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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 

mərkəzi”. Elektron Kitab N 06 (21 -  2018) 

 

 Bu elektron kitab Azərbaycan Prezidenti Yanında Gənclər 
Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2017-ci ildə maliyyə yardımı 
müsabiqəsi), AGF tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) tərəfindən həyata 
keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 
Kitabxananın  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual 
sənət mərkəzi” kreativ-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə 
hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan 

Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu): 
 http://www.yysq.kitabxana.net  

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 
 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179 

 

 

   “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 
mərkəzi” kreativ-bədii layihə çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 
izləyin:  https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179
https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə) 
 

“Könlümlə söhbət” 

 

Şeirlər toplusu 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. Bakı-2018 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

DĠQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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“Könlümlə söhbət” 
 

Şeirlər toplusu 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəĢri 

 

Bakı.  YYSİB – 2018 
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Ön sözün müəllifi: 

PaĢa Qəlbinur 

 

Korrektor: 

Turac Səfərli 

 

Bədii və texniki tərtibat: 

Ġsmayıl Süleymanov 

 

 

Kitabın içində istifadə olunan rəsmlər gənc 

rəssam Hikmət Əliyevə məxsusdur. 

 
Kitabda gənc Ģair Etibar Salmanovun Ģeirləri 

toplanmıĢdır. 

 

Bu kitab müəllifin ilk kitabıdır. 

“Parlaq Ġmzalar” nəĢriyyatında çapa 

hazırlanmıĢdır. 

 

© Etibar Salmanov 

facebook.com/etibar.salmanov.94 
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Ön söz 

 

Dünən telefonuma zəng gəldi. Dostum Ələkbərdi. 

Ələkbərlə bizhəmyaĢıdıq. Düz 46 il əvvəl Gəncə‐Bakı 

qatarında tanıĢ olmuĢuq.Məktəblilərin kimya 

olimpiadasına gedirdik. Mən ġəmkirdən, 

o,DaĢkəsəndən. Uğurlu olimpiada günləri, elmi 

mübahisələr, söhbətlər,arzular... Bir il sonra o, 

AZĠ‐yə, mən Tibb institutuna qəbul 

oldum.DostlaĢdıq, ara‐sıra görüĢürdük. O, gənc 

yaĢlarından dürüst,ləyaqətli, mütaliəni sevən, dilləri 

öyrənməyə xüsusi həvəs göstərən,istedadlı bir gənc 

idi. Ən qısa vaxtda fərdi, sistemli mütaliə ilə vəərəb 

tələbələrindən öyrənməklə ərəb dilinə yiyələndi, 

sonra bu minvallafars dilini öyrəndi. Ərəblər 

deyirdilər ki, sən bizim ana dilimizibizdən yaxĢı 

bilirsən. Ali məktəbdən sonra Rusiyada neçə illər 

özixtisası üzrə iĢlədi. O indi bir neçə dil bilir. Ərəb, 
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fars, rus dillərinimükəmməl bilir. Mükəmməl sözünü 

bir daha təkrar edirəm. DostumƏləkbər neçə illərdi öz 

peĢəsindən ayrılıb, müqəddəs dinimizinmübarək 

tədqiqatçısına, könüllü təbliğatçısına çevrilmiĢdir. O, 

uzunillərdi təmənnasız,heç bir məvacib almadan 

gənclərə, soydaĢlarımızamüqəddəs Quranımızı tədris 

edir. Və bu biliklər olduqca nüfuzlumənbədən təlqin 

olunur. Onu yalnız bir dəfə görmək, dinləməkkifayət 

edər. QarĢında bir az qədim yunan filosoflarına, bir 

azorta əsr kahinlərinə, bir az da bizim 

müqəddəslərimizə, böyük intibahnəhənglərinə 

məxsus siması və mənəvi dünyası olan insan 

dayanıb.Sağ əlində əsası, qəddi‐qaməti, mübarək 

saqqalı, nurlu siması,dərin gözləri ilə ürəklərə nüfuz 

edən bir pirani dayanıb. Ürəyinnə istəyir soruĢ, səni 

qane edən cavab alacaqsan. O cavabda 

milləttəəssübkeĢliyindən tutmuĢ, dünyəvi 

dəyərlərəcən hər Ģey olacaq. Ġllahda ki, bu fikirləri 
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ruhu iĢıq qədər təmiz, fundamental dünyəvibilikləri 

olan, üz‐gözündən nur yağan insan deyə!... 

Nə isə, bütün bu deyilənlərin əsas mətləbə dəxli var, 

özü dəçox... Ələkbər əlindəki bir qalaq Ģeirləri mənə 

göstərib dedi ki, ETĠBAR bacım oğludur. Ġyirmi iki 

yaĢı var (telefonunda Ģəklini göstərdi),DaĢkəsəndə 

yaĢayır. Taleyin əmriylə anasıyla tək yaĢayır. 

Körpəlikdənbu yana iki dəfə uğursuz əməliyyat 

keçirib. BədahətənĢeirlər deyir. Sonra həmin Ģeirləri 

kompüterdə özü yığır. Ġnternetvasitəsi ilə Ģeirlərini 

onu sevənlərlə bölüĢür. Rayonda bəzi 

Ģeirlərinixanəndələr oxuyurlar. Orta məktəbi ev 

təhsili ilə baĢa vurub. Bakıda“Parlaq Ġmzalar” 

nəĢriyyatında ilk Ģeirlər kitabı çapa hazırlanır.Ələkbər 

arzu etdi ki, bu kitaba mən ön söz yazım. ġeirlərin 

birneçəsini elə dostumun yanındaca oxudum. Ġlk 

təəssüratım: 
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Hisslərin Ģeir qəliblərinin sağından, solundan, 

üstündən, altındantəbii, idarəolunmaz tüğyanı! BaĢqa 

planetdən gəlmiĢ adamınçoxlu informasiya vermək 

istəyi... (o fikrin bəzilərinin bu planetdədə məlum 

olması faktı olsa belə) ġeirlərdə isti, uğurlu misralar, 

bəndlər, fikirlər”... Elimizə, obamıza, Ģeir dünyamıza 

yeni bir nəfəsgəlir. Yeni Ģeir imzası ‒ ETĠBAR. 

Evdə, təklikdə Ģeirləri bir daha diqqətlə oxudum: 

 

Bir gün birdəfəlik çıxıb da getdin 

Qəlbimdə son bahar havası qaldı. 

(“Getdin”) 

Çox‐çox xoĢagələn bir də odur ki, ETĠBAR özünü 

yazır, görübduyduğunu.. 

 

Kiminə həyatda yol açıq olar, 

Kiminə qəzatək bağlanar yollar. 

Kimi istəklərə meydan oxuyar, 
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Kiminə istəklər bir cəllad olar. 

(“Ġstəklər”) 

 

Gözləməklə bitərmi bu gecələr, 

Acılar, əzablar artar gecələr, 

Ġstəmirəm qalım tənha gecələr. 

(“Gecələr”) 

 

Dəli könlüm, unudulduq bərabər 

Uzun gecələri səhərə qədər, .. 

Batan ayı, doğan günü gözlədik 

(“Könlümlə söhbət”) 

 

Xallı kəpənəklərə qucaq açır ləçəklər 

(“Bahar”) 

 

Səndən ayrı olduğum hər anın adı həsrət. 

(“Həsrət”) 
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Sevgimlə süslənmiĢ salamlarımı 

Ġstəyirəm gətirsin sənə səhərin mehi. 

 

(“Səhər mehi”) 

Qəlbi böyük, ruhu ali, eĢqi yüksək olanların, 

Mənliyi, Ģəxsiyyəti, insanlığı pak olanların, 

Hörməti, imanı, inamı, sevgisi tək olanların, 

Yaradana duyduğu böyük bir ehtiyacdır. 

(“Ehtiyaclar”) 

 

Bir səhər səbəbsiz ayrıldın məndən, 

Zaman dayanıbdı sanki səhərdən... 

(“Səbəbsiz ayrılıq”) 

 

Yaradan sınağa çəkmiĢ ġərq xalqlarını 

Əvəzində Quranı mükafat vermiĢ ona. 

(“ġərq”) 
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ġair ETĠBARA tövsiyəm: “Çoxlu‐çoxlu Ģeir oxumaq, 

kitab oxumaq.Hələlik tam püxtələĢənə kimi qafiyəsiz, 

sərbəst Ģeir yazmaq”.ETĠBAR qardaĢıma bu çətin 

yolda uğurlar, həyatdan, dayısıƏləkbərdən, 

kitablardan öyrənməyi arzulayıram. 

Min il əvvəl Ģair babamız Mücirəddin Beyləqani 

deyirdi ki, budünyada olan nemətlərin ən qiymətlisi 

vəfalı dostdur. ġair ETĠBARINgöydə Allahı və 

dostları ‒ anası Nailə xanım, dayısı Ələkbərmüəllim, 

kompüteri, kitabları və onu sevən indiki və gələcək 

oxucularıvar olsun! 

 

PAŞA QƏLBİNUR 

08.12.2013 
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DÜġÜNCƏLƏR 
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D  Ü  ġ  Ü  N  C  Ə  L  Ə  R  Ġ  M 

 

 

Pəncərədən baxıram, yağıĢ yağır narın–narın, 

Havada qoxusu var gələn qıĢın, gələn qarın. 

Bilirəm, yarın gözlərindən yaĢlar axır narın–narın, 

EĢqimizdə havası var gələn uzun ayrılığın. 

 

Gözlərim qarĢısında xəyalı gözəl yarın, 

Üstünə yağıĢ yağır qəlbimdəki arzuların. 

BaĢımda ağırlığı dumanların, xəyalların, 

Qəlbimdə ağrısı var gələn acı ayrılığın. 

 

Ġdrak edə bilmirəm dözümünü varlığın, 

Necə dözür ürəklər ağrısına acıların, 

Qəlbimdə öz yeri var gözdən axan yağıĢların 

Ġçimdəki yanğılara ələnir narın – narın. 
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Allahım yollayıbmı, bu ayrılıq sınağın,  

Yarımın gözlərində sayı yox sualların. 

Deyirlər ayrılıq qatilidir zəif olan eĢqlərin, 

Amma mənim məhəbbətim artacaqdır narın- narın. 

 

Etibar.  16.05.2013. 

 

 

 

            Ġ S T Ə K L Ə R 

  

Ġnsan bu dünyaya gəldiyi gündən, 

Ġstəklər,arzular ona bir hakim olar. 

Ona yaxın olan doğma kəslərdən, 

Ġstəyi sevgi,qayğı və diqqət olar. 

 

Ġnsan böyüdükcə istəklər artar, 
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Onlara yetməyə daim can atar. 

Kimi güclü olar,həyatdan alar, 

Kimi zəif olar,hər kəsdən alar. 

 

Kiminə həyatda yol açıq olar, 

Kiminə cəzatək yollar bağlanar. 

Biri istəklərə meydan oxuyar, 

Birinə istəklər bir cəllad olar. 

 

Kimisi nəfsinə çox hakim olar, 

Kimisi Ģeytana bir nökər olar. 

Biri Allah dərgahında dilənçi olar, 

Biri insanlara minnətçi olar. 

 

Biri imanında çox möhkəm olar, 

Biri imanında məqsədli olar. 

Etibarı dinləmək yerində olar: 

Bütün istəklərə yol Allahdan olar. 
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Məncə deyilmiĢ bu kəlam yerində olar: 

 

Allahdan istəmək bir Ģücaətdir, 

Versə hacətdir,verməsə bir hikmətdir. 

Allahdan qeyrisindən istəmək xəcalətdir, 

Qeyrisi versə minnətdir,verməsə zillətdir. 

 

11.10.2013. 

 

 

              E H T Ġ Y A C L A R 

 

Həyatı rəngləndirən onun gerçəkləridir, 

Gerçəklər zamanla gah Ģirin,gah acıdır. 

Acı gerçəklərdən biri – ehtiyaclardır, 

Ehtiyaclarla insan düĢmənə də möhtacdır. 
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Ehtiyacın növləri bilirsiz ki,saysızdır: 

Körpənin,qocanın,xəstənin etinaya, 

Ürəyin bir sevgiyə,insanın bir qayğıya, 

KiĢinin bir dostluğa duyduğu ehtiyacdır. 

 

Qəribin vətənə,torpağa,anaya məhəbbəti, 

Ġnsanın Ģerə,qəzələ,bəstəyə məhəbbəti, 

Ana təbiətə,doğan GünəĢə məhəbbəti, 

Sakit gecələrə duyduğu – ehtiyacdır. 

 

Bir parça çörəkçün çalıĢan kasıbların, 

Var-dövlət artırmaqçün qəlb qıranların, 

Tamahına,nəfsinə yenilib düĢənlərin, 

Pula,sərvətə duyduğu – ehtiyacdır. 

 

Qəlbi böyük,ruhu ali,eĢqi yüksək olanların, 

Mənliyi,Ģəxsiyyəti.insanlığı pak olanların, 

Hörməti,imanı,inamı,sevgisi tək olanların, 
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Yaradana duyduğu böyük bir ehtiyacdır. 

 

23.10.2013. 

 

 

Ü R Ə K 

 

Köksümü dağıdıb,çırpınan ürək, 

Həm ruhun,həm cismin məskəni ürək, 

Gördüyüm nə varsa beynimdə Ģəkli, 

Mənası,söhbəti səndədir ürək. 

 

Sevgilər,nifrətlər,hirslər,qəzəblər, 

YaĢanan sevinclər,qəmlər,kədərlər, 

Dünyadan zövq alan gözəl duyğular, 

Sənin içindədir,ey böyük ürək. 
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Necə xəlq eyləmiĢ səni Yaradan, 

Ġmzasın ürəkdə yazmıĢ Yaradan. 

Bu böyük dünyanı sənə sığdırmıĢ, 

Bütün duyğuların beĢiyi ürək. 

 

Ağrılar,acılar səndə saxlanır, 

Unudulmaz sevgilər səni ağladır. 

Etibarı insanlara bağlayır, 

YaradılmıĢların Ģahı,ey ürək. 

 

17.06.2013. 
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                 H Ə Y A T 

 

Həyat  dediyin ömür adlı bir yoldur, 

Doğumla baĢlayar,ölümlə sona yetər. 

Çıxırıq bu yola Yaradanın əmriylə, 

Bu yolu yürümək bir tale yazısıdır. 

 

Alında yazılan ömrün günləri sayılıdır, 

Onu necə yaĢamaq sənin öz qərarındır. 

Səni həyat yolunda seçilmiĢ etmək, 

Tanrının sənin üçün verdiyi qərarıdır. 

 

Bu yolda yaĢanan sevinclər,sevgilər, 

Ağrılar,acılar,həsrətlər,əzablar, 

Həyat yollarında darıxmamaqçün- 

Alnımıza yazılan dərin yazılar. 
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Yaradan izləyir bu həyat yolumuzu. 

Baxır,necə yaĢayırıq yazılan ömrümüzü. 

Etdiyimiz günahlarmı,savablarmı çox, 

Ödəyə bilirikmi,Onunçün borcumuzu. 

 

Bu yolda sınaqlar,mükafatlar çox, 

Bu yolda günahlar,cəzalar da çox. 

Bu yolda Ģərəflə,Ģöhrətlə getmək üçün, 

Verdiyi Kitabda qaydalar,qanunlar da çox. 

 

Bu yolda yaĢamaqçün ömür adlı payını, 

Axtar həyat yolunda Etibar sən öz yarını. 

Çünki qoĢa yaratmıĢ Tanrı yaratdığını, 

Onda tam anlayarsan həyatın mənasını.                          

10.09.2013. 
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T Ə B Ġ Ə T 

 

Səhərin Ģəfəqləri ruhuma çox xoĢ gəlir, 

Bir də quĢların səsi,torağayın nəğməsi. 

Səhəri salamlayır qol-budaqlı ağaclar, 

Üzümə gülümsəyir sanki güllər-çiçəklər. 

 

ġəfəqlərin dənizdə rəqsi gözə xoĢ gəlir, 

GünəĢin dənizdəki əksi gözə xoĢ gəlir. 

Göz oxĢayır çaylarda gümüĢ kimi zoıaqlar, 

ġəfəqlərlə oynayır sulardakı balıqlar. 

 

Dağlardakı tütək səsi ürəyimə xoĢ gəlir, 

Bir də yamaclardakı oynaĢan o quzular. 

Bulaqlardan su aparan incə belli gözəllər, 

ġəlalədə yuyunan sevinc dolu uĢaqlar. 
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Böcəklərlə danıĢmaq çiçəklərə xoĢ gəlir, 

Qayalarla danıĢmaq qartallarla xoĢ gəlir. 

Səhəri salamlamaq təbiətə xoĢ gəlir, 

Bu tabloya nəzər salmaq Etibara xoĢ gəlir. 

08.06.2012. 

 

 

              S Ə H Ə R     M E H Ġ 

 

Bu səhər əhvalım sanki bir səhər mehi, 

Ürəyim sevgin ilə tamamilə dop-dolu. 

Bütün varlığıma sığal çəkir səhər mehi, 

Əhvalımla həmahəngdir təbiətin əhvalı. 

 

Ġstəyirəm sevgimlə,sevincimlə süslənmiĢ, 

Salamlarımı gətirsin sənə səhərin mehi. 

ġirin yuxularından oyatsın,oxĢasın səni, 

Nəfəs kimi hərarətli,təravətli səhər mehi. 
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Qoy oxĢasın gül üzünü,dağıtsın saçlarını. 

Gözlərimin əvəzinə öpsün xumar gözlərini. 

Sevginlə dolub-daĢan Ģirin nəğmələrimi, 

Pıçıldasın asta-asta qulağına səhər mehi. 

 

Çox bənzəyir ləçəklərdə səhər Ģehi, 

Səhər çağı üzündəki,alnındakı Ģehlərə. 

Köksümə sığmayan hisslərə,duyğulara, 

Həsəd çəkir,heyran qalır səhər mehi.  

 

05.10.2013. 

 

 

          T Ə B Ġ Ə T Ġ        S E V Ġ R Ə M 

 

Mən dağları sevirəm,zirvəsində qarı var, 

Dumanların dağ baĢında yeri var. 
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Buludların üstündəyağacaq yağıĢı var, 

MeĢələrin dağlara çox gözəl naxıĢı var. 

 

Mən qartalı sevirəm,qayalarda yeri var, 

Aslanların,qaplanların ormanlarda yeri var. 

Güllərin,çiçəklərin çəmənlərdə yeri var, 

Qocaman ağacların meĢələrdə yeri var. 

 

QaranquĢu sevirəm,bahardan müjdəsi var. 

Bülbüllərin güllərə sevgidən nəğməsi var.  

Pərvanənin alovlarda alıĢıb yanması var, 

Kəpənəyin çəmənzarda,çiçəklərdə yeri var. 

 

Qızılgülü sevirəm,peyğəmbərin adı var, 

Lalənin yanağında simsiyah xalları var. 

Boynubükük bənövĢənin kol dibində yeri var, 

Utancaq nərgizlərin bağçalarda yeri var. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Dənizləri sevirəm,dibində gövhəri var, 

Ləpələrin,dalğaların dənizə bəzəyi var. 

Sahillərin nazlanan ləpələrlə sözü var, 

Tufanın,qasırğanın dənizdə qüdrəti var. 

 

Yaradanı sevirəm,böyük bir nizamı var, 

Təbiətin mükəmməl,gözəl bir ahəngi var. 

ġəlalənin dağlarda baĢqa gözəlliyi var. 

Gur çayların dərələrdə goĢğulu axıĢı var. 

 

Ġnsanları sevirəm,bu dünyada yeri var, 

Ürəklərin,duyğuların insanda öz yeri var. 

Fikirlərin,xəyalların beyində öz yeri var, 

YaĢanan bu həyatın ömürdə öz yeri var. 

 

Mən günəĢi sevirəm,sevinci,fərəhi var, 

KəhkəĢanda ayın,ulduzların yeri var. 

Bəmbəyaz qəmərin zülmətdə iĢığı var, 
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Dan ulduzun açılan sabahdan xəbəri var. 

03.03.2012. 

 

 

    X  Ə Y  A  L L A  R  I  M 

 

 

QalmıĢam baĢ-baĢa xəyallarımla, 

Fikirlər baĢımda dumanlı,tutqun. 

Görən gün doğarmı arzularıma, 

Arzular qəlbimdə sakit və susqun. 

 

 

Bəzən sözlər gəlir hayla-harayla, 

Yazmaq istəyirəm,fikirlər dolğun. 

Qəlbim hissləriylə,duyğularıyla, 

Gələn sözlərimlə daha da olğun. 
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Doğuluram həyata yeni Ģerlərimlə, 

ġersiz duyğular daha da solğun. 

Səslənsin hisslərim qoy nəğmələrlə, 

Daha da ürəkli,daha da coĢqun. 

 

18.04.2013. 

               ġ   Ə   R   Q 

 

                                       Bəstəkar Tural Bakuvinin 

“ġƏRQ” 

                                                 Kompozisiyasına 

 

                      Dörd cəhətin seçilmiĢi,mükəmməli qoca 

ġərq, 

Bütün yaranıĢınla bu dünyanın tacı,qoca ġərq. 

Böyük GünəĢ səndə doğar,bu cahana yayılar, 
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ġəfəqiylə,iĢığıyla bütün cahanı tam aydınladar. 

 

Allahın yaratdığı möcüzəyə,hikmətə,sirrə bax sən, 

Mədəniyyət,incəsənət GünəĢi də səndə doğmuĢdur. 

Bir hikmət ki, bütün dinlər ilk səndə yaranmıĢdır, 

Dinlər Ģahı Ġslamın GünəĢi də ġərqdə doğmuĢdur. 

 

Yaradan sınağa çəkmiĢ bütün ġərq xalqlarını, 

Keçilməz,susuz səhralarla sınamıĢ insanları. 

Sonra böyük Quranı mükafat vermiĢ ġərqə, 

ġükürlər olsun Tanrım,bu böyük məsləhətə. 

 

Sən müdriklik,mədəniyyət,sən muğamat beĢiyi, 

Gətirmisən dünyaya Bəhmənyarı,Sədini,Firdovsini. 

Ulu Nizami kimi tükənməz,çox zəngin bir sərvəti, 

Sən dünyaya nur saçan bir GünəĢsən,qoca ġərq. 

 

Ġnsanların yaranmıĢ incə ruhlu,gözəlliyə aludə, 
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Gözəl sözə,musiqiyə,zərif rəqsə Ģerlərə aludə. 

Səslənən hər muğamat sanki ilahi bir ahəngdə, 

Aparır dinləyəni çox sirli,əlçatmaz yüksəklərə. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanın yeddi möcüzəsinin neçəsi səndə məskun, 

Zamana meydan oxuyan ehramlar səndə məskun. 

Ən böyük memarlıq inciləri yenə də səndə məskun, 

Üç cəhətə dərs verən bir hikmətsən,qoca ġərq. 

 

Azərbaycan böyük ġərqin mədəniyyət beĢiyidir, 

Azərbaycan müdrik ġərqin qapısıdır,aynasıdır. 
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Nizami ġərq Ģeriyyətinin əlçatmaz zirvəsidir, 

Dünya Ģeriyyətinin Ģah əsəri Nizami Xəmsəsidir. 

 

Bu gün qan gölündə boğulur,sızlayır yaralı ġərq, 

GünəĢin batdığı Qərb dağıdır,parçalayır aydınlığı. 

Qapından dayanıb baxıram əzabına,acına ey ġərq, 

Ġnanıram azadlığın GünəĢi gətirəcək sənə aydınlığı. 

 

29.07.2013. 

 

 

                         P  A  Y  I  Z 

 

                                                  Bəstəkar Tural 

Bakuvinin “PAYIZ” 

                                                               

Kompozisiyasına 
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         EĢitdiyim musiqi Sizi mənə anlatdı, 

Duyduğunuz hissləri mənə eynən yaĢatdı. 

Təbiətin xəzan vaxtı gözlərimi yaĢartdı, 

Tökülən o yarpaqlar günləri xatırlatdı. 

 

Ömür ağaclarının yarpaqları sanılı. 

Alındakı yazının günləritək tamamı. 

Payızda tam yetiĢər ağacların barları, 

Yetirər öz barını ömrümüzün payızı. 

 

Tutqun olan göy üzü ürəyimə bənzədi, 

Yağan leysan yağıĢlar göz yaĢıma bənzədi. 

SoyuqlaĢan havalar hisslərimə bənzədi, 

Bu payız mənzərəsi keçən ömrə bənzədi. 

 

Amma bu payız fəsli öz halında gözəldi, 

Yarpaqları saralan ağaclar da gözəldi, 

Ömrün payız vaxtında ağ saçlar da gözəldi, 
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Ġnsanın ömür yolu fəsillərtək gözəldi. 

 

15.01.2013. 

 

 

                  B  A  H  A  R 

 

                                           Bəstəkar Tural Bakuvinin 

“BAHAR” 

                                                         Kompozisiyasına 

 

Nazlı,süslü bahar təbiətə yenə xoĢ gəlir, 

Ətirli güllər,çiçəklər yenə çəmənzara gəlir. 

QuĢlar yenə təbiətin bəstəsini təbiətə söyləyir, 

Bu bahar sevincləri məni təbiətə səsləyir. 

 

GünəĢin istisindən sərxoĢ olur çiçəklər, 

Xallı kəpənəklərə qucaq açır tər ləçəklər. 
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Utancaq gözəllərtək baxar Ģehli ləçəklər, 

Öz ətrini hər tərəfə ərməğantək səpələr. 

 

Dağ çayları yenə coĢar,daĢar,kükrəyər, 

Sanki,təbiətin coĢğusuna meydan oxuyar. 

Nazlı,zərif sonalar göldə üzüb süzərlər, 

Göllərin aynasına nazla baxıb gülərlər. 

 

Əzəmətli dağlara bahar bir rəıng gətirər, 

Yağan narın yağıĢlar hər tərəfi təmizlər. 

OyanmıĢ təbiətdən həyat özü yüksələr, 

Baharın gəliĢindən yenə qəlbim titrəyər. 

 

Qəlbimizdə yenə sevgi,məhəbbət coĢub,daĢar, 

Ana təbiət ilə bizim ruhumuz həmahəng olar. 

Sevinc,fərəh könlümüzə bir həmdəm olar, 

Sevgi nəğməmizin bəstəkarı elə bahar özü olar. 
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Ömrümüzün baharı təbiətə bənzəyir, 

Baharın gəliĢiylə qanım coĢur,kükrəyir. 

Təbiətlə bu vəhdət həyəcana gətirir, 

Allahın möcüzəsi bir nizama gətirir. 

 

20.05.2013. 

 

 

         YOX  OLMAZ 

 

 

Tale çarxı sürət ilə fırlanar,  

Ömür bitər, can gedər, amma yox olmaz. 

Həyat kitabın da çox tez oxunar, 

Dünyan da dəyiĢər, amma yox olmaz. 

 

Can əmanətidir, geri alacaq, 

Son yerimiz qara torpaq olacaq. 
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Son nəfəsdə candan çıxan ruhun da, 

Məkanı dəyiĢər, amma yox olmaz. 

 

Doğulduğun andan qismət bəllidir, 

Nə qədər çalıĢsan, bil o qədərdir. 

Dünya bazarında udub, uduzsan, 

Al-verin dəyiĢər, amma yox olmaz. 

 

Ġstər kasıb yaĢa, istər çox zəngin, 

Sənə nə veribsə, alacaq geri. 

Varlının, məzlumun ömür payını, 

Keçən günlərilə alacaq geri. 

 

Ġnsan bu dünyaya üryan doğular,  

Dünyadan gedərkən kəfən aparar.  

Torpağa gömülən bədənimiz də, 

Dağılar, dəyiĢər, amma yox olmaz. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Torpaqdan boy atan bütün bitkilər,  

Toxumun yenə də torpağa verər. 

Bir yazan gedərsə, birisi gələr, 

ġeir də, sənət də heç vaxt yox olmaz. 

 

Bu hikmətə, bu mənaya, bu sirrə, 

Bu vəhdətə, bu qanuna, qaydaya, 

Bu nizama, bu mizana, düzənə, 

Etibar heyrətlə dalar, hey dalar. 

Tamamın yazmağa sözləri çatmaz, 

Dünyada nə varsa, heç vaxt yox olmaz. 

2013. 

 

GÜLƏ GÜLƏ ĠTĠRDĠKLƏRĠN 

 

Dünya adlı bir zindanda göz açdıq bu həyata, 

Bu dünyaya bağlıdır ibtidamız da, intəhamız da. 
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Ölüm haqdır, sən ölümdən öncə yaĢa həyatda, 

Mənasız keçən günlərin – sənin itirdiklərin. 

 

Ömür çox tez baĢa vurar həyat yolunu, 

BoĢ-boĢ əyləncələrə hədər etmə ömrünü. 

Ötəri ləzzət üçün heçə vermə gününü, 

Hədər olan zamanın – sənin itirdiklərin. 

 

Nəfs əyləncə, sevinc istər, nəticəsi pi solar, 

Həvəsin, nəfsin istəyi sonda rəzalət olar. 

Ürək gülmək istəyər, ağlayan ağıl olar, 

Gedən təmkin, vüqarın – sənin itirdiklərin. 

 

Çox nəĢədən qəm, xumarından dəm yaranar, 

Səndə olmaz iradə, çox kobudluq yaranar. 

Ġçkinin nəĢəsi yaraĢmayan iĢ yaradar, 

Əldən gedən sərvətin – sənin itirdiklərin. 
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Dilə girov baĢ özüdür(A,sözü), susmağı öyrən,  

Çox zarafat dost itirər, həddini öyrən. 

Dosta minnət qoyma, yaxĢılıq öyrən, 

Ġncitdiyin dostların – sənin itirdiklərin. 

 

Məhəbbətsiz bu dünyanın nəĢəsi yoxdur, 

EĢqi duymursa insan, ürəyi yoxdur. 

Qiymətini bilməsən, sevdiyin yoxdur, 

Odu sönmüĢ ürəyin – sənin itirdiklərin. 

 

 

ġeytanın əməlindən çoxu qaça bilməmiĢ, 

Hər fürsətdə tovlar bizi, gözümüzü açmamıĢ. 

Əl çək yanlıĢ əməldən, peĢmanlığdan ölməmiĢ, 

Əldən gedən imanın – sənin itirdiklərin. 

 

Qocalarsan, ömür bitər, gəncliyin dönməz geri, 

Ġtirdiyin zamanı fələk bir də verməz geri. 
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Etibar, bu kəlamı unutma, təkrar elə: 

“Gülərək itirdiklərin, ağlasan da dönməz geri”. 

Noyabr 2013. 

 

 

 

HƏSRƏT 

 

       K Ö N L Ü M L Ə       S Ö H B Ə T 

 

       Dedim,könlüm gəl söhbət edək, 

Bir az mən səni,bir az sən məni  

Dinləyək,anlayaq,bir az bölüĢək: 

Sevinci,kədəri,həsrəti,sevgini.  

 

Söylə,unutdunmu keçən günləri, 

Birgə ağlayıb,birgə gülməyi. 

Mənimlə bərabər onu sevməyi, 
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YaĢanan sevginin xoĢ anlarını. 

 

Dəli könlüm,unudulduq bərabər, 

Uzun gecələri səhər etdik bərabər. 

Batan ayı,doğan günü izlədik, 

Açılan hər səhərdə sevinmədik bərabər. 

 

Dayan könlüm,bəlkə sevdik yenidən, 

Ġçin dolub-daĢsın yeni sevgidən. 

Etibara pay verərsən yeni fərəhdən, 

XoĢbəxtlik nəsibimiz olar həyatdan. 

 

12.08.2013. 

 

 

           D  A  R  I  X  I  R  A  M 
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Ġncitdim dün axĢam bilirəm səni. 

O küskün baxıĢların öldürür məni. 

Olduğum hər yerdə görürəm səni, 

Gəl barıĢ mənimlə,sənsiz çox darıxıram. 

 

Getdiyim yerlərdə sanki,görürəm səni, 

Xəyallarım göz önünə gətirir sevgimizi. 

Könlünü almaq üçün eĢit dediklərimi, 

PeĢmanlıqdan yana-yana yollarına baxıram. 

 

BarıĢ mənimlə,qısalt uzun gecələrimi, 

Yenə sevinclə doldur açılan səhərimi. 

Yenə coĢdur sevginlə bu ağrıyan qəlbimi, 

Günahkaram gözəlim,bil ki,çox darıxıram. 

 

Gəl özün sil seltək axan göz yaĢlarımı, 

BağıĢla Etibarı,göstər böyüklüyünü. 

Qoy tutum əllərindən,dinləyim ürəyini, 
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Mənə baxan gözlərinçün,inan çox darıxıram. 

 

GəliĢinlə həyatıma rəng gətir,bəzə ömrümü, 

Yenə dinlətdir mənə o Ģaqraq,Ģən gülüĢünü. 

Qoy doyunca izləyim yeriĢini,Ģux duruĢunu, 

Bütün varlığın üçün mən çox-çox darıxıram 

20.09.2013. 

 

 

               H Ə S R Ə T 

 

 

Səndən ayrı olduğum hər anın adı həsrət, 

Səni uzaqdan sevməyin özü bir məharət. 

Sevginin özü həyatımdan daha sərt, 

Qəlbimi odlayan sevginin səbəbi həsrət. 

 

Ayrılığı yaĢamaq özü bir məharət, 
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Gözlərim önündə sən bir xəyalət. 

Yuxularımda belə sən bir həqiqət 

Xəyalınla yaĢamağın səbəbi həsrət. 

 

Məsafələr uzaqsa qəlbimdə var dəyanət, 

Ürəklər bir vurursa möhkəmdir bu məhəbbət. 

Etibarın eĢqində taparsan sən səadət, 

Sənlə qovuĢmamağın səbəbi həsrət. 

 

Mart, 2012 

 

         G  E  C  Ə  L  Ə  R 

 

 

Fikirlər baĢımda artar gecələr, 

Hisslər, duyğular yenə incələr,  

Xəyalı gözlərim önündən keçər, 

Qəlbimi xəncərtək içindən bölər. 
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Dediyim hər sözdən küsüb inciyər, 

IncimiĢ baxıĢlar gözümdən keçər. 

PeĢmanlıq məni içimdən üzər, 

Nazlı yarım mənə gözlərin süzər. 

 

Bu halım yuxumu qovar gecələr, 

Dərdindən odlanan ürək üzülər. 

Qəlbimin acısı gözümə dolar, 

Əriyən Ģam kimi axıb tökülər. 

 

Fikirlər beynimi parçalar, didər, 

EĢqimə Ģahiddir tənha gecələr. 

Könlünü almadan gözəl yarının, 

Etibar gecələr necə dincələr? 

 

Gözləməklə bitərmi bu gecələr, 

Acılar, əzablar artar gecələr. 
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Bütün həytıma cəllad gecələr, 

Istəmirəm qalım tənha gecələr. 

 

16.07.2013. 

 

                                                  A Y R I L I Q 

 

 

Yenə dağların baĢı dumandı, 

Mənim baĢımdakı dumanlar kimi. 

Havalar soyuqdu, qardı, sazaqdı, 

Mənim qəlbimdəki hisslərim kimi. 

 

Dağların baĢı ağappaq qardı. 

Dağlar əzəmətdi, dağlar vüqardı. 

O yüksək zirvədə süzən qartaldı,  

Mənim göylərdəki xəyalım kimi. 
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O gözəl dağlarda izimiz vardı, 

Görən sevgimizə niyə qar yağdı? 

Silindi izimiz, yerdə qar qaldı,  

O bitən sevgidən ağrılar qaldı. 

 

Qəlbimdə ağrıdan dağ qaldı, 

Içimi dağladı, ürəyim yandı. 

Etibarın yanğıdan külləri qaldı, 

SönmüĢ bir ocağın külləri kimi. 

 

26.03.2013. 

 

     ÇƏKDĠRMƏ MƏNƏ 

 

 

Bu qədər acını çəkdirmə mənə, 

Ürəyim yanğından əriyər gilə-gilə. 

O cəllad gözlərin qənimdir yenə, 
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Bu saymaz ədalar toxunur mənə. 

 

Gəl görüĢümə yenə də gülə - gülə, 

Doyunca baxım gözlərinə, üzünə. 

Həsrət qaldım söhbətinə, sözünə, 

Bu qədər acını çəkdirmə mənə. 

 

Bitməyən gecələr açılarmı səhərə, 

Sənsiz keçən günlərim dönür zəhərə. 

Ürəyim gümanlıdır yenə də ümidlərə, 

Bu qədər acını çəkdirmə mənə. 

 

Yazılıbdır taleyin Etibarın alnına, 

Səni Tanrı çıxarmıĢ mənim qarĢıma. 

Sevgim dərd olubdur bu bəlalı baĢıma, 

 Bu qədər acını çəkdirmə mənə. 

 

06.08.2013. 
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                                                D Ü ġ Ü N M Ə D Ə N 

 

 

Ayrılığa hökm verdin bizi heç düĢünmədən, 

Xəyanətə, rəzalətə meydan verdin, sonunu 

düĢünmədən. 

Sevgi dolu günlərə bir son verdin, gələcəyi 

düĢünmədən, 

Bir qələmlə məni sildin,  hisslərimi düĢünmədən. 

 

Yollarımız ayrıldı, əzəldən birləĢmədən, 

Sözlərim yarı qaldı, səninlə danıĢmadan. 

Gözlərim yolda qaldı, yollarına baxmadan, 

Ümidlərim qırıldı, sənə heç qovuĢmadan. 

 

Aldığım çiçəklər əlimdə soldu, sənə vermədən, 

Göz yaĢlarım gözlərimdə dondu, yenə axmadan. 
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Qəlbimdə tufanlar qopdu, ildırımlar çaxmadan, 

Sevgim param – parça oldu, vüsalına çatmadan. 

 

Arzularım məndə qaldı, sənə onu açmadan, 

Dönüb getdin ürəyimin qapısını açmadan. 

Bu kədərə, bu möhnətə son kəs belə baxmadan, 

Ölümünə fərman verdin, məzarıma baxmadan. 

 

Aprel, 2012 

 

 

 

             G E T D Ġ N 

 

Bu gün birdəfəlik çəkib getdin, 

Qəlbimdə son bahar havası var. 

Qəlbimdə susmuĢ dəniz aynası var, 

Tufan öncəsi sakitlik kimi. 
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Son kəs gözlərimə baxıb getdin, 

Qəlbimdə lal olmuĢ hisslərim var. 

Qəlbimdə hərəkətsiz yarpaqlar var, 

Leysan öncəsi sakitlik kimi. 

 

Son kəs əllərimi sıxıb getdin, 

Qəlbimdə sıxılmıĢ bir ürək var. 

Qəlbimdə can verən məhəbbətim var, 

Ölüm öncəsi bir darlıq kimi. 

 

Son kəs üzümə gülüb getdin, 

Qəlbimdə bu  gülüĢə bir heyrət var. 

Qəlbimdə bu gülüĢə bir üsyan var, 

Ayrılıq öncəsi haqsızlıq kimi. 

Etibar.    

11.05. 2012. 
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            GÖZLƏYĠRƏM 

 

 

Gözlərim yol çəkir, fikirlər – fikirləri, 

Gözlərimin önündə sevdiyimin gözləri. 

Xəyalən gəzirəm mən gəzdiyimiz yerləri, 

Görən duya bilərsənmi qəlbimdəki səsləri. 

 

Izləyirəm günəĢin doğduğu üfüqləri, 

Cismim burda olsa da, xəyalım yanındadır. 

DüĢünürəm gedərkən söylədiyin sözləri, 

Bilirəm ki, mənim yerim elə sənin qəlbindədir. 

 

Sayıram bitməyən uzun – uzun günləri, 

Sanki zaman dayanmıĢ ayrılıq baĢlayalı. 

Xəyalınla söhbətim yola verir günləri, 

Təkrar görüĢümüzə bəslərəm ümidləri. 
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Çəkilməz ayrılığın çox acıdır ağrıları, 

Həsrətlə gözləyirəm dönəcəyin zamanı. 

Silə bilmirəm artıq gözümdəki yaĢları, 

GəliĢinlə gözümdən axsın sevinc yaĢları. 

 

18.07.2013 

 

 

                A X ġ A M L A R 

 

 

Könlümdə tüğyan edər niskilim, özləmim 

Qəlbimi için – için didər həsrət axĢamlar. 

Sənsiz artar könlümdə kədərim, qəmim 

Yoxluğun əzab olar mənə yenə axĢamlar. 

 

Xatirənlə doludur hər günüm, hər saatım 

Yenə gəl görüĢümə, gözləyirəm axĢamlar. 
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Yenə birgə seyr edək doğan ayı, dənizi, 

Yenə incə hisslərimiz dilə gəlsin axĢamlar. 

 

Baxıram yollarına, gözləyirəm  görüĢünü  

GörüĢümüz baĢqa olur, gözəl olur axĢamlar. 

Sanki baxıĢların  daha da dərinləĢir, kövrəlir 

Ağlımı baĢımdan alır bu qız axĢamlar. 

 

Allahım nəsib etsin mənə sənlə dolu həyatı,  

Dualarım bizimçün artar hər gün axĢamlar. 

Bilirəm özləyirsən sən də mənim sevgimi 

Gəl sevgimizə qucaq açsın yenə sərin axĢamlar. 

 

05.09.2013. 

 

             P E ġ M A N L I Q 
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Bir zamanlar sevmiĢdim mavi gözlü gözəli, 

Bu yanan könlümün olmuĢdu çox özəli 

Gülən üzü, dəniz gözü etmiĢdi məni dəli, 

Yalan olmuĢdu Qeysin böyük sevgisi Leyli. 

 

Dəyərini bilmədən itirdim mən o qızı 

Indi peĢmanlıq odu dağlayır ürəyimi. 

Həsrət dolu gözlərim arayır hey o qızı, 

Əllərim hey arayır o sarıĢın telləri. 

 

Nola bir də görəydim o çocuksu gözəli, 

Anlataydım sönməyən əbədi məhəbbəti. 

Nola qaytara biləm o gözləri dəryanı 

Bir də anlata biləm onsuz keçən həyatı. 

 

Istəyirəm yenə də bir danıĢaq, bir gülək, 

Qəlbimizin döyüntüsün biz birlikdə dinləyək. 

Batan ayı, doğan günü yenə birgə izləyək, 
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Bu ömür yollarını biz bərabər yürüyək. 

 

Sentyabr , 2013 

 

       QƏLBĠMĠN AĞRISI 

 

Gedirsən bu gün, uzaqdır səfər, 

Ayrılıq baĢlarkən  baĢlar əzablar. 

Həsrətlə əzabı zəncirlər bağlar, 

Etibarın qəlbinə dolar ağrılar. 

 

Həsrətin uzun sürməsin nolar, 

Ayrılıq qəlbimi üzməsin nolar, 

Hicrindən ciyərim təĢnəyə dönər, 

Mənə bu cəzanı verməsən nolar. 

 

Böyük ayrılıqlar bir sınaq olar, 

Həsrətin qəlbimi içindən oyar. 
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Həyatım yoxluğunla cəhənnəm olar, 

Məni bu odlara atmasan nolar. 

 

Gözləyəcəm yolunu, dönüĢün gözəl olar, 

Yoxluğundan artan sevgim eĢq olar. 

Deyirlər sevginin zirvəsi bir eĢq olar, 

Məni eĢqin ilə yaĢatsan nolar. 

 

04.06.2013 

 

           SƏBƏBSĠZ  AYRILIQ   

 

 

Bu səhər səbəbsiz ayrıldın məndən, 

Səbəbsiz ayrılıq xoĢ gəldisəndən. 

QarĢıladım onu candan, könüldən, 

Qərarı sən verdin, alqıĢlar məndən. 
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GediĢin qəfildi, çaĢdım hökmündən, 

Sevgimizə ölüm fərmanı səndən. 

Zamanlar durmuĢ sanki səhərdən, 

DanıĢa bilmirəm artıq qəhərdən. 

 

Dönmək istəsən də getdiyin yerdən, 

Əlini üz artıq mənim sevgimdən. 

Üzr dilərsən artıq göz yaĢlarımdan, 

Ağrıdan, acıdan yanan könlümdən. 

 

Etibar heykələ dönmüĢ heyrətdən, 

GediĢin olsa gərək hansısa bir səbəbdən, 

DanıĢma artıq mənə hər bəhanədən, 

Ġstəmirəm sevgini həyatda, təkcə səndən. 

 

27.06.2013. 

 

   O  L  D  U 
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   Məni  qoyub getdiyin düz bir il oldu, 

Səndən kiçik bir xəbər heç  gəlməz oldu  

Qayıdaram dediyin sözlərin bəs nə oldu 

Yoxsa bitməz sandığın sevgin də bitər oldu. 

 

Dönərəm dediyin vədələr,sürələr doldu, 

Sevgimizin təravəti saralıb – soldu. 

Etibar yolunu gözləməkdən yoruldu, 

Bir ildə yaĢanan həsrətin, acın oldu. 

 

Qəlbimə, könlümə Ģübhələr doldu, 

Bu sevən ürəyim tarimar oldu, 

Günlərim bitib – tükənməz oldu, 

Bu həyat sənsiz çəkilməz oldu. 

 

Yolunu gözləməkdən gözüm yoruldu, 

Bir gün qayıdacağına ümidim öldü, 
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Ürəyim sevgimə, eĢqimə küsəcək oldu, 

Anladım, bu sevgi daha bitəcək oldu. 

 

11.07.2013. 

 

 

 

             SEVGĠ 

 

      G Ə L   H Ə Y AT I M A 

 

Gəl mənim ömrümə bir sevgi kimi, 

Qəlbimə,ruhuma duyğu çilənsin. 

Ürəyim sevgindən doyunca içsin, 

YağıĢdan su içmiĢ boz çöllər kimi. 

 

Gəl həyatıma günəĢ Ģəfəqi kimi, 

Gözlərim qamaĢsın,qəlbim isinsin. 
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Sızlayan könlümə bir fərəh gəlsin, 

Sularla oynayan Ģəfəqlər kimi. 

 

Gəl cismimə ruh kimi,qida kimi, 

Varlığım səninlə həyata gəlsin. 

SusmiĢ duyğularım sənlə danıĢsın, 

Yenicə dil açmıĢ körpələr kimi. 

 

Gəl könül bağçama bülbüllər kimi, 

Nəğmənlə ruhumun gülləri açsın. 

Gözlərim gözlərinə baxsın,danıĢsın, 

Etibarın qəlbinin nəğməsi kimi. 

 

15.04.2013. 

 

 

    Ġ S T Ə Y Ə R D Ġ M 
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Sənin mənə sevgin bir gün yox olsa, 

Ġkimizin aramıza acı ayrılıq gəlsə, 

Mənlə keçən günlərə bir son verilsə, 

Mən səni yenə də çox istəyərdim. 

 

Ayrılıqdan qəlbimə kədər də dolsa, 

Yazılan Ģerlər səninçün hədər olsa, 

Əfsanəyə dönmüĢ sevgilər qədər, 

Mən səni bax belə çox istəyərdim. 

 

Etibara baxan gözlərin daha gülməsə, 

Mənə bağlı ürəyin məni daha sevməsə, 

Bu coĢan təbimə bir ruh verməsə, 

Mən səni yenə də çox istəyərdim. 

 

Gözlərim önündə min gözəl varsa, 

Mənə satdıqları min iĢvə nazsa, 

Hər gözəlin Ģəninə Ģer yazsam da. 
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Səni bu gözəllərdən çox istəyərdim. 

 

12.07.2013. 

 

 

  ALLAHIM SƏNĠ QOY MƏNƏ YAZSIN 

 

Can alan gözlərin tək mənə baxsın, 

Nazu qəmzələrin canımı alsın. 

Ġstərəm əllərim əlinə çatsın, 

Allahım səni qoy mənə yazsın. 

 

AxĢamın küləyi telin darasın, 

BaxıĢlarım hər zaman səni arasın. 

Təbəssümün gül üzünə yaraĢsın, 

Allahım səni qoy mənə yazsın. 

 

Tutum əllərindən,əllər danıĢsın, 
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Baxım gözlərinə,gözlər danıĢsın. 

Könüllər qovuĢsun,ürəklər dinsin, 

Allahım səni qoy mənə yazsın. 

 

Gəzək sahildə,sahil sevinsin, 

Dənizin səsinə səsimiz yetsin, 

Qoy sevgimiz dənizlərə bənzəsin, 

Allahım səni qoy mənə yazsın. 

 

27.02.2013. 

 

              D  Ü  ġ  D  Ü  

 

 

Həyatı yanmaqdan ibarət olan, 

Bir Ģamın iĢığı qəlbimə düĢdü. 

BaxıĢı tək məndən ibarət olan, 

Gözlərin iĢığı qəlbimə düĢdü. 
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Həyatı oxumaqdan ibarət olan, 

Bülbülün nəğməsi qəlbimə düĢdü. 

Döyüntüsü tək məndən ibarət olan, 

O qızın ürəyi qəlbimə düĢdü. 

 

 

Varlığı süvgidən ibarət olan, 

O qızın sevgisi qəlbimə düĢdü. 

Xəyalı tək məndən ibarət olan, 

O qızın xəyalı qəlbimə düĢdü. 

 

02.03.2012. 

 

 

              QOVUġMAQ  ÜÇÜN 
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Gözlərimdən gözlərinə,ürəyimdən ürəyinə, 

Xəyalımdan xəyalına duyğulardan bir yol çəkdim, 

Gözlərindəki mənaya,qəlbindəki sevgiyə, 

Xəyalında yaratdığın surətimə yetiĢmək üçün. 

 

 

 

Laləli dağlara,gül-çiçəkli bağlara,bağçalara, 

Gözəl çəmənzarlara sevgidən bir yol çəkdim, 

Sənə güllərdən dəstə,çiçəklərdən çələnglər, 

Çəmənzardan xoĢ ətirlər gətirmək üçün. 

 

 

EĢqimdən,sevgimdən,odlanıb yann qəlbimdən, 

Gözəl duyğularımdan Ģerlərimə bir yol çəkdim, 

Səni gözəl Ģerlərə,nəğmələrə gətirmək üçün, 

Səninlə bir ömür qovuĢmaq,yaĢamaq üçün. 
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01.07.2013. 

BĠTMƏYƏN  SEVGĠ 

 

Durmusan qarĢımda sadəliyinlə, 

Gözlərim qalıb gözəlliyində. 

O gözlər salıb məni kəməndə, 

Ġlahi,tay varmı özəlliyinə. 

 

 

Ġndi qarĢımdasan,baxıram gözlərinə, 

Gözlərinin iĢığı düĢübdü gözlərimə. 

Nola gələ biləm hər gün yanına, 

DanıĢaq səninlə,duraq yan-yana. 

 

 

Sevgimiz hay salsın qoy dörd bir yana, 
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Mənim bitməyən sevgim yanında, 

Məcnunun,Kərəmin sevgisi hara, 

Fərhadın yardığı Bisütun hara. 

 

 

Sevgilim,qoyma məni intizarında, 

Ürəyim odlanır bil ocağında. 

Etibarın könlünün uca taxtında 

Yazılıbdır adın mənim baxtımda. 

 

27.06.2013. 

 

   B  A  X  I  ġ  L  A  R  

 

Gözlərimə baxıĢın qəlbini mənə açdı, 

BaxıĢların qəlbimə sevgidən naxıĢ saldı. 

Ruhunu oxutdu,səni mənə anlatdı, 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Oxuduğum baxıĢlar bir sevgi dastanıdı. 

 

 

BaxıĢların dəniz kimi coĢğulu və dərindi, 

Həm qayğılı,həm fikirli,həm də təlatümlüdü. 

Sual dolu gözlərin könlümü oxuyurdu, 

Mənim sevgi nəğməmi səssizcə dinləyirdi. 

 

 

BaxıĢların söhbəti dilimizdən mənalı, 

Oxunur baxıĢlarda sevgimizin hər halı. 

YaĢanan duyğularla bu saatın,zamanın, 

Olmayacaq heç zaman Etibartək yazanı. 

 

01.07.2013. 

 

S  Ə  N   S  Ə  N 
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Ruhumun,könlümün qidası, 

Həyatımın,varlığımın mənası, 

Qəlbimin ən həzin nəğməsi, 

Sevgi dolu ürəyimin nəĢəsi sənsən. 

 

 

Ġçimdə çağlayan bulağım, 

Ağlayan,inləyən kamanım, 

Gözlərimi bağlayan dumanım, 

XöĢbəxt həyatıma gümanım sənsən. 

 

 

Alnıma yazılmıĢ taleyim, 

YaĢama,var olma gərəyim, 

Həyat baharımda açan çiçəyim, 

Ömrümü süsləyən məlkəyim sənsən. 

 

01.07.2012. 
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S  E  V  D  Ġ  Y  Ġ  M  Ə 

 

Salmısan qəlbimə sevginin odun, 

Mənasız ömrümün mənası oldun. 

DurmuĢuq baĢında bu çətin yolun, 

Əzabı,müĢkülü çoxdur bu yolun. 

 

 

O gözəl rəsmini qəlbimə vurdun, 

Məni yollarına keĢikçi qoydun. 

Sənə baxdığım zamanlar dursun, 

O gözəl gülüĢün gözümə vursun. 

 

 

Sevgimə həsəd aparar Məcnun, 

Bəlli olmur sənin sağınla solun. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Dedim,gəl ürəyim sevginlə dolsun, 

Məni vüsalına intizar qoydun. 

 

 

Səslədim,dönüb qarĢımda durdun, 

Sordum,sualımı cavabsız qoydun. 

Niyə Etibara qadağa qoydun? 

DüĢündün,cavabı zamana qoydun. 

 

23.04.2013. 

 

 

               S E V G I 

 

Sevgi -Yaradanın bir hədiyyəsi, 

Ġlahi ruhunun insandaki ifadəsi, 

Ona olan sevginin bizdəki ifadəsi, 
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Ürəyə qüvvət verən çox güclü iradəsi. 

 

Sevgi -qəlbimizə atılan böyük imzadır, 

DoğuĢdan məzaradək orada qalacaqdır. 

Adını qəlbə yazan qəlblərdə olacaqdır, 

Ġmza sahibi Tanrı insanda yaĢayacaqdır. 

 

Sevgi ürəyin həyata,ömrə vurduğu naxıĢ, 

Gözlərin qəlblərə,ürəklərə baxdığı baxıĢ. 

Sevincdən,fərəhdən gözlərdən axan yağıĢ, 

Ayrılıqdan, həsrətdən olan acı ağlayıĢ. 

 

Sevgi yaĢam həvəsi, könüllərin qidası, 

YaĢamaq,yaĢatmaq,yazmaq həvəsi. 

Güllərin budağında bülbüllərin nəğməsi, 

Pərvanənin alovda yanıb külə dönməsi. 

 

Sevgi ən gözəl sənətin çağıran səsi, 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Tarın, kamanın təranəsi,bəstəsi, 

Ürəklərin nəĢə,sevinc dolu nəğməsi, 

Çəkilən tabloların bir əfsanəsi. 

                                                                ETĠBAR 

                                                                10.06.2014. 

. 

 

 

              G  Ö  R  Ü  ġ 

 

GörüĢdük səninlə sizin bağçada, 

Köksüm sevincimə darlıq edirdi. 

Qəlbimə sığmayan sonsuz sevgim də, 

Bütün varlığıma Ģahlıq edirdi. 

 

 

Dinmək istəsəm də dilim çaĢırdı, 
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Sözlər sanki dilimə dolaĢırdı. 

Sevgim ürəyimdən coĢub-daĢırdı, 

Baxdıqca sənə gözlərim yaĢarırdı. 

 

 

Sənlə qoĢa gəzməyim sanki xəyaldı, 

Vüsalına çatmağım bil ki,gümandı. 

Sənə qovuĢa bilmək arzudu,kamdı, 

Sənsiz yaĢamaq mənə zordu,əzabdı. 

 

 

Bu ömrün yazını,qıĢını bölək, 

Sevinci,fərəhi,kədəri bölək. 

Birlikdə ağlayaq,birlikdə gülək, 

Gəl bu həyat yolunu bərabər gedək. 

 

28.02.2013. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

 

GÖRÜġÜMƏ  GƏLMĠSƏN 

 

GörüĢümə gəlmisən bu axĢam, 

Ġstəyirəm aramsız hey sənə baxam. 

Qəlbinə ,beyninə, fikrinə axam, 

Sevgini,duyğunu səndən oxuyam. 

 

 

Gözlərində bir həyat, bir yaĢam, 

Ġstəyirəm ömrümü sənlə yaĢayam. 

Sən varsan həyatda,mən bəxtiyaram, 

Varlığınla gözəlim,bil mən də varam. 

 

 

Bu həyat yolunda mən sənə yaram, 

Məndən ayrı gəzmə,sızlayar yaram. 

Sevgi olub üstünə göydən yağaram, 
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Səni eĢq dünyasında mən yaĢadaram. 

 

 

Zaman keçir,danıĢırıq aram-aram, 

Bu görüĢün sevincini yaĢayıram. 

Özümü hamıdan xoĢbəxt sayıram, 

Sən mənə baxırsan,mən bəxtiyaram. 

, 

20.03.2013. 

 

 

             ġAM     ĠġIĞNDA 

 

 

DanıĢırıq səninlə Ģamların iĢığında, 

Alovların Ģöləsi bizim gözlərimizdə. 

Birgə vuran ürəklər həmahəng döyüntüdə, 

DanıĢırlar gözlərlə sevginin öz dilində. 
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Sevgimizə ətir saçır masadakı güllər də, 

Ləçəklərdə əks edir alovların rəqsi də. 

Sanki görüĢümüzə gətirirlər rəngi də, 

BirləĢən əllərimiz danıĢır öz dilində. 

 

 

Sevgimizdən danıĢır çalınan musiqi də, 

Qəlbimizin səsilə səslənir bir ahəngdə. 

Dinləyirik nəğməni hər iki ifaçıda, 

Etibarın bu görüĢ yaĢayacaq qəlbində. 

 

02.07.2013. 

 

            SEVGĠ     ETĠRAFI 
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Bir gün küçəmizdə rast gəldim sənə, 

Alovlu baxıĢların seltək axdı qəlbimə. 

Heykəltək dayanıb baxdım mən sənə, 

Nələr söyləyirdi gözlərin mənə? 

 

 

Sözlərsiz söhbətin etirafınmı mənə, 

EĢqindən,sevgindən söz açdı mənə. 

Dilim söz tutmayır qarĢında yenə, 

Necə deyim sevdiyimi mən sənə? 

 

 

O gözəl gözlərin sorğu-sualdı yenə, 

Cəsarətim yox ki,baxım mən sənə. 

Bu lal duruĢumuzun özüdür bir hekayə. 

Ehtiyac varmı məgər sözlər deyim mən sənə. 

 

10.02.2013. 
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                  G  Ə  R  Ə  K 

 

 

Gözlərin qəlbimə diqqətlə baxsın gərək, 

Gözlərimdən qəlbimin səsini duysun gərək. 

Ürəkdəki sözləri gözdən oxusun gərək, 

Qəlbə açılan ayna gözlərdən olsun gərək. 

 

 

Ürəkdəki hissləri yazan bir qələm gərək, 

AĢıb-daĢan sevgini çalan barmaqlar gərək. 

Könlümdəki rəsmini çəkən bir rəssam gərək, 

Səni səntək görməyə sevən Etibar gərək. 

 

 

Həsrəti göstərməyə gözdən axan yaĢ gərək, 
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Sevgini,məhəbbəti yaĢayan ürək gərək. 

Etibara sənintək qəlbi yanan yar gərək, 

Bu sevgini yazmağa Allahdan bir təb gərək. 

 

 

Məni cuĢa gətirən bir cüt qara göz gərək, 

Gözlərindən oxunan böyük bir dastan gərək. 

Etibarı sevməyə odlu bir ürək gərək, 

Bu ömrü yaĢamağa bizim sevgimiz gərək. 

 

17.06.2013. 

 

           SEVGĠMƏ  ĠNAM 

 

 

Bu gün bütün sevincimin silinib sərhədləri, 

Sevdiyimin qəlbində yoxdur tərəddüdləri. 

Ġnamla baxır artıq onun qara gözləri, 
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Su kimi içir artıq söylədiyim sözləri. 

 

 

Gözlərindən silinib sevgimizin özləmi, 

DanıĢan baxıĢları dağıdır Ģübhələri. 

Sevinclə söyləyirəm bitməyən bu sevgimi, 

Bir həyat qaynağıtək dinləyir Ģerləri. 

 

 

Yazmaqla tükənməyir bu eĢqin hekayəti, 

Sözlərim açıqlayır qapalı mahiyyəti. 

Sevgilərlə bəzənir insan mənəviyyatı, 

Qara gözlü gözələ yazıram məhəbbəti. 

 

 

Dinləyir bir nəğmətək yazılan Ģerləri, 

Bəxtəvər simasında əks edir məhəbbəti. 

BaxıĢlarım leysantək bürüyüb o afəti, 
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Etibar alır artıq sevgidən mükafatı. 

 

04.06.2013. 

 

 S  E  V  D  Ġ  M 

 

 

Sevdim bir gözü Ģəhlanı, 

Gözləri dərin dəryanı. 

BaxıĢı qəlbim alanı, 

Gözləri mənə baxanı. 

 

 

Sevdim sözünü-söhbətini, 

Sevdim sərvi qamətini. 

Ürkək ceyran yeriĢini, 

ġirin-Ģirin gülüĢünü. 
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Sevdim sevən baxıĢını, 

Sevincinin gözdən axıĢını. 

Allahın mənim ömrümə, 

Yazdığı bu naxıĢını. 

 

15.01.2013. 

 

G  Ö  Z  L  Ə  R  Ġ  N 

 

 

Gözlərin qəlbimə bir atəĢ saldı, 

Qəlbim bu atəĢdən yandı-yaxıldı. 

BaxıĢın qəlbimin içinə baxdı, 

Sevgi gözlərindən qəlbimə axdı. 

 

 

Gözlərin sevgindən mənə danıĢdı, 
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Gözəl xəyalların gözündən daĢdı. 

BaxıĢımdan baxıĢının yolları çaĢdı, 

Utancaq gözlərin dop-dolu yaĢdı. 

 

 

Gözlərin sabaha ümid oyatdı, 

YatmıĢ hisslərimi həyata qatdı. 

Mənim həyatıma sanki dad qatdı, 

Bərabər həyata bir addım atdı. 

 

09.05.2013. 

 

     BAġQA    ALƏM 

 

 

Bağrımı qan eyləyən gözlərinin baxıĢı, 

Məni məndən eyləyən ürəyinin atəĢi. 

Əllərimi yandıran əllərinin atəĢi, 
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Bu atəĢi yaĢamaq özü bir baĢqa aləm. 

 

 

Məni külə döndərən həsrətinin yanğısı, 

Cismimi bihal edən ayrılığın yanğısı. 

Məni Kərəm eyləyən sevginin öz yanğısı, 

Bu yanğını yaĢamaq özü bir baĢqa aləm. 

 

 

Gözümü kor eyləyən əvəzsiz gözəlliyin, 

Həyatı gülzar edən o gözəl məhəbbətin. 

Dünyamı var eyləyən həyatdakı varlığın, 

Bu sevgini yaĢamaq özü bir baĢqa aləm. 

 

05.05.2013. 

 

            XƏBƏRĠ  YOXDUR 
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Bir xumar gözlünün, Ģirin sözlünün, 

Oduna düĢmüĢəm, xəbəri yoxdur. 

Hər səhər, hər axĢam keçdiyi yolun, 

Üstündə durmuĢam, xəbəri yoxdur. 

 

Nazla baxan, süzülən, o qara gözlərinin, 

BaxıĢını arayıb, həsrətini çəkirəm. 

Narın yeriĢinin, Ģux, incə qamətinin, 

Dəlisi olmuĢam, xəbəri yoxdur. 

 

Onsuz keçən saatların, günlərin, 

Bitməsini əzabla gözləyirəm. 

Xəyalıyla etdiyim söhbətlərin, 

Yorğunu olmuĢam, xəbəri yoxdur. 

 

Hər gün səslədiyim, cəsarətin, hünərin, 

Ondan qorxub qaçdığını görürəm. 

Taleyində yazılmıĢ bəxt yazısının, 
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Adı mən olmuĢam, xəbəri yoxdur. 

Etibarın sevgisindən xəbəri yoxdur. 

07.10.2013. 

 

 

           B AĞ L A Y A S A N 

 

 

Bir ürək istəyirəm,içində sən olasan, 

Məni sənli həyata sən özün bağlayasan. 

Bir ürək istəyirəm,içində od olasan, 

Məni bu atəĢə sən özün bağlayasan. 

 

 

Bir könül istəyirəm,simlərini çalasan, 

Bir sevgi istəyirəm,nəğməsi sən olasan. 

Bir kaman istəyirəm,bəstəsi sən olasan, 

Məni bu bəstəyə sən özün bağlayasan. 
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Bir bulaq istəyirəm,suları sən olasan, 

Duyğu çəmənzarımın çiçəyi sən olasan. 

Sevgi çiçəklərimin bülbülü sən olasan. 

Məni bu duyğulara sən özün  bağlayasan. 

 

 

Bir günəĢ istəyirəm,iĢığı sən olasan, 

Sevgi ümmanlarımın tufanı sən olasan. 

Bir həyat istəyirəm,mənası sən olasan, 

Məni bu həyata sən özün bağlayasan. 

 

27.05.2013. 

 

 

            G  Ö  Z  L  Ə  R 
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Bir qız gördüm,gözləri ala, 

O gözlər az qala qəlbimi oya. 

Mat qaldım gözlərdəki məlala, 

Məlallı gözləri ruhumu ala. 

 

Bir baxasan gözlərdəki yaĢlara, 

O gözlərdə inci kimi qaĢlara, 

Yanağından bulaq kimi daĢmağa, 

Ġnciləri bir sap boyu qoĢmağa. 

 

Bir qız gördüm gözləri dərya, 

Dərin baxıĢları beynimi oya, 

Ġçimə süzülə,könlümü oya, 

O gözlər nə ola mənimki ola. 

 

Bir qız gördüm gözləri dəniz, 

Söylədikləri qəlizdən qəliz. 
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Üzdüyüm dərinlik sanki o dəniz, 

Ġncilər yığdığım sanki o dəniz. 

 

Sevmək istədiyim o nəmli gözlər, 

Baxmaq istədiyim o dərin gözlər, 

Canımı alacaq o gözəl gözlər, 

Mənimki olacaq o ala gözlər. 

 

08.06.2012. 

              SEVGĠ  HARAYI 

 

Gəzirik sahildə xeyli zamandı, 

Dinləyirik ləpələrin həzin səsini. 

Bir də bir-birimizin səssiz səsini, 

Döyünən ürəklərin öz bəstəsini. 

 

Baxırıq bitməyən sonsuz üfüqə, 

Dənizin parlayan mavi səthinə. 
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Gözlərimiz danıĢır üfüqlərdə,dənizdə, 

Sevgimizə Ģahiddir bu qocaman dəniz də. 

 

Dənizin üstündə Ģən qağayılar, 

Dənizə sevgidən çəkər haraylar. 

Mən həm dənizə,həm qıza aĢiq, 

Qəlbim öz sevgisinə sevgi haraylar. 

 

Bitməsin bu anlar,dursun zamanlar, 

Bu sözsüz söhbətə azlıq edir kəlmələr. 

Etibarın könlündə cuĢa gəlir nəğmələr, 

Sevgilimin gözündə bitməsin qoy sevgilər. 

 

06.06.2013. 

 

 

                                                   Ay gözəl 
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Ay bulaq baĢında nazlanan gözəl, 

Bulağın aynasında bəzənən gözəl, 

Baçın qaldır bir mənə bax ay gözəl, 

Gözlərimin aynasında bəzən ay gözəl. 

 

Mənə baxıb gözlərini süz gözəl, 

Ürəyimin baĢına məhəbbətin düz gözəl, 

Bu ceyran duruĢunla ürəyimi üz gözəl, 

Nolar bir yol üzümə gülsən, ay gözəl. 

 

Ədalı yeriĢin elə binadan gözəl, 

Gözlərimə baxıĢın bütün Ģerdən gözəl. 

O incə, o xəfif, nazlı gülüĢün gözəl, 

ġükür Yaradana səni xəlq etmiĢ gözəl. 

 

Seyrindən doymuram, ey türfə gözəl, 

Düz–dünya gözümdə bir heçdir, gözəl, 

Etibar sənsiz yazarmı heç ay gözəl, 
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Vüsalın baĢıma bir tacdır, gözəl. 

 

10.06.2013 

 

                                                          D  Ə  Y  D  Ġ 

 

 

Nazla baxan gözlərin bir an gözümə dəydi, 

Gözlərindən çıxan ox sanki qəlbimə dəydi. 

Əllərim hiss etmədən bir an əlinə dəydi, 

Sevgi küləyi o an mənim könlümə dəydi. 

 

Sevgimdən söhbət açdım, sanki xətrinə dəydi, 

Gözlərindən axan yaĢ kipriklərinə dəydi. 

Küləyin dağıtdığı saçların mənə dəydi, 

AxĢamın sərin mehi o gül üzünə dəydi. 

 

Üz–üzə durduğumçün xoĢbəxtlik mənə dəydi, 
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CoĢub – daĢan hisslərim sözlə dilimə dəydi. 

Baxdıqca gözlərinə mənası mənə dəydi, 

Bərabər həyat üçün tanıĢlığıma dəydi. 

 

12.04.2013. 

 

             G Ö Z Ə L 

 

 

Ahu gözlərinin baxıĢı gözəl, 

Gözlərin dediyi sözləri gözəl. 

Bu gözəlin belə duruĢu gözəl, 

Cilvəsi, ədası, mənası gözəl. 

 

Bir baxsa qəlbimi yerindən üzər, 

Söz desəm naz ilə gözlərin süzər. 

Könül bağçamdakı gülləri üzər, 

Sonra da yerinə sevgisin düzər. 
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Sevgisi bir Ģirin nağıla bənzər, 

Mənim həyatıma naxıĢlar düzər. 

Könlümün taxtında o bir simuzər, 

Həyatım onunla  cənnətə bənzər. 

 

Səhər – axĢam xəyallarımı bəzər, 

Nolar salsa mənə də bircə nəzər. 

Etibarın qəlbinə alovlar süzər, 

Gözümə sevincdən incilər düzər. 

 

29.04.2013 

 

         GÖZƏL QIZ  

 

Gözəl qız bir çiçəksən,  

Çiçəklərdən göyçəksən. 

Bir dəfə mənə baxsan, 
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Qəlbini verəcəksən. 

 

Bizim dağlara gəlsən, 

Çəməndən güllər dərsən, 

Saçlarına bir düzsən, 

Sən hamıdan gözəlsən. 

 

Məni məndən alarsan, 

Qəlbimə yurd salarsan, 

Etibarın könlündən 

Sevgi gülün dərərsən. 

 

15.04.2013 

 

               GÖZLƏRĠN KĠMĠ 

 

 

Göy üzü mas mavi, gözlərin kimi, 
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Göydə parlayan günəĢ gözlərin kimi. 

Göydə dolmuĢ buludlar gözlərin kimi, 

Göy üzü tutqundu gözlərin kimi. 

 

Göy üzü mənadı, əngindi, 

Göy üzü aydındı gözlərin kimi. 

Göy üzü ulduzlu, aylı, 

Göy üzü yuxudur gözlərin kimi. 

 

Göy üzü dərindi, sakitdi, 

Göy üzü ayrı dünyadı gözlərin kimi. 

Göy üzü coĢqundu, tufandı, 

Göy üzü hər halında gözlərin kimi. 

 

09.03.2012. 

 

              G Ü L Ə R 
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Bir gözəl gördüm gözündən gülər, 

Xəfifdən danıĢar, astadan gülər. 

Anası ad qoymuĢ qızına Gülər 

Hər məni görəndə üzümə gülər. 

 

DanıĢdığı hər sözdə bir məna gülər, 

Qəlbindəki hissləri qəlbimə gülər. 

Gülərkən üzündə bir günəĢ gülər, 

Bağçadan dərdiyi gülləri gülər. 

 

DoğuĢdan taleyi üzünə gülər 

Bəxti açıq olar, həyatı gülər. 

XoĢbəxt həyatına baxıb o gülər 

Ömrünün günləri Gülərlə gülər. 

 

13.04.2012. 
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                   ĠKĠ   SEVGĠ 

 

 

DurmuĢam iki yol ayırıcında yalqız, 

Bir yolda Ģeirlərim birində sevdiyim qız. 

Bir könüldə dayanmıĢ iki sevgi üzbəüz, 

Hansı daha qısqancdır–Ģeirlərim, yoxsa qız. 

 

ġeirlərim təkliyə, qız görüĢə səsləyir, 

Iki hökmdar ilə ürəyim bacarmayır. 

Bu sevgilər köksümə heç cürə sığıĢmayır, 

Sevdiklərim sevgimi heç biri paylaĢmayır. 

 

Biri ruhuma hakim, biri tam varlığıma, 

Hər ikisi yerləĢmiĢ beynimə, ürəyimə. 

Biri məhkum eyləyir bir kağız və qələmə, 

Biri məni səsləyir çox sirli bir aləmə. 
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Görən Ģeir axarın özünə çəkərmi  qız, 

Qısqanclığın zəncirin qırıb atarmı bu qız, 

Deyərmi ki Ģeirləri sən mənə yaz yalnız, 

DurmuĢam iki yol ayırıcında yalqız. 

 

27.05.2013. 

 

                  L  A  L  Ə 

 

 

Könül bağçamdakı gözəl çiçəksən, 

Bütün çiçəklərədn daha göyçəksən. 

Güllü çəmənzarda xallı gözəlsən, 

Mənim olacaqsan sən nazlı Lalə. 

 

Yamacdakı laləyə çox bənzəyirsən, 

PörtmüĢ yanaqlarınla təzə-tərimsən. 

Sevgiyə, məhəbbətə sən bənzəyirsən, 
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Gəl, nağıl dünyamı sən bəzə Lalə. 

 

Rəngsiz həyatımın sən rənglərisən, 

ġeh düĢən yanaqların hələ nəmlisən. 

Ruhumu oxĢayan ilham pərimsən, 

Etibarın ən gözəl Ģerisən, Lalə. 

 

01.05.2013 

 

           L  E  Y  L  A 

 

GülüĢündə min bir məna, 

QaĢlar qara, gözlər ala, 

Ağlımı baĢımdan ala 

Gülər üzlü, gözəl Leyla. 

 

Könlümün tellərin çala, 

Ürəyimə məskən sala. 
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KaĢ ruhuma həmdəm ola, 

ġirin sözlü, gözəl Leyla. 

 

Kölgəsində kölgəm qala, 

Yollarında izim qala, 

Sevgisindən közüm qala, 

Sevgi dolu gözəl Leyla. 

 

Ürəyində sevgim ola, 

Xəyalında rəsmim ola,  

KaĢ dilində adım ola,  

Həyat dolu gözəl Leyla. 

 

10.04.2013 

 

            M  Ə  S  A  F  Ə 

 

Sevgi dediyin bir məsafədir,  
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Bir ucunda sən, bir ucunda mən, 

Fikirlər, xəyallar bir məsafədir, 

Bir ucunda sən bir ucunda mən. 

 

Döyünən ürəklər bir məsafədir, 

Hisslər, duyğular bir məsafədir, 

Həsrət dediyin bir məsafədir, 

Bir ucunda sən bir ucunda mən. 

 

Hər sevgi ayrılıqçün bir baĢlanğıcdır, 

Hər ayrılıq sevgi üçün bir baĢlanğıcdır. 

Bunlar arasındakı bir məsafədir, 

Bir ucunda sən bir ucunda mən. 

 

Həyat dediyin bir məsafədir, 

Bir ucunda doğum, birində ölüm. 

Ömür dediyin bir məsafədir,  

Bir ucunda sən bir ucunda mən. 
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Gözlərin baxıĢı bir məsafədir, 

Sözlərin axıĢı bir məsafədir. 

Əllərin tutuĢu bir məsafədir, 

Bir ucunda sən bir ucunda mən. 

 

14.04.2013. 

 

NAZLI  GÖZƏL 

 

 

Gözlərim həsrət çeĢməsi, 

Ürəyim eĢqin təĢnəsi, 

Sənsən ömrümün nəĢəsi, 

Mələk üzlü, nazlı gözəl. 

 

Nəğmə kimi Ģirin səsli, 

Ənbər kimi xoĢ nəfəsli. 
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Dodaqları gül qönçəli, 

Al yanaqlı, nazlı gözəl. 

 

Saçları gur Ģəlaləli, 

Sərv kimi incə belli, 

XoĢ əhvallı, Ģirin dilli, 

Tovuz kimi nazlı gözəl. 

 

Ceyran gözlü, xoĢ ədalı, 

Dərdindən baĢım bəlalı, 

Etibarın aĢiq halı, 

Qeysə bənzər, nazlı gözəl. 

 

10.05.2013 

 

           N  E  Y  L  Ə  Y  Ġ  M 
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Həyatın yazılmamıĢ amansız qanunları, 

Həyatıma hər zaman təsir edir, neyləyim? 

Sevginin, məhəbbətin öz qanunları, 

Taleyimə, bəxtimə təsir edir, neyləyim? 

 

Sevdiyimin mənim üçün yazdığı, 

Hər anıma, hər günümə biçdiyi, 

Sevgimin özünə sərhəd çizdiyi, 

Qanunları amansızdır, neyləyim? 

 

Amma gözəl sevdiyim unutmuĢ bir gerçəyi, 

Enimə, uzunuma yazdığı sərt qanunları, 

Bir hakimtək sərtliklə verdiyi hökmləri, 

Sevgimə təsir edir, çox ağırdır, neyləyim? 

 

Təbiətin daha dolğun, mükəmməl qanunları, 

Mənim təbiətimə, Ģəxsimə daha uyğun olanı, 

Allahın bəxt kitabında yazdığı qanunları, 
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Etibara hər zaman təsir edir, neyləyim? 

Mən onu yenə çox sevirəm, neyləyim? 

 

07.10.2013. 

 

              NĠYƏ  SEVDĠM 

 

 

Bir gözəl sevdim, gözləri yaman, 

Qəlbimi hər zaman eyləyər talan. 

Bir baxıĢla ruhumu canımdan alan, 

Hər sözü – söhbəti, sevgisi yalan 

Niyə sevdim bu gözəli ay Allah. 

 

Bu gözəlin qəlbi daĢdan bərk imiĢ, 

Bağladığı əhdi tamam boĢ imiĢ, 

Bu qızın sevgisi bəri baĢdan yox imiĢ, 

Yalanlar içində özü də itmiĢ, 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Niyə sevdim bu gözəli ay Allah. 

 

Bu gen dünyanı mənə dar edən, 

Həyatı, yaĢamı bir zindan edən, 

Çəkdirdiyi əzabla məni qəmxar edən, 

Axan göz yaĢımı mənə yar edən, 

Bu gözəli niyə sevdim ay Allah. 

 

28.02.2013. 

 

              S  A  H  Ġ  L  D  Ə 

 

Oturmusan sahildə bu axĢam yalqız, 

Xəyallara dalmısan ətrafından xəbərsiz. 

Görən nə düĢünürsən sən yenə mənsiz? 

Yoxsa silinib artıq sahildəki qoĢa izimiz? 

 

Sahilə çox yaraĢır bizim qoĢa rəsmimiz, 
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Dənizin sularından bizə baxır əksimiz. 

Ləpələrlə hər zaman danıĢırıq ikimiz, 

Indi durub baxıram, düĢünürsən xəbərsiz. 

 

Bu tabloda ikimizin birlikdə var yerimiz, 

Dalğalarla dənizə qoy yayılsın sevgimiz. 

Dön geri bax, qoy görüĢsün gözlərimiz, 

Sevgimizə qucaq açsın çox həzin hisslərimiz. 

 

Bu sevgiyə Ģeir yazdım, bəstəkar dənizimiz, 

Dənizin bəstəsilə qoy səslənsin nəğməmiz. 

Qağayılar Ģahiddir, safdır bizim eĢqimiz, 

Etibar yaza bilməz bircə sətir sevgisiz. 

 

04.06.2013. 

 

                   SAXTA  SEVGĠ 
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Saxta sevgin, duyğun ilə çıxdın qarĢıma, 

BaxıĢlar, gülüĢlər, gözəl maska altında 

Yalanlar, dolanlar Ģirin dilin altında 

Olmayan məhəbbətin qaldı sözlər altında. 

 

Birgə gəzdik, birgə güldük, ağladıq 

Sən demə hamısı usta rollar ardında. 

Arzular, diləklər, qurduğumuz xəyallar, 

Hamısı oynanan saxta oyun altında. 

 

Romantik görüĢlər, yaĢanan hisslər, 

Gözəl musiqilər altında söylənən sözlər 

Gözlərdən qəlblərə axan, süzülən sözlər 

Sən demə hamısı mahir aktyor rolunda. 

 

Necə saf olmuĢam, inanmıĢam sevginə 

UĢaqtək sevinib qaçmıĢam hər görüĢə. 
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Əylənərək gülmüsən mənim gerçək sevgimə 

Indi tamam varlığın ayaqlarım altında. 

 

Sentyabr, 2013 

 

                   SEV  MƏNĠ 

 

Gözəl qız, həsrətin öldürdü məni, 

Səndən uzaq tutub incitmə məni. 

Sənsizlik dağ kimi əzibdir məni, 

Könlümü Ģad eylə, yenə sev məni. 

 

Bir fürsət ver, yenə görüm mən səni, 

Gözlərimlə oxĢayım gözlərini, telini. 

Yenə danıĢ, yenə gül qoy eĢidim səsini, 

Əllərimdə saxlayım o titrəyən əlini. 

 

Yenə gəzək sevdiyimiz yerləri, 
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Gözlərimiz danıĢsın yarım qalan sözləri. 

Ürəyimə dolsun yenə ürəyinin hissləri, 

Həyatıma rəng gətirsin həyatının rəngləri. 

 

09.03.2012. 

 

Y A Ğ I ġ L A R 

 

 

Baxırıq göy üzünə, dolmuĢ buludlar, 

Görünür yağacaq yenə güclü yağıĢlar. 

Durmusan yanımda, gözlərində buludlar, 

Bir sözümə bənd kimi, yağacaqdır yağıĢlar. 

 

Fikrində Ģübhələr, yanlıĢ olan xəyallar, 

Bilirəm, inanmırsan yersizdir çox suallar. 

Sənə yalan görünür verilən bu cavablar, 

Bir sözümə bənd kimi yağacaqdır yağıĢlar. 
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DüĢünürəm, neyləyim, silinsin gözlərindən, 

Lazımsız Ģübhələr, yersiz dolan buludlar. 

Nə deyim yenə də gülsün küskün könüllər, 

QovuĢsun yanan ürəklər, tutuĢsun əllər. 

 

Allahım yardım et, sənə bütün ümidlər, 

Qoy yağsın leysantək yenə yarın üstünə, 

Etibarın qəlbindəki bitməz, sönməz sevgilər, 

Bir sözümə bənd kimi yağacaqdır yağıĢlar. 

 

20.09.2013 

 

     YENĠDƏN SEVƏCƏYƏM 

 

 

Bir zamanlar məni sevdiyini söylərdin, 

Səhər-axĢam mənə sevgindən danıĢardın, 
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Əllərini əllərimdən ayırmaq istəməzdin, 

Gülümsər gözlərinlə sən mənə hey baxardın. 

 

Indi soyuq baxıĢlar ürəyimi üĢüdür, 

SönmüĢ hisslər hisslərimi üĢüdür. 

Əllərimi donduran əllərinin özüdür, 

Məni artıq sevməyən sevgilimin özüdür. 

 

Baxıram dünənimə, çox odlu, hərarətli, coĢğulu, 

Bu günüm dünənimdən həm soyuq, həm buludlu, 

Qoy yağsın gözlərimdən kədərin yağıĢları, 

Bəlkə yanan qəlbimdən acı kədəri yudu. 

 

Yenidən sevəcəyəm məni gerçək sevəni, 

Qəlbimin səslərinə səslənib hay verəni, 

Bir sevgi nəğməsini mənlə birgə yazanı, 

Bu ömür yollarında Etibarla gedəni. 
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01.01.2013 

 

          QARġILIQSIZ  SEVGĠ 

 

Vuruldum mən sənə kimliyini bilmədən, 

Evli olduğunu söyləmədin sən, nədən? 

Oynadın hisslərimlə, doymadın əyləncədən, 

Mənə bu qədər qəddar oldun sən, nədən? 

 

Sevgiyə hədd çəkmək olmaz əzəldən, 

Bu yasaq sevgini necə silim qəlbimdən? 

Saxta aĢiq rolunu oynayırdın əzəldən, 

Mənə bu qədər qəddar oldun sən, nədən? 

 

Bilirəm bir qəlbdə yerləĢməz iki sevgi, 

Qəlbdəki sevginin gözləri kordur, nədən? 

Qəlbimə məskən salmıĢ, çəkilməz ki, bu sevgi, 
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Mənə bu qədər qəddar oldun sən, nədən? 

 

YaĢayıram əzabla, yoruldum həsrətindən, 

Vaz keçə bilmirəm ki, böyük sevgimdən. 

Yenə sevəcəm səni, sevgimi bildirmədən, 

Mənə bu qədər qəddar oldun sən, nədən? 

22.11.2013. 

 

 

                               ĠTHAF 

 

           KAMANIN   SƏSĠ 

 

Bir kman ağlayır Habil əlində, 

Mənim də kamanım yarın əlində. 

Ağladır,sızladır hər pərdəsində, 
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Görən yorulmazmı yar cəfasında. 

 

 

Kamanın səsi hələ qulaqlarımda, 

Könlümün simləri yar mizrabında. 

Çalır pərdə-pərdə öz havasında, 

Görən yorulmazmı yar cəfasında. 

 

 

Çalınan musiqi sanki ruhumda, 

Qəlbimlə,duyğumla eyni havada. 

Nazlı yarım qoydu məni fəraqda, 

Görən yorulmazmı yar cəfasında. 

 

 

Habil sevgisindən çalır kamanda, 

Səslənir qəlbimdə çalan kaman da. 

Etibarın bu yorulmuĢ vaxtında, 
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Görən yorulmazmı yar cəfasında. 

 

23.04.2013. 

 

        O     S  Ə  S 

 Azərbaycan respublikasının xalq artisti          

                                                                                               

FloraKərimovaya 

Ġllərdir duyduğum bir səs var, 

Ruhumu,qəlbimi inlədən bir səs. 

Çağlayan,gurlayan,inləyən bir səs, 

Gülən,güldürən,ağlayan,ağladan bir səs. 

 

Oxuduğu nəğmələri bir hekayət, 

YaĢadığı, yaĢatdığı bir həqiqət. 

Səhnədəki duruĢu bir mərifət, 

Floranın səsidir oxuyan o səs. 
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Gah Ģəlalətək tökülən,hayqıran, 

Gah çaylartək axıb gedən,süzülən, 

Gah dəniztək dalğalanan,yayılan, 

Gah qəlbimtək təlatümlüdür o səs. 

 

DolmuĢ buludlara bənzəyir o səs, 

Yağan yağıĢlarla tökülür o səs. 

Çaxan ildırımla səsləĢir o səs, 

Həyat simfoniyasıyla səslənir o səs. 

  

Məni xəyallara daldıran o səs, 

Beynimdəki fikirləri oyadan o səs. 

Qəlbimdəki telləri çaldırano səs, 

Floranı Etibara dinlədən o səs. 

 

Sevincdir,nəĢədir,fərəhdir o səs, 

Kədərdir,ələmdir,fəryaddır o səs. 

Könüllərin,ürəklərin özüdür o səs, 
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Etibarın ruhunun səsidir o səs. 

 

Sevginin,məhəbbətin nəğməsi o səs, 

Ayrılığın,hicranın naləsi o səs. 

Haqsızlığa üsyanın nərəsi o səs, 

Uca yaradanın vergisi o səs.  

06.11.2012 

GÜLLƏR     ĠLAHƏSĠ 

 

  Az.res-nın xalq artisti Flora kərimovaya 

 

 

Adının mənası güllər,çiçəklər ilahəsi, 

QarĢında solğun qalır bütün güllər dəstəsi. 

Bu nə lətafət,bu nə nəzakət,bu nə zərafət? 

QarĢında aciz qalır deyilən hər bədahət. 
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Oxu,ceyran gözlüm,həzin sözlü nəğmələr, 

QarĢında susqun qalır o nəğməkar bülbüllər. 

Bu nə duruĢ, bu nə baxıĢ, bu nə məlahət? 

QarĢında heyran qalır bütün nazlı gözəllər. 

 

 

Oxu,səsin varlığımda,ürəyimdə səslənsin. 

Etibarın ən gözəl Ģerləri qoy üstünə ələnsin. 

Uca Yaradan vermiĢ sənə bu əvəzsiz nəfəsi, 

Sən ey bahar çiçəklərinin ən gözəl Ġlahəsi. 

 

04.06.2013 

 

 

          DUYĞULAR   KĠMĠ 

 

                                   Az.res-nın xalq artisti Flora 

Kərimovaya 
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Bir nəğmə səslənir hisslərimin əks-sədası kimi, 

Sevincdən,sevgidən,həsrətdən yoğrulmuĢ kimi. 

Dinləyirəm nəğməni qəlbimin öz səsi kimi, 

Floradır oxuyan,səslənən nəğmənin özü kimi. 

 

 

Hıçqırır,ağlayır,sızlayır ağlayan kaman kimi, 

Gah da səslənir sevinclə,fərəhlə bir sevgi kimi. 

Gah coĢğulu,gah həzin bu həyatın özü kimi, 

Axıb gedir musiqi bütün varlığından süzülən kimi 

BaxıĢı, duruĢu, yeriĢi elı bil nəğmə kimi, 

YaĢayıb yaĢatdığı mahnılar elə duyğular kimi. 

Floranın özü bir dəstə rəngarəng çiçək kimi, 

Etibar bu əsrardan donub,qalıb heykəl kimi. 

 

12.06.2013. 
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           SEHĠRLĠ   NƏĞMƏ 

 

 Az. Res-nın xalq artisti Flora Kərimovya 

 

Flora oxuyur,dinləyirəm onu mən, 

Sanki bütün dünyanı unutmuĢam mən. 

Elə bil duyğuların əsiriyəm mən, 

Nəğməni ruhuma su kimi içirəm mən. 

 

Bu mahnı xəyalımı hara aparır, 

O sirli aləmdə məni gerçək yaĢadır. 

Gözlərim bu xanıma baxır hey baxır, 

Bütün varlığında nəğməni görürəm mən. 

 

Oxuduğu hekayət sanki onun həyatı, 

Səsləndirir ürəkdən sevgini,məhəbbəti. 

YaĢayacaq əbədi bu ustadın sənəti, 

Neçəki, yaĢayıram dinləyirəm onu mən. 
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10.06.2013. 

 

         OXU      YAQUT 

 

DüĢmüĢəm sehrinə yanıqlı səsin, 

Könlümü odlayan özəl nəfəsin. 

Bir yaqut qaĢısan səs xəzinəsin, 

Oxu Yaqut,oxu könül nəğməsin. 

 

Neçə pərvanələr yandırır səsin, 

Oxuyan bülbülü susdurur səsin. 

Gör neçə ürəklər dindirir səsin, 

Oxu Yaqut,oxu eĢqin nəğməsin. 

 

Nəğmələrdə qoy sevgilər səslənsin, 

AĢiqlərin həsrətləri səslənsin. 

O çağlayan,o sızlayan səsinlə, 
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Oxu Yaqut,oxu Qarabağ Ģikəstəsin. 

 

Oxuyursan ürəklərin yanğısın, 

Gözlərdəki incilərin yanğısın. 

Kərəmin Əsli kimi yanğısın, 

Oxu Yaqut,oxu Etibarın yanğısın. 

 

29.04.2013. 

 

 

 

DAYIM   ƏLĠ  ƏKBƏR  HƏSƏNZADƏYƏ 

 

 

Əməlində kəramət var dayımın, 

La-ilahə illəllah dilində, 

ĠnĢallah hər sözündə var dayımın. 

Əllərində Ģəfaət, 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

Kəlməsində Allah-Əkbər var dayımın. 

Bəlkə üzərində Allahın əli, 

Əli imamın eĢqi ürəyində var dayımın. 

Rəhim və Rəhman Allah hər anında var dayımın. 

 

Göylərin uca kitabı əlində, 

Yaradanın nur iĢığı üstündə var dayımın. 

Çevrəsində aydan böyük haləsi, 

O iĢıqdan pay alan yüzləri var dayımın. 

 

Yazmaqla heç bitməyən tərifi, 

Bilinməyən nə qədər aləmi, 

Büllur kimi tər-təmiz ürəyi, 

O ürəkdə hər kəsə sevgisi var dayımın. 

 

Bir gülüstan,laləzar bağçası, 

O bağçadan gül aparan çox bağbanı, 

Bir çağlayan çeĢmə kimi zəkası, 
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O zəm-zəmdən su içən çox təĢnəsi var dayımın. 

 

Çinar kimi qol-budağı,kökləri, 

Üstümüzdə hər zaman kölgəsi, 

Bizim üçün Allaha çox duası, 

Səhər –axĢam bizləri anması var dayımın. 

 

YeniĢli-yoxuĢlu çox yolları, 

Kimsələrin keçmədiyi yolları, 

Həyat kimi keĢməkeĢli yolları, 

Nakəsə nəsib olmayan yolları var dayımın. 

 

Yaradandan ariflərə körpüsü, 

Ümmanlardan sərraflara körpüsü, 

Bu nəsildən o nəsilə körpüsü, 

Könüllərdən-könüllərə körpüsü var dayımın. 

 

Zirvədəki qarlara,uca-uca dağlara, 
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Ümmanlara,dənizlərə,göydəki ulduzlara, 

Hikmət dolu kitablara,sevgi dolu ürəklərə, 

Dərin-dərin fikirlərə bənzəri var dayımın. 

 

Ən uca məqamlarda,Ġmamların cərgəsində, 

Dostlarının arasında öz yeri var dayımın. 

Səxavətini,hörmətini,idrakını söyləsəm, 

Hər xüsusun söyləsəm bitməzi var dayımın. 

 

Ġnsanlıqda,müəllimlikdə,ustadlıqda zirvəsi, 

Yek söyləsəm hər iĢində zirvəsi var dayımın. 

Elmlərə,biliklərə,gizlilərə,saxlılara açarı, 

Könüllərə,ürəklərə açarı var dayımın. 

 

Ürəklərə Allah eĢqi əkəsi, 

Dərdimizi zaman-zaman çəkəsi, 

Min ümidlə hər sabaha bəlkəsi, 

Etibarın ürəyində sevgisi var dayımın. 
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Kəlmələrə sığmayan qüdrəti, 

Ġfadəyə gəlməyən xisləti, 

Çoxlarına çatmayan fitrəti, 

Kimsələrdə olmayan biəti var dayımın. 

 

Duyğu yüklü çox böyük ürəyi, 

Ġlahi bir eĢq ilə yüklü ürəyi, 

Zehniyyətə sığmayan ürəyi, 

Hamımıza qayğı yüklü ürəyi var dayımın. 

 

Dinləməklə doyulmayan söhbəti, 

Hər sözündə min məna,min hikməti, 

Söhbətini anlayan çox dostları, 

Həmsöhbətlə birlikdə büsatı var dayımın. 

 

Rüzgarlarla sovrulan həyatı, 

Rüzgarlara tab gətirən səbatı, 
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Fələyin kələyinə dəyanəti, 

Ġmanıtək güclü olan ibadəti var dayımın. 

 

Sınaqlardan çox çətin sınağı, 

Ətrafdakı nadanlardan qınağı, 

Allahın dərgahında durağı, 

Səhər-axĢam göylərdən qonağı var dayımın. 

 

Xeyir əməllərilə,xəstələrə Ģəfası ilə. 

Beyinlərə,ürəklərə dərmanı ilə, 

Möhtaclara qayğısı ilə çox savabı var dayımın. 

Hər zaman hiss etdiyim qayğısı var dayımın. 

 

Ürəkləri nurlandıran,beyinləri parladan, 

Zülmətləri aydınladan iĢığı var dayımın. 

Yazmağımı aciz qılan,təsvirini aciz qılan, 

Alimləri aciz qılan dərinliyi var dayımın. 
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25.05.2012. 

 

BĠR    ƏSƏR    OLAR 

 

     Dostum gənc rəssam Hikmət Əliyevə 

 

Həyatın simfoniyasını duydura bilsən, 

Bülbülün nəğməsini,qartalın qiyyəsini, 

Aslanın nərəsini duydura bilsən, 

Çəkdiyin hər tablo bir əsər olar. 

 

MeĢələrin səsini,çiçəklərin ətrini, 

Bulaqların,çeĢmələrin züm-züməsini, 

Çəlalənin gur səsini duydura bilsən, 

Çəkdiyin hər tablo bir əsər olar. 

 

Ləpələrin,dalğaların,tufanların səsini, 

Dəniz adlı bir canlı orkestrin səsini, 
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ġimĢəyin,yağıĢın səsini duydura bilsən, 

Çəkdiyin hər tablo bir əsər olar. 

 

Ürəkdəki məhəbbətin səsini, 

Fəryadların,sevinclərin səsini, 

Alovların,tüstülərin səsini duydura bilsən, 

Çəkdiyin hər tablo bir əsəsr olar. 

 

Gözlərin qəlbə baxıĢ səsini, 

Səhradakı qumların axıĢ səsini, 

Səslərlə rənglərin ahəngini uydura bilsən, 

Çəkdiyin hər tablo bir əsər olar. 

 

08.05.2012. 

 

      RƏSSAM   OLARSAN 

                   Dostum gənc rəssam Hikmət Əliyevə 
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ġeriyyətin,zehniyyətin, məhəbbətin mənasını, 

Zirvələrin, dənizlərin,ənginlərin,dərinlərin, 

 Ətrafında gördüyünün hikmətini çəkə bilsən, 

Sən bir rəssam olarsan. 

 

Yanan Ģamın özünü yox yanmağını, 

Pərvanənin özünü yox yanmağını, 

Kərəmin özünü yox yanmağını çəkə bilsən, 

Sən bir rəssam olarsan. 

 

Bir ananın övladına təmənnasız sevgisini, 

Balasıyçün ürəkdəki arzüsünü,istəyini, 

BaĢındakı ağ saçların hikmətini çəkə bilsən, 

Sən bir rəssam olarsan. 

 

 

MüĢkülləri,çətinləri,aktyorları,təlxəkləri, 

MaskalanmıĢ üzləri,simaları çəkə bilsən, 
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Bir aĢiqin sevdasını,sevda dolu gözlərini, 

O titrəyən əllərinin mənasını çəkə bilsən, 

Sən bir rəssam olarsan. 

 

20.05.2012.  
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GƏNC YAZAR ETİBAR HƏSƏNZADƏ 

(SALMANOV) 

 

 

 

Etibar Oktay oğlu Həsənzadə 7 iyun 1992-ci ildə 

Azərbaycan Respublikasının  DaĢkəsən Ģəhərində 

anadan olub.  

      2010-cu ildə DaĢkəsən Ģəhər Anar Mursəlov 

adına 2 saylı orta məktəbi bitirib. 

      2016-cı ildə Bakı Slavyan Universitetinin 

Yaradıcılıq fakultəsində təhsil alıb. 

    "Könlümlə söhbət", "Duyğular dinsin", 

"GecikmiĢ etiraf", "Bir həyat romanı" və "Sevgi 

bəstəsi" adlı kitabların müəllifidir. 

      "Avrasiya ġairleri Antolojisi"ndə, 

"Qarabağnamə" 1, 2 və 3, "Unutulmayan 

Hocalım", "Sevirəm, sevmiĢəm, sevəcəyəm 

də"1və 2, "Ziya", "Bölgələrdən səslər", "Anasız, 

atasız dünyam", "Xocalı harayı və Əsirlikdən 

gələn səs","Zirvə", "ġairlər seçkisi 9" 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

antologiyalarında və "Hər könüldən bir soraq" 

almanaxında Ģeirləri və hekayələri dərc olunub. 

   "Zaman24.net"  saytının baĢ redaktorudur. 

  Ġstedadlı Əlillər Ġctimai Birliyinin fəxri üzvü, 

Avrasya Sanat Kültür, Edebiyat və Bilim 

Derneginin, Türkmen Edebiyatçı və Yazarlar 

Birliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvüdür. 

 2015-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası tərəfindən 

"Ġstedad sorağında" layihəsi çərçivəsində 

keçirilmiĢ müsabiqədə “SeçilmiĢ əsərləri” qalib 

olub. 

ASKEF və Qafqaz-Media ĠB tərəfindən verilən 

“Vicdanlı qələm” mükafatçısıdır. 

“Qafqaz-Media” ĠB və  "Tedua" Productionun 

təĢkilatçılığı ilə keçirilən "Musical fires of 

Baku"nun mükafatlandırma mərasimində “Ġlin 

gənc Ģairi və sayt rəhbər” diplomuna layiq 

görülub. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Könlümlə söhbət 

     “Uluslararası Ġdeal BarıĢ Vakfı” tərəfindən 

“Uluslararası BarıĢ Elçisi” statusuna layiq 

görülüb. 

 

Müəlliflə əlaqə: Tel.: (+994) 051 724 45 47,        

E-mail: salmanov_etibar@mail.ru 
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