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Elcan Məmiyev. "Bir misralıq xatirə". Şeirlər toplusu. Gənc 

yazarın kitabı: özünün redaktə və təqdimatında. Gənc 

müəllifin növbəti kitabında yer alan şeirləri muasir insanın 

duyğu və düşüncələrini poetik bir dillə ifadə edir. Bu 

duyğular vətən sevgisi, xüsusən, Qarabağ harayı, 

Azərbaycan insanının humanizm hissləri ilə qanadlanır və 

bütün dünyanı azadlığa, sülhə, bərabərliyə səsləyir. 

 

 

DİQQƏT! 

 

 

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 göstərilməsinə şamil 

olunmur.  
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Müəllifin növbəti kitabında yer alan 

şeirləri muasir insanın duyğu və 

düşüncələrini poetik bir dillə ifadə edir. Bu 

duyğular vətən sevgisi, xüsusən də Qarabağ 

harayı, Azərbaycan insanının humanizm 

hissləri ilə qanadlanır və bütün dünyanı 

azadlığa , sülhə, bərabərliyə səsləyir. 
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ÖN SÖZ 

 

 

Elcan Məmiyev həyatı dərindən bilən ,baş 

verən hadisələri şairanə müşahidə edən 

maraqlı bir şairdir.Kövrək həyat detalları 

onun şeirlərinin başlıca elementləridir.Amma 

şairin şeirlərində həyat təkcə kövrəlməkdən 

ibarət deyil.Mubariz, 

vətənpərvərlik,vətəndaşlıq ruhu 

,təbiətə,insana sevgi duyğuları onun 

yaradıcılığının baş mövzularından biridir.Bu 

yaxınlarda mənə təqdim etdiyi şeirlər 

qovuğunu  dönə-dönə oxudum,hər vərəqdə 

yaşadığımız həyatın hənirtisini duydum,hər 

şeir parçası nə vaxtsa oxuduğum və 

duyduğum hadisələri mənə xatırlatdı. 

 

 Ana, ata, bir də vətən. 

Bu sözlərin sevgisiylə, 

Ürəklərə yol açdın sən... 
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Fikir verin ,şair ana vətənə olan eşqini, 

sevgisini adi misralarla oxucuya təqdim 

edir.Burada heç bir pafos yoxdur. 

      Elcan Məmiyev vətəndaş şairdir.Onmun 

vətən duyğuları boş və təsirsiz sözlərdən 

ibarət deyil,bu  duyğuların yaşı qədimdir,lap 

körpəliyindən ürəyində kök salıb,ildən-ilə ət-

qana dolub.Artıq bu vətəndaşçlıq duyğuları 

gənclik yaşına çatıb.O,təkcə vətəni uzaqdan 

–uzağa sevmir,onun  uğrunda vuruşmaq 

istəyir. 

 

 

Gündən-günə ucalıb, 

Çiçəklən Azərbaycan. 

Təməlin möhkəm olsun, 

Möhkəmlən Azərbaycan. 

 

Şair vətəninin təməlinin möhkəmliyi üçün 

narahat olur.Vətənin sərhədləri düşmənlər 

tərəfindən pozulub.Vətənimizin  əziz və 

ayrılmaz  hissəsi olan Qarabağımız işğal 

altındadır.Ona görə də bu borc döyüşlə 

qaytarıla bilər və bu narahatçılıq yalnılz 

silahla qaydasına düşə bilər.Başqa sahədə 

Elcan  borcunu vətənə ləyaqətlə verir.Şair 
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kimi,adi vətəndaş kimi daim vətəninin 

qulluğundadır. 

Amma onun ürəyi heç vaxt soyumur.Əsgər 

kimi ön cəbhədə vuruşmaq istəyir. 

           Elcan Məmiyev nə yazırsa-yazsın 

həmişə səmimidir.Güllər haqqında ,xüsusən 

də bənövşə haqqında çox şeirlər 

oxumuşam.Amma Elcanın “Bənövşə ” şeiri 

məni çox kövrəltdi.Bənövşəyə  olan 

məhəbbəti bu qədər dəqiq ifadə edən çox 

azdır. 

 

 

Küsəyən uşaq tək durub baxırsan, 

Boylanırsan kol dibindən bənövşə. 

De ki səni kim küsdürüb incidib, 

Bir az danış kədərindən bənövşə 

 

Hər bir bitkinin gülü var və onlar vaxtı 

gələndə açır və vaxtı bitəndə isə solur.Lakin 

bu güllərin heç biri insanın qəlbində dərin bir 

həyat hissi buraxa bilmir.Bənövşə yeganə 

güldür ki,onun açılması ilə bahar gəlir və 

insanların həyatında yeni həyatın .yeni 

yaşayışın və yeni ilin başlanğıcı olur.məhz 
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bu hisləri Elcan özünün bu şeirində çox gözəl 

tərənnüm etmişdir. 

Elcan Məmiyev şeirlərində çox hadisələrin 

yerini və zamanını bizə nişan verir.Bunları 

yerini və zamanını bildikdə biz öz əsl 

hədəfimizdən çaşmayacaq və haqqın yolu ilə 

gedəcəyik.Əziz oxucularıma uğurlar. 

 

 

                     Aqşin Mistanlı 

Tədqiqatçı-tarixçi,yazıçı-

publisist,şair,Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü 
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Öyrətdin 

 

Öyrətdiyi ilk kəlmələr, 

Ana Ata bir də vətən. 

Bu sözlərin sevgisiylə, 

Ürəklərə yol açdın sən. 

 

Hər an doğruya söykənib, 

Qəlbi sevgiyə söykənib. 

Misra-Misra çiçəklənib, 

Qucaq açdın qol açdın sən. 

 

Öyrətdin cığırı izi, 

Öyrətdin yaxşını pisi. 

Ələ alıb könlümüzu, 

Zirvələrə ucaltdın sən. 
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Ömür başdan başa demə qəribə 

 

Kim vəfa görübdür deyin gözəldəm, 

Belə eşitmişik bunu əzəldən. 

Anlamaz hər naşı şeir qəzəldən, 

Ömür başdan-başa demə qəribə. 

 

Vaxt gəlir anırsan hər şeyi doğru, 

Çoban da alim də lap olsan oğru. 

Ürək daş deyildir o çəkir ağrı, 

Ömür başdan-başa demə qəribə. 

 

Bir vaxt şirinlərin dönür acıya, 

Gərəksiz olursan qardaş bacıya. 

Həyat baxan deyil şair hacıya, 

Ömür başdan-başa demə qəribə. 

 

Şirinin həmişə var acı anı, 

Ona bel bağlama vermə sən canı. 

Oxucum yazıram haqqı olanı, 

Ömür başdan-başa demə qəribə. 
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Tanrı sevgisi 

 

Tanrı sevgisi var qəlbində sənin, 

Arzu çələngini bəzə naxışla. 

İnsan sevgisiylə qaynaşır həyat, 

İnsanlıq tanınır bircə baxışla. 

Etdiyin yaxşılıq dillərdə gəzir, 

Gündən-günə artır şanın-şöhrətin. 

Əlindən tutursan büdrəyənlərin, 

Budur haqq əməlin sənin sərvətin. 

Üzündə paklığın nuru var sənin, 

Durursan hər zaman haqq ilə qoşa. 

Qəlbində sabaha ümid görünür, 

Seçdiyin haqq yolun uğurla yaşa. 
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Saxla dostluq 

 

Köhnə bir tanışa dosta rast gəldim, 

Münasibət çox pis oldu utandım. 

Ağlıma gəldi ki sınağa çəkim, 

Onun gözlərinə bir fəndlə baxdım. 

Sınağdan keçirdim onu bax belə, 

Çəkdiyim zəhmətdən bir şey çıxmadı. 

Dost dar gündə tanınar deyib babalar, 

Dostum bu sınaqdan ağ üz çıxmadı. 

Dəyişib dünyanın üzü a dostlar, 

Dostluq da pul ilə ölçülür indi. 

Dostum pula getdi kağıza baxdı, 

Andlar da yalandan içilir indi. 
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Muğamat 

 

Ürəklərə ilmə-ilmə toxunar, 

Könüllərin ədasıdır muğamat. 

Pərdələrdə kəlmə-kəlmə oxunar, 

Yanan qəlbin sədasıdır  muğamat. 

Xalqımızın pozulmayan yaddaşı, 

Nizaminin, Fizulinin yurddaşı. 

Dünənimin bu günümün qan daşı, 

Tariximin sədasıdır muğamat. 

Zaman-zaman məhəkləşən bir dağa, 

İrsimizdən qopulmayan suvağdır. 

Hayqıran dənizdir axan bulaqdır, 

Ruhumuzun qidasıdır muğamat. 
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Ölüm sevinməsin qoy 

 

Ölüm sevinməsin ölüm gülməsin, 

Adın sevənlərin dibində qaldı. 

Divardan asılan bax o şəkillər, 

Yalnız onlar səndən yadigar qaldı. 

Yaxşılar tez köçür qoca dünyadan, 

Yolları dolaşıq haça dünyadan. 

İkiyə bölünmüş heca dünyadan, 

Ölümdən sonrada yaşamaq oldu. 
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Körpələr 

 

Üzü məsum özü incə, 

Vücudu güldü körpələr. 

Adamın ruhun oxşayır, 

Elə ki güldü körpələr. 

Məhəbbəti gözündədir, 

Şirin şəkər sözündədir. 

Təbəssümü üzündədir, 

Şəkərdi baldı körpələr. 

Gülüşü bahar kimidir, 

Açılan səhər kimidir. 

Qaynaşan şəhər kimidir, 

Bir şirindildi körpələr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net   – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Elcan Məmiyev. “Bir misralıq xatirə” 
17 

 

 

Azərbaycan 
 

Gündən-günə ucalıb, 

Çiçəklən Azərbaycan. 

Təməlin möhkəm olsun, 

Möhkəmlən Azərbaycan. 

Bu günün yaraşıqlı, 

Yaşa mərdlər ölkəsi. 

Sabahın gur işıqlı, 

Parla odlar ölkəsi. 

Düşmənin tənəsinə, 

Cavab ver inkişafla. 

Göyərçinlik dünyaya, 

Sülhü yay Azərbaycan. 

Dön açılmış çiçəyə, 

Ətir saç gələcəyə. 

Sabahı gülə-gülə, 

Qarşıla Azərbaycan. 
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Ruslan qardaşım 

 

Dostluq adicə söz deyil, 

Dostum-könül sirdaşım. 

Sayılanda seçiləndə, 

İlkdir Ruslan qardaşım. 

O sınaqda saf oğuldur, 

Sadə qəlbi təmizdir. 

O anadan ər oğuldur, 

Məhəbbəti dənizdir. 

Bu sevginin işığında, 

Yollarımız nur saçır. 

Əsl dostluq uca-uca, 

Zirvələrə yol açır. 
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                    Vəfasızlara 

 

Vəfasız insanlar görəndən sonra, 

Artıq bu dünyaya edirəm nifrət. 

Altdan quyu qazan üstdən tərtəmiz, 

Bu əksər insanda olan xüsusiyyət. 

Bu dünyanızdakı acı həqiqət, 

Bu xaricdən gözəl almaya bənzər. 

Almanı kəsirsən çürük görünür, 

Təkcə meyvələrdə olmur çürüklər. 

İnsanın qəlbi də elə bölünür, 

Vəfasız dostları yaddaşından sil. 

Məndən sənə olan nəsihətdir bu, 

Şairəm sözümü deyim səndə bil, 

Vəfasız insandan özünü qoru, 
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Nəfəs alıram 

 

Dağlar diyarı-Lerikdə yaşayıram mən, 

Burda yaşamağı zəfər sanıram. 

Bu yerin insanı daim olur şən, 

Doğma el-obamla nəfəs alıram. 

Bu yerlərin 100 illərlə tarixi var, 

Çox qədim bir yurdda mən yaşayıram. 

Ulu babamızdan bizə yadigar, 

Doğma el-obamla nəfəs alıram. 

Bu Lerikin havası mənə məst edib, 

Təbiət gözəlliyinə heyran qalıram. 

Başqa el-obanı mən boş verirəm, 

Doğma el obamla nəfəs alıram. 
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Şairlik 

 

Şairlik kamillikdir hərkəs dərk etməz bunu 

Gözlərdən ürəkləri oxuya bilir şair 

Özünü dərk eyləyir lap doğulduğu gündən 

Gözləri bir-birinə toxuya bilir şair 

Kaş şair olaydı gələn insanlar 

Şairlik ürəyin saf duyğusudur 

Ürəyi el üçün yanan insanlar 

Həyatın bəzəyi yaraşığıdır 

Şair həqiqəti fikri ilə görür 

Şairlər düzlüyün vuran qəldidir 

Əsl şair olmaq çətindi qardaş 

Hər şeyi düz quran şair qəlbidir 
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Dollarlı dünya 

 

Kimisi işləyir qara qəpiyə, 

Kimisi dollarla hesab aparır. 

Kimisi var-dövlət sayı artırır, 

Kimisi dünyadan sabab aparır. 

Dollarlı dünyada inan ki dostum, 

Vicdanın dollara satanlarda var. 

Daha bu zamanın üzü dönübdür, 

Halalına haram qatanlarda var. 

Dayaqla köməklə keçib qabağa, 

Mənliyi dəyməyən qəpik-quruşa. 

Vallah beləsini inan görəndə, 

Lap məəttəl qalırsan yeriş-duruşa. 

Rüşvəti salamdan irəli bilib, 

Dinini pul ilə dəyişəni var. 

Rüşvətlə fırlanır dollarla dünya, 

Pul ilə güc tapıb döyüşəni var. 
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Bənövşə 

 

Küsəyən uşaq tək durub baxırsan, 

Boylanırsan kol dibindən bənövşə. 

De ki səni kim küsdürüb incidib, 

Bir az danış kədərindən bənövşə. 

Elə ki yaz gəlir ətir saçır, 

Niyə kol dibində tək yaşayırsan. 

Bəlkə elə sən günəşdən qaçırsa, 

Dərd əlindən boynu bükük bənövşə  . 

Yurdum heca kimi iki bölünüb, 

Bir elin taleyi kədər qəm olub. 

Bəlkədə sevgilin o tayda qalıb, 

Əsib talehinə külək bənövşə. 
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Qəlbim 

 

Gözlərim yaşarır titrəyir əlim, 

Yüzbaşı müəllim riyaziyyat şahı. 

Onuntək savadlı yoxdu bölgədə, 

Onun sahəsində belə şəxsiyyət. 

Bəlkə yüz il sonra dünyaya gələ, 

Kəsirsiz böləndi bölünməyəni. 

Riyazi elmdən bilirdi hər nəni, 

Saxladı qəlblərdə xoş xatirəni. 

Yadıma düşür o kövrəlir gəlbim, 

Yaşarır gözlərim titrəyir əlim. 
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Müəllim 

 

Sevirsən ürəkdən doğma vətən, 

Ona bağlayıbsan sən ömür anı. 

Sən qurban vermisən obaya canı, 

Sən müəllimlər müəllimisən. 

Əməkdar müəllim sahibisən sən, 

Bu əziyyətin nəticəsidir. 

Bu sadəcə sənin uğrun,  

Bu bütün məktəbin birlik səsidir. 

Dağların qoynunda dolmusan yaşa, 

Çox çətin işləri vurmusan başa. 

Qəlbimdə yerin var düşdün yaddaşa, 

Sən müəllimlər müəllimi çox yaşa. 
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Arazı 

 

Vətən bölünəndə səbəbkar deyil, 

Nahaq yerə qınamayın siz məni. 

Günaha şahiddir günahkar deyil, 

Nahaq yerə qınamayın arazı, 

Deməyin ədavət toxumun əkir. 

Oda bizim kimi indi qəm çəkir, 

Onun göz yaşından dağlar nəm çəkir. 

Eşidin Arazı duyun Arazı, 

O sahil bu sahil doğmadır. 

Çarpaz dağ çəkilib vaxtiylə, 

Bir gün bu həsrətdə çatacaq, 

Nahaq yerə qınamayın arazı. 
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Qaldı 

 

Bəzən qabaqlaşıb neçə illəri, 

Vaxtdan tez ağartdın qara telləri. 

Əsdi taleyinə zaman yelləri, 

Arzular qəlbində Qönçə tək soldu. 

Söz-məsəlin el içində səslənir, 

Ürəklərdə sevgi sayğı bəslənir. 

Xoş Arzular saf ürəyə köklənir, 

Sevincim kədərlə üz-üzə qaldı. 
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Kökümüzu unutmayaq 

 

Parçalanmış torpağımız, 

Birləşəcək uzun çəkməz. 

Qəm kədərli ürəyimiz, 

Sevinəcək belə getməz. 

Vətən borcun unutmasaq, 

Mənəviyyat parçalansa. 

Əxlaqımız kasıblaşsa, 

Səs-küyümüz uzaq deşsə. 

Başımız ərşə qalxsada, 

Mümkün olmaz dik dayanmaq, 

Kökümüzü unutmayaq, 
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Ana 
 

Dilimdə hər şirin sözüm, 

Ümid yerim görən gözüm. 

Yollarına qurban özüm, 

Ürəyimdə odum ana. 

Sənsən hər zaman dayağım, 

Sənli büdrəməz ayağım. 

Dərəm düzüm qayam dağım, 

Eşqim gücüm dadım ana. 
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Ürək 

 

Yarandın mənimlə əkiz dünyada, 

Gecəli gündüzlü döyünən ürək. 

Dərdimi qayğımı məndən tez duyub, 

Istidən soyuqdan qoruyan ürək. 

Bəlkədə vəfada təksən cahanda, 

Şirin röyalarda qayğı çəkəndə. 

Bir çətinlik görüb yol araya, 

Məşəl tək yanırsan yolumda ürəl. 

Bəzən tək qalanda yol ayrıcında, 

Fikirlər ha dartır hərə bir səmtə. 

İşıqlı yol seçib nicat tapanda, 

Ritmin də dəyişir sevindiyindən, 

Ana tək qayğılı vəfalı ürək. 
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Ədalətsizlik 

 

Baxıram həyatın qeylü-qalına, 

Hərəni bir yana atıbdı fələk. 

Üyüdüb haqsızlıq dəyirmanında, 

Yaxşını yamana qatıbdır fələk. 

Rüşvət ayaq açıb yeriyir daha, 

İnsan addımbaşı batır günaha. 

Rəiyyət inanmır daha padşaha, 

Haqqı -ədaləti satıbdı fələk. 

Üstünə yağdırıb qarı boranı, 

Haqsızlıqla qarışdırıb aranı. 

Doğruya söykənib düz  danışanı, 

Haqsızlı odunda yaxıbdı fələk. 
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Xocalıya ithaf 

 

Dağıldı çoxunun evi eşiyi, 

Atəşə tutuldu uşaq beşiyi. 

Çəkir neçə oğul vətən keşiyi, 

Bu nə zəmanədir söylə ay qardaş. 

Demə çoxlarında ürək olub daş, 

Ağlayır qız-gəlin neçə analar. 

Çoxdandır el-oba qalıbdır ağlar, 

Deyin bu yaranı bilək kim bağlar. 

Bu nə zəmanədir söylə ay qardaş, 

Demə çoxlarında ürək olub daş. 

Baxdıqca olana hey qalıram mat, 

Bürüyüb dünyanı çirkli siyasət. 

Çoxunun başına açır ədavət, 

Bu nə zəmanədir söylə ay qardaş, 

Demə çoxlarında ürək olub daş. 
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Vermərəm 

 

Pay ver öz ömründən vəfalı dosta, 

Pay ver özömründən qədir bilənə. 

Əgər çox yaşasan qiymətsiz olar, 

Vaxtı keçən gülün ləçəyi solar. 

Yaşadı boz qarğa neçə əsrlər, 

Heç bircə araya gəlmədi adı. 

Yaşadı lap azca gözəl şahinim, 

Adı yaddaşlarda əbədi qaldı. 

Geyər Nəsimi tək dəyanət donu, 

Biz də gedək elə Qorqud yolunu. 

Babəkin kəsilmiş bircə qolunu, 

Vermərəm düşmənin min dünyasına. 
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Qələmim 

 

Sirli söz dünyamın sirdaşısan sən, 

Bir ömür yükünün daşı qələmim. 

Ürək aramda körpü salmısan, 

Dünyada üzü ağ yaşa qələmim. 

Bəzən duyğularla üz-üzə qaldım, 

Bəzən taleyimdən bezib usandım. 

Bu dərdi ömrümün sonudu sandım, 

Dayan dərdlərimlə qoşa qələmim. 

Elcan susma bu dünyada sözün var, 

Ürəyində səngiməyən dözüm var. 

Sənin də öz ocağın öz közün var, 

Qoyma qəm başından aşa qələmim. 
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Yaşatmaq üçün 

 

Fikrimiz parlasın bəyaz dan kimi, 

Günlərimiz keçsin gözəl an kimi. 

Ürək geniş olsun okean kimi, 

Sevinci kədərə qatmamaq üçün. 

Hamımız bir elin övladlarıyıq, 

Yatmışıq yuxudan ayılmalıyıq. 

Torpağın uğrunda soyulmalıyıq, 

Vətəni yadlara satmamaq üçün. 

Qoy çatsın yaşımız yetmişə yüzə, 

Düzlük işıq salsın yollarımıza. 

Gəlin can söyləyək bir-birimizə, 

Eşqi-məhəbbəti yaşatmaq üçün. 
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Doğma yurduma. 

 

Burada hər bir daşın öz tarixi var, 

Onları diqqətlə öyrənək bir-bir. 

Göylərə ucalan o şiş qayalar, 

Şinəband kəndinin şah əsəridir. 

Burada Məmmədəli babam məskən salıbdır, 

Özünə buranı seçmişdir vətən. 

Qayalar üstündə izi qalıbdır, 

Onun izlərini axtarıram mən. 

Cənnətin özüdür bu gözəl diyar, 

Bütün ömrüm boyu burda qalardım. 

Tapsaydım özümdə qüvvət ixtiyar, 

Bütün bu torpağı qucaqlayardım. 
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Aləm bürünübdü sanki yalana. 
 

Yaman dəyişilib zəmanə,dövran, 

Gözlərim baxdıqca içim sızır qan. 

Necə olanlardan axı qalım yan, 

Könlümün bağçası düşüb boranı. 

Aləm bürünübdür sanki yalana, 

Bəzən seçilməyir doğmalar yaddan. 

Hər gəlib-gedəni bilirik addan, 

Dünya zarə qalıb fəryaddan ,daddan. 

Könlümün baxçası düşüb borana, 

Nə vaxt bəs eyləyir ,nə də pul bizə. 

Əymişik veüqarı düşmüşük düzə, 

Bilmirəm ay qardaş ,bu nə möcüzə. 

Könlümün bağçası düşüb borana, 

Aləm bürünübdür sanki yalana. 

               .                                                      

01.04.2016 
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Şəhidlik ölməzlikdir 

 

 

Çıxmayır yadımdan sənin fəryadın, 

Axirət də məni çox sıxır ana! 

Sənin ki,gözündən yaş yağış tək axır, 

Mən daha torpağam,daşam ay ana. 

 

Dedim ki ay ana gedirəm əsgər, 

Dedin ki,ey oğul vətən borcundur. 

Dedim ki,ay ana gəlmişəm əsgər, 

Deməli qismətim şəhidlik oldu! 

 

Bu vətən çoxların sıxıb bağrına , 

Məni də qoynuna aldı ay ana. 

Demə ki,övladın dünyadan köçüb, 

Şəhidlər  dünyada ölməz ay ana. 

 

Adımı tarixə qan ilə yazdım, 

Vətənçün yaşayıb.yandım mən ana. 

Oxuyub azadlıq nəğmələrini, 

Azadlıq himnini yazdım mən ana! 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net   – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Elcan Məmiyev. “Bir misralıq xatirə” 
39 

 

 

 

 

Xocalıda, Xocalıda 

 

Neçə  insan daşlaşıbdır, 

Neçə indsan yadlaşıbdır. 

Neçə insan torpaqlaşıb, 

Xocalıda,Xocalıda. 

 

Kövrək həzin bu nəğmələr, 

Beşik başı,layla olub. 

Koroğlutək neçə ərin, 

Yerlə-yeksan,yalan olub, 

 

Ət ürəklər heykəlləşib. 

Qız-gəlinlər Tomrisləşib, 

Dünya özü heyrətləşib, 

Xocalıda,Xocalıd. 

                                                    26.02.2016 

(Ana ürəyi heykəlin ziyarət edərkən) 
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Odlar yurdu Azərbaycan 

 

Haqq yolunda əzilmisən,sən sınmısan, 

Neçə dəfə daşdan-daşa  çırpılmısan, 

Məşəqqətlə hər ağrıya sən dözmüsən, 

Ancaq heç vaxt əyilmədin Azərbaycan. 

 

Od-alovla tənha qalıb qorxmamısan, 

Cavanşirin  Cavad xanın sən əzmisən, 

Millətimçün bu dünyaya tək gəlmisən, 

Yaşa  görüm,ucal görüm Azərbaycan. 

 

Qoç Koroğlu,Qaçaq Nəbi oylağısan, 

Torpağımın,Xan qızımın simvolusan, 

Məmmədəmin,Heydərimin vətənisən, 

Ucal görüm,yaşa görüm Azərbaycan. 

                                            

      02.01.2019. 

 

(ata.oz.redaksiyası layihəsinə görə 

vətənpərvər mövzuda yazılıb) 
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Qarabağ həsrəti 

 

Əl çək məndən qara xəbər, 

Mən Azəri övladıyam. 

Əl çək məndən qəfil xəbər, 

Toy-büsatın vurğunuyam. 

 

Mən odlardan yoğrulmuşam, 

Od nəfəsli Babəkim var. 

At belində doğulmuşam, 

Düşmənimdən qorxum olmaz. 

 

Əldə qələm dildə nəğmə, 

Deyəcəyəm zaman-zaman. 

Yolum yoxdur ayrı yerə, 

İrəliyə gedəcəyəm, 

Qələbəyə gedəcəyəm. 

 

.                                                      08.05.2018 
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Həyat yolu 

 

Kiminə xoş xəyal kimə ahu-zar, 

Kimə bağça-bağdı kimə sıxıntı. 

Düzlükdən yoğruldu xilqətin canı, 

Bəs niyə dünyanın anı sıxıldı. 

 

Biri əyri oldu birisi doğru, 

Biri kimliyini unutdu bəzən. 

Gümanım qalmadı bəzən sabaha, 

Bəzəndə dünyanın sonu göründü. 

 

Bu günkü əməlin sabaha ləkə, 

Etimad etiqad yox olur onda. 

Xeyirxah insanlar yaşayır ancaq, 

Yaxşı əməl yaxşı ad qalır sonda. 

 

25 yanvar 2018 

 

(Atamla söhbət edərkən) 
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Silahdan  güclü 

 

Şeirlərin dumdurudur göz kimi, 

Ürəyin də nəğmə çalan tar simi. 

Bir əsgərsən sözün qılınc ər kimi, 

Qələmin silahdan daha güclüdür. 

 

Söz mülkündə öz səsin öz dadın var, 

Çəkdi səni yüz sınağa arzular. 

Qələminlə bəd-nəzərlər oldu xar, 

Qələmin silahdan daha güclüdür. 

 

İndi silah dövrü söz dövranıdır, 

Söz mərdi qaldırır namərdi yıxır. 

Şahların sədası haqqın səsidir, 

Qələmin silahdan daha güclüdür. 
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Ata  

 

Bir evin odanın dirəyidir o, 

Mənim sadə atam mehriban atam. 

Çatdırır ərsəyə qayğısı bizi, 

Ömrümə həm  şöhrət həmdə şan atam. 

 

Hər zaman sən mənə yol göstərirsən, 

Sən mənim canımsan qanımsan  ata. 

Çətin anda sən mənə dayaq olursan, 

Sənintək mənə yaxın yoxdur dünyada. 

 

Həm atamsan həmdə ilk müəllimim, 

Buna görə özümü xoşbəxt sanıram. 

Şairəm sözümü deyirəm bilin, 

Mən yalnız atamla nəfəs alıram. 

 

10 noyabr 

(Atama doğum günündə məndən hədiyyə) 
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Yaz yağışı 

 

Yağır yaz yağışı torpaq islanır, 

Sanki unutdurur hər dərdi qəmi. 

Qəmli ürəyimdə dərd alovlanır, 

Bu dərdin yağışdır könül həmdəmi. 

 

Yenə açıq yağan bu yağış, 

Ürəyimə təskinlik hopduracaqdır. 

Sanki düşən damcı bu  ürəyimə, 

Hər arzu istəki dolduracaqdır. 

 

Yağ ey yaz yağışı yağ vətənimdə, 

Qoy təravətlənsin Azərbaycanım. 

Zəfər bayramına qovuşdur bizi, 

Ağrıdan-acıdan sovuşsun canım. 

 

Yağ ey yaz yağışı doğma yerindir, 

Yağ öz vətənində istək sənindir. 

Elcan vətən oğlu vətən sənindir, 

Sən də övladısan Azərbaycanın. 

.                                                      30.03.2018 
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Şair qəlbi 

 

(ADPU-nun R.Yusifoğlu başda olmaqla 

bütün şair tanışlarıma) 

 

Misra-misra masa üstə əriyən, 

Şair qəlbi bir dünyadır əzəldənş 

Ağ günüyçün çarpışdıqca xalqının, 

Saçlarına vaxt-vədəsiz yağdı dən. 

 

Ad-san üçün yaşadı həyatda, 

Öz ömrünü girov qoydu haqq üçün. 

Sınaq eşqi daim keçdi qınaqda, 

Sarsılmadı mətin oldu onunçün. 

 

Bir nəğmədir bir dastandır hər anı, 

Şair qəlbi sevgi üçün ocaqdı. 

Düşüncəsi saf duyğuya köklənib, 

Şair qəlbi təbiətə qucaqdır. 

 

(Şairlər günündə yazılıb) 
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Gözlərim 

 

Hər şeyi düz gördün fikrim çoxaldı, 

Könlüm qəm evində eləbil qaldı. 

Həsrət gürzə kimi məni çaldı, 

Səni neyləyirəm axı gözlərim. 

 

Mənə ixtirablı həyat yaşatdın, 

Baxışınla məni atəşə atdın. 

Şirin zamanıma sən zəhər qatdın, 

Səni neyləyirəm axı gözlərim. 

 

Naxələf görəndə möhkəm utandım, 

Özgə əvəzində özümü dandım. 

Sən üçün nə varki mən isə yandım, 

Səni neyləyirəm axı gözlərim. 

 

Sən baxdın içimdə çəkən mən oldum, 

Uddum buludları yağışa döndüm. 

Baiskarım sənsən neçə yol öldüm, 

Səni neyləyirəm axı gözlərim. 
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Azərbaycanda 

 

Balamtək neçəsi var vətənimdə. 

Döyünür qürurla qan ürəyimdə. 

Sevincim hey daşır,qürb edir məndə 

Dinim,imanım var Azərbaycanda 

O,mənim içimdə yaşayır canda. 

 

Qeyrətli böyüdüb o öz elini. 

Arxaya vurmazdız heç vaxt belini 

O bizə öyrədib  ana dilin 

O mənim içimdə yaşayır canda. 

 

Sevirəm ilk gündən doğma vətəni 

Çünki oğul kimi böyüdüb məni 

Dinim,imanım var Azərbaycanda  

O mənim içimdə yaşayır canda. 
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Dünyada qalsın 
 

 

İlahi şeirimi bahara köklə 

İlham bağçasında güllər açılsın 

Qoy vida söyləyim kədərə,qəmə 

Sətirlərdən gültək ətir saçılsın 

 

Xoş ovqat paylayım dosta,yoldaşa 

Ürək açıb,sirr söyləyin sirdaşa 

Sevinclə ömrümü mən vurum başa 

Ətirli sözlərim dünyada qalsın 

 

Məramım saf olsun qışın qarı tək 

Sözüm yol eyləsin  nurlu sabaha 

Misramı əbədi eşqə kökləyim 

Dördnallı ilhamın qoy qalxsın şaha. 
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Vətən, sevgi canımdadır 

 
 

Yaxşım hədsiz,yamanım yox 

İçim, həmdə  gözlərim tox 

Batmaz mənə nə güllə,ox 

Vətən ,sevgi casnımdadır. 

Damarımda ,qanımdadır. 

 

Əridərəm şaxta,qarı 

Polad cana neylər ağrı 

Vətən eşqi tutub bağrı 

Vətən,sevgi canımdadır 

Damarımda,qanımdadır. 

 

Vətən mənim gözlərimdə 

Hər deyilən sözlərimdə 

Ürəyimdə,o özümdə 

Vətən,sevgi canımdadır 

Damarımda ,qanımdadır. 
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Güclü 

 

Sevinci paylayıb,qəmi gözəldirş, 

Ağlı ürəyindən güclü olanlar. 

Səmaya yüksəlir zirvələr, aşır, 

Ürəyi ağlına tabe olanlarş. 

 

Daima şərəfli bir ömür yaşar, 

Haqqı,ədaləti amalı bilər. 

El ilə ağlayar el ilə gülər, 

Ağlı ürəyində güclü olanlar. 

 

Ömür yollarına əssə də sazaq, 

Yalandan,riyadan olacaq uzaq. 

Nəfsi əyrilikdən uzaqdır,uzaq, 

Ağlı ürəyindən güclü olanlarş. 
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Qovuşacağam 

 
 

Çıxaram bir gündə ali meydana, 

Bağlanıb ətrafa,dönüb hər yana. 

Dönüb bir məşələ hey yana-yana, 

Arzumu yuxudan oyadacağam, 

Onlara çatyaraq qovuşacağam, 

 

Nə qoxu bilirəm,nədəki hürkü, 

Bədənim götürməz natəmiz kürkü. 

Mənə gərək deyil var-dövlət çirki, 

Arzumu yuxudan oyadacağam, 

Onlara çataraq qovuşacağam, 

 

Vətən bölənlərin bölləm bədənin, 

Deyə qarğımasın qoy vətən məni. 

Vətən ağlamağa qoymaram səni, 

Arzumu yuxudan oyadacağam, 

Onlara çataraq qovuşacağam, 
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