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Bu kitab Azərbaycan ədəbiyyatinda özünəməxsus yeri 

olan tanınmıĢ Ģair Nəriman Əyyubun oxucularla on 

səkkizinci görüĢüdür. 

Müasir Azərbaycan poeziyasının ən istedadlı 

nümayəndələrindən biri olan Nəriman Əyyub bu kitaba 

son illər yazdığı Ģeirlərini və bir poemasını daxil edib. 

Onun əsərlərində təzəlik, poetik duyum, səmimiyyət, 

doğruluq, torpağa bağlılıq əsas yer tutur. Gözəl insani 

keyfiyyətlərə malik, qəlbi xalq məhəbbətilə, Vətən sevgisilə 

çırpınan məğrur bir insandır.  

Kitab geniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  
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VƏTƏN YANĞISI, 

SÖZÜN DƏRD YÜKÜ 
 

İstedadlı, özünəməxsus təbi olan gözəl 

şairimiz Nəriman Əyyub Qərbi Azərbaycanın 

Vedi mahalının Mirzik kəndində, Dəvəgözü 

çayının sahilində 20 may 1938-ci ildə dünyaya 

göz açıb. Ana təbiət onun ruhuna qanad, ilhamına 

şirinlik gətirib. O, ikinci sinifdə oxuyandan sonra 

köçkünlük düşüb. Azərbaycanın Yevlax rayonu-

nun Nərimanabad kəndində məskunlaşıb. Orada 

orta məktəbi bitirib. Orta məktəb illərindən do-

daqlarında şirin misralar səslənib. Yazdığı şeirlər 

uzun müddət ürəyində, qovluqlarda qalıb. 

Nəşriyyat qapılarını döyməyib. Qınına qısılaraq 

şeirlərini yazıb. Məktəbdə oxuduğu illərdə, 1955-

ci ildə “Xanlar xan” mənzum dramını yazır. Qov-

luqda qalan həmin dram 1998-ci ildə nəşr edilir. 

O zaman yazılarını çap etdirə bilməyib. Kənddə 

yaşayn, orada mühasib işləyən, heç bir havadarı 

olmayan şair çap ola bilməzdi. Sovetlər dövründə 

çap olunmaq çətin olsa da, çap olunan yayılır, 

oxunur və geniş təbliğ olunurdu. İndi isə heç 

kitab satan mağazalar da yox kimidir. Televizor, 

internet və digər vasitələr kitab oxumağa imkan 
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da qoymur. Nədənsə hazırda kitab oxumaq 

dəbdən düşüb. 

Tanınmış şair Nəriman Əyyub oxucularla bu 

kitabda on səkkizinci dəfə görüşür. Onun 

poemalarında, şeirlərində həyat həqiqətləri öz 

təbii, fəlsəfi zəminində aşkarlanır. Ədəbi 

qəhrəmanlar oxucuları dərindən düşündürür, 

onları yaşadığımız günlərin təzadlarıyla sərt 

dialoqa çağırır. Oxucularla açıq, birbaşa söhbət 

edir. Bütün əsərlərində narahat şair ürəyi 

döyünür.  

Mən şair Nəriman Əyyubun on yeddi kitabını 

dönə-dönə oxumuşam. Oxuduqca da 

doymamışam. Bütün yaradıcılığına bələdəm. Bir 

oxucu kimi onu çox sevirəm. Müasir Azərbaycan 

poeziyasının ən istedadlı nümayəndələrindən biri 

olan Nəriman Əyyub bu kitabında son illər 

yazdığı şeirlərini və bir poemanı vermişdir. Onun 

əsərlərində təzəlik, poetik duyum, səmimiyyət, 

doğruluq, doğma torpağa bağlılıq əsas yer tutur.  

“Qəhrəman Mübariz” poeması ədəbiy-

yatımızda səmimiliyin, bədiiliyin, obrazlığın zir-

vəsidir desək, yanılmarıq. Azərbaycan ədəbiy-

yatında belə gözəl əsərlər çoxdur. Bu da o sırada 

birinciliyi qazana bilər. Qarşımda görkəmli 

ədiblərin əsərləri olsa belə, eşitsəm Nəriman 
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Əyyubun əsərləri neçə yüz kilometrlikdə olsa 

qaçıb onları gətirib oxuyaram. 

Şair Nəriman Əyyub sovetlər dövründə çap 

olunmadığına görə geniş tanınmamışdı. Əbəs 

yerə deməyib ki, “Kor oldu zəmanə görmədi 

məni”. Bütün yaradıcılığı ilə tanış olan oxucu 

mənim dediklərimin həqiqət olduğunu başa düşər. 

Gözəl şairimizin şeirlərini, rübailərini, poemala-

rını, bayatılarını oxuduqca oxumaq istəyirsən. 

 

Baxdıqca gözələ, gözümə girdi, 

Allah bu gözəli nə gözəl çəkib.  

Bilmək olmur nə möcüzə, nə sirdi, 

Gözəl yaraşdırıb, bir göz əl çəkib. 

 

Nə qədər  gözəldir gözəl, İlahi, 

Bir-birindən gözəl göz, əl, İlahi, 

Yaraşır bədənə göz, əl, İlahi. 

Belə bir gözəli gözəl əl çəkib. 

 

Şair gördüyü gözəli nə gözəl təsvir edir. Sanki 

gözəlin naturadan şəklini çəkir. Gözəlin bütün 

gözəlliyi gözünün qarşısında canlanır.  

“Mən də ki, mənəm” şeirində türk ellərinin 

böyük oğlu, Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 

böyüklüyünü göstərməklə bərabər, özünə də 

məndə mənəm deyir.  
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O bir yaraşıqdır, türk ellərinə, 

Yazdıqları xeyli gedir dərinə. 

Fəxri adlar aldı öz hünərinə, 

Qoşmadı, dastandı, mən də ki, mənəm. 

 
Xudam, sağlam saxla sən Zəlimxanı, 

Böyük türk oğludur, yaxşıca tanı. 

Valeh edir gündə Milli Nərimanı, 

Şair Zəlimxandı, mən də ki, mənəm.  

 
Hətta həmin şeirdə ərkyana gileylənir, nədənsə 

dahi şairimiz Zəlimxan Nəriman Əyyubun şeirinə 

cavab yazmayıbdır.  

 

Bir şeir göndərdim, cavab vermədi, 

Dəryadı, ümmandı, mən də ki,  mənəm. 

Düşünürəm yaxşıca iş görmədi, 

O, şirdi, aslandı, mən də ki, mənəm. 

 

Şair hərdən indiki zəmanənin geyimindən 

dönə-dönə gileylənir. Eybəcər qadın geyimlərini 

bəyənmir, onları tənqid edir.  

 

Gözəllər çox al geyinir, 

Alları qocaltdı məni. 
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Yaraşmayan şal geyinir, 

Şalları qocaltdı məni. 

 

Şair varlanaraq insanlıqdan çıxanları, 

yoxsullara biganə baxanları öz qələminin 

qüdrətilə “qamçılayır”, yaxşı da edir. Hətta 

özünün yoxsul olmasına şükür edir. Yoxsul olm-

asaydım, insan olmazdım deyir. 
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Belə yoxsulluğa güvənirəm mən, 

Nəyimə lazımdır qoçu, cangüdən. 

Varlandıqca şişir, məhv olur bədən, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

 

Qudurdub çoxunu artıq var-dövlət, 

Tutub gözlərini zəhmətsiz sərvət. 

Bu yerişlə gedir hara bu millət, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

 

Şair öz halal əməyilə yaşamağına fəxr edir. 

Heç kimə möhtac olmamasını vurğulayır.  

 

Tər töküb yaşayıb yaratmışam mən, 

Havayı keçməyib ömrün günləri. 

İstəməmişəm heç vaxt heç nədən, 

Axmasın alnımdan xəcalət təri. 

 

Kəlbəcərin getməsinə, orada olan görkəmli 

adamların həlak olmasına acıyır. 

Fikirdən tez getdi O, Vətənoğlu, 

Bəhmənin dərdiydi hamıdan çoxlu. 

Qəmkeş Sucayətlə Kəlbəcər oğlu, 

Şamilin dillənən dili necoldu?  

 

Vətən yanğısını çəkən, xalqın gələcək 

taleyinə yanan şair Nəriman Əyyub xarici 
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şirkətlərin Xəzər dənizində at oynatmalarına, 

sərvətimizi daşıyıb aparmalarına acıyır və 

rübailərinin birində öz narazılığını belə ifadə edir.  

 

Çoxuna sərvətim cah-calal oldu, 

Kənardan baxsam da dilim lal oldu.  

Soyuldu Xəzərin şah damarları, 

Xarici banklarda kapital oldu. 

 

Ümumiyyətlə istedadlı şair Nəriman 

Əyyubun yaradıcılığında çağdaş dünya 

poeziyasının tələblərinə uyğun olaraq qohumluq 

əlaqələri xüsusi vurğulanır. Onun poeziyasında 

ata, ana, qardaş, bacı, əmi, dayı, bacoğlu, 

xalaoğlu, əmioğlu, nəvə, nəticə və bütün 

qohumlara yer verilir. 
 

Oynasın sevinclə Aynurə, Aynur, 

Aynur Xatirənin gözlərində nur.  

Yallıda oynasın Etibar məğrur, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 
 

Bir də bacılarım Şamama, Bəsdi, 

Gülbənizlə oynamağım həvəsdir. 

Yallı oynamağım səbrimi kəsdi, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 
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Şair insan ömrünün az olmasına heyfslənir. 

Yenidən dünyaya gəlməsini, buraxdığı səhvləri 

düzəltməyi arzulayır.  
 

Gedəndə yenidən gələm dünyaya, 

Etdiyim səhvləri düzəltmək üçün, 

Yoluma düşərsə böyük bir qaya, 

O yersiz qayanı tez enmək üçün. 
Sanıram bir ömür bəs etmir mənə, 

Yenidən gəlsəydim yazardım yenə. 

Nərimanam, yazacam mən dönə-dönə, 

Xalqımızın qəlbinə sürüşmək üçün.  

 

Şair Nəriman Əyyubun poeziyası xalqa 

məxsus poeziyadır. O, klassik xalq ədəbiyyatı və 

poeziya məktəbinə məxsus şairdir. O, heç kimi 

təhqir etmir, yamsılamır, yazılarının hamısı 

klassik xalq ədəbiyyatı üslubundadır. Onun şeir 

“Şörəkləri” yalnız öz sobasının məhsuludur. 

Unundan tutmuş duzuna qədər. O, daima ağır 

dərd şələsini öz çiynində yorulmadan gəzdirir.  

 

Dərdi olmayan dərd çəkə bilməz, 

Yayıram hər zaman elə dərdimi. 

Ağır dərdi olan heç zaman gülməz, 

Aparmaz yükləsən filə dərdimi.  
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Nəriman Əyyub gözəl insani keyfiyyətlərə 

malik, qəlbi xalq məhəbbəti, Vətən sevgisi ilə 

çırpınan məğrur bir insandır.  

 

Sənə uzun bir ömür, cansağlığı arzulayan 

həmkarın yazıçı dostun  

 
Ġnqilab Xan Rəvan 

Yazıçı, publisist, AYB-nin üzvü 

 

 

 

 



Qəhrəman Mübariz 

 

 12 

QƏHRƏMAN MÜBARĠZ 
(POEMA) 

 
Milli qəhrəman Mübariz  

Ġbrahimovun əziz xatirəsinə 

 

Tanrım, icazə ver, bir dastan yazım, 

Elimin Mübariz Qəhrəmanına. 

Nə yolda büdrəyim, nə yolda azım, 

Qəhrəmanlığın, hər bir anına. 

 

Həmin qəhrəmanım canını qoyub,  

Vətənin yolunda bir aslan kimi. 

Düşmənin gözünü oyduqda oyub, 

Qəlbində səslənib Vətənin himi. 

 

Düşmənin üstünə yeriyən zaman, 

Koroğlu nərəsin çəkib durmadan, 

Dığalara heç də verməyib aman, 

Həmləsində qırıb xeylicə düşman. 

 

 

Düşmən insan kimi dursa qırmazdı, 

Tamam vəhşiləşib qanmaz dığalar. 

Gündə mincəciyin qırsan da azdır.  

Arzumdu hayları qırsın ağalar. 

 

Ağalar neyləsin məcbur eyləyir, 
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İstəyir ki, alsın doğma elimi. 

Qarabağ mənimdir! Deyə söyləyir, 

Görməyəndə Koroğlu tək dəlimi. 

 

Bilmir nərə çəksə Koroğlu, Babək, 

Onda qarşısında muma dönəcək. 

Gündə söyləyirəm, ay vəhşi, əl çək, 

Ay vəhşi canavar,  qudurğan köpək! 

 

Axı olmayıbdır torpağın sənin, 

Qovulub gəlmisən yad ölkələrdən, 

Qarabağ olmayıb sənin vətənin, 

Qərbi Azərbaycan mənədir Vətən. 

 

Qarabağ heç zaman olmayıb sizin, 

Xalqın yad ellərdən qovulanlardır. 

Ay qanı zəhərli, ürəyi benzin, 

Stalin doldurdu, çoxaldı ardı. 

 

Hətta Xan kəndində abidə qurdun, 

Neçə il olduğu gəldiyin bura. 

Sonra peşman olub tezcə uçurtdun, 

Niyə yaddan çıxıb ay qəlbi qara? 

 

Soxuldun yurduma quduz qurd kimi, 

Başını əzəcək Mübarizlərim. 

Axır qıracağıq həmin tilsimi, 
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Allah biz tərəfə, Allaha kərim. 

 

*** 

Min doqquz yüz səksən səkkizinci il, 

Yeddisi fevralda gəlib dünyaya. 

Milli Qəhrəmanım Mübarizdi bil, 

Səs salıb Günəşə, səs salıb Aya. 

 

 

Səs düşdü Əliabad kəndinə dərhal, 

Seyid Ağakərimin bir oğlu oldu. 

Yığıldı qapıya olan əhlihal, 

Kəsilməyə seyid davarı boldu. 

 

Kəsildi qurbanı buynuzlu bir qoç, 

Gələn qonaqlara kabab verildi. 

Ağakərim dedi, geniş süfrə aç, 

Bütün qohum-qonşu xəbəri bildi.  

 

Mir Yusif, Mir Ağakərim övladı, 

Olan kimi ona ad verilmədi. 

Mübariz qoyuldu oğlanın adı, 

Mübariz, mübariz olmalı, bilin. 

 

Ad qoyulan zaman nənəsi Atlas, 

Söylədi ki, adı olsun Müqəddəs. 

Ata Ağakərim dedi, qulaq as, 
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Mübariz yaxşıdır, söyləmə əbəs. 

 

 

Anası da sevdi Mübariz adı, 

Qoy Mübariz olsun, dedi yavaşdan. 

Ana sevir əzəl gündən övladı, 

Əmizdirir gecə-gündüz, o başdan. 

 

Atası ilk günü diqqətlə baxdı, 

Uşağın üzünə, xeyli düşündü. 

Nəzərləri onun üzündə axdı, 

Düşündü ki, ona ən əziz gündü. 

 

Sanki möcüzəydi uşağın üzü, 

Başqa uşaqlara bənzəməyirdi. 

Elə bil şam kimi yanırdı gözü, 

Gözlərini sağa-sola əyirdi.  

 

Ağakərim diqqət ilə baxdıqca, 

Söylədi ki, arvad, başqa uşaqdı.   

Nəzərləri diqqət ilə axdıqca, 

Dedi, həqiqətdi, doğrudu, haqdı. 

 

 

Baxdı ki, gözləri necə şəffafdı, 

Sanki uşaq deyil, baxır bir cavan. 

Bədəni də gözəl, elə də safdı, 
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Qımışır üzündə qaynadıqca qan. 

 

- Bu başqa bir uşaq olacaq, arvad, 

Bənzəmir o biri uşaqlara. 

Yaxşı ki, qoymuşuq mübariz bir ad, 

Şükür Allahıma, verən barına. 

 

- Allah qaçırmasın nəzərlərindən, 

Belə bir duanı söylədi ata, 

Qohumlar görüşə gəldi hər yerdən, 

Duaları oldu xoş günə çata. 

 

Bütün qohumların göz aydınlığı, 

Atanın, ananın fərəhi oldu. 

Bəzilərin isə çoxlu qılığı, 

Sanki dalğalandı, evlərə doldu. 

 

 

Ömürdən keçdikcə ardıcıl illər, 

Mübariz gündəlik pərvazlanırdı. 

Fəsilləri qovub, gedir fəsillər, 

Sanki ürəyində məşəl yanırdı. 

 

Oldu ailənin ən sevimlisi, 

Körpəlikdən hamı sevirdi onu. 

Hamının qonmuşdu ona sevgisi, 

Elə də sevildi, ta ömrü sonu. 
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Aylar gəlib keçir, illər dolanır, 

Böyüyür gündəlik Mübariz ağa, 

Hamı onu ağıllı seyid sanır, 

Məhəbbəti artır hər bir qonağa. 

 

Mübarizliyisə uşaqlığından, 

Bəlli idi bütün əqrəbalara. 

Yuxudan tez durar açılmamış dan, 

Qulluq eyləyərdi O quzulara. 

 

 

Cəsarətli idi körpə yaşından, 

Ədalətsizliklə heç barışmazdı. 

İgid doğulmuşdu sanki anadan, 

Nalayiq işlərə heç qarışmazdı. 

 

Min doqquz yüz doxsan  dördüncü ildə, 

Birinci sinfə getdi Mübariz. 

Kitabları daim olardı əldə, 

Əlifbanı tez oxudu tərtəmiz. 

 

Uşaqlardan seçilirdi əzəldən, 

Əqili, kamalı yerində idi, 

Kitabları qoymaz idi o əldən, 

Fikri, zikri dərində idi. 
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Kökün şəcərəsin söyləyim sizə, 

İlk kökü olubdur Seyid Mir Bəşir. 

İkinci kök Mir İbrahim çox məzə, 

Böyük ağanı qorxutmayıb mürdəşir.  

 

Mir İlyasla, Ağakərim, Mübariz, 

Nəslin ayaması olubdur “Geygəl”. 

Qəhrəman Mübariz qazandı bir iz, 

Vətənin yolunda oldu bir heykəl. 

 

“Geygəl”in mənası daha dərindir, 

Ulu bir babası yaradıb onu. 

Onu yaratmaq da bir hünərindi, 

Bu ad qalacaqdı ta ömrü sonu. 

 

Düşmən təqibindən qaçan bir imam, 

Girir baş seyidin alaçığına. 

Onu o təqibdən qurtarmaq tamam, 

Övlad geyindirmək düşüb ağlına. 

 

“Geygəl” söyləyibdir öz arvadına, 

İmamı bəladan qurtarmaq üçün. 

Arvad geyindirib öz övladına, 

Oğlunu verməyi olmayıb çətin. 

 

 

İmam övladını qurtarsın deyə, 



Nəriman Əyyub 

 

 19 

Doğma övladını qıyıbdır ona, 

Oğlu qurban kimi olub hədiyyə, 

Münaqişə elə çatıbdır sona... 

 

Seyidə insafı verib yaradan, 

İnanmış Peyğəmbər övladıdır O. 

Onun insafını nə gizlət, nə dan, 

Yaradanın yerdə öz adıdır O. 

 

Peyğəmbərə əgər kim pislik etsə, 

O pislik edənə yaxşılıq edir. 

O nalayiq yoldan dönməsə kimsə, 

Yenidən Peyğəmbər yaxşılıq edir.  

 

Soruşurlar ondan: Allahın qulu, 

Nə üçün pisliyə yaxşılıq etdin? 

- Yaxşılıq Allahın doğruca yolu, 

Pisliyə pislik eyləməyir din. 

 

 

Pislik eyləyənlər insan deyildi, 

Onlardır insana bənzəyən heyvan. 

Quran təbliğ edir min neçə ildir, 

Söyləyir ki, insan, düşün, yaxşı qan. 

 

“Geygəl” nəslinn yaxşılıqları, 

Söylənir daimi illərdən bəri. 
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Bar verə biləmməz heç vaxt cır arı, 

Bar vermək daimi seyid hünəri. 

 

Vətən torpağında seyid olan kəs, 

Vətənin sevimli qəhrəmanıdır. 

Hücuma keçəndə nə titrə, nə əs, 

Mübarizi Vətən belə tanıdı. 

 

Belə qəhrəmanı unutmaq çətin, 

Vətənin yolunda verib canını. 

Qəhrəmanı olan hər bir millətin, 

Millət daim anır qəhrəmanını. 

 

 

Boy atıb çatanda altı yaşına, 

Mübarizi məktəbə aparır ata. 

Yoldaşlıq eyləyib öz tay-tuşuna, 

Qaynayıb qarışıb yeni həyata. 

 

Bütün uşaqlara nümunə olub, 

Seçilib hamıdan O gözəl oğlan, 

İllər gəlib keçib, O yaşa dolub, 

Yaranıbdır həm də O özəl oğlan. 

 

Davranışı ilə, həm oxumağı, 

Şagirdlərdən tamam üstün olubdur. 

Şagird ikən olan həmin o çağı, 
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Cəsarətliliyi elə qalıbdır. 

 

Müəllimlərin, ən sevimlisi, 

Tərbiyəsi ilə, həm oxumağı. 

Olan fənnlərin ən bilicisi, 

İdman işlərində daim qabaqda. 

 

 

Dərsliklərdə olan bütün şeirlər, 

Beyninə yığmışdı, əzbər bilirdi. 

Onun ürəyində nələr var, nələr, 

Güldürən olanda onda gülürdü. 

 

Qəlbindən çıxmırdı Qarabağ dərdi, 

Hələ uşaqlıqdan dərd idi ona. 

Daim düşünürdü dığa namərdi, 

Ermənidən danışır yana-yana. 

 

Davadan gələndə gündə cəsədlər, 

Baxdıqca odlanır, tamam yanırdı. 

Ürəyindən keçirirdi O nələr, 

Böyüdükcə artıq hər şeyi qanırdı. 

 

Böyrü-başı dolu kənd gözəlləri, 

Heç birinə göz ucuynan baxmadı. 

Həsrət ilə ona baxsa da pəri, 

Nə şimşək olmadı, nə də çaxmadı. 
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Sevişsə də tay-tuşları böyründə, 

Heç birinə əhəmiyyət vermədi. 

Bəzi qızlar sataşsa da hər gündə, 

Sanki heç birini heç an görmürdü. 

 

Sevgi hissiyatı oyanmış anda, 

Təkcə sevgisi, Vətən sevgisi. 

İgidlik qeyrəti qaynamış onda, 

Baxmırdı sevsə də hətta birisi. 

 

Bəlkə də məxfiydi, bilinmirdi heç, 

Doğma anası da bilmirdi onu, 

Baxası olana söyləyirdi keç! 

Bilməzdi baxışın nə olduğunu. 

 

Sanki Mübarizin sevgisində düz, 

Bu sirri vermişdi ona Allahı. 

Gündəlik fikri daima təmiz, 

Daimi sevirdi o Qibləgahı. 

 

 

Tanrı sevgisindən başqa sevgisi 

Görünməyib gedən gününə qədər. 

Gündə Qarabağın o idi dəlisi, 

Başqa işə fikir vermirdi hədər. 
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Xudam yaratmışdı onu qəhrəman, 

Qəlbində daimi kişi qeyrəti. 

Vətənin yolunda vermək üçün can, 

Getsə də gözünü yummazdı qəti. 

 

Yerişi, duruşu, hər davranışı, 

Bənzəmirdi heç bir kənd cavanına. 

Daim çalışırdı həm yayı, qışı, 

Onunla fəxr edir həm ata, ana. 

 

Bu gözəl oğlanı sevirdi hamı, 

Bütün kənd adamı, qonşuları da. 

Ziyarətə dönür evin axşamı, 

Fərq qoyulmur nə qohuma, nə yada. 

 

 

Bax belə böyüyüb Mübarizimiz, 

Kənddə bir bənzəri görünməyirdi. 

Koroğlu, Babək tək qoydu gözəl iz, 

Hamının gözünə igid dəyirdi. 

 

Bir dəfə bulağın başına çıxdı, 

Ona çox həvəslə baxdı gözəllər. 

Sanki çoxlarının evini “yıxdı”, 

Dəymədi əlinə heç zaman əllər. 
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Ona sataşaraq dindi bir Pəri, 

Söylədi ki, ona – Nədən qəmlisən? 

O isə süzdükcə həmin nəfəri, 

Söylədi – Deyəsən, sən çox dəmlisən. 

 

- Torpağı itirən vətən övladı, 

Bəs necə şənlənib gülə bilər ki. 

Elə övladların biqeyrət adı, 

Qeyrətli, vicdanlı belə bilər ki. 

 

 

Görünür cahilsən, başa düşmürsən, 

Gündəlik davadan gəlir cəsədlər. 

Hələ çiy qalmısan, nədən bişmirsən, 

Belə vəziyyəti götürməz heç ər. 

 

Gələn o cəsədlər, qardaşlarımız, 

Qardaşı ölən qız necə gülər ki. 

Belə düşünməli hamımız yalnız, 

Qeyrəti olanlar baxıb ötər ki. 

 

Qeyrətli igidi olan ölkənin, 

Torpağı heç zaman alına bilməz. 

Bütün var-dövlətlə dolan ölkənin, 

Torpağı yad əldə heç qala bilməz. 

 

Fəqət nə etməli, gündə toy olur, 
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Şadlıq sarayları qarışqa kimi. 

Onlara baxdıqca sifətlər solur, 

Heç kim qıra bilmir olan tilsimi. 

 

Zənənlər özünü min rəngə salır, 

Rəngxanalar olub gözəllik evi, 

Qeyrətli kişilər baxıb qocalır, 

Min hoqqadan çıxır özəllik evi. 

 

Əri, uşaqları böyrü başında, 

Görən kimin üçün gözəlləşir O? 

Hətta rənglənən var ahıl yaşında, 

Bilinmir kim üçün özəlləşir O. 

 

Bax, belə işlərə fikir verdikcə, 

Nələri düşünür yanan ürəyim, 

Xoşagəlməz hər işləri gördükcə, 

Yaxşını, yamanı qanan ürəyim. 

 

O çox tələsirdi getsin orduya, 

Zabit zirvəsini sevirdi yaman, 

İgidlik simvolu versin orduya, 

Bu qeyrət qalıbdır ona anadan. 

 

Tay-tuşu futbola həvəs göstərir, 

O isə güləşir, boks oynayırdı. 

Oynadıqca geniş nəfəslər dərir, 
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Özünü cəsarətli igid sayırdı. 

 

Onun igidliyi, qəhrəmanlığı, 

Hələ körpəlikdən bəlli olurdu. 

Hamıya bəlliydi pəhləvanlığı, 

Bəzən isə bulud kimi dolurdu. 

 

Düşünürdü, niyə Qarabağ qalıb, 

Yaltaq və yaramaz dığa əlində. 

Yoxsa Cavanşirim artıq qocalıb, 

Koroğlumun yoxdur qılınc belində. 

 

Nəbim Həcər ilə artıq görünmür, 

O igid Soltanbəy harda qalıbdı? 

Babəkim vuruşda heç vaxt ərinmir, 

Niyə ordum xəyallara dalıbdı? 

 

Bu fikirlər çıxmır şagird beynindən, 

Mübarizim nələr düşünür, nələr. 

Rahat buraxmayır bu gözəl Vətən, 

Hirslənir getdikcə gündə bölgələr. 

 

Gah gəlir göz çıxmış, qarın yarılmış, 

Bu vəhşi erməni nələr eyləyir. 

Başlar gəlir bədənindən ayrılmış, 

Baxan analar da qarğış söyləyir. 
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Bütün bu işləri gördükcə şagird, 

Mübariz nələri düşünür gündə. 

Bu vəhşilikləri gördükcə şagird, 

Fikirləşir, nələr olacaq öndə. 

 

Gündəlik nifrəti daşan uşağın, 

Gözləyir igid tək böyüməyini.  

Başını əzəcək vəhşi alçağın, 

Qoymayacaq alçağını, səyini. 

 

 

Belə fikirlərlə böyüyür uşaq, 

Mübariz uşaqlıq daşını atır. 

Onun tərəfində dayanıbdır haqq, 

Böyüyür, cavanlıq yaşına çatır. 

 

Elə ki, bitirir orta məktəbi, 

Tələsir zabitlik vəzifəsiyçün. 

Həm gözəl şüuru, bilikli təbi, 

Düşündürür onu bu fikir bütün. 

 

Yollanır o hərbi komissarlığa, 

Söyləyir ki, mən gedirəm davaya. 

Deyir ki, igidəm, deyiləm çağa. 

İstəmirəm qalam gələn il yaya. 

 

- Vaxtınız gələndə çağıracağıq, 
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Tələsmə heç zaman, dedi Komissar. 

Qorxma, torpaqları biz alacağıq, 

Qeyrətli bir oğlan idi Komissar. 

 

Sığalladı Mübarizin başını, 

Doğma balası tək sevincidi oldu. 

Bildi azca kiçik olan yaşını, 

Sevindi, Qəhrəman vətəndə boldu. 

 

Döndü evlərinə fikirli, qəmgin, 

Atası soruşdu – Nə olub, oğlum? 

Qəlbində duydu düşməninə kin, 

- Tələsmə davaya hələlik, oğlum. 

 

- Az qalıbdır sənin vaxtın çatmağa, 

Hələlik vaxt deyil, hələ tələsmə. 

Belə ürək-dirək verdi O ağa, 

Komissarın qaytarmağına küsmə. 

 

Elə ki, vaxt gəldi, aylar dolandı, 

Əsgər paltarını geydi Mübariz. 

İçdi kişi kimi kişilik andı, 

Tərtər cəbhəsinə dəydi Mübariz. 
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Evdən gedən günü ağladı ana, 

Ağakəriminsə soldu sifəti. 

Mübariz söylədi: - Ağlama, ana, 

İgid arxasınca ağlama, qəti. 

 

Ölsəm də heç zaman ağlamayın siz, 

Getsəm, Vətən üçün qurban gedirəm. 

O dünyada görüşərik tərtəmiz, 

Özümü vətənə şəhid edirəm. 

 

- Ay ata, demədin oğlumdan birin, 

Vətənin yolunda qurban verirəm! 

Niyə indi düşünürsən çox dərin? 

Nədən indi səni solğun görürəm? 

 

- Yox, oğlum, sözümün üstündəyəm mən, 

Fəqət kövrək olur ata ürəyi. 

Demişəm həmişə, deyəcəm yenə, 

Bir oğlum lazımdı Vətən gərəyi. 
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Düşünürəm bəlkə sizə qismətdi, 

Sizi hiss edirəm qəhrəman kimi. 

İgid zəifliyi olan töhmətdi, 

Önümdə görürəm bir aslan kimi. 

 

Get oğlum, Allahın sənə yar olsun, 

Cəddimin nəzəri olsun üstündə. 

Hər olan qəhrəman bəxtiyar olsun, 

Arzumdur yaransın uca büstün də. 

 

Beləcə yollandı hərbə Mübariz, 

İlk gündən komandir sevimlisiydi. 

Az vaxtda orada qoydu gözəl iz, 

Bütün yoldaşların istəklisiydi. 

 

Hadisəyə  on altı gün qalanda, 

Gəldi evlərinə Mübariz ağa. 

Ata, ana qəhərlənib dolanda, 

Ürək-dirək verdi Mübariz ağa. 
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- Ata, demədinmi üç oğlun birin, 

Vətənimə qurban verəcəyəm mən. 

Niyə indi düşünürsən çox dərin? 

Nədən indi peşman olubsan, nədən? 

 

- Sən deyəndə dedim – halalın olsun, 

Ağlama heç zaman, ağlama, ata. 

Sözlərin sırğa tək qulaqda qalsın, 

Məni qurban kimi gətdin həyata. 

 

Həlak olsam belə ağlamayın siz, 

Şükür o dünyada görüşəcəyik, 

Sizi çox sevirəm doğmaca, əziz, 

O dünyada axır öpüşəcəyik. 

 

Su atma arxamca, ana heç zaman, 

Bir daha geriyə dönməyəcəyəm. 

Yağı düşmənlərə vermərəm aman, 

Onların çoxunu tək əzəcəyəm. 
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Qan görsə tələsik qaçan erməni, 

O cılız düşməndən qorxmamışam mən. 

Bir qəhrəman, bilin ay ata məni, 

Ağlamayın, söyləyirəm yenidən. 

 

Di, sağ olun, getdim, fikir etməyin, 

Yenə də deyirəm görüşərik biz, 

Mənim gəlməyimi güman etməyin, 

O dünyada görüşərik tərtəmiz. 

 

Ulu babam Hüseyn tək şəhidlik, 

Qismətimdir, qismətimi bilirəm. 

Ata, başınızı daim tutun dik, 

Ölsəm, ancaq vətən üçün ölürəm. 

 

Hücuma keçməyə bir azca qalıb, 

Ata-anasına bir məktub yazıb. 

Xeylicə düşünüb, xəyala dalıb, 

Nə peşiman olub, nə yoldan azıb. 
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- Salam ata-ana, salam əzizim, 

Bu gecə gedirəm ölümə sarı. 

Pəhləvanlar kimi möhkəmdir dizim, 

Düşməni qırmağa verdim qərarı. 

 

Əsgər yoldaşlarım tək getməməkçün, 

Qoşulmaq istədi neçəsi mənə. 

Heç birinə razı olmadım bütün, 

İnadlıq eylədim mən dönə-dönə. 

 

İnşallah cənnətdə görüşəcəyik, 

Mənim üçün bol-bol dua eyləyin. 

Bir də o cənnətdə öpüşəcəyik, 

Mənim bu arzumu hamıya deyin. 

 

Arzumdur ürəyim sərinlik tapar, 

Düşmənin çoxunu qırandan sonra. 

Mənim bu ideyam dərinlik tapar, 

Düşmənə güllələr vurandan sonra. 
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Şərəfsizlərin üstünə getdikcə 

Ürəyim köksümdə mərmiyə dönür. 

Bax bunu bu gecə axır etdikcə, 

Düşmən güllələsəm ürəyi sönür. 

 

Qovmasaq Vətəndən yaramazları, 

Rahatca yaşaya biləmməz xalqım, 

O sarsax milləti, ağlı azları, 

Qırıb məhv eyləsəm olar tutalqım. 

 

Allah xatirinə eyləyirəm mən, 

Onu buyurubdur mənə Allahım. 

Ata-ana, sizə söyləyirəm mən, 

Ulu Babam Həzrət Əli Pənahım. 

 

Seyid nəvəsiyəm, budur şüarım, 

Gedirəm davaya qəhrəman kimi. 

Qəhrəmanlar kimi olan qərarım, 

Düşmənin üstünə bir aslan kimi. 
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Allahım böyükdür, Vətən sağ olsun, 

Vətənin yolunda ölmək şərəfdir. 

Hər bir qəhrəmanın üzü ağ olsun, 

Düşməni tarixdən silmək şərəfdir. 

 

Bu gün son günümdür,  salamat qalın, 

Atam-anam, bir də bütün qohumlar, 

Qəhrəmanlıq etsəm siz ilham alın, 

Son məktubum sizə olsun yadigar. 

 

Haqqınızı halal edin əzizlər, 

Məni böyütmüsüz qəhrəman kimi. 

Möhkəmdi, güclüdü məndəki dizlər, 

Seyidlərdə möhkəm olduğu kimi. 

 

Vətən qarşısında borcludur hamı, 

Onu bilməyənə haramdır çörək. 

Vətənimiz verib bizə ilhamı, 

Onun əvəzini çıxaq biz gərək. 
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Vida məktubunu yazandan sonra, 

Çağırır Allahı, girir meydana. 

Düşmən ilə uzaq deyildi ara, 

Birinci hədəfi alır nişana. 

 

Səkkiz ermənini bir anda qırır, 

Sonradan yeriyir daha irəli. 

Neçə erməninin cəsədin cırır, 

Erməni qanına bulanır əli. 

 

Qəfləti hücumu başa düşməyən, 

Düşmənlər düşübdür vahimələrə. 

Qəflətən soyuğa, qışa düşməyən, 

Onları çaşdırır belə mənzərə. 

 

Vuruşma qızışır səhərə kimi, 

Bəzən düşmən özü-özünü atır. 

Çoxu başa düşmür qəfil tilsimi, 

Vahimə çoxunu bir-birinə qatır. 
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Mənim qəhrəmanım nə qədərini, 

Qırır, bilinməyir onların sanı. 

Göstərir bu gecə öz hünərini, 

Sərilir pencər tək düşmənin canı. 

 

Yorulub taqətdən düşən anadək, 

Qırır çoxlarını Mübariz ağa. 

Belə Mübarizlər deyildi tək-tək, 

Silahı hərləyir gah sola-sağa. 

 

Yaxınlaşan dığa tanıyır onu, 

Arxadan nişana alır qəflətən. 

Qəhrəmanın çatır ömrünün sonu, 

Son anda söyləyir, yaşa, ey Vətən! 

 

Qəhrəman Mübariz o gecə bütün, 

Təlatümə salır Ermənistanı. 

- Heyif, sona çatdı axır ömürün, 

Fəqət sevindirdin Azərbaycanı. 
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Belə qəhrəmanlıq, belə vuruşlar, 

Şöhrətlər gətirdi ellərimizə. 

Bu vuruşlar olsun daim yadigar, 

Sahib olan gözəl çöllərimizə. 

 

Vuruş Mübariz tək, Vətən əsgəri! 

Qoy düşmən titrəsin hər nərənizdən. 

Məğrur Mübarizdən qalmayın geri, 

Düşmənlər titrəsin qoy hərənizdən. 

 

Eşitdi, ağladı ana ürəyi, 

Ata ağlamadı qəmli olsa da. 

Dedi: Halal olsun Vətən çörəyi, 

Ağlamadı, sözü düşdükcə yada. 

 

Səs düşdü, yayıldı bütün ellərə, 

Mübariz ağanın qəhrəmanlığı. 

Bütün dərələrə, bütün çöllərə, 

Fəqət çox artırdı həyəcanlığı. 
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Ölüm haqq olsa da vaxtsız ölümlər, 

Yandırır insan tək düşünənləri. 

Bir də həqiqi yox, haqsız ölümlər, 

İnsanı yandırır illərdən bəri. 

 

Fəqət, Mübariz də vaxtsız ölsə də, 

Bir şöhrət gətirdi vətənimizə. 

Cəsədi vətənə az gec gəlsə də, 

Qəhrəman şöhrəti gətirdi bizə. 

 

Ali Baş Komandan sağ olsun, dərhal, 

Milli Qəhrəmanı ad verdi ona. 

Ata-anasından təskinlik bu hal, 

Nə ağladı ata, nə də ki, ana. 

 

Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunanda. 

Dayandı səbirlə müqəddəs ata. 

Sədaqətli oldu içdiyi anda, 

Qəlbində dayandı qəm yata-yata. 
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Gözündən axmadı bircə damla yaş, 

Fəxr eylədi qəhrəmandı Mübariz. 

Daha da ucaldı o müqəddəs baş, 

Mübariz Vətəndə qoydu gözəl iz. 

 

Kaş belə olaydı bütün igidlər, 

Düşmənin qəlbinə od salaydılar. 

Cavanşir, Babəkdən qalan o hünər, 

Beləcə qəhrəman tək qalaydılar. 

 

Bizim Mübarizin qəhrəmanlığı, 

Bütün əsgərlərə bir örnək olsun. 

Dəf etsinlər olan həyəcanlığı, 

Qəhrəmanlarla vətənim dolsun. 

 

- Başınız sağ olsun, ay ata-ana, 

Dilimə gəlməyir öldü Mübariz. 

Heç vaxt ağlamayın siz yana-yana, 

Düşmənin qəlbini dəldi Mübariz. 
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Yenə də sağ olsun İlham Əliyev, 

Öndərin balası, Prezidentimiz. 

Onu yetişdirib Heydər Əliyev, 

O da qoyacaqdır bu dünyada iz. 

 

Özü tək inandı öz övladına, 

O da gündə göstərir hünərini. 

Hünəri yaraşır öndər adına, 

Gəldi Oğuzumdan suyun sərini. 

 

Gündəlik fərəhlən, Ağakərim ağa, 

Böyütmüsən Mübariz tək qəhrəman. 

Vətənimdə hərlən həm sağa-sola, 

Mübariz veribdir Vətən üçün can. 
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Başını dik saxla, daim fərəhlən, 

Böyük qəhrəmanın sənsən atası. 

Ürəyini saxla daimi çox şən, 

O məğrur qəlbində saxlama yası. 

 

Arzumdu nümunə olsun Vətənə, 

Böyük Mübarizin qəhrəmanlığı. 

Bir də igidlərə olsun ənənə, 

Mübarizin Milli Qəhrəmanlığı. 

 
20.01.2011 
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RÜBAĠLƏR 
 

Əqli dayazlaşıb kapitalistin, 

O sayır özünü hamıdan üstün. 

İnsanlıqdan tamam kənar olsa da, 

Çalışır bir yerdə düzəltsin büstün. 

 

*** 
Beləcə dəyişib bu zəmanəmiz, 

Qanunlar işləmir hələlik təmiz. 

Yazılan qanunlar vərəqdə qalır, 

Yaxşı fikirləşin, doğru görün siz. 

 

*** 
Özgə səbəbinə quduran bir kəs, 

Özünü şişirdir, qudurdur əbəs. 

Səbəbkarı əgər düşsə taxtından,  

Səbirli olacaq tezcə onda nəs. 
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*** 
Başqa səbəbinə quduran nadan, 

Quduran tez sönür, sözümə inan. 

Yaşa kişi kimi, yaşa mərdana, 

Nə səhv işlər gör, nə sonda utan. 

 

*** 
Sırğa et sözümü, qalsın qulaqda, 

Yalançı sözlərin çoxudur saxta. 

Nə saxta bir iş gör, nə yalan danış, 

İnsanlıqdan çıxsan taxtasan-taxta. 

 

*** 
Sözlə yəhərlədim kəhər atımı, 

Sözlə qamçıladım öz Qıratımı. 

Gənclikdən başlayıb yazandan bəri, 

Sözlə ifa etdim öz həyatımı. 
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*** 
Gördüyüm nə varsa, doğrunu   yazdım, 

Nanəcib, nakişi, oğrunu yazdım. 

Gündəlik yazdığım fayda vermədi, 

Ürəyimdən keçən ağrını yazdım. 

 

*** 
İndi çoxalıbdır çox nanəciblər, 

Oğurluqla dolur nə qədər ciblər. 

Dərisi beş qəpiyə dəyməyənlər var, 

Altında görünür bahalı ciplər. 

 

*** 
Adam çoxaldıqca, insan azalır, 

İnsanlar getdikcə qeyrətsiz qalır. 

Qalan insanlar da fikirləşərək, 

Uyğunsuzluqlarla xəyala dalır. 
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*** 
İnsanlıq nədənsə çox ucuzlaşıb, 

Varlanan nanəcib qaynayıb daşıb. 

Kapital gözünü o qədər yumub, 

İnsanlıq yolunu itirib çaşıb. 

 

*** 
Nə qədər çoxalıb dünyada yağı, 

Məhv edirlər gündə bağçanı-bağı. 

Nəzarətsizləşib olan ovçular, 

Atırlar, azalır ceyran ayağı. 

 

*** 
Evlər sıxlaşdıqca nəfəs daralır, 

Nəfəs daraldıqca rənglər saralır. 

İstili, havasız bu küçələrdə, 

Dözməyirik gündə sifət qaralır. 
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*** 
Milyonlarla evlər tikilir burda, 

Qoyun tapşırılıb olan çox qurda. 

Bu evlər dolduqca insanlar ilə, 

Ağırlıq çökəcək  vətənə-yurda. 

 

*** 
İnsanların yarısı gəldi Bakıya, 

Həsrət qaldı bircə geniş səkiyə. 

Sıxlıqdan nəfəslər darılır gündə, 

Bezirik gündəlik olan hay-küyə. 

 

*** 
Sərvətim daşınır yad ölkələrə, 

Xəzərimdən gündə azalır Nərə. 

Kürüyə həsrətik, heç yerdə yoxdur, 

Burda satılmağı vermir “səmərə”. 
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*** 
Rənglənir gündəlik göz ilə əllər, 

Belə iş olmazdı heç vaxt əvvəllər. 

Allah verdiyinə qayıl olmayır, 

İndi də qaşını qırxır gözəllər. 

 

*** 
Ağılsızdan ağıl umma, heç zaman, 

Ağılsız doğulub ilk gün anadan. 

Nə qədər tərbiyə versən də ona, 

Heç vaxt düzəlməyir, nadandır, nadan. 

 

*** 
Nadanı tərbiyə etmək çətindir, 

Gözəlliklər, çirkin təbiətindi. 

Dünyanı pozdular, pozuldu bütün, 

Çətindi yenidən düzəltmək indi. 
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*** 
Çoxaldı dünyanın kapitalisti, 

Bu il də bir yandan məhv edir isti. 

Gündəlik dağılır bütün ölkələr, 

Belə dağılmağın axırı pisdir. 

 

*** 
Gündəlik qırılır nə qədər insan, 

Onlara bərabər olur anadan. 

Belə çoxalmağın faydası yoxdur, 

Dünyanı bürüyür gündəlik al-qan. 

 

*** 
Yoxsulu saymayır olan harınlar, 

Xalq malını yeyən yekəqarınlar. 

Zəhmətsiz qazanıb bu var-dövləti, 

Onlara möhtacdır qeyrətli canlar. 
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*** 
Qeyrəti olanın yox havadarı, 

Havadarlı yeyir dövləti-varı. 

Sahibdir çox yerə manapolyalar, 

Xalq üçün olublar tamam cır arı. 

 

*** 
İnsan olan insan, naümid olmasın, 

Yersiz saralmasın, nə də solmasın.  

Var-dövlət dediyin gəldi-gedərdi, 

İnsan insanlıqdan geri qalmasın. 

 

*** 
Elə insan var ki, qurluşu insan, 

Fəqət, davranışı heyvandı, heyvan. 

Belə insanları gördüyün anlar, 

İnsan kimi baxma, demə ona can. 

 



Nəriman Əyyub 

 

 51 

*** 
Söyləyim, qonşumuz olan faşiyə, 

Tez-tez pəncərədən baxır eşiyə. 

Kimisə gözləyir sarılıb getsin 

Nə isə tullasın qırıq “yeşiyə”. 

 

*** 
Heç nəyə yaramır kifli o çiyi, 

Qurşaqdan sallanır o çirkli piyi. 

Üz-gözünü gündə ha suvarsa da, 

Natəmizdi bütün qanı, iliyi. 

 

*** 
Dediyi sözləri yüz faiz yalan, 

Odur bu həyatda geridə qalan. 

Yaşı keçib gedir, qocalır artıq, 

Artıq bundan sonra yox onu alan. 
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*** 
O böyük eybinə qayıl olmayır, 

Özünü yararlı bir insan sanır. 

Hansı ki, insanlıq meyarı yoxdur, 

Əlindən bezibdir bütün çöl-bayır. 

 

*** 
Elə bir qonşu yox, düz saysın onu, 

Gündəlik dəyişir əynində donu. 

Xasiyyət onunla qəbrə gedəcək, 

İnsan olmayacaq ta ömrü sonu. 

 

*** 
Ayıl bu xəyaldan, yaxşıları yaz, 

Yaxşıdan yazmağın faydasız olmaz. 

Tənqid elədiyin düzəlməz heç an, 

Utana biləmməz, heç vaxt utanmaz. 
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*** 
Utanmazın daim sırtılıb üzü, 

Hər şeyi tərsinə görür hər gözü. 

Doğrunu doğru tək görmədiyindən, 

Daimi tərsinə səslənir sözü. 

 

*** 
Nifrətlərim yağır belə insana, 

Belə insan nədən gəlib cahana? 

Utanmaz, üzü yox söz dediyi vaxt, 

Başa düşə bilə, hərdən utana. 

 

*** 
Dünya kapitalın cənginə keçdi, 

Qanun nadanların ənginə keçdi. 

İnsanlar içində işləməyən kəs, 

Eylədiyi işlər axırı heçdir. 
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*** 
Zəhmətlə işləyib tər tökməyən kəs, 

Zəhmətkeş olanın qədrini bilməz. 

Anadan kənarda bəslənən uşaq, 

Ana tərbiyəsin eyləməz əvəz. 

 

*** 
İl yarım içməsə ana südünü, 

Götürməsə körpəykən öyüdünü. 

Heç zaman dəyərli insan olammaz, 

İnsan yox, içibdir heyvan südünü. 

 

*** 
Süni yeməklərlə böyüyən uşaq, 

Biçə bilməz taxıl, nə yığmaz başaq. 

Ananın südüylə mayalanmayan, 

Uşaq xasiyyətində qalacaq uşaq. 
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*** 
Ay xalqın malını oğrayan oğru, 

Yediyin çörək də deyildi doğru. 

Öz alın tərini tökmədiyinçün, 

Axırda yediyin verəcək ağrı. 

 

*** 
Xalq malına sahib olub nadanlar, 

Barlarda pozulub nə qədər canlar. 

Adət-ənənələr pozulub gedir, 

Ona əhəmiyyət vermir insanlar. 

 

*** 
Gözümlə gördüyüm əxlaqsız vardı, 

Gündə əyyaşlıqla uzanır ardı. 

Özünü aparır əxlaqlı kimi, 

Gündəlik birinə “vəfalı” yardı. 
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*** 
Odur dəyirmanın gündə alt daşı, 

Altda uzanmaqla qarışır başı. 

Başqanın gözündə qılı axtarır, 

Öz gözündə tiri görməyir naşı. 

 

*** 
Nə deyəsən belə ağlı kəsməzə, 

Bütün davranışı məzədir, məzə. 

Çirkliykən özünü təmiz göstərir, 

Sanki eylədiyi təzədir, təzə. 

 

*** 
Natəmiz özünü təmiz sayanda, 

Onda bədənimdə qaralır qan da. 

Nə deyəsən belə Allahsızlara, 

Dözmür haqsızlığa ürək də, can da. 

 

 

 

NƏ GÖZƏL ÇƏKĠB 
 

Baxdıqca gözələ gözümə girdi, 

Allah bu gözəli nə gözəl çəkib. 

Bilmək olmur nə möcüzə, nə sirdi, 

Gözəl yaraşdırıb, bir göz əl çəkib. 
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Baxdıqca gözlərə, çəkir özünə, 

Gözlərimi batırır öz gözünə. 

Baxa bilməyirəm ona düzünə, 

Tanrım çəkdiyini nə gözəl çəkib. 

 

Nə qədər gözəldi, gözəl, İlahi, 

Bir-birindən gözəl, göz, əl, İlahi. 

Yaraşır bədənə göz, əl, İlahi, 

Belə bir gözəli gözəl əl çəkib. 

 

Gözəlliyə baxdım, şişdi gözlərim, 

Gözümün içinə düşdü gözlərim. 

Gözəllik odunda bişdi gözlərim, 

Çəkən bu gözəli nə gözəl çəkib. 

Məni çox yaxına çəkdi gözəllik, 

Gözü yayınmağa qoymur özəllik. 

Nəriman Əyyub baxmaqdan oldu  ləlik, 

Göydəki o Xudam, nə gözəl çəkib. 

 
08.02.2011 

 

 

BƏXTƏVƏRƏM MƏN 
 

Gəl sənə söyləyim əziz mələyim, 

Yaşım keçibsə də bəxtəvərəm mən. 

Göydə fırlanmayır hələ ələyim, 
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Əsli sənsən, onda yanıq Kərəm mən. 

 

Qulluq eyləyirsən bibimin qızı, 

Mənim ürəyimin ayı, ulduzu. 

Nazımı götürdün hər bahar-yazı, 

Hələlik yanında bil ki nərəm mən. 
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İşsiz qalmamışam bircə saat da, 

İşi olmayana zülüm həyat da. 

Nələr eyləmişəm qalıbdır yadda  

Daimi işimdə bir hünərəm mən. 

 

İndi iş tapmayır milyon zəhmətkeş, 

Ay işsiz zavallı, ha qəlbini eş. 

Qohuma-qardaşa oldum qayğıkeş, 

Ömür taxtasında qızıl zərəm mən. 

 

Əl açmamışam yaxına, yada, 

Borcsuz yaşamışam fani dünyada. 

Məni qorxutmayıb qorxulu səda, 

Nərimanam, həm ata, həm də ərəm  mən. 

 
24.01.2011 

 

 

GÖZÜMÜN NURU 
Aynur, harda qaldın gözümün nuru? 

Xəstəhalam, məni sağaldan yoxdu. 

Gəl sağalt, ay quzum, baban məğruru, 

Çoxdakı oxuyan nə qədər çoxdu. 

 

Sən özün oxudun öz zəhmətinlə, 

Biliyi topladın öz qeyrətinlə. 

Minnətsiz dolandın öz minnətinlə, 
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Zəhmət çəkənlərin ürəyi toxdu. 

Bir dəfə vaxtını keçirmədin boş, 

Tərpənişin gözəl, davranışın xoş. 

Narahat etsə də nə qədər naxoş, 

Xəstələr gündəlik üstünə axdı. 

 

Heyranam əqlinə, o kamalına, 

Nifrətim olubdur gönü qalına. 

Arzumdur taleyin yaxşı alına, 

Zəhmət çəkməyənin yatacaq baxtı. 

 

Əqlin sevindirir baban Nərimanı, 

Müalicə edirsən, sağalır canı. 

Biliyi olanlar gəzir dünyanı, 

Savadı olanın yaxşıdır baxtı. 

 
28.01.2011 
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MƏN DƏ KĠ, MƏNƏM 
 

Bu gün Xalq ġairi Zəlimxan Yaqub 

 “Səhər ovqatı”nda olanda yazılıb. 

 

Bir şeir göndərdim, cavab vermədi, 

Dəryadı, ümmandı, mən də ki, mənəm. 

Düşünürəm yaxşıca iş görmədi, 

O, şirdi, aslandı, mən də ki, mənəm. 

 

Xalqımın dərdindən yazıram gündə, 

O öndə dayanıb, öndədir, öndə. 

Öyünür onunla ana vətən də, 

Sözdə qəhrəmandı, mən də ki, mənəm. 

Öndərə yazılıb neçə cür dastan, 

Vəsf edib sevgidən, söyləyib yasdan. 

Şeiri gül-çiçəkdi, həm də gülüstan, 

Sözü alovdandı, mən də ki, mənəm. 

 

Öndərdən daimi yazacaq əsər, 

Onun yazdıqları qılıncı kəsər. 

Tanrım verib ona belə bir hünər, 

Ona içib andı, mən də ki, mənəm. 
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O, bir yaraşıqdır türk ellərinə, 

Yazdıqları xeyli gedir dərinə. 

Fəxri adlar aldı öz hünərinə, 

Qoşmadı, dastandı, mən də ki, mənəm. 

 

Xudam, sağlam saxla sən Zəlimxanı, 

Böyük Türkoğlumuz, yaxşıca tanı. 

Valeh edir gündə Milli Nərimanı, 

Şair Zəlimxandı, mən də ki, mənəm. 

 
12.12.2010 

 

ĠNCĠDĠM 
 

Böyük alim Qəzənfər PaĢayev cənaba 

 

Əziz qardaş, neçə kitab yazmışam, 

Heç birinə söz demədin, incidim. 

Söyləmədin düz demişəm, azmışam? 

Gözləməyə söz demədin, incidim. 

 

Umuram ki, siz tanınmış alimsiz, 

Azərbaycan yaxşı tanıyır kimsiz. 

Mənim üçün qiymətlisiz daim siz, 

Vaxt dolanır, tez demədin, incidim. 

 

“Haray” kitabına söz dedi Camal, 

Mustafayev qağam, alim əhlihal. 
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Sən demədin yeri, ya geriyə qal, 

Həqiqəti düz demədin, incidim. 

 

Mən sevirəm sizin kimi qardaşı, 

Ömrüm boyu olmamışam heç naşı. 

Bir də sevdim xalq şairi
1
 adaşı, 

Sözlərimdən iz demədin, incidim. 

 

Nəriman Əyyub gileylənən qardaşdı, 

Artıq yaşı yetmişi keçən yaşdı. 

Gündəlikdə sözlər ürəkdə daşdı, 

Yatma, gündə yaz demədin, incidim. 

 
12.10.2010 

                                                 
1 Xalq Şairi Nəriman Həsənzadə nəzərdə tutulur. 
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KÖNLÜMÜ 
   

Ürəyim istəyir səni qadası, 

Qoyma səndən ayrı qala könlümü. 

Mənim ürək dənizimin adası, 

Köçürt gözlərinə tala könlümü. 

 

Yollarını dizim altda bükərəm, 

Əsli olsan, mən də olaram Kərəm. 

Naz eyləsən əziyyətin çəkərəm, 

Qoyma düşsün haldan hala könlümü. 

 

İstəyirsən bu gün məni dara çək, 

İstəyirsən sinəm üstdə yara çək. 

Gedən olsan özün ilə gora çək, 

Cala ürəyimə, cala könlümü. 

 

Qocalığım gündə təsir eyləyir, 

Pıçıldayır ürəyimə söyləyir, 

Məni səbir və ümidim əyləyir, 

Allahın salmasın dala könlümü. 

 

Nərimanam, saçlarıma dən düşür, 

Günlər ötür, gözlərimə çən düşür. 

Gecələr yuxuma o Vətən düşür, 

Sev, əzizlə olan lala könlümü. 
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23.06.2011 

GÖRÜNDÜ-GÖRÜNDÜ 
 

Pəncərədən baxdım çölə, 

Yarım göründü-göründü. 

Baxdı mənə gülə-gülə, 

Varım, göründü-göründü. 

 

Çiçək açıb bağça-bağım, 

Bağımda gəzir qonağım. 

Gündəlik işlək olmağım, 

Narım, göründü-göründü. 

 

Tənbəl olsam, olmazdı nar, 

Barsız mənə olar çox ar. 

Bağda yeşik arılar var, 

Arım, göründü-göründü. 

 

Sərt keçsə də soyuq qışım, 

Dözür ona ahıl yaşım, 

Olduqca qısa alqışım, 

Qarım, göründü-göründü. 

Nəriman Əyyub, döz sən hələ, 

Gündə qələmi al ələ. 

Saralsan da demə belə, 

Sarım, göründü-göründü. 
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23.04.2011 

QABAQDA 
 

Bəxtim güldü, ömür sürdüm, 

Çox sınaqlar var qabaqda. 

Böyüdükcə nələr gördüm, 

Olmasın gün dar qabaqda. 
 

Yarı çılpaq, yarı da ac, 

Uşaqlıqda çox ehtiyac, 

Olmadı heç başımda tac, 

Çiskin, boran qar qabaqda. 
 

Həsrət sinəmdə əyləşdi, 

Əyləşdikcə onu deşdi. 

Qismətimə belə düşdü, 

Hələlikdə ar qabaqda. 

İşlədikcə yorulmadım, 

Bir kimsəyə qırılmadım, 

Yaxşılığa çıxdı adım, 

Alma, heyva, nar qabaqda. 

 

Nəriman Əyyub, şükür eylə, 

Dərdi, qəmi yara söylə. 

Hər işini yetir səylə, 

Şükür, etibar qabaqda. 

 
22.04.2011 
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QOCALTDI MƏNĠ 
 

Gözəllər çox al geyinir, 

Alları qocaltdı məni. 

Yaraşmayan şal geyinir, 

Şalları qocaltdı məni. 

 

 

Gecə-gündüz dağlar aşdım, 

Gah kükrədim, gah da daşdım. 

Qayalarla qucaqlaşdım, 

Yolları qocaltdı məni. 
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Dağda dərdim gül-çiçək, 

Çiçəkləri ləçək-ləçək, 

Dərdiyimin çoxu göyçək, 

Gülləri qocaltdı məni. 

 

Gözəllərə söz də dedim, 

Dözməyənə döz də dedim. 

Gözəl gözə göz də dedim, 

Gözləri qocaltdı məni. 

 

Gözlərinin vurğunuyam, 

Vurulanın yorğunuyam. 

Durulanın durğunuyam, 

Xalları qocaltdı məni. 

 

Nəriman Əyyub, sevmə daha, 

Az vaxtın qalıb sabaha. 

Ümid ol yalnız Allaha, 

Elləri qocaltdı məni. 

 
23.04.2011 
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QADĠR ALLAHIM 
Bu gün ad günümdür, qadir Allahım, 

Məni yaşadırsan, minnətdaram mən. 

Sənsən qibləgahım, həm də pənahım, 

Sənin o sayəndə bəxtiyaram mən. 

Yetmiş dördə artıq boylanır yaşım, 

O qədər də əziyyət çəkməyib başım. 

Daim həyat ilə olub savaşım, 

İnsanlar yanında daim varam mən. 

 

Məni düşündürüb daim biqeyrət, 

Aldatmayıb yolda olan hər sərvət. 

İstəmirəm xalqa lazımsız şöhrət, 

Xalqın yarasına sərin qaram mən. 

Əsl insanları yaxınım sandım, 

Seviləni sevmək səmimi andım. 

Yaxınlar yadlaşsa onda utandım, 

Yadlaşanı saydım çirkin, haram mən. 

Nəriman Əyyubbam, sevməkdir peşəm, 

Allahım istədi çoxaldı nəşəm. 

Yaxşılıq etməyə daim vərdişəm, 

Ona görə daim bəxtiyaram mən.  

 
20.05.2011 

 

 

YAZMAMIġAM MƏN 
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Yetmiş üçü keçib ötsə də yaşım, 

Hələ zəif deyil olan yaddaşım, 

Fəqət ağarıbdır ağappaq başım, 

Yanıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Dərəni keçmişəm, dağı aşmışam, 

Çiçəklərə baxıb hərdən çaşmışam. 

Hərdən qayalarla qucaqlaşmışam, 

Anıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Ömürdən gün keçib, aylar dolanıb, 

Gahdan mənə tərəf bulud boylanıb, 

Yazdıqca gözlərim azca sulanıb, 

Sanıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Hələlik çap olub otuz poema, 

Rübai, bayatı, mənzum drama. 

Heyif, oynamayıb dramım amm, 

Qanıram, nələri yazmamışam mən. 

 

İşıq üzü görüb on yeddi kitab, 

Gec çap olunmağa eyləmişəm tab. 

Neçə min bayatım, rübaim hesab, 

Danıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Yazmışam dağlarda olan çiçəkdən, 
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Çiçək kimi gözəl olan göyçəkdən. 

Atadan, anadan, hər ağbirçəkdən, 

Anıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Yazdıqca səngimir yanan ürəyim, 

Çoxlarına duzsuz olub çörəyim. 

Çörək verdiklərim, yoxdur gərəyim, 

Yanıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Gündə narahatdır zəhmətkeş canım, 

Ömür vəfa etsə olar dastanım. 

Yazdığı, yazıya yoxdur fərmanım, 

Sanıram, nələri yazmamışam mən. 

 

Hələ çox yazacam mən indən belə, 

Şükür Allahıma, saxlayır hələ. 

Mən öz nəslimə olmuşam lələ, 

Danıram, nələri yazmamışam mən. 
 

Doğru qiymət verib o Zamin Hacı, 

Qəşəm Nəcəfzadə, şairlər tacı. 

Qocaldın Nəriman, yoxdur əlacı. 

Qanıram, nələri yazmamışam mən. 
 

22.05.2011 
 

GÖZƏLĠM 
 

Bu gün gözəlliyin aldı canımı, 
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Məni yanar oda saldı, Gözəlim. 

Busə versən, duruldarsan qanımı, 

Öpəndə sanaram baldı, Gözəlim. 
 

O gözəl baxışın yandırır məni, 

Gözəlliyin saxlar yoldan ötəni. 

Həqiqi deyirəm, qınama məni, 

Bilin şair əhlihaldır, Gözəlim. 

 

Sevirəm, sevəcəm daima səni, 

Baxmaram, yanımdan keçsə də mini. 

Nə qədər sevirəm səni bu günü, 

Bu sevgin qəlbimdə qaldı gözəlim. 

 

Yetmişi keçsəm də sanma qocayam,  

Bəzi cavanlardan xeyli ucayam, 

Sən Günəşə bənzər, mən isə ayam, 

Baxışın qəlbimi çaldı, Gözəlim. 

 

Mən mahir ovçuyam, sən mənə inan. 

Məni belə yaradıbdır Yaradan. 

Sənə vurulubdur Milli Nəriman, 

Sanmayın ki, bu xəyaldır Gözəlim. 

 
28.03.2011 
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\SƏNĠN TƏK SEVMƏMĠġƏM 
 

Gündə alovlanır məndə bu sevgi 

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

Qarşılıqlı olsun səndə bu sevgi, 

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

 

Gözəlim, sən mənə nəzakətlisən, 

Gündəlik sevirəm səni yenidən. 

Gündə gözəlləşir o şəffaf bədən, 

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

 

Hər gün gözəlləşir səndə gözəllik. 

Gözəlliyin daim olub özəllik, 

Gözəlsən, başını daim saxla dik. 

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

 

Sevgin yaranıbdır ahıl yaşımda 

Gecələr dolanır daim başımda, 

Nolar, qoy bilsin öz yoldaşım da,  

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

Səni istəyibdir səni Yaradan, 

Gözəl doğulmusan, gözəl anadan, 

Sevgilim, sevirəm səni, sən inan, 

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

 

Sən də sev mənim tək olan insanı, 
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Sevdikcə daimi sənə yananı. 

Gündəlik sevindir Milli Nərimanı,  

Heç kimi sənin tək sevməmişəm mən. 

Sevmərəm başqasın heç vaxt yenidən. 

 
05.04.2011 
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GÖZƏL 
 

Səni sevdiyimi dediyim zaman, 

Eşidib özünü çəkirsən, Gözəl. 

Ürək vura bilməz dövr etməsə qan, 

Yox desən, qanını tökürsən, Gözəl. 

 

Ay istəsən, onda mən sənə ayam, 

Çimməyə çalışsan, çimməyə çayam. 

Yamaq tutmaz ürək onu yamayam, 

Sevməsən, sapını sökürsən, Gözəl. 

 

Yaşın fərqi yoxdur sevəndə belə, 

Yaşım çoxaldıqca sevirəm hələ, 

Məni qəbul eylə sən gülə-gülə, 

Etməsən, belimi bükürsən Gözəl. 

 

Naz eyləmə mənə, naz edən gözəl, 

Yaraşığın gözəl, gözəldir göz, əl, 

Bir də görəcəksən tökülür xəzəl, 

Onda ürəyimi sökürsən, Gözəl. 

 

Bu sevən qəlbimə gözlərin dərman, 

Həqiqi sevirəm, sən mənə inan. 

Sənə vurulubdur Milli Nəriman, 
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Yox desən, başımdan əkirsən, Gözəl. 

 
14.04.2011 

ÜRƏYĠM 
 

Dözə bilməyirəm səni görəndə, 

Qorxuram alışa, yana ürəyim. 

Həsrətlə baxıram ona gələndə, 

Başqasına baxsam qına, ürəyim. 

 

Vurğun olmağımı sanma xəyaldı, 

Son vaxtı sevməyim yeni bir haldı. 

Onun gözəlliyi qəlbimi aldı, 

Sevməyimi sakit sına, ürəyim. 

 

Baxışdan görürəm sevəcək o da. 

Sevməsə qəlbimi salacaq oda. 

Sevmək ürəyimdə yeni bir səda, 

Sevməyini sakit sana, ürəyim. 

 

Naz eyləyən zaman nazı da xoşdu, 

Mənə az baxmağı, azı da xoşdu, 

Baxışı da xoşdu, üzü də xoşdu, 

Vurulubdur gözəl cana, ürəyim. 

Azan ayrılanda dözmürəm inan, 

Mənə kəm baxdıqca əldən gedir can. 

Gündəlik vurulur  Milli Nəriman, 
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Az qalıb sevməkdən dona, ürəyim. 

 
15.04.2011 

 

 

DÜġÜBDÜR 
 

Heyif sənə gözəl Az an, 

Saçlarına dən düşübdür. 

Vurulubdur şeir yazan, 

Ürəyinə dən düşübdür. 

 

Bilmirəm bu sevgi nədən, 

Baxdıqca titrəyir bədən. 

Ay sevdiyim mina gərdən, 

Gözlərinə çən düşübdür. 

 

 

Nəriman Əyyub sevir yarı, 

Sənin kimi vəfadarı, 

Sən də azca istə barı, 

Bil sevmək nədən düşübdür. 
 

18.04.2011 
 

YANDIRIR MƏNĠ 
 

Sevgilim, gözəldi alma yanağın, 

O ülvi baxışın yandırır məni. 
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Elə də gözəldir o albuxağın, 

Qəlbimə axışın, yandırır məni. 
 

Səmimi sevirəm, sanma, xəyaldır, 

Hərdən danışmıram, demə ki, laldır. 

Həsrətlə baxmağın qəlbimdə qaldı, 

Üzdəki naxışın yandırır məni. 
 

Sənsizləşsəm sənsiz sanki xəstəyəm, 

Səni sevən canan, sayılan bəyəm, 

İstəsən canımı olacaq həyəm, 

Yaraşıqlı qaşın yandırır məni. 

Bir daha incitmə, ay boyu bəstə, 

Dərdindən oluram gündəlik xəstə 

İstə, istədiyin gözlərim üstə, 

Cavan qalan yaşın yandırır məni. 
 

Nəriman Əyyubdur ən yaxın dostun, 

Qəlbimi qırmağa qalmasın qəsdin. 

Bütün gözəllərdən sanıram üstün. 

Uca duran başın yandırır məni. 
 

25.04.2011 
 

DÜZƏLTMƏK ÜÇÜN 
 

Gedəndə yenidən gələm dünyaya, 

Etdiyim səhvləri düzəltmək üçün. 

Yoluma düşərsə böyük bir qaya, 

O yersiz qayanı tez əzmək üçün. 
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Bilmədən etdiyim olan səhvləri, 

Dəf edib alasan lazım nəfləri... 

Dünyamızda olan səhv hədəfləri, 

Dərhal məzarını tez qazmaq üçün. 

Bir ömür bəs etmir çox iş görəsən, 

Ömür sarayını əlvan hörəsən, 

Dünyamızın meyvələrin dərəsən, 

Yaxşılığı ardıcıl düzmək üçün. 

 

Ömrün gödəkdir az iş görürsən, 

Gedən ömrü övladlara verirsən, 

Ömür güllərindən azca dərirsən, 

Ölüm dəryasında tez üzmək üçün. 

 

Sanıram bir ömür bəs etmir mənə, 

Yenidən gəlsəydim yazardım yenə. 

Nərimanam, yazacam mən dönə-dönə, 

Xalqımın qəlbinə sürüşmək üçün. 

 
15.01.2011 

 

 

GƏLMĠġƏM 
 

Gəldiyim yol qısa deyil, uzun yol, 

Mən o yolu gəzə-gəzə gəlmişəm. 

Kol-kos olub o yollarda sağ-sol, 
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Gül-çiçəyi üzə-üzə gəlmişəm. 

 

Gah yollarda boran olub, qar olub, 

Bəzən geniş, bəzən yollar dar olub. 

Bağda əkdiklərim alma, nar olub, 

Qocalmağa hələ təzə gəlmişəm. 

 

Hələ fırlanmayır göydə ələyim, 

Başıma dolanır olan mələyim. 

Olmayıb kimsəyə misqal kələyim, 

Tanrıma güvənib məzə gəlmişəm. 

 

Həqiqətdir, olubdur göz dəymələr, 

Göz dəyənlər tezcə yollarda mələr. 

Gözümlə görmüşəm nələr var, nələr, 

Bir dəfə dəymişəm, gözə gəlmişəm. 

Bircə anda Zülfiyyənin gözləri, 

Yıxdı Etibarı, o şorgöz pəri. 

Yaman imiş gözbazların hünəri, 

Söyləməyə indi sizə gəlmişəm. 
 

Nəriman Əyyubam, hövsələm geniş, 

Belə xasiyyəti etmişəm vərdiş. 

Məni qorxutmayır nə küy, nə təşviş,  

Nadanlar gözünə nizə gəlmişəm. 
 

12.06.2010 
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ġÜKÜRLƏR OLSUN 
 

Yoxsul olmasaydım, insan olmazdım, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

İnsan olmasaydım, dostcan olmazdım, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 
 

Gözümlə görmüşəm varlananları, 

Varlandıqca daha az qananları, 

Var qudurdan pozulan cananları, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

Varlanıbdır çıxıb insanlığından, 

İnsanlıqdan çıxıb düşübdür candan. 

Tamam yoxsullaşıb o qızıl qandan, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

 

Belə yoxsulluğa güvənirəm mən, 

Nəyimə lazımdır qoçu cangüdən, 

Varlandıqca şişir, məhv olur bədən, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

 

Gözü yaxşı görmür varlananların, 

Kapital onları eyləyib harın, 

Unudub qeyrətin ,unudub arın, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 
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İndi gördüklərim tamam yaramaz. 

Biri biqeyrətdir, biri arvadbaz, 

Biri vicdanını itirən utanmaz, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

 

 

Pozub bəzisini artıq var-dövlət, 

Tutub gözlərini zəhmətsiz sərvət, 

Bu yerişlə gedir hara bu millət, 

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

 

Qorxuda saxlayır varlı insanı, 

Səksəkədə gəzir o şirin canı. 

Qorxutmayır heç nə kasıb Nərimanı  

Şükürlər olsun ki, yoxsul olmuşam. 

. 
25.04.2011 

SEVĠNMƏSĠN 
 

Fərmansız olsam da mən Xalq şairi, 

Fərmanlı olanlar heç sevinməsin. 

Qalmadım xalqımdan bir addım geri. 

Daima eşitdim xalqımın səsin. 
 

Mən xalqa ağlaram, o başqasına, 

Oxu yazdığımı, səhv etsəm qına. 

Xalqın vəziyyətinə mən yana-yana, 
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Onlar təriflədi kimlər kölgəsin. 

Qoşulub yaltağa yaltaq olmadım, 

Həqiqət söyləyən deyildi adım 

Xalqımın dərdinə qalxdı fəryadım, 

Sözünə baxmadım yaltaq heç kəsin. 
 

Nəriman Əyyubam, öz əqidəm var, 

Məndən bu əqidəm qalar yadigar, 

Məni aldatmadı nə dövlət, nə var,  

Daima hiss etdim ata kölgəsin. 
02.05.2011 

KAMRAN 
 

Öpürəm əzizim, öpürəm səni, 

Bacımın balası, ay gözəl  Kamran. 

Görürəm ki, sən də sevirsən məni, 

Mənim ürəyimdə sən özəl Kamran. 

 

Tanrımdan istərəm canın sağ olsun, 

Nə rəngin saralsın, nə də ki solsun. 

Bəxtinin çuvalı daimi dolsun. 

Başında olmasın heç xəzəl, Kamran. 

Sağ ol qoşulmadın nanəciblərə, 

Nanəciblər qazansa da min kərə, 

Xainin qazancı verməz səmərə, 

Gözəldir səndəki həm göz, əl, Kamran. 

 

Kişiyanə olan xasiyyətin var, 
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Başına yağmasın vaxtsız olan qar. 

Kiçicik şeirim də qalsın yadigar, 

Düzsən deyən olmaz, sən düzəl,Kamran. 

 

Səni sevdiyim tək sevir bacım da, 

Sən ola bilərsən başda tacım da. 

Olmayıb kimsəyə ehtiyacım da, 

Beləcə olmuşam mən əzəl, Kamran. 

 

Nəriman Əyyubam, öpərəm hər an. 

Səni gözəl yaradıbdır Yaradan, 

Kim mənə can desə, mən deyirəm can, 

Nə gözəldir səndə həm üz, əl Kamran. 

 
12.06.2011 
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YATANLAR AC QALIR 
 

Yatanlar ac qalır, eşit sən oğlum, 

Təcrübədən keçiribdir atalar. 

Məni işsiz qoymayıbdır heç ağlım, 

İşsiz qalan günü eyləyirdim ar. 

 

İyirmi yaşımdan işləyirəm mən, 

Əlli üçcə ildir ardıcıl hər gün. 

Əgər gəlsəm bu dünyaya yenidən, 

Yenə işləyərəm yenidən bütün. 

 

Yatmaq ilə günün keçirən kişi, 

Tapa bilməyibdir doyunca çörək, 

Tərgit yatmaq ilə keçən vərdişi, 

Daim işləməyə vərdişin gərək. 

 

Tənbəlin olmayıb heç vaxt xoş günü. 

“İşləyən dişləyər”, - deyib babalar. 

İşləyən yaşadar hər namümkünü, 

Sözlər keçmişlərdən qalıb yadigar. 

 

Sübh açılan kimi tez qalx yerindən, 

Qoşul lazım olan vacib bir işə,  

İş görməyən zaman qartalır bədən, 

Öyrət bədənini işlək vərdişə. 
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Doğru tövsiyəmd, onu eşit sən, 

Dəyərli olubdur ata öyüdü. 

Demişdim, deyirəm indi yenidən 

Bir də unudulmaz ananın südü. 

 

Qurtuluş günüdür qurtarıb bizi 

Böyük fəlakətdən o Heydər ata. 

Qalacaq dünyada daima izi, 

Qoymadı yurdumuz palçığa bata. 

 
15.06.2011 

 

 

 

VƏLI BACOĞLU 
 

Gözün aydın olsun Vəli Bacoğlu, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 

Qurban kəs gəlinə bir gözəl toğlu, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 

 

Oynasın on yeddi nəvəm, nəticəm, 

Dörd nəticəm, hələ dörd körpə cücəm. 

Şükürlər olsun ki, nə qədər beçəm, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 

 

Zənənlər oynayır kişi sayağı, 



Nəriman Əyyub 

 

 87 

Qabağa salmırlar gələn qonağı. 

Belə rəqs etməzdik biz gənclik çağı, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 

 

Qeyrətli igidim, məğrurum, pirim, 

Gözümə görünmür burda Zakirim, 

Şükür, kişiləşib Araz tək nərim, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 

Oynasın Elmira, Əsmər tək bacım, 

Mənim oynamağa yoxdur əlacım. 

Əyilib başımda Zakir tək tacım, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 
 

Zakir qardaşların başıdır bilin, 

Ağıllı baş bilən bizim bu elin. 

Nəriman, vəsf etsin bu şair dilin, 

Rasimin toyudur, mübarək olsun. 
 

16.06.2011 
 

QĠSMƏTĠM OLDU 
Heyif ki, ömrümün qoca çağında, 

Bakıda yaşamaq qismətim oldu. 

Sahibsiz saralıb bağça-bağım da, 

Bu ahıl yaşımda töhmətim oldu. 
 

Qapımda gəzirəm, qəlbim pərişan, 

Köhnə üzümlükdən qalıb az nişan, 

Baxdıqca kövrəldi qəlbim həmin an. 
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Mənə təsir edən zəhmətim oldu. 

Dağılır sahibsiz evim-eşiyim, 

Görünmür qapıda məstan pişiyim, 

Boşalıb taxılla dolan yeşiyim, 

Gündəlik dağılan sərvətim oldu. 

İnsansız gözəl ev dağılır gündə, 

Belə qalsa nələr olacaq öndə. 

Mənə təsir edir qocalmış sində, 

Tikəndə çəkdiyim əziyyətim oldu. 

Kədər səni boğur indi Nəriman, 

Artıq zəifləşir gündəlikdə can. 

Hələlik yaşadır səni yaradan, 

Bir təsəlli verən şöhrətin oldu. 

 
Yevlax rayonu Nərimanabad kəndi  

17.06.2011 

 

 

ATASININ QIRXI ÇIXMAMIġ 

YAYLAQDA ġƏRAB ĠÇƏNƏ 
 

Qırxı çıxmayıbdır atanın hələ, 

Çıxıb yaylaqlara kef eyləyirsən. 

Birdən orda ruhu rastına gələ, 

Söyləməzmi vicdanını əyirsən. 
 

Hələ çürüməyib bədənim, canım, 

Kef eyləyir dağda gözəl oğlanım. 

A biqeyrət oğlum, qəmsiz aslanım, 
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Elə bil ki, soyadına söyürsən. 
 

Baxıb sənə oxşayacaq övladın, 

Ləkəli qalacaq daimi adın, 

Güləcəkdir sənə yaxının-yadın, 

O təmiz adına necə qıyırsan? 
 

Eşidəndə qəhərləndi Nəriman, 

Damarında dərhal tez qaraldı qan, 

Söylədi ki, eşit və utan, 

Biqeyrət olmağı niyə yayırsan? 
18.06.2011 
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NAR KÜSDÜ MƏNDƏN 
 

Əriyə salam verdim, nar küsdü məndən, 

Ondan əvvəl məni əkmisən, dedi. 

Narı təriflədim dərhal yenidən, 

Gənclikdə zəhmətim çəkmisən, dedi. 

 

Hərlənirdin gündə yan-yörəmizdə, 

Sənə baxıb fərəhlənirdik biz də. 

Günlər sənsiz keçir - əlli də, yüz də, 

Gəlişini artıq bükmüsən, dedi. 

 

Niyə sahibsizdi tikdiyin saray? 

Ona baxan yoxdur neçə həftə, ay. 

Tək qalır hər payız, tək qalır hər yay, 

Axı zəhmət ilə tikmisən, dedi. 

 

Bu gözəl sarayın dağılıb gedir, 

Hər baxan ürəyi pərişan edir. 

Hərdən gec gəlməyin görəsən nədir? 

Deyəsən qocalıb çökmüsən, dedi. 
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Nərimanam, söhbətdən çox qəhərləndim, 

Bağçamda doyunca xeyli hərləndim, 

Gördüm ki, dəyişib xeylicə kəndim, 

Burda alın təri tökmürsən, dedi. 

 
19.06.2011 

Yevlax rayonu Nərimanabad kəndi. 

 

 

 

 

SĠZĠ ÜMIDGAHIM SANIRAM YALNIZ 
 

General Bəylər Eyyubov cənaba 
 

Ölkə başçısının Sizsiz sağ  əli, 

Atanızın xalası oğlu qalıb ac. 

Sevinirdim siz bakıya gələli, 

Sevinəni indi boğur ehtiyac. 
 

Şükür vardır neçə özəl iş yerin, 

Birisini tpşır mənə işləyim. 

Sənin səbəbinə qəlb olar sərin, 

Ay mənim sayılan sevimli bəyim. 
 

 

Arzumdur canınız daim sağ olsun, 

Üstümüzdən əksilməsin kölgəmiz. 

Ucalsın başınız uca dağ olsun, 
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Siz mənim qəlbimdə əzizsiz, əziz. 
 

Vətənimdə böyük olub hörmətin, 

Onu qazanıbdır ağlın, kamalın. 

Mənim dolanışım xeylicə çətin, 

Ağır vəziyyətimi nəzərə alın. 

 

Bir təqaüd yazdır ötübdür yaşım, 

Qüsursu işlədim əlli üçcə il. 

Artıq qocalmışam ağarıb başım, 

Mən şair babayam onu yaxşı bil. 

 

Əgər sağ olsaydı xaloğlu Həsən, 

Məni tapşırardı sizlərə dərhal. 

Bahar xalam isə üstümdə əsən, 

O idi qayğıkeş, gözəl əhlihal. 

 

Nə edim fələyin gözü kor olsun, 

Apardı Həsəni vaxtından əvvəl. 

Allahım sizlərə daim yar olsun, 

Başının üstünə Tanrım qoysun əl. 
 

Nəriman Əyyubam, möhtacam deyə, 

Məcburamki sənə açıram ağız. 

Siz də ki, heç mənə olmursuz yiyə, 

Sizi ümidgahım sanıram yalnız. 
 

16.03.2011 
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ALMADIM 
 

“General”ı yazdım, sa ol almadım, 

Şeiri göndərdim çıxmadı səsi. 

Soyuqluğu ürəyimə salmadım. 

Üstümə düşmədi olan kölgəsi. 
 

Çoxlarını etdi mayor, polkovnik, 

Nlar qürrələnib başı tutdu dik. 

Mənə qarşı onlar oldular sönük, 

Rütbələri verdi onun gur səsi. 

 

Qaya kölgəsində yatdı çoxları, 

Zəhmətsiz yığdılar dövləti-varı. 

Güllükdən daima bar çəkir arı, 

Hamıya bəhs edir bircə nəfəsi. 

 

Nəfəsi çatmadı tək bircə mənə, 

Nədənsə inandı kimsə deyənə. 

Xahişlər eylədim mən dönə-dönə, 

Xeyrimə olmadı bircə kəlməsi. 

 

Nəriman, qəhərlənmə, boşdu bu dünya, 

Zəhmətsiz yeyənə xoşdu bu dünya. 

Deyəsən pozuldu, çaşdı bu dünya, 

Hər şeyin gələcək axır vədəsi. 

 
03.04.2011 
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BƏYĠM 
 

Taleyin güldü üzünə, səni yüksəltdi göylərə, 

Səbəbkar səbəbi oldu, zəfərləri çaldın, Bəyim. 

 

Allahın səni istədi, oldun böyüyün sağ əli, 

Etibarı itirmədin, ürəyində qaldın, Bəyim. 

 

Bəxtin ki, üzünə güldü, qohumlaşdın 

böyük ilə, 

Qismət oldu bir kəsiyi, dərhal onu aldın,  

Bəyim. 

Aldığının səbəbinə sən böyüdün, püxtələşdin, 

Ağıllının ətrafında xəyallara daldın, Bəyim. 

 

Məktubları göndərsəm də birinə cavab  

vermədin, 

Sanki mənim ürəyimə iti xəncər çaldın, Bəyim. 

 

İstədim ki, yaxınlaşam, sənsə yaxına  

qoymadın, 

Soyuq münasibətinlə məni fikrə saldın, Bəyim. 

 

Zəhmətsiz yığdığın varın insafsızlaşdırdı səni, 

Ağır yükü daşıdıqca, yaman tez qocaldın,  

Bəyim. 

 

Şeir yazdım, iqtidarın sağ əlisən, kömək eylə, 

Nə sözümə fikir verdin, nə qeydimə qaldın,  
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Bəyim. 

 

Başına tez qar ələndi, cavanlığın küsüb getdi, 

Mən baxdıqca qəhərləndim, fikirlərə daldım,  

Bəyim. 

 

Soyuqlaşdın, Nəriman Əyyub qocaldıqca  

qəhərləndi, 

Məndən tamam uzaqlaşdın, buzlaşaraq qaldın,  

Bəyim. 

 
12. 04. 2011. 

UTANMIRAM 
 

Naz etmə gözəl qız, naz etmə mənə, 

Nə qədər naz etsən qıdıxlanmıram. 

Artıq qocalmağım yaraşmır sənə, 

O keçmiş ləzzəti artıq anmıram. 

 

İllər gəlib keçib, vaxt ötüb yaman, 

Başımın üstündə hərlənir duman. 

Gümrahlaşmağıma qalmayıb güman, 

Gənclikdəki kimi özümü sanmıram. 

 

Qocalığım hiss edilir gündəlik, 

Az qalıbdır əlimə alam çəlik. 

Bir yüngül iş görsəm oluram ləlik, 

Gedən gəncliyimə heç də yanmıram. 
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O qədər də pis keçməyib gəncliyim, 

Nə də ki olmayıb heç vaxt bicliyim. 

Bişmişəm dəmir tək, qalmayıb çiyim, 

Nə gəlib başıma onu danmıram. 

Bircə taleyimdən gileyliyəm mən, 

Qoymadı vaxtında çap olum nədən? 

Vaxtında çap olub deyə bərk gedən, 

Heç də bərk gedəndən əskik qanmıram. 
 

Fərmansız olsam da Xalqın şairi, 

Bəzi fərmanlıdan mənəm çox iri. 

Nəriman Əyyubam, illərdən bəri, 

Həqiqəti yazıram, utanmıram. 
 

11.06.2010. 
 

YAġAMIġAM 
 

Tər töküb yaşayıb yaratmışam mən, 

Havayı keçməmiş ömrün günləri. 

İstəməmişəm ki, heç vaxt, heç nədən, 

Alnımdan axmasın xəcalət təri. 
 

Belə yaşamışam ömrüm uzunu, 

Əritmişəm daim qəlbin buzunu. 

Uşaqlıqda otarmışam quzunu, 

O da olub uşaqlığın hünəri. 
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Möhtac olmamışam qohuma, yada, 

Belə davranmışam fani dünyada. 

Allahım ömrümü verməsin bada, 

Zəhmətim yaşadıb illərdən bəri. 

 

Yaltaqlığım olmayıbdır heç zaman, 

Belə doğulmuşam gözəl anadan. 

Aldada bilməyib məni heç nadan, 

Yaşadıbdır daim qeyrət təpəri. 

 

Heç vaxt olmamışam gözükölgəli, 

Çiynimdə olubdur Tanrımın əli. 

Fani dünyamıza mən ki gələli, 

Nəriman Əyyub tək işlətdim səri. 

 
05.06.2010. 

 

ġAĠRĠN 
 

İlk sevgisi qismət olmur şairin, 

Bütün şairlərin budur taleyi. 

Bu fikir dərindir, dərindən dərin, 

Çox olsa da hamısından biliyi. 

 

Qismət olmayanda ilk sevgilisi, 

Daim ürəyində qalır bəd hissi. 

Şair qəbul etməz hər bir naqisi, 
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O, sevir daxili hər gözəlliyi. 

 

Bəzən bəd tale qismətdi ona, 

Talesizlik onu çatdırır sona. 

Əbədi gileyli o yana-yana, 

Sevir özünəməxsus o özəlliyi. 

 

Belə yaranıbdır, əzəldən belə, 

Qəmlər şair üçün ağır bir şələ. 

Əgər bu dünyaya yenidən gələ, 

Yenə qəbul etməz olan hər çiyi. 

 

Nəriman Əyyub, sənin də ilk sevgilin, 

Qismətin olmadı, gödəldi dilin. 

Sevgisiz dolandı nə qədər ilin, 

Sevmədin ürəkdən başqa heç nəyi. 

 
15.06.2010. 

ÇĠNARƏM, AY ÇĠNARƏM 
 

Sən elimin göyçəyi, 

Qızılgülün ləçəyi. 

Tez açılan çiçəyi, 

Çinarəm, ay Çinarəm. 
 

Dağların lalasısan, 

Sən ceyran balasısan. 

Qəlbimdə qalasısan, 
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Çinarəm, ay Çinarəm. 
 

Arzumdu xoşbəxt yaşa, 

Ömrün şən keçsin başa. 

Gül üzün bir tamaşa, 

Çinarəm, ay Çinarəm. 
 

Ay ömrümün incisi, 

Gözəlin birincisi. 

Səsin bülbülün səsi, 

Çinarəm, ay Çinarəm. 
01.01.2011. 

 

ALLAHIM 
 

İkicə əsrdə yaşatdın məni, 

Səndən razı qaldım, razı Allahım. 

Nə unutdun məni, nə atdın məni, 

Qəbul etdim səndən azı, Allahım. 
 

Toxtaxlığı verdin, bəyəndim azı, 

Olmadım heç zaman səndən narazı. 

Heyif, çala bilmədim telli sazı, 

Kaş çala bileydim sazı, Allahım. 

 

Çətinlik olsa da yaşatdın məni, 

Hərdən incitsən də şirin bədəni. 

Yenə unutmadım daima səni, 
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Qəbul etdim səndən nazı, Allahım. 

 

Sən qismət eylədin, mən yazdım yazı, 

 Şeirlərdən həm çoxunu, həm azı. 

Gözəllərdən qəbul eylədim nazı, 

Qismət etdin, yazdım yazı, Allahım. 

 

Şeirlər yazıram gündəlik yenə, 

Səni səsləyirəm mən dönə-dönə. 

Nərimanam, hələlik ömür ver mənə, 

Görüm olan yaramazı, Allahım. 
 

05.05.2011. 
 

AĞLAYIR 
 

Yuxuda çıxmışdım ulu dağlara, 

Gördüm dağlar mənə baxıb ağlayır. 

Sarıyerdə olan o yaylaqlara, 

Qəlbimi odlara yaxıb ağlayır. 
 

Qəmgin görünürdü Dəlidağımız, 

Qoçdaşın yanında o yaylağımız. 

Sərin axan o Ceyran bulağımız, 

Gözünə eynəyi taxıb ağlayır. 
 

Yerində dayanıb İsa bulağı, 

Yaman boşalıbdır həm solu-sağı. 

Qalmayıb dağlarda moruğun ağı, 



Nəriman Əyyub 

 

 101 

Qırxqız dağı şimşək çaxıb ağlayır. 

 

Aydın Baba ilə gəzdiyim yerlər, 

Oraya getməyə qalmayıb hünər. 

Çəkilib ortaya tikanlı çəpər, 

Səkli bulaq qəmgin axıb ağlayır. 

 

Üzeyirə baxır şair Natəvan, 

Vaqif tamam susub, o dili rəvan. 

Baxdı həsrət ilə Milli Nəriman, 

O Cıdır düzünə çıxıb ağlayır. 

 
29.01.2011. 

ĠSTĠ 
 

Allahım, nə üçün bu qədər isti 

Göndərmisən bu gün bizə, bilmirəm. 

Bu qədər istilik həddindən pisdi, 

Getmirəm çimməyə, dənizdə üzə bilmirəm. 

İsti də lazımdır, bu qədər də yox, 

Çörək yemək olmur, qarın olmur tox. 

Qırxı keçib gedib, bu ürəyə ox, 

Başım dumanlanır, gəzə bilmirəm. 

 

Ürəyim xəstədir, bilin Allahım, 

Ömrüm boyu olubsunuz pənahım. 

Ey mənim inamım, göydəki Şahım, 
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Bu qədər istiyə dözə bilmirəm. 

 

Göydən od tökülür, yer alovlanır, 

Açılmış çiçəklər yerində yanır. 

Solan çiçəklərdən bağban utanır, 

Sonra nə olacaq təzə, bilmirəm. 

 

Sel kimi sellənir, tər başdan axır, 

Kirpiyə süzülür, göz-qaşdan axır. 

Sanki şəlalədən, o daşdan axır, 

Nə üçün olubdur məzə, bilmirəm. 

 

Nəriman Əyyubam, yanır ürəyim, 

İstidir bədənim, bütün kürəyim. 

Süfrədə quruyub, qalıb çörəyim, 

Düzəltmə dişlərlə əzə bilmirəm. 

 
10.07.2010. 

GÖZÜN AYDIN OLSUN 
 

Gözün aydın olsun, Zinyət bacı, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 

O da gəncliyinin sonuncu tacı, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 

 

Oynayaq, şadlanaq bu gün hamımız, 

Ağzımızda olsun şirin tamımız. 
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Bu da olsun bugünkü bayramımız, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 

 

Oynasın, şadlansın Tahir, Kəmalə, 

Günayı gözəldi, açılan Lalə, 

Əminə, qızı da Qönçə və Jalə, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 
 

Oynasın sevinclə Aynurə, Aynur, 

Aynur Xatirənin gözlərində nur. 

Yallıya qoşulsun Etibar məğrur, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 
 

Bir də bacılarım Şamama, Bəsti, 

Gülbənizlə oynamağım həvəsdi. 

Yallı oynamağım səbrimi kəsdi, 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 
 

Nəriman Əyyubam, sevindim mən də, 

Bu gün Bakımızdan bura gələndə, 

Şad-xürrəm olacam geri dönəndə. 

Elçinin toyudur, mübarək olsun. 

Qəlbimiz fərəhlə, sevinclə dolsun. 

 
07.04.2011. 

YAZ GƏLĠR 
 

Bu günün səhəri yenə yaz gəlir, 
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Sinələrdə kaman, telli saz gəlir. 

Oxuyan bülbüldən min avaz gəlir, 

Güneyləri bürüyəcək çiçəklər. 

 

Hamıdan tez gül açacaq Yasəmən, 

Lalələrlə dolacaqdır çöl, çəmən. 

Qızılgülü dərəcəyəm tezcə mən, 

Əlimdən alacaq nazlı göyçəklər. 

 

Valeh eləyəcək meşənin gülü, 

Bir də qara xallı Xarıbülbülü. 

Zəmilərin çoxalacaq sünbülü, 

Sallanacaq ağaclardan ləçəklər. 

 

Baxacağıq gündə bu gözəlliyə, 

Qəlbləri oxşayan o özəlliyə. 

Payızda baxırsan hər xəzəlliyə, 

Onda ağacları deşir böcəklər. 

 

Nəriman Əyyub baxıb ilhama gəlir, 

Gözəlliyə baxanda çox dincəlir, 

Onda kədərləri qəlbindən silir, 

Qəlbini oxşayır əlvan çiçəklər. 

 
23.03.2011. 

BAĞLAYANDA GƏL 
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Sevgilim, yanıma gəlmək istəsən, 

Həsrətin qəlbimi dağlayanda gəl. 

Bu sevən qəlbimi bilmək istəsən, 

Ürəyim səninçün ağlayanda, gəl. 

 

Onda şadlanacaq dərya qəmim də, 

Sevinib güləcək həmin dəmimdə. 

Səninlə xoşbəxtəm öz aləmimdə, 

Dağlarımın çayı çağlayanda, gəl. 

 

Bəhlulu zəmanə salanda bəndə, 

Söylədilər ona «dəli-danəndə». 

Səninçün «danəndə» olmuşam mən də, 

Ürəyim həsrəti saxlayanda, gəl. 

 

Məni yaxalayır qocalıq çağı, 

Gündəlik çoxalır başımın ağı. 

Getdikcə əriyir qəlbimin yağı, 

O yağ ürəyimi yağlayanda, gəl. 

Nəriman Əyyub sevir güllü baharı, 

Həsrətlə gözləyir sənintək yarı. 

Sən sevən qəlbimdən bal çəkən arı, 

Arı pətəyini bağlayanda, gəl. 

 
24.03.2011. 

 

OLMUR 
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Gecələr xəyalım uçur dağlara, 

Dağları yadıma salmasam, olmur. 

Yanan ürəyimi bükür ağlara, 

Könlümün simini çalmasam, olmur. 

 

Xəyalım dolanır Qırxqız dağını, 

Xəlfəlidə olan şəkli bulağını. 

Dərir dağlardakı Morux ağını, 

Keçmiş xəyallara dalmasam, olmur. 

 

Yuxuda gəzirəm Qoçdaş dağında, 

Yuyunuram o Güyran bulağında. 

Hərdən də o Laçın oylaqlarında, 

O gözəl yerlərdə qalmasam, olmur. 

 

Yuxudan oyatmaq istəmir ürək, 

Xəyallara dalmaq, de, kimə gərək. 

Qarabağı almasam haramdı çörək, 

Mütləq o yerləri almasam, olmur. 

 

Cavan çağlarımda gəzdiyim yerlər, 

Gəzdikcə dağlarda görürdüm nələr. 

Dəlidağ, Keytidə ceyranlar mələr, 

Nərimanam, zəfərlər çalmasam, olmur. 

 
24.07.2010. 
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ÖLÜMƏ BAX, ÖLÜMƏ 
 

Dünən bu vaxt bağçada 

Şirin söhbət edirdik. 

Sakit idi bağça da, 

Gəzməyə də gedirdik. 

Teymur ölüb bu gecə, 

Ölümə bax, ölümə! 

 

Az qalırmış sabaha, 

Yumub ala gözünü. 

Deyə bilməyib daha 

Farizə son sözünü, 

Ölümə bax, ölümə! 

Nə qədər ucuzlaşıb 

Son illər bu ölümlər. 

Dəniz coşub, çay daşıb, 

Çoxalıbdır zülümlər. 

Ölümə bax, ölümə! 
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Bir yanda sel aparır, 

Bir yanda qırır maşın. 

Dağları sellər yarır, 

Yuyur aparır daşın. 

Ər itirir arvadın, 

Arvad da öz yoldaşın. 

Ölümə bax, ölümə! 

 

Nə qədər səmimiydi,  

Şirin idi söhbəti. 

Zarafatlar edəndə 

İnciməyirdi qəti. 

Ölüm aparıb onu, 

Ölümə bax, ölümə! 

 

İşdən gəldim, dedilər, 

Teymur sönüb bu gecə. 

Qəlbimdən keçdi nələr, 

Necə sönübdür, necə? 

Ölümə bax, ölümə! 

 

Dünən gecə səmimi 

Söhbət edib gülürdük. 

Həmin o şadlıq dəmi 

Onu gümrah bilirdik. 

Ölümə bax, ölümə! 
 

Keçib on iki saat, 
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Teymur yoxdur dünyada. 

Kədər Farizə on qat, 

Vəfasızmış dünya da. 

Doğrudur, ölüm haqdı, 

Bu qədər çevik olmaz. 

Tez aparmaq nahaqdı, 

Cavan idi o bir az. 

Belə tez getmək olmaz, 

Ölümə bax, ölümə! 
 

Şərtləşmişdik bir gedək, 

Bizim o «Şəfa»mıza. 

Birlikdə tədbir görək, 

Birlikdə çıxaq yaza, 

Ölümə bax, ölümə! 

Qırdı o arzumuzu, 

Qoymadı birgə gedək. 

Kəsmədik orda quzu, 

Arzular qalır tək-tək. 

Ölümə bax, ölümə! 

 

Deyirəm, rəhmət olsun, 

Başın sağ olsun, Fariz. 

Qəbiri nurla dolsun, 

Qəlbində qalsın o iz. 

Ölümə bax, ölümə! 

Zülümə bax, zülümə. 
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30.07.2010. 

 

KƏDƏRLƏNMƏ, NƏRĠMAN 
 

Yatmağına az qalıb, 

Gündüzlər yatma axı. 

Bədənin ki qocalıb 

Vərdiş etmə yatmağı. 

 

Yatacaqsan əbədi, 

Bu doğru həqiqətdir. 

Gündüzlər yatmaq nədi? 

Gündüz yatmaq töhmətdi. 

 

Gündüz yatmamış yaşa, 

Çalış gündüz gör bir iş. 

Ömrü vur belə başa, 

İşləmək eylə vərdiş. 

 

Əlli iki ildir mən, 

Bir gün olmadım işsiz. 

İndi bilmirəm nədən 

Artıq ağrıyır cüt diz. 

Bu da bir həqiqətdir,  

Yaş görübdür işini. 

Qocalıq da töhmətdir, 

Töküb inci dişini. 

 



Qəhrəman Mübariz 

 

 112 

Xoşbəxtliyin ondadı, 

Boş keçməyib bir günün. 

Çoxu səndən sondadı, 

İşlə keçir ömürün. 

 

Bircə dəfə köksünü  

Ötürmədin, işsizəm… 

Ömrünün yox boş günü, 

Daim olubdur məzən. 
 

Kədərlənmə, Nəriman, 

Xoşbəxt yaşamısan sən. 

İçsən də neçə dərman, 

Artıq başa düşüb dən. 
 

13. 01. 2011. 
 

VEDĠNĠN YANI DAĞLAR 
 

Vedinin yanı dağlar, 

Mənsiz qalıbdır, ağlar, 

Mirzikdəki gur axan, 

Şır-şır axan bulaqlar. 

 

Gözəl Milli dərəsi, 

Gülşənli mənzərəsi. 

Meşədəki ayıların, 

Eşidilir nərəsi. 

 



Nəriman Əyyub 

 

 113 

Çay qırağı meşələr, 

İçində bənövşələr, 

Baldırğanı yedikcə, 

Çoxalırdı nəşələr. 

 

Mirziyin Tapı düzü, 

Qırmızı lalə üzü, 

Lalələr dalğalanır, 

Oxşadırdı dənizi. 

Güneylərdə sürülər, 

Kəsilirdi irilər, 

Qovurmanı yedikcə, 

Artırırdı çox hünər. 

 

Heç kim xəstələnmirdi,  

Sanki canı dəmirdi. 

Dadlı meyvələrinin  

Şirəsini əmirdi. 

 

Gəzdikcə yorulmurdun, 

Gedib o gözəl yurdun. 

Nəriman, heç qəhərlənmə,  

Alacaq Milli Ordun. 

 
14.01.2011. 

 

 



Qəhrəman Mübariz 

 

 114 

 

MƏNĠM ATA YURDUM, 

VEDĠBASARIM 
 

İllərdir, həsrətlə yanır ürəyim, 

Yadıma düşdükcə sancır kürəyim. 

Çətinləşib artıq ora getməyim, 

Mənim ata yurdum, Vedibasarım. 
 

Həsrətlə boylanır yaylaqlarım da, 

Sahibini gözləyən oylaqlarım da. 

Göz yaşı axıdan bulaqlarım da, 

Mənim ata yurdum, Vedibasarım. 
 

Çoxdandır getmirəm o Ağmanlıya, 

Bizi unudacaq Dəvəgöz qala. 

Porpor yaş axıdır, dolur həd çala, 

Mənim ata yurdum, Vedibasarım. 
 

Çox uzaqda qalıb gəzdiyim çağlar, 

Fikirli ürəyim gündə qan ağlar. 

Qalıb erməniyə o gözəl dağlar, 

Mənim ata yurdum, Vedibasarım. 

Köçürtdü oradan Stalin, düşmən, 

Türkün qatı düşməniydi o həmən. 

O vaxtdan yağıya qaldı o Vətən, 

Mənim ata yurdum, Vedibasarım. 
 

09.06.2011. 
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KIġILƏR YERINƏ GƏDƏLƏR QALIB 
 

Mən nifrət edirəm indi dünyaya, 

Kişilər yerinə gədələr qalıb. 

Kasıblar möhtacdır hər gələn yaya, 

İnsan sayılanlar artıq azalıb. 
 

Oğlanlar saymayır öz atasını, 

Elə də saymayır qız anasını. 

Valideyn çəkir hər xətasını, 

Mərifət, qanacaq tamam azalıb. 
 

Atasını bəyənməyən nanəcib, 

Ondan tələb edir dolsun onda cib. 

Nə işləyir, nə də alır məvacib, 

Eylədiyi hərəkətlə alçalıb. 

Qohumu, qonşunu bəyənməyən kəs, 

Ha özünü öysə, əbəsdir, əbəs. 

Ay nanəcib, nə titrəmə, nə də əs, 

Tanrım sənə layiqli qələm çalıb. 
 

Qalxmır ağbirçəyin ayağına qız, 

Baxdıqca irişir həmin o arsız. 

Həm də oxumur, qalıb savadsız, 

Baxıb Nəriman Əyyub xəyala dalıb. 
 

07.01.2011. 
 

QOCALIQ 
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Yaş yarıdan keçib, artıq qocaldım, 

Üzün qara olsun, sən ay qocalıq. 

Gəncliyimdə xeyli zəfərlər çaldım, 

İndi saça düşüb dən, ay qocalıq. 
 

Yaxşı deyil qocalığın niyyəti, 

Cavanlıq tək ola biləmməz qəti. 

Dilin də dolaşır, çaşır söhbəti, 

Başında dolaşır çən, ay qocalıq. 

 

 

 

Dişlərim tökülüb yeyə bilmirəm, 

Ayağıma corab geyə bilmirəm, 

Dil dolaşır, sözü deyə bilmirəm, 

Sakitcə olmuşam mən, ay qocalıq. 

 

Gözəllər böyrümdən indi yan keçir, 

Məndən uzaqlaşır, xəlvət su içir, 

Bu hal ürəyimin zəmisin biçir, 

Rahat deyil indi bədən, qocalıq. 

 

Sevgi sevmək məndən çox uzaqlaşıb, 

Fikrim başımda tamam dolaşıb, 

Nəriman, Əyyub indi çaşdıqca çaşıb, 

Xəyalım dolanır tən, ay qocalıq. 

 

YATAMMIRAM, ALLAHIM 
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Gecə keçir, yuxu qaçıb gözümdən, 

Yenə bu gün yatammıram, Allahım. 

Oyanmışam, soruşuram özümdən, 

Arzulara çatammıram, Allahım. 

Sanki dərya mənə olub çox dayaz, 

Üzəmmirəm, ayaqlarımdır nasaz. 

Bədənim qocalıb, ömür qalıb az, 

Dəryalarda batammıram, Allahım. 

 

Fikirlərim bir-birinə qarışır, 

Sanki onlar gecələrdə yarışır, 

Xəyalımda sürüşdükcə sürüşür, 

Saxlamağa tutammıram, Allahım. 

 

Bir pənahım indi qalıb tək sənə, 

Sənə baş əyirəm mən dönə-dönə, 

Daim yalvarmağım olub ənənə, 

Əkilsəm də bitəmmirəm, Allahım. 

 

Nəriman Əyyuba qəm yaxınlaşıb, 

Fikiri çoxalıb, daşdıqca daşıb. 

Əqlim də, başım da elə bil çaşıb, 

Xəyalımı qatammıram, Allahım. 

 

YEVLAXIM 
 



Qəhrəman Mübariz 

 

 118 

Keçmişindən qalmayıbdır bir nişan, 

Hər tərəfin çiçək, güldür, Yevlaxım. 

Tamaşa eyləyən olmaz pərişan, 

Söylədim gözəlsən, güldü Yevlaxım. 

 

Bir-birindən gözəl xiyabanları, 

Gül-çiçəkdən gündə bal çəkir arı. 

Artıbdır dövləti, artıbdır varı, 

Gözəlləşib neçə ildir Yevlaxım. 

 

Görəyi ver çörəkçiyə - deyiblər, 

Öyüləni atalarım öyüblər, 

Nanəcibi, nakişini söyüblər, 

Onu sevdiyimi bildi Yevlaxım. 

 

Mən də burda yaşamışam qırxca il, 

Gördüyüm o yerlər indiki deyil. 

İndi ürək dedi - səcdə qıl, əyil, 

Nə palçıqdır, nə də lildir Yevlaxım. 

Küçələri abad tən başdan-başa, 

Könül istəyir ki, edə tamaşa, 

Gözəlləşdirənim daimi yaşa, 

Yaşamalı olan eldi, Yevlaxım. 
 

Nəriman Əyyub baxıb sevindi bu gün, 

Heyif ki, gündəlik azalır ömrün. 

Baxdım gözəlliyə sevindim bütün, 
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Çağırdım yanıma, gəldi Yevlaxım. 
 

01.04.2011. 
 

AY BACI 
 

Əfruzun toyudur, mübarək olsun, 

Yenidən dünyaya gəldin, ay bacı. 

İstəməyən varsa, saralsın, solsun, 

Gedəndə qəlbimi dəldin, ay bacı. 
 

Adını bir gözəl nəvən daşıyır, 

Bu gün toyu olan «dəvən» daşıyır. 

Getsən də müqəddəs adın yaşayır, 

Qəlbimdə qiymətli ləldin, ay bacı. 

Kor olsun fələyin vəfasız gözü, 

Özü vermişsə də apardı özü. 

Deyə bilməyirəm dediyim sözü, 

Sənin yoxluğunu bildim, ay bacı. 

 

Bilməmiş olmazsan, Zakir xəstədi, 

Əsmərin ürəyi san şikəstədi, 

Şükür, Arazının boyu bəstədi, 

Niyə qırx üçündə öldün, ay bacı. 

 

Sən gedəndə fəryad etdi Elmira, 

Xalası oğlundan o qəlbi yara. 

Ondakı vərdişə olammaz çara, 

Əbədi qəbimdə qaldın, ay bacı. 
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Nəriman Əyyubam, yaramdır dərin, 

Bu dərdli ürəyim  olammaz sərin, 

Sənsiz yetim qaldı yeddi nəfərin, 

Ürəyimə qəhər saldın, ay bacı. 

 
14.11.2010. 

ĠNAMIM AZALIB 
 

Əfruzun toyundakı duyğularım 

İnamım azalıb qadir Allaha, 

Pisə yaxşı, yaxşıya pislik edir. 

Heç nəyə inamım qalmayıb daha, 

Yaxşı adamlara pisliklər nədir? 
 

Zavallı Zakir də bütün ömrünü, 

Həsr etdi cüt bacı, dörd qardaşına, 

Bütün həyatının çətin gününü, 

Qıydıqca onlara, qıydı yaşına. 
 

Niyə pislik etdi Allahım ona? 

Qoymadı yaşasın istədiyi tək. 

Baxıram üzünə mən yana-yana, 

Yalvardım Allaha, pislikdən əl çək. 
 

Əfruz bacım vaxtsız köçdü dünyadan, 

Yeddi övlad qaldı yetim anadan. 

Uşaq yetim qalır ancaq anadan, 

Ata eşqə düşdü nə gizlət, nə dan. 
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O yığdı başına qardaş-bacını, 

Tikdirdi onlara hərəyə bir ev. 

O çəkdi hamıdan ağrı-acını, 

Əsmərə söylədi-hamımızı sev. 

 

İnsafən Əsmər də bir ana kimi, 

Doğma həyatını həsr etdi təmiz. 

Atası evləndi yeni bəy kimi, 

Törəndi cüt övlad yenidən Əziz. 

 

Əfruzun toyudur, Zakirdir qəmgin, 

Ürəyindən keçir nələr, ay nələr. 

Kömək eyləməyir nə Quran, nə din, 

Xəyalımdan keçir qəmli kölgələr. 

 

Sən saydığın say, fələk nə sayır, 

Bilmirsən əbədi o həqiqəti, 

Ev-eşiyi gözəl, bütün çöl-bayır, 

Heç birində qüsur qoymayıb qəti. 

 

Əsmər, söyləyirdin dördcə yüz nəfər 

Gələcək, bəs hanı həmin insanlar, 

Kənddən onca adam, ət kəsən Cəfər, 

İnsan dəyişibdir, yox utananlar. 

 

Düzmüsən süfrəyə neçə cür yemək, 

Şərabların sayı onlardan betər. 
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«Təbiət» sarayı yaranır tək-tək, 

Ay Əsmər, yeməklər hamıya yetər. 

 

Kor olsun fələyin görən gözləri, 

Zakiri bu günə saldı nə üçün? 

Qeyrətli insanın getmir dizləri, 

Baxdıqca dərd çəkir o için-için. 

Qəhrəman qeyrəti olan bir insan, 

Nələr yaratmadı, nələr etmədi. 

Cəfakeş doğulmuş ilkin anadan, 

Heyif, axıradək elə getmədi. 

 

Neçə yaxınlara o çörək verdi, 

Onlara çox qıydı öz zəhmətini, 

Yaxınlar bilmədi O nələr gördü, 

Gənclikdən götürdü olan çətini. 

 

Bəzi yaxınlar da yaxşılıqları, 

Unutdular tezcə, həmin cılızlar. 

Həmin o nadanlar oldu cır arı, 

Qeyrəti olmayan eyləmədi ar. 

 

Bütün əzabları sən çəkdin, Zakir, 

Budurmu sonuncu mükafatınız? 

Gözəl bağçalar da sən əkdin, Zakir, 

İki oğlun oldu, bircə gözəl qız. 
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Arazın, Mahirin, Əfruzun yanır, 

Sənin bu əlacsız olan halına. 

Nəriman Əyyub da baxıb odlanır, 

Həvəsi yox, milyon çalğı çalına. 

 
14.11.2010. 
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NOVRUZ BAYRAMI 
 

Ey əziz bayramım, uludan ulu, 

Böyük türk xalqının gözəl bayramı. 

Bir zaman üstünə «yağsa da dolu», 

Oldun xalqımızın gözəl bayramı. 

 

Qadağan olsa da yetmiş neçə il, 

Xalqım unutmadı heç zaman səni. 

Diktator əmr etdi, onu yaddan sil! 

Eşitmədik o diktator deyəni. 

 

Bişirdik neçə cür şirniyyatları, 

Şəkərbura, qoğal, yastı paxlava, 

Düzdük süfrələrə neçə cür varı, 

Müxtəlif aşlarla dolurdu tava. 

 

Pünhan keçirirdik sən hər gələndə, 

Əhəmiyyət vermirdik qadağalara. 

Şənliklər dolurdu obaya, kəndə, 

Rast gəlirdik gündə getsək də hara. 

Əziz bayramımız, xoş gəldin yenə, 

Öpürəm, əzizim, öpürəm səni. 

Daim öpəcəyəm mən dönə-dönə, 

Şadlandırdın bu gün yenə vətəni. 

 

Laçınım, Füzulim hələ keçirmir, 
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Qubadlım da qalıb yağı əlində. 

Erməni yaşayır, yoxdur səs-səmir, 

Gəbrayıl, Zəngilan gündə dilimdə. 

 

Arzumdur, gələn il elə bu günü, 

Keçirək Şuşada, Cıdır düzündə, 

Alaq Qarabağı, o namümkünü, 

Gəzək Kəlbəcərin Qoçdaş düzündə. 

 

Gəldikcə şadlanır bütün ellərim, 

Mənim Türk xalqımın gözəl bayramı. 

Yaşıllanır, güllər açır çöllərim, 

Sən mənim xalqımın özəl bayramı. 

 
20.03.2011. 

KÖVRƏLDĠM 
 

Sən ey Qoz ağacı, Ərik ağacı, 

Əncir ağacıyla olmusuz bacı. 

Salam gətirmişəm Bakıdan sizə, 

Qonşunuz Gilas da deyildi təzə. 

Nə zaman əkmişəm çıxıb yadımdan, 

İndi tək qalmısız, edirsiz aman.  

Yoxdur gündəlikdə suvaran sizi, 

Böcəklər bürüyüb gövdələrinizi. 

Fikirli dayanıb cüt Tut ağacı, 

Heyva da gözəldi, Nar meyvə tacı. 
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Sizləri əkmişəm cavan yaşımda, 

O vaxt qapqaraydı saçım başımda. 

Gündüzlər gedərdim işə gündəlik, 

Nə qədər işləsəm, olmurdum ləlik. 

Burada var idi Qara Gavalı, 

Yanında əkmişdim Sarı Albalı. 

Onlardan qalmayıb bircə nişana, 

Görünür, susuz qalıb gəliblər cana. 

Bağışlayın məni, gələ bilmirəm, 

Sizinlə dərdimi bölə bilmirəm. 

Yaman dəyişibdir indiki zaman, 

İşsiz yaşamağa qalmayıb güman. 

Yoxdur kəndimizdə bircə iş yeri, 

Şəhər işlərinə sahibdir Meri. 

İndi əlac qalıb təkcə Allaha, 

Güman da qalmayıb gələn sabaha. 

Kəndimə gəlmişəm, qəlbim pərişan, 

Gördüyüm işlərdən qalmayıb nişan. 

Dəyişib bağçamız, solğun görünür, 

Üzümün budağı yerlə sürünür. 

Kövrəldim, yaşardı bu kövrək gözüm, 

Belə vəziyyətə çətin ki dözüm. 

Əllərimi açdım olan göylərə, 

Buludlar ağlasa verər səmərə, 

Bircə Allahıma ümidim qalıb, 

Heyif, Nəriman Əyyub artıq qocalıb. 
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10.03.2011. 

 

 

ġĠKAYƏTĠM VAR 
 

Çoxdan hiss edirəm, mən qocalıram, 

Gənclik çağlarımdan geri qalıram. 

Otuz poemamla ləzzət alıram, 

Məni Yaradana şikayətim var. 

 

Dədə-baba yurdum, o keçmiş Milli, 

Oradan çıxartdı vəhşi yadelli. 

Qalmasın orada o murdar dilli, 

Hər şeyi qanana şikayətim var. 

 

Vedimi verdilər yurdsuz yanlara, 

Dağ çəkdilər onda müsəlmanlara. 

Torpaq getdi, xeyli uzanır ara, 

Dərdimə yanana şikayətim var. 

 

On yeddi kitabda dərd-ələmim var, 

Xalqımın dərdindən min alimim var. 

Nə borcum olmayıb, nə sələmim var, 

Məni tez anana şikayətim var. 

Baxıb bu halıma yanmasın gözəl, 

Mən də onun kimi gözəldim əzəl, 

İndi hər yerimdən tökülür xəzəl, 
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O gözəl canana şikayətim var. 

 

Qəm çəkmə ürəyim, olma vəfasız, 

Günlərim keçməyib heç də cəfasız. 

Özümdən narazı olmuşam yalnız, 

Milli Nərimana şikayətim var. 

 
15.09.2010. 

 

«HƏYATI ZĠNƏTLƏNDĠRƏNLƏR» 

KĠTABINI OXUYARKƏN 
 

Əhməd, korlanıbdır sənin yaddaşın, 

Etdiyim yaxşılıq çıxıb yadından. 

Mənimlə birlikdə ağarıb başın, 

Bu bir həqiqətdir, nə gizlət, nə dan. 
 

 

Nələri söyləyim, nələri sənə, 

Unutmusan artıq keçən günləri, 

Bu paxıllıq qalıb səndə ənənə, 

Yaddan çıxarmısan o boz çölləri. 
 

Taytuşunu doldurmusan kitaba, 

Məni yaddan çıxarmısan üstəlik. 

Sözlərimi indi alın hesaba, 

Yaxşılıq etməkdən olmuşdum ləlik. 
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Kürdoğlunun niyə çəkilmir adı? 

Bir də mənim kimi şagird yoldaşın. 

Niyə unutmusan o istedadı, 

Belə xoşagəlməz fikirdən daşın. 

 

Yazırsan, həyatı zinətləndirib, 

Yaddan çıxıb alim olan Qəmxarın. 

Lazım olmayanlar kitaba girib, 

Kənarda, elm ilə dolan Qəmxarın. 

 

 

Doğma qardaşıma etmədiyimi, 

Sənə eyləyirdim, sevirdim deyə. 

Sənin qədər istəmirdim heç kimi, 

İndi təəssüf etdim sənin tək bəyə. 

 

Çox sözlər deyərdim, gəldi gözümə, 

Bayramla Gülbəniz, bir də nəvələr, 

Təskinlik də verdim özüm-özümə, 

Qınaya bilərdi məni «dəvələr». 

 

Olan yaxşılığı başa qaxmazlar, 

Fəqət nə etməli, söz gərdişindi. 

Görən gözə qara eynək taxmazlar, 

Tənqid Nərimanın bir vərdişidir. 

 
23.01.2011. 
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HƏQĠQƏTĠ DEDĠ MĠLLĠ NƏRĠMAN 
 

Pislərə pisliyi etmənəm heç an, 

Məni belə yaradıbdır Yaradan. 

Yaxşılığı öyrənmişəm atadan, 

Can deyənə daim söyləmişəm can. 

 

Pisliyi eyləyir qanmayan insan, 

Ay pislik eyləyən, fikirləş, utan, 

İnsansansa, insanlara ol yanan, 

Yaxşılıq eyləmək lazımdır hər an. 

 

Ömrün bəs etməz, yaşasan yüz il, 

Yazıb-yaratmağa azdır onu bil. 

Nə pislik eyləmə, nə də ki əyil, 

Pislik eyləməsən, deməzlər utan. 

 

Pislik eyləyənə yaxşı olmuşam, 

Şamsız olanlara yandırmışam şam. 

Allahıma əl tuturam hər axşam, 

Tərbiyəni almışam ata-anadan. 

Başa salmaq olmur qanmaz olanı, 

Qanı bulanıbdır, çirklidir qanı. 

Yaxşı olan insan, azalıb, hanı? 

Olan həqiqəti nə gizlət, nə dan. 

 

Yaman pislik edir yaxın qonşumuz, 
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Təyafik buzlaşıb, tamam olub buz. 

Töküb Bağırsoyun aşına çox duz, 

Həqiqəti dedi Milli Nəriman. 

 
25.06.2011. 

 

 

EġĠT ġAĠR NƏRĠMANI, ALLAHIM 
 

Nədən acıqlandın, eylədin tufan? 

Tökdün çəmənlərə çəni, Allahım? 

O tufanda həlak oldu neçə can, 

Eşitmədin hər deyəni, Allahım. 
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Rəşidi öldürdün, Xanı öldürdün, 

Rübabətək gözəl canı öldürdün. 

İki qoşa Süleymanı öldürdün, 

Narahat etmədi səni, Allahım. 

 

Qıydın böyük dahi Səməd Vurğuna, 

Məmməd Araz kimi yazan yorğuna, 

Müşfiqin ömrünü çatdırdın sona, 

Onda tez ağlatdın məni, Allahım. 

 

Ölüm haqdır, hamı bilir əzəldən, 

Az saxladın layiq olan gözəldən. 

Yaradansan, hər bir şeyi düzəldən, 

Gəl boş qoyma bu vətəni, Allahım. 

 

Əvvəl öldür olan yaramazları, 

Nanəcibi, mərifətdən azları. 

Xalqa yaramayan utanmazları, 

Eşit şair Nərimanı, Allahım. 

 
17.04.2011. 



Nəriman Əyyub 

 

 133 

SƏDAQƏT 
Bəxtiyar zəng etdi, əsdi ürəyim, 

Söylədi, həyatdan getdi Sədaqət. 

Həmin an səbrimi kəsdi ürəyim, 

Bizləri pərişan etdi, Sədaqət. 

 

O, getdi, Vəkilin qırıldı dizi, 

Dərhal da qaraldı gözəl bənizi. 

Qəlbində qalacaq səmimi izi. 

Vaxtından çox əvvəl itdi, Sədaqət. 

 

Onu istəyirmiş gedən Zahar da, 

Tez apardı özü qalmasın darda. 

İstəyirmiş onu baldız Bahar da, 

Getdi, qəlbimizi diddi, Sədaqət. 

 

Əfruz bacım kimi qırx üç yaşında, 

Getdi ağarmamış saçı başında. 

Qırıldı qaməti baş yoldaşın da, 

Sanki, övladları atdı, Sədaqət. 

Tabutun önündə əyildi başı, 

Əmirin gözündə qalmadı yaşı. 

Elə də ağladı Aslan qardaşı, 

Bu gün son mənzilə çatdı, Sədaqət. 

 

İstədiyi üçün Sədoş deyirdi, 

Vəkil qarşısında başın əyirdi. 



Qəhrəman Mübariz 

 

 134 

Zalım fələk onu vaxtsız ayırdı, 

Heç kim deyə bilməz yaddı, Sədaqət. 

 

Qaynanasız qaldı gözəl Zəminə, 

Təəssüf ki, rast gəldi belə bir günə. 

Əmirin uşağına olmadı nənə, 

Məzar şərbətini daddı, Sədaqət. 

 

Çox ağır keçirdi onun son günü, 

Qurtarmaq olmadı o namümkünü. 

Nərimanam, pərişan eylədi məni, 

Bu gün dar məzarda yatdı, Sədaqət. 
20.06.2011. 

QABĠL 

 
Qabil, düz deyirdiniz, 

«Qəribə oluruq biz, 

Səhv düşəndə yerimiz». 

Düzlərdən qalmayıb iz,  

Yeri tutub səviyyəsiz. 

 

Yer verilib nadana, 

Vicdansız bevicdana. 

Səhv edir qana-qana, 

Doğru sözdür tərtəmiz, 

Kişilikdən yoxdur iz. 
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Kişi dözməd, getdi,  

Bizi pərişan etdi. 

İnsan yox, çürük ətdi, 

Yaramayır heç nəyə, 

Nə nökərə, nə bəyə. 

 

İşsiz qalıb evdə ac, 

Onu boğur ehtiyac. 

Əli boşdur naəlac, 

Namı alverçi olmaz, 

Alverçidi utanmaz. 

 

Olsa da çox hünəri,  

Tapa bilmir iş yeri. 

Qalır gündəlik geri, 

Nə yazıq işsiz insan, 

Baxdıqca qaralır qan. 

 

Təsirlənmə, Nəriman, 

Artıq əldən gedir can. 

Heç də qaralmasın qan, 

Şükür eylə Xudaya, 

Çoxu kərpic, sən qaya. 

 

 

AYDIN 
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Mənə qarşı lotuluğu eyləmə, 

Mən lotu deyiləm, onu bil, Aydın. 

Yazdıqlarım yayılıbdır aləmə, 

Mənə baxan gözlərini sil, Aydın. 

 

Gözəl bir oğlansan, dolan səmimi, 

Hərlən dörd yanımda kiçiyim kimi. 

Elə ki gələndə zarafat dəmi, 

Mən güləndə, sən də onda gül, Aydın. 

 

Nə qədər gözəldi gülmək-deyiblər, 

Bar verən ağacın başın əyiblər. 

Yeyilən meyvəni dərib yeyiblər, 

Onu belə eyləyibdir el, Aydın. 

 

Aydınlığın aydın olmadı gündə, 

Gəl mənə sataşma bu qoca sində. 

Vaxt gələcək qocalacaqsan sən də, 

Dünyanı aparır indi sel, Aydın. 

Çaylar kimi çağlamışam gənclikdə, 

Kimsədən əskiyim yoxdur bilikdə. 

Məni yormayıbdır hər olan yükdə, 

Hərdən də incidir qoca bel, Aydın. 

 

Meylim də olmayıb yığam sərvəti, 

Ona istəyim də olmayıb qəti. 

Var-dövlət axırda pozur milləti, 
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Gedəni saxlaya bilmir ləl, Aydın. 

 

Nəriman Əyyubam, hövsələm geniş, 

Əlli iki ildir yormayıbdır iş. 

Daimi özümü etmişəm təftiş, 

Başımda ağarıb artıq tel, Aydın. 

 
12.01.2011. 
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GÜL LAZIMDI ONU 

GÜNDƏ DƏRƏSƏN 
 

Ərşə çəkilibdir bu gecə yuxum, 

Aman Allah, bu nə işdir görəsən? 

Qalıbdır çox azım, gedibdir çoxum, 

Gül lazımdı onu gündə dərəsən. 
 

Yalqız dolanmağa keçibdir vaxtım, 

Şükür, pis olmayıb heç zaman baxtım. 

Gəncliyimdə hərdən şimşək tək çaxdım, 

Keçdin neçə yolu, neçə dərə sən. 
 

İndi qocalmışam, ağrıyır canım, 

Ağrıyır bədənim, bütün hər yanım. 

Təzyiqim düz deyil, oynayır qanım, 

İcazə verməyir maşın sürəsən. 
 

Nəinki maşını, at sürməyirəm, 

Gec-gec kəndimizə, evə dəyirəm. 

Dizlərim ağrıyır, belim əyirəm, 

Pir də kömək etmir, gedə pirə sən. 

Üzü qara olsun bu qocalığın, 

Ağrılar çoxalır, çox yığın-yığın. 

Yadına düşdükcə o cavanlığın, 

Görürsən ki, artıq sən biçarəsən. 
 

Ömürdən qalıbdır yarıdan yarın, 

Halına yarıyır tək bircə yarın. 
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Odur həm köməyin, həm vəfadarın, 

Yanında olanda Nəriman nərəsən. 
 

09.09.2010. 
 

GÖRÜRƏM 
 

Allahım, işinə mat qalmışam mən, 

Nə qədər yaxşını sıxır, görürəm. 

Bilmirəm nə üçün, eyləyir nədən, 

Yıxılmaz olanı yıxır, görürəm. 
 

Xeyir qismət olur yaramazlara, 

Əqildən, kamaldan çox dayazlara. 

Var-dövləti verir ağlıazlara, 

Onların qəlbində paxır görürəm. 

Susub ət tökürsən sözlər alanda, 

Ona layiq deyil nə çul, palan da. 

Elə ki xəlvətdə o tək qalanda, 

Süfrəsində şərab, çaxır görürəm. 

 

Yığır dörd yanına kişibazları, 

Həyası pozulmuş o nasazları. 

Qız adını itirmiş o qızları, 

Özünə ləkələr yaxır, görürəm. 

 

Onları görməyə əqilim sazdı, 

Kişilər azalıb, indi çox azdı. 

Onların beyini tamam nasazdı, 
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Utanmazlar sırğa taxır, görürəm. 

 

Doğru söz söyləsən əgər nadana, 

Başa salmaq üçün gələrsən cana. 

Belə hallar təsir edir Nərimana, 

Dünya pozulubdur axır, görürəm. 

 
04.10.2010. 

NĠYƏ UNUTDUN? 
 

Novruz bayramınız mübarək olsun, 

Oduna yananı, niyə unutdun? 

İstəmənəm rəngin saralsın, solsun, 

Hər şeyi qananı, niyə unutdun? 

 

Yoxsa yaddan çıxıb o gözəl çağlar, 

Gəzdiyimiz yerlər, bağçalar, bağlar. 

Yadıma düşdükcə ürəyim ağlar, 

Sevdiyin bu canı, niyə unutdun? 

 

Mən səni sevirdim yaxınım kimi, 

Baxdıqca çalırdı qəlbimin simi. 

Sən idin qəlbimin gündə hakimi, 

Baxıb utananı, niyə unutdun? 

 

Deyirdin, sevəcəm son anımadək, 

Sevgilər olacaq daimi kömək. 
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Mənim kimi sevən yaranır tək-tək, 

Sevdiyin aslanı, niyə unutdun? 

Yoxsa vəfasızdı tatın hər qızı, 

Nə tez unutmusan sənsiz yalqızı? 

Ayda bircə kərə soruş sən azı, 

Yediyimiz nanı, niyə unutdun? 
 

Üzümə gülürdün bizə gələndə, 

Gülüşə cavabı verirdim mən də. 

Səmimi olurdum geri dönəndə, 

Milli Nərimanı, niyə unutdun? 
 

21.03.2011. 
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GÖZƏLĠM 
 

Mənim ad günümü təbrik etmədin, 

Bir vaxt məndən ötrü yanan gözəlim. 

Söyləyirəm sənə düz yol getmədin, 

Eşqi, məhəbbəti danan, gözəlim. 
 

Heç vaxt sevməmişəm yoldan ötəni, 

Sevmişəm, sevirəm sevgi sevəni. 

Anan da bilirdi sevirəm səni, 

Qalsaydı, danlardı anan, gözəlim. 

Yaddan çıxartmışam keçən günləri, 

Sən idin qəlbimdə ən gözəl pəri. 

Səndən başqa sevmədim bir nəfəri, 

Sən idin qəlbimdə canan, gözəlim. 

 

Necoldu saydığın ülvi məhəbbət? 

O sevgin daimi deyilmiş əlbət. 

Yadıma düşdükcə bürüyür dəhşət, 

Onda qəlbim olur sınan, gözəlim. 

 

Həqiqi sevənlər olmayır nadan, 

Sən olurdun mənə daimi yanan. 

Gözləyirdik ola bəlkə bir sonan, 

Heyif ki, olmadı sonan, gözəlim. 

 

Nəriman Əyyubam, sevirəm yenə, 

İnanmırdım məni sevənlər dönə. 
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Bu yeni şeirimi həsr etdim sənə, 

Sevgi ürəyində donan, gözəlim. 

 
20 may 2011-ci il 

VAR NƏYƏ LAZIM 
 

   «ġəfa» pansionatında Qaxlı Camalla görüĢəndə 

onun indiki vəziyyəti məni çox narahat etdi, bu Ģeir 

yarandı. 

 

«Şöhrət şəfa verməz, can olsa xəstə», 

Səməd Vurğun deyib, O boyu bəstə. 

Baxa bilməyirəm Camal şikəstə, 

Can xəstə olanda, var nəyə lazım. 

 

Camal kəhər atı gündə çapardı, 

Gözəl, göyçək cananları tapardı. 

Keflər etməyinin olmazdı ardı, 

İndi neçə olsa, yar nəyə lazım. 

 

Yoxdur bu dünyanın axır vəfası, 

Var ilə sağalmır gözlər aynası. 

İşıqsız heç nəyin yoxdur mənası, 

Arsızlıq etsən də, ar nəyə lazım. 

 

Hanı səndə olan gözəl zarafat? 

Camal, indi minə bilməyirsən at. 

İşıqsız, mənasız görünür həyat, 
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İstəsə də ürək qar nəyə lazım. 
 

Səni belə gündə görməyəydim kaş, 

Ürəyimdən dərhal asıldı bir daş. 

Nəriman Əyyubu bürüdü təlaş, 

Bundan sonra Kəklik, Sar nəyə lazım. 
 

30.05.2011. 
 

BƏXTƏVƏR OLDUN 
 

Çox da kədərlənmə, ay dəli könlüm, 

Sən ki, bu dünyada bəxtəvər oldun. 

Gördüyün xoş günü say, dəli könlüm, 

Milyon işlər gördün, min hünər oldun. 
 

İş dərdi çəkmədin, nə işsiz qaldın, 

Öz işinlə gündən-günə ucaldın. 

Ucaldıqca illər keçdi, qocaldın, 

Nəvə-nəticəli, çox nəfər oldun. 

Böyüyür nəvələr, nəticələr də, 

Kaş gələ dünyaya kötücələr də. 

Arzumdur ki, qalam hələ hünərdə, 

Bəzən də qəmləndin, dərdi-sər oldun. 

 

Ata, ana, qardaş, bacılar getdi, 

Qəlbimdən nə qədər acılar getdi. 

Varlı ziyarətə hacılar getdi, 

Sən gedə bilmədin, birtəhər oldun. 
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Yetim qaldın ata-ana gedəndə, 

Onlarsız olandan getmirsən kəndə. 

Kəndi keçmişlərdən xalı görəndə, 

Qəlbin alovlandı, çox qəhər oldun. 

 

Nəriman, fikir çəkmə, belədi dünya, 

Kimə düşmən, kimə lələdi dünya. 

İnsanları gündə ələdi dünya, 

Çoxunu qoruyan bir çəpər oldun. 

 
08.06.2011. 
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GÖZƏL 
 

Gözümün önündə çəkmə özünü, 

Onsuz da qocalıb gözün də, gözəl. 

Çox uzun söyləmə hər bir sözünü, 

Azalıb sinəndə sözün də, gözəl. 

 

Yaş ötüb, həvəsim artıq sönübdür, 

Cavanlığım sakitliyə çönübdür. 

Kəhər atım zirvələrdən enibdir, 

Sakit dayanıram özüm də, gözəl. 

 

Belə söhbətimə gülmə, gözəlim, 

Məni yaşadıbdır ancaq öz əlim. 

Olmayıbdır xoşagəlməz əməlim, 

Qalmayıb dağlarda işim də, gözəl. 

 

Bir zaman dağlarda kəhər çapardım, 

Düzdə Ceyran, dağda kəklik atardım. 

Harda gözəl varsa, mən orda vardım, 

İndi güc qalmayıb dizimdə, gözəl. 

Nə deyim fələyin bu gərdişinə, 

Qarışa biləmməz heç kim işinə. 

Cavab verə bilərdim mən beşinə, 

İndi işləməyir başım da, gözəl. 
 

Nəriman Əyyubam, yaş olub yarı, 
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Keçə bilməyirəm alçaq hasarı. 

Çoxalıbdır indi başımın qarı, 

Dillənmir sinəmdə sazım da, gözəl. 
 

05.01.2011. 
 

NECOLDU 
 

Heyif o dağlara, qalıbdır bizsiz, 

Çəməni, çiçəyi, gülü necoldu? 

Alıb o yerləri alçaq vətənsiz, 

Şuşanın Xarıbülbülü, necoldu? 
 

Bizim üçün darıxıbdır Dəlidağ, 

Vurğunun sevdiyi o Ceyranbulax. 

Quzular mələyən o Sarıyaylax, 

Kəlbəcər tək gözəl eli, necoldu? 

 

Fikirdən tez getdi o Vətənoğlu, 

Bəhmənin dərdiydi hamıdan çoxlu. 

Qəmkeş Şücayətlə Kəlbəcər oğlu, 

Şamilin dillənən dili, necoldu? 

 

Ağcakənd dərdindən tez getdi Abbas, 

Dəmirçiyə eli tezcə tutdu yas. 

Niyə Qarabağı etmirik xilas? 

Şəmşirin saz çalan əli, necoldu? 

 

Ədalət Dəlidağ çalıb çağlasın, 
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Kəlbəcərə yeni dastan bağlasın. 

Erməninin ürəyini dağlasın, 

Zarın o qızılı, ləli, necoldu? 

 

Suyu sərin olan İsa bulağı, 

Min rəngə boyanan Qırxqızın dağı, 

Qayaları gözəl Qoçdaş yaylağı, 

Taxılı döydüyü vəli, necoldu? 

 

Nərimanam, elimə qaynayır qanım, 

İstisudan ötrü odlanır canım. 

Hanı o Kürdoğlum? Hanı aslanım? 

Vətən üçün olan dəli, necoldu? 
 

26.12.2010. 
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AĞA 
 

Gözəl insan, elmlər doktoru, BDU-nin müəllimi 

Ağa müəllimə ithaf edirəm. 

 

Ağa müəllim, ağaların ağası, 

İllər keçsin ürəyiniz sağ olsun. 

İnnən belə qəlbin görməsin yası, 

Ucalsın başınız, uca dağ olsun. 

 

Qısa vaxtda kəşf eylədim sizi mən, 

Tez tuturam hər bir sözü-düzü mən. 

Qoyacağam bu dünyada izi mən, 

Yediyiniz daim qaymaq, bal olsun. 

 

Sevməyirəm hər ötəri insanı, 

Sevdim əzəl gündən siz tək qananı. 

Elm yolunda məşəl kimi yananı, 

Dörd tərəfin bağça olsun, bağ olsun. 
 

Söyləmisən, dözmüşəm hər əzaba, 

Mehriban bir ata, qayğıkeş baba. 

Hamı deyib bu kişiyə mərhəba, 

Həyatında daim xoşbəxt çağ olsun. 
 

Az müddətdə tanındınız Nərimana, 

Dost yolunda alışana, yanana. 

Mən heyranam sizin kimi insana, 

Övladların sənə min budaq olsun. 
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06.10.2010. 

AY VƏZĠRXAN 
 

Ay Vəzirxan, dünya tamam dəyişib, 

Kişilər nökərdi, nakişi ağa. 

İnsanlıq xırdalıb, tamam əyişib, 

Adamlar var, bənzəyir bir ulağa. 

Sağ olsun ki, Akif tanıtdı sizi, 

Görünür bilirmiş səviyyənizi. 

Dost saydım Ağayla hər ikinizi, 

Arzumdur birlikdə gedək yaylağa. 

 

Canınız sağ olsun, yaşayın hələ, 

Bundan sonra yaxın olaq biz belə. 

Allah bizi heç salmasın əngələ, 

Duman getsin, çıxaq Ceyran bulağa. 

 

Qoy məhv olsun vəhşi yağı düşmənim, 

Çiçək açsın güllü bağçam, çəmənim. 

Azad olsun Qarabağ tək vətənim, 

Birlikdə yollanaq o Dəlidağa. 

 

Nərimanın arzusu daimi belə, 

Dostu qarşılayır o gülə-gülə. 

Vəzirxan, sayıram özümə lələ, 

Səninlə gedərəm mən  sola-sağa. 
 

08.10.2010. 
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ALQAYID 
 

Alqayıd, heyranam sənin sözünə, 

Qartal baxışına, sərraf gözünə. 

Söyləyirsən həqiqəti, düzü nə, 

Sözlərin yağ kimi yayılır cana. 
 

İfadə edirsən hər həqiqəti, 

Kəlmələrin doğru, səmimi, qəti. 

İstəyirsən oyadasan milləti, 

Oxuduqca nadan baxıb utana. 
 

Şeirlər sinəndə qaynayıb daşır, 

Dərələri keçir, dağları aşır. 

Başa düşməyənlər eşidir, çaşır, 

Yazdıqların yayılıbdır hər yana. 

 

Bu gün Ağa ilə qulaq asdım mən, 

O böyük alimlə güldük yenidən. 

Heyif, saçlarına düşüb artıq dən, 

Sözlərin yayılıb bütün cahana. 
 

Sənin yazdıqların dərindir, dərin, 

Eşitmişəm vardır milyon əsərin. 

Hamı çap olarsa qəlb olar sərin, 

Yayılsın Türkiyəyə və Türküstana. 

 

Məni heyran edir olan yaddaşın, 
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Peyğəmbər başına oxşayır başın. 

Səni əzbər bilir Xanlar qardaşın, 

Söyləyir yerində o yana-yana. 

 

Azdır sizin kimi doğru söz deyən, 

Çəkinmədən həqiqəti düz deyən. 

Bu dünyada qalacaqdır siz deyən, 

Sözlərin ruh verir Milli Nərimana, 

Sən lazımsan bizim Azərbaycana. 

 
20.10.2010. 
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AKĠF AĞA 
 

Akif ağa, məqsədiniz mübarək, 

Başa gələr arzuların inşallah. 

Arzumuzdur səni deputat görək, 

Kömək etsin bizi yaradan Allah. 

 

Yaradanın vardır böyük qüvvəsi, 

Üstünüzdə dalğalansın kölgəsi. 

Bir də kömək etsin xalqımın səsi, 

Seçilsəniz söyləyərik maşallah. 

 

Fəqət iş görəndə düşün çox dərin, 

Qoy nümunə olsun bütün işlərin. 

Yaxşı işlərinə deyək afərin, 

Gündəlikdə söylə, Allaha pənah. 

 

Sənə söyləsələr kənardan bir söz, 

Araşdırmaq üçün səbr eylə, döz. 

Kənardan boylanır min yaramaz göz, 

Elə işlər gör ki, axır etmə ah. 

Olan yaxşılıqlar əvəzsiz qalmır, 

Yersiz pislik edən zəfərlər çalmır. 

Son peşmançılığın faydası olmur, 

Bu həqiqət səndə qoy olsun agah. 

 

Uyma bu dünyada heç zaman vara, 
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Uduzan kəslərə var etmir çara. 

Var ki, əldən getdi, gəlmir dübara, 

Varı tükənənlər ola bilməz şah. 

 

Nəriman Əyyubu saymayın aciz, 

Heyif ki qocalıb, saxlamayır diz. 

Çalışın dünyada yaxşı qoyun iz, 

Yaxşı iz qoyanı çox sevir Allah. 

 
16.09.2010. 

 

 

 

 

SAYMADIN ÜÇ NƏFƏR MƏRD KĠġĠLƏRĠ 
 

Saymadın üç nəfər mərd kişiləri, 

Tutdun…miz…ruz…ranı, o nadanları. 

Yaxına qoymadın «qurd» kişiləri, 

Saymadın bizləri, yanan canları. 
 

O alim Ağanı, Nəriman şairi, 

Alqayıdtək o seyidi, o piri. 

Vəzirxanı, işi bilən mahiri, 

Unutdun, çağırdın qaraqanları. 
 

Elə iş gördün ki, etməz heç insan, 

Kənardan boylandıq biz sənə yanan. 
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O inandıqların deyil utanan, 

Sən də utanmadın həmin anları. 
 

Ona görə işlər oldu tərsinə, 

Axırda düşdün o gülünc günə. 

Sözə baxan olsan deyərdim sənə, 

Yaltaqlananların zəhər qanları. 

Buraxmadın yaxınına bizləri, 

Əqildən, kamaldan tamam düzləri. 

Eşidirdin o natəmiz üzləri, 

Çoxalıbdır satqınların sanları. 
 

Qapıda dururdu sumka gəzdirən, 

Qəhbə arvad kimi özün əzdirən. 

Nəriman Əyyubu tamam bezdirən, 

Eşitdin o saxta utananları. 
 

22.10.2010. 
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NƏRĠMANIN 
 

İlk gündən sevdiyi çatmadı ona, 

Dərhal itkin düşdü ləli Nərimanın. 

O həsrət beləcə çatanda sona, 

Al-qanını sordu zəli, Nərimanın. 
 

Aylar gəlib keçib, ötdükcə illər, 

Bir-birini əvəz etdi fəsillər. 

Bildi ilk eşqini obalar, ellər, 

Sevgiyə dəymədi əli, Nərimanın. 

Nəriman Əyyubun yazdığı sözü,  

Gəzəcək Tehranı, Xoyu, Təbrizi. 

Müxalif olsa da əllisi, yüzü, 

Durar arxasında eli, Nərimanın. 

 
27.11.2010. 

 

BU BELƏ OLMAZ 
 

Varlının kor olan keçisi belə, 

Hər zaman qiymətli pula satılır. 

Əzəldən belədir bu dövran, Lələ, 

Gözəllər varlanan dula satılır. 

 

Gözəllər gözəli kasıb bir sənəm, 

Bir varlı gədəsi bəyənməz onu. 

Doğru həqiqəti söyləyən mənəm, 
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Yalan danışmanam ta ömrüm sonu. 

 

Varlının bir çirkin olan qızına, 

Töküldü min yerdən müştəriləri. 

Qonşusu kasıbın gözəl qızına, 

Elçi gələn yoxdur illərdən bəri. 

 

Dövranın qəribə işləri vardı, 

Varlılar kasıbı bəyənmir heç an. 

Xoşagəlməz işin uzanır ardı, 

Bu işlərə artıq baxmır Yaradan. 

 

Pozuldu dünyanın düz qanunları, 

On faiz milyonçu, dilənçi qalan. 

Bar verən arılar oldu cır arı, 

Desələr düzələr, yalandır, yalan! 

 

Haqsızlıq dünyanı bürüyüb bu gün, 

Dünyanın hər yeri olur tarimar. 

Fəlakət hər yeri batırıb bütün, 

Dünya insanlara olur tamam dar. 

 

 

Allahın qəzəbi tutub bizlərə, 

Çünki çox çıxmışıq onun yolundan. 

Sellər, sular bürüyübdür düzləri, 

Axır sellər kimi dərələrdən qan. 
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Əgər düzəlməsə bu allahsızlıq, 

Dünya məhv olacaq, beləcə qalmaz… 

Bürüyüb hər yeri bic, abırsızlıq, 

Dəyişin insanlar, bu belə olmaz! 
 

10.08.2010. 
 

SƏHV DÜġƏNDƏ YERĠMĠZ 
 

Qəribə oluruq biz 

Səhv düĢəndə yerimiz. 
 

Qabil 
 

Doğru deyil heç kimin, 

Səhvdir hamının yeri. 

Qıran yoxdur tilsimi, 

Neçə illərdən bəri, 

Dünya qalıb sərsəri. 

 

Yer verilib nadana, 

Dünənki o çobana. 

Baxıb ah çəkir ana, 

Səhvdi çoxunun yeri, 

Baxmır şəhərin meri. 

 

Dəyişdikcə o yeri, 

Olmur onun səməri. 

Əyyaşlıq edir əri,  

Məcbur olanda zənən, 
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O da olur yol dönən. 

 

Dönür ər acığına, 

Girir yad qılığına. 

Olur bir əski cuna, 

Ər olanda arvadbaz, 

O da olur kişibaz. 

 

Çoxaldıqca bu bazlar, 

Çoxalır yaramazlar. 

Qəlblər baxanda sızlar, 

Fikir verin kişilər! 

Göstərin azca hünər! 

 

Pozulub gedir dünya, 

Pəridən yaxşı Sonya. 

Gen paltar geyir Anya, 

Nənəxanım lüt gəzir, 

Qanan qəlbləri əzir. 

 

Fikir vermir nadanlar, 

Qudurmuş vəhşi canlar. 

Hara gedir bu anlar? 

Fikir verin kişilər! 

Sizsə göstərin hünər. 

 
12.08.2010. 
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O HĠKKƏBAZLIĞIN 
 

O hikkəbazlığın, kişibazlığın, 

Səni yalqız qoydu fani dünyada. 

Gələ bilməz bir də həmin qızlığın, 

Sən ki layiq oldun şərəfsiz ada. 

 

Hamıdan ağıllı saydın özünü, 

Doxsan faiz yalan dedin sözünü. 

Rəngləsən də o qırışmış üzünü, 

Xoşa gələr ancaq tanımaz yada. 

 

Düşünmədin gün keçdikcə yaş ötür, 

Ömürün ağacı gündəlik bitir. 

O cavan gəncliyin gündəlik itir, 

Ağarmış saçların verir ki, səda. 

 

Övladsız, nəvəsiz kimə gərəksən, 

Vaxtında biləydin onu gərək sən. 

Natəmiz əqidən, çirkin ürəksən, 

Gözəlliklərini vermisən bada. 

Heç kimin yanında yoxdur hörmətin, 

Bir daha hörməti qazanmaq çətin. 

İlk gündən bilirəm yoxdur qeyrətin, 

Mən dənizəm, sən yanımda bir ada. 
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Nə qədər özünü çəksən əbəsdir, 

Artıq qocalığın yanını kəsdi. 

Nərimanın haqq səsi həqiqi səsdi, 

Dözmür xalqı üçün olan fəryada. 
 

17.08.2010. 
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DEYĠL 
Tobaları bilməz tobasız insan, 

Başa salmaq istəmişəm hər zaman. 

Onun xasiyyətin nə gizlət, nə dan, 

Ha tənəli söz de, utanan deyil. 
 

İllərlə demişəm çox tənəli söz, 

Köndələn baxmışam, ağartmışam göz. 

Sən ki dözümlüsən, yenə ona döz, 

Sözünü korlama, söz qanan deyil. 

Bəd xasiyyətlər qalıb onda ənənə, 

Utanmadan gündə sataşır mənə. 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə, 

Od da vursan yaşdı, odlanan deyil. 

Ay Akif, düşünsən bilərsən kimdi, 

Saza, kamançaya yararsız simdi. 

O ya möcüzədi, ya da tilsimdi, 

Kimliyin soruşsan, o danan deyil. 

 

Nəriman, özünü yorma heç zaman, 

Onu belə yaradıbdır Yaradan. 

Xasiyyətin nə gizlət, nə də ki, dan, 

O bir yaş kötükdü, o yanan deyil. 

 
28.12.2010. 

 

 

VARLILAR 
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Allahım sizlərə verən dövləti, 

Bir az da bizlərə verin, varlılar. 

Zəhmətsiz yığılan həmin sərvəti, 

Paylayın, yaxşı iş görün, varlılar. 

 

Yığdığınız alın təri deyildi, 

Heç birinin öz hünəri deyildi. 

Qəlbinizin heç təpəri deyildi, 

Siz düşünün xeyli dərin, varlılar. 

 

Allahım veribdir təsadüfi var, 

Sən də xalqa payla, eyləməynən ar. 

O yaxşılıq qalacaqdır yadigar, 

Nə düşünmə, nə də ərin, varlılar. 

 

Yığdığın bəs edər neçə yüz ilə, 

Yüzdən artıq yaşamaq olmur, lələ. 

Yüz nəvə-nəticən olsa da belə, 

On dəfə artıqdı varın, varlılar. 

Nəriman Əyyubun dediyi bəsdi, 

Xoşagəlməz işlər səbrini kəsdi. 

Bu qədər varlanmaq artıq əbəsdi, 

Düşünün rahatca narın, varlılar. 

 
05.02.2011. 
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«SƏHƏR SOVQATINI» DĠNLƏYƏRKƏN 
 

Ay Behrudi, sözlərini bilmədim, 

Ha çalışdım, bir mətləbə gəlmədim. 

Qəhərləndim, göz yaşımı silmədim, 

Bir sözünü anlamadım, nə deyim. 

 

Gah çıxırsan göyün yeddi qatına, 

Gah minirsən Koroğlunun atına. 

Sanki mindin Koroğlu Qıratına, 

Heç səni də danlamadım, nə deyim. 

  

Nəvəm güldü söylədiyin sözlərə, 

Baxdım baxmaq istəməyən gözlərə. 

Şeirlərin heç vermədi səmərə, 

Sözlərinə mən yanmadım, nə deyim. 

 

Bayatılı kimi sönük sözünlə, 

Tərif eyləyirsən özün özünlə. 

Gah gəzirsən bu dünyanı dizinlə, 

Nə dedinsə mən qanmadım, nə deyim. 

 

Gah deyirsən, bu vəfasız dünyadan, 

Türk elinə çatacaqdır bu sədan. 

Mən açıq bilmədim nədir bu ədan, 

Nə dedinsə, odlanmadım, nə deyim. 
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Qulaq asdım söylədiyin sözlərə, 

Nərimana verəmmədin səmərə. 

Oturmusan o əlçatmaz yəhərə, 

Həqiqəti heç danmadım, nə deyim. 

 
09.01.2011. 

 

NƏ ELƏ SAVADI, 

NƏ KAMALI VAR 
 

Gör kimə vəzifə verirsən, Allah, 

Öz adını düzgün yazmayan kəsə. 

Bu bir həqiqətdir, deyirəm vallah, 

Doğru söyləyirəm mən birnəfəsə. 
 

Nə elə savadı, nə kamalı var, 

Bir sözü kitabdan oxuya bilmir. 

Sifəti də solmur, eyləməyir ar, 

Tər tökür, alnının tərini silmir. 
 

Qışqırır üstünə hər zəhmətkeşin, 

Yazıq zəhmətkeş də yeyir içini. 

Bəzən də qanunsuz çıxarır beşin, 

Bilmir çıxarıbdır kimi, nəçini. 
 

Qanun da düzəltmir qanunsuzluğu, 

Çünki məhkəmələr sərbəst deyildi. 

Düzəltməyirlər bu uyğunsuzluğu, 
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Qanun tapdalandı, yaman əyildi. 

Çünki rüşvət alır hökmü yazanlar, 

Odur ki, qoymayır işləsin qanun. 

İş başına keçib yoldan azanlar, 

Bahalaşır çörək, bahalaşır un. 

 

Monopolyaların allahsızlığı, 

Qara xalqı yaman pis günə qoyub. 

Sel gəlib axsa da yumur palçığı, 

Məmurlar bu yazıq xalqımı soyub. 

 

Beşcəyüz maaşı alan bir məmur, 

Beş milyonluq villa tikir çoxları. 

Verməyir bizlərə bircə sirr məmur, 

Köhnə binaları sökür çoxları. 

 

Ha yaz yazdığını, söylə, ay yazıx, 

Heç kim açıb oxumayır kitabı. 

Varlılar çoxludur, kasıb biz azıx, 

Özünü çox yorma, saxla sən tabı. 

 
01.10.2010. 

AZDIN 
 

Kimin səbəbinə varlanmağını 

Bilsəydin bu qədər harınlamazdın. 

Mən yaxşı bilirəm nə qandığını, 
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Müftə pul gördükcə qudurdun, azdın. 

 

Kimə tapşırırsan öz həyatını? 

Hardan tanıyırsan onun zatını? 

Niyə dağıdırsan ehtiyatını? 

Boş, havayı sözlər ərizənə yazdın. 

 

Bu bir həqiqətdir, qanun işləmir, 

Qanun olmalıdır polad, ya dəmir. 

Qanunları pozur yenidən əmir, 

Həqiqəti anlamadın, tez qızdın. 

 

Nəyinə lazımdır bu yüksək rütbə? 

Gündəlik pulların dolur ki, cibə. 

Möhtac olmayırsan bir məvacibə, 

Bu yerişlə müəyyən qəlblərə sızdın. 

Uduzarsan, eşitməsən Nərimanı, 

Alacaqsan xoşagəlməz fərmanı. 

Tapmaq olmur indi yaxşı dərmanı, 

Baxdım ki, o zaman-zaman nasazdın. 
 

31.10.2010. 
 

HEÇ DƏ KƏDƏRLƏNMƏ 
 

Heç də kədərlənmə, ay bibim qızı, 

Dünya belə gəlib, belə gedəcək. 

Götür məndən gələn gündəlik nazı, 

Tanrım nə istəsə onu edəcək. 
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Xoşbəxtsən ki, var övladlar, nəvələr, 

Sənin üçün onlar kiçik dəvələr. 

Hana toxu, verəcəklər həvələr, 

Qoyun-quzun olsa onlar güdəcək. 
 

Toxdaq dayan, qoruyacaq Allahın, 

Şükür olsun, hələ olmayıb ahın. 

Səni saxlayacaq bil qibləgahın, 

Tanrı dəyirmanı son üyüdəcək. 

Nəriman Əyyubun doğrudur sözü, 

Yaşadıb Allahım, yaşadar özü. 

Anadan olandan kövrəkdir gözü, 

Artıq qocalıbdır geyinir əlcək. 
28.10.2010. 

 

MƏN BĠLMƏMĠġƏM 
 

Kapital dəyişib insanı bütün, 

İllər gəlib keçib mən bilməmişəm. 

Yaxşı hiss eylədim indicə bu gün, 

Gözlərini tutub çən, bilməmişəm. 
 

İndi gözlərimlə görüb inandım, 

Bacoğlu olmasın kimsəyə dandım. 

Sonra dandığıma xeyli utandım, 

Yararsızmış həmən, mən bilməmişəm. 
 

Unudulub artıq ananın südü, 

Yaddan çıxarılıb ana öyüdü. 
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Onun qabar əlləriylə böyüdü, 

Keçib yaddan ötən, mən bilməmişəm. 

Kimsən ki, saymırsan məni, ay tula! 

Heç zaman güvənmə o çirkli pula. 

Bir də gördün döndün səfil bir qula, 

Sən müqəvva bədən, mən bilməmişəm. 
 

Nərimanam, görürəm tamam çaşmısan, 

İnsanlıq yolundan çıxıb daşmısan. 

Yadlar ilə yaman qucaqlaşmısan, 

Belə dəyişməyi, mən bilməmişəm. 
 

19.03.2011. 
 

RÜġVƏT 
 

Rüşvət sorulubdur qana, iliyə, 

Ordan təmizləmək xeyli çətindir. 

İndi qiymət verilməyir biliyə, 

Bilən yox, olan var məmləkətindir. 
 

Minillik yığsa da doymur gözləri, 

Sanki yüz il deyil, min yaşayacaq. 

Kitabı oxumur, bilmir sözləri, 

Yığır çirk pulları o qucaq-qucaq. 

Yüz nəfər nəvəsi olsa da belə, 

Bəs edər nə qədər nəticəsinə. 

Yenə də gözləri doymayır hələ, 

Çatar yüz olsa da kötücəsinə. 
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Şüurlu övlada nə lazım dövlət, 

Qeyrətli olarsa özü yığacaq. 

Şüursuz olarsa gedəcək əlbət, 

Dağıdar olanı o qucaq-qucaq. 

 

Düşüncəsiz insan, eşit sözümü, 

Yığdığın rüşvətin yoxdur faydası. 

Mən yuma bilmirəm heç vaxt gözümü, 

Gözümlə görürəm gündəlik yası. 

 

Karrupsiya qərarı çox gecikibdir, 

İllər keçib qalıb başlı-başına. 

Yeyən yeyib üstündən su içibdir, 

Yayılıb vətənin torpaq-daşına. 

 

Düzələr, almasa hər birincisi, 

Bir də ki, qərarlar işləsə qəti. 

Onda ala bilməz heç ikincisi, 

Bir də hamı gözləməli qeyrəti. 

 
22.03.2011. 

 

BĠLMĠRSƏN AXI 
 

Ay nadan, sən mənim bir dırnağıma 

Layiq olmadığını bilmirsən axı. 
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Suçu da qoymanam səni bağıma, 

Çən tutan gözünü silmirsən axı. 

 

Səbəbkar səbəbi çoxalıb varın, 

Pul səni qudurdub olmusan harın. 

Sənə nifrət edəcək övladların, 

Namaz qılmalısan, qılmırsan axı. 

 

Başa salmaq olmur sən anlamazı, 

Əqildən çürüyü, beyni nasazı. 

Ha çalım yanında sədəfli sazı, 

Kişiyana heç vaxt gülmürsən axı. 

 

İnsanlıqdan tamam uzaqlaşmısan, 

Səni aldadıblar yaman çaşmısan. 

Qaynamış qazansan, artıq daşmısan, 

Keçmiş iki qayadan aşmırsan axı. 

 

Nə deyim sənintək səviyyəsizə, 

Bu xasiyyət səndə deyildir təzə. 

Bu gün xəlvət qaçdın, dəymədin gözə, 

Nəsihət edirəm, çaşmırsan axı. 

 

Əlacım olsaydı tutmazdım nökər, 

Səni nökər tutan sonra tər tökər. 

Tər tökəndən sonra əziyyət çəkər, 

Heç zaman xəyala dalmırsan axı. 
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Düzəldər qozbeli qəbir-deyiblər, 

Nanəcibi, nakişini söyüblər. 

Səndə vardır neçə-neçə eyiblər, 

Mənim kim olmağımı bilmirsən axı. 
 

Nəriman bu halına acıyır yaman, 

Bilir düzəlməyə qalmayıb güman. 

Deyir ki, tez düzəl əldə ikən can, 

Deyirəm, xəyala dalmırsan axı. 
 

22. 09.2010. 
 

BĠZĠM MARKET 
 

Qapımızda «Bizim market» yarandı, 

Həmin gündən düşdük oda, bəlaya. 

Tikən harın verdiyi vədi dandı, 

Həyətimiz döndü bir dar qalaya. 
 

Neçə yerdə dedik olan dərdləri, 

Mərd qalmayıb çağıraq o mərdləri. 

Gündəlikdə görürük namərdləri, 

Sığınmışıq bu daralmış talaya. 

Arif ağa, yox sözünün faydası, 

Pozulubdur hər bir şeyin qaydası. 

Ona görə görürük gündə yası, 

Rast gəlmişik zibillənmiş çalaya. 

 



Nəriman Əyyub 

 

 173 

Qapımızda qarışqa tək maşınlar, 

Hər dəqiqə istəyəni daşıyırlar. 

Qəlbimizi neştər ilə qaşıyırlar, 

Edənləri tanrı oda qalaya. 

 

Uşaqların oynamağa yox yeri, 

Plansız tikdirib şəhərin meri. 

Etdiyi səhvləri götürməz geri, 

İnanmıram tüpürdüyün yalaya. 

 

Sarayev səkkizin halı pərişan, 

Köhnə gözəllikdən qalmadı nişan. 

Bunu eləyənə deyən yox utan, 

Tanrım onun çirk üzünü sulaya. 
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Bizim həyətdəki gözəl bir yeri, 

Dağıtdılar onu çox qaldı geri. 

Ay Arif Şahbazov, ha işlət şəri, 

Sözün keçməz harınlaşmış alaya. 

 

Biz də vəziyyəti yazdıq hər yana, 

Yazdıq ki, bəlkə eyləyənlər utana. 

Eyləyənlər eyləyir qana-qana, 

Gücümüz çatmadı monopolyaya. 

 

Nəriman Əyyub, qəhərlənmək nə fayda, 

Onsuz da pozulub hər yerdə qayda. 

Dağıdıldı tikintilər, saray da, 

Həsrət qaldıq Şuşa kimi Qalaya. 

 
24.09.2009. 

ÖYRƏDĠR 
 

Kim kimə ağılı öyrədir, Allah, 

Bilmir ki, ağlım bəs edər mənə. 

Hələ ki, ağlım kəsir inşallah, 

Azalsa ürəyim səs edər mənə. 

 

Zəmanə dəyişdi, insan azaldı, 

Kişilər yerinə nakişi qaldı. 

Qananlar yerini nadanlar aldı, 
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Gədəliklər artıq olub ənənə. 

 

Ağılsızlar ağıllını «öyrədir», 

Bilmir söylədiyi sözləri nədir. 

Son illər olanın çoxu gədədir, 

Onları yazmışam mən dönə-dönə. 

 

Saymır böyüyünü, ata-ananı, 

Böyüdəni, daim ona yananı. 

Cavanların azalıbdır qananı, 

Baxıb təsirlənir ağbirçək nənə. 

Yerini bilməyir son böyüyənlər, 

İnsanlıqdan kənar o öyüyənlər. 

Çoxlarında yoxdur qeyrətlə hünər, 

Küçələrdə boş-boş yorurlar çənə. 
 

Bəziləri saymır qoca babanı, 

Onda babanın da qaralır qanı. 

Belə hallar düşündürür Nərimanı, 

Biqeyrətlər qulluq etmir Vətənə. 
 

26.03.2011. 
 

MƏN TƏƏSSÜF EDĠRƏM 
 

Mən təəssüf edirəm ahıl ömrümdə, 

Mən böyük bir səhvi etmişəm, Allah. 

Məni bağışlamaz indi ömrüm də, 

Mənasız bir yolu getmişəm,Allah. 
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Onu nənə bilib «Nənə»ni yazdım, 

Heyif ki, mən onu tanımamışam. 

Xahişinə baxıb yolumu azdım, 

«Nənə»ni yazmaqda xeyli çaşmışam. 

Su ki çirkli deyil, töküləndə də, 

Nə olar, ay qonşu, siləndə onu. 

Hərdən aşağıya tökürsən sən də, 

Su tökmək olacaq ta ömür sonu. 

Bu şərikli evdi, belə tikilib, 

Bir-birinin üstündədi evləri. 

Tikən nanəcib də tikib əkilib, 

Şərikli yaranıb illərdən bəri. 

Qonşu pissə, köçün - deyib atalar, 

Ya köç, ya da yaxşı qonşuluq elə. 

Qonşuluqda yaxşı olub babalar, 

Sözü güvəndiyin kimsəyə söylə. 

 
25.03.2011. 
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GƏLĠR 
 

Nə qədər yaltağı gördüm, ay Allah! 

Kimin dəfninə gör kimlər gəlir. 

Həqiqəti söyləyirəm mən vallah! 

Xanlarla ağalar, yetimlər gəlir. 

Kimin dəfninə gör kimlər gəlir! 

 

Qalmayıb bir nəfər evdə-eşikdə, 

Bəlkə körpələr də yoxdu beşikdə. 

Keşiksiz qalıbdır bəlkə keşik də, 

Yığılıb buraya bir insan seli, 

Gəlib həm ağıllı, həmi də dəli. 

 

Küçəyə sığışmır neçə maşınlar, 

Atatürk küçəsi olub tamam dar. 

Tanış olmayanlar eyləməyir ar, 

Gələnlərə nə bir həya, ar gəlir, 

Koma, küçə, hətta çadır dar gəlir. 
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Tanınmır gələnin doxsan faizi, 

Gələnlərin qalır neçə min izi. 

Sanki ləpə gəlir, yorur dənizi, 

Yaxşı geyinənlər tamam saz gəlir, 

Yarayanla birgə yaramaz gəlir. 

 

Bax, beləcə mən mat qaldım bu işə, 

Boylandım xeylicə olan keçmişə. 

Nifrət eyləyirəm belə vərdişə, 

Yaltaqlar tərgitmir belə işləri, 

Xoşagəlməz, yaramaz vərdişləri. 

 
09.04.2011. 

 

DAĞLARIN 
 

Quzular yayılıb güneydə döşə, 

Güneyin ətəyi yamyaşıl meşə. 

Meşədə bitibdir şehli bənövşə, 

Nə gözəl görünür yazı dağların. 

 

Yaz gəlib köç edir yaylağa ellər, 

Güllərlə bəzənib o yaşıl çöllər. 

Çöllərdə gül dərir incə gözəllər, 

Çalınır kamanı, sazı dağların. 

 

Hayana baxırsan əzəmət, vüqar, 
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Dağların başında görünməyir qar. 

Babam Ələsgərdən qalıb yadigar, 

Hər bir kəlməsində nazı dağların. 

 

Göydə haçalanıb Durna qatarı, 

Gedir Kəpəz dağa, Göygölə sarı. 

Bənövşə bəzəyib bizim baharı, 

Nə gözəldi hər avazı dağların. 

 

Baxıb cuşa gəldi Nərimanın təbi, 

Yada düşdü Həcər və Qaçaq Nəbi. 

Allah qismət etsin olan mətləbi, 

Gözəldi oğlanı, qızı dağların. 

 
01.05.2011. 
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YOXDU QANUN ALLAHIM 
 

İki dəli bir quyuya bir daş atıb, Xudaya, 

Tək o daşı çıxarmağa yoxdu qanun, Allahım. 

 

Qanunlarım saxtalaşıb, düzəldən yox bir  

daha, 

Pulluya mum, pulsuzlara oxdu qanun,  

Allahım. 

 

Pulu yoxdur, incidirlər, cüt dəlinin sözüylə, 

Pul verərsə, dərhal onda toxdur qanun,  

Allahım. 

 

Dünyamızda pozulubdur dəlikdaşlı tərəzi, 

Həqiqəti çəkə bilmir, laxdı qanun, Allahım. 

 

Bəyənmədik sovetləri, yaxşı o qanunları, 

Sellər, sular çoxaldıqca axdı qanun, Allahım. 

 

Haqsız kasıb Bağırsoyu nə qədər incitdilər, 

Görməyən eynəklərini taxdı qanun, Allahım. 

Gücü çatmır qanunların iki şərbaz dəliyə, 

Ədalətsiz hökm çıxdı, baxdı qanun,  

Allahım. 

 

Boş, mənasız bir iş üçün bir il getdi  
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məhkəmə, 

Üz-gözünə gündə rənglər yaxdı qanun,  

Allahım. 

 

Yaxdıqca eybəcər rəngi dəyişmədi sifəti, 

Hökm ilə boş patronu çaxdı qanun,  

Allahım. 

Ədalətsiz işlər gördü, dözmədi o Bağırsoy, 

Söylədi ki, nədən indi yoxdu qanun,  

Allahım. 

 

Göydən yekə daş tökmürsən yaramazın  

başına, 

Pulsuzlara göz qırağı baxdı qanun, Allahım. 

 

Nəriman Əyyub, dözəmmirsən ədalətsiz  

işlərə, 

Tərsinə çevirir gündə taxtı qanun, Allahım… 

 
13.06.2011. 

 

AY ĠLKĠM MƏNĠM 
 

Gözün aydın olsun, ay ilkim mənim, 

Mənsurun toyudur, mübarək olsun. 

İlk dəfə dil açıb ata deyənim, 

Mənsurun toyudur, mübarək olsun. 
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Gözü aydın olsun Fəxrəddin bəyin, 

Qızım boş keçməyib sənin əməyin. 

Arzumdur Allahım olsun köməyin, 

Mənsurun toyudur, mübarək olsun. 

Şükürlər bugünkü bu gözəl günə, 

Oynayaq, rəqs edək biz dönə-dönə. 

Oğul övladına olasan nənə, 

Mənsurun toyudur, mübarək olsun. 
 

Oynasın Aynurum, Qönçə tək nəvəm, 

Nəticəm Rəhimdi köpəcə “dəvəm”. 

Səmayə Dəşini Rəhimtək sevən, 

Mənsurun toyudur, Mübarək olsun. 
 

Cüt oğul istərəm, bircə tək sənəm, 

Sevib-sevilməkdir mənim ənənəm. 

Dəyərli sözlərlə doludur sinəm, 

Mənsurun toyudur, mübarək olsun. 
 

Oynasın, şadlansın qohumlar hamı, 

Əfruz da yandırsın xoşbətlik şamı. 

Nəriman Əyyubun coşub ilhamı, 

Mənsurun toyudur, mübarək olsun, 

Aybənizin evi nəvəylə dolsun. 
 

18.07.2011 

22.07.2011
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