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Ön söz 
 

GƏNC ŞAIRIN İLK KİTABI 
  

Gənc şair Əli Hüseynov “Yaşat məni” adlı şeir-
lər toplusunun əlyazmasını xeyir-dua üçün mənə 
təqdim elədi. Əlinin şeirləri dövri mətbuatda çap 
olunmuş, sözlərinə bəstələnmiş nəğmələr şöhrət 
tapmışdır. Öncə onu qeyd edim ki, Əlini 13 yaşın-
dan tanıyıram, necə deyərlər gözümün qabağında 
böyüyüb-uşaqlıqdan tərbiyəsi, saflığı ilə diqqəti 
cəlb edərdi. Atası, dəyərli ziyalımız, əziz dostum 
Ramiz müəllim Əlini Vətənə layiq bir övlad kimi 
yetişdirib.  

“Yaşat məni” kitabında gənc şairin sevgi, 
Vətən, ana, doğmalıq, yurd həsrəti, digər mövzu-
larda şeirləri toplanıb. Bu şeirlərdə Əlinin iç dün-
yasının mənzərəsi, vəfasızlığa, yalana, xəyanətə 
qarşı qaldırdığı poetik üsyan, Vətən dərdi, ana, 
torpaq məhəbbəti və saf sevgi hissləri öz ifadəsini 
tapıb.  

 
Əzəl gündən bu dünyada, 
Əhdi-peyman, ilqarımız. 
Bir ümmandı ünvanımız, 
Sənsiz qalmaq istəmirəm.  
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Ayrılığın həsrətindən, 
Uzaq olaydı sevdamız.  
Qurulaydı büsatımız, 
Sənsiz qalmaq istəmirəm.  

 
Müəllifin vətənlə bağlı yazdıqları arasında 

doğma yurduna həsr etdiyi “Azərbaycan” şeiri 
xüsusilə diqqəti çəkir.  

 
Yaddaşlarda tarixin var, silinməz, 
Qədimdən qədimdi yaşın, bilinməz. 
Günəş adlı yanan odun var, sönməz, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim.  
 
Sən döyünən ürəyimdə qürurum, 
Vücudumda şaxələnən hüdudum. 
Canımdasan, qanımdasan, sən ruhum, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim.  
  
Nəsillərin min illərin irsidi, 
Taxtı-tacın əyilməzlər kürsüdü. 
Cavidanın əbədilik rəmzidi, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim! 
 
Gənc şair Əli Hüseynovun Vətən mövzusunda 

şeirləri onun doğma yurda olan məhəbbətini əks 
etdirir. İstedadlı gəncin şeirlərində aparıcı xətt saf 



Yaşat məni 

 5

sevgidir. Təmiz hisslər, ülvi duyğular, saf məhəb-
bət şairin qəlbindən qələminə süzülür. Bu poetik 
nümunələr oxucuya mənəvi qida verməklə ya-
naşı, onu şeirin dərinliyinə aparır. Saf hisslər, ülvi 
duyğular, məhəbbət Əlinin şeirlərinin leytmotivini 
təşkil edir.  

 

Ayrıla bilmirəm duyğularımla, 
Necə də gözəldi eşqi duyanlar. 
Məhəbbət qanadlı xəyallarımla, 
Qalmaq istəyirəm sənin yanında.  

 

Gənc şairdə, onun şeirlərində təzahür olunan 
poetik təzad çox böyük ümidlər verir; bu isə ori-
jinal istedadın qismətidir və əsl poeziyanın ma-
hiyyətini təcəssüm etdirir. Əli Hüseynovun ictimai 
xarakterli şeirlərində də fikir dərinliyi, mülayim 
düşüncələr, sevgi notları ürəkaçandı.  
Əli Hüseynovun şeirləri haqda nikbin danış-

mağa haqqım çatır. Çünki Əlinin şeirlərinin bədii-
poetik səviyyəsi mənə bu məsuliyyəti verir. Mən 
Əli Hüseynova poeziyanın enişli-yoxuşlu yolların-
da uğurlar arzu edirəm! 

 

Vüqar Əhməd  
şair,ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, 

professor 
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Яли Щцсейнов поезийасы мятбуатда 
 
 

ƏLININ DUYĞU DƏNİZİ 
 
Özü kimi qələmi də saf, riyakar olmayan, zən-

gin söz ehtiyatına malik, qələminin hərəkət dina-
mikası olan, sözlərindən duyğu dənizi yaradaraq 
sahillərinə mirvari incilər düzən gənc şair Əli 
Hüseynov... Azərbaycanına, Vətəninə, el-obasına 
bağlı, qəlbinin tellərini Qarabağa, bizim üçün 
darıxan, qəribsəyən yurd yerlərimizə xalça kimi 
toxuyan Azərbaycan gənci. Sadə, əqidəli, bir-
simalı: 

 
Yaddaşlarda tarixin var, silinməz, 
Qədimdən qədimdi, yaşın bilinməz. 
Günəş adlı yanan odun var, sönməz, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim. 

 
Şeirlərindəki poetik duyğular, düşüncə tərzi, 

hisslər, ən əsası fikrini oxucuya məharətlə çat-
dırmaq qabiliyyəti alqışa layiqdir. Dinamik qələmi 
olduğundan mövzudan-mövzuya peşəkarcasına 
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keçir, misralarda təkrarlığa yol vermir. Necə de-
yərlər, insanları yormur: 

 
Fəryadın sədası yandırır məni, 
Dəhşətdən heyrəti dondurur məni. 
Kədər xəyallara daldırır məni, 
Çünki başsız gedən karvan bizimdi. 

 
Xocalı faciəsindən bəhs edən bu misraları göz 

yaşlarsız oxumaq olmur. Çünki gənc şair bu acını 
yana-yana yaşadığından həmin acıları, faciəni us-
talıqla tarixi obraza, kino lentinə çevirib oxucuya 
çatdırır. Şablonçuluq, sünilik onun qələminə zid-
dir. Əsas təbiilik, reallıqdır. Elə ona görədir ki, 
misralar oxucunu vətənpərvər olmağa, düşmənlə 
savaşa haraylayır: 

 
Ayrılığın həsrətindən, 
Uzaq olaydı sevdamız. 
Quruyaydı büsatımız, 
Sənsiz qalmaq istəmirəm. 

 
Güclü sevgiyə malik olduğundan sevgi motivli 

şeirləri çox təsirlidir. İnsan sanki bu şeirlərlə, mis-
ralarla saflaşır, paklaşır,  kin-küdurəti atır. Sevgi 
yollarındakı əzab, vüsal, hicran, ayrılıqlar, yaşa-
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nanlar səni ötənlərə qaytarır, daxilində nostalji 
duyğular oyadır: 

 
Əli səni sevdi, səni gözləyir, 
Sən çiçəyisən, sən gərəyisən. 
İlk eşqim, qayıt gəl, deyib səsləyər, 
Sinəsində döyünən, sənsən ürəyi. 

 
Önəmlisi odur ki, Əli Hüseynov poeziyamızda 

heç kimi təqlid etmir, öz cığırı ilə gedir. Başlan-
ğıcından cığırını, izini yarada bilmisənsə, axarlı 
davamlılığın da olacaq. Şairlər arasında sözünü 
deyə biləcəksən. 

 
Əliyəm, sevgidə səntək tacım var, 
Yarım, nəfəsinə ehtiyacım var. 
Sənsiz yaşamağa nə əlacım var? 
Sənsiz xoşbəxtliyim olar ölümdə. 

 
Əli Hüseynovun misralarından nəğmə süzülür, 

melodiyalar qaynayır, döyünən musiqili ürəyi sözə 
stimul, təkan verir. Söz daha da qəlbəyatımlı, 
ruhu oxşayan olur. 

Oxuduğu dahi korifey şairlərin kitabları, etdiyi 
mütaliələr onu kamilləşdirir. Riyakar, paxıl, ayaq-
dandartan, üzə gülüb arxaca danışan, öz məna-
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feyini güdənlərdən fərqli olaraq mənliyini, simasını 
hər şeydən uca tutur. Şöhrət arxasınca qaçmır, 
şöhrət özü onu tapır. 

 
Sevən dilə bənzər, sevilən gülə, 
Sevməyən o gülü görə bilərmi? 
Məhəbbətin gülü sevənindirsə, 
Görməyən o gülü dərə bilərmi? 

 
Budur, poeziyaya gəlişinin ilk akkordları. Uğu-

run axarlı olsun. Hər bir uğurun ata könlünü se-
vindirsin, şadlandırsın. İşıq üzü görəcək “Yaşat 
məni” adlı kitabın mübarək, poeziyamızın duyğu 
dənizinin Əli mayakı. 

 
Həyat adlı məhəbbətin 
O möhtəşəm zirvəsinə 
Öz eşqinlə ucalt məni, 
Sən qəlbində yaşat məni.  

 
Alim Nəbioğlu 

jurnalist-publisist, 
“Xətai”, “M.Araz”, “M.İbrahimov”, 

“Min bir mahnı”, “Sənətinin fatehi” 
mükafatları laureatı 

“Oxu məni” qəzeti, 17.06.2016
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AZƏRBAYCAN, VƏTƏNİM 

 
Yaddaşlarda tarixin var, silinməz, 
Qədimdən qədimdi yaşın, bilinməz. 
Günəş adlı yanan odun var, sönməz, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim!  
 
Sən döyünən ürəyimdə qürurum, 
Vücudumda şaxələnən hüdudum. 
Canımdasan, qanımdasan, sən ruhum, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim!  
 
Nəsillərin min illərin irsidi, 
Taxtı-tacın əyilməzlər kürsüdü. 
Cavidanın əbədilik rəmzidi, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim!  
 
Azad yaradıbdır Yaradan bizi, 
Torpağında Nəsiminin həqq izi. 
Ulu Babəkimiz dedi son sözü, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim!  
 
Mələklərin, həzrətlərin məkanı, 
Əzəl gündən göyün yerdə nişanı. 
Səndədir cənnətin həyat dövranı, 
Azərbaycan, Azərbaycan, Vətənim!  
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VƏTƏNSİZ İNSAN 

 
Başsız bir bədəndi, necə ki, kor quş, 
Səssiz şəlalədi, suyu qurumuş. 
Lal olan dil kimi, nitqi tutulmuş 
Aciz bir insandı, Vətənsiz insan! 
 
Qolları qoynunda asılı qalan, 
Yurdu torpağında talanmış olan. 
Ürəkdə qəmlənib, solub-saralan, 
Aciz bir insandı, Vətənsiz insan! 
 
Bir dəfə doğulub, min dəfə ölən, 
Dərdini qəlbində yüz yerə bölən. 
İçində ağlayıb, içində gülən, 
Aciz bir insandı, Vətənsiz insan! 
 
Vətən həsrətilə qürbətdə qalan,  
Şirin arzularla başını qatan. 
Yuxusun xəyallar qoynunda yatan, 
Aciz bir insandı, Vətənsiz insan.  
 
Vətən Ata evi, Ana qucağı, 
Vətən uluların məslək ocağı. 
Vətənsiz ömürün axmaz bulağı, 
Aciz bir insandı, Vətənsiz insan! 
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YARALI XOCALI 
 

Yaralısan sən Xocalı, göz yaşı, 
Qarış-qarış suvarıbdı torpağı.  
Hər gülü-çiçəyi bir məzar daşı,  
Yazda solan o gülüstan bizimdi! 
 
Məskənində qanla ümman yarandı, 
Lal təbiət vəcdə gəldi, danışdı.  
Göz baxdıqca dil ağızda alışdı, 
Çünki axan günahsız qan bizimdi! 
 
Şəhidlərin ruhu donub o yerdə, 
Körpələrdən nəfəs qalıb o yerdə. 
Ruh karvanı köçün salıb o yerdə, 
O torpaqdan yaranan can bizimdi! 
 
Cahil insan, törədirsən sən nələr, 
Qoca, cavan, şəhid oldu körpələr.  
Əbədiyyət dərgahına köçənlər, 
Qibləgahda Piri-kənan bizimdi! 
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Həyat susdu, dayandı sinələrdə, 
Parçalandı, ürəklər tikələndi.  
Qanlı zaval yurduma səpələndi,  
Zavallarda o nigaran bizimdi! 
 
Min iz saldı Vətənimdə acılar, 
Bala deyib, əsir qaldı analar. 
İtkin düşdü, doğma qardaş-bacılar, 
Dərd, əzabı yerlə-yeksan bizimdi! 
 
Bu o yükdü, candan cana keçəmməz, 
Ürək yükün gözlər baxıb görəmməz.  
Bu o yükdü diz bükülər, çəkəmməz, 
Qan ağlayan qanda hicran bizimdi! 
 
Qəlbim sızlar, qələm ağlar əlimdə, 
Dünya yükü imiş mənim belimdə.  
Qəm naləsi şırım açıb dilimdə, 
Dərdi deyin, gəlsə loğman bizimdi! 
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Göz yaşım, yaralı sinəmə axma, 
Yandırırsan, səndən dərdə nə çarə. 
Sus fələk, acizsən, üzümə baxma, 
Bizə ömür verən, alan, bizimdi! 
 
Yaralı Xocalı, qəmli taleyin, 
Sükut laylasında susan illərin.  
Donmuş bulaqların, solmuş güllərin, 
Qəlbimizdə var üsyan, bizimdi! 
 
Fəryadın sədası yandırır məni, 
Dəhşətin heyrəti dondurur məni. 
Kədər xəyallara daldırır məni, 
Çünki başsız gedən karvan bizimdi! 
 
Sən anası, nə ağlarsan körpəyə, 
Yuxudadı, son yuxuya gedibdi. 
Ömrünü Allaha fəda edibdi, 
Son yuxuya sən lay-lay de, ağlama! 
Ruh dərgahı cənnət-məkan bizimdi! 
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DƏRDSİZ ANA VARMI? 
Bütün dərdli-kədərli analara həsr edirəm. 

 
Analar! Varmı ki, bir ana onun, 
Gözündən acı yaş axmış olmasın.  
Ürəyində kədər, qəm-qüssə onun, 
Sinəsin yandırıb-yaxmış olmasın.  
 
Dünyanı gəz, dolan, arayıb-axtar,  
Soruş kim geyməyib qara libası.  
Ola bilərmi ki, insan yuvası, 
Qan axıb qiyamət qopmuş olmasın.  
 
Dünya bir cəlladdı, çox başlar kəsib, 
De, kimi saxlayıb, hörmətə nəsib. 
Göstər bir məzarı hansı insanın, 
Qoynunda ilanlar yatmış olmasın.  
 
İlahi! Nə sirdi insana canı, 
Verirsən, alırsan, hey yaradırsan.  
Cahana hər gələn son günü peşman, 
Tapılmaz bir insan olmuş olmasın.  
 
Zülm-zülm ağlar analar dərddən,  
Balasını ondan tez aparanda. 
Körpələr anasız, ana körpəsiz, 
Yoxdur bir məmləkət qalmış olmasın! 
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Şəhidlərin matəmi 

 
QARA GÜNƏ NECƏ GÜLÜM 

 
20 yanvar şəhidlərin həsr edirəm. 

 
Könlüm ağlar ağrılara, 
Sinələrdə dinəndə tar.  
Dinlə bir an, bil dərdimi, 
Gör qəlbimdə nələrim var.  
 
Kədərdən rəngim solubsa, 
Gözlərimə yaş dolubsa. 
Yanıb bağrım kül olubsa, 
Axı belə necə gülüm?! 
 
Nahaqdan qanlar töküldü, 
Günhasız körpələr öldü. 
Tarixi qan! Yaddaşımda, 
Bilə-bilə necə gülüm?! 
 
Nə baxırsan, al qələmi, 
Yaz, dedikcə sözlərimi.  
Ağlar qalan gözlərimi, 
Silə-silə necə gülüm?! 
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Qərənfillə “qan gölünə”, 
Ahu-zarda el qəminə. 
Şəhidlərin matəminə, 
Gələ-gələ necə gülüm?! 
 
Vətən şirin, dəhşət acı, 
Qardaşları, bacıları. 
Diri-diri yananları, 
Duya-duya necə gülüm?! 
 
Gecə fəth edib səhəri, 
Dili büküb can zəhəri. 
Ürəyimdə birtəhəri, 
Dinə-dinə necə gülüm?! 
 
Zaman sürür dövranını, 
Zülmət çalır qılıncını. 
Fələk deyir ver canını, 
Sinə-sinə necə gülüm?! 
 
Neçə vədə əhdi-peyman, 
Yatdı durmadı yuxudan. 
Neçə oba qaldı viran, 
Qara günə necə gülüm?! 
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Yurdum, elim talanıbsa, 
Dilim susub, lal olubsa.  
Cismimdə od qalanıbsa, 
Yana-yana necə gülüm?! 
 
Demə günah zamanədə, 
Naleyi-zar et yarına.  
Körpələrin məzarına, 
Baxa-baxa necə gülüm?! 
 
İlahi, gör ki, fərağım, 
Zülmət oldu ixtiyarım. 
Ünvanımda can çırağım, 
Sönə-sönə necə gülüm? 
 
Şəhid olan insanları, 
Qaynar donan bu qanları. 
Ağlar qalan anaları, 
Görə-görə necə gülüm?! 
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ŞƏHİD ANSINA BİR TƏSƏLLİ VER 
 

Yerləri, göyləri yaradan Allah, 
Mərhəmət sahibi, rəhmlisən Sən.  
Ruhu dərgahında yaşadan Allah, 
Şəhid anasına bir təsəlli ver.  
 
Dünyanı cənnətə döndərən Allah, 
Qüdrət hakimi, hikmətlisən Sən.  
İnsana ruzini göndərən Allah, 
Şəhid anasına bir təsəlli ver.  
 
Xilqəti qərq edib, var vermisən Sən, 
Necə də qüvvətli, şəfaətlisən.  
Ananı bəşərə yar etmisən Sən, 
Şəhid anasına bir təsəlli ver.  
 
Əliyəm, Yaradanın quluyam mən də, 
Səcdə etməlidir Allaha bəndə.  
İlahi, diz çöküb yalvardım mən də, 
Şəhid anasına bir təsəlli ver.  

 
  



Əli Hüseynov 

 20

 
 

YANIQ KƏRƏM 
 

Enir pillə-pillə, enir zirvədən, 
Ömürdən hər günü getdikcə insan.  
Dindir o telləri, dinləsin duyan, 
Dərdli Kərəm, dərdimizi de bizim.  
 
Qəm dünyası, qəmlər üstə inlərəm, 
Son günümü duya-duya gözlərəm. 
Sükut anlarında susub dinlərəm, 
Qəmli Kərəm, qəmimizi de bizim.  
 
İrs payıdır ülviyyətdən yaranan, 
Yuxulara yatdıran, həm də oyadan. 
Həm ahəstə, həm də hərdən ucadan, 
Yanıq Kərəm, laylamızı de bizim.  
 
Dilə gələr dilim sussa ürəyim, 
Ağrı, acı hərdən olar gərəyim.  
Həsrətimin ünü, onsuz neynəyim, 
Yanıq Kərəm, irsimizi de bizim.  
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RÜŞVƏTXORUN DİLİNDƏN 
 

Sifətində, ət içində gözlərin, 
Dodağında sənsiz düşür sözlərin.  
Qarnının altında qalır dizlərin, 
Əbləh, şişib öküz kimi qalmısan.  
 
Ağaya nökərsən, nökərə ağa, 
Manatdan qəpiyə xırdalanırsan.  
Girmisən torbaya qurdalanırsan, 
Baş piylənib, donuz kimi qalmısan.  
 
Hamı quru, sən yaş olub yanmırsan, 
Şaxtalarda damcılanıb donmursan.  
Alınırsan, satılırsan, qanmırsan, 
Dönüb uzunqulaq olub qalmısan.  
 
Əyrivicdan, rüşvətxorluq sənətin, 
Əriyibdir qanacağın, mürvətin. 
Yoxa çıxıb əzəl gündən qeyrətin, 
Şeytan kimi dona girib qalmısan.  
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Nə varlısan, nə kasıbsan, nə insan, 
Nə uşaqsan, nə qocasan, nə cavan.  
Səndən ağıllıdır qotur bir heyvan, 
Ölü kirpi, qına girib qalmısan.  
 
Pul görəndə adın çıxır yaddından, 
Seçilmirsən yeriyəndə qadından.  
Neçələri yandı sənin odundan, 
Zəli kimi qana girib qalmısan.  
 
Yalan deyib, and içirsən Allaha, 
Bilə-bilə meyl edirsən günaha. 
Səndən övlad nəyə lazım bir daha, 
Qarğa kimi leşə uyub qalmısan.  
 
Qəflətdə yatdın, yenə doymadın, 
Ucuz alıb baha satdın, doymadın. 
Hər arzuna çatdın, yenə doymadın, 
Öz yurdunda yersiz-yurdsuz qalmısan.  
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MƏNƏ YOX DESƏN 
 

Eşqdə, məhəbbətdə mənə yox desən, 
Sənə xoş sözlərim donar dilimdə.  
Səninçün dərdiyim qızıl çiçəklər, 
Saralar gözümdə, solar əlimdə.  
 
Əliyəm, sevgidə səntək tacım var, 
Yarım, nəfəsinə ehtiyacım var.  
Sənsiz yaşamağa nə əlacım var? 
Sənsiz xoşbəxtliyim olar ölümdə.  
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NƏDİR MƏHƏBBƏT 
 

Ürəyimdə sevən, üzümdə gülən, 
Dilimdə danışan, gözümdə görən. 
Sevinci, kədəri sözümdə bilən, 
Könlümün kamanı, tarı məhəbbət.  
 
Gecə də, gündüz də vüsal anımda, 
Cana can gətirən candı canımda. 
Sədaqət naminə qalan yanımda, 
Ömür sarayımın yarı məhəbbət.  
 
Arzudu, istəkdi, sevgili yardı, 
Qızıldı, gümüşdü, daş-qaşdı, vardı. 
Dünyadı, nemətdi, bahardı, bardı, 
Cənnət çiçəyimin narı məhəbbət.  
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AŞİQ MƏKANINDA ÖLMƏK İSTƏYİR 
 

Baxıram, baxdıqca mənalı gözün, 
Səni sevməyimi bilmək istəyir.  
Həsrəti qəlbində yaşadan üzün, 
Sevgi laylasında gülmək istəyir.  
 
Eşqim zülmətdirsə, sənsən çırağı, 
İşığın yarını görmək istəyir.  
Məhəbbət şərbətin tutub əlində, 
Sevgili yarıyla bölmək istəyir.  
 
Əliyəm,məhəbbətim eşq fərağındı, 
Könlüm könlünə gəlmək istəyir. 
Məhəbbət məkanım yar, qucağındı, 
Aşiq məkanında ölmək istəyir.  
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SƏNSİZ QALMAQ İSTƏMİRƏM 
 

Əzəl gündən bu dünyada, 
Əhdi-peyman, ilqarımız. 
Bir ümmandı ünvanımız, 
Sənsiz qalmaq istəmirəm.  
 
Ayrılığın həsrətindən, 
Uzaq olaydı sevdamız.  
Qurulaydı büsatımız, 
Sənsiz qalmaq istəmirəm.  
 
Məhəbbətin gülü sənsən, 
Gəlsə xəzan solmayaydın. 
Sənin eşqindi varımız, 
Sənsiz qalmaq istəmirəm.  
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SƏNSƏN YARI MƏHƏBBƏTİN 
 

Nəfəsinlə xoş baharsan, 
Ətirlisən qızılgültək. 
Bu gün, sabah, hər an varsan, 
Sənsən gülü məhəbbətin.  
 
Bir sözünün min bir nazı, 
Eşqə can verər dinəndə. 
Qəlbən axan gur avazsan, 
Sənsən sözü məhəbbətin.  
 
Susar sənsiz zaman, dövran, 
Yoxdur sənsiz sevən insan. 
Sevgidə sən ixtiyarsan, 
Sənsən varı məhəbbətin.  
 
Günəş nurlu parlaq üzün, 
Ulduz kimi yanan gözün. 
Camalın ay, şirin sözün, 
Sənsən yarı məhəbbətin.  
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İSTƏRƏM MƏN 
 

Öz qismətim ömürümdə, 
Gözəl könül sevənimi. 
Gizli-gizli ürəyində, 
Məni sevən mələyimi, 
Öz yarımı istərəm mən.  
 
O yaşayan eşq kürsümdə, 
Bahar irsi bənövşəmi. 
Nazlı baxan gözlərində,  
Məni sevən çiçəyimi, 
Öz yarımı istərəm mən.  
 
Vətənimdə, öz elimdə, 
Hər dərdimi bilənimi. 
Şirin-şirin sözlərində, 
Mənə “mənim” deyənimi, 
Öz yarımı istərəm mən.  
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QALMAQ İSTƏYİRƏM SƏNİN YANINDA 
 

Sənin görüşündə, sənin üzündə, 
Necə də gözəldi, gözəl bu anlar.  
Sevgilərim gülür gözəl gözündə, 
Qalmaq istəyirəm sənin yanında.  
 
Ayrıla bilmirəm duyğularımla, 
Necə də gözəldi, eşqi duyanlar. 
Məhəbbət qanadlı xəyallarımla, 
Qalmaq istəyirəm sənin yanında.  
 
Bənzəmək istərdim eşq çiçəyinə, 
Necə də gözəldi yarı olanlar.  
Dönüb məhəbbətdə eşq ürəyinə, 
Qalmaq istəyirəm sənin yanında.  
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VURULMUŞAM 
 

Ağ üzündə gələcəyə, 
Ümid verən gözəlliyə. 
Məhəbbətin nur dəryası, 
O gözlərə vurulmuşam.  
 
Qaşın hilal, almaz kimi, 
Eşqi duyub çəkən naza. 
Səndə gələn məndə xoşa, 
Kirpiklərə vurulmuşam.  
 
Təbəssümün şəfqətindən, 
Sevgi dolan ürəyinə. 
Dodağında məhəbbətdən, 
İncilərə vurulmuşam.  
 
Ülviyyətdə çırağımsan, 
Könül evim, sultanımsan. 
Sevdim səni ki, yarımsan, 
O tellərə vurulmuşam.  
 
Mələk kimi duruşunda, 
Yar həsrətli baxışında. 
İncə belə, şirin dilə, 
Xoş sözlərə vurulmuşam. 
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MƏNİM 

 
Hikmətlidirsə o ürək, 
Mərhəmətim olsun gərək.  
Evimin danışan dili, 
Sənsən əbədiyyət gülü.  
 
Nur camalın aya bənzər, 
Baxışın könlümü bəzər. 
Vüsalın ruhumda gəzər, 
Ol ki, halalımsan mənim. 
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KÖNLÜMÜN YARI SƏNSƏN, SEVGİLİM 
 

Sənsizlik xəzanın solğun üzüdü, 
Gövhər çiçəyisən sən cənnətimin.  
Çöhrən gözəllikdə eşqin gözüdü, 
İnci məskənisən ülviyyətimin.  
 
Sənin eşqin ilə pərvazlanıram, 
Vuran ürəyisən məhəbbətimin.  
Sənsiz sükutlarda susub qalıram, 
Gülən gərəyisən səadətimin.  
 
Tale sarayımda nurun pərisi, 
Sənsən hökmranı sədaqətimin.  
Sevgi məkanında eşqin nəfəsi, 
Sənsən könül yarı can qismətimin.  
 
Şəfqət zərrəsindən dodaqlarında, 
Busə qönçəsi var səxavətimin.  
Məlakə vücudu səndə bərqərar, 
Səbəbkarı sənsən xoşbəxtliyimin.  
 
Əlinin könlü sənin seyrangahındı, 
Həqiqət dilimiz, həqq Allahındı. 
Şairi sevməmək nə günahındı?! 
Sənsən qibləgahı ibadətimin! 
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TANIYIRAM MƏN 
 

Tutulsa nitqim, görməsə gözüm, 
Eşidə bilməsə eşqimin səsin.  
Könlümdə duyaraq sevgi şəkərin, 
Səni nəfəsindən tanıyıram mən.  
 
Yüz min gözəl dursa sənlə yan-yana, 
Səni qoxumaram, axtarmaram mən.  
Səndən ürəyimdə xatirə qalan, 
Könül kölgəsindən tanıyıram mən.  
 
Aldatsa bivəfa, bir nadan məni, 
Amma öz Allahım aldatmaz məni.  
Sən mənim yarımsam, mən öz yarımı 
Eşqin həvəsindən tanıyıram mən.  
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BİLƏRMİ 
 

(Телевизийа муьам мцсабигясинин лауреаты 
Рцстям Рцстямзадя муьам шяклиндя  

ифа едиб)  
 

Sevən dilə bənzər, sevilən gülə, 
Sevməyən o gülü görə bilərmi? 
Məhəbbətin gülü sevənindirsə, 
Görməyən o gülü dərə bilərmi? 
 
Sən könül gülümsən, eşq çiçəyimsən, 
Dilimdə sözümsən, görən gözümsən, 
Nurumun işığı, gülən üzümsən,  
Duymayan ürəklə sevə bilərmi? 
 
Dünyanın sevgisi zəhərdən betər, 
Şərbəti ağudur, kim ondan içər. 
Dərdə dərman üçün bir udum yetər, 
Kamil insan eşqdən keçə bilərmi? 
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KÖNLÜM QEYRİ YAR İSTƏMƏZ 
 

Səndən cavab ağudursa, 
Könlüm möhlət, var istəməz. 
Dərdə dərman ağıdırsa, 
Könlüm kaman, tar istəməz.  
 
Eşq məhəbbət tacıdırsa, 
Könlüm qeyri tac istəməz.  
Ol ki, dilbər vəfasızsa, 
Könlüm ta ilqar istəməz.  
 
Sən yar meyli-həqiqətim, 
Könlüm səndən ar istəməz.  
Qalsam sənin qubarında, 
Könlüm xoş bahar istəməz.  
 
Yar olmağa bu aləmdə, 
Könlüm intizar istəməz.  
Sən var ikən bu cahanda, 
Könlüm qeyri yar istəməz.  
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SƏNSƏN KÖNLÜMÜN CEYRANI 
 

Sərv qamətlim, şəkər dillim, 
Cismim səndən istər canı.  
Neynirəm sənsiz dünyanı, 
Səndədi eşqin məkanı.  
 
Sən nərgizimsən, laləmsən, 
Gözlərimdə bir aləmsən. 
Görmərəm sənsiz cahanı, 
Sən yox ikən, gülüstanı.  
 
Canımın ilıq ovqatı, 
Qəlbimin sevgi sovqatı.  
Gözüm axtarar hər yanı, 
Sənsən könlümün ceyranı.  
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KÖNLÜM SƏNSİZ NECƏ TÜKƏNMƏSİN 
 

Gələn günlərimlə gedəndi ömrüm, 
Məni qəmli-qəmli süzəndi ömrüm. 
Tənhadır ürəyi, üzəndi ömrüm, 
Gözüm sənsiz necə kədərlənməsin? 
 
Tale qismətidir, yaranmısan sən, 
Mənim bəxtim üçün yar olmusan sən.  
Eşqimiz naminə var olmusan sən, 
Sinəm sənsiz necə qəhərlənməsin? 
 
Məhəbbət şərbətim ağusa mənim, 
Öz eşqim özümə yağısa mənim.  
Könlüm viranəzar bağısa mənim, 
Canım sənsiz necə zəhərlənməsin? 
 
Könlümün fatehi, eşqim sultanı, 
Sevgi məhəbbətdə ömrümün şahı. 
Yuxusuz açaram gecə sabahı, 
Səbrim sənsiz necə bəs tükənməsin? 
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SƏNSƏN ÜRƏYİM 
 

(Бу шеири устад ханяндя Щябиб Рящимов 
ДцнйаТВ-нин «Бу сабащ» верилишиндя «Мащур» 

муьамы цстя охуйуб. 30.06.2016)  
 

Bahar nəfəslimsən, bahar həvəslim, 
Sehirli, ətirli bənövşə kimi.  
Mən səndə tapmışam məhbbətimi, 
Mən səni sevmişəm, sənsən ürəyim.  
 
Sənsən ömür-günüm, gülüm, çiçəyim, 
Gül də öz ətrini bilə bilərmi? 
Ətrini qoxudum eşqimsən mənim, 
Sənsiz qalan üzüm gülə bilərmi? 
 
Əli səni sevdi, səni gözləyər, 
Sən çiçəyisən, sən gərəyisən.  
İlk eşqim, qayıt, gəl, deyib səsləyər, 
Sinəsində döyünən sənsən ürəyi.  
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YAŞAT MƏNİ 

 
Yar sevgisi yara gərək, 
Mən səninəm, deyir ürək.  
Xəyallarda düşünərək, 
Sən qəlbində yaşat məni.  
 
Şirin-şirin dindir məni, 
Gülə-gülə güldür məni.  
Sevə-sevə öldür məni, 
Sən qəlbində yaşat məni.  
 
Həyat adlı məhəbbətin, 
O möhtəşəm zirvəsinə. 
Öz eşqinlə ucalt məni, 
Sən qəlbində yaşat məni.  
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DE, QƏLBİNDƏ NƏ VAR BİLİM 
 

Mənalıdır baxışların, 
Kədərmi bu, sevincmi bu? 
Mən ağlayım, yoxsa gülüm, 
De, qəlbində nə var bilim.  
 
İki dünyam, biri sənsən, 
Biri sənin məhəbbətin. 
Susar sənsiz dinən dilim, 
De, qəlbində nə var bilim.  
 
Gözüm gözlərinlə gəzər, 
Çəkər nazın, canım dözər. 
Həm yarımsan, həm sevgilim, 
De, qəlbində nə var bilim.  
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SEVİRƏM MƏN SƏNİ, AY QIZ 
 

Üzün səmanın surəti, 
Zülfün gecə səyahəti. 
Qaşların ay, gözün ulduz, 
Sevirəm mən səni, ay qız.  
 
Duruşun dür dəyanəti, 
Gülüşün günəş qaməti. 
Sən gözəlsən nazlı-nazsız, 
Sevirəm mən səni, ay qız.  
 
Ayrılığın qəm, həsrətdi,  
Sənsizlik mənə qürbətdi. 
Sənsiz olmuşam mən huşsuz, 
Sevirəm mən səni, ay qız.  
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SƏNƏ MƏHƏBBƏTİM ƏFSANƏ DEYİL 
 

(Бу шеири устад ханяндя Сяфяр Мяммядов 
«Мащур» муьамы цстя ифа едиб) 

 
Dilbər, sən gözəlsən, mən aşiqinəm, 
Eşqin, məhəbbətin nur işığısan. 
Sən sevən qəlbimin yaraşığısan, 
İnan, məhəbbətim əfsanə deyil.  
 
Gözəllik varlığın gül-gülşənisən, 
Sevgi dünyasının nur günəşisən. 
Səni görən gözüm, sevən ürəyim, 
Səndə gözəlliyə biganə deyil.  
 
Sən ilahidən qismət çırağım, 
Döyünən ürəyim, dilim-dodağım. 
Ey kövsər bulağım, sənin eşqinlə, 
Heç kim mənim kimi divanə deyil.  
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ÜRƏYİM SEVİR SƏNİ 
 

Zərif, sadə, incəliyi, 
Səndə olan gözəlliyi. 
Tək gözlərim deyil görən, 
Ürəyim də görür səni.  
 
Məhəbbətim, yarım mənim, 
Sənsiz qalmaz canım mənim. 
Tək yar sözün dilim demir, 
Ürəyim də deyir səni.  
 
Demə mənə çək əlini,  
İstəmirəm eşq gülünü. 
Tək mən sevmirəm ki, səni 
Ürəyim də sevir səni.  
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GÖRMƏK İSTƏYİRƏM SƏNİ 
 

Gözlərimin yaraşığı,  
Sənsən ruhumun işığı. 
Duyğu məskənimin bağı, 
Görmək istəyirəm səni.  
 
Ətrin qalıb əllərimdə, 
Yasəmənimsən, gözəlim. 
Həsrətin var ürəyimdə, 
Görmək istəyirəm səni.  
 
Şəkərdən şirinsən mənə, 
Bu gün, sabah, hər an mənə.  
Gözümdə yox, ürəyimdə 
Görmək istəyirəm səni.  
 
Eşqim üçün bir dəryadı, 
Gözlərində gülən baxış.  
Baxışların bir dünyadı, 
Görmək istəyirəm səni.  
 
Məhəbbət çiçəyim mənim, 
Döyünən ürəyim mənim. 
Sənsən gələcəyim mənim, 
Görmək istəyirəm səni.  
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SƏN GEDƏNDƏN 
 

İntizarın boğur məni, 
Könlüm sevib, sevir səni.  
Sənsiz qalıb duyğular da 
Qəmlənərəm, sən gedəndən.  
 
Eşq aləmi yaranandan, 
Gözlərimin önündəsən.  
Sən hardasan? Səni deyib, 
Dinərəm mən, sən gedəndən.  
 
Taleyimdə bir möhür var, 
Sevsən məni, o qırılar. 
Sənsiz rəngim bil saralar, 
Gözlərəm mən, sən gedəndən.  
 
Ümid çırağım, yan, qayıt, 
Solan canıma can, qayıt. 
Qalmışam nigaran, qayıt, 
Səslərəm mən, sən gedəndən.  
 
Gəl, ey yarım, bağrım yanar, 
Fəryadım dilimdə donmaz. 
Dərdimə dərmanım olmaz, 
Söylərəm mən, sən gedəndən.  
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SƏNİ BİLMİŞƏM 

 
Eşqin məkanında məhəbbət adlı, 
Səadət siması səndə görmüşəm.  
Sevgi ünvanımda şəkərdən dadlı, 
Canımın dərmanı səni bilmişəm.  
 
İntizar fərmanı sıxanda məni, 
Son ümid işığı səndə görmüşəm.  
Həsrət azarına salanda məni, 
Dərdimin loğmanı səni bilmişəm.  
 
Ürək sevgilərdə bir dərya olur, 
Könül sevdasını səndə görmüşəm.  
Sevgilərlə ürək boşalır, dolur, 
Eşqimin ümmanı səni bilmişəm. 
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AXI SƏNSƏN MƏHƏBBƏTİM 
 

Yar, könlümdən keçənləri 
Yazdım sənə, oxu, dinlə.  
İlk eşqimdə səadətim, 
Axı sənsən məhəbbətim! 
  
Sən arzumsan ürəyimdə, 
Sən yarımsan ürəyimdə. 
Sevgim, ömür ülviyyətim, 
Axı sənsən məhəbbətim! 
 
Sənsən mənə əziz, doğma, 
Mənə yad gözündə baxma.  
Sərv boylum, can taqətim, 
Axı sənsən məhəbbətim! 
 
Donar canım, solar canım,  
Sənsiz olmaz şux qamətim. 
Ruhum nuru, ey afətim, 
Axı sənsən məhəbbətim! 
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YARIM SƏNSƏN 
 

Eşqin canımda yurd salıb, 
Naz et mənə, hərdən baxıb. 
Çiçəkli baharım sənsən, 
Ömrüm, günüm, yarım sənsən.  
 
Səndən alar gözüm işıq, 
Sənsən üzümdə yaraşıq. 
Bu dünyada varım sənsən, 
Həyatımsan, yarım sənsən.  
 
Necə dözsün sevən aşiq, 
Səni qəlbən görən aşiq. 
Könül ixtiyarım sənsən, 
Ümiddarım, yarım sənsən.  
 
Qəlbim alovlanır yenə, 
Bir təbəssüm bəxş et mənə.  
Qüssədən inkarım sənsən, 
Xoş məramım, yarım sənsən.  
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NECƏ DƏ GÖZƏLSƏN SƏN YARANANDAN 
 

Sən mənim eşqimdə ilk məhəbbətim, 
Mənim taleyimdə mənim qismətim. 
Baharın yarısı bənövşə kimi 
Necə də gözəlsən sən yaranandan.  
 
Sən mənim günəşim, əbədiyyətim, 
Ruhumun şəfəqi – sən səadətim. 
Üfüqdə qaynaşan zərrələr kimi 
Necə də incəsən sən yaranandan.  
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EŞQİN DUYĞUSUNDA 
 

Sevənlər mütidir yar sorağında, 
Acı da şirindi yar qucağında.  
Dünya yaransa da qəm ocağında, 
Ağu bala dönər yar dodağında.  
 
Eşqin məkanında sevgi barını, 
Gəl, de sən, görməyə bəxtin yarını.  
Gözündə məhəbbət, ağ sinən cənnət, 
Gəl, de sən, dərməyə cənnət narını.  
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BAHARI SƏNSƏN 
 

Gülüşünlə gələr ruhuma şəfa, 
Gözlərində görər gözlərim səfa. 
Nəfəsindən duyar nəfəsim nəva, 
Könlüm sevdasının baharı sənsən.  
 
Eşq ulduzum, səadətin səması, 
Səndən aldım məhəbbətin sədasın. 
Dünya dərya, sən gözəllik sonası, 
Sevmişəm, ilkimin nübarı sənsən.  
 
İncə belin, ağ əllərin, ağ üzün, 
Şəkər dilin incilərdən yaranmış.  
Eşqlə yanan eşqim səndən od almış, 
Taledən ömrümün ilk yarı sənsən.  
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SƏN DÜNYANIN VARINDAN GÖZƏLSƏN 

 
Dünyanın varını gətirsən yenə, 
Bərabər deyildir o varlıq sənə.  
Odur ki, üz tutdum uca göylərə, 
Eşqidən mərhəmət bəxş etsin mənə.  
 
Gözün gözlərimə nur verər, ey yar, 
Bulundun könlümə məhrəm sən bu gün. 
Vüsala yetən yar çəkməz intizar, 
Duruldun aləmdə, zöhrəm sən bu gün.  

 
  



Əli Hüseynov 

 56

SƏNSİZ XƏZANA DÖNƏRƏM MƏN 
 

Sevməsən də məni yenə, 
Eşq dərdinə dözə-dözə. 
Dərdli-dərdli, səndən-sənə, 
Min şikayət eylərəm mən.  
 
Qəlbin daşa dönsə belə, 
Yalvarıram dönə-dönə. 
Bəlkə rəhmin gələ mənə, 
Axı sənsiz neylərəm mən? 
 
Qəm-qüssədə ağlaram mən, 
Sənə ümid bağlaram mən.  
Sadiq qalıb öz eşqimə, 
Yanan-yana ölərəm mən.  
 
Sən bir anlıq al qəlbimi, 
Öz qəlbinə qat qəlbimi. 
Qəlbində dindir qəlbimi, 
Bil, gör nələr çəkərəm mən.  
 
Yar, könlümdə qızılgülsən, 
Nəğməli sarı bülbülsən.  
Eşq bağbanı, bağınam gəl, 
Sev, xəzana dönərəm mən.  
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SƏN EŞQİNLƏ DİNDİR MƏNİ 
 

Soruşuram səni səndən, 
Taqətsizəm hicranında.  
Ruhum küsübdü canımda, 
Sən eşqinlə dindir məni.  
 
Sevgilim, yoxsan yanımda, 
Boğuluram ümmanımda.  
Qalmışam mən sorağında, 
Sən eşqinlə dindir məni.  
 
Sükut xandı dövranımda, 
Həsrətindən saralmışam.  
Susa-susa lal olmuşam, 
Sən eşqinlə dindir məni.  
 
Qışa dönüb baharım da, 
Qanım donub damarımda. 
Məhəbbətin qucağında, 
Öz eşqinlə dindir məni.  
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Varam sənin inamında, 
Sevgili yar məkanında. 
Sən eşqimin ocağında, 
Öz eşqinlə dindir məni.  
 
Eşq, məhəbbət dərgahında, 
İncə, zərif təbəssümlə. 
Od işıqlı nəfəsinlə, 
Sən eşqinlə dindir məni.  
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YARIM SƏN OL 
 

Naz ilə gəl, gəl yar kimi,  
Yar eşqinlə ol, məhrəm ol.  
Xəzansız gəl, bahar kimi 
Bağ-bağçamda gül bəhrəm ol.  
 
Surətimin lövhəsində, 
Pərvazlanan can çöhrəm ol. 
Parla, ömür ulduzumsan, 
Asimanda gül, Zöhrəm ol.   
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SEVİRƏM SƏNİ 
 

Sevgilim, sevgidə yoxdu günahım, 
Könlüm sevib səni, könlümün yarı. 
Eşqin verib mənə bu ixtiyarı, 
Könlümün baharı, sevirəm səni.  
 
Sevgilim, eşqimdə nurlu sabahım, 
Məhəbbət loğmanım, şəfa dərmanım. 
Günəş qüdrətlisən, eşq bəxtiyarım, 
Eşqimin çırağı,sevirəm səni.  
 
Donan ürəyimi eşqlə qızdıran, 
Yaşat, məni yaşat, sevginlə hər an. 
Çünki sənsən mənə sevgili canan, 
Məhəbbət məşəlim, sevirəm səni.  
 
Sevgi dünyasında qaynar bulaqsan, 
Eşqin səmasında yanar ocaqsan. 
Bəşərin zöhrəsi sən olacaqsan, 
Ruhumda mələyim, sevirəm səni.  
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SEVƏN YAR BİLƏR 
 

Məhəbbət öz aləmindən, 
Yar qəlbinə yardan gələr.  
Nə sirri varsa sevənin, 
Sevən qəlbdən-qəlbə bilər.  
 
Eşq yükünün ağırlığın, 
Cəfadan diz çökən bilər.  
Yar həsrətin, yar qüssəsin 
Aşiq olub, çəkən bilər.  
 
Əsl eşqin, həqiqətin, 
Sevən yarın məhəbbətin. 
Yaradanın bu hikmətin, 
Öz canından keçən bilər.  
 
Dəli könlüm dilə gəlir, 
Duyğum daşır, dilə gəlir. 
Ürək dözmür, dilə gəlir, 
Aşiq olub, çəkən bilər. 
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QIRMA QƏLBİMİ 
 

Həyat bir möcüzə bəxş edib bizə, 
Olmayaq biganə öz eşqimizə.  
Məhəbbət  gətirsin nur üzümüzə, 
Zülmün daşına vurma qəlbimi.  
 
Səninçün gəlmişəm dünyaya inan, 
Sevgim bir bulaqdı, qaynayan, axan.  
Gözüm gözlərinə həsrətlə baxan, 
Ağlada-ağlada yorma qəlbimi.  
 
Sevgi çiçəklərim, sevgi güllərim, 
Səninlə boy atır xoş ümidlərim. 
Sevgi istəklərim, sevgi tellərim, 
Səninlə bağlıdır, qırma qəlbimi. 
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GƏL, EY SEVGİLİM 
 

Məhəbbətin zərrəsisən, 
Sən incilərdən incəsən.  
Sevirəm, sən qəlbimdəsən, 
Gəl, ey könlümün əlacı.  
 
Ağlaram, sənsiz ağlaram, 
Dolmuş bir bulud olaram.  
Donaram, sənsiz qalaram, 
Gəl, ey canımın loğmanı.  
 
Yarsız dözərmi sevən can? 
Sənsiz həyatım qəm, hicran.  
Sən sevginlə mənə loğman, 
Gəl, ey dərdimin dərmanı.  
 
Həyatımın mənasısan, 
Görən gözün aynasısan. 
Sən Əlinin mayasısan, 
Gəl, ey qəlbimin sevdası. 

 
  



Əli Hüseynov 

 64

 
 

SEVGİNİN ƏZABI SINDIRAR MƏNİ 
 

Qoşub xəyalların qəm karvanına, 
Daldıra-daldıra qaldırar məni.  
Eşqin ürəyimdə dönüb həsrətə, 
Ağlada-ağlada soldurar məni.  
 
Varsa səndə insaf, qırma qəlbimi, 
Çünki qəlbim sənin taxtı-tacındır. 
Sənin məhəbbətin mənim qanımdır, 
İntizar alovun yandırar məni.  
 
Gəl, qalma biganə amandır, aman, 
Sevginin bəlası yamandır, yaman. 
Ol ki, sən yarə-yar, qamətim, dayan, 
Sevginin əzabı sındırar məni.  
 
Dəli könlüm divanədi, tənhadı, 
Gülüm, sənsiz həyat mənə yamandı. 
Mənim könlüm bircə sənnən yanandı, 
Sənsizlik əzabı sızladar məni. 
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YADA DÜŞDÜ 
 

Arzular içində boğulub qaldım, 
Xoşbəxtlik dilimdə söz olub qaldı.  
Ürəyim söyləyir, dilimsə laldı, 
Namərdlər sevgimi əlimdən aldı.  
 
Bilmədim harada, hayanda qaldı, 
Boynu bükük bənövşətək sevgimiz.  
Başımızı boran aldı, çən aldı, 
Gözü yaşlı, tənha qaldı sevgimiz.  
 
Yenə yada düşdü sənli günlərim, 
Sabahı gözümlə açacağam mən.  
Həsrətim gözümdə, adın dilimdə, 
Sən gələn yollara qaçacağam mən.  
 
Yenə başlayacaq sənsizlik dərdi, 
Mən sənsiz bir quru daşa dönəcəm.  
Talenin önündə qolları bağlı, 
Mən sənsiz günbəgün belə öləcəm.  
 
Əliyəm, dərdimi deyirəm, yarım, 
Qırılmış sim ilə bir telli sazam.  
Yenə qara geysən, olmaz baharım, 
Gedim yavaş-yavaş qəbrimi qazım.  
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SƏN MƏNİ UNUDA BİLMƏYƏCƏKSƏN 

 
Demirəm mən sənsiz ölüb gedəcəm, 
Bir qara kədərə dönüb gedəcəm.  
İnan ki, yuxuna çönüb itəcəm, 
Sən məni yolunda görməyəcəksən, 
Sən məni unuda bilməyəcəksən.  
 
Boyun əyəcəksən olub bilənə, 
Xoşbəxtlik sözümü unudacaqsan.  
Tənə edəcəksən kor taleyinə, 
Sən odsuz, alovsuz alışacaqsan, 
Sən məni unuda bilməyəcəksən.  
 
Dönüb arxasınca baxıb illərin, 
Ağlaya-ağlaya yorulacaqsan.  
Küskün taleyinə, yetim bəxtinə, 
Ömürlük yas tutub barışacaqsan,  
Sən məni unuda bilməyəcəksən.  
 
Gözlərin kimsəni görməz olacaq, 
Eşqin bir gül kimi vaxtsız solacaq.  
Hər axşam, hər səhər gözün dolacaq, 
Miskinli, miskinli uyuyacaqsan,  
Sən məni unuda bilməyəcəksən.  
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Nakam sevgimizə yas saxlamaqla, 
Göz yaşı içində boğulacaqsan.  
Könül ovundurmağa, dərd sovurmağa, 
Özünə bir həmdəm axtaracaqsan, 
Sən məni unuda bilməyəcəksən! 
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MƏNİ SEVƏN ALLAHIM VAR 
 

Mən tək deyiləm ki, 
Arxam, dayağım var.  
Mən gücsüz deyiləm ki, 
Mənim də pənahım var.  
 
Yaranmışam dünyada, 
 Sadə insan olaraq.  
Siz də çıxın qarşıma, 
Qəlbi təmiz olaraq.  
 
Dünyada nə çirkablar, 
Necə günlər görmüşəm.  
Sevgiyə həsrət çəkib, 
Ah-nalələr görmüşəm.  
 
Qəlbdə həsrət, üzdə nifrət, 
Dalda qeybət görmüşəm.  
Sanma dünya əbədidir, 
Bil, müsibət görmüşəm.  
 
Adım Əli, dinim İslam, 
Tək diləyim sevgi, ilham. 
Uğrumda tək dayaq, arxam, 
Məni sevən Allahım var.  
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HƏYAT 
 

Mənim yarım belə imiş, 
Həm qəm, həm də kədər imiş.  
Nə qəribə həyat imiş, 
Sevgi mənsiz, mən sevgisiz.  
 
Mən gözlədim, sən gəlmədin, 
Mən istədim, sən duymadın.  
Sevgi nədir heç bilmədim, 
Sevgi mənsiz, mən sevgisiz.  
 
Bəs nə oldu, gələcəkdin? 
Qəlb evimi gəzəcəkdin. 
Məni xoşbəxt edəcəkdin, 
Sevgi mənsiz, mən sevgisiz.  

 
*   *   * 

 
Qəmli baxışlara alışdım, yandım,  
Sən məni bir anlıq sevirsən sandım.  
Artıq gecdir, röyalardan oyandım, 
İnanmıram sevgi etirafına!  
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HALAL EYLƏ 
 

 Həyat, sən nə qəribəsən, 
 Sevincli və kədərlisən.  
 Soruşdunmu bir dəfə sən, 
 Heç həyatdan doydunmu mən?!  
 
Gözəldirmi bu dünyada,  
Həm sevilmək, həm də sevmək? 
Haqsız yerə dosta, yada, 
İnciyirəm - yersiz demək? 
 
Həyat yaman qısa oldu,  
Mənim bəxtim nə tez soldu?  
Ürəyimə nifrət doldu,  
Sevgi uzaq düşdü məndən.   
 
Təmiz insan diləyilə,  
Çirkab dolu insan gördüm.  
Əqidəsin, mənliyini, 
Pula satan nadan gördüm.   
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Bu dünyaya gələn gündən, 
Təkcə səndən dəstək gördüm.  
Çətinliyə düşdüyümdə 
Bir tək səndən kömək gördüm.  
 
Bu həyatda ucalanda  
Yüzlərlə dost, tanış gördüm.  
Haqsızlıqdan yıxılanda,  
O dostları yanlış gördüm.  
 
Valideyni övladından, 
Aralayan yaltaq gördüm.   
Şeytanlara inanaraq,  
Övladından qaçaq gördüm.  
 
Cıxıb getsəm, incimə sən,  
Ana, haqqın halal eylə.  
Düzələcək ümidilə,   
Ömür gedir hədəriylə...  

 
  



Əli Hüseynov 

 72

 
 

İNAN 
 

Hara baxsam səni görüb, 
Təkcə səni səsləyərəm. 
Tənhalıqdan üzülərəm, 
İnan, yenə gözləyərəm. 
 
Məni niyə qoydun tənha, 
Baxmayırsan nalə, aha. 
Gözəl, gözün mənə baxa, 
Özgə yarı istəmirəm. 
 
Sən hardasan, mən ordayam, 
İnan hər an yanındayam. 
Eşqinə nur saçan ayam, 
Qollarını aç, gəlirəm.  
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DARIXDIM 
 

Sənsiz mənə həyat yox, bunu anladım,  
Hardasan, sevgilim, tez gəl, darxdım.  
Hər saniyə qəlbimdə için-için ağladım,  
Hara baxdım, səni gördüm, darıxdım.  
 
O gülüşün göz önümdə canlanır,  
Sənsizlik günbəgün candan can alır.  
Sənsizlikdən gülüşümü qüssə alır, qəm alır,  
Ayım, günüm tez gəl, gülüm, darıxdım.  
 
Nəfəs aldım ətrin hər an içimdə,  
Sənsiz qaldım qan ağlayır içim də.  
Sən gedəndə sənlə getdi gücüm də,  
Ay nəfəsim, tez gəl, sənsiz darıxdım.  
 
Sənlə güldüm, sənlə bildim sevgini,  
İntizarda qoyma ağlar Əlini.  
Tez gəl, gülüm, uzat mənə əlini,  
Səni gözləyirəm, gəl yanıma, darıxdım. 
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SƏNDƏN SONRA 

(Mənsur şeir) 
 
Səndən sonra bu torpağa ilk dəfə ayaq bas-

dım. Hardasan? Səni gözləyirəm, gəl, əvəzsiz, 
əziz babam! Gözüm axtarır, arayır səni! Təəs-
süf, sən yoxsan! Haqq dünyana qovuşmusan!  

Həyət boş, gözüm yaş. Səni gözləyirəm hər 
an.  

Səni axtararkən uşaqlıq xatirələrim yada düş-
dü. Oynadığım həmin həyət, yaşadığım həmin 
ev, həmin ocaq sənsiz yadlaşıb mənə. Elə 
bilirəm yaxınlaşıb, məni səsləyəcəksən. Uşaq 
kimi qoynuna alıb bəsləyəcəksən.  

Səni gözləyirəm, hardasan, gəl, mənim is-
təkli, saf diləkli babam. Axı mən sənsiz qalmı-
şam, hədsiz darıxmışam! 

 Evin sənsiz soyuq və boş. Uşüyürəm, qalıb-
dır əllərim də boş. Özləyirəm, həsrət ilə gözlə-
yirəm! Artiq yoxdur sənin şirin sözlərin. Ah çə-
kirəm belə dərin! Dərdimi deməyə yoxdur bir 
adam. Səni gözləyirəm, hardasan, gəl, ba-
bam! Gəl, babam! 
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