım, sən qoru bu məhəbbəti. 
 
Bəs niyə azalır sevgi pöhrəsi,  
Harda səhvim oldu görəsən mənim? 
Əvvəllər sevgimi əsirgəməzdin,  
İndi xoş sözünə həsrətəm sənin. 

 
Sevgimiz 

 
Sevgimi bəzərəm gül ləçəyiylə,  
Qoymaram sarala, sola bu sevgi. 
Mən səni sevirəm təmiz niyyətlə,  
Qoymaram şüphədən qırıla sevgi. 
 
Qoymaram həsrəttən sıxıla qəlbim,  
Gecə yuxuna da gələrəm sənin. 
Dönüb ətrafımda bir pərvanə tək, 
Qəlbinin icində qalaram sənin. 
 
İlahi sən qoru bu məhəbbəti, 
Sən mənə cox görmə təmiz duyğuyu.  
İlahi sən mənim qəlbimdən çıxar,  
Yersiz qısqanclığı və şübhələri,  
 
Mən doya bilmirəm bu məhəbbətdən,  
Arzumdur tükənib bitməsin bu eşq,  



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

44 

Mən doya bilmirəm bu səadətdən,  
Ömrün sonunadək itməsin bu eşq. 
 
Mən indi bildim ki ilahi eşqi,  
Günahı az olur savabı coxdur. 
Çünki saf sevginin əvəzi yoxdur,  
Deyirlər əlcatmazdır ilahi eşqlər. 
 
Taledən ummuram daha hədiyyə,  
O səni bəxş etdi yanan qəlbimə,  
Mən indi bildim ki, cətinlik nədir, 
Ümid qalmamışdı bil, aya, ilə. 
 
Bax mən ikinci kəs o şansı verdim,  
Ünvanı səhv getmiş o bəd niyyəti. 
Bax bir də gördüm ki, çətinmiş, 
Səni anlayanın, bu səmimiyyəti,  
Bax gücü də budur bu ülviyyətin,  
Sənsiz yaşamaqsa cətindən cətin. 

 
Könlüm 

 
Ağrı acılar əlindən yanıb talan olan könlüm, 
Haqsız, yersiz həmlələrdən ruhu üryan olan könlüm. 
Artıq geriyə yol yoxdu uçub göydə qala bilər,  
Doğmalara, əzizlərə ordan söylə salam könlüm. 

 
Yuxulu xəyallarım 

 
Yuxuma gəlsəydin əgər bir axşam, 
Deyərdim qoy yuxum olsun əbədi.  
Səni çox gəzmişəm çox axtarmışam, 
Barı itirməyim bu səadəti. 
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Minlərlə ulduzun içindən seçdim,  
Bir günəşçin, milyon ulduzdan keçdim. 
Səni qorumaqçın, itirməməkçin,  
Hətta ulduz karvanından vaz keçdim. 
 
Yuxuma gəlsəydin yenə bir axşam. 
Mən cəpər edərdim kirpiklərimi,  
Qoymazdım yuxuma daha heç kəsi. 
Qıymazdım yuxumdan çıxıb gedəsən. 
 
Yuxu getmir gözümə,  
Gözüm baxmır sözümə,  
Yatızdıra bilmirəm uşaq kimi özümü,  
Necə sənsiz gecəyə necə yumum gözümü. 
Küləyin vıyıltısı, pişiklərin səsləri,  
Suların şırıltılı, divarın nəfəsləri. 
Sıxır məni geriyə qaranlığın pıçıltısı. 
Gedib səninlə gülüm gecənin rahatlığı. 
 
Küçələrdə işıqlar arabir sayrışırlar,  
Tək keçdiyim günləri arabir danışırlar,  
Gecə məndən xəbərsiz minnətə gəlib sənə,  
Ulduzların gözüylə bir yol baxarsan mənə. 

 
 

Könlüm istəyir 
 

Bu yol məndən bir az zaman istəyir,  
Enişi yoxuşu dağ-daşı kənar. 
Çünki həyat yolu ömürlük gülüm,  
Odur ki, bu yollar naxış istəyir. 
 
Qurub bir yuvanı arzu- istəklə,  
Gərək yaşayasan təmiz ürəklə,  



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

46 

Həyat yollarını təmiz niyyətlə,  
Qurub yaşlanmağı könül istəyir. 
 
Ey dəli xəyalım, nədir istəyin? 
Özündə deyilsən nə olub yenə? 
Girmisən yuxumla yenə qol-qola,  
Düşmüsən hicranlı təzə bir yola. 
 
Fırlana-firlana haradı yolun? 
Yenə də həsrətin boynunda qolun,  
Gah göydə gəzirsən qərib baxışla,  
Gah dənizdə üzüb nigaran naxışla. 
 
Söylə nə axtarıb kimi gəzirsən? 
Axırda yorulub sanki bezirsən. 
Durmusan arzu-istəklə yanaşı,  
Boylanıb dünyaya kimi gəzirsən? 

 
Tək səninlədir 

 
Sən mənim sevgimin tək ünvanısan, 
Qəlbim sevincim tək səninlədir. 
Sən mənim solmayan sevgi çiçəyim,  
Ruhumun qidası tək səninlədir. 
 
Mən sevə bilmərəm başqa bir kəsi, 
Yalnız səninlədir xoş arzularım. 
Xəyalımda daim sənin sürətin,  
Arzu, istəklərim tək səninlədir. 
 
Yaşam istəyini səndən alıram, 
Sənli xəyallarla yolda qalıram. 
Sevgini də ürəyimə salıram,  
Ən xoş diləklərim tək səninlədir. 
 



 Duyğu  kahkəşanı  

47 

Bu istək ümidə çevrilir daha,  
Sənli ümidlərim qalır sabaha,  
Sən mənim xəyalım olmusan daha,  
Artıq xəyallar da tək səninlədir. 

 
Gəl 

 
Ömrümün çiçəkli baharı sənsən,  
Aldığım nəfəsin nübarı sənsən,  
Yaşayan ömrümün havası sənsən. 
Ay ömrüm, həyatım, baharım mənim,  
Yubanma ömürlük havadarım mənim. 
 
Sənsizəm əzizim yenə bu axşam. 
Gözlərim yoluna dikilib qalıb,  
İlıq nəfəsinin həsrətindəyəm,  
Göz yaşım ovcuma tökülüb qalıb. 
 
Hardasan səsimi eşit dön geri. 
Gəl oxu qəlbimi sən varaq-varaq,  
Gəl ki xatırlayaq ötən günləri,  
Danışaq keçmişi biz xatırlayaq 
Həsrətin özəldi, özəlmiş gözəl. 
Qərib istəyinlə gəl könlümdə qal. 

 
Yuxusuz gecəm 

 
Məni gecələrdən qopar, ay Allah,  
Yuxumdan gözümə yenə od düşür. 
Məni gəncliyimə qaytar, ay Allah,  
Yuxu kipriyimdən, gözümdən düşür. 
 
Gözüm görə-görə yanır ürəyim,  
Qələmdən od, alov varaqa keçir. 
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Ürəyim deyəni duyur əllərim,  
Gözlərim önündə varağı seçir. 
 
İndiki halıma özüm baxıram,  
Mən ki, yazmamışam qədəri, Allah,  
Kipriyimdən damla olub axıram,  
Sən götür qəlbimdən kədəri, Allah. 
 
Bəzən yerinə düşür yazdığlarım da, 
Tumar çəkə-çəkə ruhum dincəlir. 
Məni dincliyimə qaytar, ay Allah. 
Belə ümidlərlə qəlbim dincəlir,  
Sarıgül Yağmura yeni güc gəlir. 

 
Sən olacaqsan 

 
Gözümün önündə başqa birisi,  
Xəyalımda yalnız sən olacaqsan. 
Evimin qonağı başqa birisi,  
Könlümün qonağı sən olacaqsan. 
 
Ayları, illəri verərək yelə,  
Gözümün yaşları dönəcək selə,  
Qəlb odun söndürdün sən bilə-bilə,  
Közərən ocağım sən olacaqsan. 
 
Ömrümün yelkəni zənn etdim səni,  
Gəlib qurtarasan təklikdən məni,  
Saldın gözlərimə dumanı, çəni,  
Sonuncu dayağım sən olacaqsan. 
 
Niyə etdin bu günahı əzizim,  
Mən sənə ömrümü qurban demişdim. 
Axı yer adamı deyildim canım,  
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Mən sənin yanına göydən gəlmişdim. 
Qəlbimin mehmanı sən olacaqsan. 
 
Yenə də qonağım olassan mənim. 
Yenə də incidib, üzəcəm səni,  
Yenə də əlimi çənəmə qoyub 
Təpədən dırnağa süzəcəm səni,  
Amma ki, cananım sən olacaqsan,  
Sarıgül Yağmura sən qalacaqsan.  

 
Dəniz eşqi 

 
Allahım, bu nə sevda, bu nə məhəbbət? 
Bir gün bütün cahan çaşıb qalacaq,  
Ya sahil dənizin altda qalaraq,  
Ya dəniz sahildə aşıb daşacaq. 
 
Suyun qum sevdası donub qalacaq,  
Qağayı sahilə uçub qonacaq,  
Sahildə qayalar donub qalacaq,  
Dəniz də sahili qoynuna alacaq. 
 
Bax bu da məhəbbət nağılı kimi. 
Dalğalar canlı tək coşur içindən. 
İrəli, geriyə ləpələnirlər. 
Dəniz dalğasının pıçıltısı tək,  
Qumlar da sahilə səpələnirlər. 

 
Yalanmış 

 
Biz niyə ayrıldıq bilə-bilmirəm,  
Mən buna ayrılıq deyə bilmirəm,  
Artıq bu istəyi öyə bilmirəm. 
Sənin böyük sevgin demək yalanmış. 
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Səni görməyəndə çox odlanmışam,  
Görəndə sevincdən alovlanmışam,  
Bu neçə müddətdə mən aldanmışam,  
Sənin böyük sevgin demək yalanmış. 
 
Sən oldun bu eşqi dananlar kimi,  
Eşqini yarı yolda qoyanlar kimi,  
Həyatını saran yalanlar kimi. 
Sənin böyük sevgin demə yalanmış. 
 
İndi yenə yadda qaldı zirvələr 
Yaranışdan duman, qardı zirvəlik. 
Ömrümüzü ucaldardı zirvəlik,  
Nahaq endik o dağların başından 
Yalanların izi qaldı daşında. 

 
Bəlkələr 

 
Mən yaxşiyam yavaş-yavaş,  
Öyrəşirəm tənhalığa,  
Yavaş-yavaş barışıram qismət ilə,  
Kədər ilə həsrət ilə. 
Bir az soyuq davranıram axan ilıq göz yaşına, 
Axır axır silmirəm heç əlimlə, 
Deyirəm bəlkə yumşalam dilimlə. 
 
Bəlkə həqiqətən dəli olmuşam,  
Ağlımı başımdan alıb hisslərim,  
Mən belə deyildim əzəl günlərdə. 
Məni bu günlərə salıb hisslərim. 
Ağlımı başımdan alıb hisslərim. 
 
Bəzən də rəsmini cəkirəm onun,  
Amma qələmlə göz çəkilmir axı. 
O gözəl qaməti, boyu, buxunu, 
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Əzməyim deyə kağizi bükə bilmirəm, 
Qələmlə nazını çəkə bilmirəm. 
 
Zəng etmək istərəm, tərəddüdəyəm, 
Ürəyim istəyir, qürur qoymayır,  
Başımı şerlə qatıram hər gün 
Yazıram, pozuram, kağız doymayır. 

 
 

Ay ürəyim 
 

Qisas, kin sən belə fikirlərdən keç,  
Kin insan qəlbinə qara iz salar. 
Mən heç sənə nifrət də eləmirəm. 
Sənə nifrət etmək belə az olur,  
Bu duyğu yükü də sənə söz olar. 
 
Bir kərə bağışla desəydin mənə. 
Hər bir şey tam fərqli ola bilərdi,  
Bir azca düzgünlük görsəydim səndə. 
Mənə ürəyim də qərar verərdi. 
Səni dünyasına uyğun görərdi. 
 
Bunu mən demirəm ürəyim deyir,  
Səndən inciyən də, küsən də odur. 
Mən heçnə anlamıram amma nədənsə,  
Adın çəkiləndə əsən də odur. 
Səni görməyə tələsən də odur. 
Sarıgül Yağmuru asan, kəsən də odur. 
Ürəyim, ürəyim, ürəyim, ay ürəyim. 
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Könlüm 
 

Yenə nə coşursan sevdalı könlüm, 
Sevgi alovuyla yaralı könlüm. 
Ünvansız mənzilə axıb gedərsən, 
Səndən soruşarlar haralı könlüm? 
 
Nə baxırsan yaşa, nə də ki, başa, 
Ünvansız oxların tez dəyər daşa, 
Eləcə bir zənglə gəlirsən coşa, 
Yaşa, ay alovlu, havalı könlüm. 
 
İncələ hər sözdə mənalı hələ. 
Tələsmə, qorxduğun başına gələ,  
Tutduğun mövqeni heç vermə yelə. 
Kətirmə başına bəlanı könlüm. 

 
Barışaq 

 
Deyirdin sevəcəm sevə bilmədin, 
Dərdimdən ölürdün ölə bilmədin, 
Bu eşqdən çələnglər hörə bilmədin, 
Eşqin qarşılığın verə bilmədin, 
İndi söylə görüm necə barışaq? 
 
Alışır qəlbimdə həsrət anbaan, 
Donur damarımda artıq axan qan,  
Eşqimiz də yavaş-yavaş verir can,  
Görək indi daha nə deyir zaman? 
Bax bu düşüncəylə necə barışaq? 
 
Bu ayrılıq yaraşmır yaşımıza, 
Hələ görək nə gəlir başımıza, 
Həsrət yol salacaq divar, daşımıza, 
Söylə ayrılıqla necə barışaq? 
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Bax, mən də yanmışam eşq odunda, 
Sevgimiz səsləndi dastan adında, 
Yaddaşa iz saldı qohumun da, yadın da. 
Amma çəkdiyim əzablar qalsın yadında. 
Səni səndən çox sevdiyimi danışaq. 
Axırda da anlaşaraq barışaq. 
 
Eşq yolunda çinar olub bitmədin, 
Dağlar aşıb zirvələrə getmədin, 
Öz bildiyin etdin güzəştə getmədin. 
Bundan sonra gəl, bax belə danışaq. 
Bir-birmizə çox hörmətlə yanaşaq,  
Həyat çox qısadır canım, barışaq. 
 
Aşiqləri hicran qəmi əyəndə, 
Qapımızı yersiz həsrət döyəndə, 
Sevgisizlik belimizi əyəndə, 
Sarıgül Yağmur, gəl, ölürəm deyəndə, 
Bəlkə insafa gələsən barışaq. 

 
 

Сон гярар 
 

Артыг мян бу эцн бир гярара эялдим,  
Олуб кечянляри гаршыма сярдим. 
Нящайяти ки, мян дя сон гярар вердим,  
Артыг бу мювзудан ваз кечдим даща,  
Йазыб да батмайым йерсиз эцнаща. 
 
Йеня дя йазырам кядярли шер,  
Эилейдян щеч бир кяс тапмайыб хейир,  
Яллярим йазса да цряйим дейир,  
Бясди эял, гялями гой бир кянара,  
Йазыб бцлянмяйим наляйя, аща. 
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Гядрим билинмяди, гялбим гырылды,  
Щясрят бойнун бцкдц, цряк йорулду. 
Бах щяр эцн инъиди, сынды, вурулду,  
Даща сюз верирям эялян сабаща,  
Бах, бядбин шерляр йазмарам даща. 
 
Ади сойуг бахыш гялби сындырар,  
Бир ани щярякят ганы дондурар. 
Намярдляр мягамы тез-тез андырар,  
Бах, Танрым да елялярин йандырар. 
 
Цряк сындыранын сынар цряйи,  
Чюряк титирянин олмаз чюряйи. 
Цмидсиз кяслярин арзу-диляйи,  
Улу Танрым олур юзц кюмяйи. 
 
Мян Танрымын гцдрятиня инаннам,  
Онун адил гярарына сыьыннам,  
Бир даща гансыздан мян диггят уммам. 
Улу Танрым елялярин гандырар,  
Мяни инъидянин гялбин йандырар. 

 
Юмцр вярягляри 

 
Юмцр вярягляри йарпаг кимидир,  
Бязян йашылкян дцшяр, щяйат беля ютцшяр,  
Саралыб дцшяни торпаьа гарышар. 
Щеч кяс дуймадан, щисс етмядян. 
 
Инсан юмрц бир тягвимдир,  
Щяр эцнцн вараьын юзц кясяр. 
Юмцр вараьы итмясин дейя,  
Щяр вараьын цстя ясяр,  
Амма алын йазысыдыр юмцр тялясяр. 
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Щяр кясин бир иши вар,  
Щяр кясин бир вярдиши,  
Щяр кясин юмцр хятти. 
Щарда эюрян кясишир? 
Бурда кимсянин йох эцнащы,  
Амма бязян юлцр сюз эцнащы. 
 
Чякилян хятляр юмцр хятляри,  
Инсан юз ялийля, ямялийля чякир о хятляри. 
Кимиси хятт чякир юмцр йолуна,  
Кимися хятля чякилир юз йолуна. 
Беляъя юмцр кечир, юмцр хятляри… 
Инсан юзц кясир бу тягвимин вяряглярин,  
Юмцр хятляри, юмцр вярягляри… 

 
Мяни 

 
Щясрятим дя сянсян, вцсалым да сян,  
Галан аьлым, щям дя камалым да сян,  
Хяйалым да сянсян, вцсалым да сян,  
Сянсян бу ъанымын парасы, тяни,  
Эюйляря галдырыр бу щикмят мяни. 
 
Йанар кюнцллярин арзу-истяйи,  
Эащ севинъ эятиряр, эащ гям-кядяри,  
Дальайа чевирям лал ляпяляри. 
Эюйлярдян сейр едяк гоша йелкяни,  
Эюйляря галдырды ъясарят мяни. 
 
Галхыр бу аловум, кюзцм эюйляря,  
Эеъяляр дикилир эюзцм эюйляря,  
Бир эцн кючяъяйям юзцм эюйляря. 
Эюйлярдян ахтарар эюзлярим сяни,  
Эюйляря галдырды бу щясрят мяни. 
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Эял, айы доланаг, улдузда эязяк,  
Кащкяшан йолуна инъиляр дцзяк. 
Ня йердя йорулаг, ня эюйдян безяк. 
Бирликдя охуйаг сирли няьмяни,  
Эюйляря галдырды бу цлфят мяни. 
 

Бу эеъя тянщайам 
 

Бу эеъя цряйим сыхылыр йаман,  
Щясрят бир тяряфдян, гям бир тяряфдян. 
Йадыма дцшдцкъя дярдим, кядярим,  
Башым да аьрыйыр йеня ясябдян. 
 

Еля бир цстцмя эялир диварлар,  
Ичимдя гящярим дцнйа бойдады. 
Бу гядяр аъыйла эцлцм мян неъя? 
Бах, рущян тянщайам, тянща бу эеъя. 
 

Щамыдан чох сяня верирям дяйяр,  
Биръя анлыг дцшцн, сян дя вер дяйяр,  
Язизляримдян сян сюйля хош хябяр,  
Мяним цмидлярим ясир бу эеъя,  
Ойагдылар да цзцр мяни сяссизъя. 
 

Цряйим дарыхар сяни эюрмясям,  
Динъ дура билмирям йухум эялмяся,  
Евя эялиб бир изини эюрмясям,  
Цмидсизлик мяни йахар садяъя,  
Инан мяня рущум чыхар о эеъя. 

 
Йаь, йаьышым 

 
Йаь, йаьышым, булуд кими  
Заман-заман кючярисян,  
Бир дцнйайа нязяр йетир, ютяри сян. 
Неъя сусуз, ъадар-ъадар йерлярин вар,  
Йазыг торпаг няляр удар. 
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Йаь, йаьышым, бу даьларын,  
Бу дашларын щиккясини апарынъа,  
Бир яркюйцн чыьаддыгла,  
Бир щай-щяшир гопарынъа… 
 
Йаь, йаьыщым, сяня дярдими данышым,  
Йаь, йаьышым, дярдимля йаным, алышым,  
Йаь, йаьышым, йарымдан чох инъимишям,  
Йаь, йаьышым, бялкя йарымла барышым? 
Йаь ки, чюллярдян йыьышым. 
Артыг юмцря эялир гышым,  
Йаь, йаь, йаьышым, сяня дярдими данышым. 
 
Йаь, еля йаь ки, йаьыш,  
Гялбляря вур зяриф нахыш. 
Бир гялбимя нязяр йетир ютяри сян. 
Бу гялб йазыг нядяр удар,  
Неъя удсун зяггум кими дил ачсын? 
Дашымазды бу цряйин нечя карван фил ачсын,  
Йаьышым йаь, мян онунчцн  
Сахладыьым цнсиййяти. 
Инанмаса сюйлядийим щягигяти, йу, йу эетсин. 
Аъылыг юмцрлцк итсин. 
Йаь, йаьышым, кюнцлляря, гялбляря йаь,  
Гой гаралар тямизлянсин,  
Олсун дцм аь, олсун дцм аь… 
 
Йаьыш, цряйим дя долур беля щавада,  
Галырам мян тяк башына цряйимля давада. 
Йаь, ей йаьыш, цряйимя йаьэинян,  
Йаь еля йаь нарын йаьыш,  
Гялбдян эялсин сяня алгыш. 
 
Гялбимя мялщямди йаьыш дамласы,  
Щяр она бахдыгъа щейран олурам. 
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Булудун бизлярля тямасы йаьыш,  
Йаьдыгъа кюнлцмя хошбяхт олурам. 
Йаьыш йуйур – йаваш-йаваш излярими,  
Йаьыш йуйур, йашла долу эюзлярими. 
Севэимизя йаьыш йаьыр бу эеъя,  
Гцсся-гями йуйур йаьыш сяссизъя. 
 
Бу илащи немятидир, Танры рящмяти,  
Бу йерин эюй иля цряк сющбяти. 
Эялин дяйяр веряк йаьан йаьыша,  
Чцнки торпаьа хейирдир, дяйяр алгыша. 
Йаьыш йаьыр йаваш-йаваш чюлляря,  
Рузи-бярякят эятирир елляря. 
18.03.2015 

 
 

Няди о… 
 

Мяни сяндян щяр щансы эцн сорсалар,  
Сюйляйярсян, танымырам кимди о? 
Эюзляримдя йаш дамласы эюрсяляр,  
Дейярсян ки, кцляк вуруб, нямди о… 
 
Хош анлары хатириндян силярсян,  
Эюздян узагда гялбиндя эцлярсян. 
Няфясими кцлякляря верярсян,  
Дейярсян ки, думанды о, чянди о. 
 
Тяки сян хошбяхт ол, эцлцм, мян варам,  
Тясадцфян йайда йаьан бир гарам. 
Амма мян сяни щеч вахт унутмарам,  
Лагейдлик – саъа дцшян дяндир о. 
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Сирли бахышлар 
 

Хош ниййятля мян гаршына чыхмышам,  
Тямиз гялбля яллярини сыхмышам,  
Тясадцфян эюзляриня бахмышам,  
Бир бахышла юмцр йолун ъызмышам,  
Бу щясрятля йолларына бахаъам. 
 
О бахышын сирри мяня танышды,  
Эюздян башга ким ня деся йанлышды,  
Эюзляр щясрят эюз йашыйла долмушду,  
Ялляр сяня бах, узалы галмышды,  
Бу щясрятля йолларына чыхаъам. 
 
Щеч истямям гузей гары мящяббят,  
Эюзлядикъя ярийяъяк нящайят,  
Таледи бу щеч ейлямя шикайят. 
Заман кечяр уйьунлашар бу адят,  
Йорулмадан йолларына чыхаъам. 
 
Цряйимя гор салаъаг бу щясрят,  
Арада да гящр олаъаг мящяббят,  
Сон гярарым будур дейим нящайят,  
Бир юмцр дя йолларына бахаъам,  
Бу гисасы эюзляримдян чыхаъам. 

 
Цмидими итирдим 

 
Иллярин юмцрдян апардыгларын, 
Еля билирдим ки, эятиряъяксян. 
Бащар эюзляйирдим фясли хязанда, 
Бир арзу, бир цмид йетиряъяксян. 
 
Сяня ямяк вердим, унутмайайдын, 
Мяня бу цзцнц танытмайайдын, 
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Цмцдляр бяслядим, йанылтмайайдын, 
Демядим цмиди итиряъяксян. 
 
Кюнлцм эизли-эизли йанаъаг инди, 
Щяр кяс сюйлядийин данаъаг инди, 
Вармы йад оланда ганаъаг инди, 
Мяня йеня гайьы эятиряъяксян. 
 
Тяня дя, эилей дя артыг ябясдир, 
Мяним чякдиклярим юзцмя бясдир, 
Талещдир, гисмятди, гябулду, бясдир, 
Артыг сющбятляри битиряъяксян, 
Юз аиля боръуну йериня йетиряъяксян. 

 
Бу эеъя 

 
Йаман гярибляшиб цряйим сянсиз,  
Щясрятин рущума гяфяс бу эеъя. 
Бары инсаф еля сяссиз-сямирсиз,  
Йухума эялмяйя тяляс бу эеъя. 
 
Сещирли наьыл ол, дастан ол йеня,  
Рущуму охшайан няьмя де мяня. 
Мяндя тез сорушум «ня олуб сяня?» 
Хязяри, эилавар ол, эял, яс бу эеъя,  
Йухума эялмяйя тяляс бу эеъя. 
 
Бах неъя айдындыр сяманын цзц,  
Улдузлар йанашы чаьырыр бизи. 
Чохдандыр эюрмцрцк бир-биримизи,  
Йухума эялмяйя тяляс бе эеъя. 
 
Йухуда булудлар йорьаным олсун,  
Сяня говушмаьым щяйаъанлы олсун. 
Эеъя севэимизин дастаны олсун,  
Йухума эялмяйя тяляс бу эеъя. 



 Duyğu  kahkəşanı  

61 

Цшцдцр бу дцнйа арзуларымы 
 

Башына доланым, чякил йолумдан,  
Бу вядя эцнаща батырма мяни. 
Гямли сюзлярини дцзцб йолума,  
Бу сойуг щавада сахлама мяни,  
Цшцдцр бу дцнйа арзуларымы. 
 
Кимсясиз, заваллы дилянчи кими,  
Кясиб цмидини йолларда галан. 
Арзусу йарымчыг бир елчи кими,  
Щяр эцн эюзляримдя галан из кими,  
Цшцдцр бу дцнйа арзуларымы. 
 
Цряйим эяряксиз цмидляр тапды,  
Йашада билмядим айрылыг гапды,  
Кцляк дя галдырыб цзцмя чырпды. 
Айаглар алтына атды дуйьуму,  
Цшцдцр бу дцнйа арзуларымы. 

 
Неъя йол тапым? 

 
Туфанмы гопарым, мещями дюнцм? 
Йаьышмы йаьдырым, шещями дюнцм? 
Гуламы чеврилим, шащамы дюнцм? 
Мян сянин гялбиня неъя йол тапым? 
 
Эеъяляр шам кими ярийирям мян,  
Эцндцзляр йол цстя гуруйурам мян,  
Сянинчцн дарыхыб чцрцйцрям мян,  
Мян сянин гялбиня неъя йол тапым? 
 
Севэини гялбимя дустаг едярям,  
Гыймарам яляня гялбляря эцман. 
Танрыдан юзцмя сябр истяйим,  
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Етмяйим дуйьуму елляря ещсан,  
Бяс сянин гялбиня неъя йол тапым? 
 
Ай эцлцм, бах инди налям, ащымсан,  
Сон няфясимядяк сян пянащымсан,  
Артыг хяйалда да сян эцнащымсан. 
Итирим эюзцмцн селиндя сяни,  
Бяс сянин гялбиня неъя йол тапым? 
 
Даь чайынын шялаляси, ляпясийям,  
Мяни анла, излярини юпясийям,  
Мящяббяти лейсан кими сяпясийям. 
Севэи алвер алятися, бу дцнйадан кючясийям,  
Инди сюйля бу щалымла гялбиня неъя йол тапым? 
 
Эедяк дейим севэи долу бир алямя,  
Гыйма дцшцн бу щясрятя, дярдя, гямя,  
Дейиляси дярд дейил ки, бу щеч кимя. 
Лагейдлик зярбя вурур Сарыэцля,  
Инди сюйля гялбиня мян неъя йол тапым? 

 
Эял, эцлцм 

 
Сян эедяндян гапымызы дюйцр гям,  
Эюзцмя эюрцнмцр башга бир алям,  
Гялбими бцрцйцр инан, кядяр, гям. 
Нийя мяни сян бу гядяр цзцрсян? 
Артыг дюзя билмирям мян, эцлцм эял. 
 
Цряйимя инди артыг изин дцшцб,  
Аловланыб, ода дюнцб кюзцн дцшцб,  
Йадыма щяр кялмян, сюзцн дцшцб. 
Кюнлцмя дя о ширин авазын дцшцб,  
Эял доьма мяканда црякля динъял. 
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Сян эедяли баьрым башы эюйняди,  
Щеч билмирям бу йер няди, эюй няди? 
О инъиклик кечиб эедиб кющняди. 
Кимди сянян эилей едян, гайыт, эял,  
Кцсмяйиня йохду нядян гайыт, эял. 

 
Сон йарпаг 

 
Дяниз гыраьындан кечирдим дцнян,  
Гарышды эюзцмдя алям бир анда. 
Йарпаглар дил ачыб сордулар мяндян,  
Нийя тяк эязирсян бяс йарын щарда? 
 

Ъаваб тапаммадым мян йарпаглара,  
Чцнки йарпагларда солаъаг бир эцн. 
Онун да сон йери бах торпагдадыр,  
Йеня дя баш яйиб мян кечиб эетдим. 
 

Йарпаглар доьмайды мяня о анда,  
Бялкя йанаьына дейибляр сянин? 
Бялкя дя йарпаглар йашыл оланда,  
Бязяйиб эюзцнц, рущуну сянин. 
 

Инди йарпаглары язизлясям дя,  
Ъанымы бу йолда гурбан десям дя. 
Йеня сон йарпаглар солаъагдылар,  
Торпаьын цстцндя галаъагдылар. 
Ябяди бир мяскян салаъагдылар,  
Торпаьын цстцндя галаъагдылар. 

 

Тяляс 
 

Тянщалын эцълц эяляр, цряйимя кюч ейляр,  
Йухулар басар мяни хяйаллары пуч ейляр. 
Хатиряляр йада дцшяр арзулара эцъ ейляр,  
Йеня сяни эюзляъяйям гялбимдя мяскян саласан,  
Рущума олуб гонаг юмцрлцк мянли оласан. 
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Мян сянин гаршына чыхан тясадцф,  
Сян мяня Танрыдан юзял щядиййя. 
Гялбимдя из салды бах бу тясадцф,  
О из ки, рущумда мяскян сал дейя. 
 
Тянщалыг гапыма дюймямиш тяляс,  
Сцкут пянъярямдян бахмамыш тяляс. 
Сянсизлик евими йыхмамыш тяляс,  
Сяни эюзляйяъям мянли ол дейя. 
 
Эюйдян улдуз истя, парлаг ай истя,  
Щяр ня немят десян мяндян сай, истя. 
Чичякли йаз истя, эцллц йай истя,  
Биръя кядяримдян пай истямя сян. 
Бу щясрят битярся сянля битяъяк,  
Тянщалыг юмрцмдян беля итяъяк. 
 

Цряйимя 
 

Сюйляйя билмирям сюз цряйимя,  
Гондура билмирям тоз цряйимя. 
Наданлары, инсафсызы эюряндя,  
Сонра дейирям дюз цряйимя. 
 
Ясил инсан одур йолун азмасын,  
Эцнащсыза щеч вахт гуйу газмасын. 
Сюз вердися илгарыны позмасын,  
Бах онда едярям наз цряйимя,  
Сонра да дейярям сюз цряйимя. 
 
Инсафсызлыг баш эютцрцб эедяндя,  
Доьмалар да бах, хяйанят едяндя. 
Инсаф, мцрвят, гейрят ялдян эедяндя,  
Йавашъа салырам кюз цряйимя,  
Сонра да дейирям дюз цряйимя. 
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Йоллар 
 

Йоллар чалын-чарпаз? Йоллар гарышыг,  
Щяр эцн йол эедирям гулаглы сясдя. 
Щяр йол айрыъында эюрцнян ишыг,  
Эюзцмцн нурудур, йолларын цстя. 
 
Инди бу йоллардан щясрят бойланыр,  
Щардасан, цряйим алышыб йаныр. 
Эюрян эюзлядийим нийя йубаныр? 
Даща дайанмарам, о йоллар цстя. 
 
Бу йоллар чох узун, чох да гарышыг,  
Бялкя радар да вар бу йоллар цстя? 
Даща сябрим чатмыр, дюзя билмирям,  
Йол эюзлямяк едибди мяни хястя. 
 
Нящайят, цмидим, мялщямим ол, эял,  
Няфяс ол, рущумун щямдями ол, эял. 
Эял, ахыр бу щясрят йетишсин сона,  
Цмид чичяклянсин, ял чатсын сана. 

 
 

Сянсиз 
 

Чыхмайырсан бир ан беля фикримдян,  
Щеч билмирям, сяни сорушум кимдян. 
Йол азмыш кимийям, эцлцм, бил ки, мян 
Сяни эюрмядим, анмадыьым эцн. 
 
Сянсизляшир мяня бил ки, бу щяйат,  
Санки бошдур, мянасыздыр каинат. 
Сянсиз юмрцм олуб, эцлцм, яманят,  
Сяни эюрмядийим, анмадыьым эцн. 
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Язизим, узагдан ясян йелям мян,  
Щясрятдян алышан айам, илям мян. 
Ешгинля ютцшян бир бцлбцлям мян,  
Сяни эюрмядим, анмадыьым эцн. 

 
Дуйьуларым 

 
Сян щардасан о йерлярдя вар дейилям,  
Дцшцндцйцн башы гарлы даь дейилям,  
Сямалардан учуб эялян шар дейилям. 
Ганадлары гырыг гушду дуйьуларым,  
Эюрян инди щара учду дуйьуларым? 
 
Эюзлярими хяйалларла баьлайаъаг,  
Оланлардан щярдян кцсцб аьлайаъаг. 
Бязян ъошуб дяниз кими чаьлайаъаг,  
Бязян дя щеч хатиряси галмайаъаг дуйьуларым. 
 
Сян эетдийин бу йолларла бахмаг чятин,  
Сян олмадан бу щяйатда галмаг чятин. 
Аловланыб эизли-эизли йанмаг чятин,  
Амма ки, сян чох мятин ол, дуйьуларым,  
Истяйим ол, гцввятим ол, дуйьуларым. 
 
Юз щаггынла ишыг салын цряйимя,  
Дарда олсам, тезъя чатын кюмяйимя. 
Доьмаларым дястяк олса ямяйимя,  
Мярдлийимля дайаьымды дуйьуларым,  
Эяляъяйя майагымды дуйьуларым. 
 
Улу Танрым сян бющтандан узаг ейля,  
Цзцмц дя щяр ики ъащанда аь ейля,  
Аилями, язизлярими дя саь ейля. 
Мян дя ъошум няьмя гошум дуйьуларым,  
Дцшмянлярин баьрын дешим, дуйьуларым. 
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Дцнйа 
 

Дцнйа бир гумардыр: удан, удузан,  
Удузуб хяйала далана йазыг. 
Таледи ялиня дцшярся цч туз,  
Ялиндя цч алты галана йазыг. 
 
Чыльын дуйьуларын одуна дцшдцм,  
Сюз сяррафларынын йадына дцшдцм. 
Йахшы ки, йахшылар йадына дцшдцм,  
Поезийа дцнйасы юзял дцнйалы,  
Ганан инсанлар цчцн эюзял дцнйады. 
 
Эащ ашкар, эащ эизли эюрцшляри вар,  
Талейя йазылан эярдишляри вар. 
Щяйатын щяр ъцря вярдишляри вар,  
Эялиши эюзялди, эедишляри вар. 
Сцлейманы йола салан дцнйады,  
Амма йеня ъанлы галан дцнйады. 

 
Истярям 

 
Зцлм едирсян кюнлцмя мян ону азад истярям,  
Ня истярям ки, сяндян щярдян йада сал, истярям. 
 
Щябс етмисян рущуму яллярин алтында эцлцм,  
Ня истяйим ки, сяндян рущуму азад истярям. 
 
Чых эет щяйатымдан эетмяйя цряйим эялмир,  
Индися гырдыьын гялбди, щярдян ет шад истярям. 
 
Сарыэцл, дцнйа эюзял, сян дя эюзяллик ашиги,  
Бундан сонра ат кядяри, ат гцссяни, рушуну азад истярям! 
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Сябр ет 
 

Ей кюнцл, аьлама, ъан, щяля сябр ет,  
Сябр иля сяни анлайар ганан щяля сябр ет. 
 
Щиъран йолунун мин бир язабын чякяъяксян,  
Олсан да яэяр кюнцл зимистан щяля сябр ет. 
 
Ялбятт йетяъяк вяслиня гисмятдя о варса,  
Сябр иля чатар арзуйа инсан, щяля сябр ет. 
 
Ашигляр цчцн сябр елямяк чятиндир, чятин,  
Амма ки, эяряк сябр едясян оласан мятин. 
 
Язаба гатлашанын мцждяси вар, Сарыэцл, инан,  
Чцнки ширинлийи дя будур, бах, язиййятин. 

 
 

Хябярсиз 
 

Хяйалында севмяк чятиндян чятин,  
Нятиъяси олмаз бу мящяббятин,  
Эяряк ки, оласан бу йолда мятин,  
Сяня баьланырам сяндян хябярсиз. 
 
Бу ня дуйьу сели туфан еляйир,  
Овсунлу севдалы бяйан еляйир. 
Эюрян ня сюйляйир, дцнйа ня дейир… 
Сяня баьланырам сяндян хябярсиз. 
 
Кцкряся бу цмман йухун гарышар,  
Аьатлы шащзадя наьылдан чыхар,  
Сяни таныйанлар аьылдан чыхар,  
Сяня баьланырам сяндян хябярсиз. 
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Севянляр говушар эюрцш йериндя,  
Дуйьулар дилляняр щяля дяриндя,  
Сян дя баьланырсан эцнцн бириндя,  
Сяня баьланырам сяндян хябярсиз. 
 
Цряйим тяк сяня дуйду ещтийаъ,  
Гялбим тяшня, йаныг, севэийя мющтаъ,  
Истясян гялбини ич дцнйама ач,  
Сяня баьланырам сяндян хябярсиз. 

 
Зянэ еля 

 
Бир эцн зянэ еля мяня,  
Илдырымлар чаханда. 
Цряйин дарыханда,  
Гцрурунла дашлашан  
Цряйин оларам мян,  
Дарыхмаьа гоймарам. 
 
Бир зянэ еля мяня,  
Севмяк гябащятдися,  
Щятта ъинайятдися,  
Гой зиндана атсынлар,  
Лап ъанымы алсынлар. 
Рущумла йашайаъаг,  
О йумшаг яллярин,  
О даьыныг теллярин,  
Севэи долу эюзлярин,  
Кцскцн, аъы сюзлярин. 
 
Бир эцн зянэ еля мяня,  
Демя ахы эеъядир. 
Соруш кейфин неъядир? 
Мян дя данышым 
Сяня арзумдан, истяйимдян,  
Сяни истямяйимдян… 
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Диггятля гулаг асым 
Фцсункар няфясиня,  
О чаьлайан сясиня,  
Дедийин щяр бир сюзц 
Инан, язбярляйирям,  
Щей сяни эюзляйирям. 
Ня гядяр севдийими 
Эизляйяряк данырам,  
Тяк сяня инанырам. 
Сяни инандырырам,  
Сяни щяр ан анырам,  
Сянсизликдян йанырам. 

 
 

Сян мяни гысган 
 

Гой мян инанмайым бу айрылыьа,  
Бир чинар йарпаьы будагсыз галар. 
Яэяр гысганмасан бу севдамызда,  
Бир истяк, бир арзу йарымчыг галар. 
Яэяр севирсянся сян мяни гысган,  
Гой мян дя севиним, инаным щяр ан. 
 
Мяни гысгандыьын хошду мянимчцн,  
Гысганмайан цряк дашды мянимчцн,  
Бу дуйьу эюзлярдя йашды мянимчцн. 
Яэяр севирсянся сян мяни гысган,  
Мяндя бу дуйьуйа севиним щяр ан. 
 
Щара эедирямся зянэ еля, даныш,  
Щяр ня едирямся ишимя гарыш,  
Щяр аддым башында щардайам соруш. 
Телефон ялимдя издянсин щяр ан,  
Эюрдцйцн щяр кяся сян мяни гысган. 
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Ай юмрцм, эял щирслян, сяс сал щяр йана,  
Эял, мейдан охуйаг щяр бир инсана,  
О гядяр гысган ки, йыьылым ъана,  
Сев эюрцм ня гядяр севиляр инсан,  
Эюрдцйцн щяр кяся сян мяни гысган. 
 
Сев мяни црякдян, ашиг ол мяня,  
Битмяйян истякля лайиг ол мяня,  
Садяъя сев мяни, садиг ол мяня. 
Мян дя севдийими эюстярим сяня,  
Гцсурсуз мящяббят арзумду инан,  
Эюрдцйцн щяр кяся сян мяни гысган. 

 
 

Сяни итирмясяйдим 
 

Бу севэинин йолунда чох йандым, чох кюзярдим,  
Сыьыныб хяйаллара, аъылара дюзярдим. 
Кешмякешли дцнйадан инан сянсиз безярдим,  
Лейлинин хяйалыйла Мяънун кими эязярдим,  
Сяни итирмясяйдим, сяни итирмясяйдим. 
 
Гялбиня дяйян олса, инан башын язярдим,  
Айаьын дяйян йери аддым-аддым эязярдим,  
Сян йохсанса дцнйамда, даьлар гядярди дярдим. 
Сянинля бир аьлайыб, сянинля бир эцлярдим,  
Каш дейирям язизим, сяни итирмясяйдим. 
 
Яэяр мяним олсайдын, мяни унутмасайдын,  
Бир юмцр йолларына щей гызылэцл дцзярдим,  
Тянща, йалныз галанда щяйатымдан безярдим. 
Щяр аьрыйа, аъыйа инан, мярдъя дюзярдим,  
Сяни итирмясяйдим, сяни итирмясяйдим. 
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Севэи йаьышы 
 

Бир севэи йаьышы истяйир кюнлцм,  
Еля йаьа-йаьа ислада мяни,  
Еля ислада ки, чаьлайан юмрцм,  
Сызлайан цряйим, аьрыйан гялбим,  
Сечэи йаьышыйла сянэийя биля. 
 
Бу севда йаьышы, арзу йаьышы,  
Йуйа, тямизляйя тоху-думаны,  
Иллярин щясряти тямизя чыха,  
Арзу, истяклярим лап цзя чыха. 
 
Бялкя вараьлайараг йахын кечмиши,  
Хатырлайа биляк йада дцшмцшц,  
О кечмиш аьрыны-аъыны силя,  
Шиш басмыш иллярим йенидян эцля. 
Бир севэи йаьышы истяйир кюнлцм,  
Гачыб эизлянмяйям аьаъ алтында; 
Аъылы эцнлярим силинянядяк,  
Думанлы иллярим хатырланана,  
Чянли хатиряляр айдынлашана,  
Кюнлцмдя, бейнимдя ишыглар йана,  
Гялбимдя йашамда арзу ойана. 
 
Йаьышыйла парлайа исланан кюнлцм,  
Севэи атяшийля сислянян кюнлцм. 
Севиня, ойнайа, эцля црякдян,  
Бялкя о сызылты кечя црякдян. 
Щиърана, щясрятя сон гойа йаьыш,  
Асяфим, сон чаря севэи йаьышы. 
Кюмяк ет, йолуна гойаг бу иши,  
Нязяря алмайым гары, йа гышы. 
Тез дцшцм йоллара йанына эялим,  
Сявинъими сянля мян йары бюлцм. 
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Дярман, ийня чаря бир йеря гядяр,  
Айырмасын бизи гой гцсся-кядяр. 
Севэи атяшинин, истяк, вусалы,  
Танры чох эюрмясин юляня гядяр. 
Аьрысыз йашайаг юляня гядяр,  
О щагг дцнйамыза эедяня гядяр,  
                                Эедяня гядяр. 

 
Мяни унут 

 
Йаддан чыхым, узаг дцшцм цряйиндян,  
Йаныр гялбим, аьлар галыр эилейиндян,  
Истямирям, эилейлянмя талейиндян. 
Артыг юмрцм сона йетир, мяни унут,  
Хяйалында мяни битир, мяни унут. 
 
Щясрят иля мяндян узаг чякмя ъяфа,  
Щеч дюнмясин мянсиз анын эцълц аща,  
Бу дцнйанын инсанында йохду вяфа. 
Мяслящятди сяндя артыг эял инсафа,  
                                     мяни унут. 
 
Пянъяряйя шахта вуран нахыш кими,  
Дуруб щярдян етдийин бир йанлыш кими,  
Узаглардан бойланан бир бахыш кими,  
Узун йоллар йораъаьам, мяни унут. 
 
Мян севяъям икимизя йетян гядяр,  
Бцрцмясин цряйини гцсся-кядяр,  
Мян дейирям сян юмрцнц етмя щядяр. 
Бах, атяшсиз йанаъаьам, мяни унут,  
Сяннян айры галаъаьам, мяни унут. 
Юлянядяк сяни, сяни анаъаьым,  
                                     мяни унут. 
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Юмрцн щяр фяслиндя бир дайанаъаг 
 

Бу гарлы дцнйада донан мян идим,  
Эцняш тяк ялини мяня йетирдин. 
Сусуз сящра кими йанан мян идим,  
Кюнлцмцн башында чичяк битирдин,  
О вахтдан щяр эцнцм кечир бир тящяр… 
 
Пярваня ешгиндян йанар чыраг да,  
Сяндян цмудими цзя билмирям. 
Сяндян айрылыгда, сяндян узагда,  
Сянсизлийя бил ки, дюзя билмирям,  
Юмрцн щяр йашында бир дайанаъаг! 
 
Йашын бу чаьында юмрцн гясди ня?! 
Дярк едя билмясян буну щяля сян… 
Тясадуф чыхмысан йолун цстцня,  
Вядясиз ачылан гюнчя кими сян,  
Юмрцн щяр фяслиндя бир чичяк ятри… 
 
Ешгимин щявяси башымдан ашыр,  
Эял ки, бюлцняси бир дярдимиз вар… 
Бялкя дя ятякдян тюкяк бу дашы?.. 
Эюр бизим ня гядяр йаш фяргимиз вар… 
Юмцр щяр фяслиндя бир дайанаъаг… 

 
Рюйам 

 
Хяйалдыр юмрцмя дюнцб эялмяйин,  
О гядяр йухума эяляъяксян сян… 
Онсуз да ойаныб щяр сящяр тездян,  
Бах, йуху олдуьун биляъяксян сян. 
 
Ня заман вядясиз эялдин йухума,  
О заман даьылды, позулду рюйам. 
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Сян кюнцл евимин сарайын йыхдын,  
Гям долду эюзцмя позулду рюйам. 
 
Итирдим илляри вахтсыз гоъалдым,  
Бядян гоъалдыгъа рущум уъалды,  
Кюнлцмцн эюзцнц боран-гыш алды,  
Йухулу эюзцмдян баъ алды рюйам. 
 
Гяфлят йухусундан ойатма мяни,  
Щиъранын гяминя бойатма мяни. 
Дярдимдян айырыб, сойутма мяни,  
Ойаныб эюзцмдян йол алды рюйам. 

 
Аьлайаг 

 
Дейясян сян мяни итиряъяксян,  
Сяс салма ойанар йухулу гушлар,  
Бир аздан эюйлярин туфаны башлар,  
Гой, бизи эюрмясин цряйи дашлар,  
Баьла пянъяряни гоша аьлайаг. 
 
Бир зяриф чичяйям дюзмярям гыша,  
Юлмяк истяйирям сянинля гоша. 
Истярям, ай юмрцм, йаша, йцз йаша,  
Баьла пянъяряни гоша аьлайаг. 
 
Сяни анд верирям язиз Гурана,  
Сяни анд верирям йазы йазана,  
Эял ял-яля веряк йазы позана,  
Баьла пянъяряни гоша аьлайаг. 
 
Ай юмрцм, эял гырма зяриф гялбими,  
Эюзцм сяндян башга эюрмцр щеч кими. 
Сян олдун бир юмцр гялбин щякими,  
Баьла пянъяряни гоша аьлайаг. 
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Йухулар 
 

Сещирли наьыл тяк йухуларына,  
Мяни унуданда эиря биляйдим. 
Йухудан дуранда сяни эюрмякчцн,  
Хяйала чеврилиб сяни эюряйдим. 
 
Эюряйдим неъяди щалын-ящвалын,  
Неъяди эюрясян арзун-хяйалын? 
Щансы нотла кюклянибди ящвалын,  
Щязин мусиги тяк чала биляйдим. 
 
Йахшы ки, язизим, бу йухулар вар,  
Йайда эюрцрсян ки, щязин йаьыр гар. 
Аман, бош хяйалдан ахы ня чыхар!? 
Каш ки, йухудаъа гала биляйдим. 
 
Эиряйдим йухуда каш отаьына,  
Чичякляр сяпяйдим мян йатаьына,  
Илыг юпцъцкляр сярт йанаьына,  
Йухунда ябяди мяскян салайдым. 
 
Щеч олмаса хяйалында галвйдым,  
Ширин арзу кими, бир истяк кими,  
Мяндя бу дцнйадан илщам алайдым,  
Каш ки, йухундаъа донуб галайдым. 
17.10.2010 

 
Бялкя дя… 

 
Бизи эюрцшдцрдц ниэаран йоллар,  
Йоллар цряк кими бошалар, долар. 
Аллащын ишини ня билмяк олар,  
Бялккя дя бу эюрцш мящяббят олду. 
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Бялкя Танры пайым, кюнцл рузумсан,  
Бялкя дя Танрыйа чатан арзумсан,  
Бялкя дя сян мяним алын йазымсан,  
Бялкя дя бу эюрцш мящяббят олду. 
 
Йаранан цлфяти сян кясмя щяля,  
Таледян, гисмятдян сян кцсмя щяля,  
Ялвида демяйя тялясмя щяля,  
Бялкя дя бу эюрцш мящяббят оду. 
 
Цряйим аз галыб йериндян чыха,  
Щямдярд арамышам юмцр бойунъа. 
Гой, бир дя цзцня бахым дойунъа,  
Бялкя бу тясадцф мящяббят олду. 

 
Щиъран одуна 

 
Мяни мющнятя салан каш йана щиъран одуна,  
Неъя ки, мян йанырам щясряти щиъран одуна. 
 
Йалана, бош сющбятя уйма, бу ъащанда даща,  
Эюрярсян йанды кюнцл бир аъы бющтан одуна. 
 
Ешит, ей ящли бяшяр, унутма щеч вахт юзцнц,  
Дяймяз щеч йанмаэинян бир ганмаз инсан одуна. 
 
Йетяр цзмя юзцнц йаша, йарат арзулары,  
Щяср еля сющбятини бир эцлц хяндан одуна. 
 
Сарэцл, дцнйа йаранды илащи ешг иля,  
Дяймяз щеч язаб чякмяк лянятлик инсан одуна. 
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Сянсиз 
 

Эянъкян цшцмяздим шахтада-гарда,  
Инди цшцрям, донурам сянсиз. 
Бир тянща гуш кими сораьын иля,  
Щяр кола, аьаъа гонурам сянсиз. 
 
Мян арзу идим, бир истяк идим,  
Индися хяйала дюнцрям сянсиз. 
Диггят эюрмяйяндя, севилмяйяндя,  
Кюврялиб, цшцйцб, донурам сянсиз. 
 
Эянълик узаглашды, аьрым-аъым чох,  
Щярдян зянэ едяним, щал сораным йох,  
Гызларымдан башга щеч дуйаным йох,  
Булуд тяк бошалыб, долурам сянсиз. 

 
Истярям 

 
Баь салыб, барындан дойунъа дяриб,  
Шяряфли бир йола чыхмаг истярям. 
Щяйатда язиййятля газандыьымы,  
Ювладларымла пайлашмаг истярям. 
 
Мяня дяйяр верян щяр бир инсана,  
Язиз достум тяк гайнашмаг истярям. 
Гялби кинли, хябис, нанкор инсандан,  
Айаьым тутдугъа гачмаг истярям. 
 
Истярям дцнйамыз фираван ола,  
Щяр йердя ращат бир эцзяран ола,  
Эеъя дя, эцндцз дя чыраьбан ола. 
Сонра эюйярчин тяк мави сямада,  
Щей учмаг, учмаг, учмаг истярям. 
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Сян 
 

Сян бащарда тязя ачан гюнчясян,  
Чох кювряксян инъялярдян инъясян,  
Сян юмцр баьчамда ашан гюнчясян,  
Сян сюйля мян ону гурудармы? 
 
Кол дибиндя бянювшя тяк дцзцлцб,  
Ял вурарсан инъяликдян цзцлцб,  
Бащар эцлляри тяк зяриф эцзцлцб,  
Сянъя о дястяни щеч атараммы? 
 
Сян цряксян арзуларын мяскяни,  
Сян диляксян арзуларам мян сяни,  
Сяндян башга мян севмядим кимсяни,  
Сяни цряйимдян щеч атараммы? 
 
Сян олмадан дцнйа мяня бош эялир,  
Сянли щяр бир дуйьу мяня хош эялир,  
Сян оланда рущум беля динъялир,  
Рущ дцнйама щеч щарам гатараммы? 
 
Сянсян бу юмрцмцн шух тяраняси,  
Сянсиз бил, юмрцмцн олмаз няшяси,  
Цряйимдясян гялбимин эушяси,  
Мян ора кимсяни щеч гойараммы? 

 
 

Ялвида 
 

Дейясян сяфасы битди юмрцмцн,  
Инди даь чыхарам дцзя ялвида. 
Эюзя думан чюкцр, баша гар йаьыр,  
Бащара ялвида, йаза ялвида. 
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Дуйьума щяр заман мцгяддяс дедим,  
Чоху истямядим, аза бяс дедим,  
Ювладын цстцндя азъа яс дедим,  
Дедим ня варса вар, аза ялвида. 
 
Инди юз кюкцндян цзцлян мяням,  
Йаьыш дамласы тяк сцзцлян мяням,  
Инди ня сян сянсян, ня дя мян мяням,  
Биз ки, биз дейилик бизя ялвида. 
 
Ай ъаным, дярдлярдян сызлайыр йарам,  
Мяни язаблара чох салды заман. 
Зцлмят црякляри ишыгландыран,  
Йаныб да кюз олан эюзя ялвида. 

 
Нидалар 

 
Пычылтылар вар ки, гулагбатыран,  
Щайкыртылар олур бязян боьунуг. 
Бахышлар вар санки туфан йатыран,  
Теллярин дя фикрин кими даьыныг. 
 
Лейсанлар вар санки сящра дойуран,  
Щярарят вар ондан дярйа гуруйар. 
Эюрцшляр вар кечиб эедян, айрылан,  
Хатиря вар бязян юзцн унудан. 
 
Саламлар вар, ич цзцндя ялвида,  
Эюрцшляр вар, сойугганлы, хяйанят,  
Санки низядир гойулан щяр нида. 
Бунун да сонунда эялир ялвида,  
Нидалардан йаралыдыр мящяббят. 
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Эюрцб 
 

Бу эеъя дилбярими севэийя амадя эюрцб,  
Ешгими ачдым она кюнлц тяманнадя эюрцб. 
 
Дедим, ай эцл, мяня ешгин вериб алямдя ганад,  
Зювгц дцнйаны бяшяр даима мянада эюрцб. 
 
Ойананда йухудан барышдым хяйалын иля,  
Севэили йарыны ашиг йеня рюйада эюрцб. 
 
Бязи мягамларда щясрят одуну сцбщя гядяр,  
Чякир синяйя даьы гящри бу ханядя эюрцб. 
 
Аман Аллащым, йеня идрака варынъа кюнцл,  
Мяни одлара салан наданы фитвада эюрцб. 
 
Сарыэцл, гыйма ъана, ат башдан гайьылары,  
Тясялли тап ъананы, сян йеня рюйада эюрцб. 

 
Гайытма 

 
Эеъикмисян гатар эедиб байагдан,  
Арамызда наьыл битиб сойугдан. 
Артыг хябяр дя йох тянща гайыгдан,  
Садяъя дуйьуйла барыш, унутма,  
Ъязалысан, даща эеъди, гайытма. 
 
Артыг бойлан садяъя сян гырагдан,  
Йахын эялмя даща бойлан узагдан. 
Сону юлцм олса кеч йашамагдан,  
Щисляринля йаша артыг овутма,  
Ъязалысан, даща эеъди, гайытма. 
 
Бу ъязаны юмцр бойу чякяссян,  
Щятта эялиб гаршымда диз чюкяссян. 
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Мяня бахыб эюз йашыны тюкяссян,  
Ъязалысан, даща эеъди, гайытма. 
 
Гайытсан да бцтцн чабан ябясдир,  
Артыг дуйьу юлцб галан щявясдир,  
О одлу гялб инди гуру гяфясдир. 
Чякдирдийин язаблары унутма,  
Даща йол баьлыдыр, эери гайытма. 
 

Аман 
 

Бахышын овчу тяки гялбими овлады йаман,  
Алыб рущуму мяндян эюр неъя товлады аман. 
 

Вердим о ан гярары кюнлцм аловланды йаман,  
Гощум евийди ора башыма фырланды таван. 
 

Голунда ки, саатын ишыьы дцшдц эюзцмя,  
Валлащи кюнлцм гушу алова тушланды щаман. 
 

Сарыэцл инанмады бу ани тутгуйа ки,  
Амма бу кюнцл иши башымы фырлатды йаман. 

 
Эял 

 
Мян сяни йазмышам дуйьуларыма,  
Эял, чых сон гойулсун интизарыма. 
Эял ки, гырылмасын сон цмидлярим,  
Эял ки, унудулсун бцтцн дярдлярим,  
Эял ки, биз учураг бцтцн сядляри. 
 
Чых эял, цряйими вурмасын сазаг,  
Чых эял, бяхтимизи бирликдя йазаг. 
Эял ки, пянъярями дюймясин сцкут,  
Эял ки, сямамызы тутмасын булуд,  
Унут аъылары, сян дя эял, унут. 
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Еля эял, бах олсун гыш да йай бизя,  
Еля эял, хошбяхтлик олсун той бизя. 
Эял ки, севинъля ачаг сящяримизи,  
Эял бирэя сейр едяк шящяримизи,  
Эял ки, дцнянляри йада салмайаг,  
Эял ки, бундан сонра тянща галмайаг. 

 
Севирям сяни 

 
Дарыхырам бир ан сяни эюрмясян,  
Йашам марагсызды сяни севмясям. 
Юлярям йанында ола билмясям,  
Мян дцнйалар гядяр севирям сяни. 
 
Артыг бир юмцрдц сян йанымдасан,  
Щяр ан, щяр дягигя сян аьлымдасан. 
Эюзцмц йумурам зяйалымдасан,  
Мян дцнйалар гядяр севирям сяни. 
 
Иншаллащ, бир юмцр оларыг,  
Бала, нявялярдян хошбяхт оларыг,  
Биръя гоъаларыг йаша доларыг,  
Мян дцнйалар гядяр севирям сяни. 

 
Гыш йухусу 

 
Ачдым цряйими сяня йухуда,  
Йухудакы кими ола кяш щяйат. 
Щамысын дейярдим цзцня бир-бир,  
Амма гярибядир, чох гярибядир,  
Бах йуху фярглидир реал щяйатдан. 
 
Тохун киприйимя киприкдяриня,  
Ачым эюзлярими эюзцнля сянин. 
Азсам йуху донлу чянли йолларда,  
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Тапым излярими изиндя сянин,  
Ачым эюзлярими эюзцндя сянин. 
 
Айын бешийиндя йатым, ойаным,  
Йухумда эюй гуршаьына бойаным. 
Пянбя булудларда гой хумарланым,  
Галым гуъаьында янэин эюйлярим,  
Ачым эюзлярими эюзцндя сянин. 
 
Севэим, щягигятин, бир дя истяйим,  
Беляъя йухуда сыраланыбды. 
Реал дцнйадакы аъы щягигят,  
Йухулу дцнйамдан гидаланыбды. 
 
Бах эялдин йухума эюзцмц йумдум,  
Киприйим эерийя йолу баьлайыб. 
Йухумда галмаьы црякдян умдум,  
Аъы щягигятляр кюнлцм даьлайыб,  
Бир мисра эюр неъя йолу баьлайыб. 
 
Гурма о саатын зянэин бу эеъя,  
Ойатма, гой йатым галым сакитъя. 
Титряк киприйиндян нот эютцрмцшям,  
Щязин бир мусиги чалым бу эеъя,  
Еля йухундаъа галым бе эеъя. 
 
Арзуйла кюклянян йухуларымдыр,  
Ешгя дястяк олан йухуларымдыр,  
Гялби кювряк олан йухуларымдыр. 
Ай мяним йухулу лал хяйалларым,  
Йухуда олса бал хяйалларым. 
 
Бирдян щягигятя чевриляр йухун,  
Нядир беля олса горхудан сяни? 
Дурум башын цстя… неъя сящнядир? 
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Бир сящяр йухудан ойатсам сяни,  
Йеня гыш йухусу дейярсян йягин. 
 

Ойан, ей севдалы эюзцм, йухудан,  
Ашкар эюряъяйин эярякдир сяня. 
Айыл ки, эюрясян реал дцнйаны,  
Ейби йох, дейярсян йухуймуш йеня,  
Гыш йухусу ширин эялярмиш демя. 
 

Сяни бянзятмирям даща йухуйа,  
Реал щягигятя даща йахынсан. 
Беля истямирям бир чоху кими,  
Йашайаг бу сайаг, юляк бу сайаг. 
Бу гыш йухусундан даща ойанаг,  
Дураг бир-биримизя бир юмцр дайаг. 

 
Севэи аьлайыр 

 
Нядяндир титряйиш, нядир бу эюйняк? 
Кюнлцмдя щязин бир севэи аьлайыр. 
Дайаныб йол цстя бойун бцкяряк,  
Кюнлцмдя щязин бир севэи аьлайыр. 
 

Дамыр аста-аста гям цряйимя,  
Йаьмурлар чиляйир ням цряйимя,  
Севэиси йазылыб кям цряйимя,  
Кюнлцмдя щязин бир севэи аьлайыр. 
 

Эцлцшц цзцндян эен дцшян кюнлцм,  
Щясрятдян телиня дян дцшян кюнлцм,  
Инди аьлар галыб мяним шян кюнлцм,  
Кюнлцмдя щязин бир севэи аьлайыр. 
 

Ача да билмирям сирри щеч кимя,  
Еля эизлиъя дя вур сары симя,  
Бялкя дя бир доьру севэи ешгиня,  
Кюнлцмдя щязин бир севэи аьлайыр. 
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Уммурам 
 

Эюзцмдя бащар тяк йашылды севэи,  
Мяни зирвяляря дашырды севэи. 
Синямдя сел кими ъошурду севэи,  
Мян даща кимсядян севэи уммурам. 
 
Гайнар булагларым ичилмяз олду,  
Йандым, тцстцм чяндян сечилмяз олду. 
Бу неъя бялады кечилмяз олду,  
Мян даща кимсядян севэи уммурам. 
 
Щясрятин гялбими ейляди виран,  
Айрылыг сюзцндян олмушам пешман. 
Сянли хяйалларла эязирям щяр ан,  
Мян даща щеч кясдян севэи уммурам. 

 
Сяни тапмышам 

 
Сян бу щяйатымын ишыглы цзц,  
Эеъя щясрятимин вцсал эцндцзц. 
Инан ки, йыьыла яллиси, йцзц,  
Мяни итирмишям сяни тапмышам. 
 
Артыг бу севдада биихтийарам,  
Рущум чох ращатдыр сянинля варам. 
Артыг сяни бил ки, щеч унутмарам,  
Ня дя бу истяйи уъуз тутмарам. 
 
Артыг башга дуйьу эяряйим дейил,  
Сяндян башга щеч кяс диляйим дейил,  
Сянинчцн дюйцнмяйян цряйим дейил. 
Юзцмц итириб сяни тапмышам,  
Сянин хяйалынла учан бир гушам,  
Артыг сяня, сяня аид олмушам. 
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Гысганмышам 
 

Севэи ня олдуьун билмядийим вахт,  
Сянин щясрятинля аловланмышам. 
Мящяббят одуну дуймадан беля,  
Сяни сятирлярля йада салмышам,  
Сяни сятирляря дя гысганмышам. 
 
Онда ня манитор варды, ня кяляк,  
Щяря инсан донлу санки бир мяляк. 
Ойнайырдыг ушаг тяк, ойунъаг тяк,  
Сачында ойнаса бир дяли кцляк,  
Сяни кцляйя дя гысганмышам мян. 
 
Тяк цряк истярдик бир-биримиздян,  
Ону тямянннасыз верярдик щямян. 
Амма тямиз дуйьу даь зирвясиндя,  
Она чатмаг цчцн чох дырманмышам,  
Сяни зирвяйя дя чох гысганмышам. 

 
Яманят цряк 

 
Гырылыб тюкцлдц цмид дя, мян дя,  
Бир дцнйа хатиря эизлядим сяндя. 
Еля аьлатдын ки, сяссиз-сямирсиз,  
Эюзляримдя галды о, эизлин ням дя. 
Атяшим тцкяниб юзцм сюнмцшям,  
Мян сянли йашайан щясрят эюрмцшям. 
 
Эял инди цряйи сян вер яманят,  
Бу щям мясулиййят, щям дя ъясарят. 
Мяним дуйьуларым сяня танышды,  
Эял, ял-яля веряк, дуйаг дяйанят. 
Сян мяним дцнйамсан буну билирсян,  
Севэимиз дя олсун буна зяманят. 
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Мяним сяня цряк сюзцм сыра-сыра,  
Кимся йана, ким гынайа, ким айыра. 
Амма бизи айырмасын надан яли,  
Онда олар икимиздян бири дяли. 
Чцнки цряк яманятди, эет ахыра,  
Гыйма, гойма кимся биздя ара вура. 

 
Сянсян 

 
Бир дяли цряйин дянизи олдун,  
Щара йюн салдынса цряйя долдун. 
Санма ки, щясрятдян саралдын, солдун,  
Мяним севинъим дя, гямим дя сянсян,  
О дяниздя эязян эямим дя сянсян. 
 
Еля баьлыйыг ки, цряк цряйя,  
Эяряк даим дураг кцряк-кцряйя. 
Биз гонаг эялмишик вуран цряйя,  
Мяним севинъим дя, гямим дя сянсян,  
Сащилсиз дянизям, эямим дя сянсян. 
 
Эцлцм, илк бащарын йаьмурусан сян,  
Гялбимя йаьалы щеч гурумурсан. 
Сян бир илк бащар чичяйисян ки,  
Ятрини дуйалы унудулмурсан. 
Сарыэцл Йаьмурун чичяйи сянсян,  
Щеч вахт унудулмайан эюйчяйи сянсян. 

 
Эеъялярим 

 
Сянли юмцр, бил, юмрцмя дайагдыр,  
Йолум цстя ябяди бир майакдыр. 
Сянли юмцр мящяббятля ойагдыр,  
Она эюря йатмырам ки, эеъяляр. 
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Амма кечир эеъялярим лал кими,  
Йухуларым ширинляшир бал кими. 
Щям дя ки, сянля хяйаллар бал кими,  
Балы дадыб йатмырам ки, эеъяляр. 
 

Сян юмрцмя варлыьынла бязяксян,  
Щяйатымда кющнялмямиш чичяксян. 
Щяр эеъямя, эцндцзцмя бязяксян,  
Ня олсун ки, йатмайырам эеъяляр. 
 

Аман Аллащ, ня узундур эеъяяляр,  
Адам йатар, ращатлашар, динъяляр. 
Узандыгъа аьла эялир эюр няляр,  
Иля дюнцр битмяйир ки, эеъяляр. 

 
Щясрят 

 
Севда олуб цряйиндя галалы,  
Дюнцб эетмир эюзляримдян хяйалы. 
Узандыгъа юмцр, тале, бяхт йолу,  
Сону битмир, узанырмыш бу щясрят. 
 

Бир кядяр вар мин ъящянням дадында,  
Сахламышам хатиряни йадымда. 
Одландыгъа бу севданын одунда,  
Атяшийля гызынырмыш бу щясрят. 
 

Эюзляримя йарпаг-йарпаг тюкцлцб,  
Эюзляримдир йолларына дикилиб. 
Щансымызын ялляриня бцкцлцб,  
Алнымыза йазылыбмыш бу щясрят. 
 

Бир чичяйям киприйиндян гопмушам,  
Чох кювряйям цряйиня щопмушам. 
Сарыэцл Йаьмур, йоьурмушам йапмышам,  
Газандыьын газаныбды бу щясрят. 
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Сянсизлик 
 

Сянинчцн Танрыдан юмцр дилядим,  
Юмрцмдян кясяряк юмрцня версин. 
Сяни эюрмяк цчцн узаг йол эялдим,  
Сянсиз кечирдийим замана  щейиф. 
 
Инди верярсянми илляри мяня? 
Сянсиз кечирдийим эцнляри мяня. 
Пайыма сянсизлик дцшяъяк йеня,  
Эеъяляр йухума эялмядин йеня. 
 
Тялясир яллярим сяня йазмаьа,  
Йадыма сянинля сющбят дцшяндя. 
Дюйцнцр синямдя йатан бу цряк,  
Гисмятся, демяли, гисмят эюрцшяк. 

 
Гайыдаъагсан 

 
Билирям сян мяня гайыдаъагсан,  
Унутмаг истясян унутма мяни. 
Цст-цстя йыьылар мянсиз эцнлярин,  
Мянли чаьларыны хатырлайарсан. 
 
Билирям сян мяня гайыдаъагсан,  
Бир дяфя йолуму кцчяндян салсам,  
Щяр эцн ейванындан бойланаъагсан,  
Билирям сян мяня гайвдаъагсан. 
 
Мянсиз пянъяряндя эцлляр солаъаг,  
Мянсиз эюзляриня йашлар долаъаг. 
Эцлц эюз йашынла сулайаъагсан,  
Билирям сян мяня гайыдаъагсан. 
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Юзялди 
 

Щяр йаздыьым шеирлярим юзялди,  
Юз фитри истедадымданды, эюзялдир. 
 

Шеир аляминин тахты, таъы султаны вар,  
Эял, инкар етмяйяк ки, шерийятдя гязялдир. 
 

Ашиглярин яввялдян олуб дцшмяни щясрят,  
Биэаня галмаз буна щеч кяс чцнки юзялдир. 
 

Эюзляриндя алям олур нурлу ишыг зцлмятдя беля,  
Чцн илащидяндир бу гисмят, ешг эюзялдир. 
 

Тябдир верилиб илащи мцждясидир агилляр цчцн,  
Сарыэцл Йаьмур йазды, бядащятян шеири гязялдир. 

 
Бу эеъя 

 
Йеня рюйада эюрдцм севэили йары бу эеъя,  
Дярдимя чаря гылан рущу бащары бу эеъя. 
 

Цряйим ода дцшдц бир бахышындан о йарын,  
Унутдум гцсся-гями, дярди-губары бу эеъя. 
 

Дейирляр севэи гумарды, гисмятди беля,  
Ким удар, ким удузар, неъя ола щалы бу эеъя. 
 

Йухумда да чякиндим, ял вурмадым ипяк теля,  
Ня дейим, ня сюйляйим пяришанды щалым бу эеъя. 
 

Сян эял цряйимдя гал, ъанымы ал, ъанымда гал,  
Сыхылыб ъандан чыхма, дамарымда гал бу эеъя. 
 

Долаш сян ганым иля, ъаным иля илла ки,  
Чох узаглашма, эцлцм, мящз ъаныымда гал бу эеъя. 
 

Санма Сарыэцл сяни щябс едир бу щалы иля,  
Ъанымы йахсан беля сян йанымда гал бу эеъя. 



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

92 

Безяъяк 
 

Ня биляйдик севэи адлы бу гонаг,  
Щясрят чякиб йаваш-йаваш юляъяк. 
Ня биляйдик бу щясрятин сону йох,  
Бир гонаг тяк дюзмяйиб безяъяк. 
 
Кядяр галыб гонаг олаъаг бизя,  
Бу севэи дя эцлмяйяъяк цзцмцзя. 
Биз щеч бир вахт эялмяйяъяйик цз-цзя,  
О щясрятдян севэи кцсцб безяъяк. 
 
Бу севэи юзцнц гонаг щисс едяъяк,  
Диггят верилмяся кцсцб эедяъяк. 
Юзцн хатиря дянизиня гярг едяъяк,  
Бах, о севэи йаваш-йаваш безяъяк. 
 
Дейяъяк сон дяфя цзцня бахым,  
Йаландан да олса бир цзцк тахым. 
Щасардан бойланым, узагдан бахым,  
Амма ки, щиърандан цзцлцб галхыб,  
Бах, о севэи йаваш-йаваш безяъяк. 
 
Дивара кичик бир нишаня тахыб,  
Йорулмадан кянардан она бахыб. 
Ялгяряз о севэи бивяфа чыхыб,  
Щямишялик бизи дя тярк едяъяк,  
Бизи эюзлямяйиб кцсцб эедяъяк. 

 
Юзэянин олма 

 
Сяни зирвялярин таъы билмишям,  
Эял, мяним ешгимля юзэянин олма. 
Аьлайыб эюзцмц эизли силмишям,  
Сян мяним эюзцмля юзэянин олма. 
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Айрылыг юмцрлцк гямимдир мяним,  
Эюзлярин зцлмятдя шамымдыр мяним. 
Гялбимин фярящли сяниндир сянин,  
Сян мяним севэимля юзэянин олма. 
 
Сяни бу дцнйамда эцняшим сандым,  
Эащ эизли сахладым, эащ да ки, дандым. 
Ешгимля алышдым, одумла йандым,  
Сян мяним одумла юзэянин олма,  
Сарыэцл Йаьмура биэаня олма. 

 
Чинар 

 
Сян эетдийин йердян кечирдим дцнян,  
Чахдылар башыма санки дцнйаны. 
Чинарлар дил ачыб сорушду мяндян,  
Нийя тяк эязирсян сян бу мяканы? 
 
Бялкя дя бу суал исидяр мяни,  
Гышын бахышындан бащар цшцйцр. 
Эялмя бу йерляря донар бу йерляр,  
Сойуг цряклярдян чинар цшцйцр. 
 
Ня ъаваб веряйдим мян о чинара? 
Йерийиб йарпаьын бирини цздцм. 
Бир анлыг гайыдыб ютян чаьлара,  
О гоъа чинары бир даща сцздцм. 
 
О аьаъдан, йарпаглар дяймиш цзцня,  
Юпмцш сачларындан, йанагларындан. 
Онун цчцн язиздир бу гядяр мяня,  
Башга аьаъларын йарпагларындан. 
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Йохдуса 
 

Эюз йашыны ахытмаьа дяйярми,  
Сонунда бир хош эяляъяк йохдуса. 
Щям эюрцшя севэи дейя билмязсян,  
Яэяр онун хош сонлуьу йохдуса. 
 
Щяр кцл алтда кюзяряня кюз демя,  
Щяр хатиря гырыьына из демя. 
Эялиши хош олан сюзя сюз демя,  
Кюнцл алан, гядир билян йохдуса. 
 
Эеъяляр рюйамсан буну билирсян,  
Сабащлар рущуму чалыб эедирсян,  
Сонунда гялбими алыб эедирсян,  
Етмя, эцлцм, гялбини ган едирсян,  
Яэяр бир хош эяляъяйин йохдуса. 

 
Олмасын 

 
Мяня бяхш етдийин лал бахышларын,  
Онлары бязяйян бу нахышларын. 
Эюзцмдян сцзцлян гям йаьышларын,  
Тянща силдийимя шцбщян олмасын. 
 
Сян эедяни гям-кядяр дашыйырам,  
Гайсаглы йараны щей гашыйырам. 
Бахма ки, ъанлыйам мян йашайырам,  
Рущян юлдцйцмя шцбщян олмасын. 
 
Ешгини кюнлцм дя дустаг ейляйиб,  
Щяр сясин эяляндя «ай ъан»  сюйляйиб. 
Аллащдан юзцмя сябир диляйиб,  
Сцни эцлдцйцмя шцбщян олмасын. 
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Цряйимдя гям-кядярля барышыб,  
Дярдлярими юз-юзцмя данышыб,  
Щяр сяни эюрдцкъя ичдян алышыб,  
Сянсиз йандыьыма шцбщян олмасын. 
 
Эюр щарда гырылды, щарда инъялди? 
Эедярям бялкя дя кюнлцм динъялди. 
Бах артыг щясрятин юзц дя эялди,  
Даща эетдийимя шцбщян олмасын. 
 

Гялбими 
 

Сянля кечир эцнцм илк бащар кими,  
Эялдин щяйатыма илк нцбар кими. 
Сян щяля тямизсян даьда гар кими,  
Сяни горуйаъам ширин бар кими,  
Сян дя щярдян-щярдян йохла гялбими. 
 
Юпцб гой эюзцня бу бир црякдир,  
Сучсуз, эцнащсыздыр, о бир мялякдир,  
Эял, дяймя хятриня йаман кюврякдир,  
Бир кюрпя ушагтяк сахла гялбими,  
Щярдян бир зярифъя йохла гялбими. 
 
Дярд демирям, ъаным, дярд олар сяня,  
Гой сяни горусун бюйцк кимсяня. 
Азаъыг цряйин йанырса мяня,  
Дярддян йцк елямя юзцня, ъаным. 
Мяня дяйярлисян дцзц, ня даным? 
Сяни эюрмяйяндя гаралыр ганым,  
Сянсиз йашайамам, Асяф, ня даным? 
 
Кечмишя бахырам чохду эедяним,  
Сабащ да бу эцнцм олар, дцняним. 
Юмцр сянин олсун, гайьысы мяним,  
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Эял бирэя дцшцняк сабащымызы. 
Балалар дуймасын бу ащымызы,  
Щярдян бир сакитъя йохла гялбими,  
Чох да инилдятмя бу сары сими. 
01.05.2015 

 
Кюнцл 

 
Гящр иля эцлляр дийарында олсан да,  
Дярддян, фикирдян таримар олсан да. 
Щагсыз щцъумлара мяруз галсан да,  
Сяни айаглара атмарам, кюнцл,  
Щеч вахт ганмазлара сатмарам, кюнцл. 
 
Тяк галыб гямляря мякан олсан да,  
Язиз билдийиндян тякан алсан да,  
Сирри пцнщан кими кянар галсан да. 
Айрылыг юнцндя сяссиз дайаннам,  
Сян йандыьын одда црякля йаннам,  
Хяйалынын ятрафында доланнам,  
Гядирбилмяз юнцня сярмярям, кюнцл. 
 
Дуйьун бир дяниздир гялбим тяк ада,  
О ада верилмяз щеч бир вахт йада. 
Щятта тянща галсам мян бу дцнйада,  
Сянин гцруруну яймярям, кюнцл. 
Сяни йад ялляря гыймарам, кюнцл. 
 
Пайызда йарпаг тяк саралсам, солсам,  
Щяр эцн булуд кими бошалсам, долсам. 
Щятта йазда чахан бир шимшяк олсам. 
Сяни йад ялляря гымарам, кюнцл,  
Мян сяни кимсясиз гоймарам, кюнцл. 

 
  



 Duyğu  kahkəşanı  

97 

Эцл-бцлбцл ешги 
(Гязял) 

 
Бцлбцл ащ-наля едиб, эцл арзу етди,  
Учду-учду йолу бир эцллцйя дцшдц. 
 

Бир гюнчя дярмяк мцшкцл олуб инди чямяндян,  
Чцнки манитор ясридир, ешг мцшкцля дцшдц. 
 

Бцлбцл дя дяйишиб щалыны гонур эцндя бир эцля,  
Эцлся щясрятля бахыр эюзял бцлбцля. 
 

Чямянзар бюйцк, чох иш дцшцр инди бцлбцля,  
Неъя баьлансын ахы, щансы бир эцля? 
 

Бир гюнчя тапмаг иши бцлбцля чятин,  
Эяряк эцл сечмяк цчцн оласан мятин. 
 

Сарыэцл, бах бу щал иля битмяйяъяк эцлцн юзлями,  
Бцлбцля чямянзар сечмяк дя олуб инди чох чятин. 
 

Кечмишдя галан хатиряди эцл-бцлбцл ешги,  
Инди интернет ясридир иш дцшцб мцшкцля. 

 
Эеъямиз 

 
Дара теллярини, гара эеъянин,  
Узандыгъа гой узансын эеъямиз. 
Пычылда няфясин ойадсын мяни,  
Щеч эюр битяъякми беля эеъямиз,  
Йаддашданса итяъякми эеъямиз? 
 
Нийя кюврялдин сян йеня бу эеъя,  
Сясин дя титряйир яллярин кими. 
Цряйин чырпынар, чыхар йериндян,  
Бизя дцшмян олар беля эеъямиз,  
Сонра пешман олар йеня эеъямиз. 
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Эеъяйя бцрцнцб йанына эялим,  
Севинъими сянля мян йары бюлцм. 
Телляриня тумар чяксин гой ялим,  
Эюряк беля битяъякми эеъямиз? 
Йаддашдан да итяъякми эеъямиз? 

 
Кцсмцшям 

 
Бир арзу вар арзулардан доьулан,  
Бир цмид вар тянща галыб боьулан. 
Бир оъаг вар алт-цст олуб даьылан,  
Хош эцнлярдян яллярими цзмцшям,  
Бу гисмятдян эюр ня вахтды кцсмцшям. 
 
Эетдим доьма гапы ачылмаз олду,  
Сящрада су тапдым ичилмяз олду. 
Бу бир тале йцкц гачылмаз олду,  
Бу аъыйа эюр ня вахты дюзмцшям,  
Бу эярдишдян эюр ня вахтдыр кцсмцшям. 
 
Щара эетди йахшылыьын савабы? 
Йейяммядик доьма ялдян кабабы. 
Бир шцбщям вар тапылмайыб ъавабы,  
Бялкя щамы йахшыды, бир мян писям? 
Бу щяйатдан эюр ня вахты кцсмцшям? 

 
Сяндян инъийиб 

 
Гайьыны щямишя йары бюлярдик,  
Щяр ъцр чятинлийя галиб эялярдик. 
Бир эцн данышмасаг, санки юлярдик,  
Сян севян гялбим сяндян инъийиб. 
 
Дцздцр, бу дцнйа да фанидир, фани,  
Дцнйада дуйьулар анидир, ани. 
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Бах бир эцн эяляъяк дцнйанын сону,  
Дуйаъагсан рущум сяндян инъийиб. 
 

Дейяъяксян ахы доймадым сяндян,  
Щеч эял даща доланма бу гядяр эендян. 
Ахы ня истядин, ай гузум, сяндян,  
Инъитдийин гялбди, сяндян инъийиб. 
 

Йоллара бахмагдан эюзцм йорулуб,  
Юзцм йох, цряйим сяня вурулуб. 
Бир дя эюряъяксян цряк йорулуб,  
Сонра дайанаъаг сяндян инъийиб. 

 
Севирям сяни 

 

Дарыхырам бир ан сяни эюрмясям,  
Йашам марагсызды сяни севмясям. 
Юлярям йанында ола билмясям,  
Мян дцнйалар гядяр севирям сяни. 
 

Артыг бир юмцрдцр щяйатымдасан,  
Щяр ан, щяр дягигя сян аьлымдасан. 
Эюзцмц йуман тяк хяйалымдасан,  
Мян дцнйалар гядяр севирям сяни. 
 

Иншаллащ бу юмцрц бирэя галарыг,  
Бирэя нявялярдян хошбяхт оларыг. 
Бирликдя гоъалыб, йаша доларыг,  
Мян дцнйалар гядяр севирям сяни. 

 
Bəlkə 

 
Söylədim yazışaq, o gün yazışdıq. 
Qanadı qırılmış quşdan başlayaq. 
Dalaşdıq, incidik, küsdük, barışdıq. 
Bəlkə biz səninlə başdan başlıyaq. 
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Biz xoşbəxt olmadıq olanlar kimi, 
Əməli yaddaşda qalanlar kimi, 
Bəlkə səhv düşübdü tale yazımız, 
Qanadı qırılmış quşdan başlayaq, 
Bəlkə bu taleni təzdən başlayaq. 
 
Həyat çox gözəldi yaşayan üçün, 
Hər şeyi vaxtında başlayan üçün, 
Şəri, böhtanı yerində daşlayan üçün, 
Gəl bu doğmalığı təzdən başlayaq. 
Şeytanı, şarlatanı yerində daşlıyaq. 
 
Çünki bu həyatdı, imtahandı bu, 
Biz bu imtahandan üzü ağ çıxaq. 
Axı biz doğmayıq ay əziz balam. 
Şeytanı yerində daşlayaq çıxaq. 
Sarıgül Yağmuru alqışlayaq çıxaq. 

 
İnana bilmirəm 

 
İnana bilmirəm illərin belə, 
Sürətlə keçdiyi çevrilib yelə. 
İnana bilmirəm həsrət göz yaşı. 
Toplanıb çevrilib coşqun bir selə. 
 
İnana bilmirəm unutdunmu sən? 
Boğulan payızı, donduran qışı. 
Unuda bilmərəm ağlayırsanmış 
Gözlərindən yağan qəmli yağışı 
Gətirdin ömrümə yenə də qışı. 
 
Sən məni tək qoyub getdiyin gündən 
Olubdu həmdəmim soyuq otağım 
Keçsədə üstündən bax neçə illər 
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Yenə isitməyir məni otağım 
Səsin gəlməyəndə donur otağım. 
 
Yoruldun deyəsən suallarımdan 
Əlimdə deyildir inan ki susmaq. 
Yenə də sənsən bax məni yaşadan 
Bircə səsin gəlsin bəsimdir inan. 
Səni sevdiyimə etmə sən güman. 
 
Çəkirəm rəsmini mən misralarla 
Qələmim soruşur, bezmədinmi sən? 
Deyir ki, ruhuna çox vurur yara 
Səni laqeyidliklə çox çəkir dala? 
Mənsə qələmimə sakitcə baxıb, 
Deyirəm ürəyim, dəymə o yara, 
Axı odu yenə dərdimə çara, 
Məni qoruyur ki, getməyim gora. 
 
Hə, əziz yoldaşım, sən baxma belə 
Susma bir söz söylə sevindir məni. 
Ruhum narahatdır, nigaranlıqdan, 
Söylə ki, Sarıgül, sevirəm səni 
Mən də aşkım deyim tez öpüm sən 
İndi anladınmı əzizim məni? 

 
De niyə qıydın 

 
Yaxından tanımaq istədim səni 
Oğurluq eyləyib qəlbimi çaldın. 
Sənin heç xəbərin olmadan belə 
Məni sən çıxılmaz bir yola saldın. 
 
Oyuncaq duyğuyla oynadın mənlə 
Harda rastlaşdıqca sözümü kəsdin. 
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Hətta oyuncaq da məhəbbət istər 
Bax indi necəsən arzuna çatdın? 
Bizim münasibəti sən çölə atdın. 
 
Mən axı bunlara layiq deyildim, 
Ey məndən uzaqda kef çəkən adam. 
Düşündün ki, mənsiz rahat olarsan? 
Bax indi qalmısan məndən uzaqda. 
 
Sənlə bağlı olan xəyallarımı, 
Yerlə yeksan edib sən çölə atdın. 
Birgə keçən o gözəl çağları, 
Oduna döndərib təndirə atdın. 
 
Ürəyim əlimə məcbur söyləyir, 
Deyir ki, yaz ona mənim sözümü. 
O ki, mənə layiq dəyər verməyir. 
Daha bağlamaram mən də gözümü. 
Sarıgül Yağmur tək deyim sözümü, 
Bir daha sınaqa çəkməm dözümü, 
Yığışdırram yollardan gözümü. 

 
 

Çıx yadımdan nə olar 
 

Çıx mənim yadımdan çıx nə olar, çıx, 
Mən sənin yadından çıxdığım kimi. 
Daha ardınca da baxa bilmirəm, 
Hər gecə şəklinə baxdığım kimi. 
Çıx mənim yadımdan çıx nə olar, çıx, 
Qapı da açıqdı, pəncərələr də. 
Öz adım yadımdan çıxmasın deyə 
Adımı yazıram pəncərələrdə. 
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Çıx mənim yadımdan çıx nə olar, çıx, 
Axı sən fikrimi qarışdırırsan. 
Görənlər dəlidir deyərlər mənə, 
Məni öz özümlə danışdırırsan. 
 
Sən xəyanət etdin yalan danışdın, 
Çıx get qəlb evimdən izin qalmasın. 
Səni sevdiyimçün utanıram mən, 
Elə çıx qəlbimdən bilən olmasın. 
Mənim yandığıma gülən olmasın. 

 
Mən bacarmıram 

 
Bu duyğu qəlbimi yandırıb yaxır, 
Nə məni tərk edir sözumə baxır, 
Nə də ki, bir anlıq başımdan çıxır. 
Onu unutmağı mən bacarmıram, 
Qəlbimdən atmağı mən bacarmıram. 
 
Onlu xəyalları ata bilmirəm, 
Gecələr sakitcə yata bilmirəm, 
Onlu arzulara çata bilmirəm. 
Onu unutmağı mən bacarmiram, 
Nədə ucuz tutmağı bacarmıram. 
 
Gecələr də yuxum çəkilir ərşə, 
Bütün istəklərim çevrilib tərsə, 
Öyrənə bilmirəm təkliyə nəysə. 
Unutmaq çətindi mən bacarmıram, 
Rahatca yatmağı mən bacarmıram. 
 
Unutmaq ölümmü, yoxsa işgəncə, 
Yalnız təsəllidir son ümid məncə. 
Söylə belə unutmaq olarmı səncə? 
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Unutmaq çətindi mən bacarmaram, 
Nə də ki istəyi ucuz tutmuram. 
 
Baş başa qaldım mən dərdlə, kədərlə, 
Hey dolur gözlərim yaşla qəhərlə, 
Artıq yaşayıram xatirələrlə. 
Unutmaq çətindi mən bacarmıram, 
Onu unutmağı mən bacarmıram, 
Sarıgül Yağmuram atmağı,  
Unutmağı mən bacarmıram. 

 
Sənin acığına 

 
Qəfəsdən qanad aç göyə, 
Azadlıq gözəldi sən deyə-deyə. 
Sevənin ürəkdi ürəkdi deyə, 
Bax bircə ürəyi verməyəcəyəm. 
 
Get hara istəsən yaxşı yol sənə, 
Onu bil, arxanca gəlməyəcəyəm. 
Həsrət qılınc kimi kəssə də məni, 
Sənin ayağına enməyəcəyəm. 
 
Bəhanə axtarib hər nə söyləsən, 
Susacam qarşinda dinməyəcəyəm. 
Bilirəm getməyə çox qərarlısan, 
Getmə qal yanımda deməyəcəyəm. 
 
Son dəfə baxacam sənlə göz-gözə, 
Artıq gəlməsəm də sənlə üz-üzə. 
Sənə dərd ortağım da desəm belə, 
Dərdimi səninlə bölməyəcəyəm, 
Sarıgül Yağmuram sönməyəcəyəm. 
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Xatirə vərəqlənir 
 

Sən elə bilmə ki, sakitləşmişəm, 
Səndən danışmaqdan artıq bezmişəm, 
Yada kı, həsrətə sənsiz dözmüşəm. 
Sənli düşüncələr tərk etmir məni, 
Gətirir gözümə dumanı, çəni. 
 
Xatırlamaq üçün mən olanları, 
Gərəkdir qayıdam əvvələ bundan. 
Yazdığım şerdə nəinki misralar, 
Hətta hərflər də bəhs edir ondan. 
 
İllər də tez keçsə səndən xatirə, 
Yazdığım şerlər qalacaq mənə. 
Laqeyidliyin məni şair eylədi, 
Gərəkdir təşəkkür eyləyim sənə. 
 
Şer yazmayanda sənə həsrətim, 
Sanki dayanmadan dərd atın çapır. 
Hər sənli günlərin xatirələri, 
Varaqlar üstündə rahatlıq tapır. 
Sarıgül Yağmur havadan nəm qapır, 
Qapdığı nəmdən də hey dava qopur. 

 
Vaz keçəməm 

 
Sən demə təzədən sevmək olarmış. 
Tale də təzədən üzə gülərmiş, 
Küsüb doğmalardan üz döndərən kəs, 
Peşmanlıq hiss edib geri dönərmiş. 
 
Könül qapısını incitməmiş dur, 
Salamsız, vidasız belə getmə, dur, 
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Bilinməz taledir, yan keçmə sən dur. 
Sənin də xoşbəxtlik limanındı dur. 
 
Ayrılıq qapını döyəndə açma, 
Bir az dərin düşün, zamanımız var. 
Nələri yaşadıq biz varaq-varaq 
Sənlə yaşanmış zamanımız var. 
 
O payız axşamı qərib axşam da, 
Necə doğmalaşdıq, necə bilmirəm? 
O isti baxışın, doğma diqqətin, 
İncə davranışdan keçə bilmirəm, 
Artıq mən səndən vaz keçə bilmirəm, 
Sarıgül Yağmuram qəm şərbətin içə bilmirəm. 

 
 

Nə yaxşı 
 

Nə yaxşı ki, görüşdük ömür yollarında biz, 
Nə yaxşı qoşa vurdu döyünən ürəklərimiz. 
Nə yaxşı başımızı bürüdü sevgi çəni 
Durub dala baxmasam inan görməzdim səni. 
 
Xəyal məni apardı illərin həsrətinə, 
Sənli gözəl günlərərim çox ilişdi çətinə, 
Çətinliklər rast gəldi, bizim kimi mətinə, 
Bax bu çətin yollarda tək qoymadım mən səni. 
 
Bir günü sevinçli bir günü qəmli, 
Ötdü gənçliyim keçdi dəmbədəm. 
Özümüz duymadan, heç hiss etmədən, 
Beləcə tərk etdi bizi gəncliyim. 
İnan ağrılardan yoxdu dincliyim. 
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Xəyallar baş alır gedir uzağa, 
Artıq bənzəyirəm qəmli qonağa. 
Tanrım sındırmasın övladdan bizi, 
Bizə əl edərək gedən gənçliyimiz 
Nəmli gözlərində itdi gənçliyim, 
Şirin nağıl kimi bitdi gənçliyim. 
 
Amma ruhum itirməyib, 
Kədər, həsrət gənç ruhumu bitirməyib 
Təzyiqlər də inan cana gətirməyib. 
Nə olsun ki uzaqlaşdsı gəncliyim, 
Şükür hələ də yaşayır xoş izimiz, 
Gözəlliyə dəyər verir gözümüz, 
Bu dünyadn köçəndə də yaşayacaq izlərimiz, 
Sarıgül Yağmur imzasiyla yaşayacaq sözlərimiz. 

 
 

Sevgi həsrəti 
 

Beləcə yanacam telinə sənin, 
İsladıb süzüləm belinə qədər. 
Bir udum su kimi hopub canına, 
Axam iç dünyana bulaqlar təki. 
 
Elə coşdurmusan eşqi içimdə, 
Bağlar çiçəkləyib, güllər açıbdır. 
Sənə sevgi dolu yağışla gəldim, 
Önümdə çay donub, sellər qaçıbdır. 
 
Sənə çatmaq üçün, yetişmək üçün, 
Yağışlarla dolub axaram gülüm. 
Sənə yetişməkçün, qovuşmaq üçün, 
Göydən şimşək olub çaxaram gülüm. 
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Ulduzları içib, ayı doyarsa, 
Göyün kəhkəşanın rəngin silərəm. 
Günəşin istisin soyuğa tutub, 
Sevgimi yağışla sənə çilərəm. 
 
Nəfəsindən çəkib içimə sevgi, 
Çevrilib buluda dolaram necə. 
Dolaram sözündən, gözündən sənin, 
Hey sənə yağaram gündüz və gecə, 
Kənardan baxaram yenə sakitcə. 

 
Gözündə qalım 

 
Başına dolanım çəkil yolumdan, 
Vədəsiz günaha batırma məni. 
Qəmli sözlərini düzüb yoluma, 
Bu soyuq havada saxlama məni, 
Üşüdür bu dünya arzularımı. 
 
Tükədib ömrünü xəyal et məni, 
Xatirə anı tək sözündə qalım. 
Elə bax, baxışın məhv etsin qəmi, 
Ümid bir dəryadır, xəyalsa gəmi, 
Ömürlük yazı tək gözündə qalım. 
 
Verdiyi zülmə bax, həsrət dağının, 
Qərib xəyalıyam gənclik çağının, 
Fikirlər toplaşan ümid bağının. 
Səhraya çevrilmiş düzündə qalım, 
Bizi yada salan sözündə qalım. 
 
Çox çılğınam hərdən səhvlər elədim, 
Səhvlər bağışlandı əhvlər elədin, 
Sən mənim könlümü məskən elədin. 
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Təki sən arzula özündə qalım, 
Ömürlük yazı tək gözündə qalım. 
 
Zülmün də şirindi, zülüm deyil ki, 
Sevdiyim adamsan ölüm deyil ki, 
Sənsən ürəyimdə bəslədiyim gül, 
Özgələr qoxlamış gülüm deyil ki, 
Tək səni arzula özündə qalım, 
Ömürlük yazı tək gözündə qalım. 

 
Гала билмирям 

 
Мяндян инъийяним, мяндян кцсяним, 
Мян сянсиз щеч заман гала билмярям. 
Щяйат йолларымда биръямсян мяним, 
Мян сянсиз щяйатда гала билмярям. 
 
Сян мяним гялбимин йадиэарысан, 
Юмрцмцн ян ширин эюзял бащарысан. 
Щям ювлад пайымсан, щям нцбарымсан, 
Мян сянсиз щяйатда гала билмярям. 
 
Юмцр бахчасындан сяни дярмишям, 
Сяня узун иллярими вермишям. 
Сян олмасан, бил ки, юлцб эетмишям, 
Сянсиз бу дцнйада гала билмярям. 

 
Юмцр-эцн йолдашым олдун 

 
Еля санма ки, узаг эетди бахышларым, 
Еля санма ки, сянсиз итди бахышларым, 
Еля бахдын, еля йахды бахышларын, 
Бах рущум мящкум етди бахышларын, 
О бахышлар йаддашымда мяскян салды. 
 



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

110 

Атяш алды бахышларым эюзляриндян, 
Гяриб дцшдц санма гачды сюзляримдян. 
Еля бахма, ай эцнащсыз эцнащларым, 
Мяни дяли ашиг едян сябябкарым, 
О бахышла бир юмцрлцк сирдаш олдум. 
 
Еля бахма, о бахышда цнваным вар, 
Щарда олсам, щара эетсям, эязяр тапар. 
Бах Бакыдан Анкарайа эедян гатар, 
Апарса да тякъя сяндин йолдашым, 
Еля бахма, бу йашда да эялим чашым, 
О бахышла ай юмцрлцк йол йолдашым, 
Бахдым, бахдым бир юмцрлцк сирдаш олдум. 

 
Щясрятиндяйям 

 
Ня дейим, ай эцлцм, бу тале, гисмят, 
Бир сирли севданын щясрятиндяйям. 
Щярдян эялмяйяндя, йа эеъ эяляндя, 
Йухулу дцнйанын мющнятиндяйям. 
 
Юмрц овутмайыр бу сирли дцнйам, 
Яввялдян дя баьлы, мющцрлц дцнйам. 
Ня бир щекайяди, ня дя ки, наьыл, 
Бир ширин рюйанын щясрятиндяйям. 
 
Дейян мюъцзяди бу сирли ешгим, 
Мяни анламайыр инан щеъъя ким, 
Эцлцм, эял, бир анлыг сян дя ол щяким, 
Бир татлы бяланын мющнятиндяйям. 
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Ad günü mübarək, ay Nicat bala 
 

Aşaram kəndimin dağ-dərəsidən 
Xatırlaram Nicat doğulan anı 
Qardaş balasının şirinliyindən 
Nur olar, bəzənər şer varağım. 
 
11avqust sənin doğum günündür, 
Nicatım qoy səni mən alqışlayım. 
Övliyalar, kimsənələr duasın, 
Bir hədiyyə kimi sənə bağışlayım. 
 
Bibin sənə qurban ay Nicat balam, 
Bütün nəslə kökə diqqət edənsən, 
Sən ata yurdumun şam yandıranı, 
Bir nəslə, bir kökə hörmət edənsən. 
 
Gözəl Fatiməndən sən sevinəsən,  
İgidYusifinlə hey öyünəsən,  
Gözəl Təranənlə xoş ömür sürəsən, 
Çünki qəlbi təmiz, gözəl insansan. 
 
Sarıgül Yağmur deyər yüz yaşa Nicat, 
Sevimli ailənlə dol yaşa Nicat. 
Həyatdan doyunca kam al ürəkdən, 
Xoşbəxtlik mələyiylə ol qoşa Nicat. 

 
Ана 

 
Тянщалыг гялбими боьан заманда,  
Эюзцмя эюрцнцр шяклин бир анда,  
Щярдян балалар наращат оланда,  
Эялирсян эюзцмцн юнцня ана,  
Инди бахыб бу щалыма йансана. 
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Вясиййят едяъям гощума, йада,  
Мяни гярибликдя салмасын ода,  
Артыг тясялли дя йетмяйир дада,  
Ялими цзмцшям щяр шейдян, ана,  
Инди бахыб бу щалыма йансана. 
 
Гардашдан ешитдим бир чятин йара,  
Сюйля, неъя дюзцм бу ащу-зара? 
Валлащ эилейлярдян эялмишям зара,  
Эет-эедя балаларын дцшцр азара. 
Мян бу гярибликдя ня едим, ана? 
Инди ки, щалыма бахыб йансана,  
Инди мян йетим ня едим, ай ана? 

 
Хош диляк 

 
Асяфим, Танрынын гисмятидир, бил,  
Щям бизя вердийи неймятидир, бил. 
Эял щям севин юмрцм, щям црякдян эцл,  
Танрым, бу гисмяти сян юмцрлцк йаз. 
 
Гой, Сарыэцл дуаларла уъалсын,  
Асяфийля бирэя саьлам гоъалсын. 
Нявя-бала ятрини даим алсын,  
Танрым, бу гисмяти сян юмцрлцк йаз. 

 
Аьлама, гызым 

 
Сил эюзцнцн йашын, гямли дайанма,  
Гурбан олум эюзляриня аьлама,  
Беля гямли, беля мцшкцл долланма,  
Гурбан олум эюзляриня, аьлама. 
 
Сян аьладын кюнлцм еви таланды,  
Мцшкцл дурдун ъаным ода галанды. 
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Дцнйа малы бу дцнйада галанды,  
Гурбан олум эюзляриня, аьлама. 
 
Сянсиз дцнйа малы валлащ йаланды,  
Дцнйам учду, кюнлцм эюзц таланды. 
Сянин щяр бир аъын ъаным аланды,  
Гурбан олум эюзляриня, аьлама. 
 
Аьлыйырсан цряйимя гям дцшцр,  
Гялбим йаныр, сачларыма дян дцшцр. 
Щяр дамладан цряйимя од дцшцр,  
Гурбан олум эюзляриня, аьлама. 

 
Кюлэя саланым 

 
Юмрцмцн бащары, йазы олмусан,  
Гаранлыг дцнйама ишыг салмысан. 
Ай юмрцм, мян сянсиз чох тянща идим,  
Сян сящра эцлцня кюлэя салмысан. 
 
Юмрцмцн бащары, йазы олмусан,  
Алныма йазылан йазы олмусан. 
Неъя йашайардым ахы мян сянсиз? 
Сян сящра эцлцня кюлэя салмысан. 
 
Мян сянин йанында йеткинляшмишям,  
Щяр бир чятинлийи сянля кечмишям. 
Щярдян чятинлийя, дара дцшмцшям,  
Сян олдун даима дайаг дураным. 
 
Ай сящра эцлцня кюлэя саланым,  
Асяфим, башына дюнцм долланым. 
Бу бир щягигятдир буну ня даным? 
Ай мяним дайаьым, арха дураным. 
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Məsud Fyuzat Ərdəbilli 
 

İlk baxışdan onu sevgi sanırsan, 
Düşünmədən bu atəşlə yanırsan, 
Bir gün gəlir tənhalıqdan donursan, 
Şaxtası var, boranı var sevginin. 
 
Şərəfli bir ömür yolu seçmisən, 
Əməlinlə, əməyinlə düzgün həyat yolu seçmisən, 
Zəhmətinlə, səviyyənlə mənəvi zirvəyə keçmisən. 
Sən şərəfli bir yol seçmisən Məsud, 
Şirin bulaq suyun içmisən Məsud. 
 
Sən Savalan zirvəsini keçmisən Məsud, 
Odur ki, Sarıgül xanım üçün əzizsən. 
Çünki əməli düz qəlbi təmizsən, 
Səid qardaşın da, sən də məniçün əvəzsizsən. 
 
Xeyirxahlıq olub sənin vərdişin, 
Hər bir evin bəzəyidir hər işin, 
Qoy xoşbəxtlik olsun sənin gərdişin. 
Qeyrətli övladısan Vətənin ay Məsud, 
Allahdan səadət olsun sənə pay Məsud. 

 
Vəfa 

 
Vəfa xasiyyəti vardır adında, 
Qızınarsan ürəyimin odunda, 
Ümid yeri qohumun da, yadın da. 
Vardır el içində onun hörməti, 
Nabatıyla itməsin heç zəhməti, 
Bir ömür davam etsin bu məhəbbəti 
Pozulmasın bu birliyin vəhdəti. 
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Vətənin qeyrətli oğlusan sən də, 
Sənə hörmətim var qonşu tək mən də, 
Ailəcanlılıq milli dəyərlər səndə. 
 
Artıq atəşkəsə qərar verildiyi an, 
50 yaşın tamam olur, ay oğlan. 
Biz qalib gələcəyik buna inan, 
100 yaşa çat təbrik eşit o zaman. 
 

Aynurə Nadir qızı 
(7 noyabr ad gününə) 

 
Zaman adımlayır, idrak çalışır, 
İnsan anlayana tezcə alışır. 
Mənəviyyatı təmiz olan insanlar, 
Həyatda əqidəli olmağa çalışır, 
Haqq ədalət üçün yanır alışır. 
 
Ağıl hər döyüşdə qələbə çalar, 
Aqıl qarşısında nadan alçalar. 
Getdiyin o düzgün həyat yolunda, 
İnsanlığın daim gözdə ucalar, 
Sadə təbəssümün qəlbdə iz salar. 
 
Düzlük örtüyüylə bürünüb yaşa, 
Dövran hərəkətdə baxmayır yaşa, 
Mənəvi yüksəkliklə ucal, dol yaşa. 
Əziz Raufunla bir ömür qoşa, 
Yaşa, ay Ayunurəm, səni yüz yaşa, 
Arzu istəklərin getməsin boşa. 
 
Mənim qəlb bağımda açan çiçəksən, 
Mən elə sanmışdım səni bir mələksən, 
Aynurə yaxşı ki, real gerçəksən. 
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İstər zahirində, istər daxildə, 
Sarıgül Yağmurcün solmaz çiçəksən, 
Rafcun hamıdan gözəl göyçəksən. 

 
Esmira qızıma 

 
Əməli ləkəsiz, vicdanı təmiz, 
Esmira qəlbimdə qoymusan pak iz, 
Gözəl bir nəsilin övladısan sən, 
Bilik, bacarığına gülüm, güvənsən. 
Xalqımın bəzəyi olarsan qızım, 
Eldən xeyir-dua alarsan qızım. 
 
Gah ağladır, gah güldürür bu həyat, 
Qanunları, gah təzədir, gah bayat,  
Ay Esmiram, sən də muradına çat. 
Səninçün uğurlu olsun kainat. 
 
Boş narahatlıqları başından at, 
Bir ömür gər sevənlərinə qanad, 
Çünki çox ləyaqətlisən, ay övlad.  
Arzum budur səadət bəxş etsin sənə həyat,  
Bu dünyada sən də muradına çat. 
Sarıgül Yağmurdandır sənə bu sovqat. 

 
Ay Mehdi 

(Ərdəbilli Mehdi Əzizpura) 
 

Yarpaq pıçıldasa bil ki, səsimdir, 
Qulağına dəyən külək nəfəsimdir, 
Sənin var olmağın mənim bəsindir, 
Həyatımı bəzəyirsən ay Mehdi, 
Sən Mehranın dəstəyisən ay Mehdi. 
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Səni alqışlaram, var ol əzizim, 
Elə varlığınçün sağ ol əzizim. 
Əfsanənin oğul payısan Mehdi, 
Məryəmin qardaş payısan əzizim. 
Elvinçün gözəl dayısan ay Mehdi, 
Qoy səni Allah qorusun ay Mehdi. 
 

Seymur usta 
 

Ay Seymur çox zəhmətkeş oğlansan, 
Əqidəli, sözü bütöv cavansan, 
Əməyinlə həyatda iz qoyansan, 
Səliqə -səhmanla hörmət qazan sən. 
 
Halal zəhmətinlə cox xoşbəxt yaşa, 
Arzu istəklərin getməsin boşa, 
Yaşa ay Seymur can səni cox yaşa, 
Ailə xoşbəxtliyinlə daim ol qoşa. 

 
Bacıqızı Sevinc, ad günün mübarək! 

 
Mehriban qəlbinlə səsimi dinlə,  
Fəxr edəcəm Sevinc inan səninlə,  
Çətin günləri keçirtdin mətincə. 
Mənəvi dünyanda dözüm qazandın,  
Bu günkü qüruru özün qazandın. 
Gözəl balalar böyütdün əziyyətlə, 
Bu gün keşiyində durdun qeyrətlə,  
El içində ad qazandın hörmətlə. 
Bax indi sənin üzün ağ olsun Sevinc,  
Elvin Vaqif balan sağ olsun Sevinc. 
 
Yolunda əssə də vədəsiz tufan,  
Sən güçü-qüdrəti aldın Tanrıdan,  
İndi ad günündür mükafat Tanridan. 
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Qoy ALLAH qorusun balalarını, 
Onlar xoşhbəxt gorsun analarını, 
 
Dünya ejdahadı, coxdu divanı,  
Yoxuşlu, enişli, sərt imtahanı,  
İtirmə Tanrıya ümüd gümanı,  
Cətin anları yadından çıxar sən. 
Həyat sınaxından üzü ax cıxarsan, 
Sarıgül xalan üçün ömrü baharsan. 
 

Banu balama 
 

Bu gün sənin ad günün, 
Daim olsun şad günün, 
Dərd-qəmdən azad günün,  
Gülər üzlü Banum. 
 
Emilə, Ramilə deyir dayı,  
Allahım gözəl payı, 
Huri-Mələklər tayı, 
Gülər üzlü Banum. 
 
Xoşbəxt böyü dol yaşa, 
Səadətlə ol qoşa, 
Valideyinli dol yaşa,  
Gülər üzlü Banum. 

 
Ay şair 

(Şair Bisavad Teymur oğlu Pirkaza) 
 

Pirkaz Teymur yaddaşa iz salmısan, 
İllər keçər, sanma ki qocalmısan, 
Qeyrətli oğul tək vətəndaş olmusan. 
Sağlam yaşa hər arzuna çat şair, 
 Narahatlıqları başdan at şair. 
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Ömrün hər fəslinin gözəlliyini görmüsən, 
Doğma məkanında qeyrətlə ömür sürmüsən, 
Qabiliyyətli balalara böyük əmək vermisən. 
İndi isə əməyinin bəhrəsini ye şair, 
Sinəndə də telli saz gözəl sözlər de şair. 
 
Məhşur söz ustadı Bisavad Teymur oğlusan sən də, 
Onun hər bir kəlamı əzbər olub Vətəndə, 
Gözəl istedad sahibisiz qardaşların da, sən də. 
Sizin tək oğullarla qürur duyuram mən də, 
Darıxan kimi qardaş, mən də gələcəm kəndə. 
Bax əvvəldən deyim ki, hazırlıqlı ol şair, 
Bu həyatdan, Pünhandan gözəl duyğu al şair. 
 
İnşallah sülh olar dəyişər həyat, 
Yenə gözəlliklə çaglar kainat, 
Nəvə-nəticəndən görəsən toy-büsat. 
Pünhanınla qoşa ömür sür şair, 
Balalarının xeyrini gör şair. 
 
Gözəllikdən daima zövq almısan, 
Ona görə ruhu gözəl qalmısan, 
Sevdiyin Pünhandan ilham almısan, 
Hər an onun qayğısına qalmısan. 
Diqqətinlə bax beləcə qal şair, 
Doya-doya həyatdan zövq al şair. 
 
Sarıgül Yağmur sizə meyil salıbdı, 
Pünhandan, səndən doğma duyğu alıbdı, 
İki evin arasında qalıbdı. 
Əksik olma el-obadan sən şair, 
Olsun həyat yolun bir gülşən şair 
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Mənim əzizlərim 
(Nəvələrim Abduləziz və Ömərə həsr olunur) 

 
Əziz balalarım, qəlbi təmiz balalarım,  
Sizli anları, sizlə keçən zamanları,  
Kitablarımda sizə poetik dillə,  
Sağ ikən sizə təqdim etdim. 
Əbədiləşdi, tarixləşdi, çox şükür. 
 
Sizli, bizli zamanları,  
İndi tarixləşən anları xatırlayıram,  
Bəzən acılı anılardan ağlayıram, 
O anıları qəlbimin gizli  
Varaqlarında saxlayıram. 
Qoy yaddaşa düşməsin,  
Nə də böyüyüb şişməsin. 
 
Bu acılı anları unudub,  
Gələcəyə ümidlər bağlayıram.  
Bu gözəl gələcəyi düşünəndə,  
Dağ çayı tək coşub çağlayıram.  
Çünki Ulu Tanrıma hər şey əyandı,  
Arzu, istəklərim ona bəyandı. 
Onun böyüklüyünə sığınıb, 
Tanrıma ümid bağlayıram. 
 
Sizsiz darıxsam da, daima qəlbimdəsiz,  
Ona görə də hər sətrimdə, cümləmdəsiz. 
Tanrıya şükr edərək kitablarımı qucaqlayıram 
Sizli anları əbədiləşdirdiyim üçün 
Könlümü çağ saxlayıram,  
Sizlərə bir ömür xoş gələcək arzulayıram. 
 
İlk kitabımda Abduləziz və Ömərin. 
Barmaq izlərini, əlləri ilə yazdığları ürək sözlərini,  
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Nənəyə aid xoş sözlərinin fotoşəklini də kitaba 
saldım. 
Sarıgül Yağmur kimi, nənə kimi,  
Bu işimdən də razı qaldım çox şükür xudaya sənə,  
Xoş niyyətimi, diləklərimi görürsən.  
Minlərcə kəs şükür sənə dönə-dönə. 

 
Mirsədi ağama 

 
Həyat gedir, çəkmir qəlb minnətini,  
Duyur ürəklərin saf niyyətini,  
Mizan-tərəzidə hesab çəkəndə,  
Uca tutur insan sədaqətini,  
Mənəvi saflığı, ləyaqətini,  
Bir də seçilmişlər tək mənəvi sərvətini. 
 
Düzdür tutduğun yol, haqdır diləyin,  
Vicdan tərəzisindədir arzun, istəyin. 
Ehtiyac duyana etdin köməyi,  
Ulu Tanrım olsun dəstəyin sənin. 
Sən dəyərli oğlusan doğma Vətənin. 
 
Tanrıdan seçilmiş bir ailənin oğlusan,  
Əməlinlə, vicdanınla el içində doğrusan,  
Əziz insan, sevimlisən, əzizsən,  
Ona görə ay Mirsədi ağa əqidəsi təmizsən! 
 
Bəxdəvər o kəsdir ki, qəlbi doludur,  
Hikmətli sözlərlə, xoş kəlam ilə,  
Daim el içində nifuz qazandın.  
Gözəl və dəyərli kəlamlarınla,  
Şəcərəndən gələn ehtiramınıla. 
 
Əziz insan, şükür qəlbi təmizsən,  
Bilik, bacarıqla coşqun dənizsən,  
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Dağ şəlaləsi tək bərraq, təmizsən. 
Gözəl ailənlə xoşbəxt yaşa sən,  
Xoşbəxtliklə daima ol qoşa sən. 
 
Gözümdə ucasan, zirvədə qarsan,  
Vətənin əziz oğlusan, vüqarsan. 
İllərə imza atsan da könlü baharsan 
Əziz Mir Məhəmməddən,  
Akifədən xoş yadigarsan,  
Bu gözəl dünyamızda yaxşı ki, varsan. 
 
Məntiq var, məna var hər bir sözündə,  
Odur ki, ucasan elin gözündə,  
Mənəvi bəzəksən yerin üzündə,  
Elimə, günümə, sən bir örnəksən,  
Həm örnəksən, həm mənəvi dəstəksən,  
Odur ki, sən bizə daim gərəksən, 
Sarıgül bibinçün bir ömür gərəksən. 

 
 

Əsgər və Çinarə toyunuz mübarək 
 

Arzum budur Əsgər və Çinarə xanım tək butalar, 
Xeyirli, uğurlu, şən yol tutalar, 
Can deyib, can eşitsinlər qudalar.  
Əsgər, görüm toyun mübarək olsun,  
Çinarənin gözü sevinclə dolsun. 
 
Mehriban olmaqçün hər iki ailə,  
Hər ikisi şəkər səpsinlər dilə,  
Evə girib, evdən çıxsınlar gülə-gülə.  
Əsgər-Çinarə toyunuz mübarək olsun,  
Gözləriniz daim sevgiylə dolsun. 
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Övlad ətri ləzzət verər insana,  
Bu şad xəbəri gözlər hər ata-ana,  
 Əsgər ata olsun, Çinarə ana. 
Gözləri dolsun baxsınlar cahana,  
Deyək bəy- gəlin toyunuz mübarək! 
Qismət olsun balanızın ad gününə gələk,  
Sarıgül Yağmur desin ay mübarək,  
Nənə-babalara da göz aydınlığı verək. 

 
Bir xoş təsadüf 

(Rüstəm bala üçün) 
 

Təsadüflər zərurəti yetirir, 
Zərurətləri də qismət gətirir, 
Xoş əhvalı bir-birinə ötürür. 
Belə təsadüfdə Rüstəmi gördüm,  
Sanki həyat bağçasından tər çiçək dərdim. 
 
Bax bu təsadüfdən sevin ey həyat, 
Sevin və bu anda sən dadıma çat. 
Qənifə bibisinin tapşırığıyla.  
Bizə iş dalınca gəlmişdi Rüstəm.  
Onun tərbiyəsinə, etikasına valeh oldum mən. 
 
Hələ on dörd yaşı vardır Rüstəmin,  
Gözəl ailə tərbiyəsinə, zəkasına mən oldum əmin. 
Murad ata, Yeganə ana, olmasın qəmin,  
Gözəl gələcəyi olacaqdır Rüstəmin. 
Bunu həyat göstərəcək əminəm, əmin. 
 
Ey Rüstəmi yetişdirən Murad ata,  
Çatasan sən hər arzuya, hər murada.  
Bir qeyrətli oğul tək Vətəni qoruyursan, 
Şərəfli həyat yolunla Rüstəm üçün qurursan! 
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Həyat yolunu hərbi xidmətə həsr edib,  
Bu çətin zamanda Vətəni qoruyursan. 
 
Xidmət edirsən ki, Vətəndə balalar rahat yata. 
Səndən də uzaq olsun, hər bir bəla və xəta. 
Rüstəmlə Aysel balaların çatsın arzu, murada. 
Sən də Yeganə xanımınla yetiş murada. 
Balaların xoşbəxt olsun Murad ata. 
 
Bəxtin qismətinə yenə şükr edib 
Qənifə bibisinə minnətdaram mən.  
Rüstəm bala ilə bu tanişlıqdan ruhlanıram mən.  
Vətənimin gözəl gələcəyi üçün,  
Belə balalara inanıram mən.  
 
Rüstəm bu Vətənin gözəl gələcəyidir,  
Bunu həm duyuram, həm də görürəm,  
Aysel bacısıyla Rüstəm balama,  
Sarıgül Yağmur tək alqış deyirəm. 
Kitabımda tarixləşəcək bu şeiri,  
Rüstəm balama və ailəsinə halal edirəm. 

 
Ay Tahirim 

(Bacımın həyat yoldaşı) 
 

Bu həyatda çətinliklər görmüsən,  
Gəncliyini qayğılarla bölmüsən, 
Bir xəstə ataya qulluq etmisən. 
Halal olsun onun sənə əməyi,  
Əskik olmasın nə duzun çörəyin. 
 
Bacım Fəzilənin eşqi, yarısan, 
Balalarından doyunca yarı sən. 
Böyük bir nəslin kökün dövlət, varısan, 
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Səninlə qürur duyuram ay Tahir,  
Xoşbəxtlik qonağı olsun qardaşın Mahirin,  
Çünki o da doğmadı, qardaşıdı tək Tahirin. 
 
Çox doğmasan, həm də sadə, ağıllı. 
Təmiz ürəyin var, iç dünyası naşıllı. 
Elimin oğlusan buda kı, qismət,  
Bütün ailəmizə edirsən hörmət. 
Bir xoş payız günü oldun qonağım,  
Əziz və doğma tək yadımda qaldın. 
 
Odur ki, deyirəm sağlam və gözəl yaşa,  
Arzu-istəklərin getməsin boşa. 
Çünki əziz bacım Fəziləni tapmısan. 
Yüz yaşa Tahirim Fəziləmlə yaşa,  
Bir ömrü xoşbəxtliklə ol qoşa. 
Sarıgül Yağmur da layiqdi alqışa. 

 
 

Sevimli Mərifət xanım 
 

Sənə Hörmətim böyükdü  
Bunu nə danım 
Bu kitabda əbədiləşib  
Mənim duyğulu anım. 
Bunu unutma ay canım 
Sən də çox mərifətlisən 
Həyatda cürətlisən 
Kişi tək qeyrətlisən 
Yerində ismətlisən 
El içində hörmətlisən 
Çünki ləyaqətlisən 
Həyata dəyanətlisən. 
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Gözəl gözlü Mərifətim,  
Həyatda daim ol mətin, 
Xoşbəxtlik olsun qismətin, 
Arzum budur həyatdan kam alasan, 
Ömrün boyu belə gözəl qalasan, 
Çünki sevilməyə layiq balasan, 
Sarıgül müəlliməni də hərdən yada salasan. 
 
Yoxdu tayın-bərabərin səxavətdə sənin 
Çox layiqli övladısan qoruduğun bu Vətənin 
Günü-gündən qoy artsın şöhrətin sənin 
Çünki ləyaqətli, həm çox hörmətlisən,  
İnsanlara qarşı çox diqqətlisən,  
Çünki, bacarıqlı mərifətlisən,  
Şəxsi həyatında çox qeyrətlisən, 
Mərifətim, sən çox mərifətlisən. 

 
Nurlanəm 

 
Nurlanəm Etibarçün xoş arzu, xoş diləksən, 
Ruhu gözəllikdə sanki mələksən, 
Tazə, koklanmamış körpə çiçəksən, 
Qaynanan Qənifəyə daim gərəksən, 
Razi balan üçün bir ömür gərəksən. 
 
Çox gözəl yaradıb Yaradan səni,  
İlahi qorusun xatadan səni, 
Sevdiyin Etibardı yaşadan səni, 
Çünki Razi üçün ana tək sənsən. 
 
Nurlanəm, həyatın döngələrində,  
Heç vaxt büdrəmə sən, daim ol mətin. 
Qərib səltənətdə ata Nazirçün. 
Bir də kövrək anan Xanım anayçün,  
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Sənin ağrı-acın çox olar çətin. 
Həyat yollarında daim ol mətin,  
Daim göz üstə tut ailə qeyrətin. 
Həm də saxla böyüklərin hörmətin. 
Unutma sən Sarıgül Yağmur nəsihətin. 
 

 
Ay Şahin 

(Tərtərli sənət adamı Əskipara kəndi 
Kazımov Şahinə həsr olunur) 

 
Zaman addımlayır, idrak çalışır, 
İnsan anlayana tezcə alışır. 
Mənəvi qüdrətə malik olanlar,  
Həyatda adil olmağa çalışır. 
Mən səni beləcə tanıdım, Şahin. 
 
Ağıl hər döyüşdə qələbə çalar, 
Aqil qarşısında nadan alcalır. 
Ay Şahin, bu həyat yolunda, 
Ağlın, düşüncən qəlblərdə yer alar. 
İstedadın daim gözdə ucalır. 
 
Sənin insanlığına heyran qaldım,  
Tanışlıq üçün az müddət olsa da,  
Pozitiv enerjindən tam zövq aldım. 
Sən bu qabiliyyət, mərifətinlə,  
Şairə qəlbində bir məskən saldın. 
 
Həm sadə insansan, həm də ağıllı,  
Gözəl söhbətlisən, iç dünyası naşıllı,  
Qürurlansın Tərtərlilər bax belə bir oğullu,  
Mənim yaddaşımda belə qaldın sən. 
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Poetik dünyada özəl yerin var 
Dilinin əzbəridir, həyatıda Lalə var. 
Sənin həyat yoldaşını da qorusun Pərvərdigar. 
Ondan söhbət salanda gözündə işıq gördüm. 
Xallardan da söz açdım, gözəl yaraşıq gördüm. 
 
Tərtərli xas oğlu gördüm mən səni. 
Doğma duyğularla isitdin məni. 
Tanrım qorusun xata-bəladan səni,  
Daima başında ol sən ailənin. 
 
İnsanın qəlbində niskil olanda,  
Kiçicik diqqətə duyur ehtiyac. 
Ay Şahin, mənə həsr etdiyin şerlə 
Sanki etdin küskün qəlbimə əlac. 
 
Son kitablarımı çox insanlar alır. 
Duyğulu, dəyərli insanlar oxuduqca zövq alır. 
Bəzi evlərdəsə elə pəncərədə qalır,  
Belə adamlara yazığım gəlir,  
Belə insanlar ağacdan nəylə fərqlənir? 
Çünki qavram sözü onlara tərs gəlir. 
 
Sən onlardan fərqlisən, çünki gözəl zövqün var. 
Sevdiyin ailənlə yaşayırsan bəxtiyar. 
Çünki sən tək insanların ömründə daim bahar,  
Yaşamın rəngli olmasını onlar daim arzular. 
 
Şahin, belə xoş duyğu səndə var. 
Səni də qorusun o Pərvərdigar,  
Səninlə qürur duysun sevdiyin Lalə yar. 
Bala, nəvələrdən ye doyunca bar 
Yaxşı ki, dünyada sən tək oğullar var. 
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Sevimli Lalənlə qonağım oldun 
Gözəl duyğularla yadımda qaldın. 
Lalə qızım, sənsə mənəvi oğlum oldun. 
Bundan sonra necə unudum səni? 
Gözəl xasiyyətinlə mat qoydun məni. 
Həmin gün unutdum qəmi-qüssəni. 
 
Yazdığın şerlər sərvətdir sənə 
Qoy səni qorusun Ulu kimsənə 
Axı nə deyəsən belə düzənə? 
Yəqin taledi, bu da gərdişdi, 
Şahin istedad da gözəl işdi. 
 
Sən Lalənə aşiq ey gözəl insan 
Sevgidə Şahinsən, nifrətdə yoxsan 
Laqeyd, nadan insanların gözünə oxsan 
Səni tanıdıqca çox şad oldum mən 
Odur ki, ürəklə vəsf etdim mən. 
 
O şerini kitabaıma salacam, 
Hər oxuduqca ondan zövq alacam, 
Bu jestinlə səndən razı qalacam. 
Ay Şahin bax xeyir-dua aldın məndən, 
Sarıgül Yağmur razı qaldı səndən. 

 
Qənifə xanıma 

 
Düzlük örtüyünə bürünüb yaşa, 
Dövran hərəkətli, baxmayır yaşa, 
Mənəvi dəyərlisən ucal, dol yaşa, 
Əziz Ehtiramınla daim ol qoşa, 
Yaşa, ay Qənifəm, səni yüz yaşa, 
Arzu, istəklərin getməsin boşa. 
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Ay Qənifəm, sən sanki bir mələksən, 
Ehtirama bax bir ömür gərəksən, 
Ağlınla cəmiyyətə bəzəksən, 
İnsanlıqçün bir mənəvi dəstəksən, 
Ehtiramınçün hamıdan göyçəksən, 
Balalarınçün bir ömür gərəksən. 
 
Sarıgül Yağmur deyər sözün düzünü, 
Tutdun işlərinin ən təmizini, 
Qoydun yazılarımda zəhmət izini, 
Mən də vəsf elədim hətta körpə Razini. 
Kitabımda əzizlərinin adı olacaq, 
Bu da sizə məndən yadigar qalacaq. 
 

Ay ana 
 

Кимля бюлцм севинъими, дярдими,  
Хяйал адлы наьыллара инандым. 
Сяндян сонра чох сянсизлик чякмишям,  
Айрылыьын фаъийямиш, ай ана. 
 

Бах беляъя эилейлиди сюзцм, ана,  
Сяндян сонра щеч кясдя йох дюзцм, ана. 
Йазыг ъаным дящшятя неъя дюзцм? 
Инан тапа билмяйирям чюзцм, ана. 
 

Язиййятля йедди ювлад бюйцтдцн сян,  
Амма ана, щеч вахт гяддар олмадын сян. 
Инди онун аъысыны чякирям мян,  
Чцнки бирлик позулурса, буна неъя дюзцм, ана? 
 

Эилейлярдян талейимя йаьды тющмят,  
Демяк мяляк бир анадан доьуланлар дейил мяляк. 
Арзуладым арамызда ола цлфят,  
Ъяннятлик ол, эюзял ана, беля имиш демя гисмят. 
Танры бизя имдад етсин, юзц етсин чюзцм, ана,  
Сян йохсанса индян беля йохлуьуна дюзцм, ана. 
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Мялякляр пайы 
(Сабитоьлу Ъавада) 

 
Эюйдянми эюндярди мялякляр сяни? 
Эютцрдцн эюзцмдян кядяри, гями,  
Апардын башымдан думаны, чяни. 
Эюзцмдя эюйляря уъалдын, Ъавад,  
Сяни дцнйа дурдугъа оласан шад. 
 

Сящяр эцняшитяк нурлудур эюзцн,  
Инан мялякляр тяк эюзялдир цзцн,  
Гялбими ъошдурду тяк биръя сюзцн. 
Биздя китабын вар дейяндя сян дя,  
Инан ки, црякдян севиндим мян дя. 
 

Бу он ики йашдакы ъясаряти,  
Бюйцкляря гаршы о ъцр диггяти,  
Щям дя ичдян эялян о сямимиййяти. 
Щамыда эюрмяйи арзу едярдим,  
Бах онда дцнйадан ращат эедярдим. 
 

Тясадцфц эюрцшц гоншуларла пайлашан заман,  
Мараглы бир факт сюйляди сянятдян ганан адам. 
Деди Ъавадын эюзял шеир демяк истедады вар,  
Бядии эеъялярдя онун да юз йери вар. 
Севиндим вя шцкр етдим, ей Пярвярдиэар,  
Йахшы ки, дцнйада тясадцфляр вар… 
 

Бу эюзяллик щявяс йаратды мяндя,  
Цряйимя сюйлядим ки, Ъаваддан йазаъам мян дя,  
Дяйярли няслин, кюкцн, шяъярянин давамысан сян дя. 
Доьма бир цлфятя баьландым сяня,  
Сяни вясф едяъям мян дюня-дюня,  
Чцнки сян тяк оьуллар лазымдыр Вятяня. 
 
Атан Сабит, язиз анан сянля юйцнсцн,  
Баъын Нурайын да гялби гой севинъля дюйцнсцн. 
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Щяйатында чох эюзял мювге газан,  
Ями, дайы, хала, бибиляр сянля фяхр етсин щяр заман. 
Гой сяни горусун Улу Йарадан,  
Чцнки сяня дуачыды бу шеири йазан. 
 
Арзум будур сяни хошбяхт оласан,  
Язизляринин арзуладыьы зирвя оласан. 
Щяйатындан даима зювг аласан,  
Чцнки дцшцнъяли, зяки баласан,  
Сарыэцл Йаьмуру да щярдян йада саласан. 
Бу шеири китабыма салаъам, Ъавад,  
Бу ишдян дя ращат олаъам, Ъавад. 

 
Nəbi qardaş 

 
Nəbi qardaş dəyərli bir insansan, 
Çoxlarıyçün oxunmamış dastansan, 
El- obançün qardaş, candan yanansan. 
Güllərindən daim ilham al, qardaş, 
Qeyrətli oğul tək yadda qal, qardaş. 
Dünyanın bir çox yerini gəzmisən,  
Gül çiçəyin ən pakını dərmisən. 
Onunla mənalı ömür sürmüsən.  
Güllərindən sevinəsən a, qardaş, 
Ailənlə öyünəsən a qardaş. 
 
Milli dəyərlərin toplusu səndə,  
Əxlaqınla öyünür səni tanıyan hər bəndə. 
Odur ki, ürək sözümü qələmə aldım mən də. 
Xeyirdə, şərdə daim bizlə olmusan.  
Ailəmizin doğması sayılmısan. 
 
Qanına qopubdur qeyrət simvolu, 
Odur ki, seçmisən doğruluq yolun,  
Namərdlik görəndə boşalır qolun. 
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Allahdan xoşbəxtlik payı al, Nəbi,  
Daim belə təmiz adla qal, Nəbi! 
 
Belə məqamlarda utancaqsan sən də,  
Gənclərə örnək ol, doğma Vətəndə,  
Nimunəvi ailə tək tarixləş sən də,  
Tarix oğulların yetirmiş qardaş,  
Nəsildən -nəsilə ötürmüş qardaş. 
 
Azəri oğlu tək yandırıb çırağ,  
Bir ömür yolunda daim üzün ağ. 
Gülərin bir elə parlaq çilçiraq,  
Bax bir ömür sən beləcə qal, Nəbi,  
Sən xeyir-duanı Haqdan al, Nəbi. 
 
Üç yanvar günün daim şən olsun! 
Doğmaların ətrafında cəm olsun, 
Sarıgül bacın da qonağın olsun, 
Xeyir-dualarım səninlə olsun. 
Səni və ailəni Allah qorusun! 
Bu şerim də sənə hədiyyəm olsun. 

 
 

Ay Sultan qardaş 
 

Mənlikli, qürurlu Sultan qardaşım,  
Elqızım Pərinin yarı, canısan. 
Duyğulu, qayğılı böyük ailənin, 
Gözünü dikdiyi tək Sultanısan. 
 
Tarixin dolanbac dolaylarından, 
Tarixi keçmişi vərəqləyirsən.  
Gözəl anılarda üzdə təbəssüm, 
Kədərli anlardasa ağlayırsan. 
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Deyirlər acıdır şamın taleyi,  
Yandıqca içindən artır gileyi. 
Onun çəkdiyini pərvanə duyur,  
Çünki şam eşqinin odur mələyi. 
 
Sərdar həsrətindən yanan Qiymətin, 
Çəkdiyi fəqanı duyursan Sultan. 
Odur ki, canından bir parça kimi, 
Qiymətə də dəyər qoyursan Sultan. 
 
Tanrım səni bəlalardan qorusun, 
Ailənin başından əksik olma sən.  
Qeyrətli oğul tək yaşa, yüz yaşa, 
Arzu-istəklərin getməsin boşa. 
 
Sevimli balaların barın yeyəsən,  
İstəkli Pərinlə şükür deyəsən.  
Hərdən Sarıgül Yağmurgilə gələsən,  
Yaşamaq həvəsin heç vaxt itməsin,  
Sultanlıq ədası səni tərk etməsin. 
 

 
Ərkinazıma 

 
Neçə cür ünvan var qərib könlündə, 
Sənin yerin çox özəldir Ərkinaz. 
Qohumlar içində mənə əzizsən,  
Sənli keçmişim gözəldir Ərkinaz. 
 
İstəyin hopubdur qərib sinəmə, 
Əzəldən bir bacı olmusan mənə. 
Nə desəm, yazsam halal olsun sənə, 
Sənli keçmişim gözəldir Ərkinaz. 
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İndi könlüm xatirələr dənizi,  
Orda yaşar eşqimizin son izi. 
Həyat mürəkkəbdir gördüm hər üzün,  
Sənli o günlər gözəldi Ərkinaz. 
 
Tazə-tər qız idin hər işin gözəl,  
Taleydi yaşadıq gərdişin özəl. 
Qoy olsun balaların vərdiş gözəl, 
Əlimizdən gələn dualardır Ərkinaz. 
 
İndi qayğılara möhtacıq bacı, 
Duyğuya, diqqətə möhtacıq bacı,  
Səni görməyəsən doğmadan acı,  
Dualarım səninlədir Ərkinaz. 
 
Rahiləni dayaq bildim qəlbimə,  
Anlayan odur, həmdərdir dərdimə. 
Onla paylaşdım, vurduq sarı simə, 
Paylaş sən də onunla bax, Ərkinaz. 
 
Rüfətindən, Humayından sevinəsən,  
Əmirindən diqqət, qayğını görəsən.  
Vüqardan, Güneldən xoş sifət görəsən, 
Nəvələrin də barın yeyəsən bacı. 
Doğmalardan heç bir vaxt görmə acı. 
Səni çox sevirəm, Ərkinaz bacı. 
 
Sarıgül Yağmur sözün deyər ürəkdən,  
Sənli xatirələr qorunur ürəkdə,  
Sənə xoş duyğular arzu-diləkdə. 
Bundan sonra xoşbəxt yaşa, Ərkinaz, 
Əməyin getməsin boşa, Ərkinaz, 
Yaşa, yaşa sən yüz yaşa, Ərkinaz! 
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Fazil həkim 
(07 iyul ad günü münasibətilə) 

 
Yaddaşda iz saldın ay, Fazil həkim! 
İnsanlığına tay olmaz heççə kim. 
Hikmətli sözlərlə, gözəl kəlamla, 
Gözəl rəftarınla fəxr etdim həkim. 
 
Mənimlə ünsiyyət yaratmaqla sən,  
 Qiymətli vaxtını həsr etməklə sən,  
Mənəvi dəstəklə əl verməklə sən,  
İnsanlıq taxtında yüksəldin həkim. 
 
Sənə bildirirəm təşəkkürümü,  
Qəbul etsən İçdən razı qalardım.  
Ömür kərvanının ömrün uzadıb,  
Diabet sözündən qisas alardım.  
 
Fazil həkim, alicənab insansan,  
İnsanlarin yaddaşında qalansan. 
Dəyərli ailənin yoluyla gedib,  
Xalqın tarixinə imza atansan. 
 
İlahi qorusun gözəl ailəni, 
Onlar daim edir üzü ağ səni.  
Gözəl Fəxriyyənlə bir ömür yaşa! 
Zəkalı oğulların Nicat, Sənanda,  
Mənəvi sərvətidir doğma Vətənin. 
Bir ömür fərəhlə dolasan yaşa,  
Arzu istəklərin getməsin boşa. 
 
Maddi varlılıq fanidir inan, 
Mənəvi sərvətisən doğma Vətənin 
Varlığın sərvətidir vətəndə olan,  
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Yüksək etikadır sənin dəyərin,  
Hər yerdə ucalsın şöhrət heykəlin,  
İlahi qorusun xətadan səni. 
 
Tibb elmində seçilənsən, kamilsən,  
Təmiz niyyətli, mövqecə adilsən.  
Azəri xalqıycün mənəvi sərvət, 
Sarıgül Yağmurcün böyük alimsən,  
Fazil həkim səni çox xoşbəxt yaşa, 
Arzu-istəklərin getməsin boşa. 

 
Sevimli Aytən 

(30 yaşı münasibətilə) 
 

26 may sənin doğum günündür 
Ürəkdən mən səni alqışlayıram. 
Tərifə, Rahilə yanımda ikən,  
Bu şerimi sənə bağışlayıram. 
 
Dinlə ürəyimi, danışdır bir az, 
Məhəbbət oduyla alışdır bir az, 
Duyğuma sevgini qarışdır bir az. 
Ağ günün şad günün olsun, ay qızım, 
Qoy xoşbəxtlik olsun sənə pay qızım. 
 
Gözəl Aytənim, xatirin var məndə, 
Sən zəkalı bir övladsan Vətəndə, 
Rauf, Əli qardaşlara böyük istək var səndə,  
Səninlə tanışlığıma inan sevindim mən də. 
 
Bu gün arzular bulaq tək qaynasın.  
Şad günündə hamı qalsın, oynasın.  
Tərifə anan gözəl xonça bağlasın. 
Ad günün daima şad günün olsun 
Səni bədnəzərdən Allah qorusun. 
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Xəqani ürəkdən, qəlbdən sevinsin 
Mənalı gözləri daima gülsün. 
Əsma balan daima sizlə öyünsün,  
Ad günün şad günün olsun Aytənim 
Sarıgül Yağmur da vəsf etsin səni. 

 
Zəngi Litseyi 

(Abduləzizin buraılışı münasibətilə) 
 

Həyat yollarıyçın düzgün yerişin, 
Çətin sınaqlardan mətin yürüşün, 
Elmdə, savadda qalib gəlişin, 
El sənə borcludu, Zəngi litseyi. 
 
Ata anamız tək mehribanlığı, 
Pak-təmiz insantək istiqanlıgı, 
Bizə həsr etdilər bax cavanlığı,  
Zəngi litseyinin müəllimləri,  
Bizə həsr etdilər uzun illəri. 
 
Kövrək addımlarla yollar getmişəm, 
Abduləziz, Öməri sizə e"tibar etmişəm, 
Daim sizi vəsf etmək olub peşəm, 
Bunu şe"rlərimlə isbat etmişəm,  
Rəfiyyə müəlliməm, Meyram müəllim. 
Sizi vəsf etmişəm buna inanın. 
 
Bayram müəllim, milli dəyərlərin toplusu səndə, 
Şərəfli bir yoldasan doğma Vətəndə, 
Dövlətə sədaqət, dinə itaət. 
İnsanlığa ləyaqət də var səndə, 
Litsey rəhbəri kimi gözəl iz qoydun məndə. 
 
Abduləziz qəbul imtahanı versin,  
Hamımızın qoy bu il üzü gülsün,  
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Litsey kollektivi xeyirli üz görsün.  
Müəllimlərimiz xeyir-dua versin. 
Valideyinlər uğurlu həyəcan görsün,  
Litsey kollektivi sağlam can görsün.  
 
Sarıgül Yağmur deyir əməyiniz itməsin, 
Xoşbəxtlik mələkləri heç sizi tərk etməsin, 
Şagirdlərdən sevinəsiz, güləsiz, 
Azad, gözəl Vətəndə xoşbəxt ömür sürəsiz, 
Zəngi litseyini daim zirvədə görəsiz. 

 
Rəhim Ərdəbilli 

(Hüquqşünas) 
 

Qərib bir küçədə səndən uzaqda,  
Küləklər həsrətli nəfəs kimidir. 
Səndən çox uzaqda qəlbim darıxır,  
Hər yan Rəhim mənə qəfəs kimidir. 
 
Mən var olum, sən də mənim varlığım,  
Bu istəklə var yaradaq həyatda. 
Eyni gəlir səninlə oxşarlığım, 
Sevgini təkrar yaşayaq həyatda. 
 
Səninlə arzuya, xəyala dalaq,  
Dünyanın ləzzətin birlikdə alaq,  
Sən mənə, mən sənə gəl olaq qonaq. 
İstəyi təkrar yaşayaq həyatda. 
 
Oxşaya-oxşaya telini sənin, 
Qoxlaya-qoxlaya gülünü sənin, 
Sevim şirin-şirin dilini sənin, 
Gözəl bir duyğu yaşayaq həyatda. 
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Qəlbdə vəhdət olsun sevinclə, qəm də,  
Mənə dəyərlisən qəbul et sən də, 
Nə vaxt ki söz düşür qonaq gəl, sən də. 
Sarıgül Yağmura dəstək olaq hətta,  
Bu arzu, istəyi görək həyatda. 

 
Ömər bala 

(Sultanın 2 yaşılı nəvəsinin ad günü münasibətilə) 
 

Adın da şirindi, özün də şirin, 
Əziz Sultan qardaşın nəvəsisən sən. 
Pərinin gərəkli ay körpə oğlu,  
Bir əziz ailənin müjdəsisən sən.  
 
Necə də şirinmiş baladan nəvə, 
Bunu öz nəvəm Ömərdən görmüşəm. 
Onunçün də bu balaca Ömərin, 
Baba-nənələrinə gözaydınlığı vermişəm. 
 
Sıxdıqca qəlbinə körpə Öməri, 
Rasim ata üçün səadət gəlir. 
Sevda dünyasının xeyirli barı,  
Aynur ananın da bax, üzü gülür. 
 
Əlindən öpürlər əli bal dadır, 
Tək-tək sözlər deyir dili bal dadır. 
Bu iki yaşında körpə balanın,  
Xoşbəxt təbəssümü adam aldadır. 
 
Onla unuduruq dərd-sərimizi, 
Xatırlayırıq gözəl günlərimizi, 
Sarıgül Yagmur təbrik edir sizi, 
Rasimli, Aynurlu Ömərimizi. 
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Nadir dayım oğlu, ad günün mübarək 
(14 iyun) 

 
İllər keçir ay qardaş, əl çatmayan yar kimi, 
Arzu istək çaşqın axan sel kimi,  
Könlüm sizə uçur inan yel kimi.  
Qapınızı döysün daim xoş dilək,  
Ay Nadirim, ad günün mübarək. 
 
Nəsibin olmasın heç sərt yoxuşlar,  
Ömrümüzə qəm salmasın naxışlar, 
Səni süzsün Rahiləli baxışlar. 
Balalardan eşidəsən xoş dilək,  
Ay dayıoğlu ad günün mübarək.  
 
Hər bir kəsin acı, şirin dəmi var, 
Hər taleyin xoş günü var, qəmi var, 
Hətta gözdə sevinc, qüssə nəmi var. 
Arzum budur üzün gülsün körpə tək,  
Ay Nadirim, ad günün də mübarək. 
 
Elnarən, Aynurən şərəf payındı, 
Anar, Rauf təmiz oğul tayındı, 
Nəvələr də sənin şirin payındır. 
Rahilənlə bir xoş ömür sür görək, 
Ay dayıoğlu ad günün də mübarək.  
 
Sarıgül Yağmur deyər sözün düzünü, 
Qarşıla sən 90-nını, yüzünü, 
Daim görək Arif, Ərkinaz, Leylanın gülər üzünü. 
Yüz il yaşa müdrik, sağlam xoş dilək,  
Ay Nadirim, ad günün də mübarək.  
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Qiymət 
 

Sevgin, məhəbbətin pak sədaqətim, 
Yaralı könlündə yol salıb Qiymət. 
Alışıb qalxırsan əngin səmaya, 
Haq çatsın dadına əl atıb Qiymət. 
 
Əziz xatirənlə oxşa könlünü,  
Salma dərəyə, yoxuşa könlünü,  
3 əziz balanla yaşat könlünü.  
Könlümdə həzin bir iz saldın Qiymət,  
Ömürlük yaddaşımda qaldın Qiymət. 
 
Mən belə yanğını canlı görəndə, 
O məsum baxışdan cələng hörəndə,  
Səni Rahiləylə birgə görəndə,  
O kövrək duyğudan dondum, a Qiymət. 
 
Ömrünün növrəstə, gözəl çağında, 
Yatırsan yüklücə qəm yatağında, 
İstərəm bir şam olam otağında. 
Sənə təsəlli laylası çalam, a Qiymət,  
Ömürlük bir doğman olam, a Qiymət. 
 
Sən bir lətafətli, solmaz çiçəksən, 
Sərdar itkisindən yanan ürəksən,  
Həm çox zərifsən, həm kövrəksən.  
Oxşar bu sevgini göydə mələklər, 
Sənə heyran qalar sevən ürəklər. 
 
Bu dərin sevginin valehi oldum, 
Xəfifcə titrəyən saf mehi oldum, 
Sarıgül Yağmuram göz şehim oldun. 
Ömürlük yadımda qaldın, a Qiymət, 
Canımı odlara saldın, a Qiymət. 
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Nilufər, Bəyim, Rüfət səndən güc alsın, 
Səbrli ol bu məhəbbət ucalsın. 
Bu özəl istək ətrafa səs salsın, 
Sultan qardaş kimi bundan güc alsın.  
Səs saldın tarixə gözəl iz Qiymət, 
Olsun həyat yolun daim düz, Qiymət. 

 
Zülfü dayı, Fatma xala 

 
Cavankən ömürlərin el obaycün üzdülər, 
Doğma insanlarıyıcün xoş günlərin düzdülər, 
Qonaq-qara görəndə daim gülər üzdülər. 
Bu halıylə Zülfü dayı, Fatma xala ucaldı, 
Amma nə etmək olar həyatdı bu, 
Onlar da tez qocaldı. 
 
El obaycın çox üzdülər özlərin,  
Hamı üçün tox etdilər gözlərin,  
Hər bir məclisdə bildilər sözlərin,  
Zülfü dayı tutdu daim zirvəsi,  
Fatmasıyla sevindirdi hər kəsi. 
 
Fatma xala bir mələk xislətliydi,  
Həm abırlı, həm də nəzakətliydi,  
Odur ki, el içində hörmətliydi. 
Gözündə bir körpə təbəssümü yaşardı. 
Ruhundasa daim bir bahar vardı. 
 
Giley, qiybət nədi heç bilməzdilər,  
Nə yersiz danışıb, şit gülməzdilər. 
Mən elə bilirdim onlar ölməzdilər. 
Amma bu həyatdı nə etmək olar 
Zülfü dayı, Fatma xala tarixdə qalar. 
Adları tarixləşər, bax onda ölməz olar. 
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Gözəl şəcərəli onlar hər ikisi,  
Nəsli, kökü çox yandırdı itkisi 
Amma qoyduqları övladlar elin güzgüsü 
Bir-birinə daim dayaq oldular 
Ata-ana ruhu onlardan şad oldular 
Bir-biriyin dərdinə ortaq oldular. 
 
Daim yüksək mövqedə Zülfü dayı 
Süfrəsində daim var qonaq payı. 
Fatma xala sanki mələklər tayı 
Ruzisini hamıyla paylaşardı. 
Zülfü dayının sevinci aşıb daşırdı. 
 
Torpaq sərvətlərlə doludur, dolu 
Yolun azmaz hamı getsə düz yolu. 
Zülfü dayı, Fatma xala behişdədir öz yolu. 
Bunu hamı bilsin, Allah adildir 
Belə insanların adı aqildir. 
 
Ömrün son pilləsi fəsli payızdır,  
Gecəsi uzundur, gündüzü azdır,  
Zülfü dayının, Fatma xalanın yadigarıdı 
Kamil, Rafayıl, Elmira, Rahilə payıdı,  
Çox şükür onların əqidəsi düzdür,  
Əməlləri kimi qəlbi təmizdir,  
Ata-anaya da rəhmət oxudur onlar. 
Onların əməliylə ruhu rahatdır onlar. 
 
Vətən yağılar əlində qaldı, 
Zülfü dayının balaları vətəndə qaçqın olanda, 
Rahilənin başına qohumlar yığılanda. 
Yenə özün itirmədi o aqil Zülfü dayı, 
Çünki özü saldığı süfrədən vardı bir qismət payı. 
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O süfrədə var idi Zülfü dayının insanlıq payı, 
Əsrlər, qərinələr beləcə ötüşəcək, 
Zülfü dayı, Fatma xala daim yada düşəcək, 
Sarıgül Yağmurun bu şeri kitablara düşəcək. 
Hamı qəlbdən deyəcək rəhmət sizə ərənlər, 
Bir də Zülfü dayını, Fatma xalanı görənlər,  
Rəhmət sizə, min rəhmət haqqa qiymət verənlər! 

 
Unudarmı heç 

(Ərdəbilli Səid Fyuzata) 
 

Dilimin ən şirin kəlməsindəsən,  
Düşün ki, bir ağac kölgəsindəsən, 
İstəyin əlçatmaz zirvəsindəsən, 
Bu ürək Səidi unudarmı heç? 
 
Bu ürək ömrümü versə də yelə, 
Gözlərimin yaşı dönsədə selə, 
Cahan bu şairi unutsa belə, 
Bu ürək Səidi unudarmı heç? 
 
Mənə xoş söz deyən dilinə qurban, 
Bülbülünə qurban, gülünə qurban, 
Gözəl şer deyən dilinə qurban, 
Bu ürək Səidi unudarmı heç? 
 
Bal dadan dilində söz nə gözəldi  
Günəş tək parlayan üz nə gözəldi 
Qamət nə gözəldi göz nə gözəldi 
Bu ürək Səidi unudarmı heç? 
 
Mən sənsiz neyləyim de necə dözüm? 
Hər yerdə hey səni axtarır gözüm, 
Bu qədər hicrana mən necə dözüm? 
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Ay Səid bu işə gəl, tap bir çözüm, 
Sarıgül Yağmurda qalmadı dözüm, 
Bu ürək Səidi unudarmı heç? 

 
Feruz qardaşım 

 
Ruhumdan alışan odum, közüm var, 
Həyata bağlanan könlüm, gözüm var, 
Hələ yazılası çoxlu sözüm var. 
Bu dəfə könlümə qonaq sən oldun,  
Qardaşım Rəşidə qonaq sən oldun, 
Sənin xoş sözünü eşidən mən oldum. 
 
Ovqatım köklənib xoş əhval üstə,  
Ürəyim istəyir doğma bir səs də. 
Rəşid qardaşımdan bir soraq istə. 
Qoy o da söyləsin sözünü sənə 
Səni vəsf edəcəm mən dönə-dönə. 
 
Sevda yolçuları yanımdan keçir,  
Bir kəlmə xoş dilək qanımdan keçir, 
Sənə xoş diləklər canımdan keçir. 
Sevimli Günayla sən xoşbəxt yaşa,  
Arzu, istəklərin getməsin boşa. 
 
Ananın özləmi gözündə yaşar,  
Atanın özləmi sözündə yaşar,  
Sarıgül Yağmur sənə nəğmələr qoşar,  
Mahirə bacın səndən sevinsin Feruz,  
Hamlet qardaş sənlə öyünsün Feruz, 
Rəşidimin də üzü gülsün Feruz. 
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Ay Pəri 
 

Məftun edir baxışların qəlbimi, 
Ürəyimə sığmayır bu əndişə. 
Alqışlaram qəlbdən gələn istəyi, 
Çünki şeir yazmaqdı mənim peşəm. 
 
Hər baxışın sehrinə düşmərəm,  
Hər tökülən şirin dilə bişmərəm,  
Hər sevginin qədəhindən içmərəm, 
Bir Pərinin sehrinə düşmüşəm. 
 
Bir paklıq var baxışında, gözündə,  
Bir düzlük var kəlməsində, sözündə,  
O qədər məsumluq var ki, üzündə,  
Bir mələk qız haləsinə düşmüşəm. 
 
Bir elliyik xətrin məndə əzizdi, 
Sultanın yanında Pərim səssizdi, 
O mələk xislətli, su tək təmizdi, 
Bir doğma baxışın sehrinə düşmüşəm. 
 
Sarıgül Yağmur sözün deyər düz üzə,  
Oturaydım gözəl Pərilə diz-dizə,  
O mələk Qiymətlə gələrsən bizə,  
Bu ailənin mehrinə düşmüşəm. 
Sultanın ailəsin doğma seçmişəm. 

 
İlhaməm 

 
İlhaməm, qəlbimdə gözəl yerin var? 
Mələk xislətlisən, qorusun səni Pərvərdigar. 
İnsanlığa məxsus səndə vardır duyğular? 
Elşadın sevimlisisən İlhamə,  
Təmiz adla dür, incisən İlhamə. 
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Əməyinin bəhrəsini görürük,  
Hər sizə gələndə doğma bilirik. 
Ana-bala kimi deyib-gülürük,  
O birgə anların dəyərini bilirik,  
Qapınıza doğma evtək gəlirik. 
 
Əlinin zəhmətiylə xeyir-dua alansan, 
Yüksək mənəvi dəyərinlə yaddaşa iz salansan,  
Ağıllısan, gözəlsən, həm də ki, xoş cavansan.  
Allahdan xeyir duanı al, ay İlhamə! 
Elşadınla, balalar, xoş tale, olsun sənə pay İlhamə! 
 
Bu istəklə bitən güllər solmasın,  
Gözəl qəlbin qəm, kədərdən dolmasın,  
Səni məndən Uca Tanrım almasın,  
Sənsizliyə dözə bilməm İlhamə. 
 
Sarıgül Yağmur deyər ana kimi anasan,  
Üç balanla, Elşadınla ömürdən kam alasan. 
Gözəl daxili dünyanla sağlamca qocalasan,  
Balalarından sevin sən, İlhamə. 
Çox sevilməli gəlinsən, İlhamə. 

 
İstərəm 

(Bacım Fəziləyə) 
 

Sən mənim körpəcəm, ürək tacımsan,  
Ana yadigarı Fəzilə bacımsan,  
Bacılar içində şirin bacımsan,  
Ətrini duyunca udmaq istərəm. 
 
Qardaş-bacı istəyi hopub sinənə. 
Əzəldən bax belə doğmasan mənə. 
Rəşidə dayaqsan sən dönə-dönə. 
Əskik olmayasan bacım istərəm. 
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Tahirinlə xoşbəxt yaşa Fəziləm,  
Qəriblikdə sənsiz qala bilmirəm. 
Qalsam da heç rahat ola bilmirəm,  
Sarıgül Yağmur tək yağmaq istərəm. 
Sizli xoşbəxtliyə batmaq istərəm. 

 
Ay xalam oğlu 

 
Xasiyyəti xoşdur, əsli insandır, 
Həm qəlbi kövrəkdir, çox mehribandır. 
Təmiz əqidəli həm də qanandır, 
Nəslimin gözüsən ay xalamoğlu. 
 
Vicdan tərəzisi daim önündə,  
Bacarıqla seçər çürüyü, safı. 
Milli dəyərləri qoruyar özü də, 
Hər yerdə etikalı, gözlər insafı. 
 
Qanan üçün qanuni istiqamətçi, 
Həm ailədə, həm kollektivdə nəzarətçi, 
Qoy qəbul etsin şəhərli, həm kəndçi. 
Təvəkkümün inan niyyəti düzdür, 
İnsan kimi insan əxlaqı təmizdir. 
 
İçki içməz, siqaretdən kənardır, 
Əsil ailə babası əyarı namusdu, ardı, 
Onun fəxr etməli ailəsi vardır, 
Sənlə fəxr edirəm ay xalamoğlu. 
 
Cəlal, Aliyə gözəl balalarındı, 
Onların cəmiyyətdəki yüksək adı, 
Dövlətindi, varındı. 
Bu çətin dövrdə belə ailə başçısı olmaq, 
Bax, sənin vüqarındı  
Nəslimizin fəxrisən xalamoğlu. 
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Səviyyəli, dəyərli bacıların var, 
Şəhla kimi adlı-sanlı şöhrətli yarın var, 
Sənə dəyər verən qohumların var. 
Nəvələrdən də sevinəsən xalaoğlu, 
Asiminlə, Aygün ilə öyünəsən xalaoğlu. 
 
Sarıgül Yağmur deyər sözün düzünü,  
Yaşa doğmalarınla yaşın yüzünü, 
Nəsil-kökümüz həmişə uca tutacaq sözünü. 
Çünki sən buna layiqsən xalaoğlum, 
Həm də nəslimə dayaqsan xalamoğlu, 
Gələcəyə də mayaqsan xalamoğlu. 
 

Gözəl insan 
(Mərifət xanıma həsr olunur) 

 
Sən duyğusu gözəl, şəxsiyyəti özəlsən, 
Səni vəsf edəcəm zaman zaman, 
Buna vardır əsas buna inan. 
Qəlblərə dolmasın yersiz güman, 
İnan buna gözəl insan inan. 
 
Nə gözəl qəlbin var sənin, ay gülüm 
Allah çox görməsin bu səadəti,  
Səni tanıyandan belə görmüşəm,  
Məni məndən alan qəlb səltənəti,  
Sənsən bu dünyanın əsas ziynəti,  
Allah çox görməsin bu səadəti. 
 
Tək səni sevmişəm tənha çağımda 
Dəyişməz ünvanı mənim sevgimin. 
Xoş sözlərin qəlbimin məlhəmi olub,  
Sarıgül Yağmurun ilham pərisi,  
Könlümün şahzadəsi bu Mərifət xanım. 
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Gözəl insanlar 
( Təbrizli Eldar və Dilarəyə həsr edilir) 

 
Taledən bir daha şikayətim yox, 
O çıxardı sizi qarşıma mənim. 
Qəlbim bir diqqətə təşnədir dostlar, 
Bundan gözəl görən dünyada nə var, ay Eldar? 
 
İlahi qüdrəti vardır səsində, 
Bülbül şaqraqlığı gur nəfəsində, 
Xoşbəxtlik duyğusu Dilarə çöhrəsində. 
İlahi qorusun bu səadəti, 
Hər ikimizdəki o sədaqəti. 
 
Dilarəm, sən mələk xislətlisən,  
Abırlısan, həm də cox ismətlisən, 
Cəmiyyət içində nəzakətlisən, 
Onunçün el içində hörmətlisən. 
 
Xəyalım qarışdı arzularıma, 
Mən sadiq qalacam bu ilqarıma. 
Sizi vəsf edəcəm təmiz ürəklə, 
Eldarım, Dilarəm sizli diləklə. 
 
Bir cüt oğul balan səndən güc alsın, 
Aydının Abdinin daim ucalsın, 
Gözəl Dilarən də onlarla fəxr etsin, 
Oğul barın yesin xoşbəxt qocalsın. 
 
O səs qulağımdan inan getməyir, 
O məsum Dilarəm cox gözəl insan, 
O həm kövrəkdi həm də mehriban. 
Sizə xoşbəxtlikdir diləyim inan, 
Sarigul Yagmur gəlib sizə mehman, 
Sizi unutmaram bilin heç zaman, 
Qoy sizi qorusun Ulu Yaradan. 
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Aynurum 
(Təbriz səfirliyinin əməkdaşı ) 

 
Tanriya borcluyam, təkcə Tanriya. 
O çıxardı səni mənim qarşıma,  
Allah ayırmasın sevən qəlbləri,  
Sənə bənzər yoxdu ay gözəl Aynurum. 
 
Mən indi bildim ki, təmiz eşq nədir, 
Sevgi heç bir sərhəd, nə də səd tanımaz. 
Bax indi bildim ki, bu arzu böyük, 
Tanrım heç vaxt sevənləri ayırmaz. 
 
Bax indi görürəm duyğum dənizdir, 
Sənə bu isdəyim su tək təmizdi. 
Sənə qovuşmaqçün düşdüm bir yola, 
Bu gözəl isdəyimsə çox özəl bir izdir. 
 
Mən belə görürəm qala bilmərəm,  
Sənsizlik ən böyük əzabım olar,  
Mən indi bildim ki, yanan qəlbimə,  
Bir damlacıq sevgin təmiz su olar. 

 
Unutmaram 

(Ərdəbilli Mehran Əzizpura) 
 

Sən mənim gülümsən səni bəslərəm,  
Hər bahar səhəri səni səslərəm. 
Durub yol üstə yolunu gözlərəm. 
Səni unutmaram inan bicə an.  
Sən mənə əzizsən gəl buna inan. 
 
Qızılgüldü derlər güllərin şahı, 
Mənim sevgimsə o şahın pənahı, 
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Təki bu istəyim görməsin acı. 
Səni unutmarm inan bircə an, 
Sən mənə əzizsən bil bunu Mehran. 
 
Gül ləcəyin səpsən ayağlarına,  
Qönçəsini sürtərəm yanağlarına,  
Gülabın çəkərəm dodaqlarına.  
Sən mənim gülümsən ucuz tutmaram, 
İnan səni Mehran mən unutmaram. 
 
Mənim şirin balam mənim canımsan, 
Sən mənim qəlbimdə bir mehmanımsan, 
Həm də səviyyəli mehribanımsan. 
Doğma tək sevimli Mehranımsan, 
İnan səni heç vaxt mən unutmaram. 
Sarıgül Yagmur tək neçə ki varam, 
Mehran səni heç vaxt mən unutmaram. 

 
Səfirlikdəki Aynur xanıma 

(Təbrizdə Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşı Aynur xanıma) 
 

Səni gördüyüm, səsini eşitdiyim gün,  
Bu qərib vətəndə könlüm açıldı. 
Səsinin o xoş doğmalığından. 
Aynurum könlümə şəfəq saçıldı. 
 
Gün-gündən qoy artsın şöhrətin sənin,  
Çünki təmsil edirsən doğma Vətəni. 
İndən belə gülsün üzünə tale,  
Yaşayasan doya-doya gülşəni. 
 
İnsanlara qarşı çox diqqətli ol,  
Özün çox gözəlsən, mələk xislətli ol. 
Həm şərəfli, həm də ləyaqətli ol,  
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Tutduğun vəzifədə cəsarətli ol,  
Gözəl olduğun tək mərifətli ol. 
 
Aynurum çox kövrək nota toxundun. 
Ana-atasızlıq nədir bilirəm,  
İçimdə kövrəklik üzdən gülürəm. 
Səni də öz doğma qızım bilirəm. 
İndi Sarıgül Yagmur anadır sənə. 
Qoy səni qorusun böyük kimsənə. 
Bu sözü deyəcəm mən dönə-dönə 
Bu şerimdə hədiyyə olsun sənə. 
 

Ağa Səid Fyüzat cənabına 
(Ərdəbilli) 

 
Marağlı bir həyat yolun var sənin. 
Dəyərli övladısan Səid bəy doğma vətənin,  
Çox hörmətli, nəzakətli anan var sənin. 
Sənin tək oğlu çox olsun vətənin. 
Çünki çox lazımlıdır sənin əməlin. 
 
Ay Səid gözəllik var içində sənin,  
Həm də fərasətli, qabiliyyətlisən,  
Elin hər bir dəyərli ovladıyçün,  
Dəyər verməkdə düz niyyətlisən. 
Çünki vətən övladı tək çox qeyrətlisən,  
İnsanlıq adında çox qüvvətlisən. 
 
Gözəl bir niyyətçün rastlaşdıq sənlə,  
Sən mənə qanad ol, mən sənə dayaq. 
Sənə bu xoş məqamları anlatmaqçün,  
Gecəni yatmadım qalmışam oyaq,  
Bu yolda Allah olsun qoy bizə dayaq. 
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Səyidim mənimçün çox dəyərlisən,  
Sənsiz qalsam üzüm gülməz ki mənim. 
Bu cür istedadla qoşa yaşlanaq, 
Ana-bala kimi doğma adlanaq, 
Poetik aləmdə qoşa odlanaq. 
 
Çünki allah vergisi könüldədir, 
Xoş əməl, sözümüz daim dildədir, 
Sarıgül Yagmur da sizin eldədir, 
Sizdən bəhs etməsi daim dildədir. 

 
Bayramınız mübarək 

 
Zaur sizdən uzaq olsun xata, yoxuşlar,  
Ömrünüzə qəm salmasın naxışlar,  
Bəxdimizə çıraq tutsun alqışlar. 
Fəridəm, Zaurum sizi qorusun xoş dilək,  
Bahar bayramınız olsun mübarək,  
Xoşbəxt taleyinizdən daim sevinək. 
 
Əziz Armidam, övladınız belə igid, mərd olsun, 
Onları xatadan Allah qorusun. 
Qapınızı tanımayan dərd olsun,  
Yüz il ömür sürün sağlam, saf ürək. 
Bahar bayramınız olsun mübarək. 
Balalarım, daim xoşbəxt, gününüzü görək. 

 
Həyat yolları 

(Nəvəm Ramoşa) 
 

Kövrək arzuların qanadlarıyla,  
Uçan xəyallarım ləçək-ləçəkdir. 
Bir gün xəyallarım gerçəyə dönüb,  
Sənin gözlərinə görünəcəkdir. 
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Dayanıb önündə gülümsəyəcəm,  
Səni xoşbəxtliklə təbrik edərəm. 
Buyur, tale üzünə güldü Ramilin. 
Uşaq tək gözünə baxacam sənin. 
 
Yaman darıxıram inan əzizim, 
Suallar içimdə nidaya dönür. 
Səsinlə sakitlik tapır ürəyim,  
Pıcıltın ən doğma sədaya dönür. 
 
Sən də darıxırsan balam, bilirəm,  
Bilirəm hicranın yükü yamandır. 
Bu yola çıxmışam artıq gəlirəm,  
Gözləmək üzməsin səni amandı. 

 
Unutmaq çətin 

(Laləmə) 
 

Sevgimiz sonsuzdur sevgimiz inan,  
Tək buna şahiddir böyük Yaradan. 
Sevgimiz tükəmməz, sevgimiz böyük,  
Odur ki, duracam bax, başı dim-dik. 
 
Mənim bu sevgimə canım da qurban. 
Çünki qəlbimdədir artıq hər bir an. 
Kaş ki, ayrılmayaq Tanrım, heç zaman,  
Qoy bu istəyimiz bitməsin bir an. 
 
Mənim bəxt ulduzum tər çiçəyimsən,  
Həm qəlbi təmizim, həm göyçəyimsən. 
Həm doğma qızımsan, bax gerçəyimsən,  
Qoy bizi qorusun Ulu Yaradan 
Səni unutmaram Laləm heç bir an. 
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Ruslan 
 

Tərifin sığmaz ki, kitaba sözə 
Gözəl əxlaqınla gəlməyəsən gözə 
Tutduğun mövqeylə aləmi bəzə 
Halal yol tutmusan yüz yaşa Ruslan,  
Əziyyətin, zəhmətin heç getməsin boşa Ruslan. 
Halal zəhmətinlə hər gün insanlarla təmasdasan,  
Hər işində, əməlində sakitcəsən, asdasan, 
O qədər dəqiqsən ki, elə bil ki, postdasan, 
Bu davranışla inan çox xoşbəxt olacaqsan, 
Qanacaqlı insanlardan təşəkkür alacaqsan. 
 
İşinin başındasan hər gələnə baxmazsan,  
Bəzi gənclər kimi, hər çuxura axmazsan, 
Nə də ki, boş mənasız sözləri qafana taxmazsan. 
Sakitcə gələnlərə hörmətlə yanaşarsan,  
Nə şitlik eləmirsən, nə də ki, heç çaşmırsan. 
 
Dünyada kaş hamı sən tək olaydı, 
Yaddaşda, xatirdə beləcə iz salaydı, 
Halal zəhmətiylə sən tək gözlərdə ucalaydı, 
Atan İman kimi bax başı dik qalaydı, 
İnsanlarla təmasda dili uzun olaydı. 
 
Odur ki, xeyir duası sənə şer qəzəldən, 
Çünki şairədir bu gəlir əldən. 
Atan İman, anan Zinyət səndən güc alsın, 
Sənin tək qeyrət rəmzi ilə qardaşların ucalsın. 
Gözəl ailən, balaların üzü gülsün, 
Sənin bu təmiz niyyətin dəyərin Tanrım versin. 
 
Balaların Aygün, Günay, Tunarla, 
Bir ömür xoşbəxt yaşa sən. 
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Gözəl xanımın Gülnayməylə,  
Sağlam qocalasan Ruslan qoşa sən, 
Bu gözəl diləklərimlə yaşa, yaşa, yaşa sən. 
 
Ay Ruslan mərdliyi sən vermə əldən, 
Çünki xeyir gəlməz pisliyə eldən. 
Həyat mərdə arxa, namərdə qənim, 
Sarıgül Yağmur görüb bunu əzəldən. 

 
Qonşum Nabat 

 
Dəyərli qonşum Nabat,  
Səni hər arzuna çat. 
Pislikləri başından at 
Səni sıxmasın həyat. 
 
Arzum budur muradına çatasan,  
Narahat günlərin daşın atasan,  
Yatanda evində rahat yatasan. 
Səni bu zamanda sıxmasın həyat. 
 
Səni sıxmasın həyat, 
Nabat hər arzuna çat, 
Ol Allaha amanat, 
Neçədi yaşın Nabat? 
Vəfanla yüz yaşa çat. 

 
Həyatda göstərirəm sözlə olan mərifətimi, 
Mənə dəyəri olanlar da verir qiymətini, 
Çünki mən gərəksizin istəmirəm söhbətini, 
Hər bir insan kamalıyla yaşadar şəxsiyyətini. 
 
Ömür karvanın ötən illəri,  
Yaşının üstünə qoy yaş gətirsin 
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Açılsın bağçanda qönçə güllərin. 
Hər bahar kədəri səndən ötürsün,  
Ağrı-acıları səndən götürsün,  
Ömrünü yüz yaşa sağlam gətirsin. 
Sarıgül Yagmuru cuşə gətirsin. 

 
A qardaş 

 
Sən ey dünya görmüş zəhmətkeş qardaş, 
Gənc yaşdan tanışıq, bax keçsə də yaş, 
Yoldaşın Zinyətlə də qonşu kimi, 
Xeyirdə, şərdə də oluruq yoldaş. 
 
Ay İman, xalqımın zəhmətkeş oğlusan,  
Sevdiyin Zinyətinə gözəl həyat qurmusan, 
Dəyərli oğulların dalında da durmusan. 
Həyat boyu gözəllikdən zövq alasan, 
Tanrının sevimli qulu olasan. 
 
Gəlirdən, çıxardan vardır xəbərin, 
Təmiz söz deməyə çoxdur hünərin, 
Şərəflə doldurdun həyat dəftərin. 
Ailədə də sözün keçərli qardaş, 
Tanrı mükafatıdır Zinyət sənə yoldaş. 
 
Sən hələ də zəhmətə qatlaşırsan, 
Oğulların Xəqaniylə, Elmanla, Ruslanla,  
Bu yolda əl-ələ dostlaşırsan. 
Bir ailə babası kimi ürəklə yanaşırsan, 
Arzumdur ki, əməyin itməsin İman qardaş, 
Bu ömür yolunda xoşbəxtlik olsun sənə yoldaş. 
 
Sarıgül Yağmur deyər sözün düzünü, 
Görəsən sən yaşının sağlam canla yüzünü, 
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Görəsən ətrafında doğmaların üzünü. 
Bizdə gələk təbrikə səni ay İman qardaş, 
Bizi sevməyənlərin başına olaq bir daş, 
Nə edək Allah yaradıb deyirik, a qardaş. 

 
Ehtiyacım var sənə 

(Asəfin 70- illiyi münasibətilə) 
 

Həyatımın bəzəyi, fəxr edirəm səninlə, 
Mülayimləş, kobud olma mənimlə, 
Mənalı bir ömür keçdik səninlə. 
Üç övladı bəxş elədik həyata, 
Mən cəfakeş ana oldum, sən də dəyərli ata. 
 
Sənsən mənim tək arzum, tək diləyim, 
Ağrıdığım dar günümdə gərəyim, 
Asəf halal olsun sənə əməyim. 
Cəkmə siqareti, ziyandır sənə, 
Bunu deyəcəyəm mən dönə-dönə, 
Cünki mənim ehtiyacım var sənə. 
 
Yığılmır yollardan fikrim, xəyalım, 
Görən qəriblikdə kimim var mənim. 
Hamıya xoş gələn sözüm, söhbətim, 
Özümü ağladan qəmim var mənim. 
Cünki dərd yüklü bir gəmim vardır, 
O gəmi yükündə dörd növ xəstəliyim qübardır. 
Amma ki, dəstəksən ehtiyacım var sənə, 
Qoy bizi qorusun Ulu Kimsənə. 
 
Sarıgül Yağmur səni səslər düzlüyə, 
Yetmişin mübarək, gedək yüzlüyə. 
Bir-birmizin sağlamlığın izliyək, 
Övladlar da ürəkli qocalsınlar, 
Baxıb bizim sevgiyə güc alsınlar. 
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Həşim həkim 
 

Həşim həkim sənlə qonşu olmuşam, 
Yaşlanmışam indi yaşa dolmuşam, 
Başımda dumanlar içində qalmışam. 
Bəlkə bir çarə qılasan başıma, 
Vaxtsız əcəl gəlir mənim qarşıma. 
 
Götür sinəm üstən bu ağır dağı, 
Qıyma bir ocağın sönsün çırağı, 
Məsləhətinlə Asəfin sən ol dayağı. 
Mənli yaşamağa vardır marağı, 
Bizik bu yaşda bir-birimizin arxa-dayağı. 
 
Həyatın bu şirin, bu yetgin çağı, 
Gözəl bir insan tək gəl ol dayağı. 
Sənsən Naftalanın məşhur insanı, 
Gözəl bir ailənin şahı sultanı. 
 
Göyçək həkim kimi gözəl yarın var, 
Bəhruz, Fariz kimi istedadlı balaların var. 
Qoy onlarla fəxr etsin sizi tanıyanlar, 
Çünki bu balalarda sənin özəl payın var.  
Həşim həkim qoy sizi qorusun Ulu Pərvərdigar, 
Bu şer də Sarıgül Yağmurdan sizə yadigar. 

 
Ailə atası 

 
Bir ömür yaşamaq olubdu çətin,  
Ailə atası tək oldu zəhmətin. 
Çəksən də illərin sən əziyyətin,  
Samir tək oğulun yetişdi mətin,  
Tanrı versin balaların qismətin. 
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İnsanlıq qanıyla yoğrulmuşuq biz,  
Mərdlik qarşısında dayanmışıq düz,  
Sizin tək mərifətli insanlar, Bəylər qardaş. 
Bu qərib könlümə salıb doğma iz,  
Səni daim görmüşəm qəlbi təmiz. 
 
İllərdir qonşu tək mehriban olub,  
Bir şəhərdə işləyib yaşa dolub,  
Gözəl balalarının müəllimi olub,  
Onların qəlbinə xoş iz salmışam. 
Bax beləcə yaxın, doğma qalmışam. 
Naqilə müəlliməylə iş yoldaşı olmuşam. 
 
Yüksək mənəviyyatlı balaların var. 
Onlarla fəxr elə daim ye nübar 
Bir ömürü zəhmətlə, alın təriylə 
Bax belə yüz yaşa qəlbində vüqar. 
Sarıgül Yağmur bacın səni alqışlar. 
 

Aylinim 
 

Bu bir tale yükü biz daşıyırıq, 
Alın yazısını biz yaşıyırıq, 
Hərdən qaysaqlı yaranı qaşıyırıq. 
Kaş ki, bu ayrılıq çataydı sona, 
Xoşbəxtlik mələyi çiyninə qona, 
Bu həsrət, bu özləm tez çata sona, 
Aylinimi birlikdə böyüdə ata-ana. 
 
Könlüm istərdi ki, hər ayım, ilim, 
Sənlə birgə keçəydi gözəl Aylinim. 
Sən könül bağımda bitən çiçəksən, 
Həm həssassan, həm də bir az kövrəksən. 
Aylinim, sən hamımıza gərəksən, 
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Kaş ki, bunu duya biləsən Aylin. 
Hər məni görəndə güləsən Aylin, 
Hərdən çıxıb bizə gələsən Aylin. 
Sarıgül Yağmura nənə deyəsən Aylin. 

 
Zəhmətkeş insan 

(Ocaqverdi Hidayətovun ad gününə həsr edilir) 
 

İnsan kimi insansan, 
Səviyyəli, qabiliyyətli, təmiz bir ailə kimi 
Daim yadda qalansan, 
Bax elə ona görə bu təbriki qazan sən. 
 
Bu gün ad günündür, ay Ocaqverdi, 
Düşündüm bu günü tarixə salım, 
16, 6, 1966, 2016 rəqəmlərini,  
Maraqlı faktor tək yaddaşa salım, 
Özüm də bu xidmətlə qonağın olum. 
 
Müqəddəs bir babanın övladısan sən də, 
Mən də qürur duyuram həm Xəzəllə, həm sənlə, 
Mənəviyyatca təmiz, gözəl ailəsən sən də, 
Övladların fəxr etsin hər yerdə söz düşəndə. 
 
Halal zəhmət əyarın olubdu gənc yaşından, 
Heç kəs çıxara bilməz bu olanı başından. 
Heç yerdə geri qalmır dostundan, yoldaşından 
Çünki halal çörəkdir bu ailənin məramı 
Onun xanımı Xəzəl heç sevməyir haramı 
Bir yerdə işləmişik, onu tanıyır hamı. 
 
Ay Ocaqverdi, bu ad günün mübarək, 
Əziz oğlun Fərahimin toy gününü də görək, 
Nəvələrin Xalidə və Zəhranın xoşbəxt taleyin görək. 
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Sən çox gözəl insansan bunu qoy hamı bilsin, 
Bu şe"r hədiyyəmlə sevənlərin sevinsin. 
 
Yaraşıqlı, ağıllı Fərahimə xoş dilək, 
Bir gün yığışaraq biz onun toyuna gələk. 
Sarıgül Yağmur desin oğlan toyun mübarək, 
Ay Ocaqverdi, səni daima xoşbəxt görək. 
Çünki sən qazanırsan halal zəhmətlə çörək, 
Sevənlərinlə birgə 100 yaşını qeyd edək, 
Amin, amin ay oğul amin deyək. 

 
Aliyəm 

 
Gözəlliyi, təravəti üzündə, 
Danışdıqca sevinc yağar gözündən, 
Daimi bir cəsarət var sözündə, 
Odur ki, hörmətlidir el gözündə. 
Arzum budur xoşbəxt yaşa Aliyəm, 
Əməyin getməsin boşa Aliyəm. 
 
Əməyiylə, hünəriylə ucalar, 
Əlçatmayan zirvələrdən var olar, 
Bala bəslər, nəvələrdən güc alar. 
Asiminlə qoşa yaşa Aliyəm, 
Ayağın dəyməsin daşa Aliyəm. 
 
Sinəsində məhəbbəti bitməyir, 
Bağladığı əhdi- peyman itməyir, 
Haqsızlıqla könlü yola getməyir. 
Nadanlara fikir verməz Aliyəm, 
Layiqsizdən söz götürməz Aliyəm. 
 
Məlahət var o işvəli gözündə, 
Kişi-kişi mərd dayanar sözündə, 
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Ana kimi bu dünyanın köksündə. 
Gözəl, özəl iz qoyubdu Aliyəm, 
Sarıgül Yağmur deməyə söz qoyubdu Aliyəm, 
Xanımlığı ilə dünyamda iz qoyubdu Aliyəm. 
 

Pərvanəmə 
 

İstər səni hər tədbirdə ürəyim, 
Ay niyyətli gözəl, qəlbi kövrəyim, 
Tanrıdan xoşbəxtlikdir sənə diləyi. 
Vaqifinlə yaşa qoşa Pərvanəm, 
Bir ömrü şərəflə yaşa Pərvanəm. 
 
Eşitmişəm poeziya sevənsən, 
Duyğulusan, ilahidə görənsən, 
Bu müqəddəs bir amaldır güvən sən, 
Mehdidən, Hüseyindən arzuna çatarsan. 
 
Nərgizinlə sən rahatlıq taparsan, 
Doğma Şəbnəmimdir hey səni öyən, 
Bax həyat belədir gərdişdir deyən, 
Gözəl Pərvanə Vaqifinlə sənə bir ömür uğurlar. 

 
Şəbnəmə 

 
Arzumdur hər xoşbəxtlikdə, 
Tanrım pay versin sənə, 
Biz də şərik olaq, 
Şükr edək dönə-dönə. 
 
Məni duyğulandırır sənin həzin keçmişin, 
Gözəl təsadüfdür sənin gəlişin. 
Məni riqqətə gətirir sənin mənalı gülüşün, 
Arzum budur ay Şəbnəm avand olsun hər işin. 
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Düzdü xatirələr də nağılın bir tayıdır, 
Yaşanan hər bir an bizə tanrı payıdır, 
Düşünmə ki, evində olduğun əmidir ya dayıdır. 
Çünki sən mənim ruh əkizimsən, 
Həm qohumum, həm doğmam, həm də ki əzizimsən. 
 
Nailə, Mehdi kimi dəyərli insanlar, 
Pərvanəm şükür ki, həyatında var. 
Odur ki, Vüsalınla daim xoşbəxt olasan, 
Həsən, Fərid gözəl ana paylarınla alasan. 
Çünki həm zəkalı, həm əxlaqlı həm də gözəl balasan, 
Sarıgül Yağmuru da daim yada salasan. 

 
Azər həkim 

(Sevimli şagirdim diş həkimi Azərə həsr olunur) 
 

Azər həkim, alicənab oğulsan, 
İnsanlıq dasdanında çox şirin bir nağılsan. 
Həm bilikli, ləyaqətli, gözü tox, 
Allah səni bu elə görməsin çox. 
 
El içində nüfuzlusan, üzün ağ, 
Yüz il xoşbəxt yaşa olsun canın sağ, 
Xata-bəla olsun ailəndən uzağ. 
Allah səni ailənə bağışlasın, 
Ailəni də nəzərində saxlasın. 
 
Azər həkim, elin səndən güc alsın, 
Sevənlərin sənlə birgə qocalsın. 
Gəncliyini vəsf etdiyin Vətəndə, 
Hər yerdə şöhrət heykəlin ucalsın. 
 
Yaşa Azər Aybəniz gülünlə yaşa sən, 
Elşəndən, Ayşəndən sevinəsən qoşa sən. 
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Ömür yollarınız çiçəkli olsun, 
Ailə büdcəniz ruziylə dolsun, 
Sizi bəlalardan Allah qorusun. 
 
Sarıgül Yağmur müəllimin olmuşdur, 
Gözlərinin önündə yaşa dolmuşdur, 
Siz tək balaların vəsfini kitablara salmışdır. 
İndisə budur fəxr edirəm səninlə, 
Poetik dünyaya gedirəm səninlə, 
Tarixləşən yaddaşa imza edirəm səninlə. 

 
Təsadüf 

 
İbrahim, xalqımın zəhmətkeş oğlusan, 
Sevimli Bəsdi ananın göz işığı barısan. 
Həyatını bəzəyəcək biri ilə, 
Xoşbəxt yaşa birgə ömür, yolu sən. 
 
Bu həyatdan doyunca kam alasan, 
Xalqımızçün sən alınmaz qalasan, 
Ləyaqətli, çox da təmiz balasan, 
Gözəl ömür yolunla həyatda iz salasan. 
 
Sən mənim gözümdə saf bir həqiqət, 
Səndə vardır həm tərbiyə, mərifət. 
Ürəyimə bahar ruhu gətirdin, 
Ay İbrahim, sənin toyunu görək, 
Halay çəkək Tahirlə, Fəziləylə gərək. 
 
Sarıgül Yağmur yaddaşa iz salandı, 
Səni görcək qəlbimdə ocaq yandı, 
Yoldaşım Asəf də insan tanıyandı. 
Odur ki doğmalaşdın bir anda, 
Bax bu şe"rim də yarandı o anda, 
Mən sevinərəm yada salınanda. 
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İradənin İradəsi 
(İradə xanımın nəvəsinə) 

 
İradənin İradəsi, 
Nənələrin göz didəsi, 
Bax daima gəlsin səsi. 
O bir nəslin göz didəsi, 
Çox şirin qızdı bu qız, 
İşvədi nazdı bu qız. 
 
Kimi görsə sevinər, 
Əl, qol atar əylənər, 
Əzizləri öyünər, 
Şükür xoşbəxt görünər. 
Şirin baladı bu qız, 
Dərdə dəvadı bu qız. 
 
İradə nənənin sevinci, 
Bu qız parlaq bir inci, 
İradə-Təhməzin nadinci. 
Aysel, bundan az inci 
Çünki gözəldi bu qız 
Ailədə özəldi bu qız. 
 
Sevinərdi Malik baban, 
Yeri olsun cənnət məkan, 
Sevir səni bibin Fidan. 
Dayın Tofiq, bibin Aygün, 
Sevinirlər gördüyü an. 
 
Sevir səni Sevinc nənən, 
Çün onunda nəvəsisən, 
Bu xoş gündə İradə nənənin. 
Şairə dosdu, Sarıgül Yağmur, 
Vəsf edəcək səni hər il. 
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Sevimli Ayxan 
 

Sevgi, məhəbbətin, təmiz əxlaqın, 
Təmiz meyvəsisən əziz Ayxanım. 
Ən gözəl nəğmədir varlığın sənin, 
Sən ilk nəvəsisən Təvəkkülün, Şəhlanın. 
 
İstəklə, ürəklə oxşa onları, 
Sənsən Asimim, Aliyənin vüqarı. 
Şirincə dayı payısan Cəlalın, 
Gözümdə ayrı aləmsən Ayxanım. 
 
Sənsiz ləzzəti yox meşənin, dağın, 
O gözəl yerlərdir sənin oylağın, 
Gün gələr bir gözəl qız olar qəlb qonağın. 
Onda elçiliyə gedərik canım, 
Ən ümdə arzusudur nənən bu Şəhlanın. 
 
Ən böyük zirvələri fəth edəsən, 
Xoşbəxt ömür yoluyla gedəsən, 
Təvəkkülü xoşbəxt ulu baba edəsən. 
Nəslinin fəxridir Təvəkkül baban, 
Ona can sağlığı diləyimdir Tanrıdan. 
 
Asim ata qoy səninlə fəxr etsin, 
Yüksək naliyyətlərinin ardınca getsin, 
Əziz atan kimi bunu haqq etsin. 
Çünki Aliyənin can yoldaşıdır, 
Arzularına şərik, ürəyinin başıdır. 
 
O körpəcə Aysu sənin bacındır, 
Gözəl əxlaqıyla baş tacındır, 
Sənlə fəxr edəndir çünki bacındır. 
Sarıgül xanımdan bu şer sənə hədiyyəm olsun, 
Tarixləşən kitabımda sənə uğurlar olsun, 
Xəta-bəlalardan səni Tanrım qorusun. 
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Ceyranım 
 

Ceyranım, qəlbimdə özəl yerin var, 
Ürəyimdə aşır-daşır arzular. 
Xəyallarca görüşürük Ceyranım, 
Xəyalları reallaşdırmaq olar. 
 
Sən bizə gələrsən, mən də ki, sizə, 
Oturub dərdləşərik üz-üzə. 
Nə zaman ki, biz gəlirik göz-gözə, 
Şirin duyğuları qarşılaşdırmaq olar. 
 
Sənsiz gözlərimdə virandı dünya, 
O şaqrat gülüşü özləyəcəyəm. 
Sənin gəlişinlə güldü gözlərim, 
Sarıgül Yağmurun düzüldü sözləri, 
Səni ömrüm boyu gözləyəcəyəm. 

 
Bir yol yoldaşım 

 
Sonsuz arzularla yaşayır insan, 
Təsadüfi yolculuq bizi rast saldı o an. 
Yol boyu danışdıq sözdən, qəzəldən, 
Sanki tanış idik biz lap əzəldən. 
 
Təbiətdə həyat mövcud olandan, 
Yaranan can atar yaşamaq üçün. 
Sabahın tələbin hiss edib bəzən, 
Dünənin yükünü daşıyür bu gün. 
 
İnsan ürəyinin aynası gözdür, 
Ordan gələn işıq alovdur, közdür. 
Yol boyu poetik anlar yaşadıq, 
Yolculuqdan razı qaldıq bu düzdür 
Onunçün ay İlkin, xatirin əzizdir. 
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Azəri yurdunun oğlusan sən də, 
Fəxr edəcəm hər səndən söz düşəndə, 
Hərdən yolun düşsə bax sizin kəndə. 
Orada bizim doğmaların da yurdu var, 
Qoy səni qorusun o Pərvərdigar, 
 
Necə gəlir, necə keçir bu günlər, 
Neçə-neçə açılmayan düyünlər, 
Sarıgül Yağmurçün dəyərli bu günlər. 
Qoy biz rastlaşdırsın toy düyünlər, 
Həmişə qismətimiz olsun xoş günlər. 

 
Gülverdi qardaşıma 

 
İnanıb insani sədaqətinə, 
Mərifətli insan tək ünsiyyətinə, 
Milli dəyərlərin ülviyyətinə, 
Səni sadiq gördüm, Gülverdi qardaş. 
 
Mənimlə, ailəmlə ünsiyyət qurdun, 
Qeyrətli insan tək qulluqda durdun, 
Ailənə, sədaqətinlə qəlbimdə yuva qurdun. 
Uğurlu, radarsız yolların olsun, 
Səni xətalardan Allah qorusun. 
 
Saf övladlar yetişdirmisiz qoy üzünüz ağ olsun. 
Oğlanların Sərdar, Seyfəddin, Qurban, 
Birdə Saməddin sağ olsun. 
Qəhrəman ana tək Zərbab xanımın. 
Daima sizlərlə keyfi çağ olsun, 
Altı qız ətrafda qoy çıraq olsun, 
Hər yerdə işiniz qoy avand olsun. 
 
Əminə, Rəsmiyə, Aygün və Həyat, 
Dilrubə, Məhluqə gəl anaya çat, 
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Qoy sizi sıxmasın bu gərgin həyat. 
Nəvələrdən də xoş gün görəsən, 
Sevimli Zərbabınla bizə də qonaq gələsən. 
 
Düzdür tutduğun yol, haqdır diləyin, 
Əqidən təmizdir, safdır ürəyin, 
Sarıgül Yağmur deyər yerinə yetsin, 
Allahdan umduğun hər bir isdəyin. 
Ailənin başından əksik olma sən, 
Ay qardaş, heç bir vaxt darda qalma sən. 

 
 

Yaxşı ki, dünyada vardır yaxşılar 
 

Yaxşı ki, dünyada vardır yaxşılar, 
Yoxsa bu gözəllik yalan olardı. 
Gözəl münasibət, bir də ləyaqət, 
Qiymətsiz olardı, yalan olardı. 
 
Əzəmətli bir qüdrət var adında, 
İşində realsan el qızınar odunda, 
Ay Şəhriyar, yaxşı saxla yadında, 
Düzlük müqəddəslik o yoldasan sən. 
 
Xeyirxahlıq olsun sənin vərdişin, 
İnsanlığı sevindirsin hər işin, 
Əzbər olsun qoy dillərdə gərdişin, 
Sənə inanıram o yoldasan sən. 
 
Sarıgül Yağmur deyir istəyini, sözünü, 
Xoş təbəssüm qoy bəzəsin üzünü, 
Ədalət yolunda danış sözün düzünü, 
Mənim ümidim var o yoldasan sən. 
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Gözümüz aydın 
 

Sən mənim canımsan, qolum qanadım, 
Səninlə ucalır hər yerdə adım, 
İstəyirəm fəxr etdiyim bu adın, 
Kölgəsində böyük nəsil ucalsın, 
Abduləziz balam Tanrıdan güc alsın. 
 
Bu həyat yolunda dayandım mənim, 
Gördüm elm öyrənmək çətindir, çətin, 
İtirmədim müəllimlərin diqqətin, 
Qazandın qeyrətlə elin hörmətin, 
Əməyin itməsin ay Abduləziz. 
 
Atanın əziyyətin yerə vurmadın, 
Ananın o həssas qəlbini qırmadın, 
Qardaşın ehtibarın uçurmadın, 
Babaların, nənələrin ümidlərin uçurmadın. 
Sənin əməyin itməsin ay bala, 
Səni heç bir sıradan qalma dala. 
 
Ulu Tanrım qorusun səni hər bir bəladan, 
Qoy uzun ömür versin sənə bizi Yaradan, 
İndi özünü qoru, yaddan gələn xatadan. 
El-obana xeyir ver elə bizi bəxtiyar, 
İndi göstərər tale qarşıda görək nə var, 
Sarıgül nənən sənə diləyir bax uğurlar. 

 
Zeytun gözlü Sədaqətim 

 
Sənlə çox tutur söhbətim, 
Hər bir işdə sən ol mətin. 
Arzum budur səni xoşbəxt olasan, 
Bir ömür beləcə gözəl qalasan. 
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Sədaqət, hamıyala xoş ülfətlisən, 
Ailənə, dostuna sədaqətlisən, 
Yaxından tanıdım çox mərifətlisən, 
Arzum budur səni xoşbəxt olasan 
Çünki çox şirinsən, gözəl balasan. 

 
A Aydın müəllim 

 
Aydın müəllim hər arzuna çatasan sən, 
Xatirə xanımla birgə ömür yaşa sən, 
Pərviz, Şəmsi və Nurlanla yarı, yaşa sən. 
Çünki ləyaqətli gözəl atasan, 
Mənəvi dünyası zəngin atasan, 
Gözəl gözlü Xatirənlə  
Çətinlikləri boynundan atasan, 
Bütün arzularına çatasan, Amin 
Ən xoş diləklərim səninlə və gözəl ailənlə olsun 
Həyatın xoş anlarla zəngin olsun. 
 
Narahat günlərin daşın atasan 
Xatirənlə hər arzuna çatasan 
Çünki ləyaqətli, gözəl atasan 
Pərviz, Şəmsi, Nurlanından sevinəsən güləsən 
Çətin günləri yaddaşdan siləsən 
Ürəyin istəyəndə bizə gələsən 
Çünki xatirin əzizdi yanımızda. 

 
Vasif həkim 

 
Bu doğma torpağın oğlusan səndə, 
Səninlə qürur duyuram hər səndən söz düşəndə, 
Çox özəl diqqət və nəzakətlilik var sən də, 
Səni xoşbəxt yaşayasan Vasif doğma Vətəndə. 
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Vasif həkim alnın açıq, üzün ağ, 
Yüz il xoşbəxt yaşa, olsun canın sağ, 
Sən olasan bədnəzərlərdən uzaq. 
Ailə və elin gözündə böyüksən, ucadan uca, 
Çünki el içində qəlbin təmiz, üzün ağ. 
Hamı bilir bacarıqlı həkimsən, 
Vəzifənə ləyaqətlə təhkimsən, 
Qapına gələnə sormadan kimsən. 
Qayğı, diqqətini verirsən həkim, 
Səndən inciməyib inan heçcə kim. 
 
Yaxşı işin üçün sağ ol deyirəm, 
İnsanlığın önündə baş da əyirəm, 
Sarıgül Yağmuram düzün deyirəm. 
Səni unutmaram ay Vasif həkim, 
Şerim sənə qalsın yadigar həkim. 

 
Görüş günü 

(Nigar xanıma) 
 

Nəsil kökü ilə yaxşı ad alan, 
Dünya görüşüylə yaddaşda qalan, 
Şerə, sənətə marağı olan, 
Bir gözəl nigarla görüşdüm bu gün. 
 
Gözündən oxunar qəm gizlədənin, 
Qəlbinə dəyilməz qəlbi zədənin, 
Bu dünya belədir gəlib-gedənin, 
Duyduğun yazmaqla söz qurtararmı. 
 
Ey yayın yağışı yağ narın-narın, 
Təmizlə sinəsin düzün, dağların, 
Barını təmizlə bizim bağların. 
İnsanın da öz balasıymış, 
Bala insanın dövləti varıymış. 
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Sordum gözəl Nigar özündən danış, 
Qəlbində qaynayan sözündən danış, 
Dərində qüssəli gözündən danış. 
Dedi fəxr etdiyim Aynur qızımdı, 
Mənim fərəhindi, canım gözümdü. 
 
Aynur bala alimdi, güclü bioloq, 
Tanrı qismətimdir, uğuru da cox, 
Ağıllı, tərbiyəli, həm də gözü tox. 
Taleyin xoş olsun, biz də sevinək, 
Nigar xanım Aynurun xoş günün görək, 
Biz də qohum kimi qəlbdən sevinək. 
 
Sarıgül Yağmur, səndən ilham alıbdı, 
Gözəl auranı yada salıbdı, 
Yaddaşımda mələk kimi qalıbdı. 
Xoşbəxt olsun Ədaləti, Reyhanı, 
Mənlə tanış etdi sən tək insanı, 
Tez-tez xatırlarsan sən Naftalanı. 
 
Səni unutmaz bu şairə xanım, 
Qəlbimdə yerin var ay Nigar xanım. 
Ay Nigar, qəlbimdə özəl yerin var, 
Qoy səni qorusun o Pərvərdigar. 
Sənlə təmas qurdum təmiz niyyətlə, 
Bir ömür sürürsən adla, qeyrətlə. 
Yaxşı ki, doğmasan sən Ədalətlə, 
Yoxsa kənar səni necə görərdim. 
O özəl duyğuna dəyər verərdim, 
A alim qızım Aynurdan necə bəhs edərdim. 
İlahi payı istedadlı Aynuru necə vəsf edərdim? 
Bu ilahi hikmətidir, Sarıgül Yağmurun qismətidir. 
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Reyhan 
 

Reyhan keçməkeşli həyat yolu keçmisəm, 
Vəsf etməli həyat yolu seçmisəm. 
Gözəl Reyhanla, Nigarla, Orxanla, Xanımı, 
Mənalı toplumda bir çay içmişəm, 
Poetik bir yolla qəlblərə köçmüşəm. 
 
Bu görüşün təsiri ilə sizi də vəsf edəcəm, 
Növbəti kitabımda sizdən də bəbs edəcəm, 
Sarıgül Yağmuram mən haqq yoluyla gedəcəm, 
Qiymətli insanları daima vəsf edəcəm. 

 
Sevimli Aytənə 26 may 
(Ad günü münasibətilə) 

 
26 may sənin doğum günündü, 
Ürəkdən mən səni alqışlayıram. 
Tərifə, Rahilə iştirakıyla, 
Bu şeri sənə bağışlayıram. 
 
Dinlə ürəyimi danışdır bir an, 
Məhəbbət oduyla alışdır bir an, 
Duyğuya sevgini qarışdır bir an. 
Ad günün şad günün olsun ay quzum, 
Qoy xoşbəxtlik olsun sənə pay qızım. 
 
Ay gözəl Aytənim xatirin var məndə, 
Sən zəkalı bir övladsan Vətəndə. 
Rauf, Əli qardaşlara istəyi vardır sənin, 
Səni tanıdığımçün inan sevindim məndə, 
Daim xoşbəxt gəzəsən bu mübarək Vətəndə. 
 
Bu gün istəklər bulaq tək qaynasın, 
Şad günündə hamı çalsın oynasın, 
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Tərifə anan gözəl xonça bağlasın. 
Ad günün daima şad günün olsun, 
Səni bədnəzərdən Allah qorusun. 
 
Xəqanin ürəkdən, qəlbdən sevinsin, 
Mənalı gözləri daima gülsün. 
Esma balan daim sizlə öyünsün Aytən, 
Ad günün şad günün olsun, 
Sarıgül Yağmur qoy vəsf etsin səni. 

 
Sən mələkmisən 
(Aybəniz xanıma) 

 
Gözlər qəlbin aynasıdır deyiblər, 
Aynadan dünyaya baxmaq istərəm. 
Gözlər ki, aldatmaz bu bir qaydadır, 
Həyata gözündə baxmaq istərəm. 
 
O qədər mənalı baxışların var, 
Əsən küləyin səsində səni aradım, 
Hər gələn baharda, hər bitən nübarda səni araram. 
Həzin bir duyğu var baxışların, 
Aybənizim, mələyim, səni unutmaram. 
 
Dağ çayının şəlaləsi tək bərraq və safsan, 
Hər axşam damlada səni araram. 
Gecələr yuxumdasan, gündüzlər xəyalımda, 
Çünki baxışlarını unuda bilmirəm, 
O doğma baxışların xəfif axışlarını. 
 
Sarıgül Yağmur deyər sözün düzünü, 
Tanrım bədnəzərdən qorusun o gözəl üzünü, 
Xoşbəxt yaşa 90-nını, yüzünü. 
Onda oxuyarsan rəhmət bu şeri yazana, 
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İndisə uğurlar dilə səni vəsf edən ozana. 
Aybənizim, sevimli Azər ailəsinin bəzəyisən sən, 
Bir cüt doğma balaların nəfəsisən sən, 
Bir şirin nənə kimi də həvəslisən sən. 
Zəhmətkeş ailənin üsdə əsdiyi, 
Tər bahar gülünün qönçəsisən sən, 
Qoy Allah qorusun xatadan səni, 
Daim bəzəyəsən Vətən gülşənin. 

 
Tale yazısı 

 
Bəzən yorulursan sözlə, söhbətlə, 
Müştəriləri qarşılayırsan hörmətlə, 
Baxıb şəxsiyyətə, həm də diqqətlə, 
İnsanlığa xas olan bir cəhətlə, 
Səni belə gördüm, ay İlqar bala, 
Səni və ailəni qorusun Allahu-tala. 
 
Bu nə xoş təsadüf, bu nə əməldi, 
İlqar bala ilə işimiz rast gəldi, 
Bircə saat sonra mebel qapıya gəldi, 
Əhval ruhiyyəmiz daha da yüksəldi. 
 
O təəssürat və fərqli baxışla, 
İçimdə bir duyğu keçdi alqışla. 
Dedim ay şairə bu dəyərli insana, 
Yazdığım kitabdan birin bağışla. 
Qələmi istəyib adını sordum, 
Oturub kitaba imzamı qoydum. 
 
Bəli, qoca dünya hər şey qismətdi, 
Tale yazısı da böyük hikmətdi. 
Onun kitaba ani baxışı, 
Təqdimdən sonrakı o davranışı, 
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Şairə qayğıdır, həm də hörmətdi. 
Məni ona bağlayan da bu diqqətdi, 
İlqar insanlıqçün böyük nemətdi. 
 
Bu dünyada yollar yolçular çoxdur, 
Ən gözəli, müqəddəsi oxucu qəlbinə gedəndir. 
Bu yola çıxmaq üçün gərək qəlbləri duyasan, 
Bir baxış titrəyişiylə sən onu qavrayasan. 
 
Sonra bu istəkləri poetik dillə vəsf edib, 
Ürək qanında cilalayıb, göz yaşıyla suvarıb. 
Taleyin gözəl payı tək oxucuya qaytarasan, 
Sarıgül Yağmur xeyir duası alasan. 
Bu gözəlliyi haqq edəni tarixləşən yaddaşa salasan, 
Kitabınla, əsərlərinlə yaddaşlarda qalasan. 

 
Ay Eldar həkim 

(Elimin fəxri oğlu Eldar Rəhimova həsr olunur) 
 

Sağlamlığın keşiyində durursan, 
Sən xalqın qəlbində yuva qurursan, 
Doğma Vətən Boynəkər üçün Eldar qürursan. 
Tanrı səni nəzərində saxlasın, 
Allah səni ailənə bağışlasın. 
 
Böyüdük doğma kəndin bucağında, 
Hərəmiz bir müəllim ocağında, 
Yetişdik doğma, qohum qucağında. 
Bunlar olub xatirələr dənizi, 
Danışanda kövrəldir də bax, bizi. 
Azəri yurdunun oğlusan sən də, 
Fəxr edirəm hər səndən söz düşəndə. 
 
Deyirəm ay Eldar, kaş ki, gedərdik kəndə, 
Kəndimizə həsrət qaldıq sən də, mən də. 
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Süleyman dərəsi, o novlu bulaq, 
Yarqanlıqdan sonra o əyri bucaq. 
Görəsən açarmı o bizə qucaq, 
Düşmən tapdağındadı o doğma torpaq. 
 
Həm alimsən, həm loğmansan həm ata, 
Halal olsun Sənin kimi övlada, 
Ay Eldar, çatasan hər bir murada, 
Çünki qardaş, sən elimə gərəksən. 
 
Çox gözəl insan tək mənəvi dəstəksən, 
Doğma, əzizlərin səndən güc alsın, 
Səni xoşbəxt edib sənlə qocalsın. 
Gəncliyini həsr etdiyin Vətəndə, 
Bala, nəvələrin sən tək ucalsın. 
Sarıgül Yağmur da sizdən mənəvi güc alsın, 
Qubadlı, Boynəkər adı gələndə göylərə ucalsın. 

 
Ayrılıq 

 
Qərib könlüm sənsiz qaldı bu axşam, 
Sənli xəyallara daldım a Pünhan. 
Hey dolub boşalmaq gözlərə qaldı, 
Həsrətin sədasın aldım, a Pünhan. 
 
Sənsiz öz donunu dəyişdi ruhum, 
Qalxdı bir andaca göylərə ahım, 
Ermənin boyun mən yerə soxum. 
Mən Tap-Qaraqoyunluya necə çıxım, a Pünhan. 
 
O doğma baxışlar getmir gözümdən, 
Allam təsəllini doğma gözündən. 
Öpərəm nəvə- nəticənin üzündən, 
Xatırlaram sənli olan anları, 
Şair Pirkazlı xoş zamanları. 
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Ay Ehtibar 
 

Mənin etibarlı Ehtibarımsan, 
Mənəvi dəyərlim, həm vüqarımsan. 
Həm qardaş balası, bacı payımsan, 
Allahın nəzəri səninlə olsun. 
Ömür yolun xoşbəxtliklərlə dolsun. 
 
İstəkli Zülfiyənin qəlbini dinlə 
Oğulların Azər, Nəbi fəxr etsin sənlə. 
Hamıya örnək ol sədaqətinlə, 
Mənəvi dünyama sən rövnəq verdin. 
Ürəkdən səmimi şerimi dərdin. 
Mənə ürəyimcə çox diqqət verdin. 
 
Min nağıllı bu Naftalan torpağı, 
Naftalanın fəxridir bax bu Nəbi ocağı. 
Elçin tək, Etibar tək yanan çırağı, 
Xoşbəxtliklə daim gəlsin sorağı. 
 
Ay Ehtibar, mən bu yolu seçmişəm, 
Şeriyyət camından mən də içmişəm, 
Sarıgül Yağmuram, candan keçmişəm. 
Sizin tək dəyərli insanları vəsf edəcəm, 
Bu işdə də haqq yoluynan gedəcəm. 

 
Laləm 

 
Könül çiçəyim, bəzən dəli Kürüm, 
Bəhri Xəzərim, qırx bulağım, 
Gur şəlaləm, Laləm. 
 
Bəzən boynu bükük bənövşə payım, 
Dərin düşüncəm, 
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Havam, suyum, günəşim, 
Bir sözlə yaşamaq stimulum. 
 
Günəş üzlüm, gözəl gözlüm, 
Könül çiçəyim, ruhu göyçəyim. 
Saflıqda bəyaz Mələyim, 
Bir ömür gərəyim Laləm, 
Realım, gerçəyim. 

 
Zəngi litseyi 

 
Həyat yollarıyçın düzgün yerişi 
Çətin sınaqlara mənim yürüşü 
Elmdə, savadda qalib gəlişi 
Biz sənə borcluyuq, Zəngi litseyi. 
 
Bayram müəllim, milli dəyərlərin məcmusu səndə, 
Şərəfli ömür yolundasan doğma Vətəndə. 
Dövlətə sədaqət, dinə itaət, 
İnsanlıq da, ləyaqət də var səndə, 
Litsey rəhbəri kimi gözəl iz qoydun. 
 
Ata-anamız tək mehribanlığı, 
Pak təmiz insantək istiqanlığı, 
Bizə həsr etdilər bax cavanlığı. 
Zəngi litseyin müəllimləri, 
Bizə həsr etdilər uzun illəri. 
 
Kövrək addımlarla yollar getmişəm, 
Abdul əziz, Öməri sizə etibar etmişəm. 
Daim sizi vəsf etmək olub peşəm, 
Bunu şerlərimlə isbat etmişəm. 
Rəfiyyə müəlliməm, ey gözəl xanım, 
Sizi vəsf etmişəm bunu nə danım. 
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İndi Abduləziz imtahan versin, 
Litsey kollektivi xeyirli bar görsün. 
Əziz müəllimlərimiz xeyir dua versin, 
Müəllimlər xeyirli bir bar görsün, 
Valideyinlər də uğurlu həyacan görsün, 
Litsey kollektivi sağlam can görsün. 
 
Sarıgül Yağmur deyər əməyiniz itməsin, 
Xoşbəxtlik mələkləri heç sizi tərk etməsin. 
Şagirdlərdən sevinəsiz, güləsiz, 
Azad vətəndə xoşbəxt ömür sürəsiz, 
Zəngi litseyin daim zirvədə görəsiz. 

 
Vəfa 

 
Bir ömrü pay verib taleyin sənə, 
Qoy səni qorusun Ulu kimsənə, 
Ömür yolun bürünməsin duman-çənə. 
Bu ömür yolun xöşbəxt yaşa, ay Vəfa, 
Xoşbəxt həyat olsun sənə pay Vəfa. 
 
Vəfa xasiyyətin vardır adında, 
Qızınırsan ürəyinin odunda. 
Vardır el içində sənin hörmətin, 
Nabatınla itməsin heç zəhmətin. 
Bir ömür davam etsin bu məhəbbətin, 
Pozulmasın bu birliyin vəhdəti. 
 
Vətənin qeyrətli oğlusan sən də, 
Sənə hörmətim böyükdür qonşun tək məndə, 
Ailəcanlılıq milli dəyərdi səndə. 
Bax buna şahiddir tanıyan bəndə, 
Düzdü narahatlıq var Vətəndə. 
Amma qalib bizik sən buna inan, 
100 yaşa çat təbrik eşit o zaman. 
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A Pünhan 
 

Qərib həsrətiylə bu gün səhəri, 
Lap tezdən yoluna çıxdım şəhərin. 
İstədim dağların seyrinə dalam, 
Doğma Qubadlımı yadıma salam. 
İndi döyüşlərdə alınmaz qalam, 
Tap-qaraqoyunlu kəndidə mehman olam. 
 
Duman Talış dağlarına süründü, 
Doğma torpaq yaşıl nura büründü. 
Sonra birdən darvazanın önündə, 
Bir mələk gülüşlü insan göründü, 
Dünyam sanki gözəlliyə büründü. 
 
İdrakdır varlığın anası inan, 
Kamaldır müqəddəs yol tutan insan. 
Bu səhər geyinib evdən çixanda, 
Gördüm gülümsəyir təbiət bu an, 
Həmin gün qarşıma sən çıxdın, Pünhan. 
 
Yerlər də, göylər də, bu kainatda, 
Gözəlliyin əsəridir real həyatda. 
Könül bu dünyanı səyahət etsən, 
İlahi möcüzələrin seyr etsən. 
Hər yerdə hakimdir məhəbbət inan, 
Qəlbində məhəbbət yaşadır Pünhan. 
 
Bax bu keşməkeşli həyat yolunda, 
Yaşadır bir şair ruhu onu da, 
Teymur oğlu Pirkaz sevgisi o da. 
Unutmur çətində, darda da inan, 
Pirkaz sevgisiylə qururlu Pünhan. 
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Yaşanan mənalı illər xatirələr dənizidir, 
Dünyaya gələn balalar o məhəbbətin izidir. 
Şairin sevgisiylə hey gülümsəyən üzüdür, 
Hər an doğmalıq yağan o mənalı gözüdür. 
 
Ana kimi anadır balalarına Pünhan, 
Odur ki, əzizdir doğmalarına inan, 
Amma bəzi yaralar var deyil sağalan. 
Bu həyatın hər naxışı var inan, 
Böyük məhəbbətə sığınır Pünhan. 
 
Sevdiyim insanla yanaşısan sən, 
Səni sevən deyil bir yoldan ötən, 
Bir ömrü paylaşıbdı səninlə o tən. 
Həm şairdir, həm zəkalı bir insan, 
Onun böyük sevgisinə sən inan, 
Bu həyata nikbin gözlə bax Pünhan. 
 
Bir qərib Vətən həsrətiylə yanıram mən də, 
Zaman pərən-pərən salıb hərəni bir kəndə, 
Amma böyük eşqə sığınıb mən də. 
Kamillik yaşına çatmışam inan, 
Sarıgül Yağmur olmuşam keçdikcə zaman. 
Bizi sevdiklərimizdən sındırmasın böyük Yaradan, 
Əziz bacım Pünhan səni unutmaram bir an. 

 
Əziz İsrafilovlar ailəsinə 

 
Əziz balalarım, kitablarımda, 
Sizli anları, sizlə keçən zamanları. 
Sağlığımda təqdim etdiyim üçün, 
Çox xoşbəxtəm, bu xatirələr əbədiləşdi, tarixləşdi. 
 
Sizli, bizli zamanları, 
İndi tarixləşən anları xatırlayıram. 
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Bəzən acılı anılardan ağlayıram, 
O anları qəlbimin gizli varağında saxlayıram, 
Qoy yaddaşa düşməsin, nə də böyüyüb şişməsin. 
 
Bu acılı anları unudub gələcəyə ümidlər bağlayıram, 
Bu gözəl gələcəyi düşünəndə dağ çayı tək coşub çağlayıram. 
Çünki Ulu Tanrım imdad edir, çünki ümid yerim Allahdır, 
Onun böyüklüyünə sığınıb, ona ümid bağlayıram. 
 
Sizsiz darıxsam da, daim qəlbimdəsiz, 
Çünki hər cümləmdə, sətrimdəsiz. 
Tanrıya şükr edərək kitabları qucaqlayıram, 
Sizli anları əbədiləşdirdiyim üçün. 
Könlümü çağ saxlayıram, 
Sizlərə bir ömür xoş gələcək arzulayıram. 
 
Kitabımda Abduləziz və Ömərin, 
Barmaq izlərini, öz əlləri ilə yağdıqları. 
Nənəyə aid xoş ürək sözlərini, 
Əbədiləşdirib kitaba saldım. 
Sarıgül Yağmur kimi, 
Bu işimdən də razı qaldım. 

 
Mirsədi ağama 

 
Həyat gedir, çəkmir qəlb minnətini, 
Duyur ürəklərin saf niyyətini, 
Mizan-tərəzidə hesab çəkəndə. 
Uca tutur insan sədaqətini, 
Mənəvi saflığı, ləyaqətini, 
Bir də seçilmişlər tək mənəvi sərvətini. 
 
Düzdür tutduğun yol haqdır diləyin, 
Vicdan tərəqisindədir arzun, istəyin. 
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Ehtiyac duyana etdin köməyi, 
Ulu Tanrım olsun dəstəyin sənin, 
Sən dəyərli oğlusan doğma Vətənin. 
 
Tanrıdan seçilmiş bir ailənin oğlusan, 
Əməlinlə, vicdanınla el içində doğrusan, 
Əziz insan, sevimlisən, əzizsən, 
Ona görə ay Mirsədi ağa əqidəsi, təmizsən. 
 
Bəxtəvər o kəsdir qəlbi doludur, 
Hikmətli sözlərlə, xoş kəlam ilə. 
Daim el içində nüfuz qazandın, 
Gözəl və dəyərli kəlamlarınla, 
Şəcərədən gələn ehtiramınla. 
 
Əziz insan, şükür qəlbi təmizsən 
Bilik, bacarığınla coşqun dənizsən. 
Dağ şəlaləsisən bərraq, təmizsən 
Gözəl ailənlə xoşbəxt yaşa sən, 
Xoşbəxtliklə daim ol qoşa sən. 
 
Tanrıya inamı qazandırırsan, 
Gözümdə ucasan, zirvədə qarsan, 
Vətənin əziz oğlusan, vüqarsan, 
İllərimizi atsanda könlü baharsan. 
Əziz Mir Məhəmməddən, sevimli Akifədən 
Bu gözəl dünyamıza bir yadigarsan. 
 
Məntiq var, məna var hər bir sözündə. 
Odur ki, ucasan elin gözüdə, 
Mənəvi bəzəksən yerin üzündə. 
Elimə, günümə sən bir örnəksən, 
Odur ki, sən bəzə daim gərəksən. 
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Sarıgül Yağmur deyər bunu hər zaman, 
Müqəddəs zirvəsən gözümdə inan, 
Cənnət məkan olsun övliya övladı Atan, anan. 
Səni və əzizlərini qorusun uca Yaradan, 
Arzum sənə xoşbəxtlikdir Ulu Tanrıdan. 

 
Ayrılıq 

 
Qərib könlüm sənsiz qaldı bu axşam, 
Sənli xəyallara daldım, a Pünhan. 
Hey dolub boşalmaq közləri qaldı, 
Həsrətin sədasın aldım, a Pünhan. 
 
Sənsiz öz donunu dəyişdi zaman, 
Qalxdı bir andaca göylərə ahım. 
Ermənin boyun mən yerə soxum, 
Mən necə dağlara çıxım a Pünhan. 
 
O doğma baxışlar getmir gözümdən, 
Allam təsəllini oxşar gözündən, 
Öpərəm nəvələrin üzündən. 
Xatırlaram sənli olan anları, 
Şair Pirkazlı xoş zamanlar. 

 
 

Вцгарлы вцгарым 
 

Вятянин эяляъяйин парлаг эюрцрям сянля, 
Ай Вцгар, хошбяхт йаша доьма вятяндя, 
Гой сянля гцрур дуйсун балан Юмяр дя. 
Чцнки щалал зящмятинля йашарсан, 
Йахшы ки, щяйатда, ай Вцгар варсан. 
 
Чох аз раст эялинир сян тяк инсана, 
Хасиййятин рювняг верир ганана, 
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Гой сянинля гцрур дуйсун о ана, 
Чцнки щалал ювлад вериб ъащана. 
 
Мян бу доьмалыьы эюрцрям сяндя, 
Гиймятли бир инсансан доьма Вятяндя, 
Сяндян илщам алдым таныдыгъа мян дя, 
Чцнки ганымдады верэи язялдян, 
Йери дцшян тяк йазырам шеир, гязялдян. 
 
Сарыэцл Йаьмуру сян рущландырдын, 
Гайьы, диггятинля стимулландырдын. 
Нурлу кюнцллярдя ишыг йандырдын, 
Бу жестинля, бу гайьынла йцз йаша, Вцгар бала, 
Язизлярини вя сяни горусун Алащ-тяала, 
Амин, Амин, Амин. 

 
Ирадям 

 
Рущум сянля, ъисмим мяндя инляйир, 
Севян гялбим хатиряни динляйир. 
Сянсизлийин йаьмур олуб чиляйир, 
Ирадям, сяни щямишя шян эюряк. 
 
Цряйиндя нур сачан бир шялаля, 
Тябяссцмц йарашыбды ъамаля, 
Аьры, аъы йол тапмасын бу щаля, 
Талейиндян щеч ясмясин сярт кцляк, 
Ирадями даима эцлцмсяр эюряк. 
 
Щяр бир инсан юмрцнцн ширин, аъы дями вар, 
Щяйат щязин бир нейдир, онун зили, бями вар. 
Ирадя ханымын юз алями вар, 
Бу тямизлик дястяк олсун гой сяня, 
Илйасы, Самири горусун Бюйцк Кимсяня. 
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Ай Ирадям, чох севимли ъавансан, 
Зящмятиндя щалал рузи газан сян, 
Мятбяядя, няшриййатда бюйцк нцфуз газан сян, 
Щалаллыгла юмцр йолу сечмисян, 
Бу йолда чох чятинликляр кечмисян. 
 
Сарыэцл Йаьмур дейяр сюзцн дцзцнц, 
Йаша язизляринля юмрцн узуну. 
Гисмят олсун эюрясян сян щяйатын эюзял цзцнц, 
Йериня йетишсин хош арзу-диляк, 
Ирадя, сяни даима эюзял эюряк, 
Биз доьмаларын кими чох шцкцр едяк. 
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Þçöìö àõòàðûðàì, 

äöíéà ïÿíúÿðÿñèíäÿí 
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Сян гору, Аллащ 
 

Ахы ким йарыйыб чятин заманда,  
Щяря етдийини баша гаханда,  
Намярд, алчаг мярдя силащ сыханда,  
Сян гору бизляри хатадан, Аллащ,  
Щагсызлыг алями бцрцйцб, валлащ. 
 
Гялбимдян кечяни сормайын нядир,  
Щяйат мараглыды, йаш бящанядир. 
Црякдян мин арзу, мин хяйал эедир,  
Сян гору бизляри бяладан, Аллащ,  
Щагсызлыг алями бцрцйцб, валлащ. 
 
Яллярим аъыгды уъа таъына,  
Бащар нясиб ейля гялб отаьыма,  
Хошбяхтлик нясиб ет бу нювраьыма. 
Сян гору бизляри бяладан, Аллащ,  
Щагсызлыг алями бцрцйцб, валлащ. 
 
Ганмазлар ишиндя хейли доландым,  
Щагсызлар етдиляр алышдым-алышдым,  
Бязи мягамларда лап аъиз галдым. 
Артыг сябрим чатмыр, безмишям, валлащ,  
Щагсызлыг алями бцрцйцб, Аллащ. 

 
Нейнирям 

 
Эюзлярим щей йолда гялб интизарда,  
Сян башга мяканда, башга дийарда. 
Амма мяндя эцвян дя вар, етибар да,  
Йохса етибарсыз йары нейнирям. 
 
Йаздыгъа йазырам шеир, гязялдян,  
Буна сябяб вардыр инам язялдян. 
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Ял чякмярям сянин кими эюзялдян,  
Сянсиз олан бу дийары нейнирям. 
 

Билирсян ки, мяндя щазырдыр ъаваб,  
Чцнки чох охудум язялдян китаб. 
Гаршылыглы севэи юзц бир саваб,  
Сяндян юзэя бир ниэары нейнирям. 
 

Сян олмадан мян бащары нейнирям,  
Алями бцрцйян эцлзары нейнирям. 
Сян мяним ол, гой, дцнйам рянэли олсун! 
Сян олмайан бу дийары нейнирям. 

 
Аллащым 

 

Йерин дя, эюйцн дя щярякятлидир,  
Дцнйа эцъ алыбдыр сюзцндян, Аллащ. 
Гышын да, йазын да бярякятлидир,  
Бизи сян йаратдын тозундан, Аллащ! 
 

Ешгин гялбимиздя сюнмяз од, оъаг,  
Олса да чятинлик лап гуъаг-гуъаг,  
Бизляри эюзяллик йашадыр анъаг,  
Олдуг эюзяллийин кюлэяси, валлащ,  
Юзцн имдада йет, кюмяк ол, Аллащ. 
 

Варсан, вар едянсян юзцн Гадирсян,  
Дцнйаны йашадан щюкцм Гадирсян,  
Йараданым сянсян, щикмят-надирсян. 
Олдуг эюзяллийин кюлэяси, валлащ,  
Юзцн имдада йет, кюмяк ол, Аллащ. 
 

Щакими дюврансан, щюкмц гцрурсан,  
Илкдя ол кялмяси. Сонра вурурсан,  
Рущун нур, ешги нур, ямяли нурсан. 
Цзцмцз нур алыр цзцндян, Аллащ,  
Бизляри сян салма эюзцндян, Аллащ. 
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Дярин 
 

Мяня бир суал вердин мин бир мянасы вар дярин,  
Изащы мцмкцн олса, изащ едярдим щяр бирин. 
 
Бу дцнйа цзцндя ня варса, дяйишир тядриъян,  
Амма ки, сян фярглисян, няйся дяйишмир щеч йерин. 
 
Щяр кясин бир дярди вар, щяр дярдиндя бир аъысы,  
Сянин дярдин башгадыр, аъысы да эялир ширин. 
 
Бязи наданлар вары пулда эюрцр, малда эюрцр,  
Сянин варын дахилдя, чох дяйярли, йерин дярин. 
 
Сарыэцл, дюз аъыйа, сябр ет Аллащын  ешгиндя,  
Чцнки файдасы йох, ня нифрятин, ня дя кинин. 

 
Зянэини эюзляйирям 

 
Эюзлярим лейсандыр, цряйим чадыр,  
Тез кечир айларым, илим неъясян? 
Ня цнцм йетишир, ня ялим чатыр,  
Мян щардан юйряним, билим неъясян? 
 
Амма сяни диггятля изляйирям,  
Даима йцксялмяни истяйирям. 
Йаныма эяляндя язизляйирям,  
Мян щарда олсам да сяни юзляйирям,  
Гысасы бир зянэини эюзляйирям. 
 
Гялбиня дяйся дя мяни баьышла,  
Гаршыла сян мяни доьма бахышла,  
Динля шеирлярими, гялбдян, алгышла. 
Сян мяним доьмамсан буну унутма,  
Сарыэцл Йаьмуру чох уъуз тутма. 
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Бянювшям 
 

Сяфалы бащардыр илин эюйчяйи,  
Бцтцн ъанлылара верир дястяйи,  
Щявяся эятирир эцлц-чичяйи,  
Чичяклярин баш таъыдыр бянювшя,  
Чох дярдлярин ялачыдыр бянювшя. 
 
Гызмар эцняшлидир илин йай айы,  
Онун да вар мящсулдарлыгда пайы. 
Амма бянювшям щеч севмир йай айын,  
Гачыб кол дибиндя кечирир йайы. 
Мяним чох эюзял пайымдыр бянювшям,  
Щятта мцалиъя чайымдыр бянювшям. 
 
Сяма айдын, йаз эцняши нур сачыр,  
Эцллярин цстцндя бцлбцлляр учур. 
Гара булудларса, эцняшдян гачыр,  
Гачыб кол дибиндя галан бянювшям,  
Мяни хош дуйьуйа салан бянювшям. 
 
Мцряббяси чох дярдлярин дярманы,  
Ичян кими цзц эцляр инсанын. 
Эюрян кими севиндирян мещманы,  
Хяйалы да чох шириндир бу анын. 
Юзял пайдыр бянювшя мцряббяси,  
Тягдиминдя севиндиряр щяр кяси. 
 
Бащарын йолуна дикяряк эюзцн,  
Бир щясрятли гыз тяк дуран бянювшям. 
Кювряк додаьында титряк пычылты,  
Бойнуну йол цстя буран бянювшям,  
Йол цстя гыз кими дуран бянювшям. 
 
Мяним щясрятимин ады бянювшя,  
Вцсал севэилярин шады бянювшя. 
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Дярдим кечмяди ки, дярманы олсун,  
Дамаглардан эетмяз дады бянювшя,  
Бах, бу севэинин дя ады бянювшя. 
 
Бах, бу олур ясл байрам щядиййяси,  
Бящ-бящ эялди бянювшя мцряббяси. 
Гой, щямишя олсун беля щявясим,  
Бязясин сцфряляри бянювшя мцряббяси. 
 
Ай бянювшям, сян юмрцмя бязяксян,  
Чох ъанлысан, ня олсун ки, чичяксян. 
Сян Сарыэцля бах, бир юмцр эяряксян,  
Щям чичяксян, щям сещирли мяляксян. 
Чцнки мяня сян бир юмцр дястяксян,  
Ширин пайды бянювшя мцряббяси,  
Тягдиминдя севиндиряр щяр кяси. 
21.03.2015 

 
Цряк йорулур 

 
Инди мящяббятим щясрят дянизи,  
Орда дальаларын йарышы башлар. 
Тутулар эюйлярин наращат цзц,  
Наращат дуйьудан дцйцляр гашлар,  
Сонра да сон сюзцн йаьышы башлар. 
 
Гялбимся сящвлярдян чохлу йанаъаг,  
Нийя бяс гядрими билмядиляр щеч? 
Ахы ел севэиси дашыдын гялбдян,  
Амма ки, итяндян сонра юзляндим,  
Бир гяриб йолчу тяк йолда изляндим. 
 
Беля санъылара дюзян црякляр,  
Кювряк йашларында тезъя йорулур. 
Эцн батыр, гар йаьыр, ясир кцлякляр,  
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Билмирям айрылыг белями олур? 
Артыг гям йцкцндян цряк йорулур. 
 
Ял ачдым яллярим сяня чатмады,  
Юзцм йатдым, амма рущум йатмады. 
Дейясян истяйя цмид галмады,  
Йетишди айрылыг, белями олур?! 
Бах, беляъя сыныг гялбим йорулур. 

 
Эедир 

 
Цряйимя вурма йара,  
Эцнцмц ейлямя гара,  
Ня гядяр эялся дя пара,  
Бу эцн эялир, сабащ эедир. 
 
Эялян эялир цнваныма,  
Щюрмят едиб ад-саныма,  
Поезийа ишляйиб ганыма,  
Саьламлыгса бу ъаныма,  
Бу эцн эялир, сабащ эедир. 
 
Дцздц бир аз вар ясябим,  
Амма позулмур ядябим. 
Щям дя ъошьулудур тябим,  
Амма ня едим билмирям? 
Юмцр-эцн гачараг эедир. 
 
Заман дяйишибдир, гага,  
Ганмаз сцрцр саьа-сола. 
Яли батмайанда йаьа,  
Башлайыр гисас алмаьа. 
Йыьыр цстцня ащ эедир,  
Щям дя едир эцнащ эедир. 
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Уйма сян фани дцнйайа,  
Дцшмя сян бош-бош хцлйайа. 
Инсанлар фани дцнйайа,  
Бир эцн эялир, бир эцн эедир. 
 
Ай Сарыэцл, чякмя ащы,  
Ъаным, баьышла эцнащы. 
Кцсдцйцн доьмадыр ахы. 
Аллащ яфв етсин эцнащы,  
Галмасын щеч кясин ащы,  
Эярдиши дцнйады эедир. 
 

 
Йоллар йолчусу 

 
Йоллар доланбаъды, эцлцм, йамаъы вар, дцзц вар,  
Щяр бир йолун инсан юмрцндя силинмяйян изи вар. 
Щяйатды бязян бу йолун яйриси вар, дцзц вар,  
Бязи йолларда ися бир горхунун кюзц вар. 

 
Иллярин ичиндян кечян йолу вар,  
Йолларын цстцндя тикан колу вар,  
Дамарлардан ахан ганын йолу вар,  
Ахар, ахар эедяр дурулар йоллар. 
 
Кимся тапар уъуз бящаня эедяр,  
Кими ъцт, кимися биэаня эедяр,  
Кимиси гцрурла шящаня эедяр,  
Кими йолчусуна вурулар эедяр. 
 
Цзцляр, даьлар бахан олмаса,  
Узанмаз, дайанар чякян олмаса,  
Сяни дцз йолуна чякян олмаса,  
Йорулар, цзцляр, чякиняр йоллар. 
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Йоллар йорьунуйам йата билмирям,  
Црякля севдийими ата билмирям. 
Бу юмцр йолуду сечя билмязсян,  
Амма щяр арзуйа чата билмирям,  
Истяйи башымдан ата билмирям. 
 

 
Йа Ряббим 

 
Йа Ряббим, мяня еля цряк вер ки,  
Даш атана эцл атым. 
Йа Ряббим, мяня еля иман верки,  
Гябримдя ращат йатым. 
Йа Ряббим, мяня еля юмцр вер ки,  
Балаларымдан севиним. 
 
Йа Ряббим, мяня еля диляк вер ки,  
Даим онунла юйцнцм. 
Еля бир севэи вер ки,  
Мящяббятдян йаным. 
Йа Ряббим, мяня еля щяйат вер ки,  
Сянин ризаны газаным. 
 
Йа Ряббим, еля бир эцн вер ки,  
Щяр ан сянин адыны аным. 
Йа Ряббим, еля эюз вер ки,  
Имкансызы аьлайым. 
 
Йа Ряббим, мяня еля сюз вер ки,  
Даь, чайы тяк чаьлайым. 
Йа Ряббим, еля йаддаш вер ки,  
Сирлярими сахлайым. 
Еля йаддаш, еля сирдаш вер ки,  
Она цмид баьлайым. 
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Йа Ряббим, еля юмцр йолу вер ки,  
Ювладларыма эцн аьлайым. 
Йа Ряббим, шцкцр сяня,  
Мяня цмид ишыьы версяня,  
Цмидим йалныз сяня, йалныз сяня. 

 
Щяйат бир сящнядир 

 
Бязян бир маъяра, бязян бир драм,  
Истярям юмцрлцк бир наьыл гурам. 
Щярдян бир инъиклик, щярдян барышыг,  
Амма эюзцндя, гялбиндя ишыг. 
Бизя баханлара нцмуня олаг,  
Йолун азанлара бир чыраг олаг. 
 
Щяйат бир сящнядир дейянляр дя вар,  
Щятта аьыз-бурун яйянляр дя вар. 
Амма ки, дцз сюз дейянляр дя вар,  
Эял, инди сящнядя дцз рол ойнайаг. 
Йолун азанлара биз чыраг олаг,  
Ян сонда чалышаг мещрибан олаг. 
 
Цч ювлад бюйцдяк, хейрини эюряк,  
Танрыйа даима шцкцрляр едяк. 
Нявяляр бюйцдяк, барыны йейяк,  
Биз дя ращатланаг ащыл чаьында,  
Аллащым, хошбяхтлик, бах инди, дейяк. 

 
Вар мяним 

 
Халгымын ювлады торпаг ъанлыйам,  
Щамыйа мещрибан, истиганлыйам,  
Шаирляр ашыьы Азярбайъанлыйам. 
Бу ъцр ъяннят мямлякятим вар мяним,  
Амма Гарабаь, адлы щясрятим вар мяним. 
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Бцтюв дийары эязмишям Ярдябили, Тябризи,  
Бюйцк, дащи инсанларын орда галыбдыр изи,  
Азярбайъан мюъцзяляр дийарыдыр, эяряк сюйлясин дцзц. 
Одур ки, фяхр етмяли дийарым вар мяним,  
Гарабаьы тяляб етмяйя ихтийарым вар мяним. 
 
Истедадлы, дащи оьуллардан сюз дцшяндя,  
Аьдамлы Эермандан бящс етдим мян дя,  
Онун поетик дили салыб мяни кямяндя,  
Улу Танры ейлясин ону чох хошбяхт бяндя. 
Вятяни вясф едир бу язиз инсан,  
Онунчцн о шяхсиййятя щюрмятим вар мяним,  
Гарабаь адлы щясрятим вар мяним 
 
Щей йазырам, йеня йаздым дцбаря,  
Дюзмяйянляр гылсын башына чаря,  
Бир-ики ганмазы атсаг кянаря. 
Щяр йердя севилян сянятим вар мяним,  
Анлайанлара щюрмятим вар мяним. 
 
Инди едим балаъа бир изащы,  
Бу верэидир, верир бизя илащи,  
Сарыэцлцн йохду бурда эцнащы. 
Ислам адлы шярийятим вар мяним,  
Ел цчцндя щюрмятим вар мяним,  
Мцбариз олмаьа ъцрятим вар мяним. 
 

Эедяъям 
 

Щяйат чох шириндир, цряк доймайыр,  
Инсан вар ки, щяйатда из гоймайыр. 
Адам вар дярйадан дамла гыймайыр,  
Мянся сюз мцлкцнц гойуб эедяъям,  
Щям дя сон тикями гялбля бюляъям. 
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Ей кюнцл, сусмасын ешгин, щявясин,  
Гой, даим щяр йердя эурласын сясин. 
Севянлярим цчцн эяляъяк няфясим,  
Халгыма гейрятля хидмят едяъям,  
Сонда сон тикями бюлцб эедяъям. 
 
Шяряфля йашайыб юмцр сцрянляр,  
Дярин дцшцнъяли, узаг эюрянляр,  
Шериййятин дяйярини билянляр. 
Мян юз излярими дцзляря гойдум,  
Ян йахшы сюзляри сизляря гойдум. 
 
Дцнйада бир дяфя доьулур инсан,  
Аьыллы, дцшцнъяли, йа да ки, надан,  
Ай цряк, эял кючмя, тез бу дцнйадан. 
Ъащиля, надана эцлянляр дя вар,  
Поетик дцнйанын гядрин билянляр дя вар. 
 
Алмышам щямишя гиймяти елдян,  
Эюрмцшям щяр заман щюрмяти елдян,  
Ешитмишям мцдрик сющбяти елдян. 
О мцдрик сющбятдян илщам алмышам,  
Сарыэцл Йаьмур тяк йадда галмышам. 

 
Кюрпя ушаг олайдым 

 
Каш ки, бир гуш олайдым,  
Учуб ганад чалайдым. 
О Щяртиз мешясиндя,  
Лап эизли кюшясиндя,  
Бир гызылэцл колунда,  
Лап Бойнякяр йолунда. 
Эизли йува гурайдым. 
 
Мамам йуха саланда,  
Няням олан ейванда. 
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Эизлиъя эюз гойардым,  
Йаь дцрмяйиндян дойардым. 
Няня, няня, ай няня,  
Ай, бираз да версяня,  
Дейиб щай-кцй салайдым,  
Кюрпя ушаг олайдым. 
 

Сонра чяпярдян кечиб,  
Сцлейман дярясиндя,  
Зцмрцд мамамы эюйрядим. 
Чырпысын эютцряйдим,  
Кюмяйиня чатайдым,  
Йцкц далындан атайдым. 
 

Эянъячик гыз олайдым,  
Лап о йашда галайдым,  
Каш ата-аналы олайдым. 
Наьыллы дцнйамыза,  
Бир дя гонаг олайдым,  
Еля орда галайдым. 

 
Сянинляйям 

 

Тутулсун айаьым, эюрмясин эюзцм,  
Йадына дцшдцкъя эялмямишямся. 
Бюлцнцм мин йеря гялпяляняряк,  
Сянинля аьлайыб, эцлмямишямся. 
 

Кюнлцмцн ян ширин севдасы сянсян,  
Рущумун мящяббят дцнйасы сянсян,  
Юмрцмцн, эцнцмцн мянасы сянсян,  
Мян дя сянинляйям, юлмямишямся. 
 

Црякдян кечяни эюз-эюзя дейяр,  
Щяйаны, исмяти цз-цзя дейяр,  
Бу гяриб юляндя биръя сюз дейяр,  
Баьышла, гядрини билмямишямся. 
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Эялмишям 
 

Ичимдя вцгарым, башымда гарым,  
Бахсан даь эюрярсян гаршында мяни. 
Сян эялдин дцнйама илк бащар кими,  
Ня йахшы эцлдцрдцн цзцмц мяним,  
Говдун бах, башымдан думаны, чяни. 
 

Эюзлярим юнцндян эетмир хяйалын,  
Нядир бу дуйьуну адын биляйдим. 
Сяни эюрян эцндян эюзцм севинир,  
Эюзляриндян севинъ йашын силяйдим. 
 

Бурайа эял, ай дярдимин чаряси,  
Сянля, сянли олмаг цчцн эялмишям. 
Ахы сяндядир гялбимин паряси,  
Бах онун щалын сормаьа эялмишям,  
Гялбимизи горумаьа эялмишям. 

 
Ширин хяйал 

 
Биз щяйат йцкцндян чох хябярдарыг,  
Тямиз инсанлара биз достуг, йарыг. 
Бир эцняш тяк, ай тяк сянин дцнйанда,  
Щяйатда олдугъа йанында варыг. 
 

Бах, инди артыг эюр кечиб нечя эцн,  
Наращат олурам, эцлцм, сянин цчцн. 
Щярдян зянэин цчцн, бир хош сюзцн цчцн,  
Юзцм дя билмирям чох дарыхырам. 
 

Щяйаты сян варсан дейя чох севдим,  
Дадсыз щяйатымын дады сян олдун,  
Истяк-зад йаланды, дцшцнян заман. 
Гялбя атяш сачан оду сян олдун,  
Щягиги истяйин ады сян олдун. 
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Нясищят 
 

Чалыш юмрцн бойу щалал оласан,  
Щалал зящмятинля йадда галасан. 
Щалал ямялинля йаша доласан,  
Щарамдан узаг ол, йаша щалалнан. 
 
Оьурлуг елямя, сян щарам йемя,  
Доьруйа мейл еля, сян йалан демя. 
Йахшылыг елясян инан щяр кимя. 
Явязин аларсан Пярвярдиэардан. 
 
Ня гядяр юмрцн вар йахшылыг ейля,  
Яйрийя яйри де, дцзя дцз сюйля. 
Ъаваб веряъяксян щяр бир ямяляя,  
Буну тясдиг едир мцгяддяс Гуран. 
 
Щяр ким ня якярся ону да бичяр,  
Йахшыйла, йаманы Худавянд сечяр. 
Ким бу имтащандан щцнярля кечяр,  
Йерин ъяннят едяр бюйцк Йарадан. 
 
Хейир, шярдян мисал эятирирям мян,  
Эяляъяк нясиля йетирирям мян,  
Бу нясищяти бурда битирирям мян. 
Баша дцшяъякляр, едирям эцман,  
Сарыэцл Йаьмуру етмя имтащан,  
Танрым, бизи гору шярдян-хятадан. 
 

Шящидляр 
 

Юлмяз ярянлярдир шящидляримиз,  
Бизим гялбимиздир сизин йериниз. 
Артыг цзцлмясин язизляримиз,  
Ганыныз йерлярдя галмайаъагдыр. 
 



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

208 

Ойунда зяр атар щяря бахта-бахт,  
Халга хидмят едян газанар таъы-тахт. 
Шящид ганы инан итмяз щеч бир вахт,  
Даща гярянфилляр солмайаъагдыр,  
Шящид ганы йердя галмайаъагдыр. 
 
Дцшмянин цстцня мяьрур эетдиляр,  
Ъанларын Вятяня гурбан етдиляр. 
Танры дярэащында кама йетдиляр,  
Шящидляр, шящидляр, иэид шящидляр. 
 
Дюзмяди миллятин ахан ганына,  
Амма ки, гыйдылар ширин ъанына,  
Йаддашлара кючян щяр бир анына. 
Бир даща хяйанят олмайаъагдыр,  
Шящид ганы йердя галмайаъагдыр. 

 
Юмцр йолу 

 
Юмцр щяйат китабыдырр, варагларын биз кясирик,  
Йашанан варагларын щяр бири цстя ясирик,  
Йашайанда дуймуруг, бах неъя эялди эедирик,  
Амма ки, юмцрдц бу, йашайырыг, тялясирик,  
Бах беляъя тягвим кими вярягляри биз кясирик. 
 
Кясилян о вараглар хатиряляр дянизидир,  
Йада салынан кечмишимин тякрарланмайан изидир,  
Мяним дуйьум щяссасдыр, чцн щавадан ням чякирям,  
Дцзцнц сюйлямясям цряйимдя гям чякирям. 
 
Доьмаларым йадлашанда лал олардым данышмаздым,  
Кянардан бойланардым, щеч гайнайыб гарышмаздым. 
Нащагдан гялбя дяйилмяз, бу щягигят дя дцздц,  
Чцнки гялбим саф булаг суйу тяк тямизди. 
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Щавадан чякдийим ням оланлары билмяйимдир,  
Олуб кечян кечмишдир, она ичдян эцлмяйимдир. 
Амма гой дцзцн билим, ня олсун кечмишимдя галыб,  
Сарыэцл Йаьмур кими щяр сящифядя дя из салыб. 
Билмядийим бир шей галыб, инди гой ону да дейим,  
Билмядийим бир шей варса, о да ня вахт юлмяйимди. 

 
Kömək edin 

 
Yuxum ərşə çəkilib yatmıram,  
Qayğı fikirləri başdan atmıram,  
Vətən torpağın dığaya satmiram,  
Amma gücüm çatmır halım yamandır. 
Ay qardaşlar, köməy edin amandır. 
 
Görəsən indi haradır bu yol,  
Vətən həsrəti salıbdır qəlbə yol,  
Ay vətən övladı, gəl qeyrətli ol,  
Qoymayaq Vətəni darda amandı. 
Əsgər analarının halı yamandır. 
 
Canından pay verən ata məzarı,  
Südüylə can verən ana məzarı,  
Bu Vətənin hər bir qarış torpağı,  
Yaralıdır, əl çəkməyin zamandır. 
Vətənin dağları, çəndi, dumandı,  
Ey igidlər, qalib gəlin amandır. 
 
Qubadlı da, Zəngilanım haraylar,  
İndi görən nə haldadır oralar? 
Şəhid anaları bağlayıb qaralar,  
Bu mənzərə ürəyimi paralar,  
Ay igidlər, siz yatmayın amandır. 
Yaralı ruhların halı yamandır. 
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Sarigül, dua et qəlbin şad olsun,  
Vətənin torpağı qoy azad olsun,  
Şəhid balaların ruhu şad olsun,  
Anaların gözü sevinc yaşıyla dolsun,  
Allahım, imanımız yanmasın amandır. 
Bircə sənə olan inam qalandı. 
 

Арзуларым 
 

Сяни бурахмарам сяндян гопмарам,  
Ещтирафда гцрур дизи цстядир. 
Бцтцн вцъудума рущума щаким,  
Хятрин бу ананын эюзц цстядир. 
 

Йаьышмы йаьдырмаг истяйир булуд,  
Щясрят долу йаьыш йаьаъаг инди. 
Сяня юзлямимдян сяня щясрятдян,  
Цзцмдян йаьмурлар ахаъаг инди. 
 

Ялини башына, цзцня гойум,  
Бу сяни инъидян дилими кясим. 
Вер овуъу юпцб цзцмя гойум,  
Инъитсям юзцм юз ялими кясим. 
 

Бу залым щяйатда тяк эцняшимсян,  
Гаралар бу дцнйам сачмасан ишыг. 
Цзцндян булуду чяк, ей эцняшим,  
Кор олллам эюзцнц ачмасам, бир эцн. 
Оьлум, сяня доьру гачаъам, бир эцн,  
Сонра да эюйляря учаъам бир эцн. 

 

Gedərdim 
 

Qismətim sözümə baxsaydı əgər 
Dünyadan bu halda çıxıb gedərdim. 
Əzrayıla təhvil verib canımı,  
Özümə qıyaraq çıxıb gedərdim. 
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Qıymazdım doğmalar göz yaşı tökə. 
Qəbrim üstə təkcə qızılgül əkə,  
Qızlarım qəbr üsdə boynunu bükə,  
Oğlumun əlini sıxıb gedərdim. 
 
Duymazdım haqsızın əməllərini,  
Dər mənim bağçamın tər güllərini,  
Yoldaşımın yaş silən nəm əllərini,  
Görməzdim səssizcə çıxıb gedərdim. 
 
Görməzdim nəvələrin göz yaşlarını,  
Duymazdım doğmalar təlaşlarını,  
Ömür sarayının qəm daşlarını,  
Özüm öz əlimlə söküb gedərdim. 

 
 

Axtarıram mən 
 

Kaş ki, oğul anaları çökməsin,  
Gözləri gülsün qanlı yaş tökməsin,  
Oğul-qız itirib dərdlərin çəkməsin,  
Hər gün Allahıma yalvarıram mən. 
 
Bir vaxtlar kasıb-küsüblar çox idi,  
Amma inanın ki, gözləri tox idi,  
Cavan idik dərdimiz də yox idi,  
Ötüb gedən zamanı axtarıram. 
 
İndi yetkin yaşlı ana olmuşam. 
Zaman keçib xeyli yaşa dolmuşam. 
Balalarımın qayğısına qalmışam. 
Anasızlıq dərdin ağlayıram mən,  
Darıxanda anamı axtarıram mən. 
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Qəlbən bağlananda könlüm alışsa,  
Mənimlə doğmatək qaynayıb qarışsa,  
Hərdən bir marağla halım soruşsa,  
Yaşdan aslı deyil bağlanıram mən. 
Sarıgül Yağmur tək odlanıram mən. 

 
Ana itkisi 

 
Neçə vaxtır dərdli, qəmliyəm, 
Başımdan getməyir fikrin ay ana. 
Köksümün üstünə qəm yenə-yenə, 
Dağılır sinəmin şadlıq yuvası. 
 
Bilmirəm dözəcəmmi bu həsrətə, 
Yoxluğun salıb bizləri möhlətə, 
Düşür doğmaların hər əziyyətə, 
Yoxluğun qəhr edir bizləri, ana. 
 
Dünya gözlərimdə boş bir xaniman, 
Gördü öz işini bax artıq zaman, 
İtirir başını şəklinə baxan, 
Sən qıymazdın balaların halına 
Kənardan boylan, bax doğmalarına 
 
Şəklin baxır məlul-məlul üzümə, 
Qəm tökür bax görənlərin gözünə, 
Mat qalıram vallah özüm-özümə. 
Bu həyat faniymiş doğrudur ana, 
Özün imdada yet ey böyük Allah, 
Cənnət məkan eylə anaları Allah, 
İtkisi çətinmiş, çətinmiş vallah. 
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Nəsihət 
 

Necə ucuzlaşıb sevgi, istəklər,  
Hesaba vurulur arzu-diləklər,  
Artıq kasıblaşıb sevən ürəklər, 
Haqsızlığa qol çəkirlər biləklər. 
Çalış uzaq dur xatadan, qarışma, 
Yersiz həmlələrdən yanma, alışma. 
 
Cavabı bilinməz tərsdisə sual, 
Səbrli olmasan düşər qalmaqal. 
Sonunda kimsələr verməsə macal, 
Çalış dözümlü ol, yekə danışma, 
Şər, xata işlərə heç vaxt qarıma. 
 
Sarıgül, sirrini dərində saxla 
Paylaşdığın dostu dərindən yoxla 
Sədaqət, ehtibar ölçülmür baxtla 
Odur ki, hər şeyi dərindən yoxla. 
Dərdini hamıyla paylaşma, saxla. 

 
Neyləyim 

 
Həsrət, hicran zəncir oldu boynuma, 
Dərd yükünü yükləmişəm qoynuma, 
Çox rast gəldim kələkbazlar oynuna, 
Heç bilmirəm indi daha neyləyim? 
 
Haqlı oldum haqsızlığa dözmədim, 
Qəlbim təmiz, əyri yolda gəzmədim,  
Özüm qəsdən heç kimsəni üzmədim,  
Heç bilmirəm indi daha neyləyim? 
 
Bir kül idim yandırdılar köz oldum 
Çeşmə idim dondurdular buz oldum 
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Hər qanmaza, hər nadana söz oldum,  
Heç bilmirəm indi daha neyləyim? 
 
Kövrəlsəm də dost yanında güldüm mən,  
Göz yaşımı gülüşümlə sildim mən,  
Sarıgüləm bu həsrətdən öldüm mən,  
Heç bilmirəm indi daha neyləyim? 

 
 

İtirmisən sən 
 

Hər bir kəsin öz dünyası var gözəl 
Səni öz dünyamda itirmişəm mən 
Bilmirdim həsrətin acı olacaq 
Zamanla kədəri gətirmişəm mən. 
 
Taleyin, qismətin yazısıymış bu 
Bit məskən icində ayrı yerdəyik 
Daha dönməz ki, o ötən çağlar 
İndi nə yerdəyik, nə də göydəyik. 
 
Bilmirəm xoşbəxtlik uzaqdır sənə 
Kim nə danışırsa toxunur sənə 
Sənə xəbərdarlıq etdim toxunma mənə 
Sən mənsiz kədəri bölə bilməzsən 
Nə də ki, doğmanı görə bilməzsən. 
 
Bax sən gizlənsəndə özün özündən, 
Mənsiz darıxdığın bilinir gözündən, 
Bil ki, peşmanlıq yağacaq üzündən, 
Bu duyqu selindən cıxmayacaqsan. 
Sarıgül Yağmuru unutmayacaqsan. 
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Eşqimin ünvanı 
 

Ay məndən məhəbbət ünvanı soran, 
Mən çoxdan vermişəm sözə eşqimi,  
O çiçək deyil ki, o gül gül deyil ki,  
Hər bir yoldan ötən qoxlaya eşqimi, 
Yada ki, əlində saxlaya eşqimi. 
 
Mənim baharımın solan çağıdı, 
Mənim kitablarım eşqin bağıdı, 
Gözü götürməyənlərin bağrın dağıdır. 
Sənsə gözün üstə saxla eşqimi, 
Hərdən bir aç götür varaqla eşqimi. 
 
O Allah vergisi bir əmanətdir, 
Qanmaz qəlbə dəyir bu cinayətdir, 
Amma ki, doğrudan bir cəsarətdir. 
Hər kəs dəyər verir, sevir eşqimi, 
Özü də xeyrini görür eşqimin. 
 
Heç kimin kimsəyə inamı yoxdur, 
Bu gündən səhərə gümanı yoxdur, 
Hörmət itirənin imanı yoxdur. 
Mənin sevgim dəniz limanı yoxdu, 
Sarıgül Yağmurun limanı şerdir, 
Sevgisi, istəyi, gümanı şerdir. 

 
Сыьышмаз 

 
Эюз йашым ахыр сел кими дярйайа сыьышмаз,  
Дярдим о гядяр чохду ки, дцнйайа сыьышмаз. 
 
Нолайды дедим доьмамы рюйада эюряйдим,  
Арзум, диляйим амма ки, рюйайа сыьышмаз. 
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Диваня кими чохлары сящрайя дцшцбдц,  
Мян юзцм ки, диваняйям сящрайя сыьышмаз. 
 
Поетик дцнйа мяним тясяллим олуб,  
Бу сащядя дяли бир ашигям дцнйайя сыьышмаз. 
 
Сарыэцл, биз рясмлярийик Йараданымызын,  
Бу еля эюзяллик ки, щеч бир таблойа сыьышмаз. 

 
Цмидим Аллащ 

 
Щясрят мяни цзцр, вцсалса хяйал,  
Бу бош хяйаллара алданмам даща. 
Щяйата чох никбин йанашмаг цчцн,  
Артыг цмид галыр гадир Аллаща. 
 
Бу гядяр интизар, щясрят вар даща,  
Ня гядяр хязан вар, юзлям бащара. 
Вятяним щябсдядир унутмам даща,  
Артыг цмид галыр гадир Аллаща. 
 
Хяйалла овунмаг чятиндир, чятин,  
Тцкянмир сону йох аъы щясрятин,  
Артыг мянасы йох бу мящяббятин. 
Чцнки эцманым йох йалана даща,  
Артыг цмид галыр гадир Аллаща. 

 
Юмцр йолум 

 
Алныма йазылыб чох щадисяляр,  
Юмрцм щядиййяляр топлусу олуб. 
Вердийим щядиййя хош хатиряляр,  
Алдыьым щядиййя тцстцсц олуб. 
 
Севэи цряйимдян ясян бир кцляк,  
Ичимдя ясдикъя сыхаъаг мяни. 
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Кюксцмдя наращат чырпынан цряк,  
Бир эцн ням торпаьа йыхаъаг мяни. 
 
Билян олмайаъаг нядяндир бу щал,  
Дуйан олмайаъаг цряк йцкцнц. 
Беляъя эяляъяк юмцр карваны,  
Сонра башланаъаг йарпаг тюкцмц. 
 
Аьлама, щямишя эцлян эюзлярим,  
Мяни йаман йердя хар ейляйярсян. 
Йорулма чаьлайан, ъошан цряйим,  
Сарыэцл Йаьмуру даь ейляйирсян,  
Щяр йердя цзцнц аь ейляйирсян. 
 

Аллащым 
 

Ермяни эюз дикди ел торпаьына,  
Нанкорлар ял гатды халгын малына,  
Виъдансызлар йер верди ермяни дыьаларына. 
Няйди зящмяткеш инсанын эцнащы? 
Аллащым, гой тутсун онлары, ащым. 
 
Нанкор билмяз торпаг няди, ел няди? 
Дцнйа она яйлянъяли сящняди. 
Йетим ащы црякляри эюйнядир,  
Кюнцлляря ган чилянди Аллащым,  
Няйди доьма торпагларын эцнащы? 
 
Гой, кясилсин силащларын эур сяси,  
Гой, кясилсин ана-баъы наляси,  
Гой, сцлщ олсун арзуларын мцждяси. 
Дейяк дцнйа щаггы эюрдц Аллащым,  
Ахы йохду халгымызын эцнащы? 
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Зикр етмяк 
 

Зикр елямяк чох ваъибдир инсана,  
Бир Аллащдан горху эялмяли ъана. 
Йохса щагсызлыг чюкяъяк ъащана. 
Аллащ юзц ислащ едян,  
Инсаф веряр инсана,  
Чцнки инсан зикр едяндя рущу эяляр имана. 
 
Зикр Аллащын адын анмагдыр,  
Аллаща сыьынмаг савабдыр. 
Инсафа эялир гялбляр зикр едяндя,  
Аллащын адын анмалыдыр бяндя,  
Чцнки инсан о заман эялир имана. 
 
Зикр етмяк чох ваъибдир инсана,  
Зикр едяндя динълик эялир имана,  
Ей инсан, зикр ет, дцшмя эцмана,  
Аллащын адыны анмаг инам верир инсана. 
Чцн о эялир щям диня, щям имана,  
Зикр етмяк чох ваъибдир инсана. 

 
Дцнйа 

 
Йаддашларда аны галды,  
Ямяллярин саны галды,  
Адын сянин фани галды. 
Эетди фитня-феля дцнйа,  
Нийя уйдун феля дцнйа? 
 
О тай айрылды бу тайла,  
Щай-щяширля, бах вур щайла,  
Гасырьайла, фыртынайла,  
Сыьал чякди теля дцнйа,  
Нийя уйдун феля дцнйа? 
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Горхур даща гурд гойундан,  
Баш ачылмыр бу ойундан,  
Цз дюндярир юз сойундан. 
Чоху биля-биля дцнйа,  
Нийя дцшдцн диля дцнйа? 
 

Хязан эялир йайда баьа,  
Дящшятдир бу инан, гаьа,  
Бцлбцл сусур ютцр гарьа. 
Тикан дедик эцля дцнйа,  
Бу ня ишди беля, дцнйа? 
 

Гяддарллашыб инди чоху,  
Дост-достуна санъыр оху,  
Бу эерчякми, йохса йуху? 
Билмирик биз щяля дцнйа,  
Бу ня эярдиш беля дцнйа? 
 

Гору бизи Аллащымыз,  
Галхыр эюйляря ащымыз,  
Няди бизим эцнащымыз? 
Чийнимиздя шяля дцнйа,  
Бу ня ишди беля, дцнйа?! 
 

Аъы сюздян гялб гырылыр,  
Саваб ишя тор гурулур,  
Йахшылара од вурулур,  
Йахшылыьа тяля дцнйа,  
Бу ня ишди беля, дцнйа?! 
 

Мярд говулур намярд олур,  
Сафлыг адама дярд олур,  
Дцз сюз сюйлямяк шярт олур. 
Йаныб дюнмя кцля, дцнйа,  
Бу ня ишди беля, дцнйа?! 
Дцшмя намярд яля, дцнйа,  
Уйма щеч бир феля, дцнйа! 
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Эярякдир 
 

Дцз гиймят гойала хейря, шяря,  
Бцтцн инъяликляр чата нязяря,  
Йаз бу сющбяти дя достум дяфтяря,  
Чякилян зящмятя щюрмят эярякдир. 
 

Шеиримдя дюйцнцр дюврцн няфяси,  
Охуйан щяр кясин эялир щявяси,  
Дцз ола щеъасы, щям гафийяси,  
Чякилян зящмятин изи эярякдир. 
 

Демяк бах, бу имиш чаря дярдимя,  
Диггятсизлик аьыр йцк имиш демя,  
Бир хош сюзля из салырсан гялбимя,  
Чцнки бу хош сюзля мялщям эярякдир,  
Щяр бир хош сюз бу щалыма дястякдир. 
 

Гялбимин башында йер едян эюзял,  
Узагдан-узаьа ял едян эюзял,  
Ай мяним дилими лал едян эюзял. 
Аз наз еля, бурда кялмя эярякдир,  
Щяр бир ъцмля бу истяйя эястякдир,  
Сарыэцл Йаьмура истяк эярякдир. 

 
Эедяъяк 

 
Кюксцня сыьмайан мяьрур цряйим,  
Дярд, гайьы цзцндя яриди эетди. 
Бир аъы сюз инан ону гящр едир,  
Дцшцб сюз ардынъа чцрцдц эетди. 
 

Бу шеири дя сахла галсын йадиэар,  
Бир эцн мянсиз галыб чяксян интизар,  
Йадына дцшяъяк кядярли чаьлар,  
Щясрятин гялбимдя яриди эетди. 
 



 Duyğu  kahkəşanı  

221 

Эеъяляр хяйалым эязяъяк сяни,  
Ширин хатиряляр цзяъяк сяни. 
Щяр мащны, шеир сяси анаъаг мяни,  
Щясрятдян цряйин йаныб эедяъяк. 
 

Бяхт учан бир гушдур тута билмязсян,  
Ялдян учуб эется чата билмязсян. 
Щяр шейи атсан да мяни щеч заман,  
Инан хяйалындан ата билмязсян. 

 
Щалаллыг 

 

Юлмяйя, галмаьа гярар верился,  
Бейнимдя доланар бир нечя суал. 
Фикриндян щалаллыг алмаг кечярся,  
Мян сяня щаггымы едирям щалал. 
 

Бу ъаным щясрятиндян саралды, солду,  
Сянся лагейдликдян безмядин анъаг. 
Бу шеири охусан эюзлярин долар,  
Горхарсан юлярям, бойнунда эцнащ. 
 

Юмцр йолларында эюзлятдин йеня,  
Сян юйрянъялисян инъитдин йеня,  
Нядир ки, мянимчцн юлмяк щяйатда,  
Щяр эцнцм юлцмдцр онсуз да сянсиз. 
 

Рущум да дайанар сяндян кянарда,  
Ня гядяр йорулуб заря мян эялим? 
Йумум эюзлярими сойуг мязарда,  
Эедим гырхымаъан бир аз динъялим. 
 

Бялкя мян юлцмя сары йюнялим? 
Йа юзцм, юзцмц ейляйим едам,  
Йада ки, эюзляйим эялсин яъялим. 
Бир йоллуг ъанымы алсын, ай адам,  
Йа да ки, ананы йада саласан. 
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Хатырланмаг истямирям 
 

Хатиряйя чеврилмясин хяйалларым,  
Йада дцшянян дцшяня хатырланмаг истямирям. 
Истямирям унудулум, истямирям эендян бахым,  
Йада дцшянян дцшяня йад олунум. 
 
Гарангушлар эялян заман,  
Цмидлярим юлян заман,  
Щярдян-щярдян, заман-заман 
Хатырланмаг истямирям. 
 
Сон бащарда дарыханда,  
Пянъярядян чюля баханда. 
Аьаъда гуруйуб солухан,  
Сон йарпаг тяк солухуйуб,  
Хатырланмаг истямирям. 
 
Йаьышлар тяк пянъяряндян сцзцляндя,  
Бир цряйи цздцйцн цчцн цзцляндя,  
Эюз йашы тяк йанаьында сцзцляндя,  
Хатырланмаг истямирям. 
 
Хязан вурмуш йарпагларын арасында,  
Эцл цстцндя йараланмыш бир бцлбцлцн налясиндя. 
Эюй цзцндя бяргад айын щалясиндян нязяр чякиб,  
Хатырланмаг истямирям. 
 
Лап юмрцнцн сящифясиня гызыл щярифля йазылсам да,  
Ян дуйьулу хяйалларла  анылсам да,  
Сяни язиз, доьма билиб йанылсам да,  
Хатырланмаг истямирям. 
 
Бир цряйин севэи щарайындан,  
Бир истяйин доьма тахтындан деврилмяк истямирям. 
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Бир язиз инсанын йаддашындан итиб,  
Сонра хатиряйя чеврилмяк истямирям. 
Хатырланмаг истямирям,  
Унудулланлар хатырланыр,  
Хатырланмаг истямирям. 
 

Ай дянизим 
 

Бах сянсиз олмайыр аьлым башымда,  
Гялямим дя йазмыр бах бу йашымда. 
Бахырам щяр кяся гол-гола эязир,  
Ал мяни гойнуна аман дянизим,  
Дарыхырам сянсиз йаман, дянизим. 
 
Салам, ай дянизим, бах мян эялмишям,  
Кюрпя ушаг кими лап кюврялмишям,  
Щагсызлыглардан лап зара эялмишям. 
Сян мяним сирдашым ол, ай дянизим,  
Салмышам сащиля йол, ай дянизим. 
 
Гям йцкцн чякмяйя галмайыб тагят,  
Дюндяриб цзцнц мяндян сядагят,  
Мян дюзцрям, цряк дюзмяйир фягят,  
Эял, ал мяни мяндян ъошгун дянизим,  
Артыг сащилиндя итибдир изим. 
 
Щярдян кюкс ютцрцб йаман бахырсан,  
Сащиля чырпыныб узаглашырсан,  
Бялкя дя сян дярдляриндян гачырсан? 
Ал мяни гойнуна ъошгун дянизим,  
Артыг сащилиндя итибдир изим. 
Дянизим, дянизим, аман дянизим,  
Дарыхмышам сянсиз йаман, дянизим. 
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Наьыллы дцнйа 
 

Щяйат бир маъяра, бязян бир драм,  
Истярям юмцрлцк бир наьыл гурам. 
Щярдян бир инъиклик, щярдян барышыг,  
Йеня эяляъяйя дцшя нур ишыг. 
 
Бизя баханлара нцмуня олаг,  
Йолу азанлара бир чыраг олаг. 
Беляъя дил тапаг мещрибан галаг,  
Бир юмцр беляъя биз хошбяхт олаг. 
 
Щяйат бир сящнядир дейянляр дя вар,  
Эял, биз бу сящнядя дцз рол ойнайаг. 
Баш гящряман сян ол, мян сяня гонаг,  
Ян сонда чалышаг биз хошбяхт олаг,  
Йаддашларда хошбяхт аиля тяк галаг. 
 

Эюзяллик 
 

Алдым бу ъащан ичря мян илщамы эюзялдян,  
Чатмыш баша щяр истяйимин камы эюзялдян. 
 
Мян кюнлцмц вердим эюзяллик долу дцнйайа бир юмцр,  
Амма чох шцкцр худайа йох шикайятим дя эюзялдян. 
 
Чох вясф елядим лайиг олан щяр эюзяллийи,  
Чцнки эюзяллик ашигийям юзцм язялдян. 
 
Илащи кяшфидир бу эюзяллик инсанлыг цчцн,  
Бах бу мювзусудур шаирлярин, дюврц язялдян. 
 
Сарыэцл, вясф еля эял эюзяллийи илащи ешги иля,  
Чцн мцяллифи Танрым юзцдцр дюврц язялдян. 
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Дцнйайа мящяббятим вар 
 

Вятяндаш адына лайиг эюрцлян,  
Иллярдир халгыма бир хидмятим вар. 
Инсан зякайла щейрятя салан,  
Ширин сющбятлярим, шериййятим вар,  
Мяним бу дцнйайа мящяббятим вар. 
 
Бах, будур щей ъошур гялбимин сяси,  
Чцнки дахилдяндир илщам чешмяси. 
Эюрцн ня сюйляйир, нядян данышыр,  
Кюксцмя сыьмайан шериййятим вар,  
Мяним бу дцнйайа мящяббятим вар. 
 
Доьмайа, аилямя сядагятим ван,  
Кимля тямас гурсам хош ниййятим вар,  
Йашадыьым йердя чох щюрмятим вар,  
Чцнки, инсанлара мящяббятим вар,  
Мяним бу дцнйайа мящяббятим вар. 
 
Мян сизлярля цлфятимя инандым,  
Щяр ня сюйлянирся щягигят сандым,  
Щярдян щагсызлыгдан алышдым, йандым,  
Амма ки, Аллащ вар ону сыьындым,  
Мяним бу дцнйайа мящяббятим вар. 
 
Илащи гисмятди сядагяти ешг,  
Олсун щагг едяня даима гисмят. 
Амма ня олурса-олсун орада,  
Эяряк эюзляниля даима щюрмят. 
Зорла газанылмаз севэи, мящяббят,  
Мяним бу дцнйайа мящяббятим вар. 
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Аьлайыр 
 

Дцнйа гарышыб йаман ъаным, цряк ган аьлайыр,  
Щяр эцн, щяр йердя, щяр ан эюр инсан аьлайыр. 
 

Кими вятян уьрунда юз язизлярини итирир,  
Кими етдийи сящвдян олур пешиман аьлайыр. 
 

Бязи инсанлар да вар мязлума щеч ял тутмайыр,  
Бахма ки, вары да вар, ялиндя имкан аьлайыр. 
 

Илляр ютдцкъя юмцр йцклянир ащу-зар иля,  
Юмцрдян ютцр бащар, гялбдя зимистан аьлайыр. 
 

Дцнйа йаранандан бяри гардаш олуб хейирля-шяр,  
Щагсыз ганлар тюкцлян эюр нечя мейдан аьлайыр. 
 

Ъащан фанидир дейя эял, цзцмя ялин дцнйадан,  
Йарандыьы эцндян белядир эярдиши дювран аьлайыр. 
 

Ей кюнцл, етмя фикир, чякмя ъяфа сябирли ол,  
Инсан йарандыьы эцндян дцнйайа мещман аьлайыр. 
 

Сарыэцл, ютянляри хырдалама, кечмиши дя салма йада,  
Щагсызлыгдан сарсылан эюр нечя инсан аьлайыр. 

 
Гоъалыр 

 
Эцн кечир, ай доланыр, йаш кечир инсан гоъалыр,  
Щеч дяйишмир гоъа дцнйа, дяйишир ъан гоъалыр. 
 

Биръя гайдасы будур ютсядя илляр кечся,  
Дяйишмяз гануну вар эярдиши дювран гоъалыр. 
 

Тяк биръя гоъалмайыр бяни адямдя ешг,  
Ондан башга ня варса олур зимистан гоъалыр. 
 

Амма йеня дя мараглыдыр гоъа дцнйа щяр щалы иля,  
Гялбя дяйян кялмядян гящр олур инсан гоъалыр. 
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Гям чякмя, кюнцл, дяйяр верян инсан ки, вар,  
Щяр заман дястяк олур, ня олсун ки, ъан гоъалыр. 
 

Дяйишир фясилляр дя, щярдян ютцр санийяляр,  
Инсан оьлу кими дя эярдиши дювран гоъалыр. 
 

Сарыэцл, щяйат ешги эцълцдцр бах щалы иля,  
Амма ки, црякди дюзмяйир буна дамла-дамла ган гоъалыр. 

 
Йарадан гадын 

 
Дцнйамда йашамын мянасы сянсян,  
Чичякляр ачылыр баьчада эязсян,  
Кюксцмдя цряксян, дилимдя сюзсян,  
Аловлу цряксян, чынгысан, кюзсян,  
Севэидян шеирляр йарадан гадын. 
 
Сещирли алямди мящсун бахышын,  
Эцлцшцн эцлляря атар нахышын. 
Чыхышын яридяр гары, йаьышы,  
Щяр заман хош эялир сядан, алгышын,  
Севэидян шеирляр йарадан гадын. 
 
Юмрцмя бязяксян гялбимя щаким,  
Сян мяня наз эюстяр назыны чяким,  
Эюзцня эюрцнцр тяк биръя щяким,  
Мялякля, щурийля чякилсин адын,  
Севэидян шеирляр йарадан гадын. 
 
Няьмяляр доьулур бир бахыш цстя,  
Сян бу шаирядян бир няьмя истя. 
Ашыг да сюйлясин гой аста-аста,  
Беля йашайараг уъалсын адын,  
Севэидян шеирляр йарадан гадын. 
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Ъаванлыьым 
 

Сяня йени вцсал верди, щиъран галды ъаванлыьым,  
Сачларымы аь эюряндя фикря далды ъаванлыьым. 
 

Гартал идим бирдян-биря зирвялярдян ендим йеря,  
Беля узаг бир хатиря, бир хяйалды ъаванлыьым. 
 

Сясляйирям эери дюнмяз, эюзляйирям щеч эюрцнмяз,  
Кюзц эетди, оду сюнмяз, цфцгдя дя щеч эюрцнмяз. 
 

Мяни сюнмяз аловлара салды, эетди, ъаванлыьым,  
Мяни сюнмяз аловлара салды, итди, ъаванлыьым. 

 
Ювлад 

 
Алямдя кюнцл мцлкцня дцрданяди ювлад,  
Шющряти язиз ханядя бир даняди ювлад. 
 

Онсуз бу щяйат анламырам кясб едя мяна,  
Олмазса яэяр ъан еви, вираняди ювлад. 
 

Агил чыха эяр олса фярасятли яъябди,  
Фярсиз ки, ола, яфсус ки, сяня тяняди ювлад. 
 

Сарыэцл, ат кянара, дярдцн гцссяни ки, йохду сяфасы,  
Унут олмушлары, бас баьрына бир даняди ювлад. 

 
Няняляр, ай няняляр 

 
Щяйат шириндир, амма гоъалмаг истяйирик,  
Мцдрцклцк зирвясиня уъалмаг истяйирик. 
Истяйирик гоъалаг нявя-нятиъя эюряк,  
Танры, гисмят ейля эюзял нятиъя эюряк,  
Ямяйимиз итмяйя эюзял нятиъя эюряк. 
 
Эюряк ки, ювладымыз бойа-баша чатыбды,  
Касыблыьын, йохлуьун дашын чохдан атыбды: 
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Арзудан арзу доьар беля дейиб аталар,  
Инсан гоъаланда гоъалмайыр арзулар. 
Неъя ки, даь башыны йазда думан-чян алыр,  
Инсан гоъаланда да арзусу ъаван галыр… 
Гоъалыг «эялирям ща» дейя йаман сяс салыр,  
Гялбин дуйьу ахышы, щяйаъанлы атышы,  
Эюзляринин бахышы,  
Бирдя рущу гоъалмыр! 
Бир тясялли ахтарыр эцзэц габаьында о,  
«Щяля шцкцр, йахшыйам» бязян сюйляся дя о,  
Валлащи вя Биллащи, инан рущу гоъалмыр,  
Дуйьулу инсанларын бил ки, рущу гоъалмыр… 
Рущу гоъалан инсан мянъя юлцъанлыдыр,  
Рущсуз-дуйьусуз инсан еля-беля ъанлыдыр. 
Ясил инсан одур ки, Аллащын йаратдыьы,  
Бцтцн эюзялликляри дойа-дойа йашайа. 
 
Гышда чичяк ахтара йарпаглар арасында,  
Неъя ки, щяр эцн сящяр йухудан ойананда. 
Ойнаглары, дизляри, биляйи, бармаглары,  
Биря-бир аьрыйанда намазындан галмайа. 
Йеня шцкцрляр едя йухудан дурдуьуна,  
Гялбинин йени одла, атяшля вурдуьуна. 
Бу ешг нявя ешгидир, бу ешг бала ешгидир,  
Бу ешг сяни щяйата баьлайан бир ешгдир. 
 
Эюрмяйяня дя гисмят ширин олур нявяляр,  
Няня, баба вя дядя истяклидир нявяляр… 
Оодур ки, ешгин сямти, йюнц дя дяйишиб,  
Арзунун-щявясин дя сямти, йюнц дяйишиб. 
Балаларын далында дуруб севинмяк цчцн,  
Онларын шющрятиня бахыб юйцнмяк цчцн. 
Гоъалмагдан горхмайыр инди артыг няняляр,  
Нявялярдян севинсин, балалардан йарысын,  
Юмцр-эцн йолдашыйла гоша-бирэя гарысын,  
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Балалардан эцъ алсын. 
Йеня саьлам гоъалсын,  
Рущу ъаван няняляр,  
Тез гоъалан няняляр… 
Ювлад севэиси иля рущу ъаван няняляр,  
Эюйя уъалан няняляр,  
Няняляр, ай няняляр! 
 

Dost 
 

Əziz dostum, bel baglama, 
Dar ayaqda sına dostu. 
Məqsədini öyrən sonra, 
Məqsədlisə qina dostu. 
 
Hər kim gəlib dostum dedi, 
Nə biləsən qəsdi nədi? 
Bu vaxdacan yüzlərlədi 
İndi enib birə dostum. 
Bəli dost deyildir hər üzə gülən, 
Gülüşü bəlkə də süni, saxtadır. 
Gözündən od, alov püskürürsə də, 
Qəlbinə boylansan ayaz, şaxtadır. 

 
Mənsiz 

 
Köc edər ömür karvanı, fani dünya olar mənsiz, 
Mənim vəfalı cananım, həsrət cəkib ağlar mənsiz. 
Mənim dünyadan köcməyim, dəyişməz dünyanin halın, 
Acar güllər, ötər bülbül, köc eder durnalar mənsiz. 
 
Kədərlənmə, ay Sarıgül köcub getsən də dünyadan,  
Xatirimi seven xalqın məni yada salar mənsiz. 
Dogmalar hər sabah məyus olarlar, 
Hər günkü hal sorma yada düşəndə.  
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Amma ki, həyatdı öyrənəcəklər,  
Telefon yaddaşı qalanda mənsiz. 
 
Hərənin bir şeir düşər yadına, 
Oxuyanda gözlər doluxar mənsiz.  
Baxçada güllərlə danışan olmaz, 
Ordakı çiçəklər soluxar mənsiz.  

 
Bir payız geçəsi 

 
Ay həmin aydır, hava da eynən həmin. 
Şahidim payız gecəsi, kədərim dərin.  
Ay bulud dalında gizlənib yenə,  
Bəlkə də gözümdən yayınır mənim. 
 
Bu payız geçəsi nə uzun oldu,  
Səhərim nə yaman geçikir mənim. 
Baharım gəlməiş cicəyim səldu, 
Görüşüm yenə də ləngidi mənim. 
 
Sirli bir sevdamız yatır dərində,  
Özüm də özümü yada salım mən. 
Bu sərin intizar gecələrində,  
Ürəyini şam tək əldə tutmuşam  
 
Gözlərim gözünə diklə sənin,  
Arzumu yanıma köcürəm səni. 
Açır kipriklərin uzun gecədə,  
Qara köynəyindən görə bilməyir. 
Bax arzum sevinə, gülə bilməyir. 
 
Bu payiz gecəsi üzüm gülmədi,  
Cünki xəyalımı görə bilmədim.  
Buludlu səmadı, gözlərim nəmli, 
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Xəyalım o nəmi silə bilmədi, 
Bu payiz gecəsi üzüm gülmədi.  
 
Özüm də özümçün unudulmuşam. 
Duyğusuz şəxslərin laqeyidliyindən.  
Payız gecələrin dogma tutmuşam,  
Dağınıq fikrimi toplayım deyə.  
 
Fikir -düşünçələr pəncə -pəncədir,  
Göydə buludların axarı boyu. 
Duymadan yaşamaq bir işgəncədir,  
Mən bu qayğıları de hara qoyum? 
 
Bəlkə yığım qayğıları, alnımdakı qırışlara, 
Yığa- yığa addımlayım yoxuşlara, 
Yığım qayğı topasını, tutum yağan yağışlara. 
Yusun, bitsin bu qayğılar düşüncələr,  
Bəlkə onda bitə, gedə işgəncələr, düşüncələr, 
Kövrək qəlbim, qayğı yüküm bəlkə bir azca incələr, 
Sarıgül Yağmur duyğuları bəlkə o zaman dincələr. 

 
Nəsə yazmaq istəyirəm 

 
Nəsə yazmaq istəyirəm,  
Amma nəsə yazmamışdan. 
Ürəyindən, gözlərindən bu kədəri, bu həsrəti, 
Mənsizliyi pozmaq, pozmaq istəyirəm. 
 
Nəsə yazmaq istəyirəm, 
Çəkəm, çəkəm nəfəsimə. 
Tellərinin qoxusunu,  
Baxışların qorxusunu. 
Yazmaq, yazmaq istəyirəm, 
Bu qorxunu belə pozmaq istəyirəm. 
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Nəsə yazmaq istəyirəm, 
Elə bir şey indiyəcən 
Yazılmayan, hər həmlədən pozulmayan,  
Zirvələrdən uca olan,  
Bu kürrədən qoca olan, 
Duyğulardan yenə nəsə yazmaq,  
Yazmaq istəyirəm. 
 
Nəsə yazmaq istəyirəm  
Bu soyuqda, bu sazaqda. 
Tutub titrək əlləri,  
Çıxıb nəmli çölləri mən, 
Alıb qaçmaq istəyirəm, 
Gözlərindən atəşi alıb,  
Yenə göyə uçmaq istəyirəm. 
 

Çatıb 
 

Bax çöküb susqunluq gülən üzümə, 
Artiq tənhalığın məqamı çatıb. 
Kədərdən göz yaşı düşüb üzümə, 
Göz yaşın silməyin məqamı çatıb. 
 
Duyğulu anlarım qalır kənarda, 
Diqqət görməyirəm həmən anlarda. 
Çox-çox sevdiyim də anlamayanda,  
Qəfildən ölməyin məqamı çatıb. 
 
Qayğı, istəklərim nəticəsində,  
Xalqımın gözündə abidə oldum. 
Bu qədər qayğılar cavabsız qaldı, 
Diqqət görməyəndə qəlbən yoruldum, 
Bu sözü deməyin məqamı çatıb. 
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Qismətim 
 

Başdan getmir bu istəyin havası, 
Tapilmayır onun dərman davası, 
Xəzinətək kip bağlıdır qapısı. 
Tapsam əgər acarını sevinnəm, 
Amma tapılacağına əminəm.  
 
Qəlbdə nə var oda düşüb yanaraq,  
Təsadüfü milyon kərə anaraq,  
Bu qismətdi deyiləni qanaraq.  
Xeyirlisi olmağını dilərəm,  
Qismətimə sevinərəm, gülərəm. 
 

Qəlbim oldu tikə-tikə 
 

İncikliklər bezdi məndən, 
Öz dərdim də küsdü məndən.  
Yad dərdlərin çəkə-çəkə, 
Qəlbim oldu tikə-tikə. 
 
Sadə gəzdim, lal oturdum, 
Özümçün bir dünya qurdum, 
Hər yerdə də sakit durdum. 
Danışdılar yekə-yekə. 
 
Çox ürəklər dağlı yanıb, 
Yanıb köz olub dağlanıb, 
Deyim ona bəlkə qanıb. 
Daşı ətəyindən tökə, 
Qalıb bağrım sökə-sökə. 
 
Dəyməmiş nəfəs- nəfəsə, 
Qönçə gül açdı həvəsə. 
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Bülbülü salıb qəfəsə, 
Ad verirlər lal ördəyə, 
Qalırsan ət tökə-tökə. 
  
Heç kimsəylə yox bir dərdim, 
Xoş niyyətlə qanad gərdim. 
Yandan ötdü salam verdi, 
Arxamda bir kölgə gördüm,  
Gəlir tikan əkə-əkə. 
 
Bu nə sondu, nə əvvəldi,  
Bir xəbər qəlbimi dərdi, 
Yenə də bir şəhid gəldi.  
Eldə qopanda mərəkə, 
Qəlbim olur tikə-tikə. 
 
Sarıgül Yagmur qəm çəkirdi, 
Bulud olub nəm çəkirdi. 
Mən ki, yaramı tikirdim, 
Hardan çıxdı bu təhlükə? 
Mən qaldım dərd çəkə-çəkə,  
Doğmayçün yaş tökə-tökə. 

 
Uzun gecələr 

 
Yaman qəribsəyir ürəyim sənsiz,  
Həsrətin yuxuma qəfəs gecələr. 
Sənli xəyallarım qoynuna girib,  
Yatmaq isdəyirəm uzun gecələr. 
 
Ətri qaldı bir ömür kürəyimdə, 
Xoş arzulu, isdəyi diləyimdə.  
Agrısı acısı var ürəyimdə, 
Daha yata bilmirəm ki, gecələr. 
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Günlər itirdiyini tapardı illər, 
Ayların telini qopardı illər, 
Gəncliyimi alıb apardı illər, 
Yatmaqla da bitməyir ki, gecələr. 
 
Ayıldım sandım ki qayğılar itdi, 
Qoşulub dərdlər də yuxuyla getdi, 
Nə yaxşı ki, bax bu gecə də bitdi, 
Yatmaqla bitmir ki, uzun gecələr. 

 
Ən şah əsər 

 
Mənə bir söz yetər səninəm desən, 
Gələrəm yanına məni səsləsən, 
Necə sevdiyimi bilmək istəsən. 
Yoxdur bu sevgimin ölçü qədəri, 
Sənsən bu dünyanın ən şah əsəri. 
 
Yuxuma gəlirsən gecələr yenə, 
İsdəyirəm durub zəng edəm sənə, 
Səsini eşitmək bəs edər mənə. 
Çətindir gözləmək inan səhəri, 
Sənsən isdəyimin ən şah əsəri. 
 
Nə mən vaz keçmərəm nə də sən vaz keç, 
Bir ömür yoluna məni çıraq seç. 
Bu yolda sədləri sağ-salamat keç. 
Unudaq həsrəti, dərdi, kədəri, 
Sənsən isdəyimin ən şah əsəri. 
 
Bu ürək sevirsə tərk edə bilməz, 
Bax sənin eşqinlə yaşayar ölməz, 
Anlamayan qammaz, heç qədir bilməz,  
Sənsiz inan canım heç üzüm gülməz. 
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Sənsən bu sevgimin ən şah əsəri, 
Səndən gözləyirəm ən xoş xəbəri. 
 
Bu yatmış duyğunu oyadan sənsən, 
Bu çılğın sevgini yaradan sənsən, 
Mənə həvəs verib yaşadan sənsən,  
Sənsiz mən gəzirəm sanki sərsəri. 
Sənsən bu dünyanın ən şah əsəri, 
Sarıgül Yağmurun sənsən hünəri. 

 
Həyat bir nərd oyunu 

 
Bax ölən duyğuların üsdünü torpaqlamışıq, 
Böyük tək eşqə düşüb, uşaq kimi ağlamışıq. 
Amma divanə tək heç kimə bel bağlamırıq, 
Ətəkdən əllər yapışır, ürəkdən ağlamırıq. 
 
Həyat bir nərd oyunu, amma hələ bax zəri yox, 
Çünki dünya belədi aparan öz işin görüb. 
Zəri elə çalıblar nərddə belə əsəri yox, 
Sarıgül Yağmurunsa hələ dərdi-səri çox. 

 
Allah bəndəsi  

 
Mən o bəndəyə heyran qalaram məşhərdə 
Peyğəmbər, Əli ümmətiylə ola bir yerdə. 
 
O kəsi qarşılaya, müjdə verə huri mələk, 
Aydindir ki, Tanrım edib ona kömək. 
 
Kimin ki, niyyəti düzdü əməli təmiz. 
Tanrı yanında deməli xətri əziz. 
 
İnsan oğlu bu dunyada tutsa əgər doğru yolu, 
Yeri cənnət olacaq bil ki, huridədi qolu. 
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Tanrının yolun tutan bil ki itirməsə iman,  
Yeri behişt olcaq daxildədi çünki inam. 
 
Həyat yolu qısadır ömür isə azdır, 
İnsanın son mənzili soyuq məzardır. 
 
Həyat da bir gül tək açıb solacaq,  
İnsana bu yolda yaxşılıq qalacaq. 
 
Oxuyun sözlərimi qalsın yadigar, 
Çünki ölümə yoxdur etibar. 
 
Gördüyün gözəlliyi Sarıgül, vəsf et sən də, 
Çünki Tanrı kəşfidir hər gözəl bəndə. 

 
Vaxt olar 

 
Bu tənha duyğuya ürək dözmədi, 
Səni xatırladım ürək bezmədi,  
Əlini dostluqdan yenə üzmədi,  
Bəlkə anlayarsan deyə vaxt olar. 
 
Bitər hər bir şeyi nübarı başda, 
Qalxar iztirabın buxarı başdan. 
Bəlkə utanarsan qohum qardaşdan? 
Bax onda deyərik afərin sənə, 
Mehriban olarıq yenidən yenə. 
 
Yaşlanarsan bərkə- boşa düşərsən,  
Sənətə, sənətkara diqqət başa düşərsən,  
Yaşlananda səndə yaşa ilişərsən.  
Onda ətrafından diqqət umarsan, 
Görməyəndə gözlərini yumarsan. 
 
Bəxş etdim öz şer dünyamı sənə,  
İncitdin sən məni bax dönə-dönə,  
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Amma doğmalardan əmanətsən mənə. 
Nə deyim mən, daha nə deyim sənə, 
Bu son qərarımdı gərək alışam. 
Sarıgül Yağmur kimi yenə barışam.  
Doğma insanlara qaynayam qarışam. 
 

Kövrələcəksən 
 

Qış da bəyaz dona bürüyər yeri. 
Saatın əqrəbi hərlənər geri,  
Buzlaşan əlimi tutacaq biri,  
Baxıb bu halıma kövrələcəksən.  
 
Həsrət bu istəyi çəkəcək dara. 
Fikirdən axtaracaqsan dərdinə çarə. 
Baxıb kitabıma kövrək vərəqlərə,  
Oxuyub bunları kövrələcəksən. 
 
Onda qayğılardan getmiş olacam, 
Artıq bu dünyadan itmiş olacam, 
Şerlərimlə yaddaşlarda qalacam, 
Vaxtında duymadığınçün kövrələcəksən. 
 
Ömrüm keçir aram-aram, 
Sızıldayır hər gün yaram, 
Hərdən zəng et yoxam, varam. 
Axı səndən balam nigaranam, 
Bunları eşidib kövrələcəksən, 
Sarıgül Yağmur adı gələndə  
Bilmirəm nə edəcəksən? 
Yəqin ki, yenə də kövrələcəksən. 
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Uzağam sənə 
 

Ürəyin dili yox hisslərin deyə, 
Talesə istəyir qəddimi əyə, 
Özüm də bilmirəm nə üçün, niyə? 
Yaxın ola-ola uzağam sənə. 
 
Bir mənim halıma, günümə baxın, 
Kədər sel tək edir üstümə axın, 
Düzdü deyiliksə biz-bizə yaxın. 
Hər gün yuxularda qonağam sənə, 
Yaxın ola-ola uzağam sənə. 
 
De necə tərif edim ey dünya səni? 
Həmişə qayğıyla sıxmısan məni, 
Yola salacaqsan bu halla məni. 
Bilirsən beş günlük qonağam sənə, 
Səni sevə-sevə uzağam sənə. 

 
Gəlmədik 

 
Mənmi tələsmişdim, sənmi gecikdin? 
Niyə bu dünyaya qoşa gəlmədik? 
Qanmaza, duyğusuza tuş olduq yenə, 
Nə dedik, danışdıq xoşa gəlmədik. 
 
Ömür boyu düz dolandıq düz gəzdik, 
Haqsız hücumlardan yorulduq, bezdik. 
Bəzən də lap dünyadan da əl üzdük, 
Qismətə sığınıb qoşa gülmədik. 
 
Çalışdıq, vuruşduq daim düz olduq, 
Sevgisizlik sazağında buz olduq, 
Yanıqlı sətirlərdə də söz olduq. 
İlıq baxışlardan coşa gəlmədik, 
Bir-birimizə baxıb qoşa gülmədik. 
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Közəm mən 
 

Saf sevgilər haqq adından görülür, 
Niyyəti saf, qəlbi təmiz izəm mən. 
Kül altında saxlamışam qorumu, 
Ocağından ayrı düşən közəm mən. 
 
Gözünə baxanda dünyanı gördüm, 
Özümü dünyanın xoşbəxti sandım. 
Nə biləydim tale yazılıb qara, 
Bu eşqin odunda təkcə mən yandım. 
 
Nə qədər sevsəm də səni ey gülüm,  
Bilirəm dərdimə yanan deyilsən. 
Eşqimdə vəfalı sadiq olsam da, 
Sən amma vəfalı canan deyilsən. 

 
Şair ömrü 

 
Şair ömrü təlatümdü, tufandı, 
Coşanda daşqını, seli var onun. 
Bir üzü bahardı, bir üzü qışdı, 
Gec açıb, tez solan gülü var onun. 
 
Uzaqdadı o istəyən ocaqlar. 
Artıq xəyallardı onu qucaqlar. 
Yerinə qor dolar gecə ocaqlar, 
Yaddaşlarda qalan sözü var onun. 
 
Qərarları verən beyni olsa da 
Şairin yükünü ürək daşıyır. 
Şəlalə qoynunda uca dağların, 
Şairin qəlbində dastan yaşayır. 
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Qəlbi kövrəkləşir üzü gülüncə, 
Beynində yaşayır sağlam düşüncə, 
Məqsədi təmizdir, məramı incə. 
Sarıgül Yağmur belə ürək daşıyır,  
O, bir şair ömrün şərəflə yaşıyır. 

 
 

Tükənməz sevda 
 

Səni çox sevirəm ürəyim mənim, 
Sənə olan sevgim ölçülən deyil. 
Sənlə bütün ömrü yaşasam belə, 
İnan ki, bu sevda tükənən deyil. 
 
Gəl, sən atma məni həsrət oduna, 
Alışdır səninçün yanan qəlbimi. 
Səni sevmək belə günahsa canım,  
Razıyam bu yolda tökülsün qanım. 
 
Deyirəm sevdamız heç vaxt olməsin, 
Qəlbimizdən atəş heç vaxt sönməsin. 
Sənli günləri Allah çox görməsin, 
Səni itirərsəm yanacaq canım. 
 
Mən sevda xəstəsi sən həkim oldun, 
Dərdimi düzgün yaz qurbanın olum. 
Carəsi yoxdusa sevgi yolunun, 
Qoy bu yolda daim səninlə qalım. 
 
Mənim bu dünyadan umacağım sən, 
O sənli xəyallar ovudar məni. 
Mən səni sevdim ki, çox xoşbəxt olum, 
Eybi yox bir busən dərmanım mənim. 
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Altı bağlı, üstü bağlı bir kibrit tək olsan belə, 
Bir andaca cırağımı yandırmayıb sönsən belə, 
Təkcə qapıdan boylanıb darvazadan dönsən belə. 
Eybi yoxdu bu baxışın da bəsimdir bax aldığım nəfəs kimi. 

 
Yaz buluduyam 

 
Mənə sənsizliyi gətirmə yaxın, 
Gəl ki, onu qovaq gəlməsin daha. 
Elə bir aləmə çəkilək sənlə, 
Həsrət adlı bəla gəlməsin daha. 
 
Mənə tənhalığı yaşatma, gülüm, 
Cüt uçan quşlara baxa bilmirəm. 
Axı eşq mövzusu zülüm deyildir, 
Gül açan dağlara çıxa bilmirəm. 
 
Mənə gözləməyin cəzasın vermə, 
Bu dərsin qiymətin çoxdan almışam, 
Gözləyə-gözləyə yolda qalmışam. 
Həsrətin qəlbimi sızladan andan, 
Bahar buludu tək çoxdan dolmuşam. 
 
Yenə köklənmişəm minor laddayam, 
Bilmirəm səmada hansı qatdayam? 
Hələ şükr edirəm bu həyatdayam. 
Umduğum sevgini duya bilmədim, 
Özümü çox xoşbəxt saya bilmədim. 

 
Ümid Allaha 

 
Bir cığırıq gəl birləşək yol olaq, 
Dağ cayı tək daşaq-coşaq sel olaq,  
Yar bağında təzə qöncə gül olaq,  
Bu qərarı unutmayaq bir olaq. 
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Çünki canım, insan kimi insansan, 
Cox qeyrətli, bir sifətli cavansan, 
Ətrafdakılarla cox mehribansan. 
Həyat yollarında düz insan olaq, 
Dəyişməyək həmişə belə qalaq. 
 
Bu yaşda şimşək tək caxan deyiləm,  
Heç kəsin varına baxan deyiləm,  
Əl tutsam da kiməsə başa qaxan deyiləm. 
Bircə onu deyirəm daima halal olaq. 
Dəyişməyək heç nəylə, daima insan qalaq. 
 
Sarıgül ümidi Tanrıya bağla, 
Onun yazdığına nə küs, nə ağla. 
Bu sözü həmişə yadında saxla 
Tək bircə Allaha ümid bağlayaq. 
Daima böyüyün yolun saxlayaq. 
 

Doğmalıq 
 

Ürək sevdiyindən ayrı düşəndə 
Anasız uşaq tək yetim qalarmış 
Cətin sınaqlardan keçdiyin zaman 
Ürək də sərtləşib mətin olarmış. 
 
Həmişə qəribkən dərd çəkən insan, 
Bilir ki, ayrılıq gətirir hicran. 
Üzü dönüklərdən dönməyə nə var? 
Sevəndən ayrılmaq çətin olarmış. 
 
Sarıgül taledən nə küs, nə ağla, 
Bu sözü həmişə yadında saxla. 
Yalnız Allahına sən ümid bağla. 
Doğmaya yad olmaq çətin olarmış. 
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Daha 
 

Mən ailənin sözlərindən alıram. 
Xəyalına daim qonaq oluram,  
Sən olmasan da bil sənli oluram. 
Mən səni unuda bilmirəm daha 
Ümidim qalıbdır sənli sabaha. 
 
Səni sevdiyimi bilə bilsəydin, 
Mənlə birgə hey danışıb gülsəydin, 
Oturub üzbəüz hey dərdləşsəydin. 
Bilərdin qədrini gedən illərin, 
Sənə şer deyən şirin dillərin. 
 
Allahım, necədə sevirmiş səni, 
Sənin taleyinə bax, yazdı məni, 
Ha gəzdi Sisiyanda çölü çəməni. 
Bu dəli ceyranı de hardan aldın. 
Bax bir ömür yolunu onunla qaldın. 
Sarıgül Yağmurun tək aşqı oldun. 

 
Ayrı 

 
Mənim bu tənha qəlbim qala bilməyir, 
Sevdiyi bir doğma nəfəsdən ayrı, 
Elə sən özün də düşün gəl, bunu.  
Sənə möhtac olan sevgindən ayrı, 
Qala bilərsənmi söylə ay gülüm? 
 
Niyə mən bu dərdə düşdüm, ay Allah, 
Görən nə olubdur günahım mənim. 
Niyə bu həsrətin düşdü araya, 
Candan çox sevdiyim birindən ayrı. 
 



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

246 

Niyə tale mənə bu qisməti yazdı, 
Bəyəm indiyəcən həsrətim azdı? 
Fələk mənə yenə bir quyu qazdı, 
Düşmüşəm mən səndən bu qədər ayrı. 

 
Sevirmi 

 
Mən cəni sevdim ki, canım olasan, 
Canımdan da əziz canan olasan, 
Arzuların şahı insan olasan. 
Sevmədim ki, məni belə üzəsən, 
Yanağıma yaşdan inci düzəsən. 
 
Niyə yuxularım çəkilib ərşə? 
Niyə güzaranım dəyişib mənim? 
Niyə təkcə o var mənim qəlbimdə? 
Niyə rahatlığım kəsilib mənim? 
Görəsən o biri sevirmi məni? 

 
Xatirələr 

 
Keçdiyim küçələr qəmgin, kədərli 
Bir də o yerlərə gələrsənmi sən? 
Ağlayan döngənin göz yaşlarını 
Gəlib əllərinlə silərsənmi sən? 
Könlümə dağ çəkib sitəm eyləmə. 
 
Keçdiyim küçələr qəmgin, kədərli, 
Ayaq izlərini əzizlər, saxlar, 
Küçələr həsrətdən gözləri nəmli. 
Gedib dönmədiyim səmtə hey baxar,  
Bu qədər könlümə sitəm eyləmə, 
Boş yerə, çılğınca üsyan eyləmə. 
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İndi o döngələr xatirə dolu, 
Day keçə bilmirəm indi o yolu, 
Kürəyinə dəyən günahsız qolu. 
Kəsib bax, dibindən atmaq istərəm,  
Bu yersiz günaha batmaq istərəm. 
Könlümə deyərəm üsyan eyləmə. 
Mənasız boş yerə tufan eyləmə. 
 
Sən sevgi dənizi mənsə bir ada, 
Ölub keçənləri gətirmə yada, 
Bax bu hərəkətlə salarsan yada, 
Sonra da coşaraq tüğyan eyləmə. 
 

Nidalar 
 

Mən səni gül kimi qəlbimə əkdim, 
Bir körpə fidan tək qayğını çəkdim. 
Amma qoruduqca qəhrini çəkdim, 
Hər səhər şehini gözümə vurdun. 
 
Olmadı carəsi bu istəyimin, 
Ayrılıq silahın üzümə çəkdi. 
Nə qədər yalvardım, yanında durdum,  
Sonuncu gülləsi üzümə dəydi.  
 
Qayğılar o qədər sıxdı ki məni,  
Sətirlər, misralar uzağa düşür.  
Sanki ağ vərəqlər xəstə yatağı,  
Qələm söz eşqindən yatağa düşür.  
 
Nəbzimin səsinə oyandım bu gün,  
Gəlib qəlb evində dayandım bu gün,  
Ömrün bitdiyini mən sandım bu gün,  
Amma yaşamaqdan bezməmişəm mən.  
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Sənsiz boşa imiş aldığım nəfəs, 
Sevirəm kəlməsi eyləməz ki bəs. 
Ürəkdən, könüldən bağlanan bir kəs,  
Sevdiyin daima qorusun gərək. 
Bu isdə Sarıgülə lazımdı dəstək. 

 
Virtual aləm 

 
Sevgi yoxdur cavanların gözündə,  
Gəl alışma məhəbbətin közündə, 
Yaxşı düşün, götür- qoy et özün də, 
Yalan durur döyüntünün çəmində, 
Nə tapmısız virtual aləmində? 
 
Yerlər də, göylər də, bu kainatda, 
Həqiqət axtarmalıdı real həyatda. 
Ay ürək, gəl düşün həyatın bu dəmində, 
Yalan dolanlar durur virtual aləmində.  
 
Hər gündə girirlər min bir cür dona, 
Yalan vəd verirlər gah ona, buna,  
Çox vaxt axırı çatır faciəli sona.  
Ancaq şirin yalanlar virtual aləmində.  

 
Diləklər adası 

 
Əlini üzmə əlimdən canımda ol sən mənim,  
Acısıyla, şiriniylə anımda ol sən mənim,  
Tək isdəyim, tək arzum yanımda ol sən mənim,  
Mənim üçün fərqi yox dünyanın harasında,  
Gəl yaşayaq ürəyim, mələklər adasında. 
 
Deyilən fikirlər deyildir əbəs, 
Bu isdək ürəkdə yaradır həvəs, 
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Boş yerə yazmır ki, şair olan kəs. 
Kiminsə arzusu qəlb adasında,  
Gəl yaşayaq ay ürək, Məhəbbət adasında. 
 
Xoşbəxtlik eləcə pul-para deyil,  
Ürəkdə iz qoyan tək yara deyil,  
Nigaran baxışlar tək ora deyil. 
Sevdiyi dilbərinin dərdiyi butasında,  
Gəl çıxaq gül dərməyə Məhəbbət adasında.  
 
Nə olar gözəlim insaf et barı,  
Sənlə birgə sevək güllü baharı,  
Eşq gəmisin döndər sahilə sarı.  
Oturaq diz-dizə, baxaq göz-gözə,  
Birgə seyrə çıxaq diləklər adasında. 
 
Qartal zirvələrdə görünməlidir, 
İlan da yerlərdə sürünməlidir, 
Paxıllar dünyadan silinməlidir.  
Bizcə gəzək gözəllik ortasında, 
Bir ömürü yaşlanaq mələklər adasında! 

 
Ey mənə həyatı sevdirən qadın 

 
Sinəmdə döyünən ürək gəlmisən, 
Xoş arzu yaradan dilək gəlmisən. 
Sən mənim dünyama mələk gəlmisən, 
Bəlkə də demirsən mələkdir adım,  
Ey mənə həyatı sevdirən qadın. 
 
Qəm-kədər görməsin gözəl gözlərin, 
Canıma can qatır şirin sözlərin, 
Bir eşqə düşmüşəm dərindən dərin, 
Səninlə dadıram sevginin dadın. 
Ey mənə həyatı sevdirən qadın. 
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Dərdimə-sərimə göz yetirmisən,  
Qəm- kədər gözlərə nur gətirmisən.  
Könlümün bağında gül bitirmisən. 
Dünyamı sevginlə nura boyadın,  
Ey mənə həyatı sevdirən qadın. 
 
Sarıgül Yağmurdur deyəsən adın, 
Sevginin qüdrətin qəlbinə yazdım. 
Mən batıb gedərdim sən olmasaydın. 
Sən məni hər zaman göyə qaldırdın,  
Ey mənə həyatı sevdirən qadın! 

 
Əl çəkə bilməz 

 
İncə duyğuları nə bilər nadan, 
Şerdi, nəğmədi məni ovudan,  
Könlüm məhəbbətdən, beyinsə duyğudan,  
Ruhum da sevgindən əl çəkə bilməz. 
 
Qəlbimdə nə qədər dözüm var imiş. 
Mən çəkən dərdləri fil çəkə bilməz. 
Elə yanmışam ki, odlar içində,  
Dözüm var gözümdə, göz çəkə bilməz. 
 
Ömür yollarında çox oldum naşı,  
Qəlbimi qırıblar hər addım başı,  
Dözdüyüm çovğunu, çəkdiyim qışı,  
Bir ucsuz-bucaqsız can çəkə bilməz. 
 
Sarıgül dözümlü yamandır dərdi. 
Bitib tükənməyən inləyən kamandır dərdi,  
Dərya tək sahilsiz ümmandır dərdi. 
Ümman çəkdiyini göl çəkə bilməz. 
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Gətirmisən 
 

Mən səni gəzirdim sevgi bağında, 
Bülbül tək uçardım gül sorağında, 
Ömrümün bu yetkin, kövrək çağında, 
Məhəbbət adında bar gətirmisən. 
 
Arzulara, xəyallara dalma gəl, 
Bircə an da məndən uzaq qalma, gəl,  
Həsrətini ürəyimə salma gəl,  
Şeriyyət adında bar gətirmisən.  
 
Hərdən bir sən məni yada sal canım, 
Xəsdəydim tapmışam səndə dərmanı, 
Sarıgül Yağmurun sən qəlb mehmanı, 
Həsrətdən yanırdım qar gətirmisən.  
 
Aparır! 
Sevgi sevən kəsin yaşına baxmır,  
Həsrətin ürəyə salıb aparır. 
Nə gözünə baxmır, qaşına baxmır 
Ürəyin əlinə alıb aparır. 

 
Dayağın ollam 

 
Duyğular da gözəl, sən də gözəlsən,  
İlahi bəxş edib gözəllik sənə. 
Özgəni bilmirəm məndə özəlsən,  
Nə gözəl yaraşır dəcəllik sənə.  
 
Biz ürək qırmayaq, qədrini bilək, 
Könüllər şad olar sevək sevilək.  
Səninlə bir dəfə üz-üzə gələk,  
Çətin ki üzündən gözümü çəkim. 
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Darıxma gözəlim tənha otaqda,  
İsdəsən gələrəm qonağın ollam. 
Saçını oxşaraq isdi qucaqda,  
Ölüncə mən sənin dayağın ollam. 
 
Qaşına, gözünə salmışam meyil 
Dərdindən xəstəyəm qalmışam veyil 
Yalandan tə"rif də bil mənlik deyil.  
Yanında ömürlük dosdun olaydım. 
 

Qurbanam 
 

Dediyin hər kəlmə ürəyimi açır, 
Dediyin hər cümlə sözünə qurban. 
Ürəyin özün tək nurunu saçır,  
Canımı verərəm özünə qurban. 
 
Həm deyirəm ki, gözünə qurban,  
Mənə ruh gətirən sözünə qurban. 
Özün bu dünyaya qapalı idin,  
Könlümə nur saçan özünə qurban. 
 
Gör nələr yaşadım həyatda sənsiz 
Qar yağdı hər bahar qərib könlümə 
Dondu duyğularım qaldı diqqətsiz 
Sənsiz fəsillər də özgədir mənə 
Ömrə işıq verən gözünə qurban. 
 
Vaxtilə od idim indi sönürəm, 
Sənsizlikdən müqəvvaya dönürəm. 
Sarıgül Yağmuram daha çönürəm, 
Bir təsəlli verən sözünə qurban. 
Məni qoruyacaq özünə qurban. 
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Arzularımdı 
 

Deyirəm ayağın dəyməsin daşa,  
Dayana bilmərəm gözündə yaşa. 
Mən səni hər zaman düşərəm başa, 
Ayrılıq istəməm bu gündən sonra. 
 
Getmə ay ürəyim, sözümə qayıt. 
Özünü göstərsən gözümə qayıt. 
Sən elə mənimsən özümə qayıt. 
Özgənin ocağı yandırar səni. 
 
Mən sənin dünyana gələndən bəri 
Sən məndən vaz geçib çıxıb gedirsən.  
Könülümü, qəlbimi verəndən bəri,  
Sən onu ovcunda sıxıb gedirsən. 
 
İndi sən uzağda, xəyalımdasan. 
Ağlına gəlməyən varlığındayam. 
Nə olar yaramı gəl oyma, gülüm 
Məni sənsizlikdə çox qoyma gülüm. 
 
Sübhün duasıyla oyan əzizim. 
Səhərə salam de, günə salam de,  
Bağçamda çiçək aç, boylan əzizim. 
Bir mənə, birdə ki bağa salam de. 

 
İstəklərim 

 
İstək dilənmədim həyatım boyu. 
Onu qazanmaqsa qismətə bağlı. 
Zorla gözəlliyə dəyər vermərəm  
Sevgi qazanılır həyat yolunda. 
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Əllərim arzumun daş ətəyində,  
Ümidim İnama uzalı qaldı.  
Duyğusuz insanlar öz ətrafımda.  
Mənim ümidlərim vaxtsız saraldı. 
 
Heç kəs məni qıra bilməz bu yolda  
Qururum, əqidəm tutarlı cavab. 
Kimlər mane olsa bu yolda inan. 
Özü haqq yolunda cəza alacaq 
Sarıgül Yağmura imza qalacaq. 

 
Bəlkə də 

 
İnsanlar cürbəcür, insanlar fərqli, 
İnsan var ki, insanlığa gərəkdi, 
İnsan da var imkansıza dəstəkdi, 
İmkansıza əl də tutar bəlkə də. 
 
İnsan var ki, arzusu saf özü saf,  
İnsan da var əməli saf, sözü saf,  
Özü boyda ürəyində var insaf, 
Haqsızlıq görəndə solur bəlkə də. 
 
İnsan var insançün vuran ürəkdi,  
Insan da var dostçün güclü biləkdi. 
Belə insanlar dünyaya gərəkdi,  
İnsafsızlıq görsə ölər bəlkə də. 

 
Gəlir 

 
Mən səni gül kim qəlbimə əkdim, 
Bir körpə fidan tək qayğını çəkdim, 
Amma qoruduqca qəhrini çəkdim. 
Hər səhər şehini gözümə vurdun, 
Sənli arzularla yuxudan durdum. 
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Olmadı çarəsi bu istəyimin, 
Ayrılıq silahın üzımə çəkdi. 
Nə qədər yalvardım, yanında durdum, 
Sonuncu gülləsi üzümə dəydi. 
 
Qayğılar o qədər sıxdı ki, məni,  
Sətirlə, misralar uzağa düşür. 
Sanki ağ vərəqlər xəstə yatağı 
Qələm söz eşqindən yatağa düşür. 
 
Nəbzimin səsinə oyandım bu gün, 
Səssiz divarların sədası gəldi 
Güzgüdə özümə baxanda gözüm 
Sükutun pozulmaq nidası gəldi. 
 
Qələmin ucunda nöqtə olanda, 
Duyğuların izi vərəqdə qalda, 
Sarıgül Yağmur hərdən fikrə dalanda. 
Al götür qələmi sədası gəlir,  
Nöqtələr sonunda nidası gəlir. 

 
Zaman bir an dayandı 

 
Zamanın qəlbindən doğan bir güləm, 
Baxmasan quruyub, solub gedərəm. 
Mən sənin əlində ətirli bir gül, 
Sən mənim qəlbimdə gur bir şəlalə. 
Zaman bir anlığa dünən dayandı, 
Alışdı ürəyim, bir anda yandı. 
Dedim Allah bəlkə qəlbim dayandı. 
Bəs necə dözəcək yazıq bu halə? 
 
İllər gəlib keçdikcə, 
Ömür yaşlanır hədər. 
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Hər bir diqqətsiz duyğudan, 
Bürüyür məni kədər. 
Amma bir an düşünürəm, 
Axı mənsiz o nə edər, 
Qədər, nə edək qədər. 
Üzməsin məni bu qədər, 
Lənət şeytana deyək, 
Keçər gedər söyləyək. 
Bir-birimizə dəyər verək, 
Çalışaq ki, səbr edək, 
Haqqın yoluyla gedək. 
 

Məni sevdiklərim yaşadır 
 

Sevgi yollarında tənha qalmışam, 
Ümidim bir sənədir böyük Allah. 
Nə vaxtdır qəriblik qapımda möhür, 
Sevinclə kədərim qoşadır vallah. 
 
Çoxların gözündə mələk görmüşəm, 
Onlardan sonunda kələk görmüşəm, 
Çoxundasa cılız ürək görmüşəm, 
Yaxşılıq da etsən boşadır vallah. 
 
Bəxtimdən gileyli olmadım heç vaxt, 
Naəlac qapılarda qalmadım heç vaxt, 
Çətinliyi də boynuma almadım heç vaxt, 
Nadana bu şuar boşadır vallah. 
 
Bəzi sevməyənin gözü kor oldu,  
Şan-şöhrətdən yerinə qor doldu. 
Amma axırda olan ona oldu 
Ümidim itirmədim mən vallah,  
Çünki güvəncim sənədir Allah! 
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Bəzən hicran-həsrət mənə yar oldu,  
Bu geniş dünya da mənə dar oldu. 
Nə əkdimsə ondan şirin bar oldu. 
Məni sevdiklərim yaşadır vallah,  
Sarıgül Yağmur deyir Lailəhaillah! 
Allah böyükdür Allah! 
Ona sığınıram vallah! 
 

Söz-sözü çəkər 
 

Düz bax gözlərimə sözü düz danış,  
Yalan eşidəndə qəlbindən alış,  
Əyriyə əyri de, düzü düz danış,  
Düzü düz axtar ki, düzü düz çəkər. 
 
Hərdəndi bəzən yaxşı yamana tuş olur,  
Ürək yanır, bəla çəkən baş olur,  
Düz söz qanmazın başına daş olur. 
Bunun ağrısını yenə baş çəkər. 
 
Kədərə ağlayıb sevincə güldüm,  
Hər zaman yaxşının qədrini bildim,  
Zəifin hər zaman gözünü sildim,  
Qəlbin ağrısını ağlar göz çəkər. 
 
Vurğunu olmuşam qanan kəslərin,  
Onlarla ünsiyyət dərindən dərin,  
Qanmaz insanları qandırmaq çətin,  
İnsan öz abrından xəcalət çəkər. 
 
Ha deyirsən insan eyləmə qeybət,  
Axır yetişəcək bir gün qiyamət. 
Əməlinə görədir cəhənnəm, cənnət 
Adətkərdə olan yenə söz çəkər. 



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

258 

Belə adətlərlə inan ət tökər. 
Bu haliylə cəhənnəmdən köz çəkər. 
 
Sarıgül Yağmur yazdım səhər bu şeri,  
Dərin mənası var düşünsən xeyli,  
İndi yazan çoxdu çoxalıb meyli,  
Amma göz xəzinədir sərraf söz çəkər. 

 
Bilməzmiş 

 
Dedim unudub ataram səni,  
Gördüm ki, sevənlər ata bilməzlər. 
Rahatlıq axtardım yuxularımda,  
Sən demə dərdlilər yata bilməzmiş. 
 
İnsan müqəvvadır duyğusu yoxsa,  
Ürək adi ətdir diləyi yoxsa,  
Bir kəsin Tanrıdan köməyi yoxsa,  
Heç bir arzusuna çata bilməzmiş. 
 
Sarıgül qismətə nə etsin bəndə,  
Günah nə səndədir, nə də ki, məndə 
Tale üzə gülüb bəxt gətirəndə,  
İnsan dəryada da bata bəlməzmiş. 

 
Yanındayam mən 

 
Məni başqa yerdə axtarma heç vaxt 
Damarında axan qanındayam mən,  
Səni qoruyuram mələklər kimi,  
Çiyninə qonmuşam yanındayam mən. 
 
Həyata keçirsə, arzun niyyətin,  
Keçərli olursa sözün-söhbətin,  
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Daim qorunursa eldə hörmətin. 
Demək ölməmişəm canındayam mən. 
 
Sən eşit könlümün səsini dinlə,  
Gəlmə sən üstümə dumanla çənlə,  
Daim sevincini də sən böl mənlə,  
Ruhumla, qəlbimlə yanındayam mən. 
 
Sinəmdə çox deyilməmiş sözüm var,  
Sevgi dolu atəşim var közüm var,  
Sarıgül Yağmuram, hər yerdə izim var,  
Bax nəfəs aldıqca yanındayam mən,  
Ölsəm də ruhumla canındayam mən. 

 
Yuxularımı 

 
Gözümə getməyən yuxularımı,  
Sənə bağışlayım yat şirin-şirin,  
Duyduqca bitməyən duyğularımı,  
Sən ol, qat ruhuna qat şirin-şirin. 
 
Hopum vücuduna, hopum qanına,  
Keçim döyüntüylə, keçim canına,  
Baharı keçirmiş qış ünvanına,  
İsinsin birlikdə iki can bu dəm. 
 
Unudaq ötüşsün bütün kədər-qəm,  
Ovudum gözünün yaşı qurusun,  
Silim yanağından yaşını sənin. 
Donmuş bir ürəyin atəşiyəm mən,  
Gəlmişəm əridəm buzunu sənin,  
Gəlmişəm əridəm buzunu sənin. 
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Ay Allah 
 

Ay Allah ağrıyır mənim ürəyim, 
Öyrəşə bilmirəm bu ayrılığa. 
Niyə yarı yolda unutdu məni,  
Mən dözə bilmirəm bu ayrılığa. 
 
Nə idi günahım bilə bimirəm,  
Niyə yarı yolda buraxdı məni,  
Sən niyə rastıma çıxardın onu,  
Bəs niyə qovuşmadan ayırdın məni. 
 
Ay Allah sönməyən bir arzum budur,  
Məni sevdiyimdə ayrı saxlama,  
Qısqanclıq odunda alışır qəlbim,  
Onu bu odlara salıb saxlama,  
Allahım nə olar bitməsin bu eşq. 
Mənim ayrılığa tabım yox daha. 
Mənim çəkdiyimi çəkdirmə ona. 
Artıq taqətim yox onsuz sabaha. 

 
İtən ümidlər 

 
Gəl daha üzməyək ümidimizi,  
Ümidi aparaq Allaha pənah. 
Bəlkə qovuşdurdu yenə də bizi,  
Mümkünsə çatdırın sevgimə soraq. 
 
Hərdən zəng edərdi telefonuma,  
İndisə ondan da yoxdu bir xəbər. 
Deyərdi ki, hərdən yada sal məni,  
Çünki təkcə sənsən qəlbimə qonaq. 
 
Yoruldum bəlkə də bitməyib sonu,  
Axı istəmirəm itirəm onu. 
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Bəlkə düşünməkdən mən yorulmuşam,  
Qatıb bir birinə gecə-gündüzü. 
 
Mən hardan biləydim itirsəm onu,  
Həyatda qazancım dərd-qəm olacaq. 
Mən necə biləydim qalan göz yaşı,  
Birdə xatirələr dənizi qalacaq. 
Bax bu dərd də məni yoracaq. 

 
Bilmədi 

 
Suallarla dolu bir həyatda yaşayırıq biz,  
Nöqtələrlə, vergüllərlə davam edir işimiz. 
Həyat davam edir bunu görürük,  
Xoş nidalarla davam etsin deyirik. 
Amma yenə olanları deyirik. 
 
Sevgi dolu bu ömrü yaşamadıq, üzüldük,  
Kədər dolu göz yaşımız çeşmə kimi süzüldü. 
Gözümüzə tufan gəldi, duman, çiskin büründü 
Üzüm güldü, ruhum isə gülmədi ki, gülmədi,  
Bu duyğusal, gözəl ruhun hamı qədrin bilmədi. 
 
Çox adama gəl inanma dedim mən. 
İnanıb da çox bağlanma dedim mən. 
Bax bu yolda töhməti də yedim mən. 
Amma ruhum gülmədi ki, gülmədi. 
Nadanlar da heç qədrimi bilmədi. 
 
Uyub bu dünyanın dövlət varına,  
Çoxu yiyə durmur düz ilqarına, 
Sarıgül Yağmur gəl inanma insanların etibarına.  
Bəlkə bu kəs üzünə də gülərlər,  
Təbii verginin qədrin bilərlər. 
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Ehtiyacım var 
 

Minor ladda köklənmişəm, ay gülüm,  
Mənim də zamana ehtiyacım var. 
Gözləmədiyim yalnışı görəndə. 
İnan ki, dağlar tək ağrım acım var. 
Mənim də qayğıya ehtiyacım var. 
 
Dərdimə çarədir ümid dənizi. 
Onunla görünər bəxtimin izi. 
Bəxtimdən gileyli deyiləm inan. 
Amma ki, istərəm hey gülsün üzüm. 
Çünki doğmalığa ehtiyacım var. 
 
Payız yeli yarpaqları varaqlayır,  
Daş ürəkdə çiçək bitməz, bitər çayır. 
Kobudluqlardan yuva yanır cayır-cayır.  
Kin uçurur dünyamızı, qalır bayır,  
Ey insanlar, bir istəyə var ehtiyac. 
 

İnan 
 

Rahatlığ tap gülüm, mənim sevgimlə, 
Ümmanı yarıda qoymaram inan. 
Özümü öldürrəm heç of demədən,  
Yoxluğum olarsa dərdinə dərman,  
Səninçün ölərəm sən buna inan. 
 
Sən niyə küsürsən mənim sözümdən? 
Qoymaram damcı yaş çıxa gözündən,  
Nə eşitsən gəl bir soruş özümdən 
Həmişə təbəssüm olsun üzündə. 
 
Ümidlə yaşamaq gözəldir inan,  
Qəlbinə dolmasın heç yersiz güman. 
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Həyata pozitiv baxmalı insan,  
Ümidə söykənər qəlbdə istəklər. 
Bax gör bu ürəkdə nələr var nələr? 
 
Canımdan da əziz canımsan mənə,  
Sənə olan duyğum bitməyəcəkdir,  
Bir ömrü yenidən yaşasam belə,  
Qəlbimdə tək yerin görünəcəkdir,  
Sarıgül Yağmurun da üzü güləcəkdir. 

 
Arzular 

 
Asılma qəlbimdən quru daş kimi,  
Həyatı mənasız yaşayamam mən,  
Canlandır, həyatı, canlı et ömrü,  
Cansız bir qəfəsdə yaşayamam mən. 
Bu sıxıntı yükün daşıyamam mən. 
 
Niyə izləyirsən hər addım başı. 
Damarında axan qanındayam mən. 
Şerə dəyər verməz hər baxan naşı,  
Sənsə diqqət versən canındayam mən,  
Bir ömür, hər bir an yanındayam mən. 
 
Qoy səndə yaşasın gözəl arzular 
Arzudan qiymətli dünyada nə var? 
Ürəkdə yaşarsa vəfa, ehtibar. 
Bu sevgi yolunda odlanaram mən 
Hər cür çətinliyə qatlanaram mən. 
 
Bir arzum var ürəyimdə arzu olmaq isdəyirəm,  
Əziz İradəyə qonaq olmaq isdəyirəm,  
Çevrilib arzularına, sənli olmaq isdəyirəm,  
Arzulardan arzulara əl ataydın yorulmadan. 
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Hər arzuya çatdıqca sən sənlə qalmaq isdəyirəm,  
Əziz, gözəl İradəmdən ilham almaq isdəyirəm. 
 
İstək xoş arzudur, arzu bir ümman,  
Bitməyir ürəkdə ümman arzular. 
Həyat çox qısadır, bilinmir zaman,  
Tək sevgi yaşadır bizə xoş anlar,  
Sarıgül bitməsin bu xoş arzular,  
Arzudan da gözəl, yenə arzular,  
Amma ki, tükənmir arzu dünyada. 

 
Niyə unutdun 

 
Sanma ki, asandı sevmək, sevilmək. 
Bir gündə min dəfə bəlkə çaşırsan,  
Bəzən bir nadanın baxışlarıyla,  
Kibrit çöpü qədər ucuzlaşırsan. 
 
Əzizim belədi həyatın hökmü,  
Ürək gah sevinir, gah qəmlə dolur. 
Bəzən böyük bir eşq dastanından 
Kiçicik xatirə yadigar qalır. 
 
Xəyalım qarışdı arzularıma,  
Qəlbimdə tək sənin yerin var inan. 
Ruhumu bəzədi şirin sözlərin,  
Bircə xoş rəftarla sevinər insan. 
 
Nə deyə bilərəm bu saf sevgiyə? 
Ancaq qoşularam arzu selinə. 
Allah ayırmasın kaş sevənləri,  
Sevənin əlləri dəysin əlinə 
O ilıq nəfəsi ipək telinə. 
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Deyirdin dözmərəm bircə an belə,  
Deyirdin unuda bilmərəm səni,  
Sevgimiz darıxar tənha qalanda,  
Bəs niyə unutdun, unutdun mən? 
 

Unutmaq cətin 
 

Sən ki, bu qərarı özün vermisən. 
Bəs niyə unutmaq çətindi dedin? 
Məni ürəyindən sildin demisən. 
Bəs niyə bu qədər olubdur çətin. 
Səni unutmaqcün olacam mətin. 
 
Xal düşüb eşq adlı bu yuvamıza. 
Artıq əğyar girib bax aramşza. 
Gedirik baxmadan heç arxamıza. 
Amma ki, unutmaq çətindən çətin. 
Bax gərək bu dəfə olasan mətin. 
 
Əl açıb Rəbbimdən səni istədim,  
Dedi mələyini vermərəm sənə. 
Dedim ki, vermirdin niyə tanıtdın? 
Dedi bilmədiyin çox şey var hələ. 
Bəzi məqamları gətirmə dilə. 

 
 

Asəf qədrimi bil 
 

Baxışların hərarəti gözündə 
Nəfəsinin rayihəsi sözündə 
Bu qədər gözəllik bunun üzündə 
İnan ki deməyə tapmıram kəlmə 
Deyə bilmirəm ki day bizə gəlmə. 
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Görən kimin kələyidi bu həmlə,  
İnan ki, qarşıda acizdi kəlmə. 
Çalış ki, bax fırıldağa rast gəlmə,  
Onda deməyə də tapılmaz kəlmə. 
Düşün, canım ağıl, fikrini cəmlə. 
 
Dastanlar da azlıq edər sevgidə. 
Təmiz qəlblər saf duyğular bəsliyə. 
Həttda ruhlar bir-birini səslər,  
Boş-boş şübhələri sevgini zədələr. 
Heç bir köməyə çatmaz, bu hədələr. 
 
Məni yaşadan da, sağaldan da sən, 
Yazdığlarım qəlbimdəndir biləsən. 
Hərdən bir xatirinə dəyəndə, 
Bu mövzudan Asəf yazım ki güləsən, 
Sarıgül Yagmurun qədrin biləsən. 
 

Tapa bilmədim 
 

İstədim dəyişəm xasiyyətimi,  
Daxili dünyamdan qopa bilmədim. 
Mən kimi qoydumsa insan yerinə 
Qayıdıb yerində tapa bilmədim. 
 
Bir gün səsim gəlsə lap uzaqlardan 
Kövrəlmə, pis olma xatirla məni,  
Əgər çıxıb getsəm mən buralardan,  
Sevgimə sadiq ol, xatırla məni. 
 
Bu eşqi mən özüm bitirməmişəm,  
Min cürə bəhanə gətirməmişəm,  
Əslində mən səni itirməmişəm. 
Sən özün yalanla itirdin məni,  
Yalan-dolanlarla bitirdin məni. 
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Ürəklər açıram 
 

Budur Allah vergisiyə ürəklər açıram. 
Bu duyğu ilə bədbinlikdən də qaçıram. 
Bəzi nadan, anlamaz sözündən uzaqlaşır. 
Amma gözəl şeirlərimlə onlara atəş saçıram. 
 
Nə olsun ki, xəstəlik var, şükür dərmanlı dərdlərdir. 
Məni duyan, dəyər verən, dərmanlarımdı, fərdlərdir. 
Əsas dərmanım isə sevdiyim şəxsiyyətlərdir. 
Onlara həsr etdiyim şeirlərlə ürəklər açıram. 
Bu özəl şeirlərimlə könüllərə nur saçıram. 
 
Budur bax həyat yolum, ay məni duyanlar, 
Məni duyaraq duyğuma qiymət qoyanlar, 
Dünya yaradanın işidir buna içdən uyanlar. 
Odur ki, daxili tələbimlə ürəklər açıram, 
Qanmazların, şərindən, böhtanından qaçıram. 
 
Mənə süni öyüd verənlər ki, özünü yormayacaq, 
Bu ilahi vergisidi, özümü o yerə qoymayacam. 
Bayquşa çevrilib öz yuvasında uyusun nadan 
Çünki Sarıgül Yağmur şeirləriylə yenə ürəklər açacaq, 
Bu mənəvi gözəlliklə tarixləşib nur saçacaq. 
 
Çünki dünyada yollar yolcular çoxdur 
Ən gözəli, müqəddəsi oxucu qəlbinə gedən yoldur 
Bu yola çıxmaq üçün gərək qəlbləri duyasan 
Hər kəsə diqqət edib arzu-istəyin qavrayasan 
Sonra bu istəkləri poetik dillə vəsf edib 
Ürək qanı ilə cilalayıb göz yaşı ilə suvarıb 
Taleyin gözəl payı tək oxucuya qaytarasan. 
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Xatirələr yaşadan qadın 
 

Poetik dəryaya baş vurdu gəmim, 
Onun yelkənidir yazan qələmim, 
Sorağını alcaq azaldı qəmim, 
Seyid Nigarinin izi var səndə, 
O müqəddəslərdən yazanda coşuram mən də. 
 
Poetik çiçək göndərirəm sərin küləkdən, 
Ətri gözəl olsun güldən, çiçəkdən, 
Təşəkkür edirəm sənə ürəkdən, 
Mirsədi ağanı, Mirməhəmmədi yada saldığınçün, 
O böyük övliyanın nəzərində olduğunçün. 
 
Sorağın almışam Asəf həkimdən 
Artıq qəlbimdəsən buna inan sən. 
Yoxsa duyğu dolu belə bir şeir 
Coşquyla gəlməzdi belə içimdən. 
Səni vəsf edəcəm söz verirəm mən. 
 
Əziz Məhəmmədinlə yaşa qoşa sən. 
Gözəl niyyətinlə gəldin xoşa sən 
Seyid Nigari-Mirhəmzə sevgi dastanıyla 
Bir ömrü məhəbbətlə vur başa sən. 
 
Zəhmət çəkib daim əmək verdiyin 
Oğlun Teymur, Rəsul sənin qürurun. 
Sığal çəkib gözəl saçın hördüyün 
Qızın Ülviyyədir sənin uğurun. 
 
Başın üstün alsın nəvə kölgəsi, 
Məhəbbətlə daim gəlsin gur səsin. 
Sarıgül Yağmurun eşit tövsiyyəsin. 
Odur məhəbbət dastanını vəsf edən 
Gözəl insanları tarixə həkk edən. 
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Qəribəlik 
 

Bax bu dünya da çox qəribədir 
Gələndə gülümsə, gedəndə ağla 
Səndən də heç gözüm su içməmişdi 
Bu qədər göz yaşı gəlməz ağıla 
Gülümsə gələndə, ağla gedəndə 
Bu qədər göz yaşı hardadı məndə. 
 
Nazınla oynadım hər darıxanda 
Ürəyin istəyən vaxda görüşdün 
Sən çıxanda ancaq başıma çıxdın 
Düşəndə bəs niyə gözümdən düşdün? 
 
Gözüm bir nöqtəyə baxır hər bir an, 
Diqqət et gör hardan hara düşmüsən. 
Ən uzun cümləyə sığmayan adın, 
Kiçik son nöqtəyə sığa bilmisən. 
 
Bir yol ayrıcına bənzərmi həyat, 
Olmazmış həyatın üstündə əsmək 
Cəsarət istərmiş, bir də ehtiyat, 
Nə ləngimək olar, nə də tələsmək, 
Olmazmış həyatın üstündə əsmək, 
Sarıgül, olmazmış heç vaxt tələsmək. 

 
Olsun xəbərin 

 
Mənə bu söz xoşdu səninəm desən, 
Hər vaxt yanındayam məni səsləsən, 
Necə sevdiyimi bilmək istəsən, 
İnan ki sevgimin yoxdu qədəri. 
Səni çox sevirəm, olsun xəbərin. 
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Bu yatmış ürəyi oyadan sənsən, 
Bu gözəl istəyi yaradan sənsən, 
Mənə bu həvəsi yaşadan sənsən. 
Səni ilk gördüyüm o gündən bəri 
Sənsən istəyimin ən şah əsəri. 
 
Yuxumda görürəm gecələr səni, 
Icimdən keçir ki zəng edim sənə. 
Səsini eşitmək bəs edir mənə. 
Bir səsli mesajin bəs edir yenə, 
Hərdən bir səsini eşitdir mənə. 
 
Nə mən tək qalım nə də ki, sən tək, 
Bir ömür gəl olaq doğma tək dəstək. 
Həmişə bir birimizlə xoş rəftatar edək, 
Bu gözəl dünyanı birlikdə sevək. 
Bu gözəl istəyin bəhrəsin görək. 

 
Yağış damlaları 

 
Yağışın adını bilib, anlamırıq mənasını. 
Ağlımız kəsb eləmir zərrə qədər itirəcək. 
Göydən endirir yerə mələklər hər damlanı, 
Torpağa can gətirir hər yağışın damlaları. 
 
Ona ürəyimcə belə nəğmə yazdım, 
Dərdimi, qaygiları naməmi ona yazdım, 
Söz yazımla qarışıq naləmi ona yazdım. 
Sonuncu misraya ad qoydum yağış damlaları. 
 
Qoca dünya silə bilməz bu silinməz yazıdır, 
Ruhuma nəm gətirən bax bu silinməz yazıdı, 
Sənin ismin yazılıb bax bu silinməz yazıdı. 
Silə bilməz əsla yağışın damlaları. 
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O yerdə ki olmuşduq sənlə tanış, 
İndi o ev sahibindən də xatirə qalmış. 
O yerdə ki ayrılmışdıq bax yenə də yağdı yağış, 
İzimizə, xatirəmizə yenə də yağdı yağış, 
Gəzdi o yerləri bax yenə də qarış-qarış. 
Gəzdi, yudu izləri yenə də yağış damlaları. 
 

Xatirə 
 

Bəzən söhbətləşirdik 
Ağlımdakılarla gündüzlər. 
Bəzən də danışırdım qəlbimdəkilərlə gecələr, 
Baxın bax bu təzadlar neçə olar xatirə? 
 
Bəzən onu düşünüb üzülsəm də hər şeylə, 
Ondan yadigar deyə toxunmadığım hər şeyə, 
Ayrılığın sonunda ondan yadigar deyə, 
Bircə şəkil saxladım bu görüşdən xatirə. 

 
Könlüm 

 
Təmiz dost sevgisi haqqın səsidi, 
Taleyin insana hədiyyəsidir. 
Qəlbə nə gəlirsə qismət səsidi. 
Kaş dost xəyanəti görməyə könlüm. 
 
Payız sərt olarsa, qış da gec gələr, 
Ürək sevilməsə çətin üz gülər, 
Yağmurun qədrini sevəni bilər, 
Bunu qiymətsizə bildirmə könlüm. 
 
Nadan adamlardan zərbələr aldım, 
Ağlımla, zəkamla qələbə çaldım. 
Bu gücü, qüdrəti Tanrıdan aldım, 
İndisə imkan ver yaradım könlüm. 
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Bu sevda yolunda ocaq qalanmaz, 
Laqeyidlik görəndə ruhum oyanmaz. 
Duyğusuz insan da məhəbbət olmaz. 
Boş sözə -söhbətə aldanma könlüm, 
Sarıgül Yağmuru diqqətsiz sanma könlüm. 

 
Mənsiz 

 
Köç edər ömür karvanı, 
Fani dünya olar mənsiz 
Mənim vəfalı cananım 
Həsrət cəkib ağlar mənsiz. 
 
Mənim düyadan köçməyim 
Dəyişməz dünyanın halın 
Açar güllər, ötər bülbül 
Köç edər durnalar mənsiz. 
 
Doğmalar hər sabah məyus olarlar, 
Hər günkü hal sorma yada düşəndə. 
Amma ki, həyatdı öyrənəcəklər, 
Telefon yaddaşı qalanda mənsiz. 
 
Hərdən bir şerlər düşər yadına, 
Oxuyanda közlər doluxar mənsiz. 
Bağçada güllərlə danıçan olmaz, 
Ordakı çiçəklər soluxar mənsiz. 
 
Bu şeri dinləyib ağlayacaqsan, 
Mənli xatirələr üzəcək səni. 
Bəlkə də şəklimi qucaqlayərkən, 
Kənardan incik ruh süzəcək səni. 
 
Hərdən bir arada gözlərin dolar, 
Mənli xatirələr düşər yadına. 
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Sən körpə olanda layla çaldığım, 
Xoş avazlar səni salar oduna. 
 
Unuda bilməzsən doğma ananı, 
Ürəkdə, beynidə, canında qalar. 
Quru xatirələr çatar dadına, 
Hər “ana” sözündə yadına salar. 
 
Kədərlənmə ay Sarıgül, 
Köçüb getsən də dünyadan. 
Yolunda əməyim olan,  
Dar gündə köməyim olan, 
Məni sevən, dəyər verən çoxdur insan. 
Xatirəmi əziz tutar, 
Məni yada salar mənsiz. 
 

Zamanın günahı yoxdur 
 

Bu dünya kədərə, qüssəyə batıb, 
Sanki yaxşılığı dənizə atıb. 
İnsanların çoxu günaha batıb 
Bəlkə də zamanın günahı çoxdur? 
Niyə toxun acdan xəbəri yoxdur? 
 
Deyək saf qəlbləri incitmə, insan. 
Yoxsa ki, həyatdan gedəssən peşman. 
Yalanlardan bezir təmizlər inan. 
Sanıram zamanın günahı yoxdur. 
Sadəcə yolun azan insanlar çoxdur. 
 
Gəl, təmiz insan adına danışmayaq, 
Kimdi bəs günahgar heç soruşmayaq, 
Bəlkə pis işlərə də qarışmayaq. 
Babal da yumayaq, şər danışmayaq, 
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Yalan danışıqlara baş qoşmayaq. 
Çünki, bax zamanın günahı yoxdur, 
Sadəcə pis insanlar artıb çoxdur. 
 
Onda ver ürəyimi dağlar saxlasın, 
Bülbüllər tazə gül bilib qoxlasın, 
Həkimim də tez-tez gedib yoxlasın. 
Qoymasın o küskün ürək dayana, 
Haqsızlıqlardan bezərək o yana. 
Sarıgül Yağmur səbr edərək dayana, 
Artıq hər şeyi buraxa zamana. 

 
Mələklər də dərd çəkər 

 
Sevgi incə hissdir, onu daşıyaq 
Allah tərəfindən bir hədiyyədir. 
İnsana yaraşan, layiqli olan 
Adını ucaldan bir tərbiyədir. 
 
Xəyanət son vaxtlar lap adiləşib, 
Təzə paltar kimi düşübdür dəbə. 
Odur ki, yenicə üsul tapıblar, 
Bağışla, ürəyim, səhv olub demə. 
İnsan aşiq olar gözləri gülər. 
Saf, təmiz eşqini əmanət bilər. 
Onun sevinciylə mələklər gülər. 
Xəyanət görərsə göz yaşı tökər, 
Mələklər də insanlardan dərd çəkər. 
 
Sevgi gözəl hissdir sevənlər üçün, 
Sevginin qədrini bilənlər üçün, 
Sevəsən birini cani ürəkdən. 
Diqqəti, qayğını ver bilərəkdən, 
Sarıgül Yağmur alqış desin ürəkdən. 
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Dərd yükü 
 

Ey tale küləyi nədir günahım? 
Dumandan götürüb çənə verirsən. 
Deməli bu qədər dözümlüyəm ki, 
Belə dərd yükünü mənə verirsən. 
Atasız nəvələri mənə rəva görürsən? 
 
Gecələri qaranlıq, gündüzləri ağ idim, 
Bütün yaşam boyunca dərdlərdən uzaq idim, 
Nadanlar sinəsinə bu yaşda da dağ idim. 
Ey həyat, bunu ki, sən lap əvvəldən görmüsən. 
Bəs niyə qanmazlara sevinc şansı vermisən? 
 
Dünya indi belədi pullunun var ədası, 
Gəlib yandan düz keçir maşınladı qadası, 
Amma ki, taledi bu heç bilinməz sonrası. 
Yolunu azanların çox pis gəlir sədası, 
Böyüyü saymayanın əksik olmaz xətası. 
 
Sarıgül Yağmur yenə ürəyini danlayır, 
Bir körpə uşaq kimi hər dəqiqə ağlayır, 
Ramonumun həssaslığı ürəyimi dağlayır, 
Amma ki, inamım var Tanrıya ümid bağlayır. 
Gələcəyi xoş olsun mənim balalarımın, 
Tanrı dayağı olsun mənim doğmalarımın. 

 
Qəriblik 

 
Ayrılıq adına yazmışam əsər, 
Ömrümü bu yolda etmişəm çəpər, 
Doğmalardan daim çəkmişəm qəhər. 
Odur ki Sarıgül Yağmur olmuşam, 
Qəriblik yüküylə yaşa dolmuşam. 
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Бу сянин дцнйанды 
 
Бу мяним дцнйамды – дедин вятяня,  
Сян юзцн Вятянсян, Вятян сянинди. 
Демядин сюзцнц йолдан ютяня, 
Аьлайан сянинди, эцлян сянинди. 
 
Севэи иля охшадын сян юз дцнйаны, 
Заманла газандын сян юз Пайыны. 
Итирмяк олармы щаггы, сайыны, 
Бу сянин дцнйанды, сянин дцнйанды. 
 
Севэи иля бяслядин балаларыны, 
Онларла газандын дцнйаларыны. 
Асяфля йаратдын хош анларыны, 
Бу сянин дцнйанды, сянин дцнйанды. 
 
Эюрмцсян дцнйанын чыльын цзцнц, 
Эюрмцсян яйрисин, эюрдцн дцзцнц. 
Сюзцнля гырмысан дцшмян эюзцнц, 
Бу сянин дцнйанды, сянин дцнйанды. 
 
Йазмысан дцнйанын щяр бир цзцндян, 
Щяр бир чичяйиндян, щяр бир эцлцндян. 
Йазмысан, бу сюзц чыхыб дилиндян, 
Бу сянин дцнйанды, сянин дцнйанды. 
19.10.2016. Тяртяр, Яскипара,  
Казымов Шащин 
 
 
 

  



 Duyğu  kahkəşanı  

277 

 
Ñèç ìÿíÿ äÿéÿð âåðÿí 
äÿéÿðëè èíñàíëàðñûíûç 
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VƏTƏNİNƏ SARILIB VƏTƏNİNİ 
SEVƏNLƏR 

 
– “İnsan mənəviyyat üçün yaşamalıdır. 
– Mənəviyyatını qoruyan, yaşadan insan əbədi olacaqdır. 
 
– İnsan müəyyən zaman və məkanda dünyaya gəlir. Bu onun 

qismətidir. 
O, ya öz taleyi, qisməti ilə barışmalı və mühitə, onun işıq-

lanma dərəcəsinə uyğunlaşmalı, ya da mühiti dəyişdirmək kimi 
çətin bir yola qədəm qoymalıdır ki, bu yolda ancaq daxildən 
gələn işıqla aydınlaşa bilər. Mühitə qarşı dayana biləcək, ona 
alternativ ola biləcək yeganə mənbə insanın daxili potensialı və 
mənəvi alımidir” 

S.Xəlilov. 
 

Bu baxımdan Ulu Tanrı-
nın bəxş etdiyi tale qismə-
tinə sığınaraq çətin, lakin 
şərəfli bir ömür yolu keç-
miş insanlardan biri də Əli-
yeva Sarıgül paşa qızıdır. 
O, Azərbaycanın dilbər gu-
şələrindən birində Qubadlı 
rayonunun Böynəkər kən-
dində müəllim ailəsində 
dünyaya göz açmışdır. Orta 
təhsilini Qubadlı orta mək-
təbində almışdır. O illəri 
xatırlayan Sarıgül xanım 
deyir: 

– Böyük Vətən mühari-
bəsindən sonra çox qızları-
mızın uzun illər gözləri Сарыэцл Пашагызы Йаьмур 
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yollarda (bəlkə də ömürlərinin sonuna kimi) qalmışdır. Lakin 
mərdlikdə, qeyrətdə ad qazanan, o torpağın oğulları çoxlarına 
həyan olub, çətin günləri birlikdə adladaraq arxada qoymuşlar. 
Düzünü deyim ki, o vaxtlar bütün müəllim ailələri kimi mənim 
atam da cüzi əmək haqqı alırdı. Buna baxmayaraq onu tanıyan-
lar yaxşı bilirlər ki, Paşa müəllim mükəmməl bilik və bacarığa 
malik, həm də təmənnasız insan olmuşdur. O, çörəyini namus 
və qeyrətlə qazanmışdır. Bəlkə də onun müəllimliyə yaraşan 
xarakter və xüsusiyyətləri də məni müəllim olmağa sövq etmiş-
dir. Qürurlu olmağımı çox sevdiyim Hərtiz dağından, coşqulu 
olmağımı Bərgüşad çayından, saflığımı isə bumbuz saf bulaq-
larımızdan almışam. O yerlərdən uzun müddət aralıda da orala-
rı qəlbimdə sevərək yaşatmışam. Düzü erməni daşnaqlarının o 
müqəddəs torpaqları zəbt etməsilə barışa bilmirəm. O elin bir 
övladı, bir balası kimi bu həsrət dolu nisgili yaşamaq mənə çox 
çətindir. Lakin bununla bağlı möhtərəm prezdentimiz İlham 
Əliyev cənablarının atdığı inamlı addımları mənə ümid verir 
deyim ki, yaxın gələcəkdə işğal olunmuş torpaqlarımız azad 
olunacaqdır. 

V.İ.Lenin adına (indiki Nəsrəddin Tusi)Azərbaycan Pedaqo-
ji institunu bitirən Sarıgül xanım həyat yoldaşının həkim işlədi-
yi Naftalan şəhərinə gəlir. 

Sonralar respublika qəzetlərindən biri yazırdı: “Naftalan şə-
hər orta məktəbinin pedaqoji kollektivində gənc və gözəl bir 
qadın da görünməyə başladı. Gəldiyi ilk gündən hamının diq-
qətini cəlb edən bu qadın təyinatla işləməyə gəlmiş dil-ədəbiy-
yat müəllimi Sarıgül müəllimə idi...” 

Sarıgül müəllimənin pedaqoji qabiliyyəti, mehribanlığı, həm 
də səmimiyyəti müəllim və şagird kollektivi ilə ünsiyyət baca-
rığı tezliklə özünü göstərir. Hamının sevimlisinə çevrilmiş, bu 
müqəddəs peşənin daşıyıcısı Təhsil İşçiləri həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin sədri direktor müavini vəzifəsinə təyin olunur.Pe-
daqoji sahədə qabiliyyətinə görə 1983-cü ildə SSRİ Maarif Na-
zirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunur. 1987-ci ildə Naftalan 
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şəhər Maarifində inspektor vəzifəsinə irəli çəkilən Sarıgül mü-
əllimənin gərgin əməyi, bilik və bacarığı şəhər ictimaiyyətinin 
və rəhbərliyin nəzərindən qaçmır. 1991-ci ildə Şəhər Maarif 
inspektorluğu şöbəyə çevriləndə o, şöbə müdiri vəzifəsinə təyin 
olunur. Sarıgül Əliyevanın təşəbbüsü ilə şəhərdə yeni 422 yer-
lik məktəb binasının tikintisi Təhsil Nazirliyinin planına salınır. 

Sarıgül xanımın ailəsinin xeyirxahlığı haqqında “Xocalının 
Səsi” qəzeti 1992-ci ildə yazırdı: ”Sarıgül və Asəf Əliyevlə 
ailəsi Naftalan şəhərində xeyirxah bir ailə kimi tanınır. Bu hə-
qiqətən də belədir. Vətənpərvər ailə Azərbaycan İqtisadiyyat 
İnstutunda təhsil alan oğulları, indi Goranboy Özünü Müdafiə 
Batalyonunun döyüşçüsü olan Zaurun xeyir işi üçün illərlə top-
ladıqları vəsaiti yaranmaqda olan Azərbaycanın Milli Ordusu-
nun fonduna köçürüblər.” 

Başqa bir vaxtda”Naftalan” qəzetinin 1 iyun 1997-ci il tarix-
li 116 saylı “Uğurlar diləyirik” adlı bi məqalədə həssas, qayğı-
keş, bacarıqlı, mehriban və xeyirxah bir insan olan Sarıgül mü-
əllimənin ictimai və pedaqoji fəaliyyətinin 25 ili və Şəhər Təh-
sil Şöbəsinə rəhbərliyinin 10 illiyi münasibətilə onun həyat və 
yaradıcılığı ilə bağlı pedaqoji kollektivlərdə çalışan başqa-baş-
qa insanların ürək sözləri qeyd olunmuşdur. 

– İlqar Əsgərov (Təhsil şöbəsində Metodik Mərkəzin direk-
toru): 

– 5 ildir ki, Sarıgül müəllimə ilə birlikdə işləyirik. 
Onun bacarıqlı bir idarə rəhbəri, gözəl müəllim, qayğıkeş və 

mehriban bir insan kimi tanıyır, şəxsiyyətinə dərin hörmət bəs-
ləyirəm. 

– Gülgəz Bazyaru (Şəhər 1 saylı orta məktəbin müəllimi) : 
– Mən Sarıgül müəlliməni orta məktəb illərindən tanıyıram. 

O, bizə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnini tədris edirdi. Sarı-
gül müəllimə yüksək ixtisaslı, savadlı pedaqoq olmaqla bərabər 
həm də bacarıqlı rəhbərdir. Onun səyi və bacarığı sayəsində 
məktəbimizin sorağı çox uzaqlardan gəlir. 

İllər ötsə də xoş xatirələrdi. 
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Sarıgül müəllimənin ictimai fəaliyyəti də çoxcəhətli və zən-
gin olmuşdur. 1994-cü ilin 3-4 oktyabr hadisələri və Azərbay-
canda ictimai-siyasi vəziyyətə həsr olunmuş ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən ümumrespublika 
toplantısının iştirakçısı olmuş, Azərbaycan qadıları məclisinin 
konfransına, “Ehtiyat əmək qüvvələri” idman cəmiyyətinin qu-
rultaylarına nümayəndə, “Sevil” qadınlar cəmiyyətinə sədr, 
Türk Litseylər birliyinə üzv seçilmişdir. Heydər Əliyev Fondu-
nun üzvüdür. 1995-ci ildən isə YAP-ın sıralarında fəaliyyətdə-
dir. O, hal-hazırda “Ailə və Uşaq” problemləri üzrə dövlət ko-
mitəsinin Naftalan şəhəri üzrə təşkilatının sədridir. 

Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan dövlətinə və onun 
rəhbərliyinə sədaqətlə xidmət edir, yenə də Naftalan şəhəri və 
respublikanın qaynar həyatında yaxından iştirak edir və öz də-
yərli məsləhətlərini yerində verir.Gördüyü işlər və respublikada 
gedən proseslərlə bağlı soruşanda deyir: 

– Şəhərin ictimai həyatında fəal mövqeyimi qoruyuram. 
Çünki, 2 dəfə YAP-ın, 3 dəfə müəllimlərin, 2 dəfə qadınların 
qurultaylarında, 2 dəfə isə gənclərin forumunda dünya şöhrətli 
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevlə görüşmüşəm. Bu görüş 
mənim həyata daha sıx bağlanmağıma, o cümlədən duyğusal 
olmağıma səbəb oldu. Respublikamızın indiki inkişafında da 
seyirici qalmıram.İstər təbliğat və çıxışlarımla, istərsə də şəhər 
əhalisi ilə görüşlərimdə də bu yüksəlişi, inkişafı, onun köklərini 
və stimul verənləri ardıcıl qeyd edirəm. 

Həvəskar şairə kimi yazdığım şerlərimdə hər bir qoru atəş 
olan Heydər Əliyev ocağından çıxan hər bir közün isə bir gü-
nəş olacağını qeyd edirəm. Çünki o işığıı, o şəfəqi görürəm. Və 
o işığı, o istini duyuram. O, işıqdan, o, şəfəqdən də həyat yol-
daşım Asəf Əliyev də, mən də yaşadığımız Naftalan şəhəri də 
öz bəhrəsini görür.Şəhərimiz gündən-günə inkişaf edir, gözəl-
ləşir. Yeni-yeni iş yerləri açılır. Gənclərimiz işlə təmin olunur. 
Naftalan şəhəri indi unikal Naftalan nefti ilə ümumdünya möv-
qeyi qazanmışdır. Bütün bunların cənab prezdentimiz İlham 
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Əliyevin və Heydər Əliyev fondunun prezidenti, öz zəkası ilə 
xalqa, onun mədəniyyətinə, musiqisinə, tarixinə dəyər verən li-
der xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və səyi nəticəsində 
yüksək zirvələrə çatacağına inanırıq. Son illərdə Naftalan ku-
rort şəhərinin inkişafına verilən dəyər və diqqət bütün sakinlər 
kimi mənim də ümid və sevinc mənbəyimə çevrilib, gələcəyə 
ümidimizi artırıb. Bütün bunlara görə dövlətimizə, cənab prezi-
dentimizə minəttdaram. 

“Qurani Kərim” də bir hədisdə deyildiyi kimi: 
“Hikmət verilən insanın xeyir bərəkəti də çox olar”. 
Əlbətdə ki, Sarıgül müəllimənin həyatı, onun keçməkeşli 

həyat yolları hər bir gəncə bir örnək və bir təsəllidir. Deyərdim 
ki, belə insanlar bizim cəmiyyətimiz üçün bir qənimətdir. Onla-
rı qoruyub-saxlamaq və dəyərləndirmək hər birimizin borcu-
dur. İnanıram ki, bundan sonra Sarıgül xanım öz həyat fəaliy-
yəti ilə dövlətimizin və dövlətçiliyimizin qorunub saxlanması 
və inkişafında öz dəyərli töhfələrini verəcəkdir. Ona bu çətin 
lakin şərəfli yolda uzun ömür, can sağlığı və firavan həyat ar-
zulayırıq. 

 
Qələmə aldı: İş adamı Hacı Asif Qubadlı 

16 noyabr 2011-ci il № 18 
“Yeganə yol” beynəlxalq ictimai,  
siyasi, hüquqi, əbədi-bədii qəzet. 
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İŞİN İNSAN HƏYATINDA ÖNƏMİ 
 

Asəf Rəsul oğlu Əliyev. Həkim. 
İnsanlar həyata dair bir çox sahədə seçim edərək həyatla-

rına istiqamət verirlər. Edilən seçimlərin hamısı insanın hə-
yatına müxtəlif dərəcədə təsir edir. Müəyyən bir yaşa qədər 
qərarlar böyüklər tərəfindən verilir. Ancaq zaman keçdikcə 
insan özü müstəqil qərarlar verməyə üstünlük verir. 

 

 
 

Hər kecən gün inkişaf edən və dəyişən dünyamızda insanların 
ehtiyacları da dəyişir. Bu ehtiyacları yüksək səviyyədə təmin et-
mək üçün yeni texnologiyalar və həyata uyğun peşə sahələri 
meydana gəlir. Yalnız bir şey olduğu kimi qalmaq məcburiyyə-
tində yox qalması məsləhət edilən və tövsiyyə görülən peşədir. 
Mühitimizdə yalnız səmimilik, uzaqgörənlik, sağlamlıqla, sakit-
likdə yaşamaq üçün məsləhət verən bir ailicənab olur. Bu yaşa-
dığımız mühitdə, mahalda, rayonda, kənndə ortaq məxrəcə gəl-
mək üçün dünyagörüşlü, məsləhət yeri seçilən insan ziyalı olma-



Sarıgül  Paşaqızı  Yağmur 

284 

sı önəm daşıyır. Hər savadlı oxumuş olmaq ziyalı dünyagörüşlü 
olmaq demək deyil. Amma bu genetik xarakterli ola bilər. 

Bu geniş təfərrüatlı məqaləmdə sizlərə 1946-cı ildə Qərbi 
Azərbaycanının Zəngəzur mahalının Sisian rayonunun Sofulu 
kəndind ə müəllim ailəsind dünyaya göz açmış Əliyev Asəf 
Rəsul oğlundan söhbət açmaq istəyirəm. Məqalənin əvvəlində 
giriş sözü verdiyim bir çümlədə dünyagörüşlü dedim. Bu söz 
sadəcə dünyanı gəzib-dolaşmaq deyil. Dünyagörüşlü deyildik-
də yəni yaşadığı mühitin insanlarının fərqli, bir-birindən seçi-
lən xasiyyətləri olmasına baxmayaraq onları ümumiləşdirən bir 
kəlam arada sakitliyə, mehribançılığa gətirib çıxarırsa, deməli 
məsləhət verən insanın geniş zəkası, dərin düşüncəsi var-
dır.A.Əliyev də məhz elə bir ailənin övladı olmuş, ailəsindən 
gələn bu tərbiyə ilə böyümüş, başqalarına örnək olmuş, bu gün-
lük gündə də öz dəyərli məsləhətləri ilə çoxlarına sağlıqlı həyat 
bəxş etmiş şərəfli peşə sahibi olan həkimlərimizdəndir. 

Asəf Əliyev doğulduğu kənddə yeddillik məktəbi oxuduq-
dan sonra Dəstəyurdda orta məktəbini bitirib tam orta təhsil 
alır. 1964-cü ildə N.Nərmanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutuna qəbul olur və müalicə profilaktika fakultəsini mü-
vəffəqiyyətlə başa vurur. Tələbə olduğu vaxtlarda Asəf Əliyev 
qrupda Komsomol Təşkilatının katibi olmuş, insitutun ictimai 
işlərində fəal iştirak etmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra təyina-
tı üzrə Naftalan sanatoriyasında ilk əmək fəaliyyətinə başlamış, 
təcrübəli həkim kimi öz uğurlu peşəsini davam etdirmişdir. İş-
lədiyi dövrlərdə daim mətbuat səhifələrində yazıları, məqalələ-
ri, tibbi məsləhətləri ilə çıxışlarına görə dəfələrlə həmkarlar şu-
rasının mükafatlarını, fəxri diplomlarına layiq görülmüşdür. 
1982-ci ildə yeni fəaliyyətə başlayan “Çinar“ sanatoriyasında 
şöbə müdiri, sonralar “Mil” sanatoriyasnda baş həkim, 2006-cı 
ildə isə “Şəfa” sanatoriyasında baş həkim işləmişdir.A.Əliyevin 
hələ gənc kadr olmasına baxmayaraq onun xüsusi bacarıqlı hə-
kin olmasına görə bir çox məsuliyyətli işlərin öhdəsindən baca-
rıqla gəldiyinə görə, Şərəfli peşəsiylə daha daŞözünə hörmət 
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qazanmış və ona olan etimadlar yüksəlmişdir. Bu kimi nailiy-
yətlərinə görə Naftalan şəhər Sovetinin deputatı olmuşdur. 
1992-ci illərdə doğma həmvətənlilərinə məcburi köçkünlük ya-
şayanlara dəstək olmuş, maddi-mənəvi köməklik göstərmişdir. 

Asəf həkimlə görüşən hər bir kəs onu çox ciddi, zahirən 
tünd xasiyyətli görməklərinə baxmayaraq sonradan onunla nə 
söhbəti olanda onun xasiyyətinə bələd olanda bir insanın daxili 
aləmini kəşf etmiş olrlar. Asəf həkimlə söhbət zamanı o qeyd 
etdi ki, insanın gördüyü yox, bildiyi hiss etdiyi, bacarığı sahədə 
işləməsindən söz açaraq qeyd etdi ki insanın həyatının bir his-
səsinə təhsil müddəti, sonrakı mərhələsinə də iş həyatı təsir 
edir.Çünki təhsil müddətini başa vurduqdan sonra insan iş hə-
yatına atılır. Bu iş onun bacarığı sayəsində olmalıdır ki, o bu 
işin öhdəsindən bacarıqla gəlsin.Çünki yaşayırıq ki, gələcəyi 
yaradaq, yaşayırıq ki, yaşayanları yaşamağa sövq edək. Hamı 
adam alim, professor, müəllim, həkim, mühəndis olmaz ki.Sə-
nət peşə seçimində diqqətli olmaq lazımdır ki, həyatımızı doğ-
ru düzgün, halal yaşayaq. 

İnsanlar işləyərək öz həyatlarını qazanırlar, zirvələrə yüksə-
lirlər. Hər bir insanın öz məqsədlərini, ideyalarını, arzu və is-
təklərini həyata keçirmək üçün yaxşı bir işə ehtiyaçı var. Mən 
müəllim ailəsində anadan olmuşam. Biz belə görmüşük ki, 
oxumaq, savadlı olmaq üçün yox, bacardığın, qabiliyyətin ol-
duğu peşəni seçməliyik.Bunu da ki, insan yalnız özü öz istiqa-
mətini seçər, valideyin də ona təhsilində yardımçı olar.Orta 
təhsil zamanı müəllimlər şagirdlərdə bu bacarığı, istedadı tez 
hiss edirlər. 

Söhbət əsnasında Həkim Asəf Əliyev onu da qeyd etdi ki, 
indi koryera da seçim əsas tələblərdən biridir.İş insanın özünü 
tanımasına yardımçı olur. Buna dörə də özünüzə peşə seçərkən 
çox diqqətli olmalısınız. Çünki insanın karyera, iş qurması 
üçün peşə (ixtisas) seçiminin böyük rolu var. Hər bir peşədən 
daha məsuliyyətli həkim peşəsidir. Burda saxtalıq, savadsızlıq 
insan həyatına məsuliyyət deməkdir. Heç kimi həyatı sığorta 
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etmir amma həkim bir insan ömrünü uzada, sağlam yaşada bil-
mək qabiliyyətinə malik olur. 

Hər bir gənc seçim barədə qərar verməzdən əvvəl ixtisasın 
mahiyyətini dərk etməli, onu yaxşı-yaxşı təhlil etməli, bütün 
cəhətləri əvvəlcədən nəzərə almalıdır.Lakin təcrübə göstərir ki, 
ali təhsil müəssisələrinə qəbula hazırlaşanların heç də hamısı 
bakalavr ixtisaslarının mahiyyəti haqqında tam və aydın təsəv-
vürə malik olmur və təəssüf ki, bir çox hallarda kortəbii seçim 
edirlər.Bütün bunlara nail olmaq üçün səhiyyə işçilərinin nəzə-
rinə böyük vəzifələr düşür Həkimlər, səhiyyə işçiləri, o cümlə-
dən uşaq həkimləri çox şərəfli peşənin sahibləridir. Cəmiyyətdə 
həkim peşəsi ən möhtəbər, ən hörmətli peşədir. Özünü həkim-
lik, təbiblik peşəsinə həsr edən insanlar xoşbəxt insanlardır. 
Çünki cəmiyyətin onlara həmişə böyük ehtiyacı var. Eyni za-
manda həkimlər hər yerdə mehribanlıq, sülh əmin-amanlıq ya-
radan insanlardır. Onlar insanların sağlamlığı yolunda çalışır-
lar. Həkimlər öz peşələrinə görə qan tökülməsini, hərbi müna-
qişə olmasını istəmirlər. Ona görə də həkimlərin, səhiyyə işçi-
lərinin fəaliyyəti həm cəmiyyətimizin sağlamlığı, səhhəti nami-
nə, həm də insanlar arasında sülh, əmin amanlıq yaradılması 
üçün çox əhəmiyyətli və dəyərlidir. 

Həkimlik peşəsi öz xalqına, sənətinə yüksək sədaqət tələb 
edən bir işdir. Heç bir peşədə Hippokrat andı kimi and yoxdur. 
Hippokrat andı içən hər bir həkim o anda sona qədər sadiq ol-
malıdır. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın səhiyyə işçiləri, 
həkimləri xüsusən indi, müstəqil Azərbaycanda öz peşələrinə 
sahib olaraq Hippokrat andını həmişə yadda saxlamalıdırlar, 
heç vaxt unutmamalıdırlar. 

Şəfa mənbəyi kimi Naftalan sanatoriyasında müalicə üçün 
bir çox suallarımıza cavab olaraq həkimimiz onu da qeyd etdi 
ki, Naftalanda bir çox müalicə üsulları var. Bildiyimiz, bilmə-
diyimiz profilaktik müalicə üsulları, bir çox xəstəliklərin təbii 
yolla müalicəsi və bacarıqlı həkimlərimizin, tibb işçilərimizin 
qayğıları fəaliyyət göstərir. Naftalan nefti respublikamızın ən 
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qiymətli təbii sərvətlərindən biridir. 
Ta qədimdən indiyə kimi saysız-hesabsız xəstə bu neftin şə-

faverici keyfiyyətindən bəhrələnmişdir. Müalicəvi xəstələrə 
malik olan Naftalan nefti sümük-oynaq, dəri, qadın xəstəliklə-
rindən və uroloji xəstəliklər, əsəb, genikoloji, uroloji və dəri 
xəstəliklərinin, eləcə də qara ciyər xəstəliklərinin, oynaqların 
və dayaq hərəkət aparatına aid olan oynaqdan kənar yumşaq to-
xumaların müalicəsi üçün müstəsna vasitə kimi bütün dünyada 
məşhurdur. Elə buna görə respublikamızın şəhər və rayonların-
dan hər il çoxlu sayda xəstə bura pənah gətirir. Həmçinin Naf-
talan nefti güclü iltihabəleyhi, ağrıkəsici, allergiyaəleyhi və 
hormona- bənzər təsirlərə malikdir. Trofik və mübadilə proses-
lərini stimulə edir, ovogenezi və spermatogenezi surətləndi-
rir.Bu müalicəvi xususiyyətlərinə görə naftalan nefti ilə 70-dən 
artıq xəstəliyin müvəffəqiyyətli müalicəsi mümkündür. 

Söhbətimiz əsnasında Asəf həkimlə onun ömür-gün yoldaşı 
gözəl xanım, səmimi, mehriban insan Sarıgül Paşaqızı maraqlı 
fikirlərilə həkimimizin xüsusi qabiliyyətlərindən söz açdı.Sar-
gül xanım ömrünün çox illərini təhsilə həsr edib, bədii yaradı-
cılıqla məşğul olub, poetik fikirlərilə Asəf həkimə yardımçı 
olub. Təbiəti, insanlar, gözəllikləri, yaxşılıqları görüb, gözəllik-
ləri duyub qələmə alan Sargül xanım həyat yoldaşına sözün əsl 
mənasında həyatda ən yaxın yoldaş, dost, həmfikir olub və bu 
gündə həyat yolunda birgə addımlayırlar.Yaxşılıqlar içində ya-
şayan bu səmimi, gözəl ailənin övladları da ali təhsili, bacarıqlı 
mütəxəsisdirlər. Sargül xanım onu da qeyd etdi ki, insanlar ara-
sında müəyyən fikirlər eyni olmasa da, insanın şüur və şüuraltı 
fikirlərini dərk etmək hər insana nəsib olmur.Məhz Asəf həkim 
ilk növbədə güclü psixoloqdur. O xəstələrinin əvvəlcə düşüncə-
sini öyrənir, hətta səhətlərində ağır problemlər olmasına bax-
mayaraq, ona yeni həyat bəxş edir, elə əsası da həkimin ən baş-
lıca bacarığı xəstənin psixologiyasını bilməkdir. Bu kimi xüsu-
siyyətlərinə görə daxilən, zahirən vurğunu olduğu insana, ömür 
yoldaşı Asəf həkimə həsr etdiyi şerləri də bizim üçün maraqla 
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oxudu. 
Asəf Əliyev həm də müasir dövrümüzdə bir çox xəstəliklə-

rin məhz qidalardan yaranmasını qeyd etdi ki, xəstəliklərin 
əmələ gəlməsində qidalanmanın böyük rolu var. Obrazlı desək, 
demək olar ki, bütün xəstəliklər ağızdan keçir. Vaxtlı-vaxtıda 
yemirik, sulu qidaları az qəbul edirik. Mən özüm ilk növbədə 
işlədiyim şəfa ocağında, “Şəfa” sanatoriyasında xəstələrimə iy-
nə-dərmandan əvvəl düzgün qidalanmağı, xüsusən də sulu ye-
məklər yeməyi məsləhət görürəm.Yediyimiz yeməklərin miq-
darını, yemək vaxtını nəzarətdə saxlamalıyıq.Gün ərzində az-
az, ancaq tez-tez qida qəbul etməliyik.Qızarılmış, hisə verilmiş 
qidalardan uzaq olmalıyıq. Bol miqdarda meyvə-tərəvəz, süd 
məhsulları yeməyə üstünlük verməliyik. Ən əsas isə sağlam hə-
yat ilk növbədə ailədəki, mikromühitdəki müsbət ab-hava ilə 
bağlıdır.Ailə üzvləri arasında mehribançılıq olduqda, bu insan-
ların sağlamlığına da yaxşı təsir göstərir. İkincisi daim aktiv 
həyat tərzi sürmək lazımdır. Alkoqollu içkilərdən, siqaretdən 
və digər zərərli vərdişlərdən, çox yağlı çox şirin qidalardan 
uzaq olmaq lazımdır. Həyat tərzini yaxşılaşdırmaq üçün mütə-
madi şəkildə piyada gəzməli, işlə məşğul olmalıyıq. 

Əziz oxucular, bu hər zaman sağlamlığımızın keşiyində da-
yanan həkimlərimizə minnətdarıq. Onu da qeyd edim ki, belə 
bir deyim var ki, insan öz-özünün həkimi olmalıdır. Biz həyatı-
mızı sağlam yaşamaq üçün bizi nərahat edən problemlərə sağ-
lam baxışla da qalib gələ bilərik. Əqidəmiz düz, qürurumuz 
şux, qəddimiz əyilməz olsun. Biz gərək bir-birimizi qoruyaq, 
çalışaq ki, yaxınlarımızla, dostlarımızla, ailə üzvlərimizlə daha 
çox ünsiyyətdə olaq.Çünki ünsiyyət stressi aradan qaldırır. 
Yaxşılıq etməyi bacarmalıyıq, kin saxlamamalıyıq. Bu da bi-
zim ömrümüzü uzadar. Ümumiyyətlə, unutmamalıyıq ki, ca-
vanlığımızı necə keçirməyimiz bizim gələcək sağlamlıq duru-
mumuzdan xəbər verir. Təbiətin verdiyi nemətlərdən düzgün 
istifadə edək, təbii müalicələrimizə daha çox üstünlük verək, 
sağlam yaşamaq üçün sağlamlığımızın qayğısına qalaq. 
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YAZIÇI PUBLİSİST ŞAİR  
GERMAN ƏLİ OĞLU HÜSEYNOV 

 
Qarabağ dərdi hər 

bir Azərbaycanlının 
həyatının ayrılmaz bir 
hissəsidir. Hər birimi-
zin qəlbimizdə Qara-
bağ qanı qurumayan 
bir yaradır və illərdir 
ki, qaysaq bağlamır. 
Mən də Qarabağlıyam, 
Qubadlı rayonunda do-
ğulmuşam. Lakin öm-
rümün çox az hissəsini 
yaşamışam. Qubadlıda. 
Düzdür, doğma Qara-
bağın dilbər guşələrini 
gəzib, dolaşmışam, Şu-
şada, Laçında, Kəlbə-
cərdə, Ağdamda olmuşam, amma kifayət qədər yox. Vətənin 
gözəlliklərinə göz dolusu baxmamışam.1967-ci ildə Qubadlının 
Boynəkər kəndində orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıda Pe-
doqoji instituta daxil olmuşam. Tələbəlik illəri başa çatmamış 
Sisyandan olan Asəf adlı gənc bir həkimlə ailə qurmuşuq və tə-
yinatla Naftalan şəhərinə işləməyə gəlmişik.Ailə qayğıları, bir-
birinin ardınca dünyaya gələn üç körpəmiz, iş-güc başımızı elə 
qatdı ki, Sisiyana, Qubadlıya çox gec-gec gedə bilirdik. Bütün 
bunları ona görə deyirəm ki, oxucu bilsin ki, onsuz da ürəyim-
dəki Qarabağ həsrəti onun işğalından sonra dərdə, ağrıya, vul-
kan kimi od pükürən bir yanğıya çevrilib içimdə... Və bu alo-
vun üstünə Germanın şerləri bir az da benzinmi tökdü deyi-
m?Yoxsa sumu səpdi deyim?Bilmirəm, elə hər ikisindən var 
deyəsən. 
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Böyük qızım Arzu Naftalanda musiqi məktəbində müəllimə 
işləyir. Səyyarə xanım adlı bir rəfiqəsi var. Bir yerdə işləyirlər. 
Bir gün bir kitab gətirdi mənə.Germanın kitabı idi.”Sən mənim 
əbədi məhəbbətimsən”. Kitabın adı və tərtibatı çox xoşuma 
gəldi.Kitab xəstəsi olduğumdan dərhal açıb, oxumağa başla-
dım. Elə ilk sətirlərdən düşdüm Germanın təsiri altına.Kitabı 
əlimdən yerə qoya bilmirdim, şerlər sanki qollarımdan yapışıb, 
məni buraxmırdı. 

 
Ağaclar baş əyərək Tanrıya iman gətirir,  
Bəni-adəmsə azıb, dininə güman gətirir. 
 
Allahın hökmü ilə şər qarışır, axşam olur,  
Gecə şeh düşsə əgər, sübh çağı duman gətirir... 

 
Bu nədi, ay Allah? Belə də şer olar?Adamın ürəyinin özəyi-

nə dəyir. Bütün mövzularda gözəl yazır German. Hələ bir bu 
şer parçasına baxın. 

 
Bir gün bu dünyada olmayacağam,  
Onda biləcəksən mənsizlik nədir. 
Mən necə anladım, ay gülüm, sənə,  
Bu sənli dünyada sənsizlik nədir? 

 
Hər şeri oxuduqca havalanırdım sanki.Dönüb, Səyyarə xa-

nımdan soruşdum: 
– Sağdı bu adam? 
O da cavabında gülümsəyib, dedi: 
Hə, əlbəttə, sağdı.Uşaqlıq dostumdu, məndən də bir yaş ki-

çikdir, Bakıda yaşayır. 
Səyyarənin: – Məndən kiçikdir, – sözləri mənə inandırıcı 

görünmədi. Çünki bu cürə kamil, müdrik şerləri yazan adamın 
ən azı yüz yaşı olmalıydı. 
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Ölüm gəlir qətrə-qətrə, gilə-gilə,  
Ölüm gəli üzümüzə gülə-gülə,  
Bu dünyanın faniliyin bilə-bilə,  
Niyə axı unuduruq biz Allahı?! 

 
Səyyarə xanım adına yazılmış bu kitabın içində avtoqrafın 

altında müəllifin telefon nömrəsi vardı.Zəng etdim, tanış olduq. 
Söhbətləşdik. Səsi adamın ruhuna bir sakitlik gətirirdi. Sonra 
onun kitabını oxuduqca yenə zənglər etdim və aramızda qiyabi 
olsa da səmimi bir dostluq yarandı....Və günlərin bir günü Ger-
man Naftalana-bizə gəldi.Gözlərimə inanmırdım, özümə yer ta-
pa bilmirdim. İnanın səmimiyyətimə, bu insan gözümdə o qə-
dər böyük idi ki, onu belə yaxından görəcəyimə, üz-üzə, göz-
gözə oturub, söhbət edəcəyimə inanmırdım. Amma o, bizim 
evimizə gəlmişdi. Əlim-ayağım yerə dəymirdi.Evdə nə varsa 
hamısını masanın üstünə yığırdım. German ayağa qalxıb, qaba-
ğıma keçdi, şirin Qarabağ ləhcəsiylə dedi: 

– Ay bajı, bir dayan görək.Nədi, nooluf, ajdıxdan çıxan var? 
Gəl otu, görək. 

Həmin gün xeyli söhbətləşdik.Sadəliyi, səmimiliyi ilə, icin-
dəki sevgilərin böyüklüyü ilə ürəyimi fəth elədi, daha çox sev-
dim onu.Balam kimi, qardaşım kimi. Doğmalaşdı mənə. Elə 
bildim ki, bu insanı ağlım kəsəndən tanıyıram.Ailəmizin bir üz-
vü bildim onu.Təbiətən sakit adam olan həyat yoldaşım Asəfin 
də qəlbinə çox tez yol tapdı German. Bir neçə saat bir neçə də-
qiqə kimi keçdi.Durub, getmək istəyəndə gözlərim gözlərim 
doldu. Elə bildim ən əziz adamımı uzaq səfərə yola salıram.Söz 
verdi ki, yenə gələcək.Sonra yenə görüşdük. Bizdə də, Bakıda-
Germangildə də.Daha da doğmalaşdıq.Balalarım, nəvələrim də 
çox istədilər Germanı. 

Bir dəfə Germanın öz ifasında şerlərini dinləyirdik. Adətən 
şerə laqeyd qulaq asan Asəf doktor (həyat yoldaşım) indi çox 
maraqla dinləyirdi. Şeir başa çatanda Asəf dönüb, maşın gedə-
gedə Germanın alnından öpdü.Mən təəccübümdən donmuş-
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dum. Düzü doktordan bu hərəkəti gözləmirdim.Sonra geriyə 
qanrılıb, tam ciddi tərzdə mənə dedi: 

– Belə yazarlar ey şeri. 
Doğrudan da belə yazarlar də şeri. 
German növbəti kitabına mənim də haqqımda geniş bir yazı 

daxil etmişdi. Bir neçə şerimi də əlavə eləmişdi yazıya. Sevin-
cimin həddi-hüdudu yox idi. Sonra mənim kitablarım çapa ha-
zırlananda Germanın çöx köməyi dəydi mənə. Hətta “Bu mə-
nim dünyamdır” adlı kitabımın redaktoru da German oldu. Çox 
əziyyət çəkdi. Üz qabığının nəfis tərtibatı da Germanın ideyala-
rı əsasında oldu. 

Germanın hər kəsin qəlbində özünəməxsus yeri var.Amma 
onu hamı üçün ümumiləşdirən ən böyük xüsusiyyətləri sadəli-
yi, səmimiliyi, vətənpərvərliyi və insanlara sevgisi, qayğıkeşli-
yidir. Həm də çox diqqətcildir.Hərdən adama elə gəlir ki, o sə-
ni dinləmir, öz aləmindədir. Bir azdan həmin söhbətlə bağlı öz 
münasibətini bildirir. Ya da hansısa bir işin həlli barədə söhbət 
gedirsə, heç bir münasibət bildirmir. Düşümürsən ki, bu mövzu 
ona maraqlı deyil.Aradan bir-iki saat və ya bir-iki gün keçən-
dən sonra bir də görürsən zəng edib, deyir ki, filan nömrəyə 
zəng elə, get işini gör. Bir də Germanın ən yaxşı xüsusiyyətlə-
rindən biri də söz-söhbətdən, qeybətdən, dedi-qodudan uzaq ol-
masıdır. Heç sevmir belə şeyləri. Yanında da bir kimsə qeybət 
qıra bilməz.Bir iti baxışı bəs edir ki, söhbət kəsilsin. 

Germanın dünyagörüşü, zəngin mütaliəsi, böyük söz ehtiyatı 
və istənilən məqamda söhbəti yumşalda bilmək bacarığı onu 
maraqlı həmsöhbət edir, sevdirir, arzulanan edir. Mən Germa-
na-çoxsevdiyim bu insana can sağlığı, uzun ömür, ailəsi, uşaq-
ları, nəvələri, dostları və sevdiyi insanlarla birgə sevincli günlər 
arzulayıram. 
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Vətənə gedək  
(German Əli oğlu Hüseynov  

Yazıçı publisist şair) 
 

Aldım məktubunu, Sarıgül xanım, 
Donmuşdu damarda, qaynadı qanım, 
Sənə qurban olsun bu qərib canım, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Qarabağ deyəndə gözlərim dolur, 
Könlümü səngiməz çən, duman alır, 
Cəmənim saralır, çiçəyim solur, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Qarabağ vüqarım, dinim, imanım, 
Qarabağ beşiyim, məzarım, canım, 
Qarabağ məhv olmuş şöhrətim, şanım, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Qırxqızda, Murova ayaq izim var, 
Laçında, Şuşada şerim, sözüm var, 
Ağdam həsrətilə ağlar gözüm var, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Bacım, o yerləri görməmisən sən, 
Bir şehli çəmənə girməmisən sən, 
“Xarı bülbül”ünü dərməmisən sən, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
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Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Şuşa, 
Cəbrayıl, Füzuli dayanıb qoşa, 
Ağdam nə müddətdir gəlməyir cuşa, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Xankəndi, Ağdərə, qədim Əsgəran, 
Nə vaxtdır əsirdir, aman, əlaman, 
Xocavənd boğulur, deyir:-qana qan, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Ot basıb yolları, gedib-gələn yox, 
Qan-yaş ələyirəm, gözüm silən yox, 
Dərdim dağ əridir, guya bilən yox, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
 
Bəsdir bu ah-nalə, ay German yetər, 
Bir gün bu qəm-kədər, bu həsrət bitər, 
Yurd yeri gül açar, bülbüllər ötər, 
Gəl tutaq əl-ələ, Vətənə gedək, 
Gedib, Qarabağı ziyarət edək. 
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ЕЛ РУЩУНДА ЙАЗЫБ-ЙАРАДАН СЯНЯТКАР 
 

Ясэяров Пиргаз Теймур оьлу 
(Пиргаз Теймур) 1937-ъи илдя 
Ъоранбой районунун Тапгара-
гойунлу кяндиндя анадан олмуш-
дур. Ел шаири Бисавад Теймурун 
икинъи оьлудур. 

1964-ъц илдя Эянъя Дювлят Пе-
дагожи Институтуну битирмишдир. Юм-
рцнц бцтцнлцкля мцяллимлик пешя-
синя щяср етмишдир. Тапгарагойун-
лу кянд орта мяктябиндя яввялъя 
пионер баш дястя рящбяри, сонра ишя 
тяшкилат ишляри цзря директор мцавини 
вязифясиндя чалышмышдыр. 

Нясилдян, кюкдян эялян ядяби истедад Пиргаз мцяллимин дя 
щяйатында сирайят етмиш, шеиря, сянятя щявясляндирмишдир. О да 
эянъ йашларындан шеирляр йазмаьа башламышдыр. Эянълик 
илляринин щисс-щяйяъаныны шеирин дили иля ифадя етмяйя чалышмышдыр. 
Пиргаз Теймур беля десяк шаир олмаьы хцсуси мягсяд кими 
гаршысына гоймамышдыр. Анъаг яэяр дящня варса вя ондан су 
сызырса ону щараса йюнялтмяк лазымдыр. Бу мянада Пиргаз 
Теймур да яглиндян, илщамындан эялян бу поетик дуйьулары 
шеиря чевирмишдир. Щазырда онун мцхтялиф мювзулара щяср 
етдийи йцзлярля шеирляри вардыр. 

 
Şair Pirkaz Teymur oğlundan şairə Sarıgül Paşa qızına 

 
Bu dünyanın nazıynan çox oynadıq 
İndi qocalırıq Sarıgül xanım 
Həyatdan zövq aldıq, yenə doymadıq 
Qədrini bilmədik o xoş zamanım 
Yenə də şükr edək Sarıgül xanım. 
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Fitri istedadın anasısan sən, 
Şeir aləminin dühasısan sən. 
Həyat yoldaşının sonasısan sən. 
Odur illər boyu halına yananın. 
Yenə də şükr edək Sarıgül xanım. 
 
Ömrünü keçirdin vəzifələrdə 
Xalqa gərək oldun xeyirdə, şərdə 
Təmiz ad qazandın kənddə, şəhərdə 
Yayılar hər yana şöhrətin şanın Sarıgül xanım. 
 
Şeirli, qəzəlli şirin sözlüsən,  
Həm xoş təbəssümlü, gülər üzlüsən,  
Qohuma, qonşuya çox dəyərlisən, 
İnsana sevgisi budur insanın, Sarıgül xanım. 
 
Gördüyümü yazıram, tərifləmirəm, 
Dərin şairəsən yaxşı bilirəm, 
Şerini oxuyub zövqə gəlirəm, 
Vahid şairəsisən elin, obanın Sarıgül xanım. 
 
Sən çəkmisən əziyyətin hər işin 
Unutmusan ləzzətini keçmişin, 
Dövrəsində fırlanırsan atmışın,  
Uyma hiyləsinə fani dünyanın Sarıgül xanım. 
 
Pirkaz Teymur dərk eyləyir həyatı, 
Hey yazsa da şeir, qəzəl, bayatı, 
Vaxt gələcək minəcəkdir dür atı, 
Mərmər dama döyüləcək ünvanı Sarıgül xanım. 

 
 
  



 Duyğu  kahkəşanı  

297 

Şair Pirkaz Teymur oğlundan şairə Sarıgül Paşa qızına 
 

Gəncliyin maraqlı, qamətin bəstə 
Uzun hörüklərlə coşqun həvəsdə 
Adın Sarıgülsə, gül dər bir dəstə 
Ağ gül, qırmızı gül, ya da Sarıgül. 
 
Gözəl zəmanədə doğulmusan sən, 
Sən təkcə indi yox, həmişə gözəlsən, 
Ağarmayan saçın deyir ki, gəncsən, 
Ad-sanın var el-obada Sarıgül. 
 
Şairəsən söz sinəndə kök salıb, 
Dəyərilə nəşriyyatda yer alıb, 
Belə-belə söz xəzinən ucalıb, 
Sən layiqsən bax bu ada Sarıgül. 
 
Özündən uca tut Asəf həkimi, 
Odur xəstələrin ümid həkimi, 
Hər yerdə tanınır şəfakeş kimi, 
Dar məqamda yetir dada Sarıgül. 
 
Qoşa yaşa şirin arzularınla, 
Feyziyab ol payızınla, yazınla, 
Ömür yoldaşınla, oğul, qızınla, 
Xoşbəxt yaşa bu dünyada Sarıgül. 
 
Ağlı olan nadanlardan dərs almaz, 
Mərd atını minən yolda yorulmaz, 
Pirkaz Teymur dost-tanışı unutmaz, 
Dünya yanıb gül olsa da Sarıgül. 
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ТЯРТЯР РАЙОНУ ЯСКИПАРА КЯНДИ 
СЯНЯТЯ ДЯЙЯР ВЕРЯН СЯНЯТ АДАМЫ, 

ЩЯВЯСКАР ШАИР ШАЩИН КАЗЫМОВ 
 

 
 

Hörmətli xanım Sarıgül Yağmur, sizinlə təsadüf tanışlıq 
şərəfinə nail oldum, ikimiz də eyni ideallı insan olduğumuza 
görə çox sevinirəm və sevinirəm ki, sizin kimi şairə bir 
xanımın şeirlərini bir söz adamı kimi məclislərdə və hardasa 
deməyi özümə borc bilirəm. 

Hörmətlə sizin oxucu fanatınız sənətkar, poeziya sevər 
Şahin Kazımov. Tərtər rayonu Əskipara kəndi. 
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Gəlmişəm  
 

Sizə salam olsun ey gözəl insan 
Evinizə gülə-gülə gəlmişəm. 
Şeir yazıb oxumağın canısan 
Evinizə bilə-bilə gəlmişəm. 
 
Məsləhətlər vermək yaraşır sizə 
Məsləhətin bəhrə verməzmi bizə 
Sarıgül Yağmurla durub üz-üzə 
Xoş ətirli gızılgülə gəlmişəm. 
 
Naftalan diyarın möcüzə odlu 
Gəlmişəm yanına sinəsi dolu 
Sevinə-sevinə bu uzun yolu 
Keşmə-keşli neçə günə gəlmişəm. 
 
Mən qiymət verirəm şeirə sənətə 
Kim qiymət verməzsə çatmaz şöhrətə 
Söz sahibin yadigarı sənətə 
Şahin deyir bu duyğuyla gəlmişəm. 

 
Sairə Sarıgül xanıma həsr edirəm, 

Sarıgül Xanım 
 

Həyatın ecazkar xanımın gördüm, 
Ağılı kamalı başında gördüm, 
Ali işlərində yaşında gördüm, 
Sözlər xəzinəsi Sarıgül xanım. 
 
Bu qoca dünyamız varaqlar səni, 
İzinə düşənlər soraqlar səni, 
Tale ulduzları daraqlar səni, 
Yoluna nur saçar Sarıgül xanım. 
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Dostluqda qığılcım, sədaqətə bax, 
Mərdlikdə qeyrətdə, ləyaqətə bax, 
Asəf həkim kimi səadətə bax, 
Bəxtəvər olasan Sarıgül xanım. 
 
Qubadlı torpağı bəsləyib səni, 
Naftalan diyarı səsləyib səni, 
Tərtərli Şahin də dəstəkləyib səni, 
Bu şerin öz gülü Sarıgül xanım. 

 
Tərtər Əskipara Kazımov Şahin 

Yazdım 09.10.2016 
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Журналист Алим Нябиоьлу йахын досту, Азярбайъан 
естрадасынын улдузу, Иътимаи телевизийанын «Бакы вахты иля» 

верилишинин апарыъысы, «Сибир чичяйи» биографик романын мцяллифи, 
мцьянни Роза Зярэярли иля 
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Дяйярли инсан 
 

(Журналист-публисист, «Хятаи», «М.Араз», «Сянятинин фатещи», 
«Илин инъясянят йазары», «М.Ибращимов», «Вятян торпагларынын 
азадлыьы уьрунда» мцкафатларын лауреаты, 27 китаб мцяллифи, 
«Оху мяни» гязетинин мядяниййят йазары, «Дцнйа» ТВ-нин 

«Бу сабащ» верилишинин продцссери Алим Нябиоьлуйа) 
 

Биз эцнляри сайырыг, эцнляр юмцрдян эедир, 
Илащи гисмятидир, ня едирся о едир. 
Беля бир гисмят йазды бизя Улу Йарадан, 
Мятбяядя растлашдыг о чыханда гапыдан, 
Сюйлядийим шеирими бяйянмишди о инсан, 
Демяли, бу гисмяти йазды Улу Йарадан. 
 
Щяр бир шяхсин гаврамы, юз дахили дянэи вар, 
Щяр бир инсан сясинин дя гялб охшайан рянэи вар. 
Алим Нябиоьлунун чох доьма ащянэи вар, 
Она гулаг асанда рущлар ращатлыг тапыр. 
Сясинин бу сещри дя гялбя су кими ахыр. 
 
Глябиндя илащи ешг инсан гялби аланды, 
Гаршымда ону эюрдцм, сандым доьма баламды. 
Йаратдыьы хош аура, инан, йадда галанды, 
Верилишляри мараглы, щям дя кюнцл аланды. 
Алим Нябиоьлу феномени тарихляря ъаланды. 
 
Дцнйа эюзялляшди эюзцмдя мяним, 
Мяналы сющбятин, сюзцн дя мяним, 
Ай Алим, уъалдын эюзцмдя мяним, 
Аллащым горусун сяни нязярдян, 
Сян дя еля, эцня нязяр сал щярдян. 
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Тарихи йаддаша нязяр салырсан, 
Йаддан чыханлары йада салырсан. 
Сян бу хидмятинля йадда галырсан, 
Аллащым горусун сяни нязярдян, 
Сян дя унудулмушлары йада сал щярдян. 
 
Башын цстцн алсын нявя кюлэяси, 
Мящяббятля эялсин даим эур сясин. 
Сян бу шаирянин ешит тювсийясин, 
Алим бяй, гору юзцнц щямишя, 
Чцнки инсанлыьы сечмисян пешя. 
 
Зящмят чякиб даим ямяк верирсян, 
Инсанларын гялб евини эюрцрсян. 
Диггят вя гайьыдан чялянэ щюрцрсян, 
Гой Танрым горусун хятадан сяни, 
Сян дя ямялинля бязя Вятяни. 
 
Ай Алим, узагдан ясян йелям мян, 
Эюзяллик ашиги бир бцлбцлям мян, 
Сянинля фяхр едян Сарыэцлям мян, 
Истядим бу шеири дя китабыма салам, 
Юзцм дя бу ишимдян разы галам, 
Ай язиз балам, алынмаз галам, 
Ай Алим балам! 
 
11.11.2016 
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ŞƏKİLLƏRDƏ 

YAŞAYAN ÖMÜR 
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Эянълик илляри 
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Шаирянин мцяллим кими илк фяалиййятя башладыьы ил 
 

 
 

Шаирянин Тящсил шюбяси мцдири тяйин олундуьу ил.  
Шящярин рящбярляри вя тарихляшян шяхсиййятлярля хатиря аны 
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Шящяр тядбириндя 
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