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ÖN SÖZ 

HARDA AYRILIQ VAR,  

ORDA GÜNAH VAR 

 

 Etibar Vəliyev həyatı dərindən bilən, baş verən 

hadisələri  şairanə  müşahidə edən maraqlı bir şairdir. 

Kövrək həyat detalları  onun şeirlərinin başılaca ele-

mentləridir. Amma şairin şeirlərində həyat təkçə 

kövrəlməkdən ibarət deyil. Mübariz, vətənpərvərlik, 

vətandaşlıq ruhu, təbiətə, insana  sevgi düyğuları  

onun  yaradıcılığının baş mövzularından biridir. Bu 

yaxınlarda  mənə təqdim etdiyi  şeirlər qovuğunu dö-

nə-dönə oxudum,  hər vərəqdə yaşadığımız həyatın  

hənirtisini duydum, hər şeir parçası nə vaxtsa gördü-

yüm, hiss etdiyim  və duyduğum  hadisələri mənə xa-

tırlatdı. 

 

Çöllər çəmən olur, çiçəklər açır, 

Yağır yaz yağışı, yaz belə olur. 
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Fikir verin, şair yazın gəlişini ən  adi misralarla 

oxucuya təqdim edir. Burda heç bir pafos yoxdur. Yaz 

ağzı  dağlarda  əriyən qarın  həzin pıçıltısı var.  

Etibar Vəliyev  vətəndaş şairdir.  Onun vətən duy-

ğuları sadəcə pafosdan ibarət deyil,  bu düyğuların 

yaşı qədimdir, lap körpələyindən  ürəyinə kök salıb, 

ildən ilə ətə-qana dolub. Artıq bu vədəndaşlıq duyğu-

ları kamillik yaşına çatıb. O, təkçə vətəni  uzaqdan –

uzağa sevmir, onun uğurunda vuruşmaq istəyir. 

 

Vətən borcu çiynimizdə qalıbdır, 

Mənim də adımı orduya yazın. 

 

Şair bu borcu vermədiyinə görə çox narahatdır.  

Bu borc  döyüş borcudur. Vətən sərhədləri düşmənlər 

tərəfindən pozulub. Qarabağımız işğal  altındadır.  

Ona görə də bu borc döyüşlə qaytarıla bilər. Başqa 

sahədə Etibar borcunu vətənə ləyaqətlə verir. Şair 

kimi, adi vətəndaş kimi daim   vətənin qulluğundadır. 

Amma  onun ürəyi soyumur.  Əsgər kimi ön cəbhədə 

vuruşmaq istəyir. 

Etibar Vəliyev nədən yazırsa-yazsın  həmişə 

səmimidir. Ata  haqqında  çox şeirlər oxumuşam. 
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Amma  Etibarın “Ata” şeiri  məni çox kövrəltdi. Ata 

yoxluğunu  bu qədər dəqiq ifadə edən şeir azdır. 

 

Məzarın mənimçün pərişan yeri 

Şəklin baş daşında bir nişan yeri. 

Boş qalıb dünyada bir insan yeri 

Ay ata, o yerin dolmur ki, dolmur. 

 

Ata adı böyükdür, övladı olmaq  hələ  ata olmaq 

demək deyil, saçı ağartamaq  da  ata olmağın göstərici-

si deyil.  Ata olmaq təfəkkür, fikr, düşüncə məsələsi-

dir. Şeirin alt qatındakı məna da fikrimizi  subut edir. 

 

Sən kimi ağsaqqal olmaq üçün mən, 

Saçımı ağartdım, olmur ki , olmur. 

 

Poeziyada zaman  çox önəmilidir. Harda yazirsan 

yaz,  fərqi yoxdur, məsələ onu necə yazmağındadır. 

Necə yazmaq artıq sənətkarlıq məsələsidir..  Şairin  us-

talığı ondadır ki, o, zamanın yaddaşına öz düşüncələ-

rini  yaza bilir və hökmdar zaman  həmin şeirləri gələ-

cəyə daşıyır. 

Aşağıdakı iki misraya diqqət yetirək. 
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Çox çəkmə özünü dağın başına, 

Mən dağdan gəlirəm, səni görmədim. 

 

Hər gün rast gəldiyimiz maraqlı bir situasiyanı  

şair şeir materialına  böyük ustalıqla çevirə bilib. Bir də 

görürsən tanıdığın bir adam özünü dartıb dağın başına 

qoyur. Şair beləsinə çox haqlı və tutarlı bir cavab verir. 

Mən dağın başından gəlirəm heç səni orda görmədim. 

Şairin poetik həqiqəti  tarixi həqiqətdən daha əbədiya-

şardır. Əsl  şeir bu cür paralellikdən  başlayır. Bu  cür 

parodoksallıq  Etibarın şeirlərində daim rast gəlinən  

poetik orjinallıqdır. 

Şairin nəvəsinin adı Düyğudur. Sevgi düyğuların  

harayıdır. Şair nəvəsinə xeyli saydıa şeir həsr edib. 

Xalqda bir deyim var: “övladda nəvə, dövlətdə dəvə.” 

Bəlkə, ilk baxışda bu deyim köhnə səslənə bilər.  Indi  

hər adamda dəvə yoxdur.  Bu anlayışı Etibar daha da 

müasirləşdirir “dəvə və nəvə” məsələsindən çıxarıb  

onu adından da göründüyü kimi düyğu hadisəsinə çe-

virir. 

 

Kaman kimi gəldi saz kimi gəldi, 

Bir az da yubandı, naz kimi gəldi. 
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Bir qışın sonunda yaz kimi gəldi, 

Baharım, yazımdı, yayımdı Duyğu. 

 

Gözümün işığı, dövlətim, varım, 

Başımın tacıdır, fəxrim, vüqarım. 

Birinci nübarım, birinci barım, 

Təbimdə harayım, hayımdı Duyğu. 

 

Danışığında Etibar çox realist bir adamdır. Hər 

şeydən əvvəl iqtisadçıdır. Amma o, şerlərində çox ro-

mantiqdir. Həmişə ədəbiyyata qeyri ixtisas sahələrin-

dən gələnlər yazıçılıqda  böyük  uğurlar qazanırlar. 

Çingiz Aytmatov  ixtisasca zootexnik olmasına baxma-

yaraq, əsrinin ədəbiyyat hadisəsinə çevrilə bildi. Indi 

həyata real baxan, “yerlə əlləşən”, daim rəqəmlərlə 

işləyən Etibar Vəliyev birdən- birə romantikaya qapı-

lır, artıq  o yer üzündə  könlünə yatan  heç nəyi  tapa 

bilmir. 

 

Əsən küləklərə yaxın olaram, 

Sevən ürəklərə yaxın olaram. 

Orda Mələklərə yaxın olaram, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 
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Bəlkə, şairi göy üzünə çəkilməyə məcbur edən  

aşağıdakı bənddə ifadə etdiyi həqiqətdir. 

 

Niyə xırdalanıb, satılırıq biz, 

Var-dövlət görəndə havalanırıq. 

Niyə hər oyuna qatılırıq biz, 

Niyə hər qazanda çalxalanırıq. 

 

Ola bilər ki, səbəb yuxarıdakı bənddə ifadə olu-

nan fikir olsun. Amma Etibar  poetik həqiqətlər şairi-

dir.  Gözlənilməz tapıntılar onun qələmini müxtəlif is-

tiqamətlərə əyə bilər. Amma haqdan, ədalətdən yan 

ötə bilməz.  Ayağı yerdə möhkəm dayansa da, şairin 

əlləri göyə açılır. Bəlkə, getmək istediyimiz yerlər elə 

göylərdir. Aşağıdakı  misraların  ifadə etdiyi sujetə ba-

xaq. 

 

Buludlar toqquşanda, 

Şimşək gözümdə çaxır. 

Yağış gözümdən düşür. 

 

Nə qədər maraqlı və orjinal bir lövhədir.  Məlum 

təbiət hadisəsinin insan üzərində  bərqar olmasını bu 

qədər dəqiq ifadə eləməsi  şairin ən böyük  uğurudur. 
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Bir az da dəqiqləşdirək: Buludlar beyində  toqquşur, 

şimşək gözdə çağır (Gözümdən od çıxdı və  ya  gözün 

qızarması) və nəticədə yağış gözdən düşür. Əgər şair  

desəydi ki, yağış gözdən “yağır” poeziya olmayacaqdı.  

Misraya poetik qüvvət verən və içtimai, sosial vəziyyət 

daşıyan “düşür” sözüdür. 

Min ildi   dünyada  ayrılıqdan yazırlar. Böyük şair 

Şəhriyar  deyir:”Aman ayrılıq”. Xalq bayatısında  deyi-

lən və həmişə dilimizdə əzbər olan bir bənd  var. 

 

Əzizim olmayaydı, 

Saralıb solmayaydı. 

Bir ayrılıq, bir ölüm, 

Heç biri olmayadı. 

 

Şair  Etibar  Vəliyev isə  həmin ayrılığın yerini öz 

poetik istedadı ilə daha fərqli   nişan verir. 

 

Harda ayrılıq var, orda günah var, 

Bir nalə var, bir fəryad var, bir ah var. 

 

Yəqin ki, oxucular  ayrılığı indən belə bu nişanla  

tanıyacaqlar. Onun baş vermə səbəbini   öyrənəcəklər. 

O günahı tapacaqlar. 
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Etbar Vəliyev şeirlərində çox hadisələrin yerini bi-

zə belə  nişan verir. Bunları yol nişanlarına da bənzət-

mək olar. Əgər düz oxusan heç vaxt həyatda qəza tö-

rətməyəcəksən, əziz oxucu. Sənə uğurlar! 

 

Qəşəm Nəcəfzadə, 

Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin 

üzvü, Uşaq Ədəbiyyatı Şöbəsinin rəhbəri, “Azərbaycan” 

jurnalının poeziya şöbəsinin müdiri,  

 38-ci Beynəlxalq  Poeziya Festivalının iştirakçısı 
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MƏNİM  
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MƏNİM DUYĞUM 

(Nəvəm Duyğuya) 

Mənim Duyğum ürəyimdə, qanımda, 

Allahın verdiyi payımdı Duyğu. 

Günəş də canımda, ay da canımda, 

Ulduzum, günəşim, ayımdı Duyğu. 

 

Kim istər adına dəniz də desin, 

Güllü yanağına bəniz də desin. 

Mənimlə söyləyən, mənsiz də desin, 

Çağlayan dənizim, çayımdı Duyğu. 

 

Kaman kimi gəldi saz kimi gəldi, 

Bir az da yubandı, naz kimi gəldi. 

Bir qışın sonunda yaz kimi gəldi, 

Baharım, yazımdı, yayımdı Duyğu. 

 

Gözümün işığı, dövlətim, varım. 

Başımın tacıdır, fəxrim, vüqarım, 

Birinci nübarım, birinci barım, 

Təbimdə harayım, hayımdı Duyğu. 

 

                                              18.10.2015 
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AY OĞLUMUN QIZ BALASI 

 

Sən duyğum ol, mən də şeirin, 

Bir dünyayam, içi dərin. 

Ürəyimdir sənin yerin, 

Orda tikdim qız qalası, 

Ay oğlumun qız balası. 

 

Qurban kəsdim gəlişinə, 

Qurban olum gülüşünə. 

Yeri, baxım yerişinə, 

Mənə güllü bağ salası, 

Ay oglumun qız balası. 

 

Verdin yeri, göyü mənə, 

De, dünyamı verim sənə. 

Laylam olsun şerim sənə 

Mən səndən ilham alası, 

Ay oğlumun qız balası. 
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İlahidən yazı gəldi, 

Qış ömrümün yazı gəldi. 

Nənəsinin nazı gəldi, 

Baban səndən kam alası, 

Ay oğlumun qız balası. 

                           

                                  16.05.2015 
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NƏVƏ BABALARIN ÜRƏYİ İMİŞ 

 

Mən bildim nə üçün ürəksiz idim, 

Nəvə babaların ürəyi imiş. 

Onun gəlişiylə özümə gəldim, 

Nəvə babaların ürəyi imiş. 

 

Elə qız gəlibdi, nazım gəlibdi, 

Sinəmə sədəfli sazım gəlibdi. 

Elə bil birinci yazım gəlibdi, 

Nəvə babaların ürəyi imiş. 

 

O mənim duyğumdu, mənim təbimdi, 

O ilham pərimdi, gələn şeirimdi. 

Coşqun ürəyimdi, susan səbrimdi, 

Nəvə babaların ürəyi imiş. 

 

Açılan səhərim, gözəl günümdü, 

Doğulan günü də özəl günümdü. 

Gülüşü sevincim, toy-düyünümdü, 

Nəvə babaların ürəyi imiş. 

 

                                          01.03.2016 
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ALLAHA QURBAN OLUM 

 

Nəvələr baldan şirin, sən mənə candan şirin, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 

Qucaqlar səndən doymaz, ürəyimdədir yerin, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 

 

Tanrıdan diləmişdim, Tanrının səsi gəlir, 

Oğulun nişanəsi, qızın hərisi gəlir. 

Şairin ovqatına ilham pərisi gəlir, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 

 

Ümidimi kəsmədim, əlim Tanrıya doğru, 

Yaş üstünə yaş gəlir, ilim Tanrıya doğru. 

Dualar göndərirdi elim Tanrıya doğru, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 

 

Tanrı sevdiklərini sınayır dar ayağda, 

Tanrı evinə getdim, günüm pirdə, ocağda. 

Cənnət yerim olacaq sən olduğun otağ da, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 
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Mən Tanrıdan dilədim, pay istədim, pay verdi, 

Zülmətə işıq verən günəş verdi, ay verdi. 

Alovlu ürəyimə dəniz verdi, çay verdi, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 

 

Evi xallı, xalçalı, kəvə istəyənlərin, 

Dövlətin nişanəsi dəvə istəyənlərin. 

Arzuları çin olsun nəvə istəyənlərin, 

Səni verən Allaha, Tanrıya qurban olum. 

 

                                                        2014 
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VƏTƏN  

DAŞI 
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DÜNYA BİZDƏN ÖYRƏNƏCƏK 

 

Ulu öndər yadigarı, 

O, böyük rəhbər İlhamdı. 

Bu günümə, sabahıma, 

O, gümandı, o inamdı. 

 

Öz xalqına bağlı olan, 

O, ata Heydər kimidi. 

Canından çox istədiyi, 

Millətinin seçimidi. 

 

Fırtınadan, qasırğadan, 

Məğrur çıxdı, qalib çıxdı. 

Vətənimə gözün dikən, 

Gör neçə gücləri yıxdı. 

 

Sədaqətə dəyər verir, 

Xəyanəti bağışlamır. 

Dövlətə, xalqa yönələn, 

Cinayəti bağışlamır. 
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Bu qudrətli Azərbaycan, 

Ulu Öndərin əsəri. 

İlham qurur gözəlləşən, 

Həm kəndləri, həm şəhəri. 

 

Bina tikir, yol çəkdirir, 

Şəhər kənd ilə birləşir. 

Gəzir el-el, oba-oba, 

Dövlət xalq ilə birləşir. 

 

Bu birliyə, bu vəhdətə, 

Dünya özü mat qalıbdı. 

Dost dövlətləri heyrətə, 

Düşməni dərdə salıbdı. 

 

Biz görmüşük bir zamanlar, 

Çiyninə Öndər əl qoyub. 

Sanki İlhamın çiyninə, 

Tanrının özü əl qoyub. 

 

Allahın ziyarətinə, 

O Kəbə evinə gedib. 

Gör neçə məscid tikdirib, 

Neçə piri abad edib. 
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Hələ haqqında çox yazar, 

Neçə şair, neçə ədib. 

Məhbəsdən neçə məhbusu, 

O əhf edib, azad edib. 

 

Ürəyə bax sən İlahi, 

Ədalətə səs vermişik. 

Çox naşılar mənəm deyib, 

Biz isə İlham demişik. 

 

O nizami ordu qurub, 

Özü Ali Baş Komandan. 

Torpaqları almaq üçün, 

Zaman alıbdı zamandan. 

 

Bir gün gələr, əmr edəcək, 

Ordu irəliyə gedər. 

Mərd, igid oğullarımız. 

Qarabağı azad edər. 

 

Hər yerdə bayraq asacaq, 

Mavi, qırmızı, yaşıl, can. 

Canından can ayrı qalmaz, 

Bütövləşər Azərbaycan. 
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Sevinəcək hər vətəndaş, 

Xalqım o günü görəcək. 

Prezident, xalq birliyini, 

Dünya bizdən öyrənəcək. 

                                       

                                          23.03.2016 
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DİLİM NAŞI OLA BİLMƏZ 

 

Mən sözü sözə caladım, 

Qələmi gözə caladım. 

Alovu közə caladım, 

Dilim naşı ola bilməz. 

 

İstəyirsən dil-dil ötüm, 

Elə dilimdi dilotum. 

Danış, dilindən söz tutum, 

Dilim naşı ola bilməz. 

 

Bir az sadə, bir az sərtəm, 

Bir az şənəm, bir az pərtəm. 

Sən də bilirsən ki, mərdəm, 

Dilim naşı ola bilməz. 

 

Boyum bəstə ola bilər, 

İşim tərsdə ola bilər. 

Canım xəstə ola bilər, 

Dilim naşı ola bilməz. 
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Xoş söz üçün solmuşamsa, 

Boşalmışam, dolmuşamsa. 

Mən sözə bənd olmuşamsa, 

Dilim naşı ola bilməz. 

 

Ağlayıram, gülürəmsə, 

Yaddaşımı silirəmsə. 

Bağışlaya bilirəmsə, 

Dilim naşı ola bilməz. 

 

Sözü udmağa hazıram, 

Kal sözə qəbir qazıram. 

Arada şeir yazıram, 

Dilim naşı ola bilməz. 

                                04.04.2016 
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AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ 

 

Haydı iğidim haydı, qana qan günü gəlib, 

Vətənə qurban dedik, verən can günü gəlib. 

Qəhrəman oğulların şöhrət, şan günü gəlib, 

Mənim igid, ərənim, Azərbaycan əsgəri. 

 

İşğaldan azad edin, alın torpağımızı, 

Yandırın Qarabağda sönən çırağımızı. 

Siz Şuşa qalasında asın bayrağımızı, 

Mənim igid, ərənim, Azərbaycan əsgəri. 

 

Namərd qorxudan qaçır, haydı siz onu qovun, 

Torpağıma göz dikən düşmən gözünü ovun. 

Erməni dığaları sənin qulun, girovun, 

Mənim igid, ərənim, Azərbaycan əsgəri. 

 

Torpaqların alacaq mənim şirim, aslanım, 

Zəfər sorağınızdan coşur, qaynayır qanım. 

Sizinlə qurur duyur Ali Baş Komandanım, 

Mənim igid, ərənim, Azərbaycan əsgəri. 

 

                      03.04.2016 
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ADIMI ORDUYA YAZIN 

(Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən ) 

S.Vurğun 

 

Yazmışam, cənab Ali Baş Komandan ! 

Mənim də adımı orduya yazın. 

“Musəlləh əsgərəm mən də bu gündən”, 

Mənim də adımı orduya yazın. 

 

Qurduğun bu ordu nizamlanıbdır, 

Hər əsgər, hər zabit silahlanıbdır. 

Vətən borcu çiynimizdə qalıbdır, 

Mənim də adımı orduya yazın. 

 

Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Şuşam, 

Xocalı, Ağdamsız, yaralı quşam. 

Cəbrayıl, Laçınsız, gül tək solmuşam, 

Mənim də adımı orduya yazın. 

 

Millət uca tutur öz bayrağını, 

Odlar ölkəsinin köz bayrağını. 

Asaram Şuşada söz bayrağını, 

Mənim də adımı orduya yazın. 
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Səbrimiz tükənib, qırılıb simi, 

Alaq Qarabağı, gözəl elimi. 

Qəhrəman olarıq Mübariz kimi, 

Mənim də adımı orduya yazın. 

 

Düşmənlə döyüşə mən də hazıram, 

Səngərləri keçib, səngər qazaram. 

Qələbə gününə şeir yazaram, 

Mənim də adımı orduya yazın. 

 

                                                   2015 
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XOCALI SOYQIRIMI 

 

Bir qışın gecəsində, 

Erməni daşnaqları, 

Xocalıya girərək, 

Qırdılar insanları.  

Baxmadan güllələyib, 

Qadını, uşağı da.                                                                             

Silahsız, əli yalın, 

Qocanı, cavanıda, 

Zalım aman verməyib, 

Hamilə qadına da. 

Fəryadlarda səslənən, 

Allahın adına da. 

Günahsız insanlara, 

Belə divan tutulmaz. 

Bu qisası almasaq, 

Göz yaşımız qurulmaz. 

Millətin göz yaşıdı, 

Xocalı soyqırımı. 

 

Balası güllələnmiş, 

Ananın fəryadıdı. 

Anası güllələnmiş, 
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Balanın fəryadıdı. 

Səmalara ucalan, 

Bir millətin ahıdı. 

Heç zaman bağışlanmaz, 

Erməni günahıdı. 

Ağlamayan Mələklər, 

Xocalıda ağlayıb. 

Allah bunun hesabın, 

Qiyamətə saxlayıb. 

Cəhənnəmin odunda, 

Kim alışa, kim yana. 

Bu gün yəqin bilirəm, 

Altı yüz on insana, 

Məzardı, baş daşıdı, 

Xocalı soyqırımı. 

 

 

Elə bil ki, lal olub, 

Dünyanın yekələri. 

Daşnaqlar ələ alıb, 

Ən böyük ölkələri. 

Nədən gözü kor olub, 

Haqq deyən, haqsızların. 

Qulaqları kar olub, 
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Utanmaz, arsızların. 

Haqqı deməsələr də, 

Haqqı xatırladarıq. 

Xocalının haqqını, 

Düşmənə anladarıq. 

Mənim xalqım tarixi, 

Kağıza, daşa yazıb. 

Bu qanlı soyqırımı, 

Qanlı yaddaşa yazıb. 

Millətin yaddaşıdı, 

Xocalı soyqırımı. 

 

Hələ papaq altından, 

Mubarizlər çıxacaq. 

Gülləni düşmənlərin, 

Ürəyinə sıxacaq. 

Səbrimizin sonu var. 

Biz qana qan deyərik. 

Vətən bizi səsləsə, 

Vətənə can deyərik. 

Ali Baş Komandanın, 

Əmrinə müntəzirik. 

Qarabağda möhtəşəm, 

Qələbə istəyirik. 
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Biz öpərik vətənin, 

Torpağını, daşını. 

Millət unutmayacaq, 

Soyqırımın yaşını. 

Bir cavanın yaşıdı, 

Xocalı soyqırımı. 

 

16.02.2016 
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DÜNYA YAMAN QARIŞIB 
 

Dünya yaman qarışıb, 

Fırlanır, yavaş gedir. 

Dünyanı bölmək üçün, 

Yenə də savaş gedir. 

Dünya hakimlərinin, 

Ürəkləri daşlaşıb. 

Unudub insanlığı, 

Elə bil şeytanlaşıb. 

Dilində haqq deyənlər, 

Nahaqqa fərman verir. 

Əvvəl kəsib doğrayır, 

Sonra da dərman verir. 

Özü siçan buraxır, 

Deyir adı “işiddi”. 

Sonra deyir tutaram, 

Elə bil ki pişikdi. 

Suriyada, İraqda, 

Su yerinə qan axır. 

Qana fərman verənlər, 

Qalıb qıraqdan baxır. 

Baxıb avam millətə, 

Dəliyə yel veribdi. 
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Evini dağıtmağa, 

Əlinə pel veribdi. 

Dağıdır kəndlərini, 

Dağıdır şəhərləri. 

Hər gün ölümlə,qanla, 

Açılır səhərləri. 

BMT, NATO susur. 

ATƏT oyun oynayır. 

Bəzən özü daş atıb,  

Müsəlmanı qınayır. 

Ağlı kəm olanlara, 

Tələ qurur, fənd qurur. 

Ağıllı olanların, 

Qarşısında fənd qurur. 

Qarabağdan deyəndə, 

Gözlərində tor olur. 

Xocalı faciəsin, 

Göstərəndə kor olur. 

Aldadıb vicdanını, 

Çəkib içində boğur. 

Şeytan balası, şeytan, 

Gündə bir şeytan doğur. 

Gəlir, bizə də gəlir. 

Bilinmir kim, nəçidir. 
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Təqdim edib deyirlər, 

O da vasitəçidir. 

O qədər qan töküblər, 

Gözlərinə qan dolub. 

Gör dünya nə gündədi, 

Şeytan da hakim olub. 

Bir milyon qaçqınımın, 

Hüququndan danışmır. 

Bir vətən xaininin, 

Həbsi ilə barışmır. 

Saqqal saxlamaq olar. 

Hər kim saqqalsız olmaz. 

Valeh, Taleh də olar, 

Meşə çaqqalsız olmaz. 

Sapı da bizdən olan, 

Baltalar çox görmüşük. 

Sonda xalqın gözündə, 

Onları yox görmüşük. 

Ey vətən övladları, 

Siz vətənimçün əsin. 

Vətənimə uzanan, 

Şeytan əlləri kəsin. 

Azadlıq da bizdədi, 

Ədalət də bizdədi. 
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Allaha sığınmışıq, 

İbadət də bizdədi. 

Vətən and yerimizdi, 

Dövlət bizim gücümüz. 

Vətənə sadiq olaq, 

Qoy ağ olsun üzümüz. 

Qarabağ bizim olar. 

Haqsızlıq yetər,yetər. 

Səbr edək, gün gələcək, 

Allahın səbri bitər. 

Qoruyaq bu dövləti, 

Öndərdən əmanətdi. 

Dövlət, xalq birliyinə, 

İlhamım zəmanətdi. 

 

                         20.12.2015 
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 ALLAH YALANI SEVMƏZ 

 

Bu nə adət, bu nə ədəb,  

Hərə bir birlik yaradır. 

Sonra silah, sursat alıb, 

Evində dövlət yaradır. 

Güya İmam əhli olub, 

Bizi hidayət edir o. 

Sərsəm olub, dəli olub. 

Sonra cinayət edir o. 

İşıq alır, qaz yandırır, 

Pulunu vermirəm deyir. 

Nə fərqi var, ya dövlətin, 

Əhlibeytin malın yeyir. 

Başqa gözdə çöp axtarır, 

Gözündə oxu görməyir. 

Beş on nəfər saqqallını, 

Görür, ta çoxu görməyir. 

Bəsirət gözü bağlıdı, 

Cəhalətə gedənlərin. 

Düşmənin qəlbi dağlıdı, 

Allahım, dəva göndərin ! 

Bu Bakının gecəsi də, 

Elə gündüz kimi olub. 
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Sayrışan işıqları da, 

Elə ulduz kimi olub. 

Gözəlləşib bu vətənim, 

Düşmən həsrət çəkir bizə. 

Bu sakitlik, bu azadlıq. 

Nə olub, nə olub sizə? 

Uşaqları körpələri, 

Tərbiyyədən aralayan. 

Dövlətimin bayrağını, 

Qara bilib qaralayan. 

Mənliyini, məsləkini,  

Yad ellərə satanlardan. 

Torpağına, havasına, 

Ahu, zəhər qatanlardan, 

Oğul olmaz, atası kim? 

Çıxıb desin,mənəm,mənəm. 

Ya qınasın, ya da desin, 

Mən də dövlətə düşmənəm. 

İman əhli namazında,  

Dua edər millətinə. 

Ruhu ilə bağlı olar, 

Torpağına, dövlətinə. 

Yalan deməz, hədyan deməz. 

Qiyamətdən qorxan olar. 
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Saqqalından utanmayan, 

Bir saqqallı xoxan olar. 

İbadətlə öyünənlər. 

Sanki xurafatçı olub. 

Elə bil zaman dəyişib, 

Hamı siyasətçi olub. 

Siyasət də  düz olmalı  

Yalançı  siyasət olmur. 

Haqqın üzünədir hər şey, 

Nahaqda cəsarət olmur. 

Məscid ibadət yeridir. 

Dində siyasət nə demək. 

Allah ibadəti sevər. 

Allahım yalanı sevməz. 

                                 

                                        03.12.2015 
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GEDƏK LERİK DAĞLARINA 
 

Dağlar mənim sirdaşımdı, 

Sirr verdiyim qardaşımdı. 

Tariximdi, baş daşımdı. 

Bir gecəlik mehman üçün, 

Gedək Lerik dağlarına. 
  

Dağlar şəhər, köyə yaxın, 

Yerə yaxın, göyə yaxın. 

Siz ordan dünyaya baxın, 

Səliqə var, səhman üçün, 

Gedək Lerik dağlarına. 
 

Bulaq suyu, dağ havası, 

Gözəlləri can alası. 

Sevənlər burda qalası, 

Xoş arzu, xoş güman üçün, 

Gedək Lerik dağlarına. 
 

Uyma saray, imarətə, 

Vaxt elə get ibadətə. 

Baba gilə ziyarətə, 

Dərdimizə dərman üçün, 

Gedək Lerik dağlarına. 
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Fərhad da dağ yarıb getdi, 

Şirini arayıb, getdi. 

Kim əhd etdi, yara yetdi, 

Biz də əhdi peyman üçün, 

Gedək Lerik dağlarına. 

                                   

                                        22.11.2015 
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 NİYƏ? 

 

Niyə xırdalanıb, satılırıq biz, 

Var dövlət görəndə havalanırıq. 

Niyə hər oyuna qatılırıq biz. 

Niyə hər qazanda çalxalanırıq. 

 

Niyə dəyişilir hər gün üzümüz, 

Rəng verib, rəng alan göy üzü kimi. 

Bu dünya malından doymur gözümüz, 

Nəfsimiz acgözdür, lap özü kimi. 

 

Niyə əmanətə xəyanət edib, 

Niyə itiririk imanımızı. 

Niyə xəyanəti bir adət edib, 

Niyə itiririk gümanımızı. 

 

Niyə aşağıdan dağa qalxanda, 

Dərə olduğunu unuduruq biz. 

Atlanıb çapırıq, yolun sonunda, 

Bərə olduğunu unuduruq biz. 
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Yaralı əsgərin yanına gedib, 

Niyə qanımızdan qan vermirik biz. 

Niyə bu vətənə xəyanət edib, 

Niyə Mübariz tək can vermirik biz. 

 

Papaq altındadır başın təmizi, 

Biz belə deyilik, üzdəki belə. 

Çox da qınamayaq  bir birimizi, 

Biz belə deyilik, bizdəki belə. 

                                                                      

20.11.2015 
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MƏN DƏ QARABAĞLIYAM 

 

Azəriyəm, alqış olsun dilimə, 

İslam adlı, imanıma, dinimə. 

Qurban olum vətənimə, elimə, 

Yurdum Lerik dağ başında, dağlıyam. 

                ... 

Lənkərandı, Masallıdı, Ləkidi, 

Bu Bakıdı, bu Gəncədi, Şəkidi. 

Bu vətəndi, torpağımın təkidi, 

Vətənimə, torpağıma bağlıyam. 

                ... 

İmişli, Beyləqan, Quba, Qusarda, 

Salyanda, Şirvanda, Ağsu, Ucarda. 

Hər yer vətənimdi doğma diyarda, 

Mən də Naxçıvanlı, Qarabağlıyam. 

                  ... 

Şuşa həsrətimdi, sirdaşım olub, 

Qubadlı, Laçınım, göz yaşım olub. 

Xocalı qanımda yaddaşım olub, 

Ağdamlıyam, mən də Qarabağlıyam. 

 

                                                         11.11.2015 
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 SƏNDƏN VƏTƏN DAŞI OLMAZ 

 

Yanağına su çiləyib, sonra ona tər deyənlər, 

Yad millətə xidmət edib, yad millətə nər deyənlər. 

Bu millətin rəhbərinə böhtan deyən, şər deyənlər,  

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

Bacısına nifrət edən, yad qızına canım deyən. 

İki millətlə evlənib, madam deyən, xanım deyən, 

Yad damarda axan qana, sah damarda qanım deyən, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

Namaz qılıb böhtan deyən, dinsiz, imansız kimilər, 

Millətimi sevməyənlər zalım, amansız  kimilər. 

Dövlətimə güvənməyən bədbin, gümansız kimilər, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

Oğullar var dağ vüqarlı, ya dağlıdır, ya da bağlı, 

Dağlılara hədyan deyən, kəm ağıldır, yoxdur ağlı. 

Hər təpəyə dağ deyilməz, uca dağdan qəlbi dağlı, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 
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Arın olsa bal tutarsan, bal tutanlar bal yeyənlər, 

Kamil insan az danışar, fəqət ona lal deyənlər. 

Bu torpağın barın yeyib, bu millətə kal deyənlər, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

Çox görmüşəm söz anlayan, sözü düzə yozanlar da, 

Dost üzünə gülə-gülə, ayaq altın qazanlar da. 

Qürbət elin vətəndaşı, qürbət eldə azanlar da, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

Kamil olar, arif olar, işarədən qanan oğul, 

Kal gəlibsə kal gedəcək, keçmişini danan oğul. 

Nigarların, Həcərlərin hünərini danan oğul, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

Bu vətənim çiçəklənir, gözəlləşir eldən elə, 

Bu yüksəliş, bu inkişaf sıxır səni, nədən belə. 

Vəsiqəsi saxta olan, vətən daşı olsa belə, 

Sənin kimi naşı olar, səndən vətən daşı olmaz. 

 

                                                   25.05.2014 
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MƏN LAL OLMAQ İSTƏYİRƏM 

 

Bu ürəyim dolub sözlə, 

Heç danışmaq istəmirəm. 

Haqsız ilə, namərd ilə, 

Heç barışmaq istəmirəm. 

Mən lal olmaq istəyirəm. 

Barışsam da deməliyəm, 

Danışsam da deməliyəm. 

Nə deyim ki, söz anlamaz kəslərə mən. 

Nə deyim ki, namərd saylı nəslərə mən. 

Danışmağın faydası yox, 

Tərbiyyənin qaydası yox. 

Əyər günəş hər kim üçün doğacaqsa, 

Haqsız mənim haqq səsimi boğacaqsa. 

Nə danışım, nə deyim ki, 

Mən lal olmaq istəyirəm. 

Dəyişmişik zamanla biz, 

Barışmışıq yamanla biz. 

Bəzən olur dinləmirik, 

Ağbirçəyi, ağsaqqalı.  

Deyirik ki o, qocalıb 

Zəmanədən geri qalıb. 
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Budur bizim qiymətimiz 

Ağbirçəyə, ağsaqqala. 

Baxmırlarsa qocalara, 

Lənət olsun ağ saçlara, 

Deyim, yoxsa deməyim mən. 

Bu ağ sacdan, bu ağ dəndən. 

Ağ saçlılar küsər məndən. 

Bu dərdin bir çarəsi var, 

Mən lal olmaq istəyirəm. 

Bəzən oğul atasından üz döndərir. 

Söz soruşmur, söz danışmır, söz göndərir. 

Atasını evdən bayra atan da var. 

Ata mülkün, mənliyini satan da var. 

Belələri ağsaqqalı yox bilirsə, 

Ürəyinə bir sancılan ox bilirsə, 

Ta nə deyim. 

Mən lal olmaq istəyirəm. 

Sözüm çatar söz əhlinə, 

Gücüm çatar üz əhlinə. 

Həyasıza nə deyim ki, 

Həyasızın önündə heç 

Peyğəmbər də danışmayıb. 

Niyə əhli hal olmayım, 

Mən kiməm ki lal olmayım. 
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Mən lal olmaq istəyirəm. 

Çox demişəm namərdlərə ki, mərd olun. 

Qorxaqlara demişəm ki, comərd olun. 

Nə faydası. 

Sevənlərə söyləmişəm, Məcnun olun, dəli olun. 

Aldanmayin gözəllərdə gözəlliyə. 

Güya namaz qılanda yox, 

Başda hicab olanda yox,  

Sevgi sevən ürəkdədir. 

Nə faydası. 

Söz ünvana çatmayanda, 

Mən lal olmaq istəyirəm. 

 

Yetər, yetər, yetər, mənə, 

Söz verməyin danışmaram 

Siyasətə qarışmaram. 

Yad ölkədən para alıb, 

Millətimi qaralayan,  

Ürəkləri yaralayan, 

Ağa qara deyənlərə, 

Nə deyim ki, nə faydası. 

Vətənimdə vətənsizi, 

Qeyrətsizi görən anda, 

Mən lal olmaq istəyirəm. 
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Daha bir də danışmaram. 

Hislərimi boğacağam. 

Öz içimdə söz bəsləyib, 

Gündə şeir doğacağam. 

Sözlərimi düzəcəyəm. 

Mən özümü üzəcəyəm. 

Şeir tamam yazıldısa, 

Susmaq əyər qızıldısa, 

Sərvətimi bitirmişəm. 

Hər gün qızıl itirmişəm. 

Yetər, daha danışmaram, 

Mən lal olmaq istəyirəm. 

             

                                    2015                
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BU DÜNYAYA İMTAHANA GƏLMİŞİK 

 

Bu dünyanin dəyərini bilən yox, 

Bu dünyada biri acdı, biri tox. 

Bu dünyada sevinc azdır, əzab çox, 

Səbrli ol, demə cana gəlmişik. 

Bu dünyaya imtahana gəlmişik. 

 

Şeytan bizim içimizdə yer edir, 

Tamah gəlir, ayaq gedir, əl gedir. 

Mələklər də çiynimizdə seyr edir, 

Hansı səmtə, hansı yana gəlmişik. 

Bu dünyaya imtahana gəlmişik. 

 

Gün gələcək dünya malı heç olar, 

Gün gələcək tövbə etmək gec olar. 

Gün gələcək o dünyaya köç olar, 

Biz bu yolu qana-qana gəlmişik. 

Bu dünyaya imtahana gəlmişik. 

 

Namaza gəl, səcdəyə get, et qunut, 

Allah təkdir, yaratdığı hər nə cüt. 

Niyyət eylə, qurbanı kəs, oruc tut. 
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Savab üçün bu cahana gəlmişik, 

Bu dünyaya imtahana gəlmişik. 

 

Gündə beş yol namaz qılaq, say verək, 

Məzlumların harayına hay verək. 

Xüms verək, zəkat verək, pay verək, 

Tanrı görsün, biz imana gəlmişik. 

Bu dünyaya imtahana gəlmişik. 

 

                                                      2015 
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GÖR DÜNYANIN HARASIDI 

Deyirlər dünya fırlanır, 

Oxunu görən olmayıb. 

O nə durur, nə dayanır. 

Dünya hələ yorulmayıb. 

Dərdimizi çəkən dünya, 

Dərdimizi çəkən dağdı. 

Bu dağları əkən dünya, 

Yaşıl çəmən, yaşıl bağdı. 

Bağlar Qarabağda qaldı, 

Dağlar Qarabağda qaldı. 

Qəlbimizin qara yeri, 

Dərdimizin çarə yeri, 

İki dağın arasıdı. 

Gör dünyanın harasıdı. 

 

Düşmən kəsib sağı, solu. 

Gözləyirik arxa,önü. 

Ümidimiz savaş yolu, 

Savaşın da yoxdu sonu. 

Çün meşənin ayısı var, 

Düşmənin də dayısı var. 

Dayları da düşüb şəkə, 

Üzlərinə düşən ləkə, 
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Qarabağın yarasıdı. 

Gör dünyanın harasıdı. 

 

Hələ sapı bizdən olan, 

Bizi kəsən balta da var. 

Düşmənlərdən para alan, 

Boynunda bir xalta da var. 

Millətini satan köpək, 

Yiyəsini atan köpək, 

Bağır,bağır,aç mərəkə. 

Sənin kimi qara ləkə, 

Ağ köynəyin qarasıdı. 

Gör dünyanın harasıdı. 

BMT-di, bu ATƏT-di. 

İki əldə bir alətdi. 

Qanunları ikilidi, 

Qaydaları ikilidi. 

Haqqı görməz, ac gözləri, 

Sərvətlərə dikilidi. 

Yüz ölkəyə bir qapıdı, 

Elə bura Avropadı. 

Ədəb yeri burasıdı. 

Gör dünyanın harasıdı. 

                                 08. 09. 2015 
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YUXUMA  

GƏLMİŞDİN, ANA 
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SƏN HARDAN BİLİRDİN, ANA? 

(Növbəti və yeni kitabımı çapa verdiyim gecə 

rəhmətlik anam yuxuma gəlmişdi) 

 

Yenə yuxuma gəlmişdin, 

Canım anam, gözüm anam. 

Açılan dilimə gələn, 

İlk kəlməm, son sözüm anam. 

 

Gəlib məni əzizlədin, 

Can bala dilində idi. 

Hələ də çap olunmayan, 

Kitabım əlində idi. 

 

Baxıb, öpdün söz boğçamı, 

Sevinib, gülürdün, ana. 

Kitab çapa verdiyimi, 

Sən hardan bilirdin, ana. 

 

                                             05.04.2016 
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ANA 

             Anamın əziz xatirəsinə 

Sən vida günündə ağladın ana! 

Gözlərim, gözünün yaşında qalıb. 

Niyə gözlərini bağladın ana! 

Gözlərim gözündə, qaşında qalıb. 

 

Ağlayıb, məni də ağlar qoymusan, 

Mənim ürəyimi dağlar qoymusan. 

Köçüb, bu dünyada bağlar qoymusan, 

Nəfsim bişirdiyin aşında qalıb. 

 

Bizimlə bu dünya tən düşüb, ana! 

Dağların başına çən düşüb, ana! 

Deyirdin saçıma dən düşüb, ana! 

Fikrim o ağaran başında qalıb. 

 

Ruhun ürəyimə, qanıma gəlib, 

Mənə can verdiyin canıma gəlib. 

Tərk edib məzarı yanıma gəlib, 

Sürətin o məzar daşında qalıb. 

 

                                               29.10.2015 
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HƏR ŞEYİN QİYMƏTİ DÜŞÜB 

 

Hər şeyin qiyməti düşüb elə bil, 

Ta yağ da satılır şor qiymətinə. 

Ölmək heç bir dərdin çarəsi deyil, 

Ölsən düşəcəksən gor qiymətinə. 

 

Payızdı,ta üzü qışa gedirəm, 

Alma var, xurma var, nar ucuzlaşıb. 

Həyasız önündə həya edirəm, 

Baxıram,görürəm ar ucuzlaşıb. 

 

Sonra deyirlər ki, qiymətlər qalxır, 

İçimi yandırır közün qiyməti. 

Kitablar rəflərdə divara baxır, 

Demək ucuzlaşıb sözün qiyməti. 

 

Böyrək də satılır, qara ciyər də, 

Ürək də satılır, bazarı olsa. 

Bir can bazarı var ölü bazarda. 

Qiyməti düşəcək azarı olsa. 
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Hər nəyi satırlar, alana baxın, 

Qanımız satılır qan bazarında. 

Siz kimi görsəniz öldürün, yıxın, 

Vicdan bazarında, can bazarında. 

 

                                            2015 
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AXI BU DÜNYADAN NƏ İSTƏYİRİK 

 

Hamı narazıdır fani dünyadan, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

Bəlkə bir şey umaq günəşdən, aydan, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

 

Tutub yapışmışıq hər iki əlli, 

Sifətimiz bəlli, donumuz bəlli. 

Əvvəlimiz bəlli, sonumuz bəlli, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

 

Acı günümüzdə şirindi bizə, 

Mənası özündən dərindi bizə. 

Soyuqdu, istidi, sərindi bizə, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

 

Onu dərk eyləmək yalan, xəyaldı, 

O bir çapar atdı, üstündə yaldı. 

Gah zəhər kimidi, gah da ki baldı, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 



Etibar Vəliyev 

 

 60 

 

O qonaq otağı, biz üzlü qonaq, 

Kim sakit qonaqdı, kim sözlü qonaq. 

Gah aşkar qonağıq, gah gizli qonaq, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

 

Üst qatı səmadı, alt qatı yerdi,  

Bizə qəm də verdi, kədər də verdi. 

Tanrı nə verdisə qədərdə verdi, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

 

Bu dünya kürə tək, oxda durubsa, 

Günəş də gözünü aya vurubsa. 

Tanrı o dünyada cənnət qurubsa, 

Axı bu dünyadan nə istəyirik. 

 

                                               2014 
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                QORXURAM 

 

Ölümdən qorxmuram haqdan gələrsə, 

Ölümdən öncəsi tərdən qorxuram. 

Mərd ilə döyüşmək şərəfdir mənə, 

Namərddən, böhtandan, şərdən qorxuram. 

 

Bir könül qırandan, qəlbə dəyəndən, 

Bu fani dunyada mənəm deyəndən. 

Aslana, pələngə boyun əyəndən, 

Dovşanla döyüşən nərdən qorxuram. 

 

Dağların başında dumanam, çənəm, 

Düşmənə düşmənəm, dostuma tənəm. 

Bu şeşin, bu beşin ustadı mənəm, 

Tez-tez qoşa verən zərdən qorxuram. 

 

Kişilər dik baxıb kişi gözünə, 

Kişilər söz deyib kişi üzünə. 

Hərdəm inanmıram kişi sözünə, 

Arvadından qorxan ərdən qorxuram. 

 

                                        12.10.2014 
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TANRI SEVGİSİ 

 

Allaha sevgimiz imandan gəlir, 

Məscid, minarədən, azandan gəlir. 

Aşiqə səcdədən, namazdan gəlir, 

Pakdır, müqəddəsdir Tanrı sevgisi. 

 

Atasın, anasın sevənlər bilir, 

Tanrı bağışlayır, günahlar silir. 

Allahu əkbəri deyənlər bilir, 

Pakdır, müqəddəsdir Tanrı sevgisi. 

 

                                             2014 

 



Mənim duyğum 
 

 63 

 

KÖÇÜB GEDƏCƏYƏM 

 

Bu haqsız dunyadan bezmişəm daha, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

Bu yerin astarı üzündən baha, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Yalanlar içində yalan olmuşam, 

Yalançı salamı alan olmuşam. 

Mən niyə bu yerdə qalan olmuşam? 

Köçüb gedəcəyəm göyün uzünə. 

 

Sevən göyçək olar, sevən gözündə, 

Böyük mənası var adi sözün də. 

Mənim ilham pərim göyün uzündə, 

Köçüb gedəcəyəm göyün uzünə. 

 

Bu yerin adamı mənim kimidir, 

Bu yerin qüssəsi qəmim kimidir. 

Bu yerin bütövü kəmim kimidir, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 
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İçim alovlanır, köz üçün yanır, 

Bir ahu baxışlı göz üçün yanır. 

Ta dəyərdən düşmüş söz üçün yanır, 

Köçüb gedəcəyəm göyün uzünə. 

 

Nə Leyli dövrüdür, nə Leyli vardır, 

Kasıbın yoxsula bir meyli vardır. 

Düzələn dünyaya bir xeyli vardır, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Aslan yalan deyir, nər yalan deyir, 

Arvad yalan deyir, ər yalan deyir. 

Bu yerə babalar can alan deyir, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Orda para deyil, söz qiymətlidir, 

Orda gözəl baxan göz qiymətlidir. 

Burda ürək deyil, üz qiymətlidir, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Əsən küləklərə yaxın olaram, 

Sevən ürəklərə yaxın olaram. 

Orda Mələklərə yaxın olaram, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 
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Fəryadımı çəkib, ahımı çəkib, 

Dərdimi bəsləyib, dərdimi əkib. 

Damsız, pəncərəsiz mənə ev tikib, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Orda torpaq yox ki, bölə bilməyək, 

Orda tamah yox ki, ölə bilməyək. 

Orda ölən yox ki, gülə bilməyək, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Göy üzü təmizdi yağış, qarı var, 

Nə sərvəti vardır, nə də barı var. 

Tanrıdan utanan həya, arı var, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

                    

                   Gedərəm, gedərəm, tək gedəcəyəm, 

                   Ey dünya, əlini çək , gedəcəyəm. 

                   Mən səni orada dərk edəcəyəm, 

                   Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 
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Göydə arxamız yox, göyə bağlıyıq, 

Göydə nə şəhərə, köyə bağlıyıq. 

Göydə həm aranlı, həm də dağlıyıq, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

Göylərin nə toyu, nə yası olmur, 

Göylərdə meşənin ayısı olmur. 

Göylərdə nadanın dayısı olmur, 

Köçüb gedəcəyəm göyün üzünə. 

 

                                                      2014 
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SÖZÜ NAZ DEYİRƏM MƏN 

 

Ay atanın, ananın gül balası Mədinə, 

Mənə yaz deyənlərə sözü naz deyirəm mən. 

Nigar, Həcər deyiblər qadınların mərdinə, 

Mərdanələr önündə sözü az deyirəm mən. 

 

Ömrün,günün xoş keçsin, dilin şəkər bal olsun, 

Düşmənlərin kor olsun, namərd dili lal olsun. 

Həmişə yar evində əhvalın xoş hal olsun, 

Arzum, diləyim budur, desəm, saz deyirəm mən. 

 

Bəxtini Tanrı verib, ömrün günün naz olsun, 

Evinizdə toy busat, kaman olsun saz olsun. 

Həyatın sevinc dolu bahar olsun, yaz olsun, 

Ömrün çiçək çağına bahar, yaz deyirəm mən. 

 

Gül balalar ömrünə sevinc qatsın şən olsun, 

Yarın səninlə bütöv, sevincinə tən olsun. 

Arzuların gül açsın, çiçəyi dən-dən olsun, 

Sözü az deyənlərə sözü naz deyirəm mən. 

 

2014 
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SƏN ÖZÜN KÖMƏK OL BİZLƏRƏ ALLAH 

 

Yalan ayaq tutub yeriyir artıq, 

Sən özün kömək ol bizlərə, Allah. 

Biz əli buraxıb, ayaq tuturuq, 

Sən özün kömək ol bizlərə, Allah. 

 

Deyirlər haqq yoxdu, haqqı arama, 

Haqsızlar duz səpir sanki yarama. 

Halalımız qarışıbdı harama, 

Sən özün kömək ol bizlərə, Allah. 

 

Tərəzinin nizamını pozan var, 

Qeybət edib, hər söhbəti yozan var. 

Şeytan olub, qonşusundan yazan var, 

Sən özün kömək ol bizlərə, Allah. 

 

Düzü görüb, əyri yolla gedirik, 

Çiynimizə günah alıb çəkirik. 

Hər gün günah, hər gün tövbə edirik, 

Sən özün kömək ol bizlərə, Allah. 

                                                       2014 
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MƏN DƏ HAMI KİMİ YAŞAMIRAM Kİ 

 

Hər gün düşünürəm, hər gün işdəyəm, 

Mən də hamı kimi yaşamıram ki. 

Qıymaram kimsənin qəlbinə dəyəm, 

Mən də hamı kimi yaşamıram ki. 

 

Dincələ bilmirəm vaxtım olsa da, 

Yatmağa yumuşaq taxtım olsa da. 

Bir şair ömürlü bəxtim olsa da, 

Mən də hamı kimi yaşamıram ki. 

 

Dağa getmirəm ki, dağ xəyalımda, 

Bağa getmirəm ki, bağ xəyalımda. 

Qara xəyalımda, ağ xəyalımda, 

Mən də hamı kimi yaşamıram ki. 

 

Çəmən xəyalımda, çöl xəyalımda, 

Dəniz xəyalımda, göl xəyalımda. 

Bir deyən yox mənə, öl xəyalımda, 

Mən də hamı kimi yaşamıram ki. 
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Fikirlər elə bil mənim olubdur, 

Dumanım olubdur, çənim olubdur. 

Təbim də yuxuma qənim olubdur, 

Mən də hamı kimi yaşamıram ki. 

                                        2015 
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                   HEYİF 

 

Bəzən dağ döşündə daş çürük olur. 

Budaqsız ağacda baş çürük olur. 

Quru çürük olur, yaş çürük olur. 

Çürük ağacıma, daşıma heyif. 

 

Namərdə qapımı bağlamışam da. 

Söz deyib qəlbini dağlamışam da. 

Dost bilib dərdinə ağlamışam da. 

Gözümdən tökdüyüm yaşıma heyif. 

 

Əvvəl dağda olub, xaş yeyən olub. 

Sonra namərd olub, baş yeyən olub. 

O zalım süfrəmdə aş yeyən olub, 

Çəltikimə heyif, aşıma heyif. 

 

Şeytan nə ac olur,  nə də nəfsi tox. 

Bir əlində yaydı,  bir əlində ox. 

Şeytandan  baş açdım, o namərddən yox. 

Ağappağ  ağaran  başıma  heyif. 
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İndi ayırmışam dostu, düşməndən. 

Dağların başında dumanı,  çəndən. 

Bir gün Əzrayil da can umar məndən. 

Ömür yarı olub, yaşıma heyif. 

 

Etibar ha danış,  ha alış,  ha yan. 

Dostun hər sözünə can deyərdin, can. 

Deyərdin gözümdü, onu  qoruyan, 

Kipriyimə heyif, qaşıma heyif. 

 

                                                                                                

                                                                         22.04.2016 
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            SÖZ 

Sözü dilimdən çıxarın, 

Onun çəkisinə baxın. 

Sözü mənim gözlərimə, 

Eynək əvəzinə taxın. 

 

Baxım söz ilə dünyaya, 

Acı görüm, toxu görüm. 

Kimi nazənin gözəllə, 

Mən söz ilə yuxu görüm. 

 

Dilimdə söz, gözümdə söz. 

Gəlin ətrini qoxuyun. 

Ürəyimdən keçən sözü, 

Mənim gözümdən oxuyun. 

 

İlahidən gələn sözü, 

Yerə düşməyə qoymayın. 

Baxışında söz oxunan, 

Gözə dəyməyin, oymayın. 
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Bəzən baxışlarda olur. 

Deyilməyən söz qiyməti. 

Zəif olanda bilinir, 

Eynək altda göz qiyməti. 

 

Söz Leylimdi, mən Məcnunu. 

Gah divanə, gah dəliyəm. 

Sözü ilham pərim deyir, 

Mən onun yazan əliyəm. 

 

Kəsirsən kəs çörəyimi, 

Kəsmə sözümü İlahi. 

Söz ilə qidalanıram. 

Qıyma sözümə İlahi. 

 

19.04.2016 
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                           BAŞ AÇA BİLMİRƏM 

 

Nə düşmən bilinir, nə dost bilinir, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

Bir gün açılan  iz, bir gün silinir, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

 

Dost olub önümə tən kimi gəldi, 

Başımda ağaran dən kimi gəldi. 

Sonra duman kimi, çən kimi gəldi, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

 

Dəymiş bir meyvəyəm, dər, sənə düşdüm, 

Nadan məktəbinə, dərsinə düşdüm. 

Elə bil mən yerə tərsinə düşdüm, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

 

Gündüzlər günəşdi, gecələr aydı, 

Qəlbimdə tufandı, haraydı, haydı. 

Mən necə sayırdım, fələk nə saydı, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 
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Qardaş da, bacı da canda, can olmur, 

Qanlar bir olsa da, qanda can olmur. 

Ürəklər bağlıdır baş açan olmur, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

 

Bir gün yazdığımı silə bilərəm, 

Həyatı canımla bölə bilərəm. 

Bu dərdin əlindən ölə bilərəm, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

 

Əvvəl bu qəlbimi dağlıyacaqlar, 

Sonra o kitabı bağlıyacaqlar. 

Bilirəm, mən ölsəm ağlayacaqlar, 

Baş aça bilmirəm belə dünyadan. 

 

2015 
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QORXURAM, QARDAŞ 

 

Yoğurdum, bişirdim, sonra da yazdım, 

Mən sözün kalından qorxuram, qardaş. 

İstərəm dağlardan yurdu seyr edim, 

Qayanın salından qorxuram, qardaş. 

 

Mən hər baxan gözə, ğöz demədim ki, 

Hər közərən oda, köz demədim ki. 

Mənə daş atana söz demədim ki, 

Mən sözün xalından qorxuram, qardaş. 

 

Bir az mey içmişdin əhli hal oldun, 

Nə səbr eylədin, nə də lal oldun. 

Girib ürəyimdə qara xal oldun, 

O xalın, halından qorxuram, qardaş. 

 

Bar verən ağacın bəhəri olur, 

Düşmənin kədəri, qəhəri olur. 

Bilirəm, ilanın zəhəri olur, 

Mən dostun balından qorxuram, qardaş. 

 

2015 
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*** 

 Neçə əlamət var axır zamandan, 

            Hamısın görmüşəm, görmüşəm qağa. 

            Qiyaməti soruş diri qalandan, 

 Ölüb dirilmədim, ölmüşəm qağa. 

                                 

 

 

 

                                      *** 

         Sözü anlamasan, sözə qarışma. 

         Budağı söz olan ağac əkmişəm, 

         Cəhənnəm odundan demə, danışma, 

         Onu bu dünyada mən də çəkmişəm. 
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BĠLMĠRƏM ALLAHIM BAĞIġLAYARMI 

 

Çox zaman gecələr xəyala dalıb, 

BaĢ baĢa qalıram günahlarımla. 

Hesabat verdiyim gecələrimi, 

Açıram günahsız sabahlarımla. 

 

Ġstəyirəm tapım nizam daĢını. 

Qoyum tərəziyə əməllərimi. 

Hər səhər oyanıb, namaza durum. 

Tanrıya uzadım bu əllərimi. 

 

Mənim tərəzimin bir gözü ağır. 

Ya günahım çoxdur, ya savabım çox. 

Sözüm tərəzinin gözünə düĢüb. 

Ya sualım çoxdu, ya cavabım çox. 

 

Məni sorğulayın, imtahan edin. 

Siz də qiymət verin cavablarıma. 

Bilmirəm Allahım bağıĢlayarmı? 

Mənim günahımı savablarıma. 
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              *** 

           Məhəbbət üstündə qurulub dünya, 

           Sevgili dünyanı bölmək hünərdi. 

           Bir ömür yaşayıb ölməyə nə var, 

           Sevgili yar üçün ölmək hünərdi. 

 

     *** 

      Nə yerdə qərarım, nə göydə yerim, 

      Ey yerin Allahı, göyün Allahı. 

      İzin ver Kəbədə mən də can verim, 

      Ey yerin Allahı, göyün Allahı. 
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              GEDƏRƏM 

 

Bilməm hansı məkan, hansı zamandı, 

Gəlmişəm, sözümü deyib gedərəm. 

Bilməm bu dəmirdi, yoxsa poladdı, 

Önümdə hər nəyi əyib gedərəm. 

 

Qanunda qayda var, bir də qadağa, 

Haqqa, ədalətə, başım sadağa. 

Məzluma sən zülüm eyləmə qağa, 

Gələrəm, xətrinə dəyib gedərəm. 

 

Tüstüsü düz çıxmaz qoşa damların, 

Sevinc insanların, dərd adamların. 

Kasıb insanların, mərd adamların, 

Evində, çörəyin yeyib gedərəm. 

 

Bu gündən sabaha yoxdur zəmanət, 

Etmədim sevgiyə, dosta xəyanət. 

Mülküm Allahındır, sözüm əmanət, 

Əynimə kəfəni geyib gedərəm. 

                                                          2015 
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DƏRDSİZ ADAM 

 

Biz düzənlə getmirik ki, 

Ya enişdi, ya yoxuşdu. 

Sağlam adam görmürük ki, 

Ya xəstədi, ya naxoşdu. 

 

Şimşək olub göydə çaxdım, 

Yağış olub çaya axdım. 

Dünyanın tamına baxdım, 

Ya acıdı, ya meyxoşdu. 

 

Dünya kimə vəfa edib, 

Bu dünyadan kimlər gedib. 

Bu dünyaya neçə ədib,  

Neçə şair şeir qoşdu. 

 

İçimizdə qəm göyərir, 

Tam uduruq, kəm göyərir. 

Dərdim dəmadəm göyərir, 

Dərd əhlinin dərdi xoşdu. 
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Ağ dən düşüb qara telə, 

Verdik ömrü əsən yelə. 

Dərdsiz adam varsa belə,  

Ya sərsəmdi, ya sərxoşdu. 

 

                                                       2015 
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         CALAMA QARDAŞ 
 

Yetimlərə əl tutarlar, 

Yetim malın yeməzlər ki. 

Əhli dərdlər dərd udarlar, 

Dərdi pünhan deməzlər ki. 

Od üstünə su tökərlər, 

Üstünə od tökməzlər ki. 

Demə mənə beləsindən, 

Beləsi dəyməz salama. 

Ürəyimdə od qalama, 

Qalama qardaş, qalama. 

 

Ağac bitər kökü üstə. 

Sağlam olsa barı olar. 

Budağında badam, püstə, 

Alma,armud, narı olar. 

Bağa bağban baxsa,solmaz. 

Bu bağ işi tənlik deyil. 

Hər budaqdan calaq olmaz, 

Calaq işi sənlik deyil. 

Sən hər budağı calama, 

Calama qardaş, calama. 

 

                                    22.09.2015 
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       BU YÜKÜ ÇƏKİM, ÇƏKMƏYİM? 

 

Elə bil qəm yüküm ağırlaşıbdır, 

Bilmirəm bu yükü çəkim, çəkməyim? 

Qəmim qaya kimi lap daşlaşıbdır, 

Bilmirəm bu yükü çəkim, çəkməyim? 

 

Dünya başdan başa qəm, kədər imiş, 

Sevinci bir zərrə, bir qədər imiş. 

Qəm yükün çəkənlər dərbədər imiş, 

Bilmirəm bu yükü çəkim, çəkməyim? 

 

Həyatda əksiyim, kəmim yoxdu ki, 

Səsim elə zildi, bəmim yoxdu ki. 

Çiynimdə qəm yükü, qəmim yoxdu ki, 

Bilmirəm bu yükü çəkim, çəkməyim? 

 

Qəm-kədər anlamaz hər bəy, hər ağa, 

Dərdimi söylədim bulağa, dağa. 

Çiynimdə özgənin yüküdür qağa, 

Bilmirəm bu yükü çəkim, çəkməyim? 

 

                                                                 2015 
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ƏLLİ İLİM 

 

Yenə də yaş gəlib yaşımın üstə, 

Bu əlli ömrümə düşərli ola. 

Duman çən olmasın başımın üstə, 

Ürəyim şadlana, sevinclə dola. 

 

Bağçamda gül əkdim, ağac bitirdim, 

Nə qədər çağladım bu əlli ildə. 

Mən ata itirdim, ana itirdim, 

Nə qədər ağladım bu əlli ildə. 

 

Min düşmən qolumu əyə bilmədi, 

Bir qardaş itkisi belimi əydi. 

Qəlbimdən bu dərdi kimsə silmədi, 

Bu dərd ürəyimdə yetişdi, dəydi. 

 

Bir anlıq sevinsəm, bir anlıq gülsəm, 

Ümman yaradaram, dəniz çağlayar. 

Dərdimi dənizə danışa bilsəm, 

Dağ kimi dərdimə, dəniz ağlayar. 
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Sevinc bir anlıqdı, qəmdi bu dünya, 

De kim daşıyacaq bu qəm yükünü. 

Nizamı pozulub, kəmdi bu dünya, 

Düzəldə bilmədim bu kəm yükünü. 

 

Nə qəm ki, sözümü deyə bilmişəm, 

Deyə bilmişəm ki, ağ ağdı qağa. 

Hər yerdə, hər zaman haqqı demişəm,  

Təpə düzdən uca, dağ dağdı qağa. 

 

                                                    2014 
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BELƏ OLUR 

 

Çöllər çəmən olur, çiçəklər açır, 

Yağır yaz yağışı, yaz belə olur. 

Quşlar qatarlanıb, soyuq yer seçir, 

Durna belə olur, qaz belə olur. 

 

Hər donu bəyənmir, hər donu geymir, 

Çəkirəm nazını, xətrimə dəymir. 

Məni sevə-sevə, sevirəm demir, 

Ədalı gözəldə, naz belə olur. 

 

Hər kim musiqini duya, zövq ala, 

Hər çalan Habil tək kamança çala. 

Vaqif məktəbini oxuyun bala, 

Vakal belə olur, caz belə olur. 

 

Sazı dınqıldadıb, başı qatmayın, 

Sazı başa çəkib, baş oynatmayın. 

Siz Dədə Şəmşirin sazın atmayın, 

Aşıq belə olur, saz belə olur. 

                             23. 01. 2015 
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KÖÇ EDİB KƏNDƏ GƏLİN 

 

Mən bilmirəm a dostlar, nə görmüsüz şəhərdə, 

Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 

Kənddən köçüb düşən var, bir bəladan min dərdə, 

Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 

 

Mən də kənddə yazmışam  çox şeir, qəzəlləri, 

Elə kənddə görmüşəm nazənin gözəlləri. 

Bilirəm ki, can alır şəhərin gözəlləri, 

Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 

 

Mən alışa bilmədim şəhərin tüstüsünə, 

Qışında küləyinə, yayında istisinə. 

Baxın, ömür yarıdı, zaman gedir tərsinə, 

Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 

 

Kəndimizdə hər tərəf yaşıl çəmən, gül çiçək, 

Bağımda yüz ağac var, gül açıb ləçək-ləçək. 

Gəl mənim cənnətimə, qağam şəhərdən əl çək, 

Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
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Yovşan gülü, it burnu, dərmanlar ormanıdı, 

Kənddə bitən çayımız min dərdin dərmanıdı. 

Sizə can əmanətdi, bu tanrı fərmanıdı, 

Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 

                                                                

02.04.2016 
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YAZIM, YAZMAYIM? 

(Şair dostum Qəşəm Nəcəfzadəyə) 

 

Oğul fəryadıdır "Ay vətən" şeiri, 

Vətən vuqarımdı, yazım, yazmayım?! 

Doğmadır vətənin hər qarış yeri, 

Dövlətim, varımdı, yazım, yazmayım?! 

 

Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Laçınım, 

Cəbrayıl, Xocalı, canımdı, canım. 

Ağdam, Kəlbəcər də qaynayan qanım, 

Dərdim, qubarımdı, yazım, yazmayım?! 

 

Bu həsrət, bu hicran olmayaydı kaş, 

Həsrətli gözlərdə qurumur ki yaş. 

Səninlə Şuşaya gedərik qardaş, 

Arzum, muradımdı. yazım, yazmayım?! 

 

Ev nədi, daxmanı yozanlar da var, 

Ayağın altını qazanlar da var. 

Bir quru sağola yazanlar da var, 

Xəcalət, arımdı, yazım, yazmayım?! 
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Sönməyən bir ocaq, can Azərbaycan, 

Torpağın alacaq, can Azərbaycan. 

Tam, butöv olacaq, can Azərbaycan, 

Arzum, diləyimdi, yazım, yazmayım?! 

 

                                 28.07.2015 
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OLMUR 

 

Məzarın mənimçün pərişan yeri, 

Şəklin baş daşında bir nişan yeri. 

Boş qalıb dünyada bir insan yeri, 

Ay ata, o yerin dolmur ki, dolmur. 

 

Ürəyin dağ boyda, başında ağ dən, 

Kasıbla çörəyi tən bölərdin, tən. 

Elə gül əkmisən ürəklərdə sən, 

Çiçəyi, ləçəyi solmur ki, solmur. 

 

Mənə öyüd verib, məni mən etdin, 

Ruhumu bədəndən qoparıb getdin. 

Getdin, gülüşümü aparıb getdin, 

Ürəyim, ürəkdən gülmür ki, gülmür. 

 

Çalışdım, bir sağ ol almaq üçün mən, 

Sən tək yaddaşlarda qalmaq üçün mən. 

Sən kimi ağsaqqal olmaq üçün mən, 

Saçımı ağartdım, olmur ki , olmur. 

                                                     15.03.2016 
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BAHAR BAYRAMINIZ  

MÜBARƏK OLSUN 

 

Yenə də gül açıb dağ bənövşəsi, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

Hər güldə, çiçəkdə yazın nəfəsi, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

 

Çərşənbələr xoş arzular diləyin, 

Od qalayıb qonşuları səsləyin. 

Səmənini yaz gününə bəsləyin,    

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

  

Kimlərdən küsmüsüz, gedin barışın, 

Yumurta döyüşü qurub, yarışın. 

Şənlik edib hər sevincə qarışın, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

  

Hər güldən, çiçəkdən bir ləçək üzün, 

Meyvə şirəsini camlara süzün. 

Hər nazi-neməti süfrəyə düzün, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

 



Mənim duyğum 
 

 95 

Aş bişirin, hər gələnə hay verin, 

Qonaq edin, şirni verin, çay verin. 

Papaq atan uşaqlara pay verin, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

 

Çərəz dolu süfrələri bol açın, 

Keçəl üçün, kosa üçün yol açın. 

Oynamağa dəvət gəlsə, qol açın, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

 

Niyyət edin, arzu edin, diləyin, 

Allahdan istəyin, dua eləyin. 

Hər evdə körpəyə beşik bələyin, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

 

Elçi gedən, bir gözəli ad etsin, 

Hər imkanlı, bir məzlumu şad etsin. 

Qoy Yaradan hər evi abad etsin, 

Bahar bayramınız mübarək olsun. 

 

                                             05.03.2016 
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       YERİ VAR 

 

Yenə gəldi fəsli bahar, 

Bu təqvimdə yaz yeri var. 

Hər tərəfdə nəğmə səsi, 

Musiqidə saz yeri var. 

 

Qız gəlinlər bulaq başda, 

Sudan gələn sürməli qız. 

Axar suya niyyət etmiş, 

Yerişində naz yeri var. 

 

Od qalanıb, tonqal yanır, 

Hamı əl-ələ oynayır. 

Kosa gəlib, keçəl hanı, 

Kim istəsə daz yeri var. 

 

Yazda quşlar köç eyləyir, 

İsti yerdən, soyuq yerdən. 

Quş qatarı görmək üçün, 

Durna yeri, qaz yeri var. 

 

               09.03.2016 
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ŞEYTANA LƏNƏT OLSUN 

 

Allahıma sığınıb, 

Şeytanı çaşdırmışam. 

Nəfsimi diri-diri, 

Torpağa basdırmışam. 

Dəli şeytan nə dedi, 

Mən ona tənə dedim. 

Gəlib gözümə girən, 

Şeytanı lənətlədim. 

Lənət deyib qovuram, 

Qapıya çıxıb, qalır. 

O həyasız qapıda, 

Əlimi sıxıb qalır. 

Əlimdə şeytan əli, 

Şeytana lənət olsun. 

 

Adam çildində gəlir. 

Bəzən çaşıb qalıram. 

İnsan ilə şeytanın, 

Yerini səf salıram. 

Şeytan şirin danışır, 

Dili də şirin olur. 

Dili ilə qazdığı, 
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Quyu da dərin olur. 

İnanın ki görmüşəm. 

Tülkünü həccə gedən. 

Yalan deyib dilini, 

Bal edən, şəkər edən. 

Ağzında şeytan dili, 

Şeytana lənət olsun. 

 

Mən o dəli şeytanın, 

Fitnəsinə getmərəm. 

Sözünə qulaq asıb, 

Dediyini etmərəm. 

Gəlib bu yaşa çatdım 

Qorudum imanımı. 

Allaha bağlamışam, 

Hər zaman gümanımı. 

Bəzən səbrim tükənir. 

Hövsələdən çıxıram. 

Əsəbimi, hirsimi, 

Ürəyimə sıxıram. 

Onda deyirəm dəli, 

Şeytana lənət olsun. 

                                    27.02.2016 
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OD İLƏ OYNAMA 

 

Yatmış bir vulkanam, oyanmağım var, 

Arada yanmağım, dayanmağım var. 

Hələ öz içimdə bir yanmağım var, 

Od ilə oynama, oyatma məni. 

 

Sən ata balası, mən bir yazaram, 

Qurduğun oyunda sanma azaram. 

Sənə öz əlinlə quyu qazaram. 

Od ilə oynama, oyatma məni. 

 

Aldanıb kələyə düşə bilərsən, 

Ələnən ələyə düşə bilərsən. 

Qurduğun tələyə düşə bilərsən, 

Od ilə oynama, oyatma məni. 

 

Sən məni çətinə sala bilməzsən, 

Salsan da yerində qala bilməzsən. 

Qələmi əlimdən ala bilməzsən, 

Od ilə oynama, oyatma məni. 
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Məni düz bilirlər, səni yalançı, 

Məni ədalətli, səni talançı. 

Mən qələm əhliyəm, sənsə palançı, 

Od ilə oynama, oyatma məni. 

 

Dostuma gözümdən, yağ verənəm mən, 

Ona bağça verən, bağ verənəm mən. 

Düşmən ürəyinə dağ vuranam mən, 

Od ilə oynama, oyatma məni. 

 

Qəlbimə dəyənin naləsi gələr, 

Belinə yük gələr, şələsi gələr. 

Başına Allahın bəlası gələr, 

Od ilə oynama, oyatma məni. 

 

                           21.02.2016 
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            YALANDI 

 

Kim kimə söyləsə can sənə qurban, 

Can elə şirindi, qurban yalandı. 

Ömür tamamında ağrıyarsa can, 

Təbibin verdiyi dərman yalandı. 

 

Hamı danışanda mələk kimidi, 

Bu dünya ələnən ələk kimidi. 

Əcəlin gəlişi fələk kimidi, 

Ömür bitən anda, zaman yalandı. 

 

Dünyanın neməti, nazı Allahın, 

Baharı Allahın, yazı Allahın. 

Ömrümə yazılan yazı Allahın, 

Bəndənin verdiyi fərman yalandı. 

 

                                          10.02.2016 
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GÖZÜMDƏN DÜŞÜR 

 

Gözüm hər şeydən uca, 

Göydə, asimandadı. 

Ən uca dağ başında, 

Çəndədi, dumandadı. 

Gözlərimdə hər nə var, 

Düşə bilər bir anda. 

Göylərdə topa-topa, 

Buludlar toqquşanda, 

Şimşək gözümdə çaxır, 

Yağış gözümdən düşür. 

 

Gözlərim ürəyimin, 

Görünən aynasıdı. 

Mənim qəlbimi didən, 

Məzlumun göz yaşıdı. 

Yuxum ərşə çəkilir, 

Onu qəmli görəndə. 

Eşqi nakam olanı, 

Gözü nəmli görəndə. 

Gözlərimə yaş gəlir, 

Damla gözümdən düşür. 
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Sevgi başımın tacı, 

Ürəyin cövhəridi. 

Ömrümün gecələri, 

Açılan səhəridi. 

Sevginin işiğından, 

Gözümə nur saçılır. 

Yumuram gözlərimi, 

Bəzən gözüm açılır. 

Xəyanəti görəndə,  

Sevgi gözümdən düşür. 

 

Biz adəm övladıyıq, 

Dost olaq, qardaş olaq. 

Dərdimizi bölüşək, 

Qoruyaq sirdaş olaq. 

İnsanı tanımadım, 

Hələ mən bu yaşımda. 

Mən görmək istəmədim, 

Dostumda, tanışımda. 

Hiylə, kələk görəndə, 

İnsan gözümdən düşür. 
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Elə bil ki, bu dünya, 

Bir gözünü bağlayıb. 

Ədaləti, haqqı da, 

Bağlı gözdə saxlayıb. 

Bu səbəbdən dünyada, 

Nahaq qanlar tökülür. 

Gözümüzün önündə, 

Haqqın evi sökülür. 

Ədalət pozulanda, 

Dünya gözümdən düşür. 

 

                               12.02.2016 
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ŞAİRLƏR AZAD OLMUR 

 

Görüb bəxtəvər demə, 

Təbi gələn insana. 

Bəxtəvər deməzlər ki, 

Üzü gülən insana. 

Girə bilsən qəlbinə, 

İçindəki oda bax. 

Dərd əlindən alışan, 

Püskürən vulkana bax. 

Şair qəlbi dənizdi, 

Coşan dalğası olur. 

Göydəki bulud kimi, 

Gah boşalır, gah dolur. 

Göydə şimşək kimidi. 

Toqquşsa çaxa bilər. 

O lal axan çay kimi, 

Sakitçə axa bilər. 

Ürəyi sözlə dolu, 

İçi məhbəs kimidi. 

Təbi azad olsa da, 

Özü məhbus kimidi. 

Hər sözü deyə bilmir, 

Desə baş əyə bilər. 
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Desə bir vətəndaşın, 

Qəlbinə dəyə bilər 

Bəzən baxıb görürsən, 

İçində  od qalandı. 

Kim desə ki şairlər, 

Azad olur, yalandı. 

Şairlərin qurduğu, 

Xəyallar azad olur. 

O icazəsiz gələn, 

Allah elçisi kimi. 

Gəlib çiyninə qonan, 

İlham pərisi kimi. 

Mələklər azad olur, 

Şairlər azad olmur. 

 

                   04.02.2016 
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ŞEİR YAZMAQ İSTƏMİRƏM 

 

Qışqırma ay qağa, söz eşidilmir, 

Bu dağdan o dağa söz eşidilmir. 

Ocağdan ocağa söz eşidilmir, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 

 

İndi ətir vardı, gül qoxuyan yox, 

Corabı nənəm tək ta toxuyan yox. 

İndi kitab alan, söz oxuyan yox, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 

 

Söz əhli evlənən cütdən danışır, 

Sonra da boşanan kütdən danışır. 

Bəzən efirlər də lütdən danışır, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 

 

Oğrular öldürür ta doğruları, 

Gözəl ovsunlayır, göz oğruları. 

İndi də tapılıb söz oğruları, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 
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Söz ilə alışan odam, ocağam, 

Közümlə yanaram, kül olacağam. 

Yazmaram, içimdə söz boğacağam, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 
 

Yenə də ceyranlar  düzdə görünür, 

Qışın soyuğu da büzdə görünür. 

İndi gözə girən, üzdə görünür, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 
 

Vaxtsız ölümə də əcəl deyirlər, 

Arada qocalar qəzəl deyirlər. 

Gözəllər nə yazır, gözəl deyirlər, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 
 

Nədən qara telə dən düşür indi, 

Cavanlar tez küsür, tez coşur indi. 

 Hamı siyasətə baş qoşur indi, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 
 

Ölçülsə, kəfən də arşına düşər, 

Yazdığım, bir məzar daşına düşər. 

Daş olub kiminsə başına düşər, 

Daha şeir yazmaq istəmirəm mən. 
 

                                 01.02.2016 
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         AZADLIQ 

 

Yenə göylərdən yağan, 

Qar ayağıma düşüb. 

Bir ağacam, budağam, 

Qar budağıma düşüb. 

Topa-topa buluddan, 

Dənə-dənə ayrılıb, 

Göylərdə rəqs edirlər. 

Elə bil sevinirlər. 

Azadlıq axtarırlar, 

Elə göyün üzündə. 

Uçurlar sağa, sola, 

O, göylərin üzündə, 

Azad ola bilməyən, 

Uçan qar dənələri, 

Düşür yerin üzünə. 

Girir yerin gözünə. 

Azadlıq arzusuyla, 

Qar da yerə gəlmişdi. 

Gəlib bu yeri görüb, 

Arzuları dəyişdi. 

Yerdə azad olmayan, 

Qar da heyrətdən donur. 
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Ona soyuq tər gəlir. 

Bir az da buza dönür. 

Bir az yerin istisi. 

Bir az göyün istisi, 

Qarı suya döndərir, 

Yer altına göndərir. 

Qar da orda bilər ki, 

Yerin altı məzardı. 

Bu dünya bir məhbəsdi. 

Azadlıq məzardadı. 

 

                      26.01.2016 
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DÜNYA YAMAN ÇALXALANIR 

 

Zaman hər şeyi ovudur, 

Dərdi zamana buraxın. 

Namərdləri geri çəkin, 

Mərdi meydana buraxın. 

 

Çətin gündə, yaman gündə, 

Hamı bir olsa yaxşıdı. 

Umidimiz, imanımız, 

Elə pir olsa yaxşıdı. 

 

Ellə gələn dərd ovular, 

Yetər ki, dərd eyləməyək. 

Şeytan qapıdan qovular, 

Şeytana mərd söyləməyək. 

 

Bizə gəl-gəl deyənlərin, 

Çörək verən əli olmaz. 

Vətənə qarşı çıxanın, 

Döyünən ürəyi olmaz. 
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Evin sirrin yada vermə, 

Qonşu bilsə, lağ edəcək. 

O, qonşuya çox üz vermə, 

Səni tağ, yaltağ edəcək. 

 

Biz bir evik, bir dövlətik, 

Dünyanın bir parçasıyıq. 

Dövləti babamız qurub, 

Biz də onun balasıyıq. 

 

Çətin gündü, bu sınağda, 

Qarşımıza dağ çıxacaq. 

Biz rəhbərə dəstək olsaq, 

Hər kim üzü ağ çıxacaq. 

 

Dövlət bizə əmanətdi, 

Qoruyaq bu əmanəti. 

Vətən oğlu bağışlamaz, 

Namərdliyi, xəyanəti. 

 

Dünya yaman çalxalanır, 

Nehrədə ayranı qalıb. 

Allah qurduğu dünyanı, 

Gör bəndə nə günə salıb. 
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Allahın adi bəndəsi, 

Dünyaya meydan oxuyur. 

Bəlkə  dünyanın sonudu, 

Xoruz o başdan oxuyur. 

 

                                 23.01.2016 
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              DƏRD 

 

Çiynimdə yüküm ağırdı, 

Mən dərdi, dərd məni çəkir. 

Dağ tək dözüb, dağ olsam da, 

Dağ dumanı, çəni çəkir. 

 

Özgəsinin daş atdığı, 

İt də gəlib məni qapır. 

Dərd özü də darıxanda, 

Zalım gəlib məni tapır. 

 

Elə bil mənə vurulub. 

Sanır ki, dərd aşiqiyəm. 

Anlamır, başa düşmür ki, 

Mən dərd yox, mərd aşiqiyəm. 

 

İstəyirəm ki, yol gedim, 

Dərd gəlir yoluma çıxır. 

Mən ondan üz döndərirəm, 

Sağıma, soluma çıxır. 
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Bəlkə məni ovsunlayıb, 

Bu dərddən qaça bilmirəm. 

Gəlib lap gözümə girir, 

Gözümü aça bilmirəm. 

 

Mənsiz dərdin dərdi olur, 

Çəkə bilmir, dara düşür. 

Görüşümə gələn günü, 

Təqvimimə qara düşür. 

 

Gəlib mənimlə dərdləşir, 

Elə bil ki, sevglimdi. 

Sevgisi ötəri deyil, 

Lap sevən qadın kimidi. 

 

Elə bil elçi gəlmişdi, 

Hə deyiblər, məni alıb. 

Dərd ilə yola getmirəm, 

Çarəm boşanmağa qalıb. 

 

                        22.01.2016 

 

 



Etibar Vəliyev 

 

 116 

 

AĞSAQQAL SÖZÜNƏ  

EHTİYACIM VAR 

 

Müdrik insanların sorağındayam, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 

Narahat dünyanın fərağındayam, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 

 

Mən haqq aşiqiyəm, düzün acıyam, 

Söz ilə alışan közün acıyam. 

Söz qaynar bulağdı, sözün acıyam, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 

 

Söz mənim ümidim, söz kəsərimdi, 

Söz mənim təbimdi, söz əsərimdi. 

Söz mənim dərmanım, dərdisərimdi, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 

 

Allaha bağlandım, nitqim söz ilə, 

Allah kəlamını gətirdim dilə. 

Kim sözdən doyubsa, mənimsə hələ, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 

 



Mənim duyğum 
 

 117 

Özüm söz bişirən yanan təndirəm, 

Sözün ahəngiyəm,səsəm, hənirəm. 

Qapı-qapı gəzib, söz dilənirəm, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 
 

Bilinmir kim kimə göz atır indi, 

Şeytan da ortaya köz atır indi. 

Hamı bir birinə söz atır indi, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 
 

Sözə meydan açıb, yarışan da var, 

Hər sözə söhbətə qarışan da var. 

Arada yamanla barışan da var, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 
 

Əvvəl şərik olan, təni bəyənmir, 

Sənə qardaş deyən, səni bəyənmir. 

Yetən mənəm deyir, məni bəyənmir, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var 
 

Ağıl yaşda deyil, ey dili qafil, 

Nə yaş önəmlidi,nə ay,nə də il. 

Mənim ta saçlarin rənginə deyil, 

Ağsaqqal sözünə ehtiyacım var. 

                                   20.01.2016 
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OLAR 

 

Varlı sözə gəlməz, kasıb da gözə, 

Kasıb hər əzaba gərək ki dözə. 

Yalançı istəməz gəlsin üz-üzə, 

Gələrsə ortada qalmaqal olar. 

 

Kim pula əl çirki deyir, yanılır, 

Varlı eşidilir, varlı anılır. 

Kasıbın dediyi çox vaxt danılır, 

Kasıb dərd anlayar, əhli hal olar. 

 

Kasıbın qəlbinə hələ dəyən var, 

Varlıya ağsaqqal, qardaş deyən var. 

Varlının kal sözün bal tək yeyən var, 

Vaxtsız düşən meyvə dəyməz, kal olar. 

 

Yayın bu dünyaya həqiqət sözün, 

Yaman yuxuları yaxşıya yozun. 

Yalanı lüğətdən çıxardın, pozun, 

Acı həqiqətin sonu bal olar. 

 

                                     15.01.2016 
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  NİYƏ SEVMİRİK? 
 

Biz niyə sevmirik iki üzlünü, 

Bir baxın, hər kimin iki üzü var. 

İki əlimiz var, iki əlliyik, 

Əlin əyrisi var, əlin düzü var. 
 

İki ayaq üstə yeriyirik biz, 

İki ayaq girməz ta bir başmağa. 

İki gözümüz var qaralı, ağlı, 

Hər nəyi istəsək görüb, baxmağa. 
 

İki qulağımız duyur, eşidir, 

Səsin ahəngini, bəmi, zilini.  

Tanrının çəkdiyi qələm belədi, 

O belə yaradıb insan rəsmini. 
 

Allahın ən böyük əsəri, insan, 

İnsanı sevməmək, özü günahdı. 

Sevək insanları, iki üzlünü, 

Bəlkə imanlıdı, gümanı çaşıb. 
 

Bəlkə gümanını itirib gəlib, 

Çalış ki, onu da gümanə gətir. 

Bəlkə imanını itirıb gəlib, 

Bacarsan, onu da imanə gətir. 

                  13.01.2016 
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      ZƏLİMXANI İTİRDİK 
 

Bu nə xəbər, bu nə kədər, bu nə qəm, 

Donub dayanmışam, sanki heykələm. 

Mənimlə ağlayır bu cansız qələm, 

Sözün ağasını, xanı itirdik. 

Zəlimxanı, Zəlimxanı itirdik. 
 

O bir zirvə idi, o bir dağ idi, 

Söz onun dilində bir bulağ idi. 

Başı uca idi, üzü ağ idi. 

Ona can demişdik, canı itirdik, 

 Zəlimxanı, Zəlimxanı itirdik. 
 

O sözün ustadı, birinci idi, 

O söz aşiqinin sevinci idi. 

Ləl idi, durr idi, bir inci idi, 

Tanrı verən o duhanı itirdik. 

Zəlimxanı, Zəlimxanı itirdik. 
 

Cismini itirdik, sözü qalacaq, 

Şeirinin ləzzəti, düzü qalacaq. 

Ürəklər dağlayan közü qalacaq, 

Söz sehirli bir insanı itirdik. 

Zəlimxanı, Zəlimxanı itirdik. 

                 09.01.2016 
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           GÖRMƏDİM 

 

Çox öymə özünü, baxmam yaşına, 

Dön vətənin torpağına, daşına. 

Çox çəkmə özünü dağın başına, 

Mən dağdan gəlirəm, səni görmədim. 

 

Bu gün məqamınla öyünmə qağam, 

Demə ki sağlamam, demə ki sağam. 

Demə zirvədəyəm, demə ki dağam, 

Başında dumanı, çəni görmədim. 

 

Mütləq bir yoxuşun enişi olur, 

Dünyaya gələnin gedişi olur. 

Hər kimin başında vərdişi olur, 

Başında ağaran dəni görmədim. 

 

Dedin sayılıram, sayını gördüm, 

Sən özünü öydün, dayını gördüm. 

Danışdın, arxanda ayını gördum, 

Mənəm-mənəm gördüm, məni görmədim. 

 

                             08.01.2016 

 



Etibar Vəliyev 

 

 122 

 

NƏ GÖZƏL ÜRƏYİN VAR 

(Gözəl dostum və xeyriyyəçi insan 

 Ayaz Məmmədova ithaf edirəm.) 

 

Nə gözəl ürəyin var sənin qardaş, 

Bir əlində dəmir, bir əlində daş. 

Dəmiri o daşa vur yavaş-yavaş, 

Dünya dəmir üstə, daş üstündədi. 

 

Narahat dünyanın yuxusu qaçıb, 

Elə bil çiçəyin qoxusu qaçıb. 

Dar gündə dostların çoxusu qaçıb, 

Sanki yeri yaşdı, yaş üstündədi. 

 

Dost ilə açmışıq neçə sabahı, 

İçimizdən keçib fəryadı, ahı. 

Bəzən də görmüşük, dostun tamahı, 

Kabab üstündədi, aş üstündədi. 

 

Gözəldi bu ömrün çoxu, azı da, 

Ədalı gözəlin işvə, nazı da. 

Tanrının yazdığı alın yazı da, 

Gözün üstündəki qaş üstündədi. 
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Qoy kimsə sormasın, neçədir yaşım, 

Qoy olsun yonduğun daşın, baş daşım. 

Mənim Ayaz dostum, əziz qardaşım, 

Yerin ürəyimdə, baş üstündədi. 

 

                                                 05.01.2016 
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BU DÜNYANIN QARA DAŞI GÖYƏRƏR 

(Ustad şair Musa Yaqubun  

“Bu dünyanın qara daşı göyərməz” şeirinə nəzirə) 

 

Tanrı ol deyərsə, daş da göyərər, 

Gözlərdən süzülən yaş da göyərər. 

Baharda göyərən, qışda göyərər, 

Bu dünyanın qara daşı göyərər. 

 

Olmazla getməsək, ol ilə getsək, 

Sağı boş buraxsaq, sol ilə getsək. 

Tanrı buyurduğu yol ilə getsək, 

Bu dünyanın qara daşı göyərər. 

 

Hamı namaz qılsa, ibadət etsə, 

Mömünlər Kəbəni ziyarət etsə. 

Bəşər haqq yolunda şəhadət etsə, 

Bu dünyanın qara daşı göyərər. 

 

Hələ çox göyərər o cığır, o iz, 

Hələ çalxalanar tufanlı dəniz. 

Bəlkə sağlığımda, bəlkə də mənsiz, 

Bu dünyanın qara daşı göyərər. 
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Ocaq yanar, o daşlaşan daş qalar, 

Ümidini itirməyən baş qalar. 

Qiyamətə məsum gözlər yaş qalar, 

Bu dünyanın qara daşı göyərər. 

 

Gün gələr məzlumlar daha güləcək, 

Yer üzü onu şah, ağa biləcək. 

Gün gələr Sahibi Zaman gələcək,  

Bu dünyanın qara daşı göyərər. 

 

                                             03.01.2016 
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MƏN SÖZÜN AĞASI, SÖZÜN QULUYAM 

 

Bir məsum baxışam, işıqlı gözəm, 

Mənə toxunmayın, közərən közəm. 

Silahı neynirəm, alovlu sözəm, 

Mən sözün ağası, sözün quluyam. 

 

Bir sönən ocağa köz versəm, yetər, 

Bir könül bağından gül dərsəm, yetər. 

And-aman etmədən, söz versəm, yetər, 

Mən sözün ağası, sözün quluyam. 

 

Sən mənə fikrini ahəstədən de, 

Ya sağlam bədəndən, ya xəstədən de. 

Yeni bəstələnmiş bir bəstədən de, 

Mən sözün ağası, sözün quluyam. 

 

Sözümü çörəklə, düz ilə kəsin, 

Belə tez kəsməyin, yüz ilə kəsin. 

Başımı kəsəndə söz ilə kəsin, 

Mən sözün ağası, sözün quluyam. 
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İçimi yandıran köz əyər məni, 

Bir ahu baxışlı göz əyər məni. 

Dəmir əyə bilməz, söz əyər məni, 

Mən sözün ağası, sözün quluyam. 

 

Şah kimi gəzdirdim, o çiynimdədi, 

Elə bəslədim ki, bir biçimdədi. 

Söz məndən ucadır, söz içimdədi, 

Mən sözün ağası, sözün quluyam. 

                                            

                                                      21.12.2015 

              

 

                     *** 

                    (Qəşəm Nəcəfzadəyə) 

Dözürük dünyanın qəmli oynuna, 

Dağlar çiynimizdə qəmi dəlibdi. 

Qəm yükünü çəkən dağlar qoynuna, 

Söz yükünü çəkən şair gəlibdi. 
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BAĞLIDI 

 

Dünya kimə geniş, kiməsə dardı, 

Kimsəyə vəfasız, kimsəyə yardı. 

Hər kimə yazılmış bir yazı vardı, 

Ömür çoxa bağlı, aza bağlıdı. 

 

Gülməsən, səninlə gülmür ki dünya, 

Sevməsən dərdini silmir ki dünya. 

Sevən aşiqini bilmir ki dünya, 

O da bir ərköyün naza bağlıdı. 

 

İnsan bu dünyada imana bağlı, 

Bu gündən sabaha gümana bağlı. 

Dağlır çənə bağlı, dumana bağlı, 

Bir bənövşə ömrü yaza bağlıdı. 

 

                                  14.12.2015 
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YENƏ XƏZƏR CAN  ALDI 

 

Amansız dalğalarla, 

Yenə xəzər can aldı. 

Tufan, fırtınalarla, 

Canlar baş-başa qaldı. 

Yerdən aman istədi. 

Göydən aman istədi, 

Zalım olan fələkdən,  

Bir az zaman istədi. 

Zaman özü də dardı, 

Gözlə qaş arasında. 

Can qalsa, ruh qalammaz, 

İki daş arasında. 

Neçə igid, ərəni, 

Neçə can aldı fələk. 

Ahlar göyə çəkilir, 

Bu dərdə dözən gərək. 

Dözümüm göylərdədi, 

Dözüm dara çəkilib. 
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      ... 

Vermə efirə qardaş, 

O, ağlayan gözləri. 

İçimi yavaş-yavaş, 

Parçalayan sözləri. 

Bir ananın ahına, 

Bir ata fəryadına, 

Ürəyim dözə bilmir, 

Uşağın göz yaşına. 

Bu dərd qəlbimi dəlib. 

Gözlərimə tor gəlib. 

Gözlərim göylərdədi, 

Gözüm dara çəkilib. 

             ... 

Hansı sözlə ovudum, 

Mən ananı, balanı. 

Hansı sözlə ovudum, 

Eşqi nakam qalanı. 

Necə söz alım deyim, 

Başın sağ olsun ata. 

Dünya fani dünyadı, 

Başın sağ olsun ana. 

Bu dərd elin dərdidi. 

Nakam gəlin dərdidi. 



Mənim duyğum 
 

 131 

Dərdi yeyə bilmirəm, 

Sözü deyə bilmirəm, 

Xəttim qara çəkilib, 

Sözüm göyə çəkilib, 

Sözüm yerə düşməyir, 

Sözüm dara çəkilib. 

                       ... 

Ta dənizə getmərəm, 

Dənizdə közüm qalıb 

Sözümü bitirmərəm, 

Dənizə sözüm qalıb. 

 

Sözüm dənizdə deyil, 

Gözüm dənizdə deyil. 

Dəniz mənə od vurub, 

Közüm dənizdə deyil. 

 

Közüm alov-alovdu. 

Bu nə od, nə yalovdu. 

Bu dəniz köz ocağı, 

Dəniz tordu, tilovdu. 
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Sözüm dara çəkilib. 

Gözüm dara çəkilib. 

Tüstüm göyə ucalıb, 

Közüm dara çəkilib. 

                                 07.12.2015 
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PAYIZ YAĞIŞI 

 

Göy üzü yenə də qara dumandı, 

Yağış da çıləyir xeyli zamandı. 

Ta torpaq da doyub, yağma amandı, 

Bu payız yağışı qorxudur məni. 

 

Bir belə yağırsa, həddi aşacaq, 

Süzülər çaylara, çaylar daşacaq. 

Üz tutub Allaha, göyə əl açaq, 

Bu payız yağışı qorxudur məni. 

 

Allahın yağışı  yerinə düşər, 

Qorxu ürəyimin telinə düşər. 

Cocuqlar yağışın selinə düşər, 

Bu payız yağışı qorxudur məni. 

 

Küləyi görmüşəm, yeli görmüşəm, 

Elləri aparan seli görmüşəm. 

Elə hər ikisin dəli görmüşəm, 

Bu payız yağışı qorxudur məni. 
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Hələ unutmayıb ellər Saranı, 

Hələ də səsləyir dillər Saranı. 

Payızda aparıb sellər Saranı, 

Bu payız yağışı qorxudur məni. 

 

                                   06.12.2015 
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TƏBİM 

 

İlahidən təbim gəlir, 

Payına qurban olaram. 

Bu yerinə, günəşinə,  

Ayına qurban olaram.           

Təbim mənim qəm daşımdı, 

Təbim mənim sirdaşımdı. 

Şah damarımda qanımdı, 

Hələ yatmış vulkanımdı. 

Təbim mənə, Allah verən, 

Qərarımdı, fərmanımdı. 

İçimdəki ağrılara, 

Tanrı yazan dərmanımdı. 

İlahinin göndərdiyi, 

Mələklərin gətirdiyi, 

Göydən gələn ilhamımdı. 

Mənim ikinci canımdı. 

Bilmirəm ki, o hardadı. 

Canımdadı, içimdədi, 

Ürəyimdə qanımdadı, 

Beynimdədi, gözümdədi, 

Dilimdədi, sözümdədi. 

Ciyərimdə, içimdədi. 
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İçimdədi, içimdədi, 

Onunçun içim göynədi. 

Təbim mənim durr-incimdi. 

Təbim mənim sevincimdi. 

Ya duamdı, ya ahımdı, 

İçimdəki Allahımdı. 

Tərk etmir ki, bir an məni,  

Saya almır duman, çəni. 

Gah sakitdi, gah çoşqundu. 

Gəlişi də bir yuxudu. 

O yuxunu tərk etmirəm. 

Hələ onu dərk etmirəm. 

Qələmimi dəyişirəm, 

Yazıb, varaqı deşirəm. 

İçimdən çıxıb getməyir, 

Təbim məni tərk etməyir. 

Gah ayıqdı, gah da xamdı, 

Elə bil qara çuxamdı. 

Yuxumu əlimdən alır, 

Sözümü dilimdən alır. 

Canım, ruhuma bağlı, 

Təbim ruhuma bağlı. 

Nə sevincdi, nə kədərdi. 

Ömrü də ömrüm qədərdi. 
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Bu üzüm, xalqa doğrudu, 

Bu qəlbim, haqqa doğrudu. 

Qəlbim, həyacan verəndə, 

Son nəfəsdə can verəndə. 

Təbim məni qucar, qucar, 

Ruhum ilə göyə uçar. 

                                     

                                    25.11.2015 
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***                

Şuşa həsrətiylə yanarkən ürək, 

Bakıya yolumu kəsdilər Allah ! 

Dedim qucaq açaq, əl ələ verək, 

Elə bil qolumu kəsdilər Allah ! 

 

Söz ilə yükləndim, yolum Bakıdı, 

Gücüm qüvvətimdi,qolum Bakıdı. 

Sağım da Bakıdı, solum Bakıdı, 

Sağımı, solumu, kəsdilər qardaş. 
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NƏ OLAR 

 

Bu dünya malına tamah etməsək. 

Görəsən nə olar, nə olar axı? 

Şeytanın getdiyi yolu getməsək. 

Görəsən nə olar, nə olar axı? 

 

Allaha sığınıb imanə gəlsək, 

Coşqun dəniz kimi ummanə gəlsək. 

Gözəl arzularla gümanə gəlsək, 

Görəsən nə olar, nə olar axı? 

 

Dosta kələk gəlib, ayaq çəkməsək, 

Dosta dayaq olub, dayaq çəkməsək. 

Paxıllıq toxumun yerə əkməsək, 

Görəsən nə olar, nə olar axı? 

 

Hər gün namaz qılsaq,sayla bölməsək, 

Vətəni dənizlə, çayla bölməsək. 

O taylı bu taylı, tayla bölməsək, 

Görəsən nə olar, nə olar axı? 
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Vurulmasaq hər gözəlin qaşına, 

Hörmət etsək qocaların yaşına. 

Haralı deməsək vətəndaşına, 

Görəsən nə olar, nə olar axı? 

                                   

                                          26.10.2015 
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HARDAN  

BİLƏSƏN? 
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NAZINDAN ƏL ÇƏKMƏ 

 

Təbim gəlib, dayan gözəl, 

Sənə də bir şeir yazım. 

Söz vermişdim yaza qədər, 

Yaz gəlibsə, gərək yazım. 

 

Xoşdur mənə bir gözələ, 

Mən dübarə gözəl deyim. 

Sən tək gözəlin şəninə, 

Şeir deyim, qəzəl deyim. 

 

Mən də yazın aşiqiyəm, 

Yaz əhlinə nazı göndər. 

Bu şeirimi alan kimi, 

Sən də mənə yazı göndər. 

 

Baxdım yazda açan gülə, 

Dedim bu nərgiz, lalədi. 

Sənin kimi gözəl güldü, 

Gözləri də piyalədi. 
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Bağçada bir gül görmüşəm, 

Vallah ki, adın bilmirəm. 

O da sən tək naz eyləyir, 

Elə bil dadın bilmirəm. 

 

Elə sənə də, mənə də, 

Bahar fəsli yaz yaraşır. 

Bilirsənmi, sənin kimi, 

Gözəllərə naz yaraşır. 

 

Mən demirəm bu şerimin, 

Sətirlərində naz əkmə. 

Mən qələmdən əl çəkmərəm, 

Sən də nazından əl çəkmə. 

 

                                       01.04.2016 
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MƏNİ HƏSRƏTDƏ QOY 

 

Nə olar qarşıma çıxma sən Allah! 

Çıxma ki, mən səni unuda bilim. 

Son dəfə görüşüb vidalaşanda, 

Əlvida deməyə gəlmədi dilim. 

 

Görsən ki gəlirəm, yolunu dəyiş, 

Səni görməyəndə ağlaya bilim. 

Sonra da çarəsiz dərd əhli kimi, 

Sevən ürəyimi dağlaya bilim. 

 

Mənə baş yelləyib salam da vermə, 

Quru salamına tamarzı qalım. 

Məni həsrətdə qoy gül camalına, 

Həsrətin odundan qoy razı qalım. 

 

Sən girmə yuxuma, girmə sən Allah! 

Qaytarma pozulmuş yuxularımı. 

Sən bacara bilsən yaddaşımı poz, 

Unudum yozulmuş yuxularımı. 
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Səni görməyəndə gəzim, arayım, 

Ayağım sürüşüb daşa da dəysin. 

Sonra da yıxılım ayaqlarına, 

Ayağıma dəyən başa da dəysin. 

 

Yenə də qayıdım sən gedən yola, 

Səni, yolçu kimi gəzim, mələyim. 

Əllərimi açım göyün üzünə, 

Yenə Allahımdan səni diləyim. 

                                                            29.03.2016 

 

 

 



Etibar Vəliyev 

 

 146 

QİSMƏTİMİZ KƏNDƏ DÜŞDÜ 

 

Gözəl gördüm bülbül kimi, 

Tez açılan sünbül kimi. 

Yazda açılan gül kimi, 

Bənövşə tək bəndə düşdü. 

 

Söz soruşdum, söz oynatdı, 

Qaş oynatdı, göz oynatdı. 

Od içində köz oynatdı, 

Eşq adlı kəməndə düşdü. 

 

Əzbər olduq dillərdə biz, 

Səhər də biz, axşam da biz. 

Xəyal qurduq şəhərdə biz, 

Qismətimiz kəndə düşdü. 

 

                                            27.03.2016            
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MƏN SƏNİ HANSI GÜN  

SEVMƏMİŞƏM Kİ... 

 

Mən səni sevmişəm bir ömur boyu, 

Mən səni hansı gün sevməmişəm ki? 

Az qalıb edərik biz qızıl toyu, 

Mən səni hansı gün sevməmişəm ki? 

 

Bu sevgi günüdur, bilmirəm nədir, 

Bu günlər sevməyə bir bəhanədir. 

Eşqin müqəddəsdir, bir xəzinədir, 

Mən səni hansı gün sevməmişəm ki? 

 

Sən mənim çiçəyim, sən mənim gülüm, 

Yox elə günüm ki, ömrümdən silim. 

Söylə ömrum günüm, ey ayım, ilim, 

Mən səni hansı gün sevməmişəm ki? 

 

Bu dünya səninlə gözəldi mənə, 

Hər sözum şeirdi,  qəzəldi mənə. 

Dünən də bir dəstə gül verdim sənə. 

Mən səni hansı gün sevməmişəm ki? 
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ELƏCƏ BAXMAĞIN BƏSİMDİ MƏNİM 

 

Nə olsun yanıma gələ bilmədin, 

Eləcə baxmağın bəsimdi mənim. 

Nə sevinc pay etdin, nə də gülmədin, 

Eləcə baxmağın bəsimdi mənim. 

 

Qəlbimdə qan yükün silməsən belə, 

Mənimlə üz-üzə gəlməsən belə. 

Nələr çəkdiyimi bilməsən belə, 

Eləcə baxmağın bəsimdi mənim. 

 

Bəlkə xəbərim yox, özum-özumdən, 

Bəlkə incimisən adi sözumdən. 

Sən Allah gözünü çəkmə gözumdən, 

Eləcə baxmağın bəsimdi mənim. 

 

Səndən bölunməyən pay istəmirəm, 

Haray istəmirəm hay istəmirəm. 

Dəniz istəmirəm, çay istəmirəm, 

Eləcə baxmağın bəsimdi mənim. 
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SEVƏ BİLMƏDİM 

 

Sevgin ürəyimə hakim olmadı, 

Neyləyim, mən səni sevə bilmədim. 

İstədim bu yükü çəkim, olmadı, 

Neyləyim, mən səni sevə bilmədim. 

 

Sevəndə sinədə ürək oynayır, 

Gözlər seyrə düşür, nura boyanır. 

İnsan doğmalaşır, qan da qaynayır, 

Neyləyim, mən səni sevə bilmədim. 

 

Eşq vədəsiz gəlir, lal kimi gəlir, 

Yanağa düzülən xal kimi gəlir. 

Sevgi şəkər kimi, bal kimi gəlir, 

Neyləyim, mən səni sevə bilmədim. 

 

Gəl, can verən eşqimizə ağlayaq, 

Bu sevgidən bir xatirə saxlayaq. 

Son görüşdə bu söhbəti bağlayaq, 

Neyləyim, mən səni sevə bilmədim. 

  

                                               14.02.2016 
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QORUYA BİLMƏDİK 

 

Şəklini çəkmişdim, əlimdə qaldı, 

Sənə can dediyim, dilimdə qaldı. 

Xatirən ayımda, ilimdə qaldı, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 

 

Harda ayrılıq var, orda günah var, 

Bir nalə var, bir fəryad var, bir ah var. 

Sən də günahkarsan, mən də günahkar, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 

 

Mənimçün həqiqət, yalandı daha, 

Yandı ürəyimiz, dağlandı daha. 

Açılan bəxtimiz bağlandı daha, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 

 

Sevgimizi dildən-dilə yozdular, 

Neçə oyun, neçə tələ qurdular. 

Bəxtimizin yazısını pozdular, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 
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Bu sevgi gah acı, gah da ki, baldı, 

Gah coşqun dənizdi, gah da ki, laldı. 

Səninlə gerçəkdi, sənsiz xəyaldı, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 

 

Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim, 

Əynimə gen gəlir daha köynəyim. 

Səni unutmaqçün bilməm neyləyim, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 

 

Daha gül alaram, dərməyəcəyəm, 

Könlümü kimsəyə verməyəcəyəm. 

Daha tövbə edib sevməyəcəyəm, 

Qoruya bilmədik o, sevgini biz. 

 

                                       03.02.2016 
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                  BAXIN 

 

Bu necə baxışdı, bu necə gözdü, 

Sevgisi yanğıdı, alovdu, közdü.     

Kim yandı əridi, kimisi dözdü, 

Mən hələ yanıram, közümə baxın. 

 

Üzü ay üzlüdü, yanağı aldı, 

Bax belə gözələ can da halaldı. 

Hər sözü şirindi, şəkərdi, baldı, 

Gözələ yaraşan sözümə baxın. 

 

O mənim canımdı, o mənim tənim, 

O mənim sümbülüm, mənim süsənim. 

Mən ona baxıram, siz də ki mənim, 

Sevgidən alışan gözümə baxın. 

  

                                       21.01.2016 
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GƏL 

 

Bu nə sevgi, bu nə eşqdi, 

Dərdindən yata bilmirəm. 

Məcnun kimi nakam olub, 

Vusala çata bilmirəm. 

 

Hər gün baxıb surətinə, 

Lutfi camala bağlıyam. 

Bu vüsalın həsrətindən, 

Mən də ürəyi dağlıyam. 

 

Bu sevgi dağda doğulub, 

Dumana, çənəmi düşüb!? 

Bəlkə ədalət pozulub, 

Bu həsrət mənəmi düşüb!? 

 

Çox dedim gəl, gəl gözəlim. 

Bu həsrəti başa vuraq. 

İki ürək daş bağlayıb, 

Elə daşı daşa vuraq. 
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Gəlib girdin ürəyimə, 

Ürəyimə əlim çatmır. 

Elə yatmısan dilimə, 

Yeməyə də dilim çatmır. 

 

Ya gecə gəl, ya gündüz gəl. 

Ta əlim çatan yerə gəl. 

Ləbindən bal dadmaq üçün, 

Gəl, dilim çatan yerə gəl. 

 

                              16.01.2016 
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SEVGİLİ YARIM 

 

Yenə də sevgili yarım qələmimdi, 

Ağ varaq da mənə qalmış hərəmimdi. 

Yazıram şeiri qəzəldən, 

Hələ bir nazlı gözəldən. 

Gözəldi qaşı, gözündən. 

Özü də razı özündən. 

Küsmək olmur ki sözündən.  

Nur yağır sanki üzündən. 

O mənə sevgili yardı. 

Dünya onsuz mənə dardı.                                                

Sevənin cəfası vardı. 

Sonunda səfası vardı. 

Susmağım bunca əbəsdi. 

Bu bir istək, bir həvəsdi. 

Bilirəm bir üzü tərsdi. 

Ürəyim sevgidən əsdi. 

Bu nə avaz, bu nə səsdi. 

Gəlibən nitqimi kəsdi. 

Qul olub baş əyə bildim. 

Gözünün yaşını sildim. 

Bir ayaq, bir də ki əldim, 

Bu yolu mən belə gəldim. 
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Onda ürək, məndə daşdı, 

O alagöz, qara qaşdı. 

Dərdə dözən soyuq başdı, 

Sevən gözdən axan yaşdı, 

Yaş da axıb həddin  aşdı, 

Kim aldandı, kimi çaşdı. 

Bir ara fikrimi azdım,  

O mənə yaz dedi yazdım. 

Belə nazdan, 

Fəsli yazdan, 

Simli sazdan, 

Gözü yaşdan, 

Qara qaşdan, 

Soyuq başdan, 

Qara daşdan, 

Necədə yazmayım, Allah, 

Yazmamaq günahdı vallah. 

 

                                       30.12.2015 
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*** 

 

Gözəllər gözumun göz aynasıdı, 

Şairin təbi də gözəldən gəlir. 

Onsuz da bu dünya qəm dünyasıdı, 

Kədəri qəmi də gözəldən gəlir. 

 

 

 

 

*** 

Mənimlə gizlinpaç oynama gözəl, 

Bilmirəm bu oynu udan kim olar. 

Sevgi nə şeirdir, nə də ki qəzəl, 

Mizrab simə dəysə udan sim olar. 
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     MƏNDƏN GÜL İSTƏDİN 

 

Məndən gül istədin, çiçək istədin, 

Səndən gözəlini tapa bilmərəm. 

Bağçada sənin tək ğözəl olmayan, 

Çiçəyi dərmərəm, gülü dərmərəm. 

 

Gəl məni gül bilib, al qucağına, 

Apar o illərə, gənclik çağına. 

Sənsiz bu dünyada cənnət bağına, 

Bağçaya girmərəm, bağa girmərəm. 

 

Eşq ilə alışan köz verim sənə, 

Baxıban yandıran göz verim sənə. 

Gül nədi, əhd edib söz verim sənə, 

Hər kimə söz verib, ürək vermərəm. 

 

Sənsiz ağlayaram, üzüm də gülməz, 

Sənsiz gözlərimin yuxusu gəlməz. 

Sənsiz çiçəyin də qoxusu gəlməz, 

Sənsiz çiçəyi də sulu dərmərəm. 

 

                            17.12.2015 
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NƏ YAŞAYA BİLDİK, NƏ ÖLƏ BİLDİK 

 

Gəlişin, gedişin, bir xəyal oldu, 

Nə danışa bildik, nə gülə bildik. 

Sevinc bir anlığa ürəyə doldu, 

Nə paylaşa bildik, nə bölə bildik. 

 

Alışıb ürəkdə yaşıyan eşqi, 

Qəribdə, qurbətdə, yaşıyan eşqi. 

Həsrətin  yükünü daşıyan eşqi, 

Nə yaşada bildik,  nə silə bildik. 

 

Bir sevən ürəkdi eşqin məbədi, 

Baxış bəhanədi, göz bəhanədi. 

Bu eşqin dərmanı, çarəsi nədi? 

Nə öyrənə bildik, nə bilə bildik. 

 

Bənd olduq bu eşqə lap dəli kimi, 

Nə mən Kərəm kimi, sən Əsli kimi. 

Mən Məcnun, sən də ki, bir Leyli kimi, 

Nə yaşaya bildik, nə ölə bildik. 

                                  15.12.2015 
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BİLMƏDİN 

 

Sanırdım ki bitməz bu bahar, bu yaz, 

Hələ can alacaq bu işvə, bu naz. 

Girib, ürəyimi oynatdın bir az, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 

 

Töküb göz yaşını ağlama gülüm, 

Mənim ürəyimi dağlama gülüm. 

Hər şeyi qismətə bağlama gülüm, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 

 

Ta gözündən axan yaş bəhanədi, 

Göydən yerə düşən daş bəhanədi. 

Ağıl bəhanədi, baş bəhanədi, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 

 

Gözəllər bir şirin dilə bənd olur, 

Çiçəyə bənd olur, gülə bənd olur. 

Şeirə, qəzələ belə bənd olur, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 
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Sözüm, sözün ilə alovlanırdı, 

Gözüm, gözün ilə alovlanırdı. 

Közüm, közün ilə alovlanırdı, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 
 

Yatanda gözümü yaş bağlayaram, 

Ta mən də qəlbimə daş bağlayaram. 

Bir qara lent ilə baş bağlayaram, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 
 

Qəlbimi incidib, üzdüm səninçün, 

Məhəbbət şərabın süzdüm səninçün. 

Sözləri muncux tək düzdüm səninçün, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 
 

Ürəyimdə söz var, əlimdə qələm, 

Sən başqa aləmsən, mən başqa aləm. 

Cetmədim ki, birdə qayıdam, gələm, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 
 

Yatıb, gec ayıldın, bir az da yat qal, 

İstəsən bir söz de, istəsən mat qal. 

Mən getdim gözəlim, sağ salamat qal, 

Bilmədin qədrimi, bilmədin, neynim. 
 

                                               05.12.2015 
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MƏNƏ  QALDI 

 

Sən eşqin kitabın bağlayıb getdin, 

Mənə xatirələr saxlayıb getdin. 

Bəs nədən, bəs nədən ağlayıb getdin, 

Gözü nəmli getdin, yaş mənə qaldı. 

 

Getdin, o sevdalı dəmi saxladın, 

Bütövü apardın, kəmi saxladın. 

Sevinci apardın, qəmi saxladın, 

Ürəkdə bərkiyən daş mənə qaldı. 

 

Ürək başqasını sevə bilmədi, 

Kimsə də gözümün yaşın silmədi. 

Könlüm açılmadı, üzüm gülmədi, 

O qara qabağlı qaş mənə qaldı. 

 

O, ahu baxışlı gözə həsrətəm, 

Can deyib, can alan, sözə həsrətəm. 

Eşq ilə alışan közə həsrətəm, 

Hayıf mənə qaldı, kaş, mənə qaldı. 
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Yaşını götürüb hayana getdin? 

Daşını götürüb hayana getdin? 

Başını götürüb hayana getdin? 

Bu dəli sevdalı baş mənə qaldı. 

 

                                                     01.12.2015 
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        İZİN VER 

 

Hüsnünə həsrətəm xeyli zamandı, 

Ayrılıq yamandı, həsrət yamandı. 

Çevirib üzünü getmə amandı, 

İzin ver üzünə baxım sən Allah. 

 

Yandırıb, yaxırsan, köz belə olar, 

Ədalı, işvəli, söz belə olar. 

Sevgidən alışan göz belə olar, 

İzin ver gözünə baxım sən Allah. 

 

Bağçanda gül əkdin, gülü dərmədin, 

Sevən aşiqinə gül göndərmədin. 

Özünə baxmağa izin vermədin, 

İzin ver gülünə baxım sən Allah. 

 

Sənin gül bağında bir sevgi əkdim, 

Gördüm ki yanırsan, donunu çəkdim. 

Adını çəkmədim, odunu çəkdim, 

İzin ver közünə baxım sən Allah. 
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Qoy qara zülfünə, telinə baxım, 

O incə bədənə, belinə baxım. 

Şəklini vermədin, şəklinə baxım, 

İzin ver özünə baxım sən Allah. 

                                          

                                               30.11.2015 
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 *** 

 

 Leyla, Leyli kimi gözə bənd olub, 

 Məcnunu yandırıb, közə bənd olub. 

 Məndən söz istəyir, sözə bənd olub, 

 Di gəl ki, özümə baxmır bu gözəl. 

 

 *** 

              

  Kaş mənim əlimdə imkan olaydı,   

  Bu ömrü bitirib, tərsə gedəydim. 

  Lap uşaq olaydım, zaman olaydı, 

  Səni görmək üçün dərsə gedəydim 

 

         *** 

 

Sevgisin tapanlar sevgidən küsməz, 

Əyər düşübdüsə köz, ünvanına. 

Ağızdan çıxıbsa bir fayda verməz, 

Əyər çatıbdısa söz ünvanına. 
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               VURULDUM 

 

Nə deyir sevirəm, nə də sevmirəm, 

Gah salam verirəm, gah da vermirəm. 

Məndə dözümə bax, daşam, dəmirəm, 

Mənə süzgün baxan gözə vuruldum. 

            

Elə danışır ki, elə bil laldı, 

Sözləri şirindi, şəkərdi, baldı. 

Bircə kəlmə ilə canımı aldı, 

Məni ovsunlayan sözə vuruldum. 

 

Saçına bir lələk taxmağına da, 

Hələ gizli-gizli baxmağına da. 

Ta məni yandırıb yaxmağına da, 

Məni oda salan közə vuruldum. 

 

Məni bəndə salıb, kəməndə salar, 

Gözəl can verməz ki, can belə alar. 

Sevənlər göz-gözə, üz-üzə qalar, 

O alma yanaqlı üzə vuruldum. 

                                     

                                             24.11.2015 
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ÜRƏYİMDƏN  ÇIXSAN YAXŞIDI 
 

Bəlkə də küsməyin faydası vardı, 

Hər qəlbin hakimi, sevgili yardı. 

Ya sən böyümüsən, ya qəlbim dardı, 

Harda olduğuna baxsan yaxşıdı, 

Bəlkə ürəyimdən çıxsan yaxşıdı. 

               ... 

Bu dəli sevginin qaydası olmur, 

Küsüb barışmağın faydası olmur. 

Ölən bir sevginin heç yası olmur, 

Bu qara çadırı yıxsan yaxşıdı, 

Bəlkə ürəyimdən çıxsan yaxşıdı. 

               ... 

Bilmədim bu bahar, yaz necə oldu, 

Qəlbimi oynadan saz necə oldu. 

Əda necə oldu, naz necə oldu, 

Yandırsan yaxşıdı, yaxsan yaxşıdı. 

Bəlkə ürəyimdən çıxsan yaxşıdı. 

               ... 

Sən coşub qaynama, dəm götür bir az, 

Sevinc götür bir az, qəm götür bir az. 

Bulud tək bu yerdən nəm götür bir az, 

Şimşək tək göylərdə çaxsan yaxşıdı, 

Bəlkə ürəyimdən çıxsan yaxşıdı. 
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                 ... 

Sevgidən bir çələng toxumaq üçün, 

Çələngin ətrini qoxumaq üçün. 

Mənim ürəyimi oxumaq üçün, 

Gözünə bir eynək taxsan yaxşıdı, 

Bəlkə ürəyimdən çıxsan yaxşıdı. 

                                             

                                                         10.11.2015 
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 DƏRD DƏ İKİÜZLÜDÜR 
 

Dərd yapışıb yaxamdan, 

Sanki buraxmır məni. 

Mənimlə hesablaşır, 

Olub, ötüb keçəni. 

Özü düşüb yaxama. 

Yaxamdan düşə bilmir. 

Kal gəlıb, yetişməyib, 

Yaxamda bişə bilmir. 

Mən üstünə gütmədim, 

Özü üstümə gəlib. 

Öz içimdə yanmayan, 

Sönən tüstümə gəlib. 

Nə alışır, nə yanır. 

Nə anlayır, nə qanır. 

Yaxamda qalmaq üçün, 

Bəzən özünü danır. 

Salam verdim hə kəsə, 

Bağda ərik görmədim. 

Sevincə şərik gördüm, 

Dərdə şərik görmədim. 

Pul üçün borca gələn, 

Üz salır, xərc istəmir. 

Qapıma borca gələn, 

Dərdimdən borc istəmir. 
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Varı dövləti olmaz, 

Mərd yaşayan insanın. 

Ürəyi geniş olar, 

Dərd daşıyan insanın. 

Yaxama qonan dərdi, 

Ələyirəm, əkirəm. 

Bəzən siqaret bilib, 

Yandırıb dərd çəkirəm. 

Bəzən də dörd ayaqlı, 

Bəzən də bir əllidir. 

İlk dərdim son dərdimə,  

Bəzən bir təsəllidir. 

Daha yaxamda yer yox. 

Dərd görəndə qaçıram. 

Sonra da ovsunlanıb, 

Ona qucaq açıram. 

Dərdin də yetişəni, 

Dərdin də kalı olur. 

Dil açıb danışanı, 

Dərdin lalı da olur. 

Dadını bilmirəm ki, 

Nə şit, nə də düzlüdur. 

Mənim bəxtimə düşən, 

Dərd də ikiüzlüdür. 

                         08.11.2015 
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                QAYTAR 

 

Məndən küsən gözəl, gəl halallaşaq, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 

Son dəfə olsa da gülüb, danışaq, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 

 

Sən qaytar verdiyim sevgimi mənə, 

Qaytar ürəyində yerimi mənə. 

Qaytar o yazdığım şeirimi mənə, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 

 

Səninlə uyuyan yuxumu qaytar, 

Sevgidə varımı, yoxumu qaytar. 

Ruhunla birləşən ruhumu qaytar, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 

 

Qaytar gecələri, gündüzlərimi, 

Qaytar, həyatında o izlərimi. 

Qaytar, səndə qalan o gözlərimi, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 
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Səninlə xoş keçən anımı qaytar, 

Sən adda gözəli, xanımı qaytar. 

Qaytar, sənə verən canımı qaytar, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 

 

Eşqimə qar yağıb, qarımı qaytar, 

Tamikən bölünən yarımı qaytar. 

Mənə ismətimi, arımı qaytar, 

Qalan xatirələr halalın olsun. 

 

                                           08.10.2015 
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AŞİQ OLDU 

 

İlk dəfə gördüm səni, 

Bu libasda, bu donda. 

Kaman oxa bənd oldu,  

Göz gözə aşiq oldu. 

 

Nə fərqi var bu atəş, 

Ya məndədir, ya səndə. 

Alovlandı ürəklər, 

Od gözə aşiq oldu. 

 

Kimki sevdi, sevildi, 

Can dedi can eşitdi. 

Mələklər əhsən dedi, 

Söz sözə aşiq oldu. 

   

                             04. 05.  2014       
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  QAYITMA GERİ 

 

Sən özün gəlmişdin, özün getmisən, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 

Sən sevgi bağımı viran etmisən, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 

 

Məzlumə, fəqirə vermişəm nəzir, 

Namərdi sevməyib nə xan, nə vəzir. 

Vəfasız gözəldə sevgi nə gəzir, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 

 

Gəlsəndə geriyə qayıdacaqsan, 

Qəlbimin yarasın qoparacaqsan. 

Qorxuram sevgimi aparacaqsan, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 

 

Qayıtsan, dönərsən bir naşı kimi, 

Düşərsən başıma göy daşı kimi. 

Acısan, acısan göz yaşı kimi, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 
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Atımı dağlarda çapa bilmişəm, 

Dərdimi yoğurub yapa bilmişəm. 

Sənsiz mən sevgimi tapa bilmişəm, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 

 

Səni kim apardı, səni kim alıb, 

Ot basmış yollarda izinmi qalıb. 

Geri qayıtmağa üzünmü qalıb, 

Amandı, amandı, qayıtma geri. 

 

                                                01. 02. 2014 
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VERİM , VERMƏYİM? 

 

Gözlərin qaradir, qara kimidir, 

Bilmirəm könlümü verim, verməyim? 

Baxışın dərdimə çarə kimidir, 

Bilmirəm könlümü verim, verməyim? 

 

Çaylar axar ikən duruldu belə, 

Səninlə bir məclis quruldu belə. 

Gözüm gözlərinə vuruldu belə, 

Bilmirəm könlümü verim, verməyim? 

 

Gül olsan bağçadan gülü dərərəm, 

Baxışın can alır, canı verərəm. 

Damarımda axan qanı verərəm, 

Bilmirəm könlümü verim, verməyim? 

 

Gözləri ovsundu, sirdi İlahi, 

Sevgisi qəlbimə girdi İlahi. 

İçimdə çəkirəm dərdi İlahi, 

Bilmirəm könlümü verim, verməyim? 
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Laləsiz dağların səfasi olmaz, 

Sevən könüllərin cəfası olmaz. 

Deyirlər gözəlin vəfası olmaz, 

Bilmirəm könlumu verim, verməyim? 

 

                                                 2014 
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SƏKKİZİ MART GÜNÜ 

 

Səkkizi mart günü nə alım sənə, 

Nə alım könlünü oxşaya bilim. 

Nə alım ki, sənin qara ğözündə, 

Mən özüm özümə oxşaya bilim. 

Bəlkə çaya gedək, bulaq başına. 

Bulağin suyundən çəkim qaşına. 

Bəlkə mən səninlə bağçaya gedim, 

Bir dəstə gül dərim hədiyyə edim. 

Gəl gedək dənizə, dəniz tək coşan, 

Çağlayan qəlbimi hədiyyə edim. 

Yox onu vermişəm, vermişəm sənə, 

Qaytaran deyilsən qəlbimi mənə. 

Nə alım bitməsin, solmasın daha, 

Aldığım kimsədə olmasın daha. 

Səninçün nə alım, haraya gedim, 

Bəlkə bu şeyrimi hədiyyə edim. 

  

                                                   2014 
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MƏN SƏNİ UNUDA BİLMİRƏM AXI 

 

Köçüb bu dünyadan vaxtsız gedənim, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

Qəmin sevincimə olubdur qənim, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

 

Mən elə bilirdim ölməyəcəksən, 

Dünyamı ikiyə bölməyəcəksən. 

Bilirəm geriyə dönməyəcəksən, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

 

Uşaq da bilməyir atam hardadır, 

Ayağım zindanda, əlim dardadır. 

İçim boşalıbdır, könlüm yardadır, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

 

Gülmək istəyirəm, gülə bilmirəm, 

Qəlbimdən adını silə bilmirəm. 

Bu eşqin sirrini bilə bilmirəm, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 
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Gedib yenə təzə paltar almışam, 

Qara geyib, qara günə qalmışam. 

Bu qaranı ürəyimə salmışam, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

 

Dağlara baxıram, dağ dağ kimidir, 

Bağlara baxıram, bağ bağ kimidir. 

Mənimçün bu ölü lap sağ kimidir, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

 

Gah gedib məzara daşa baxıram, 

Güzgüdə gözümdə yaşa baxıram. 

Vururam ömrümü başa, baxıram, 

Mən səni unuda bilmirəm axı. 

 

                                                2014 
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    DE MƏN DƏ BILİM 

Bilirəm yalandı, yalan dünyadı. 

Ayımı, ilimi, alan dünyadı, 

Gedən biz olarıq, qalan dünyadı, 

Əriyir buz kimi hər ayım, ilim, 

Mən nəyi bilmirəm, de mən də bilim. 

 

Bəzən təpəyə də dağ deyən olur. 

Bəzən qaraya da ağ deyən olur. 

Bəzən viranəyə bağ deyən olur. 

Ey fani dünyada çiçəyim, gülüm. 

Mən nəyi bilmirəm, de mən də bilim. 

 

Gecələr dünyanın qarası deyil, 

İnsanı yaşadan parası deyil. 

Ağlamaq dərdlərin çarəsi deyil, 

Gəl ki, gözlərinin yaşını silim. 

Mən nəyi bilmirəm, de mən də bilim. 

 

Gündüz günəş doğur, gecə ay olur, 

Hər kimin bəxtində qismət, pay olur. 

Olur ki çəkilən zəhmət zay olur, 

Onunçun ağarır başımda telim, 

Mən nəyi bilmirəm, de mən də bilim. 
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Hələ daş üstünə daş qoyacağam, 

Namazda möhürə baş qoyacağam. 

Hələ çox gözləri yaş qoyacağam, 

Bir gün itəcəyəm mən ilim-ilim. 

Mən nəyi bilmirəm, de mən də bilim. 

 

                                                      2014 
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KİM BAXIB? 

 

Bu gözəlin gözlərinə kim baxıb, 

Elə bil gözünə göz dəyib bunun. 

Baxışı kimləri yandırıb yaxıb, 

Elə bil xətrinə söz dəyib bunun. 

 

Dilərəm Tanrıdan, canı sağ olsun, 

Həyatı bir bağça, güllü bağ olsun.  

Gözləri qaradır, bəxti ağ olsun, 

Elə bil gözünə köz dəyib bunun. 

 

                                                      2014     
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DEMƏDİN Kİ 

 

Dəymisən qəlbimə ceyran balası, 

Mənə son sözünü düz demədin ki. 

Bir nazlı baxışla min can alası, 

Bağçadan tər gülü üz demədin ki. 

 

Sən məni bənzətdin əğyara, yada, 

Bir bax ürəyimdə tufan, fəryada. 

Qışın oğlan çağı donan suya da, 

Ayazdı, şaxtadı, buz demədin ki. 

 

Sevmədim, sevmərəm hər bir gözəli, 

Sevdimsə, sevgimdə zəliyəm, zəli. 

Mey içib eşqindən olmuşam dəli, 

Şərabı badəyə süz demədin ki. 

 

Daş atdım, kölgəsi qaşıma gəldi, 

Ürəyimə daman, başıma gəldi. 

Axırda bəhanən yaşıma gəldi, 

Yaşı əlli dedin, yüz demədin ki. 
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Bu eşqin yolunda mən niyə azdım, 

Sonra da bu eşqə bir məzar qazdım. 

Demişdim son şeiri yazaram, yazdım, 

Sən də yaz söylədin, döz demədin ki. 

 

                                                          2014 
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    HARDAN BİLƏRSƏN? 

 

Bilməsən çəkdiyim yükün adını, 

Mənim çəkdiyimi hardan bilərsən? 

Sən ki, görməmisən eşq fəryadımı, 

Mənim çəkdiyimi hardan bilərsən? 

 

Yaşaran bir gözü silə bilməsən, 

Ağlaya bilməsən, gülə bilməsən. 

Dərdlinin dərdini bilə bilməsən, 

Mənim çəkdiyimi hardan bilərsən? 

 

Dərdim yaydan çıxan, uçan oxdusa, 

O oxu saxlayıb tutan yoxdusa. 

Daha dərd yemirəm, nəfsim toxdusa, 

Mənim çəkdiyimi hardan bilərsən.?  

 

Dinib danışmıram, dilim lal deyil, 

Bu həyat acıdır, helə bal deyil. 

Hər dərdi olan da əhli hal deyil, 

Mənim çəkdiyimi hardan bilərsən? 
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Bir nazlı gözəli sevə bilməsən, 

Deyərlər ay dəli, sevə bilməsən. 

Şeiri, qəzəli sevə bilməsən, 

Mənim çəkdiyimi hardan bilərsən? 

 

                                           2015 
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VERMİŞƏM 

 

Gün olub ki, yazmamışam, 

Təbimi yelə vermişəm. 

Yerimişəm, dayanmışam, 

Ayımı ilə vermişəm. 

 

Həyatın xoş çağın seçdim, 

Balın seçdim, yağın seçdim. 

Rənglərindən ağın seçdim, 

Rəngini telə vermişəm. 

 

Aşiqimdir elim, obam, 

Bu sevgiyə mən də babam. 

Sevən vaxtım deyil babam, 

Sevgimi elə vermişəm. 

 

Çərşəmbədə çaya getdim, 

Xoş arzu, xoş niyyət etdim. 

Ta mən də arzuma yetdim, 

Dərdimi selə vermişəm. 

                                       2015 
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İZİN VER GÖZƏLƏ BİR ŞEİR YAZIM 

 

Bir ahu baxışlı maralı gördüm, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

O, sevən ürəyi yaralı gördüm, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

 

Elə bil açılan tazə çiçəkdi, 

Qönçədi, lalədi, güldü, ləçəkdi. 

Yazmasam, deyərlər dəli əl çəkdi, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

 

Elə bil darağı çəkibdi telə, 

Elə bil vuruldum bu incə belə. 

Səndən gözəl deyil, gözəldi belə, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

 

Bəlkə xəyal kimi ğözümə gəlib, 

Bəlkə gəl demişəm, sözümə gəlib. 

Hələ kül olmayan közümə gəlib, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 
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Bu oda, alova döz, ondan dəlir, 

İçimi yandıran köz ondan gəlir. 

Bu təb ondan gəlir, söz ondan gəlir, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

 

Sən də bir almasan, o da bir alma, 

Sən Allah, bulud tək boşalıb dolma. 

Sənə çox yazmışam tamahkar olma, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

 

Ayaqda durmusan, gəz, əl Allahın, 

Göyçək Allahındır, gözəl Allahın. 

Şeir Allahındır, qəzəl Allahın, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

 

Onsuz da sevmişəm, sevirəm səni, 

Belə ovsunlayıb yatırma məni. 

Sən Allah günaha batırma məni, 

İzin ver gözələ bir şeir yazım. 

            

                                      2015 
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SEVMƏ 

 

Bu necə ovsundu, bu necə sirdi, 

Sevgin, məhəbbətin, qəlbimə girdi. 

O aləm nə göydu, nə də ki yerdi, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 

 

Sevgi bir şərəfdi, şandı mənimçün, 

Sevgi içimdəki candı mənimçün. 

Damarımda axan qandı mənimçün, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 

 

Mənimtək ağlayıb, gülə bilməzsən, 

Həyatı mənimlə bölə bilməzsən. 

Mənimçün yaşayıb,ölə bilməzsən, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 

 

Nə gecəm gecədir, nə gündüzüm gün, 

Ya Fərhad olmuşam, ya da ki Məcnun. 

Bilmirəm, bilmirəm, kiməm səninçun, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 
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Sevgimi aşikar deyə bilərəm, 

Bağçanda bir gülü əyə bilərəm. 

Əydimsə, xətrinə dəyə bilərəm, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 

 

Sevənlər sevgiyə bəli deyirlər, 

Dönməz aşiqlərə zəli deyirlər. 

Belə sevənlərə dəli deyirlər, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 

 

Unut Etibarı, Əli bil məni, 

Sən elə özün də dəli bil məni. 

Çalış ürəyindən çıxart, sil məni, 

Sən Allah, sən məni sevmə beləcə. 

 

                                                    2015 
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BU NƏ GÖZ 

 

Mən ömrümü bir ömürə caladım, 

Eşq bağını oğurladım, taladım. 

Məhəbbətdən sənə ocaq qaladım, 

Bu nə eşqdi, bu nə atəş, bu nə köz. 

 

Dilin şirin-şəkər, ləbin baldı, bal, 

Yanağın qırmızı, üzün aldı, al. 

Gözlərin qaradır, qoşa xaldı, xal, 

Bu nə üzdü, bu nə yanaq, bu nə göz. 

 

Bu vicüdə qiymət verən göz məndə, 

Bu sevgini əzizləyən söz məndə. 

Hələ yanan, alovlanan köz məndə, 

Bu alova, bu atəşə sən də döz. 

 

Aya dönüb gecə çıxma sən Allah, 

Günəş kimi yanıb, yaxma sən Allah. 

Can evimi belə yıxma sən Allah, 

Səndən canı əsirgəməm, bu nə söz. 

 

                                                            19.09.2015 
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QƏZƏLLƏR 
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*** 

Qismətim harda yazılmış, verərəm can, gedərəm, 

Ağlayar əhli əyalım, çün pərişan gedərəm. 

*** 

Bilirəm sevgili yarım mənə həsrət qalacaq, 

Edəcək ahu fəqan, ortada hicran, gedərəm. 

*** 

Bilə haqqı, gələ haqqa, o bihudə küsənlər, 

Daş ürəklər müm ola, ta desə can-can , gedərəm. 

*** 

Ölüm haqq, əvvəlim haqq, son sözüm haqdırsa əyər, 

Bir ömür haqq aradım, tapmışam ünvan, gedərəm. 

*** 

Pak ikən söyləyərəm kəlməyi şəhadətimi, 

Son nəfəsdə deyərəm Azəribaycan, gedərəm. 

*** 

Gəlmişdim ki, dünyanı bəlkədə səhmanə salam, 

Etibaram, qalaram xeyli nigaran, gedərəm. 

 

                                                     15.11.2015. 

 



Mənim duyğum 
 

 197 

 

*** 

Səni sevmək günahdırsa, mələk günahımı yazsın, 

Sağ çiynimdə günahımı, solumda ahımı yazsın. 

 

Mən dilədim İlahidən, qələm çəksin bu sevgimə, 

Qismətimə sənin kimi, sultanım, şahımı yazsın. 

 

Tanrı bizə sevin deyir, ağzı göyçəklər nə deyir, 

Allahımı sevən bəndə, gəlib nigahımı yazsın. 

 

Etibaram, istəmərəm bu günahın təfafını, 

Bu sevgidən tövbə etsəm, Tanrı fərmanımı yazsın. 

 

                                29.12.2015 
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*** 

Gün gələcək görəcəksən, qiyamətdə, qiyamətdir, 

Namaz qılmaq, səcdə etmək, Allaha bir itaətdir. 

 

Gəlin gedək biz Kəbəyə, ki Allahdan əhv diləyək, 

Kəbə evi uca məqam, çün Allaha ziyarətdir. 

 

Tanrı bizi xəlq eyləyib, təbib nədir, loğman nədir, 

Dərdimizə çarə varsa, İlahidən şəhadətdir. 

 

Hər kim sevsin əhli beyti, odur mənim göz  bəbəyim, 

Xəyanəti bağışlamaz, çün Allahdan əmanətdir. 

 

Xoş o kəsin halına ki, əməli saleh olacaq, 

Qiyamətdə yanmayacaq, cənnət ona zəmanətdir. 

 

Bir gün gəlsə can ağrısa, sən qılmasan namazını, 

Qal qibləyə, dua eylə, sev Allahı kifayətdir. 

 

Etibarin təbi gəldi , İlahidən qəzəl yazdı, 

Şeir yazmaq, qəzəl yazmaq, özü də bir ibadətdir. 

 

                                                                       2015 
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DOSTUM MƏNƏ KİTAB VERDİ 
(Dostum və həmkarım Etibar  Vəliyevin                                                                                 

“Baxmağa dəyər” kitabına ithaf edirəm) 
 

 

Dostum mənə kitab verdi, 

Çox sevindim. 

Şirin idi, şəkər idi hər kəlməsi. 

Oxuduqca o kitabı fikrə daldım. 

Nəğməsindən nəfəs aldım. 

Doğma idi özü kimi,  

Hər kəlməsi. 

 

Dostum mənə kitab verdi, 

O oynatdı ürəyimi, 

Vəsf etmişdi yaradanın 

Yaratdığı gözlərini. 

Məhəbbətdən doğurmuşdu sözlərini. 

Onun şeir yazmağını  

Əvvəllərdə mən bilirdim. 

Oxuduqca oxumuşdum, 

Qəlbə yatan sözlərini. 

 

Dostum mənə kitab verdi, 

Özü boyda ürəyində məhəbbətlə, 

Çox hormətlə dost dilində 
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Kitabına həyat verdi. 

Elə bil ki unutmuşdum 

Şeir dilli qələmimi, 

Oxuduqca, oxuyurdum, 

Öz qəlbimdə öz dostuma, 

Mən şeirimi toxuyurdum. 

Kitabından oxuyurdum, 

Təbiətə, gözəlliyə vurğun olan 

Gözlərini. 

Ata-ana sevgisini, 

Vətən,torpaq məhəbbəti sonsuz idi. 

Hər kəlmədə, hər sətirdə, nicgil, qubar, 

Intizarda, həsrət də var. 

Mən də düyğulanıb dostuma yazdım. 

Qələmin həmişə qoy işiq saçsın, 

Alovlu sözlərin bir ocaq olub. 

Əbədi məşəl tək daima yansın. 

Etibarlı ol sən adın kimi 

Oxunsun şeirin bir duyğun kimi. 

Bir dostun olaraq mən də deyirəm 

Qardaşım,”baxmağa dəyər” kitabın, 

Baxmağa da, oxumağa da dəyər. 

 

Ərəstun Şirvan oğlu Əbilov 
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