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Etibar Vəliyev
ÖN SÖZ
VƏTƏNPƏRVƏRLİK DUYĞULARININ POETİK
DÜNYASI
Hər bir bədii kitab müəllifin duyğu və düşüncələrinin
ədəbi müstəvidə inikasıdır. Məlumdur ki, şair kitabdan-kitaba
öz yaradıcılıq dünyasının sərhədlərini genişləndirməli və yeni
poetik ovqatı ilə oxucu marağını qazanmalıdır. Poetik topluların
başqa bədii kitablardan fərqli cəhətləri də var. Ən başlıca və diq
qətçəkən məziyyət odur ki, bircə şeirlə də müəllifin poetik gü
cünü, iqtidarını görmək mümkündür. Bəzən bir şeir bütöv bir ya
radıcılığın, bir şair taleyinin poetik indeksinə çevrilir və bu uğur
müəllifə sənətkar etiketi qazandırır. Tutduğu vəzifə mövqeyin
dən, qazandığı titullardan, fəxri adlardan asılı olmayaraq hər
bir şair şeirindən, misrasından boylanır. Şeirin bədii səviyyəsini
ifadə edən elementlər sırasında başlıca məharət müəllifin qələmə
aldığı mövzuya yanaşmada öz baxış bucağını göstərə bilməsidir.
Digər ədəbi janrlar kimi şeirdə də bədii ümumiləşdirmə səriştəsi
şairin yetkinliyinin, dolğun əsərlər yaratmaq bacarığının əyani
təzahürüdür. Mahiyyət etibarı ilə ədəbiyyatda bütün mövzular
işlənmişdir. Lakin istedadlı qələm sahibləri, “köhnə” mövzulara
da öz poetik nəfəsi ilə yeni ruh verə bilir, məhz poetik ruhun
canlılığı, təravəti şairin özünəməxsusluğunu şərtləndirən amillər
sırasındadır.
Müasir poeziyamızda yurd həsrətini, Qarabağ ağrısını,
bütövlükdə, vətənpərvərlik duyğularını bədii sözün aynasında
canlandıran, poetik sözə səmimi ovqatla xidmət göstərən
istedadlı şairlərdən biri Etibar Vəliyevdir.
3

Analı dünyam
Onun poeziyasının əsas mövzusu vətənpərvərlik düşüncəsi,
ata-ana sevgisi, həmçinin ləyaqətli insan şəxsiyyətinin səmimi
və obrazlı tərənnümü, bununla yanaşı, əzəmət və gözəlliyin,
həssaslıq və qayğıkeşliyin təbliğidir.
Şairin əsərləri bədii məziyyətlər, poetika baxımından nəzəri
cəlb etməklə bərabər, həm də məxsusi yaradıcılıq fəaliyyətinin
xüsusiyyətləri ilə də maraq doğurur. Səmimi ahəngdarlığı,
rəvanlığı ilə seçilən şeirləri vətəndaşlıq möhürü ilə təsdiqlənərək,
xalqın ruhunu oxşayan şair dəst-xəttini müəyyənləşdirir və geniş
oxucu sevgisinin ünvanına çevrilir.
Müəllifin bu kitabına toplanmış poetik nümunələr yetkin
şair düşüncəsinin sənət müstəvisində əyaniləşməsidir.
Etibar Vəliyevin şair kimi fərdi yaradıcılıq manerasını
səciyyələndirən önəmli xüsusiyyət onun vətəndaşlıq qayəsinin
səmimiyyəti və dolğunluğudur.
Şairin müxtəlif mövzularda yazılan şeirlərini səmimiyyət,
həyat hadisələrinə fəlsəfi baxış, xeyirxahlıq duyğularının təbliği,
saf sevgi kimi amillər birləşdirir. Bütün bu məziyyətlər Etibarın
sözə məsuliyyətlə yanaşmasının nəticəsi olmaqla bərabər, həm
də sənətə dərindən yiyələnməsinə zəmanət verir.
Şairin ədəbi uğurunu şərtləndirən cəhətlərdən biri də onun
qələmə aldığı mövzuların mahiyyətinə dərindən vara bilməsi,
gördüyü problemlərin səbəbini sənətkar kimi araşdırmasıdır.
Milli-mənəvi dəyərlərimizə bağlılığı, milli özünüdərk
mövzularına daha dərindən vaqif olması diqqətdən yayınmır.
Onun şeirlərində yalnız milli ağrılarımız göstərilmir, həm də bu
bəlaları doğuran səbəblər bədii sənət güzgüsündə işıqlandırılır.
Etibarin poetik nümunələrində Vətən, insan, təbiət və zamanla
bağlı fikirlər, düşüncələr təqdim olunan mahiyyətin mühüm
tərkib hissəsi kimi üzə çıxır.
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Vətən sevgisi, yurd məhəbbəti onun yaradıcılıq kredosunun
əsasını təşkil edir. Özünəməxsus obrazlar yaratmaq bacarığı,
sözü yerində və ustalıqla işlətmək məharəti, həmçinin sadə
deyimlə zəngin poetik məna ifadə bilməsi onun yetkin şairlik
xüsusiyyətini əyaniləşdirir.
İnanmayın bizdən başqa dostumuza,
O, yoxdusa.
Nicatımız, qisasımız,
O düşmənin ürəyinə sancılası
bir oxdusa,
Durun gedək!
Durun gedək!
Ey millətin ərənləri,
ər oğullar, durun gedək!
Ordumuza arxalanıb,
Xocalıya yürüş edək.
Və yaxud,
Lənkərandan gəlmişəm, Gəncəli balasıyam.
Nizami türbəsiyəm, Babəkin qalasıyam.
Qeyrətimlə, qanımla torpağı alasıyam,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada gözüm qalıb,
Xocalı, Xankəndində sönməyən közüm qalıb.
Hələ mənim düşmənə deyəsi sözüm qalıb,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Kitabdakı şeirlərin önəmli məziyyətlərindən biri də
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vətənpərvərliklə yanaşı, insanın mənəvi dünyasının, hisslər,
duyğular aləminin həssas və zərif ifadə olunmasıdır. Bu poetik
nümunələrdə dərin və saf bir sevginin, hicran və həsrət qoxulu
ömrün səmimi tərənnümü diqqəti cəlb edir. Lirik qəhrəmanın
yaşadığı yurd ağrısının dərinliyi ilə bərabər eşqin ucalığını,
qüdrətini daha parlaq və gözəl ifadə etmək üçün istifadə
olunan bədii təsvir və ifadə vasitələrinin təravəti şairin poetik
bacarığının ehtivasıdır.
Şairin poetik əsərlərinin lirik qəhrəmanı öz müşahidə
qabiliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Onun fərdi poetik siması
yalnız qələmə aldığı nümunələrin üslüb cəhətlərində deyil,
həmçinin hadisələrə yanaşmasında, onları seçməsində və qiy
mətləndirməsində, lirik “eqo”nun əhval-ruhiyyəsini təravətli,
həm də səmimi çalarlarla ehtiva etməsindədir.
O, dilimizin zəngin və rəngarəng təhkiyələrindən, bədii
təsvir və ifadə vasitələrindən bacarıqla istifadə edərək, qələmə
aldığı mövzuların bədii həllini, poetik ümumiləşdirməsini
özünəməxsus ovqatda təqdim edə bilir.
Etibarin yaradıcılığında məxsusi bir məziyyət var ki, onu
başqalarından fərqləndirə bilir. Bu cəhəti şərtləndirən amil geniş
və dərin mənada sadəlikdir və bu sadəlikdə bədii zənginlik və
müdriklik mövcuddur. Onun şeirlərinin məğzini təşkil edən dərin
və poetik ictimai məna uğurlu yaradıcılıq səciyyəsi daşıyır.
Şairin lirikasında həsrət və qəm motivlərinin yeknəsəkliyi,
sentimental notlar, gərəksiz pafos heç vaxt duyulmur. Kitabdakı
şeirlərində vətənin, valideyn-övlad məhəbbətinin, doğma ocağın
tərənnümü, həmçinin xeyirxahlıq, nəciblik, əzəmət və gözəllik
duyğularının bədii müstəvidə səmimi təbliği, bütövlükdə yara
dıcılığına dərin ictimai-fəlsəfı mündəricə gətirir.
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Bu poetik nümunələri mövzusundan asılı olmayaraq daxili
bir bədii məntiq, ümumi bir məna birləşdirir. Etibar Vəliyevin
şeirlərində insana inam və etibar motivi güclü olduğu üçün, bu
məziyyət şeirlərinin bədii siqlətinə nikbin əhvali- ruhiyyə, işıq
və hərarət qatır.
Etibarin rəvan və təbii üslubu, şeirlərinin vəzn, bölgü,
qafiyə və poetik strukturun digər elementlərindən məharətlə
istifadə etmək bacarığı onun yaradıcılıq yetkinliyini şərtləndirən
keyfiyyət kimi önəmli səciyyə daşıyır. Poetik yükündən bədii
mahiyyətindən asılı olmayaraq, Etibarın bütün şeirlərindən
vətən ətri gəlir, nəciblik, məhəbbət, halallıq qoxusu duyulur.
Bu şeirlərdə insanın insanlar qarşısında, bəşəriyyət qarşısında
insanlıq borcunun və ləyaqətinin vicdanla, ədalətlə, namusla
icrası məsələsinə böyük diqqət verilir. Bu xüsusiyyətlər onun
şeirlərinə ictimai dərinlik, geniş vüsət və məzmun bütövlüyü
gətirir. Etibarın bir çox şeirlərinin ifadə tərzindəki məxsusilik,
fıkrin misra-misra incələnməsindən yaranan dolğunluq, incə
lirizm, sakit və təmkinli ahəng, bədii-ictimai düşüncələrin do
ğurduğu poetik sanbal onun yaradıcılıq fərdiyyətinin keyfiyyət
göstəricisidir.
Məlumdur ki, lirik əsərlərdə yenilik ruhu o vaxt diqqət kəsb
edir ki, orada həyati müşahidə bədii materialın, poetik obyektin
yeni cizgilərinə, görünməmiş tərəflərinə nüfuz etmiş olur.
Etibarın şeirlərində ictimai, mənəvi, əxlaqi tamlıq və halallıq
mövzusu geniş yer tutur və onun dünya görüşünün, bədii-estetik
idealının müəyyənləşməsində, formalaşmasında əhəmiyyətli
rol oynayır. Bu poeziyanın ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri
onun müasirliyidir, yəni şair müasir həyatımızın təzadlarını,
onun insanlara səadət bəxş edən məqamlarını və eyni zamanda,
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insanları əzab məngənəsində sıxan anları poetik məzmunda
ehtiva edərək, onu yeni-yeni məna çalarları ilə zənginləşdirir.
Etibarın şeirlərində milli kolorit qüvvətli olduğu üçün
böyük maraq doğurur. Bu cəhət şeirlərin mövzusunda, mütəmadi
müraciət olunan qoşma janrının ahəng və ritmində, bədii təsvir
vasitələrində nəzərə çarpır.
O, insan mənəviyyatının qüdrət və gözəlliyini tərənnüm
edəndə də, doğma yurdu vəsf edəndə də, elin adət-ənənə
lərindən,valideyn sevgisinden yazanda da kolorit zənginliyi
diqqəti cəlb edir.
Etibarın Ana haqqında şeirləri Peyğəmbər kəlamından “su”
içib. “Cənnət anaların ayağı altındadır” müqəddəs kəlamının
poetik səciyyəsini onun şeirlərində görürük.
Anacan, gəl mənə bir nağıl danış!
Uşaq tək inanım nağıllarına.
Unudum dünyanın dərdi-sərini,
Eləcə aldanım nağıllarına.
Və yaxud,
Mələk savabdan əvvəl, şeytan günahdan əvvəl,
Gündüz gecədən əvvəl, gecə sabahdan əvvəl,
Əl açdım, qucaq açdım, ona Allahdan əvvəl,
Namaz vaxtı, azanda, anamla danışıram.
Və ya
De ki, ölməmişəm, sağ-salamatam,
Söylə ki, yuxumu alıb gələrəm.
Söylə ki, atan da yatmaq istəyir,
Söylə ki, yerini salıb gələrəm.
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Şair bəzən bir bənddə lakonik poetik detallarla oxucu
xəyalında orijinal lövhələr canlandıra bilir. Onun bir sıra
şeirlərində mürəkkəb psixoloji vəziyyətlər, anlar və duyğular,
hisslər aləmi çox zərif və dəqiq ifadəsini, bədii həllini tapmışdır.
O, bədii dilin estetik gözəlliyinə, emosionallığına məsuliyyətlə
yanaşaraq, məzmuna uyğun forma rəngarəngliyindən səriştəylə
istifadə etməyi bacarır. Etibarın yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi
zənginliyin harmoniyası vardır.
Bu mənada o, daim inkişaf edən həm forma və məzmun
əlvanlığı, həm də poetika baxımından kamilləşən bir istedadın
sahibidir.
Bəllidir ki, bədii sənətin gücü böyük ideyanın, dəyərli
fikrin obrazlı təcəssümündə, səmimi və təravətli ehtivasındadır.
Bu keyfiyyətlər qələm sahibindən bədii sözün məna çalarlarını,
dilin incəliklərini duymağı, poetik obrazlar sistemində əsərin
forma və məzmun vəhdətini yaratmağı, sənət qarşısında daim
məsuliyyət hissini qorumağı tələb edir.
Bütün bu məziyyətlər istedadlı şair Etibar Vəliyevin
yaradıcılığında öz əksini tapmışdır.
Tanınmış istedadlı şairin bu şeirlər toplusunu onun daha bir
ədəbi uğuru, yaradıcılıq nailiyyəti kimi səciyyələndirmək olar.

Balayar Sadiq
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
Prezident mükafatçısı,
Beynəlxalq Rəsul Rza ədəbi mükafatı laureatı
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Dünya da anasızdı, dünyanın anası yox,
Özü də yaralıdı, mənim analı dünyam..
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ANAMLA DANIŞIRAM
Gecələr röyalarda anamla danışıram
Cismimdən aralıdı, mənim analı dünyam.
Gündüzlər od tuturam, yanıram, alışıram,
Ağlıdı-qaralıdı, mənim analı dünyam.
Dünya şirindi, baldı, pətəkdə şanası yox,
Dünya özü də yanır, oduna yanası yox.
Dünya da anasızdı, dünyanın anası yox,
Özü də yaralıdı, mənim analı dünyam.
02.01.2018
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ANALI DÜNYAM
Anacan, gəl mənə bir nağıl danış!
Uşaqtək inanım nağıllarına.
Unudum dünyanın dərdi-sərini,
Eləcə aldanım nağıllarına.
De ki, ölməmişəm, sağ-salamatam,
Söylə ki, yuxumu alıb gələrəm.
Söylə ki, atan da yatmaq istəyir
Söylə ki, yerini salıb gələrəm.
De ki, ölüm nədi, mən ölməmişəm,
De ki, elə sən də ölməzsən, bala.
Elə yalan de ki, inandır məni
Elə nağıl de ki, yadımda qala.
Kim deyib bu dünya dağılan deyil,
O analı dünyam dağıldı, ana!
Sənsiz inanmıram nağıllara mən,
Sənsiz bu dünyam da nağıldı, ana!
10.07.2017
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O MƏZAR SOYUQDU
Ay ana, bəlkə görüşək!
Gəl səninlə dərd bölüşək.
Bəlkə yerini dəyişək,
O məzar soyuqdu, soyuq.
Görmüşəm, bazar görmüşəm,
Dərd görüb, azar görmüşəm,
Yuxuda məzar görmüşəm,
O məzar soyuqdu, soyuq.
Təşnəyəm, istidir yerim,
Bəlkə otağına girim,
Sənə isti paltar verim,
O məzar soyuqdu, soyuq.
Dərdsiz adam saçın yolmaz,
Bu boş dünyam sənsiz dolmaz.
Məzar evi cənnət olmaz,
O məzar soyuqdu, soyuq.
13.06.2017
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ANAMLA DANIŞIRAM
Mənə yalan deyiblər, mənim anam ölməyib,
Elə şeir yazanda anamla danışıram.
Yazım, yayım arxada, üzü qışa gedirəm,
Bu payızda, xəzanda, anamla danışıram.
Gündüz yer şumlayıram, axşam şeir yazıram.
Mən savab qazanmaqla günahımı pozuram.
Gecə yuxu görürəm, səhər durub yozuram,
Mən yuxumu yozanda, anamla danışıram.
Elə bil anam çəkir, mənim əzablarımı.
Hər yerdə anam verir mənim cavablarımı.
Mələk çiynimdə yazır mənim savablarımı,
Günahımı pozanda, anamla danışıram.
Yer altında məktəb yox, anam oxuya gedib.
Atam torpaq altında, anam qoxuya gedib.
Mənim anam ölməyib, anam yuxuya gedib,
Hər gün torpaq qazanda, anamla danışıram.
Mələk savabdan əvvəl, şeytan günahdan əvvəl.
Gündüz gecədən əvvəl, gecə sabahdan əvvəl.
Əl açdım, qucaq açdım, ona Allahdan əvvəl,
Namaz vaxtı, azanda, anamla danışıram.
25.10.2017
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MƏNİM BACIM
Anamın ətrini səndən alıram,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
Mən də atam kimi ta qocalıram,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
Dilimdə, sözümdə yalanım yoxdu,
Demirəm qeydimə qalanım yoxdu,
Sən təki qadamı alanım yoxdu,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
Bir sənsən qəlbimi üzə bilməyən,
Məni kinayəli süzə bilməyən,
Mənim baş ağrıma dözə bilməyən,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
Can deyən dilinə, sözünə qurban.
Arxamca yol çəkən gözünə qurban.
Olaram mən sənin özünə qurban,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
Qışım bahar olur, sən olan yerdə.
Qoymaram qalasan, çən olan yerdə,
Heç zaman qəm çəkmə mən olan yerdə,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
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Tükənməz dövlətim, varımsan mənim.
Damarımda qanım, başımda dənim,
İsmətim, qeyrətim, arımsan mənim,
Mənim gözəl bacım, mehriban bacım.
12.03.2017
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ÖGEY ANALAR
Nə adı doğmadı, nə özü doğma,
Ondan əhvalını, halını sorma,
Çox da cəfa çəkib özünü yorma,
Sənə bel bağlamaz, ögey analar.
Arada çörəyə yağ da yaxacaq,
Sonra ildırım tək birdən çaxacaq,
Bəxatir baxacaq, gendən baxacaq,
Ətrini qoxlamaz, ögey analar.
Çalış əzməyəsən tər güllərini,
Haraya çağırar vəkillərini,
Səninçün ananın şəkillərini,
Xatirə saxlamaz, ögey analar.
İsti ürəyində şaxta saxlayar,
Şahzadə olmağı taxta saxlayar,
Hər şeyi məqamə, vaxta saxlayar,
Zamanı haxlamaz, ögey analar.
Bir gün ürəyini dağlaya bilər,
Üzünə qapılar bağlaya bilər.
O da hamı kimi ağlaya bilər,
Ürəkdən ağlamaz, ögey analar.
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ANAMIN QUCAĞINDA
Cənnətin iyi qalıb,
Anamın otağında.
Mənə yemək bişirin,
Anamın ocağında.
Atam, yarı görmüşəm,
Dövlət-varı görmüşəm.
İsmət, arı görmüşəm,
Anamın yanağında.
Günə çata bilmərəm,
Ay tək bata bilmərəm.
Bir də yata bilmərəm,
Anamın qucağında.
Vida günü gələrsiz,
Siz ağlayıb, gedərsiz.
Məni də dəfn edərsiz,
Anamın ayağında.
21.03.2018
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ZÜLEYXA
Anam öz adını adına qoydu,
Ay anam Züleyxa, nəvəm Züleyxa!
Hər ad bir nəsildi, hər ad bir soydu,
Ay anam Züleyxa, nəvəm Züleyxa.
Mənim ürəyimdə imandı, dindi,
İndi mənim evim, sənin evindi.
Sənə can deyəndə anam sevindi,
Ay anam Züleyxa, nəvəm Züleyxa.
Sənə qurban olum, gəl yanımda qal.
Körpə qollarını sən boynuma sal.
Anam da, nəvəm də vallah baldı, bal.
Ay anam Züleyxa, nəvəm Züleyxa.
Gecələr parlayan ay nə gözəldi.
Bahar nə gözəldi, yay nə gözəldi.
Allahın verdiyi pay nə gözəldi,
Ay anam Züleyxa, nəvəm Züleyxa.
Sən mənim döyünən ürəyimdəsən,
İlk körpə beşiyim, bələyim də sən,
Müqəddəs varlığım, mələyim də sən,
Ay anam Züleyxa, nəvəm Züleyxa.
15.11.2017
20
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ANAM YUXUMA GƏLİR
Elə bil gül açmışam,
Anam qoxuma gəlir.
Oyatmayın, yatmışam,
Anam yuxuma gəlir.
Gələndə xeyrə gəlir,
Mələkdi, yerə gəlir,
Bizləri seyrə gəlir,
Anam yuxuma gəlir.
Salamımı almağa,
Gəlib, gecə qalmağa,
Mənə lay-lay çalmağa,
Anam yuxuma gəlir.
Əlim saçımı yolur,
Qəlbim boşalır, dolur,
O gecəm bayram olur,
Anam yuxuma gəlir.
Mən şeir yazanadək,
Siz onu yozanadək.
Sübh çağı, azanadək,
Anam yuxuma gəlir.
O, göz-gözə gəlmir ki,
Şirin sözə gəlmir ki,
Anam bizə gəlmir ki,
Anam yuxuma gəlir.

11.04.2018
21
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22

Etibar Vəliyev

BU YER MƏNƏ
VƏTƏNDİ!
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BU YER MƏNƏ VƏTƏNDİ
Bu yer mənə vətəndi!
Burda ayağım uzun,
Burda dilim uzundu.
Burda başım ucadı,
Burda əlim uzundu.
Bu yer mənə vətəndi!
Günəş çıxır bu yerdə,
Günəş batır bu yerdə.
Dinməyin, sakit qalın,
Anam yatır bu yerdə.
Bu yer mənə vətəndi!
Bu yer şükür yeridi,
Duam dərgaha çatır.
Burda əlim Qurana,
Səsim Allaha çatır.
Bu yer mənə vətəndi!
Bu yerin rəngi aldı.
Yerdə şəhid qanı var.
Şəhidlərin yatdığı,
Torpağın da canı var.

24
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Bu yer mənə vətəndi!
Vətən anadır, ana.
De kimi atdı vətən?
Bu yerin üstü vətən,
Bu yerin altı vətən.
18.07.2017
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XOCALIYA YÜRÜŞ EDƏK
Yetər, yetər ki, ağladıq,
Xocalıya, Xocalısız.
Hər il matəm, yas saxladıq,
Xocalıya, Xocalısız.
Soyutmadı göz yaşımız,
Ürəklərin alovunu,
atəşini.
Soyutmadı közümüzü,
O pak, məsum körpələrin
məzarına ziyarətlər.
Soyutmadı yaramızı,
Səsimizə səs verənlər,
Xocalıda soyqırımı qəbul edən
qərarlar da.
İmza yığdıq, şəkil verdik,
Canlı-canlı, pərdə-pərdə lent yolladıq,
Susub baxdı.
Danışmadı bu dünyanın yekələri,
Yekə başlar,
qəlbi daşlar.
Düşmənimə arxa duran “dayıya” bax,
Ədaləti, haqqı danan ayıya bax.
Eşitmədi bizi dünya.
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Gəlib düşdük bu dünyanın,
kar vaxtına,
kor vaxtına.
Tülkülərin dovşanlara tələ quran,
tor vaxtına,
zor vaxtına.
İnanmayın siz ATƏT–in,
BMT-nin qərarına.
Baxın,
Orda ədalətli qərarları dondururlar,
Güya onlar atəşləri,
alovları söndürürlər.
İnanmayın bizdən başqa dostumuza,
o yoxdusa.
Nicatımız, qisasımız
O düşmənin ürəyinə sancılası bir oxdusa,
Durun gedək!
Durun gedək!
Ey millətin ərənləri,
ər oğullar, durun gedək!
Ordumuza arxalanıb,
Xocalıya yürüş edək.
25.02.2018
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KƏLBƏCƏRDƏ
Dədə Şəmşir, sazım kökdən düşübdü,
Mizrab məndə qalıb, tel Kəlbəcərdə.
Elə bil bu yerdə qəribəm, qərib,
Yurdum Kəlbəcərdə, el Kəlbəcərdə.
Burda naz çəkənlər, sözümü çəkmir,
Burdakı ocaqlar közümü çəkmir.
Burdakı daş-qaşlar gözümü çəkmir,
Qızıl Kəlbəcərdə, ləl Kəlbəcədə.
Burda həsrətimiz doğanaq olur.
Burda yay olmur ki, boğanaq olur.
Burda külək olmur, tozanaq olur,
Külək Kəlbəcərdə, yel Kəlbəcərdə.
Təbiət oynayır yaz havasına.
Gözəllər oynayır naz havasına.
Ay dədə, sən çalan saz havasına,
Oynayır şəlalə, sel Kəlbəcərdə.
06.11.2017
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“Vətən daşı olmayandan, olmaz ölkə vətəndaşı.”
Məmməd Araz
VƏTƏN
Vətən müqəddəs gül kimi,
Hər ürəkdə bitən deyil.
Yer üzü bir gülüstandı,
Amma, hər yer vətən deyil.
Vətən şəhid olduğumuz,
Torpaq, can verən yerimiz.
Ona qurban etdiyimiz,
Ürək, qan verən yerimiz.
Ey vətənə müxaliflər!
Əlimdədi vətən daşı.
Vətənini sevməyəndən,
“Olmaz ölkə vətəndaşı.”
14.04.2018
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QARABAĞLIYAM
Komandir, ver silahı, gedim yağı üstünə,
Onu dağdan aşırım, yıxım dağı üstünə.
Qazım, sonra da töküm, o torpağı üstünə,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Baxma vətənimdəyəm, yurdumdan aralıyam.
Torpağım işğal altda, ürəyi yaralıyam.
Soruşma qurban olum, soruşma haralıyam,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Lənkərandan gəlmişəm, Gəncəli balasıyam.
Nizami türbəsiyəm, Babəkin qalasıyam.
Qeyrətimlə, qanımla torpağı alasıyam,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada gözüm qalıb
Xocalı, Xankəndində sönməyən közüm qalıb.
Hələ mənim düşmənə deyəsi sözüm qalıb,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
İzin ver o silahı götürüm, çıxım gedim.
Düşmənin sinəsinə gülləni sıxım gedim.
Orda düşmən yuvasın dağıdım, yıxım gedim,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
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Yardımlı, Lerikliyəm, demək mən də dağlıyam,
Vətənin aranına , həm dağına bağlıyam.
Gərək ki, Qubadlını gözüm üstə saxlayam,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Sumqayıt, Bakılıyam, yolunda can vermişəm.
Xocalı, Xocavənddə torpağa qan vermişəm.
Mən indi Tərtərdəyəm, Ağdama yan vermişəm,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Daş nədi, kəsək nədi, qranat ver, qranat.
Onsuz da ədalətə göz yumubdu kainat.
Şahmatda qələbədə, mata matdı, mata, mat,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Mən də Biləsuvarlı Mübarizin nəsliyəm.
Gedin kökümə baxın, mən də Kəlbəcərliyəm.
Mən də vətən yolunda ölməyə həvəsliyəm,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Torpağıma göz dikən, gözünə həsrət qalar.
Yandırıb kül edərəm, közünə həsrət qalar.
Sevanı boşaldaram, gölünə həsrət qalar.
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
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Kürdəmirdə, Qazaxda, Saatlıda evim var.
Füzulisiz elə bil vətən mənə dardı, dar.
Zəngilan, Cəbrayıla qayıdaram bu bahar,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Qarabağım, başına bu gün qara bağlayıb.
Yetər, mənim bu dərdim daha yara bağlayıb.
Olmazlar bu səbrimi çəkib dara bağlayıb,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Sədd nədi, sərhəd nədi, sərhədləri keçərəm.
Od nədi, atəş nədi, səngərləri keçərəm.
Düşmənin həddi nədi, mən hədləri keçərəm,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Vətənimin hər qarış torpağı, and yerimdi.
Hər yerdə dalğalanan bayrağı and yerimdi.
O köçkün çadırların, ocağı and yerimdi,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Vətən imandan əvvəl, vətən doğuş yerimiz.
Vətən yer adlı candı, cana dönüş yerimiz.
Vətən qeyrət yolunda, bizim döyüş yerimiz,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
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Anam dedi, ay bala, vətən sənə əmanət
Vətən mənim anama, mən vətənə zəmanət.
Məndədi o ləyaqət, məndədi o dəyanət,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
Qələbə marşı çalın, bir sarı simə bəndəm.
İlhamdı baş komandan, bilin mən kimə bəndəm.
Mənə komanda verin indi bir himə bəndəm,
Azərbaycan oğluyam, mən də Qarabağlıyam.
16.10.2017
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QARA YAYLIQ SATMAYIN
Nə olar tacir qardaş!
Qanımı qaraltmayın.
Siz daha qadınlara,
Qara yaylıq satmayın.
Sənə nə fərqi var ki,
Nə uduz, nə itirmə,
Ağ gətir,
Yaşıl gətir,
Qırmızı yaylıq gətir,
Qara yaylıq gətirmə.
Qara yaylıq istəyən, hər qadına, anaya,
Sən narıncı rəngi ver.
Onu bir az dilə tut,
Sonra de ki, ay anam,
Qara rəng yoxa çıxıb.
Qara rəng göyə çıxıb.
Elə bu qara rəngdi,
Narıncı rəngə düşüb.
Ya da ki, o anaya,
Qırmızı rəngi göstər.
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De ki, içi qaradı,
Onu qırmızı edən,
İçindəki yaradı.
Səcdə et,
Təzim elə,
öp ananın əlindən.
De ki, Allah yanında,
Hər kim məqama yetməz.
Ağ geyinən şəhidin,
Anası qara geyməz.
Bəsdi qara geyindik,
Qana-qan deyən vaxtdı.
İndi ağ günə çıxıb,
Qırmızı geyən vaxtdı.
03.11.2017
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“Qəlbinizdə varsa kin, qəzəb,
Çıxardın, atın çürük bir diş kimi.”
Rəsul Rza
BİLMƏDİK

Çıxarda bilmədik, bilmədik ustad!
Çürük dişlərimiz hələ də qalıb.
Qurtula bilmədik kindən, qəzəbdən,
Elə bil ruhumuz tələdə qalıb.
Girib içimizə şeytan balası,
Girib içimizə səssiz-səmirsiz.
Özünə yurd salıb,
Bizdən xəbərsiz.
Bəzən də şeytan olur,
Ruhumuzun hakimi.
Bəzən də xırda,
cılız,
Hislərə qapılırıq.
Hər kim özündən razı,
Hər kim kinli, qəzəbli.
Bəzən haqsız olanlar,
Durub haqqı qınayır.
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Həyalılar da susur,
Həyasızdan utanır.
Qorxur ki, sağ olanlar,
üzünə ağ olarlar.
Bəzən də elə olur,
Həqiqət acı olur.
Bəzən də düz deyilən sözə əsəbləşirik.
Bəzən əyri oturub, düz deyəndən küsürük,
Bir az da inciyirik,
Bir az da hirslənirik.
Qəzəbi içimizdə, əkib kin bəsləyirik.
Kinimiz dostumuza,
Qəzəbimiz qardaşa.
Düşmənə qəzəbimiz fərqlidi, təzadlıdı.
erməni dığaları Qarabağı qəsb etdi.
daşnaqlar Xocalıda,
Soyqırım törətdilər.
Qəlbimiz yaralandı,
Ürəyimiz göynədi.
Göz yaşımız sel oldu.
Kinimiz soyuq oldu,
Qəzəbimiz çoşmadı.
Düşmənə kin bəslədik,
Amma,
amma silaha sarılmadıq.
Qisası məqamə yox,
Qiyamətə saxladıq.
Çıxdıq söz bazarına.
37
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Güllə, mərmi yerinə,
Dinsiz, imansız olan,
Düşmənə də söz atdıq.
Sonra baş-başa qalıb qınadıq özümüzü.
Vaxt keçdi,
zaman keçdi,
Hirsimiz də soyudu.
Buz kimi buza döndü,
kinimiz, qəzəbimiz.
Amma o kin, o qəzəb,
çıxmadı içimizdən.
Apreldə günəş doğdu,
Əritdi o buzları.
Ayaq tutdu yeridi,
Qəzəbimiz, kinimiz.
Düşməni qova-qova qalxdıq Lələ təpəyə.
Gəldi şəhid ruhları,
O zəfər təpəsinə.
Qəhrəman Mübarizlər.
O aprel şəhidləri silkələdi, oyatdı,
İçimizdə çağlayan o kini, o qəzəbi.
Mənə elə gəlir ki,
Kinimiz, qəzəbimiz düşmənə olmalıdı.
Düşmənə qalib gəlsək,
Çıxacaq içimizdən,
O coşan qəzəbimiz,
Qaysaqlanan kinimiz.
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Heç də uzaqda deyil, o qələbə günümüz.
Qarabağı görəndə
ruhumuz təzələnər,
Göylərdən yer üzünə,
Eləcə nur ələnər.
Bax onda qəlbimizdən kini, qəzəbi,
Çıxardıb atarıq, çürük bir diş kimi.
06.04.2018
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SİZİNÇÜN YAZIRAM ŞEİRLƏRİMİ
Bilsəm oxuyan yox, yazan deyiləm,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
Mən ki, yazdığımı pozan deyiləm,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
Sözə söz calayıb, fənd-fənd, yazıram,
Şəhər-şəhər gəzib, kənd-kənd, yazıram,
Sözü heca-heca, bənd-bənd yazıram,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
Sözdən söz çələngi toxuyun, dostlar
Siz sözü gül kimi qoxuyun, dostlar.
Sonra dostunuza oxuyun, dostlar,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
Eşidin, ay mələk üzlü gözəllər,
Saf ürəkli, şirin sözlü gözəllər,
Qara gözlü, ala gözlü gözəllər,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
Ey qoçaq oğullar, igid ərənlər,
Siz ey döyüşlərdə öndə gedənlər,
Ey mənə zəfərdən müjdə verənlər,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
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Ey qəmdən, kədərdən gözü dolanlar,
Son vida günündə, saçın yolanlar,
Ey vətən uğrunda, şəhid olanlar,
Sizinçün yazıram şeirlərimi.
05.03.2018

41

Analı dünyam

42

Etibar Vəliyev

GÖZÜ EYNƏKLİ
QADIN
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GÖZÜ EYNƏKLİ QADIN
Gözlərini görmədim,
Nə bilim, nədir adın.
Səni necə çağırım?
Gözü eynəkli qadın.
Çək eynəyi gözündən,
Baxım qara gözünə.
Durum gün qabağında,
Kölgə salım üzünə.
Dünya özü rəng alır,
Gözlərinin rəngindən,
Sən o iki dünyanı,
Al eynəyin çəngindən.
O qara eynəyində,
Dünya qara görünər.
Ağ, qara parçalanar,
Dünya para görünər.
Bəlkə eynək altında,
Dərdi pünhan çəkirsən.
Bəlkə də gözlərinin,
Yaşını gizlədirsən.
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O pünhan baxışınla,
Yandırırsan, yaxırsan.
Gözlərini görmürəm,
Bəlkə mənə baxırsan.
Bəlkə özün deyəsən,
Kimdi qohumun-yadın.
Hansı qapıya gəlim,
Gözü eynəkli qadın.
03.07.2017
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KÖNLÜNÜ ALIB GEDƏSƏN
Qarşından bir gözəl keçə,
Xəyala dalıb gedəsən.
Sonra da gül camalına,
Könlünü salıb gedəsən.
Taleyinlə barışasan,
Söhbətinə qarışasan,
Şirin-şəkər danışasan,
Könlünü alıb gedəsən.
Bəxtin açılsın, ay lələ,
Belə məqam düşməz ələ.
Söhbətin ona xoş gələ,
Yadında qalıb gedəsən.
Gəlib yanında qalasan,
Onun qadasın alasan,
İlləri yola salasan,
Sonra qocalıb gedəsən.
30.12.2017
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MƏNİ SEVƏ BİLƏRSƏNMİ
Əğər sənə könül versəm,
Məni sevə bilərsənmi?
Gah ağlasam, gah da gülsəm,
Məni sevə bilərsənmi?
Qışa bənzər yazım olsa,
Kökdən düşən sazım olsa,
Bir ədalı nazım olsa,
Məni sevə bilərsənmi?
Üzüyümə qaş bağlasam,
Gözlərimi yaş bağlasam,
Ürəyimə daş bağlasam,
Məni sevə bilərsənmi?
Mən sözə məftun adamam,
Qürurlu, mətin adamam,
Bir az da çətin adamam,
Məni sevə bilərsənmi?
Əhdim, ilqarım düz olsa,
Yaşım əlli, ya yüz olsa,
Əlim, ürəyim buz olsa,
Məni sevə bilərsənmi?
07.11.2017
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SƏNİ UNUTMAMIŞAM
Başım yaman qarışıb,
Bir az qayğılarım var.
Sağ gördüyün canımda,
Bir az ağrılarım var.
Sən ey gülüm, süsənim!
Məndən xəbərin varmı?
Sən ey məndən küsənim!
Belə küsmək olarmı?
Dərdə əsir düşəni,
Gecələr yatmamışam.
Ağrıların içində,
Səni unutmamışam.
26.07.2017
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Etibar Vəliyev
SƏN MƏNİ SEVDİNMİ
Ay mənə sevgidən yaz, deyən gözəl!
Sən məni sevdinmi, sevgidən yazım?!
Hər yersiz ədaya naz deyən gözəl,
Sən məni sevdinmi, sevgidən yazım?!
Bir xumar baxışlı, göz mənə yetər.
Sevgidən alışan, köz mənə yetər.
Bir kəlmə sevdalı söz mənə yetər,
Sən məni sevdinmi, sevgidən yazım?!
Torpaq var, gül açır daşı sevgidən.
Ağac var əyilir başı, sevgidən.
Gözlər var axıdır yaşı, sevgidən,
Sən məni sevdinmi, sevgidən yazım?!
Mənə püşk atdılar, kəndə düşmüşəm,
Burda bir gözələ bəndə düşmüşəm.
Eşqin sevdasına mən də düşmüşəm,
Sən məni sevdinmi, sevgidən yazım?!
Sənin sultan kimi taxtın yoxdu ki,
Hələ taxt qurmağa vaxtın yoxdu ki.
Sənin də sevgidə baxtın yoxdu ki,
Sən məni sevdinmi, sevgidən yazım?!
08.12.2017
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Analı dünyam
QƏDRİNİ BİLƏNİN OLA
Qocalıb ölməyə nə var,
Yolunda ölənin ola.
Can qurban etməyə nə var,
Qədrini bilənin ola.
Tox olasan, ac olasan,
Təki, başda tac olasan.
Tikəyə möhtac olasan,
Tikəsin, bölənin ola.
Sinənə dərd-qəm çökəndə,
İçini didib, sökəndə,
Hamı qaşqabaq tökəndə,
Üzünə gülənin ola.
Bir eşq ilə çağlayasan,
Qapıları bağlayasan,
Öz-özünə ağlayasan,
Göz yaşın silənin ola.
02.03.2018
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Etibar Vəliyev
SƏN HARDAN BİLƏSƏN
Gözün alışmasa, üzün yanmasa,
Sən hardan biləsən, bu sevgi nədi.
Sözün ocaq olub, közün yanmasa,
Sən hardan biləsən, bu sevgi nədi.
Hələ eşq oduna alışmağın yox,
Hələ küsməyin yox, barışmağın yox.
Hələ öz-özünə danışmağın yox,
Sən hardan biləsən, bu sevgi nədi.
Hələ vaxtsız yağan qar görməmisən,
Eşq adlı xəzinə, var görməmisən.
Hələ ki, sevdalı yar görməmisən,
Sən hardan biləsən, bu sevgi nədi.
Allahım ol dedi, olu görməsən,
Boş olan dünyanı, dolu görməsən,
Ürəkdən ürəyə yolu görməsən,
Sən hardan biləsən, bu sevgi nədi.
12.11.2017
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Analı dünyam
ÇAĞIR GƏLİM
Gağır, gəlim görüşünə,
Həsrətinə qonaq olum.
Sonra işığı söndürüm,
Gözlərində çıraq olum.
Özüm öz yolumu açım,
Sağımı-solumu açım.
Önündə qolumu açım,
Sənə isti qucaq olum.
Gəlim sizə lal-kar kimi,
Olum sənə şikar kimi,
Gizlin gəlim, aşkar kimi,
Bəd nəzərdən uzaq olum.
Aşiq olar, gül qoxuyan,
Natiq olar söz toxuyan,
İcazə ver sən oxuyan,
Kitab olum, varaq olum.
12.07.2017
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Etibar Vəliyev
BAXIM SƏNƏ
Çək pərdəni pəncərəyə,
Bir az tüldən baxım sənə.
Gülləri çək, gül üzünə,
Bir az güldən baxım sənə.
Sən naz geyin, naz bul geyin,
Güllü don al, sən gül geyin,
Balıq kimi pul-pul geyin,
Bir az puldən baxım sənə.
Bağçada güllər dərəndə,
Gülü sənə göndərəndə,
Gəlim durum pəncərəndə,
Elə çöldən baxım sənə.
Deyirsən əlimə dəymə,
Bu baldır, dilimə dəymə.
Etibar, belimə dəymə,
Onda beldən baxım sənə.
16.01.2018
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Analı dünyam
GÜLDÜRÜM SƏNİ
Söylə nədən ağladın, yaş axıtdın gözündən,
Gəl gözünün yaşını silim, güldürüm səni.
Gülüşün yoxa çıxıb, gül kimi, gül üzündən,
Bəlkə lətifə deyim, gülüm, güldürüm səni.
Gəl zarafat eyləyək, mənə atmacalar de,
Sözü sözə calayıb, mənə yapmacalar de.
Cavabı gülüş doğan, çətin tapmacalar de,
Mən də ki, cavabını bilim, güldürüm səni.
Məndən elə yol istə, o yolda səki olsun.
Məndən elə söz istə, o sözdə çəki olsun.
Elə tənlik istə ki, cavabı iki olsun,
Mən də dördü ikiyə bölüb, güldürüm səni.
İçimdə bir dalğa var, nə dənizdi, nə də göl,
De ki, ver ürəyini, de onu ikiyə böl.
De eşqimdən dəli ol, de ki, məndən ötrü öl,
Elə mən də yalandan ölüm, güldürüm səni.
06.02.2018
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Etibar Vəliyev
MƏNDƏ QALIB
Hara getdin, a zalım?
Yarağın məndə qalıb.
Saçlarına çəkdiyin,
Darağın məndə qalıb.
Ağlayıram, gülürəm,
Göz yaşımı silirəm.
Deməsən də bilirəm,
Marağın məndə qalıb.
Kor olmuşam tüstümə,
Gəl sən durma qəsdimə.
Yetən gəlir üstümə,
Sorağın məndə qalıb.
Qoy gün keçə, yazarsan,
Durub, gecə yazarsan.
Axı, necə yazarsan?
Varağın məndə qalıb.
Sənsən məni qandıran,
Qələmimi sındıran.
Sən gecələr yandıran,
Çırağın məndə qalıb.
27.10.2017
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Analı dünyam
YARAŞMIR
İçim qəm ağlayır, üzüm də gülmür.
Bizə bu ayrılıq yaraşmır, gülüm.
Sənsiz çıxan günəş, gözümə düşmür,
Bizə bu ayrılıq yaraşmır, gülüm.
Dopdolu bu dünya kəmdi gözümdə.
İçmişəm, sərxoşam, qəmdi gözüm də.
Bir az ağlamışam nəmdi gözüm də,
Bizə bu ayrılıq yaraşmır, gülüm.
Bağban vurulubdu bağ çiçəyinə,
Mahnı qoşulubdu ağ çiçəyinə.
Yenə qovuşubdu dağ çiçəyinə,
Bizə bu ayrılıq yaraşmır, gülüm.
Babamın babası Vəli gedibdi,
Atamın babası Əli gedibdi,
Ömrümə nə qaldı, əlli gedibdi,
Bizə bu ayrılıq yaraşmır, gülüm.
10.10.2017
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Etibar Vəliyev
BAĞIŞLA
Sənin görüşünə gələ bilmədim,
Bağışla gözəlim, bağışla məni.
Bəlkə də qədrini bilə bilmədim,
Bağışla gözəlim, bağışla məni.
Uğursuz yazılan baxtına görə,
Yerinə düşməyən taxtına görə,
Zamanın, amansız vaxtına görə,
Bağışla gözəlim, bağışla məni.
İlahidən gələn vergiyə görə,
Yaza bilmədiyim dərgiyə görə.
Verə bilmədiyim sevgiyə görə,
Bağışla gözəlim, bağışla məni.
Günahın hamısı məndə deyil ki,
Günah zamandadı, səndə deyil ki,
Etibar günahsız bəndə deyil ki,
Bağışla gözəlim, bağışla məni.
12.09.2017
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Analı dünyam
NAZIN MƏNƏ GEC ÇATIR
Dedin məktub yazmışam,
Yazın mənə gec çatır.
Naz edib, gec yazırsan,
Nazın mənə gec çatır.
Yaz, yazmağın yaxşıdı,
Naz yazmağın yaxşıdı.
Az yazmağın yaxşıdı,
Azın mənə gec çatır.
Əllərindən tanıdım,
Dillərindən tanıdım,
Tellərindən tanıdım,
Sazın mənə gec çatır.
30.01.2018
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Etibar Vəliyev
SEVGİ
Allahım, mənə səbr ver!
Qanmıramsa qandır məni.
Cəhənnəm odu yerinə,
Eşq odunda yandır məni.
Qələmi ver, taleh yazım.
Tellərini dən-dən çəkim.
Onu qəmdən azad edim,
Elə nazını mən çəkim.
Göylərdən baxanda bu yer,
Sevgiyə məlhəm yeridi.
Bu eşq, bu sevgi olmasa,
Dünya cəhənnəm yeridi.
Sevgi şirindi-acıdı,
Kimsə eşitmir ahımı.
Əgər sevmək günahdırsa,
Mələk yazsın günahımı.
01.08.2017
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Analı dünyam
BU SEVGİ
Bu ki, eşq ilahəsidi,
Gözlərimin qarəsidi,
Dərdlərimin çarəsidi,
Bu sevgi məlhəmdi mənə.
Ölən deyil, əzası yox,
İbadətdi, qəzası yox.
Qiyamətdə cəzası yox,
Bu sevgi məlhəmdi mənə.
Leyli nədi, Əsli nədi,
O da dəli divanədi,
Bu sevgi bir xəzinədi,
Qızıldı, dirhəmdi mənə.
Mən göy deyim, mən yer deyim,
Bədahətən şeir deyim,
Allahım, izin ver deyim!
Bu sevgi əlhəmdi mənə.
05.06.2017
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Etibar Vəliyev
SƏN DEMƏDİNMİ
Mən sənə söylədim, gəl, qadan alım,
Al canım, al canım sən demədinmi?
İlk dəfə mən dedim qurbanın olum,
Ol canım, ol canım sən demədinmi?
Sənə namə yazdım, çatıbsa gəlim.
Ay çıxır, günəş də batıbsa gəlim.
Dedim ki, qonşular yatıbsa gəlim,
Gəl canım, gəl canım sən demədinmi?
Dedim xəbər edim, əvvəl zəng çalım,
Gəlim can evinə, candan can alım.
Dedim ki, bu gecə yanında qalım,
Qal canım, qal canım sən demədinmi?
Səninlə imana gəlsəm, yaxşıdı.
Sevgimi səninlə bölsəm, yaxşıdı.
Dedim qucağında ölsəm, yaxşıdı,
Öl canım, öl canım sən demədinmi?
03.08.2017
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Analı dünyam
OYNAT MƏNİ
Göz-qaş elə oynayım,
Göz ilə oynat məni.
Gördün ki, oynamıram,
Söz ilə oynat məni.
Gözlərimi süz danış,
Çalış üzbəüz danış,
Yalan demə, düz danış,
Düz ilə oynat məni.
Sən əvvəl sevirəm de,
Qoy bir az can verim, de
Sonra da sevmirəm de,
Köz ilə oynat məni.
22.05.2017
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Etibar Vəliyev
BU GECƏ
Sən Allah, bu gecə üz vurma mənə,
Mən sənə bu gecə şeir yazmaram.
Bu gecə canımı verərəm sənə,
Mən sənə bu gecə şeir yazmaram.
Bu gecə yanında oturacağam,
Bu gecə ətrini qoxuyacağam,
Bu gecə mən səni oxuyacağam,
Mən sənə bu gecə şeir yazmaram.
Hər sevən aşiqin öz dərdi olur,
Alışan ürəyin, köz dərdi olur,
Nitqi tutulanın, söz dərdi olur!
Mən sənə bu gecə şeir yazmaram.
Göydən yerə enmiş, sehir kimi gəl,
Bəxtimə yazılmış, xeyir kimi gəl,
Elə mən yazdığım, şeir kimi gəl,
Mən sənə bu gecə şeir yazmaram.
Söndür işıqları, çırağın olum,
Mən qorxu götürən, çıldağın olum,
İzin ver, bu gecə qonağın olum,
Mən sənə bu gecə şeir yazmaram.
19.05.2017
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Analı dünyam
GƏLƏRSƏNMİ
Ürək pir yeri, ocaqdı,
Ziyarətə gələrsənmi?
Ora cəsarət yeridi,
Cəsarətə gələrsənmi?
İlmədi, toxuyan gərək,
Ətirdi, qoxuyan gərək,
Kitabdı, oxuyan gərək,
Qiraətə gələrsənmi?
Özü sətir altındadı,
Közü sətir altındadı,
Sözü sətir altındadı,
Siyasətə gələrsənmi?
Saat ləngdi, an oynayır
Ürək çoşur, can oynayır,
Qan qaynayır, qan oynayır,
Ziyafətə gələrsənmi?
Dörd yolu, dörd baxışı var
Girişi var, çıxışı var,
Dərd ovudan naxışı var,
Şikayətə gələrsənmi?
17.08.2017
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Etibar Vəliyev
ALLAHDAN İSTƏYİN
(Oğlum Vəlinin toy şənliyində təbrik şeirim)
Bu taxt ki var mən qurmuşam, bəxti Allahdan
istəyin
Bu sevgidə sultan olun, taxtı Allahdan istəyin.
Siz bir ömür qoşa olun, vaxtı Allahdan istəyin.
İgid oğlum, gözəl qızım, sizin başınıza dönüm!
Siz can deyib can eşidin, can deyəndə can gələcək.
Bəy evinə bəy gələcək, ya sultan, ya xan gələcək.
Allahım da sevinəndə, mələk yanbayan gələcək.
İgid oğlum, gözəl qızım, sizin başınıza dönüm!
Sevgi hörmətə bağlıdı, əli əldə tutub gedin.
Danışanda səbr eləyin, sözü dildə tutub gedin.
Sevgi nəğməsin oxuyun, səsi zildə tutub gedin
İgid oğlum, gözəl qızım, sizin başınıza dönüm!
Ömrün payız çağı olur, yayı gözəl, yazı gözəl
Bir almanın iki üzü, yarısının nazı gözəl.
Qismət ilahidən gəlir, Allah yazan yazı gözəl.
İgid oğlum, gözəl qızım, sizin başınıza dönüm!
27.08.2017
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Analı dünyam
QIZIMIZ GƏLİN KÖÇÜR
(Qızını gəlin köçürməyə hazırlaşan analar üçün)
Allah, sənə çox şükür,
Qızımız gəlin köçür.
Bu gündən bəxt evinə,
Qızımız gəlin köçür.
Nişan üzüyün taxın,
Əlinə xına yaxın.
Baxın a dostlar, baxın,
Qızımız gəlin köçür.
Güldən çələng toxuyun,
Ətir səpin, qoxuyun,
Şən mahnılar oxuyun,
Qızımız gəlin köçür.
Köçüb gedər sonalar,
Abad olar xanalar,
Oynayın, ay analar.
Qızımız gəlin köçür.
Elçi gələ sevinə,
Qızlar belə sevinə.
Sevdiyi yar evinə,
Qızımız gəlin köçür.
14.11.2017
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Etibar Vəliyev
VURULMUŞAM
Saçımı dənə-dənə, dən-dən ağardır zaman.
Qarası gedir deyə, ağına vurulmuşam.
Bir zamanlar gənc idim, gözələ bənd olardım,
Mən indi bu ahıllıq çağına vurulmuşam.
Gözəldə gül yanağı, ağ bənizi sevərdim.
Gözələ söz deməkdə, mən pəhrizi sevərdim.
Sahil boyu gəzərdim, lal dənizi sevərdim.
İndi təpəyə çıxıb, dağına vurulmuşam.
Qalmışam bu qovhaqov, çəkhaçəklər içində,
Arı da bal toplayır, tər ləçəklər içində.
Bir gözəli görmüşəm, gül-çiçəklər içində,
Girmişəm bağçasına, bağına vurulmuşam.
Gəzirəm vətənimi şimalı-şərqi gözəl.
Cənnətdir hər tərəfi cənubu, qərbi gözəl.
Doqquz iqlim tipi var, onların fərqi gözəl,
Soluna vurulmuşam, sağına vurulmuşam.
21.04.2017
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Analı dünyam
GƏLİR
Məqamdı o taxt dediyin,
Bir andı o vaxt dediyin,
O qismət, o baxt dediyin,
Gələndə naxışla gəlir.
Daranacaq, tel dediyin,
Gəlsə külək, yel dediyin,
Sənin leysan, sel dediyin,
Gələndə yağışla gəlir.
Zərrə olub işıq saç ki,
Bir məzluma qucaq aç ki,
Sən ahdan-nalədən qaç ki,
Səadət alqışla gəlir.
Gözəllər sözə bənd olur,
Eşq adlı közə bənd olur.
Aşiqlər gözə bənd olur,
Sevgi də baxışla gəlir.
28.06.2017
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Etibar Vəliyev
ALLAH TƏKDİ
Mən çoxdan dərk etmişəm, Allahın təkliyini,
O necə tək yaşayır, hələ dərk etmirəm ki.
Allah necə yaradıb o adəm övladını,
Əvvəlini öyrəndim, sonu dərk etmirəm ki.
İlk səmavi kitablar, «Zəbur», «Tövrat», «İncil»di,
Allahın son deyimi, «Qurani-Kərim»dədi.
Dörd müqəddəs kitabda deyilir, Allah təkdi,
Allahın böyüklüyü elə təkliyindədi.
26.01.2018
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Analı dünyam
MƏNİ
Nə daşam, nə dəmirəm,
Nə at, nə ərit məni.
Eşqinlə dilə gəldim,
Sevginlə kirit məni.
Eşq adlı tacım səndə.
Şirinim-acım səndə,
Mənim əlacım səndə,
Ölüyəm, dirilt məni.
Söz de, söz al dilimdən,
Soruş məni elimdən.
Sən Allah, tut əlimdən,
Uşaqtək yerit məni.
Gündüzəm, gün kimiyəm.
Ağappağ yun kimiyəm,
Narınam, un kimiyəm,
Ələkdə arıt məni.
24.07.2017
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Etibar Vəliyev
FİDANIM
Mənim ilk nəvə payım,
Fidanım, ay Fidanım.
Sən ey günəşim, ayım,
Fidanım, ay Fidanım.
Anan-atan xoşhaldı,
Deyirlər bu qız, baldı.
Üzündə o nə xaldı?
Fidanım, ay Fidanım.
Nənən deyir qadası,
Baxışın can alası.
Babanın gül balası,
Fidanım, ay Fidanım.
Mənim görən gözümsən,
Ürəyimsən, özümsən.
Sən, ən şirin sözümsən,
Fidanım, ay Fidanım.
Gələn ilinə qurban
Sevən elinə qurban.
Dil aç, dilinə qurban,
Fidanım, ay Fidanım.
30.10.2017
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Analı dünyam
BALADAN ŞİRİN
Tanrı verən qismətə bax,
Elimizin şad günüdür.
Bir babanın ad günündə.
Bir nəvənin ad günüdür.
Oxşarıdır göydə ayın,
Gülüşü bir inci olur.
İlahidən gələn payın,
Bir ömür sevinci olur.
Atalar elə düz deyib,
“Balalar baldan şirindi”.
Mən indi bildim, nəvələr
Vallah baladan şirindi.
Bizim evdə pir yeri var,
Bir mələk var ocağımda.
Baxın, balaca görünür,
Dünya mənim qucağımda.
16.05.2017
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Etibar Vəliyev
BAĞIŞLA
İlahi, sən mənim günahlarımı,
Gözlərimdən axan, yaşa bağışla.
Gözümdə günahlı baxışlarımı,
Günahsız kipriyə, qaşa bağışla.
Bircə sən görürsən bu ahlarımı,
İrili-xırdalı günahlarımı,
Hələ açılmayan sabahlarımı,
Kəbədə o qara daşa bağışla.
İlahi, qəbul et ibadətimi,
Adınla başladım tilavətimi.
Arada etdiyim qəbahətimi,
Sənə səcdə edən başa bağışla.
30.05.2017
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Analı dünyam
GƏLİR
Başım haqqı başımda, qara telim ağarıb,
Nə olsun, qocalığı boynuma almıram ki.
Harda gözəl görürəm, baxıram gül üzünə,
Sonra ötüb keçirəm, yanında qalmıram ki.
Üzümüzə gözəllik, vallah gözəldən gəlir
Könlümüzün qidası şeir, qəzəldən gəlir.
Köz ürəkdə alışır, istisi əldən gəlir.
Əlim soyuq olanda, mən də əl çalmıram ki.
Daha çubuqlar uçmur, daha sehri qalmayıb,
Dəli olan Məcnundan, Kərəm geri qalmayıb.
İçim dolub eşq ilə, daha yeri qalmayıb,
Kinə kinli baxıram, içimə salmıram ki.
Gah çoşur, gah çağlayır, o gələndə lal gəlir
Şirin gəlir, şəkərdi, elə bil ki, bal gəlir.
Söz üçün gəzmirəm ki, elə dalbadal gəlir
İlham pərim gələndə, xəyala dalmıram ki.
14.08.2017
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SAXLAMIŞAM
Sən Allah, üz vurma dönən deyiləm,
Yetər ki, bu qədər ağlamışam mən.
Bir də oxumaram o varaqları,
Daha o kitabı bağlamışam mən.
Sən iki hecalı söz kimi gəldin
Məni ovsunlayan göz kimi gəldin,
İçimə girəndə, köz kimi gəldin,
Eşqinlə qəlbimi dağlamışam mən.
Daha xəstə olub, naxoşlamıram
Daha əl çalmıram, alqışlamıram.
Hələ də özümü bağışlamıram,
Niyə dəniz kimi çağlamışam mən?
Biz boşa vermişik illərimizi
Acılı-şirinli günlərimizi,
Səninlə əkdiyim güllərimizi,
Səndən bir xatirə saxlamışam mən.
29.11.2017
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Analı dünyam
YANDIRIR
Yolum üstə qalma, gözəl
Gəl canımı alma, gözəl.
Məni oda salma, gözəl,
Közün yandırır adamı.
Bu nə şimşək, bu nə yağış,
Bu nə dondu, bu nə naxış.
Bu nə duruş, bu nə baxış,
Gözün yandırır adamı.
Bax, gəlibdi yaz dediyin,
Əda, işvə, naz dediyin,
Naz eyləyıb, az dediyin,
Sözün yandırır adamı.
08.04.2018
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Etibar Vəliyev

DÜNYA YAMAN
SOYUQ OLUB
77

Analı dünyam
DÜNYA YAMAN SOYUQ OLUB
Bu göyün üstün kim deşib?
Dünya yaman soyuq olub.
Bəlkə də iqlim dəyişib,
Dünya yaman soyuq olub.
Bu yerin altı-üstü var
Elə bil göydə tüstü var,
Baxma, günəşdə isti var,
Dünya yaman soyuq olub.
Gözlər göz yaşdan soyuyur
Qardaş qardaşdan soyuyur,
Dünya o başdan soyuyur,
Dünya yaman soyuq olub.
Zaman hər teli daramır
Qohum qohuma yaramır.
Qonşu qonşunu aramır,
Dünya yaman soyuq olub.
Yuxu deyil, röya deyil,
Xəyal deyil, xülya deyil.
Bu, əvvəlki dünya deyil,
Dünya yaman soyuq olub.
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Məzarın zəhmi azalıb
İdrakın fəhmi azalıb.
İnsanın rəhmi azalıb,
Dünya yaman soyuq olub.
Həm əyri, həm də düz gördüm
Neçə həyasız üz gördüm.
Əl verən əli buz gördüm,
Dünya yaman soyuq olub.
Nədən bu halət pozulub?!
Yerdə ətalət pozulub.
Bəlkə ədalət pozulub?!
Dünya yaman soyuq olub.
24.11.2017
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Analı dünyam
DÜNYA GÖZÜM BOYDADI
İçimdə bir mən yatır,
O mən, özüm boydadı.
Dünya gördüyüm boyda,
Dünya, gözüm boydadı.
Tarda muğam, şur yanır,
İçimdə bir nur yanır.
Baxma, odum gur yanır,
Yaram közüm boydadı.
Dağlar düzdən yuxarı,
Şaxta buzdən yuxarı.
Səbr üzdən yuxarı,
Səbrim dözüm boydadı.
Bu dünya özü boyda
Ocağı, közü boyda.
Hər adam sözü boyda,
Boyum sözüm boydadı.
25.12.2017

80

Etibar Vəliyev
SAXLADIM
Onsuzda öyrəşmişəm, yavan çörək yeməyə
Tamahımı öldürüb, özümü tox saxladım.
Mən də tərəfdarıyam çox şeyi tən bölməyə.
Çörəyimi böləndə, dostuma çox saxladım.
Zalım zülm eliyəndə, məzlum səbr etdi, dözdü
Mən də zora qarşıyam, mənim silahım sözdü.
Söz var nizədi, oxdu, söz var alovdu- közdü,
Yayı düşmənə verdim, özümdə ox saxladım.
Sən də sözə söz cala, bu ilmə, bu oyuğun
Cana faydası olur, həm isti, həm soyuğun.
Bəsləyib böyütdüyüm, dən verdiyim toyuğun,
Yumurtasın götürdüm, falını lox saxladım.
Axirətə ağladım, dünya malına güldüm
Əlimə nə gəldisə pay verdim, ya da böldüm.
Miras da saxlamadım, dedim ki, bəlkə öldüm,
Bir dərdimi bölmədim, əritdim, yox saxladım.
22.11.2017
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Analı dünyam
GÖZ YAŞI
Gözümdən axan göz yaşı,
Dəyanətin göz yaşıdı.
Mənim qorxduğum göz yaşı,
Xəyanətin göz yaşıdı.
Bu öz ömrüm, bu öz yaşım
Sonda nələr çəkər başım.
Axıtdığım, bu göz yaşım,
Qiyamətin göz yaşıdı.
Xəbərdaram o halətdən,
Tər tökəcək xəcalətdən.
Allah deyən qiyamətdən,
Əlamətin göz yaşıdı.
Dedim ki, sevinci dadım,
Gəlmişdi qohumum, yadım.
Bir az da toyda oynadım,
Ziyafətin göz yaşıdı.
Bu dünyaya bel bağladım,
Ha oynadım, ha çağladım.
Əzab evində ağladım,
Zəlalətin göz yaşıdı.
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Etibar Vəliyev
Ürəyim xal-xal olunub
Başıma sığal olunub.
Torpağım işğal olunub,
Xəcalətin göz yaşıdı.
09.09.2017
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Analı dünyam
MƏNƏ QƏM DÜŞƏR
İnanmırsan yenə püşk at,
Mənə qəm düşər, qəm düşər.
İki əldə iki püşkdən,
Biri kəm düşər, kəm düşər.
Bir əlimi bağlayaram
Birin açıq saxlayaram.
Kədər gəlsə, ağlayaram,
Gözə nəm düşər, nəm düşər.
Tapmaca ver, tapasıyıq
On bir dost ver, on bir qayıq.
Biri sərxoş, onu ayıq,
Mənə dəm düşər, dəm düşər.
Çox görmüşəm hoppaları,
Göydə ulduz topaları.
Sənə “İliç” lampaları,
Mənə şəm düşər, şəm düşər.
Üstü açıqdır bu yerin,
Mənə də burda yer verin.
Mənimçün tikilən evin,
Damı ləm düşər, ləm düşər.
04.09.2017
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Etibar Vəliyev
***
Oda-alova düşdüm,
Yanar köz dəyib mənə.
Hansı gözə tuş gəldim,
Hansı göz dəyib mənə?!
Soba yandı, köz atdı,
Gözəl gördü, göz atdı.
Biri mənə söz atdı,
Bəlkə söz dəyib mənə.
10.02.2018
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Analı dünyam
BAŞA SAL
Molla qardaş, neyləyim, bu avam başa düşmür,
Bəlkə ərəb dilində, başa düşər, başa sal.
Nə tamam başa düşür, nə davam başa düşmür,
Bəlkə ərəb dilində başa düşər, başa sal.
Harda muğam eşidir, deyir ki, zümzümədi,
Əlimdə Quran görüb, deyir ki, tərcümədi.
Deyir ki, ərəblərdə bazar günü cümədi,
Bəlkə ərəb dilində başa düşər, başa sal.
Deyirəm bu daş-qaşdı, deyir qaş, daşa düşmür,
Ona göz-qaş edirəm, deyir göz, qaşa düşmür.
Vallah ana dilində deyirəm, başa düşmür,
Bəlkə ərəb dilində başa düşər, başa sal.
Sıxlıqdan əsib gələn, külək nədi, yel nədi,
Məsafə tanımayan, dalğa nədi, tel nədi.
Bu avam hələ bilmir isim, sifət, fel nədi,
Bəlkə ərəb dilində başa düşər, başa sal.
Dedim ərəblər gəlib, burda ova gedirlər
Ceyran ovlamaq üçün, qovhaqova gedirlər.
Burda günaha batıb, od-alova gedirlər,
Bəlkə ərəb dilində başa düşər, başa sal.
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O şəxsdə iman olar, qana vətən sevgisin!
O şəxs vətəndaş deyil, dana vətən sevgisin.
Bəlkə sən anladasan, ona vətən sevgisin,
Bəlkə ərəb dilində başa düşər, başa sal.
02.02.2018
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Analı dünyam
QONAĞAM
Mənim arxamda kimsə yox,
Özüm arxayam, dayağam.
Dostun mərdi- namərdi var,
Odur yatmıram, oyağam.
Yağış yağar, izlər itər
Sən adil ol, mənə yetər.
Ot kökü üstündə bitər,
Odur ağsaqqal sayağam.
Hərə bir donda öləcək,
Doqquzda, onda öləcək.
Ümidim sonda öləcək,
Zülmətdə yanan çırağam.
Sonu de, əvvəli demə
Ay ləli, ay ləli demə.
Sən dostuma dəli demə,
Mən də onunla ayağam.
Əl tutmaq Əlidən qalıb,
Soy adım Vəlidən qalıb.
Dörd ilim əllidən qalıb,
Bir gün gedəsi qonağam.
21.08.2017
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YOXDU Kİ
Bir gün məzarım qazılar
Qəbrimin daşı yoxdu ki.
Ya gec gələr, ya tez gələr,
Ölümün yaşı yoxdu ki.
Ölümü yaşda arama,
Yaşımı başda arama,
Başımı daşda arama,
Baş daşın, başı yoxdu ki.
Torpaq haqdı, can suludu,
Hər kim ölümün quludu.
Ölüm də haqqın yoludu,
Bu yolda naşı yoxdu ki.
Nəhs dedim, kəmimi çözün,
Açmışam bəsirət gözün.
Göz-qaş ilə gələn sözün,
Kirpiyi, qaşı yoxdu ki.
28.07.2017
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Analı dünyam
GÖRÜŞƏRİK
Sən vəzifə başında, sənin yerin kürsüdü,
İndi vaxtın yoxdusa, düşəndə görüşərik.
Sən yeyən quzu əti, məndə xiyar-turşudu,
Qazanım ocaq üstə, bişəndə, görüşərik.
Allah sınağa çəkər, bir gün ruzi yetirər,
Kim özünə gələcək, kim özünü itirər.
Bir gün leysan olacaq, sel gələr, çöp gətirər,
Hələ çaya su gələr, daşanda görüşərik.
Hələ kalsan qadası, hələ bişməyin qalıb
Hələ yetişməmisən, hələ düşməyin qalıb.
Hələ sənə köp gəlir, hələ şişməyin qalıb,
Bir gün qarnın şar kimi, şişəndə görüşərik.
Dünən qohumlarını, indi də dost danırsan.
Mən bilirəm kimlərə əyilib, qatlanırsan.
Dövran sənindir qağa, hələ ki, atdanırsan,
Bir gün gələr, donbalağ aşanda görüşərik.
17.03.2018
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DÜNYA
Uğur qazanmaq olmaz, fərasətin olmasa,
Yara nədir bilməzsən, xəsarətin olmasa.
Bəlaləri aşmazsan, cəsarətin olmasa,
Bu dünya zor yeridi, dünya dözüm yeridi.
Boğulanda tutacaq, samana güman yoxdu,
Əməli saleh olun, yamana güman yoxdu.
Bir gün ömür bitəcək, zamana güman yoxdu,
Bu dünya zor yeridi, dünya ölüm yeridi.
Bu yerdə dərdə düşüb, qora düşən adam var
Dünya hörümçək toru, tora düşən adam var.
Haqq yolunda vuruşan, zora düşən adam var,
Bu dünya zor yeridi, dünya dözüm yeridi.
Dil çıxarır, yalvarır, bulağını kəsəndə,
Sanki başı kəsilir, ulağını kəsəndə,
Erməni ulağ olur, qulağını kəsəndə,
Bu dünya zor yeridi, dünya çözüm yeridi.
25.03.2018
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Analı dünyam
AĞLADIR
Vaxtı əldən vermişəm,
Zaman məni ağladır.
Yaxşıya gülümsədim,
Yaman məni ağladır.
Gəlin könlümü alın,
Bir az yanımda qalın.
Qəmliyəm, segah çalın,
Kaman məni ağladır.
Sözlə çələng toxudum,
Qəm çiçəyin qoxudum,
Aman-aman oxudum,
Aman məni ağladır.
Köməyinə çatdığım,
Günahına batdığım,
Batanda əl atdığım,
Saman məni ağladır.
Mən də salam əhliyəm.
Şirin kəlam əhliyəm.
Vallah islam əhliyəm,
Şaman məni ağladır.
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Pirə, ocağa getdim
Arzu-niyyətə yetdim.
Bir dəfə şübhə etdim,
Güman məni ağladır.
05.10.2017
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Analı dünyam
YERİ DEYİL
Gedib torpaq almısan, dağ salmısan şəhərdə,
Tərəvəz də əkmisən, tağ salmısan şəhərdə.
Kənddən ağac gətirib, bağ salmısan şəhərdə,
Orda hər ağac bitməz, ora bağ yeri deyil.
Dənizdə ev tikməyi, şəhərdə dəbə salma,
Sən dənizə daş töküb, evinə ləpə salma.
Dağdan torpaq daşıyıb, şəhərdə təpə salma,
Qum təpəni götürməz, ora dağ yeri deyil.
Kim deyir pulun yoxdu, kim deyir ac qalmısan,
Ölüm haqdı eşidib, haqq verib, yer almısan.
Özünə məzar qazıb, çəpərə də salmısan,
Ora ölü yeridi, ora sağ yeri deyil.
Hər bir yanan çırağın, bir gün sönən günü var,
Göydə dolan buludun, yağış tökən günü var.
Dünyanın üzü bozdu, üzü dönən günü var,
Dünya zarafat yeri, dünya lağ yeri deyil.
17.02.2018
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İNDİ ŞAİR DEYİLƏM
İndi şair deyiləm, çün yazıb bitirmişəm
Ay qardaş, mən şeiri yazanadək şairəm.
İlham pərimi tapıb, özümü itirmişəm,
Söz gəzib, söz bağında, azanadək şairəm.
Açmasını siz verin, çözün mənim sözümü,
Sözümdə qüsur varsa, pozun mənim sözümü.
Ozandan od almışam, yozun mənim sözümü,
Mən ozandan sonrayam, ozanadək şairəm.
Bilirəm harda daxma, harda imarət gərək
Harda susmaq gərəkdi, harda cəsarət gərək,
Harda yazmaq gərəkdi, harda ibadət gərək,
Namaz vaxtı qulam mən, azanadək şairəm.
Tum yerinə torpağa, əkin mənim sözümü,
Çıxardın tərəziyə, çəkin mənim sözümü,
Kiçildə bilməz qərəz, nə kin, mənim sözümü,
Tənqidçilər sözümü yozanadək, şairəm.
Ömrümün bəyazlığı, qara telə yazılıb
Təbimin coşqunluğu axan selə yazılıb.
Bəxtim belə yazılıb, yazım belə yazılıb,
Allahım yazdığını pozanadək, şairəm.
22.02.2018
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Analı dünyam
ÇÖRƏK VERDİKLƏRİM
Mən ürəyə baxıram, cibə baxan deyiləm,
Sözü üzə deyirəm, qara yaxan deyiləm.
Mən verdiyim çörəyi, başa qaxan deyiləm,
Mənə naxələf çıxan, çörək verdiklərimdi.
Mənə «atam» dedilər, imkanımı görənlər,
Üz-gözümü öpdülər, qapımızdan girənlər.
Dostuma-düşmənimə hər sirrimi verənlər,
Özümə yaxın bilib, ürək verdiklərimdi.
Mələk cildində olur, fitnə-fəsad quranlar,
İndi başda oturub, qulluğumda duranlar.
Mənim arxama keçib, kürəyimdən vuranlar,
Arxasında durduğum, kürək verdiklərimdi.
Dost bildim, düşmən oldu, qabağıma çıxanlar
Əl verdim, əl vermədi, əllərimi sıxanlar.
Mənə badalaq vurub, üzü üstə yıxanlar,
Yıxılanda əl verib, dirək verdiklərimdi.
12.02.2018
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BU ŞƏHƏRDƏ
Mənim bu şəhərdə xatirələrim,
İzi silinməyən yaddaşım qalıb.
Mənim bu şəhərdə, bir gözəl üçün,
Gözümdən tökdüyüm göz yaşım qalıb.
Bağladım vətənə, yurda sevgimi
Saxladım işıqda, nurda sevgimi.
Pünhan saxlamışam, burda sevgimi,
Mənim bu şəhərdə sirdaşım qalıb.
Kimsəyə demədim ağrı-acımı,
Burda saxlamışam, mən baş tacımı.
Anamtək sevirəm, mən öz bacımı,
Mənim bu şəhərdə qardaşım qalıb.
06.12.2017
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Analı dünyam
SÖZÜMÜ ÜZƏ DEYƏRƏM
Sətiraltı söz demərəm,
Sözümü üzə deyərəm.
Sənə deyəsi sözüm var,
Gəlsən üz-üzə, deyərəm.
Mən çörəyi başa qaxmam,
Mənim evim, mənim daxmam.
Söz deyəndə yerə baxmam,
Durub göz-gözə deyərəm.
Mən coşsam, dözüm yanacaq,
Odlansam, közüm yanacaq.
Bilsəm ki, sözüm yanacaq,
Ocağa, közə deyərəm.
Daş-dəmirə dəyən sözü,
Demərəm baş əyən sözü.
Buz adama deyən sözü,
Şaxtaya, buza deyərəm.
Nadan ilə danışmaram,
Hər işinə qarışmaram.
Yalan ilə barışmaram,
Düzünü düzə deyərəm.
24.01.2018
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ŞÜKÜR
Bilirəm, bu dünya yalan dünyadı,
Olanımız budur, yalana şükür.
Bu gəlimli, bu gedimli dünyada,
Gedən gedəsidir, qalana şükür.
Gah bəmdi, gah zildi, ünümə baxın
Arxada iz qoydum, önümə baxın.
Acılı-şirinli, günümə baxın,
Məni də bu günə salana şükür.
Həqiqəti danıb, yalana düşdük
Nə fərqi kim satdı, alana düşdük.
Qovdular, sıxdılar, dalana düşdük,
Yerimiz dar oldu, dalana şükür.
Bu bəşər Allahın kəramətidir
Axirət də onun zəmanətidir.
Canımız Allahın əmanətidir,
Mənim də canımı alana şükür.
22.01.2017
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Analı dünyam
TUTURAM
Bərəmi açıq qoymuşam,
Bəndimi seldə tuturam.
Dənizə girmək yasaqdı,
Balığı lildə tuturam.
Yer şumlayıb, yer əkirəm,
Dərdin alım ver, əkirəm.
Yükümü özüm çəkirəm,
Şələmi beldə tuturam.
Hər çal-çağır şənlik deyil,
Hər toplama tənlik deyil.
Atmacalar mənlik deyil,
Mən sözü dildə tuturam.
Səndə yoxsa səs, oxuma,
Qəm oxuma, nəs oxuma.
Bəm oxuma, pəs oxuma,
Mən səsi zildə tuturam.
Mənimlədi qara çuxam,
Bu gün varam, sabah yoxam.
Gözü toxam, nəfsi toxam,
Orucu ildə tuturam.
17.07.2017
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OYNADIRAM
Mənim də öz dünyam var,
Oxunu oynadıram.
Mən özüm oynayanda,
Çoxunu oynadıram.
Kara gəlməz karsızın,
Dinsizin, imansızın.
Varı olan arsızın,
Yoxunu oynadıram.
Yetim malı yeyənin,
Üzə maska geyənin,
Gözüm toxdu deyənin,
Toxunu oynadıram.
Ac olub, tox gələnin,
Üstümə çox gələnin.
Yetənə xox gələnin,
Xoxunu oynadıram.
28.09.2017
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GECƏLƏR UZUNDU
İlimiz dörd fəsil, yayı çox deyil,
Ömrün bizə düşən payı çox deyil.
Bu xoşbəxt günlərin sayı çox deyil,
Hara tələsirsiz, səbr edin, dözün,
Gecələr uzundu, gecələr uzun.
Bu məclis al-əlvan, rəngi sayrışın,
Üzü gülümsəyir dostun-tanışın.
Oynayın, sevinin, gülün-danışın,
Sağlıq demək üçün badələr süzün,
Gecələr uzundu, gecələr uzun.
Qədəri faydadı, cana hər şeyin.
Hər nazi-nemətdən nuş edin, yeyin.
Xoş sözlər söyləyin, təbriklər deyin,
İndi məqamıdı söhbətin, sözün,
Gecələr uzundu, gecələr uzun.
Hiss etdim aşpazın hərəkətindən,
Kababı çəkibdir quzu ətindən.
Allahın verdiyi bərəkətindən,
Gətirin süfrəyə nemətlər düzün,
Gecələr uzundu, gecələr uzun.
14.12.2017
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DÜNYA
Hər kim onun qonağıdı,
Bu dünyadan baş açmadım.
Dünya qonaq otağıdı,
Bu dünyadan baş açmadım.
Gah yüyürdüm, gah da durdum,
Yaxşı-yaman ömür sürdüm,
Neçə-neçə tənlik qurdum,
Bu dünyadan baş açmadım.
Qaranlıqdan qaça bildim
İşıq kimi saça bildim.
Qapısını aça bildim,
Bu dünyadan baş açmadım.
Dünya daşıma dolaşıb
Gəlib yaşıma dolaşıb.
İpi başıma dolaşıb,
Bu dünyadan baş açmadım.
21.12.2017
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TƏBİBƏ DE
Xalqın gözü tərəzi,
Gəl burax bu qərəzi.
İçindəki mərəzi,
Təbibə de, təbibə.
Bəxtinə qəm düşübsə,
Gözünə nəm düşübsə,
Qismətin kəm düşübsə,
Həbibə de, Həbibə.
İçində közün varsa,
Məqamda gözün varsa,
Ağaya sözün varsa,
Naibə de, naibə.
20.10.2017
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MƏNİM DOSTLARIM
Gündüzlər günəş kimi, gecələr ay kimidi
Gözümə işıq saçan, nurdu mənim dostlarım.
Dünya malı nədir ki, yoxdu onun qiyməti,
Qızıldı, ləl kimidi, dürdü mənim dostlarım.
Mən də qiymət qoymuşam, başımda ağ dənimə.
Xəyanət etməmişəm ortağıma, tənimə.
Xoş günümdə gəldilər, ad günümdə şənimə,
Neçə-neçə məclisi, qurdu mənim dostlarım.
Dar günümdə mənimlə yol getdi, səfər etdi
Düşmənlə aramızda daş hördü, çəpər etdi.
Mənə zərbə gələndə, sinəsin sipər etdi,
Arxamda da dağ kimi, durdu mənim dostlarım.
Şux görünür qaməti, boyu uca, bəstədi.
Tayları yox, təkdilər, yığışanda dəstədi.
Hər biri söz sərrafı, hərəsi bir səsdədi,
Segahdı, çahargahdı, şurdu mənim dostlarım.
22.12.2017
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DƏRD
Arada dərd gəlsə, adam çəkər də
Mən dərdin əlindən batıb gedirəm.
Əfi ilan kimi üstümə gələn,
Dərdi qabağıma qatıb gedirəm.
Dərd mənim ömrümü verdi bada ki
Kimə dərd verdim ki, o da dada ki.
Dərd mənim sonuma çatıb, ya da ki,
Mən dərdin sonuna çatıb gedirəm.
Dərd mənim qardaşım, dərd mənim bacım,
Dərd mənə ötrülən zəhərim, acım.
Dərd könül evində, başımda tacım,
Çıxmışam, o taxtda yatıb gedirəm.
Sel istədim, sel dərdimi aparsın
Yel istədim, yel dərdimi aparsın.
Aman Allah sil dərdimi, aparsın,
Gedirəm, dərdimi atıb, gedirəm.
Bu dərd namərd kimi kəsdi önümü
Vəfasız dünyanın sonu budumu?
Mən dərd bazarında qalan ömrümü,
Dəyər-dəyməzinə satıb gedirəm.
19.10.2017
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KÖHNƏ KİŞİLƏR
Kişilər fikirləşib, sonra da söz deyiblər,
Sözləri muncuq kimi, düzüb köhnə kişilər.
Əvvəl əhd eyləyiblər, sonra çörək kəsiblər,
Dost yolunda cəfaya, dözüb, köhnə kişilər.
Ağlı-kamalı olsun, varlı olmaq şərt deyil
Kişi kasıb da olar, kasıb olmaq dərd deyil.
O vaxt da namərd olub, görəndə ki, mərd deyil,
Onunla haqq-salamı, pozub, köhnə kişilər.
Mənəm-mənəm söyləyib, özün öyən kəsləri,
Üzdə təriflər deyib, dalda söyən kəsləri,
Sonra peşiman olub, başa döyən kəsləri,
Acıqlı bir baxışla, süzüb köhnə kişilər.
Ədaləti gözləyib, düzünə qiymət verib.
Dostuna hörmət edib, özünə qiymət verib.
Dilinə pəhriz edib, sözünə qiymət verib,
Sözlə başı bədəndən, üzüb köhnə kişilər.
İndi yaman çoxalıb, ələ baxan kişilər,
Qar kimi tez əriyib,su tək axan kişilər,
Ona-buna şər atıb, qara yaxan kişilər,
Qaranlıq məqamları, çözüb köhnə kişilər.
17.01.2018
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ÇÖRƏYİN İYİ GƏLMİR
Oğul, zaman dəyişib, sən də get işlə, çalış,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
Əməyə vərdiş elə, sən də zəhmətə alış,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
Şeir yazan şairi, heç yadına salan yox,
Durub şeir yazmaqla, hələ varlı olan yox.
Neçə kitab yazmışam, indi kitab alan yox,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
Acın qədrini bilməz, kimin qarnı toxdusa,
O yerdə söz danışma, sözə baxan yoxdusa.
Hər sətri qılınc kimi, hər sətri bir oxdusa,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
Şeirimə şirin-şəkər, noğul deyən olsa da,
Mənə atam əvəzi, oğul deyən olsa da,
Əhsən şair qardaşım, sağ ol deyən olsa da,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
İlham pərim gələndə, Allahın iyi gəlir.
Ədalətdən yazanda, günahın iyi gəlir.
Bir məzlumdan yazanda, min ahın iyi gəlir,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
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Bəndəyə əyilmədim, səcdəm Xuda üçündü,
Məhbus ruhun dözümü, candan cida üçündü.
Yaxşı söz, yaxşı şeir, ruha qida üçündü,
Vallahi bu şeirdən çörəyin iyi gəlmir.
01.11.2017
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ALQIŞ YOLU ÇƏKƏNLƏRƏ
(İşinə, peşəsinə vicdanla yanaşan, gözəl insan, sədaqətli
dost, Lənkəran Yol ASC-nin rəhbəri Raqib Həsənova ithaf
edirəm.)
Bu yol Allahın yoludu,
Alqış, yolu çəkənlərə.
Ver Allahın salamını,
Bu yolda tər tökənlərə.
Asfalt isti, günəş isti,
Tər bədəndən, başdan çıxır.
Vallah, vicdanlı adamın,
Çörəyi də daşdan çıxır.
Yollar elə düz olmur ki,
Yoxuş olur, eniş olur.
Yolu geniş çəkənlərin,
Ürəyi də geniş olur.
Rəhbərə bax, birlik qurub,
Mərhəmətdən, uca hissdən.
Baxsan, ayıra bilməzsən,
Fəhləsini mühəndisdən.
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Sıx əyləci saxla, oğul
Qardaşıma dəyək, gedək.
Ayaqüstü biz onlara,
Yorulmayın deyək, gedək.
19.04.2018
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KİŞİ OL
Üzümə gülümsəyib, arxamca daş atırsan,
Kişi daldan daş atmaz, atma kişi ol, kişi.
Bir qarın çörək üçün sən dostunu satırsan,
Kişi dostunu satmaz, satma kişi ol, kişi.
Üzdə tərif edirsən, dalda tənə deyirsən.
Məndən ona deyirsən, ondan mənə deyirsən.
Dildə söz oynadırsan, dənə-dənə deyirsən,
Kişi aranı qatmaz, qatma kişi ol, kişi.
Sözü pünhan saxla ki, dildən çıxsa sirr olmaz.
Altmışında oyanıb, namaz qılan pir olmaz.
Gündə üç yol qılınar, namaz günəşir olmaz,
Mömin günaha batmaz, batma kişi ol, kişi.
Gün gələr, məqam gələr, bu var-dövlət heç olar
Axirəti gözləmə, bəlkə növbə gec olar.
Oyan, bir savab iş gör, yoxsa tövbə gec olar,
Kişi qəflətdə yatmaz, yatma kişi ol, kişi.
17.11.2017
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***
Bəsirət gözlərin açılsın deyə,
Eynəyi gözünə taxa bildinmi?
Qapınıza gələn dilənçilərə,
Allah elçisi tək baxa bildinmi?
De xeyrə açdınmı sabahlarını,
Məzlumun ahından qaça bildinmi?
Sonra da dərk edib günahlarını,
Tövbə qapısını aça bildinmi?
28.02.2018
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QORXUN
Qorxmayın, inciməyin sözü üzə deyəndən,
Üzünə gülümsəyib, dalda deyəndən qorxun.
Sənə salam verəndə, qamətini əyəndən,
Yerə baxan adamdan, başın əyəndən qorxun.
Zirvəyə yol edənin, arxası bağlı olmaz,
Dağları sevməyənin, soy kökü dağlı olmaz.
Arxalı nadanların, başında ağlı olmaz,
Lovğa-lovğa danışıb, özün öyəndən qorxun.
Başından havalanıb, hava deyən adamdan,
Barışığa gəlməyib, dava deyən adamdan.
Dildən çıxan sözünü, yava deyən adamdan,
Ədəbsiz danışandan, söyüş söyəndən qorxun.
Yersiz danışmayana, bu ki, laldı deyəndən,
Şərab meydi, məzədi, şərab baldı deyəndən.
Dava salmırsan əyər, o halaldı deyəndən,
Haram, halal bilməyən, haram yeyəndən qorxun.
Arxalanıb, kimsəyə söykəmə kürəyini,
Tanrı sənə veribsə, sən də böl çörəyini.
Tanrı deyir, qırmayın məzlumun ürəyini,
Bir qarın çörək üçün, qəlbə dəyəndən qorxun.
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Mən Hüseyn aşiqiyəm, dinim, imanım bəlli,
Əli qəlblərdə hakim, yoxdu siyasi həlli.
Ölüsünü unudub, tər sinə, iki əlli,
Yolu kəsib küçədə, sinə döyəndən qorxun.
08.02.2018
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ÇƏKMİRƏM
Atama söz vermişəm, mən sözümü çəkirəm
İçimdə ocaq sönüb ta közümü çəkirəm.
Sənə elə gəlir ki, mən özümü çəkirəm,
Mən dərdimi çəkirəm, özümü çəkmirəm ki.
Bir İlahi yazı var , bu qismətin özündə.
İçimdə köz bağlayır dərdlərimin özü də.
Közümü qoysam yanar, tərəzinin gözü də,
Köz əlimi yandırar, közümü çəkmirəm ki.
Mən ki, ağı ağ görən, gözlərə göz deyirəm
Səbri tükənənlərə, bir az da döz, deyirəm.
Dostlarım deyirlər ki, dəyərli söz deyirəm,
Nizam-tərəzi sizdə, sözümü çəkmirəm ki.
Bilirəm, xəbərim var bu dünyanın halından.
Bu narahat dünyanın bezdim qeylü-qalından.
Gözümü də çəkmişəm, bu dünyanın malından,
Beş arşın bez görəndə, gözümü çəkmirəm ki.
22.06.2017
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ƏMƏL YAXŞI OLANDA
Sənin evin tikilsin, evinə kəmər bağla
Sən ustaya süfrə aç, adına nəmər bağla.
Damına bir az tin ver, üstünü qəmər bağla,
Divar da möhkəm olar, təməl yaxşı olanda.
Dünya hörümçək toru, o toru hörən Allah
Hər nəyi ala bilər, hər nəyi verən Allah.
Sən demə ki, görmədi, hər nəyi görən Allah,
Mələklər savab yazır, əməl yaxşı olanda.
Nə yazırsan, yaz bala, çalış bir az düz də yaz
Niyə pünhan yazırsan, çıx ortaya üzdə yaz.
İstəsən sərbəstdə yaz, istəsən əruzdə yaz,
Şeir könül oxşadır, rəməl yaxşı olanda.
31.10.2017
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BƏHANƏ
Dünya yalan dünyadı, burda adəm oğlunun,
Ölümü həqiqətdir, doğuşu bəhanədir.
Hər xəstəlik, hər mərəz, ölümə səbəb deyil,
Əcəl tamam olubsa, naxoşu bəhanədir.
Ağacın barı yoxsa, bağın günahı yoxdu
Ağa qara düşübsə, ağın günahı yoxdu.
Çətin zirvə yolunda, dağın günahı yoxdu.
Enişdə budrəyənə, yoxuşu bəhanədir.
Ömür telə bağlıdı, kəsildi, el apardı
Yerdə qasırğa oldu, deyirlər yel apardı.
Nə bilim yağış yağdı, nə bilim sel apardı,
Göydən yağan leysanı, yağışı bəhanədir.
Deyirlər yanğın olub, oduna köz dəyibdi.
Ürəyi qırılıbsa, qəlbinə söz dəyibdi.
Nə bilim gözə gəlib, nə bilim göz dəyibdi.
Göygözün, bədnəzərin, baxışı bəhanədir.
Bu dünyanın əvvəli, həm də sonu yazılıb
İnsanın hər əməli, səsi, ünü yazılıb.
İnsan doğulan günü, gedən günü yazılıb.
Bu taleyin, bu bəxtin, naxışı bəhanədir.
12.10.2017
118

Etibar Vəliyev
ÖMÜR ALLAH YAZISI
Gözümüzün onündə ağacdan yarpaq düşür
Yarpağın payız ömrü, ağacın qış ömrü var.
Yerə düşən nə varsa çürüyür torpaq olur,
Dağ başında gillənən torpağın daş ömrü var.
Bir doğulan körpənin, baxtını bilən olmaz,
Bəxti o sultan yazır, taxtını bilən olmaz.
Ömür Allah yazısı, vaxtını bilən olmaz,
İnsanın qəza-qədər, insanın yaş ömrü var.
07.07.2017
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VİDA GÜNÜ
Allaha şükür edin,
Hər gün Xuda günüdü.
Hər gün ibadət günü,
Hər gün nida günüdü.
Söz var dildə vidadı,
Dildən çıxdı cidadı.
Söz mənimçün qidadı,
Hər gün qida günüdü.
Yarın yola salana,
Uzaqdan can alana,
Eşqə həsrət qalana,
Hər gün cida günüdü.
Bəy taxta taxtsız gəlir,
Bəzən də baxtsız gəlir,
Ölüm də vaxtsız gəlir,
Hər gün vida günüdü.
08.10.2017
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YOXDU Kİ
Mən bir dağam ki, başımda
Dumanım, çənim yoxdu ki.
Nə var içimə çəkirəm,
Dərdimə qənim yoxdu ki.
Yoxdu şərik dərd-sərimə,
Taleyimə, qədərimə,
İçimdəki kədərimə,
Ortağım, tənim yoxdu ki.
Dərdli ilə dərdləşirəm,
Ürəyimə dərd əkirəm.
Özgə yükünü çəkirəm,
Sağ ol deyənim yoxdu ki.
Mən ki, daşa daş deyirəm.
Başda varsa, baş deyirəm.
Hər kəsə qardaş deyirəm,
Mənim düşmənim yoxdu ki.
09.05.2017
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DEYİN
Mənə şair deməyin, sözüm qəliblənməyib,
Sözü qəlibə salıb yazana şair deyin.
Mən çiynimə dərd alıb özümlə daşıyıram,
Dərd görüb, dərd içində azana şair deyin.
Daldan badalaq alıb, önündə kələk görən,
Qiyaməti düşünüb, röyada fələk görən,
Gündüz ilham pərisin, yuxuda mələk görən,
Ürfani yuxuları yozana şair deyin.
Allahını dərk edən, özün danan bəndəyə,
İlahi eşqə düşüb odda yanan bəndəyə,
Düz danışan, düz deyən, haqqı qanan bəndəyə,
Yalanı lüğətindən pozana şair deyin.
Sözü gərək bal ola, ya şəkər, ya da ki, qənd,
Məzar yeri tapıla, nə fərqi şəhər, ya kənd,
Ya qaza misra-misra, ya da ki, qaza bənd-bənd,
Qələmlə məzarını qazana şair deyin.
Ömrün payız çağıdı, xəzəldən vaz keçmərəm,
Gözəllik aşiqiyəm, gözəldən vaz keçmərəm.
Qəzəlxan olmasam da, qəzəldən vaz keçmərəm,
Sözə, saza bağlanan ozana şair deyin!
24.05.2017
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ZƏLZƏLƏ
Yer titrədi, yer oynadı,
Dedilər ki, zəlzələdi.
Görəsən balı neçədi,
Bu neçənci mərhələdi?
Yer boşalmaz, yer dolmaz ki,
Bu yer üzü boş qalmaz ki,
Qaçanın səbri olmaz ki,
Bilməm bu nə hövsələdi.
Gözlərini oyur qaçır,
Dizlərini döyür qaçır,
Balasını qoyur qaçır,
Bilməm bu nə vəlvələdi.
Gəlin verəyin əl-ələ,
Nəyə lazım bu vəlvələ,
Yeri titrədən zəlzələ,
Ya sınaqdı, ya tələdi.
15.05.2017
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EŞİTMİRƏM
Kar deyiləm, eşidirəm,
Yalanları eşitmirəm.
İlan kimi insanları,
Çalanları eşitmirəm.
Aqilləri eşidirəm,
Adilləri eşidirəm,
Bal dilləri eşidirəm,
Qalanları eşitmirəm.
Meyil etmə səfalətə,
Düşəcəksən xəcalətə.
İnsanları zəlalətə,
Salanları eşitmirəm.
Dərd əhliyəm inləyirəm,
Dünya malın neyləyirəm.
Kasıbları dinləyirəm,
Kalanları eşitmirəm.
Günah etmə bilə-bilə,
Çalış Allahdan əvf dilə,
Salamı da minnət ilə,
Alanları eşitmirəm.
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Çox danışma, lal ol, kiri,
Tap özünə məzar yeri,
Ayaq üstə, diri-diri,
Ölənləri eşitmirəm.
01.05.2017
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KƏND ŞAİRİYƏM
Mən kənddə doğulmuşam, odur kəndə bağlıyam
Bir tərəfi aranlı, bir tərəfi dağlıyam.
Bəzən dənizə gedib, az qalır ki, ağlıyam,
Dənizə alışmıram, mən ki, kənd şairiyəm.
Kənddə əkin əkirəm, kənddə torpaq qazıram,
Ünvan, məkan bilmirəm, təbim gəlsə azıram.
Bir az əruz yazıram, bir az sərbəst yazıram,
Söz ilə yarışmıram, mən ki, kənd şairiyəm.
Şəhərdə yer tapmadım, gizlənim qəm, kədərdən,
Ayırmadım şəhərin gecəsini səhərdən,
Könlüm kənddə qalıbdı, gəl gedək bu şəhərdən,
Şəhərə sığışmıram, mən ki, kənd şairiyəm.
Avropa nədi qağa, modern nədi qağa,
Kənddə yaba, belim var, modern yoxdu ağa,
Məni imtahan edib gəl çəkmə sola-sağa
Dinmirəm, danışmıram, mən ki, kənd şairiyəm.
Deyirlər ki, bu fitnə, bu fəsad, bu da feldi
Deyirəm ki, bu sudu, deyirlər yox, bu heldi.
Siyasətdi, oyundu, bu arxadı, bu beldi,
Heç nəyə qarışmıram, mən ki, kənd şairiyəm.
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Çıxıram dağ başına, hələ canı suluyam,
Qəlbimdə vətən eşqi, mən Allahın quluyam.
Kim deyir yalan deyir, nə fateh, nə uluyam,
Yalanla barışmıram, mən ki, kənd şairiyəm.
09.06.2017
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BU YERƏ MƏLƏK GÖNDƏRMƏ
Allahım, yerə qan düşüb,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Nahaq düzə, düz yan düşüb.
Bu yerə Mələk göndərmə.
Bu yerə bələk deyirlər,
Yelə də külək deyirlər,
Hər kimə mələk deyirlər,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Durduq şeytanın dalında,
Dünyanın qalma-qalında,
Gözümüz dünya malında,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Kafirlər çaş düşənədək,
Gözlərdən yaş düşənədək,
Başına daş düşənədək,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Təamdan kim dad istəmir,
Kim yeri abad istəmir?!
Yer səndən imdad istəmir,
Bu yerə Mələk göndərmə.
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Hürrə Mələk qoş, qayıdar,
Göydə gəzsə xoş qayıdar.
Yerə gəlsə boş qayıdar,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Kimlərəsə lay-lay gərək,
Kimlərəsə hay-hay gərək.
Şairə də day-day gərək,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Mən bəndəyəm, sən də öndər,
İlham pərimi də döndər.
Onu da yuxuma göndər,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Çəkməyə əzab qalmayıb,
Deməyə cavab qalmayıb,
Yazmağa savab qalmayıb,
Bu yerə Mələk göndərmə.
Biz hidayət olanadək,
Bir əlamət olanadək,
Ta qiyamət olanadək,
Bu yerə Mələk göndərmə.
15.09.2017
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SATIRAM
Mən də bir tacirəm dərd bazarında,
Dərdimi satanda çəkib satıram.
Köhnə dərdlərimi çəkib, çürütdüm,
Yenisin torpağa əkib satıram.
Dərdi yer gətirir, torpaq gətirir,
Don geyib aparır, çılpaq gətirir.
Əvvəl çiçək açır, yarpaq gətirir,
Sonra yarpağını töküb satıram.
Onu arı bilib, şana qururam,
Şahmat oynayıram xana qururam,
Dərdə ev tikirəm, hana qururam,
Sonra dərd evini söküb satıram.
Sevmirəm hər sözdən nəm çəkənləri,
Salıb ürəyinə dəm çəkənləri.
Gözündən bilirəm qəm çəkənləri,
Gözümü gözünə dikib satıram.
Bazara müştəri gələnə kimi,
Dərd də ağır olur bölənə kimi.
Dərdi saxlayıram ölənə kimi,
Sonra da kəfənə büküb satıram.
21.09.2017
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ADAM
Çox adamlar görmüşəm,
Adamların içində.
Hərəsi bir boydadı,
Hərəsi bir biçimdə.
Hər kim hərəkətdədir,
Hər kim göz önündədir.
Biri girir, böyüyür,
Biri düşür, kiçilir,
Gözə girən adam var,
Gözdən düşən adam var.
Bu tərəzi gözümdə,
Çəkisi yüngül olur,
Sözü yüngül adamın,
Özü yüngül adamın.
Adam gözdə böyüyür,
Adam gözdə kiçilir.
Kiçilib böyüyən var,
Böyüyüb kiçilən var.
Sən Allah uzaq dur, girmə gözümə,
Unutma, unutma, unutma adam!
Mənim gözlərimdə heç vaxt böyüməz,
Gözümdə bir dəfə kiçilən adam.
19.02.2018
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FİKİRLƏŞƏK
Gəlin bir az fikir edək,
Allahı da zikr edək,
Sonra durub şükür edək,
Məzarı da fikirləşək.
Fikirləşmir çapa bilən,
Qəniməti qapa bilən,
Bir gün bizi tapa bilən,
Azarı da fikirləşək.
Halal toxumu götür, ək
Arxdan bağa su ötürək.
Məhsulu da bol götürək,
Bazarı da fikirləşək.
Arada közə bənd olan,
Bir qara gözə bənd olan,
Söz deyib, sözə bənd olan,
Yazarı da fikirləşək.
29.04.2017
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GÖRMƏMİŞƏM
Kim yatıbsa oyadın o qəflət yuxusundan
Siz harda görmüsüz ki, yatan xəcalət çəkə?
And olsun Allaha ki, heç mən də görməmişəm,
Halalına haramı, qatan xəcalət çəkə.
Qaradağı görmüşəm, qara daş görməmişəm.
Çoxlu dostlar görmüşəm, bir sirdaş görməmişəm.
Vallah gözüm kor deyil, a qardaş görməmişəm,
Dostunu «beş qəpiyə» satan xəcalət çəkə.
Bilməm oyunu kim qurub, tələ ki, görməmişəm
Kimlər kimi yükləyib, şələ ki, görməmişəm.
Bəlkə sonra utana, hələ ki, görməmişəm,
Ev yıxıb, niyyətinə çatan xəcalət çəkə.
Torpaq daşıyıb töksən, təpə olar, dağ olmaz
Bunu atalar deyib, şaftalıdan bağ olmaz.
Savab əməl etməsən, eldə üzün ağ olmaz,
Görmədim ki, günaha batan xəcalət çəkə.
Əməl bəxt qapısıdı, kim aça, kim bağlaya
Çalış sevinc bəxş elə, qoyma kimsə ağlaya.
Vay olsun o günə ki, əməlin qəlb dağlaya,
Anan göz yaşı tökə, atan xəcalət çəkə.
06.08.2017
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TƏRSİNƏ DÜŞÜB
İndi zaman dəyişib, çox şey tərsinə düşüb
Bir az pulu olanlar ağsaqqal yerindədi.
Bəziləri unudub harda olur bığ yeri,
Saqqal bığ yerindədi, bığ saqqal yerindədi.
Maraqlar da dəyişib həvəs yeri səhv düşüb,
Səsi batan zurnada nəfəs yeri səhv düşüb,
Zoparkın özündə də qəfəs yeri səhv düşüb,
Çaqqal şir yerindədi, şir çaqqal yerindədi.
Cəza növü çoxalıb baxmağa iş verirlər,
Bir gözəli yandırıb yaxmağa iş verirlər,
İşverənlər də çaşıb axmağa iş verirlər,
Ağıllı ya bazarda, ya baqqal yerindədi.
Ömür qısa, vaxt qısa, pəhriz elə naz danış,
Birdən çaşıb edərsən, sən kağıza yaz danış.
Sən ki, az danışardın, ay Etibar az danış!
Çox danışan çərənçi, ya nəqqal yerindədi.
09.08.2017
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QADASI
Sözün var, gəl danışaq, gendən mənə söz atma,
Yoxsa gəlib xətrinə dəyəcəyəm, qadası.
Sonra durub demə ki, bağ belə, bostan belə,
Nöqsanını üzünə, deyəcəyəm, qadası.
Susub danışmayanda, mən xəyala dalıram
Təbiət aşiqiyəm, ondan ilham alıram.
Sözü-sözə calayıb, hələ ki, bağ salıram,
Bir gün gələr meyvəsin, dərəcəyəm, qadası.
Mən ki, gün keçirdirəm püstə, noğul, badamla,
Üz-üzə gəlməmişəm, hələ dəmir adamla.
Bir az ehtiyatlı ol, içimdəki odumla
Dəmiri də əridib, əyəcəyəm, qadası.
Əyər söz ocaqdısa, mən də onun piriyəm
Şükürlər Yaradana, hələ sağam, diriyəm.
Məni dillərə salma, özüm reklam yeriyəm,
Gəl, səni də efirə verəcəyəm, qadası.
29.03.2018
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GEDƏSƏN
Dərd əlindən bulud kimi,
Boşalıb-dolub gedəsən.
Özün özünə ağlayıb,
Saçını yolub, gedəsən.
Bir gün düzələsən yola,
Yaşın ötə, ömür dola.
Nə ağrı, nə acı ola,
Gül kimi solub gedəsən.
Cütlüklər verə qol-qola,
Qonaq gələ, mağar dola.
Ölüm də toy kimi ola,
Sən hazır olub gedəsən.
Məclis ola, yas olmaya,
Göz ağlaya, yaş olmaya,
Qalası miras olmaya,
Varını bölüb gedəsən.
Halını pozma, ay lələ
Son qonağın gələr hələ.
Qapına Əzrail gələ,
Üzünə gülüb gedəsən.
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Hər gün xuda günü gələ,
Bir gün vida günü gələ,
Ruhun cida günü gələ,
Sonra da ölüb gedəsən.
11.12.2017
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GÖRƏSƏN BU
YERDƏ DAŞ NİYƏ
QALIB?
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BU DAŞ
Axan çay torpağı yuyub aparıb
Görəsən bu yerdə daş niyə qalıb?
Bir baxın, su daşın altından keçir,
Bəs bu daşın üstü yaş niyə qalıb?
Bəlkə daş üstündə ağlayan olub,
Bəlkə göz yaşından yaş olub bu daş.
Bəlkə adam olub heykələ dönüb,
Bəlkə də ürəyi daş olub bu daş.
Bəlkə də göz yaşı axır bu çaydan,
Bəlkə də göz yaşı daşa dönübdü.
Bəlkə bir vəfasız keçib bu yerdən,
Bəlkə o vəfasız daşa dönübdü.
Bəlkə göydən gələn bir komet olub,
Əriyib, əriyib yerdə daş qalıb..
Bəlkə də, Allahın atdığı daşdı,
Bəlkə də, altında yekəbaş qalıb.
Bilsəydim daş üstə ağlayan gözəl,
Bir də qayıdacaq, daşın silərdim.
Qıymazdım yaş düşsün gül yanağına,
Qara gözlərinin yaşın silərdim.
30.06.2017
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GÖR MƏN KİMƏM
Yuxarıdan aşağıya baxma mənə,
Düş aşağı,
Yanımda dur.
Gör mən kiməm!
Nə baxırsan göy üzünə,
Aşağı bax,
Gör mən kiməm!
Bir fəqirəm, bir məzlumam,
Başa dönən pərvanəyəm.
Bir şam idim, ərimişəm,
İndi mumam,
Günü qara, bəxti qara,
Bir dərvişəm.
Səhra keçib, dağ aşmışam,
Daş dibində qəm gəzirəm,
Qəm telində sarı siməm,
Gör mən kiməm!
Şəhər-şəhər, küçə-küçə dolaşıram,
Dilənçiyə zəkat verib,
İmanımı dilənirəm.
Əl açıram göy üzünə,
Göydən yerə iman gəlir.
Dəymə mənim ürəyimə,
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Ürəyimə göy üzündən
İnam gəlir.
Göy üzündən mələklər də yerə enir,
Günah yazır, savab yazır.
İlham pərim göy üzündən yerə enir,
Qonağ gəlir ünvanıma,
Ünvanım yer,
Sən yerə bax.
Çoşqun dəniz, lal sükütam.
Gör mən kiməm!
Yer üzündən,
Göy üzünə, səmaya bax.
Təbim gəlib, ruhum uçub göy üzünə.
Sən gördüyün qara bulud mən özüməm.
Mənim ruhum ağ buluddu,
Susar, dinməz, heç kim görməz
Mən onunla toqquşanda.
Şimşək çaxır,
Yağış yağır yer üzünə,
Leysan olur, tufan olur.
Gör mən kiməm!
Yerim yoxdu,
Laməkanam.
Gah yerdəyəm, gah göydəyəm.
Utanıram, yerdən göyə baxanda mən.
Utanıram, göydən yerə baxanda mən.
Gör mən kiməm!
Savalanın zirvəsində daşa dönən qarlı buzam.
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Mən heç yayda o günəşin istisinə ərimirəm,
Bir gözəlin qucağında əriyirəm.
Gör mən kiməm!
Zülümkarın önündə mən,
Polad olub əyilmirəm.
Mən, tək Allahın önündə,
Gecə-gündüz ibadətdə,
Ya ocaqda, ya da pirdə əyilirəm.
Gör mən kiməm!
Namərd kimi yolumu kəs,
quyumu qaz.
Canımı sıx, qolumu kəs,
Ağlamaram.
Bir məzlumun naləsinə ağlayaram.
Gör mən kiməm!
Çox dartma, çəkmə özünü,
Çəksən çəkimə gəlməzsən.
Özüm yerdə, ruhum göydə,
Gah insanam, gah da ruham.
Ruhun çəkisi olmur ki,
Sən aç bəsirət gözünü,
Gör mən kiməm!
02.10.2017
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QURAN
Quran qiraət edin, ruhuma qida verin
Bərəkət var, nemət var, Allahın kəlamında.
Hər sözünə baş əyin, hər sözü idrak edin,
Tükənməyən hikmət var Allahın kəlamında.
Azan səsinə durun, Allaha salam deyin
Ona səcdə eyləyin, Qurandan kəlam deyin.
Hərif-hərif oxuyun, sonra Əlif-Lam deyin,
Görün necə zinət var Allahın kəlamında.
Şübhə, özü batildi, bəlkə, hərgahdan qaçın
Hər gün savab iş görün, hər gün günahdan qaçın.
Məzlumu sevindirin, nalədən, ahdan qaçın,
Kafirlərə hiddət var Allahın kəlamında.
Kimin imanı varsa, söz deməyə ərk edin
Xurafətə uymayın, cəhaləti tərk edin.
Gedin Quran oxuyun, o hikməti dərk edin,
Həqiqət var, qüdrət var, Allahın kəlamında.
Allah mükəmməl yazdı, sözünə əhsən dedi,
Göydə mələk yaratdı, üzünə əhsən dedi.
Yerdə insan yaratdı, özünə əhsən dedi.
İnsanlığa qiymət var Allahın kəlamında.
25.09.2017
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DƏDƏLİ
Kənddə torpağı bölüblər,
Bizdəki paydı, dədəli.
Əkmirik, dincə qoymuşuq,
Deyirik zaydı, dədəli.
Çay kolun kəsənlər çoxdu,
Kəsibsə, deməli toxdu,
Dərməyə çayımız yoxdu,
Nə olsun maydı, dədəli.
Hörmət toy ilə ölçülür,
Götür-qoy ilə ölçülür,
İndi boy ilə ölçülür,
Kim kimə taydı, dədəli.
Yatıb, hələ oyanmayan,
Tarixinə güvənməyən,
Müşfiqimi bəyənməyən,
Gəncimiz zaydı, dədəli.
Var-dövlət qismətdi, paydı,
Dəniz dənizdi, çay çaydı.
Görmüşəm, kimlər nə saydı,
Fələk nə saydı, dədəli.
13.03.2018
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***
Qaş həsrət göz vüsalına,
Kim yetdi öz vüsalına,
Şairlər söz vüsalına,
Yetirlər heca vəznində.
Gecə yatır, gecə durur,
Şairlər fəlsəfə qurur.
Bəzən nala-mıxa vurur,
Yetimlər heca vəznində
Sözü axtar ozanlarda,
Söz var bişir qazanlarda.
Bəzən sərbət yazanlar da,
İtirlər heca vəznində.
29.03.2018
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VAXTIDI
Allahı dərk etdinsə,
İtaətin vaxtıdı.
Yaşın çatıb ay oğul,
İbadətin vaxtıdı.
Sətir-sətir toxuyaq,
Cənnət ətri qoxuyaq,
Gətir Quran oxuyaq,
Qiraətin vaxtıdı.
Baş qoşma hər yetənə,
Gah itən, gah bitənə.
İndi ana vətənə,
Sədaqətin vaxtıdı.
Bilməm hansı ayıdı,
Erməniyə dayıdı.
Yenə aprel ayıdı,
Cəsarətin vaxtıdı.
04.04.2018
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Bu dərd mənim ürəyimi,
Deşib keçər mənim balam...
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MƏNİ TƏK QOYMA
Tək qalmaq ölmək deməkdi,
Məni tək qoyma nə olar.
Qardaş arxadı, köməkdi,
Məni tək qoyma, nə olar.
Zaman azdı, ömür gödək,
Otur bir az söhbət edək.
Gedirsənsə birgə gedək,
Məni tək qoyma, nə olar.
Yazı var, poza bilmərəm,
Yuxu var yoza bilmərəm,
Mən sənsiz dözə bilmərəm,
Məni tək qoyma, nə olar.
Yalandan deyib-gülərəm,
Yoxluğuna nur ələrəm.
Sən getsən, mən də gələrəm,
Məni tək qoyma, nə olar.
Sənsiz gözüm yaş olacaq,
Dərd mənə sirdaş olacaq.
Kim mənə qardaş olacaq?
Məni tək qoyma, nə olar.
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Dərdinlə dağlatdın məni,
Dəniz tək çağlatdın məni.
Söz deyib ağlatdın məni,
Məni tək qoyma, nə olar.
Mən üzü qarə gəlmərəm,
Tapmasam çarə, gəlmərəm.
Ölsəm, dübarə gəlmərəm,
Məni tək qoyma, nə olar.
Sənsiz açılmaz sabahım,
Öldürər məni bu ahım.
Mənə rəhm elə, Allahım!
Məni tək qoyma, nə olar.
05.01.2017
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KEÇƏR
Bu dərd mənim ürəyimi,
Deşib keçər, mənim balam.
Dərdimi dəmə qoymuşam,
Bişib, keçər, mənim balam.
Dərd yetişir, bişməsi yox,
Dərd şişdirir, şişməsi yox,
Dərdin düşər düşməzi yox,
Düşüb keçər, mənim balam.
Bilmirəm haramı eşir,
Ağımda qaramı eşir.
Hələ ki, yaramı eşir,
Eşib keçər, mənim balam.
10.01.2018
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VAR
Bir ölümə çarə yoxdur,
Başqa hər dərdə çarə var.
Baxın mənim ürəyimə,
Dörd kanal var, dörd yarə var.
Gəlin qapını bağlayın,
Yazım, xatirə saxlayın.
Mən oxşayım, siz ağlayın,
İçimdə dəli nərə var.
Qan axır, yara görünür,
Ürəyim para görünür,
Gündüzüm qara görünür,
Burda bir günüqarə var.
12.01.2018
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SOYUDUR
Atalar düz deyiblər, torpağın təki soyuq,
Torpaq məzar soyudur, məzar başı soyudur.
Ürəyin yana-yana, baş daşı da qoyursan.
Daş ürəyi soyudur, məzar daşı soyudur.
Payız gəldi tökülür, yayda yarpaq dediyin,
Ağ kəfənə bükülür, sonda çılpaq dediyin,
Soyuq məzar dediyin, qara torpaq dediyin,
Ürəkdə coşan qanı, gözdə yaşı soyudur.
Söndürülən ocağın, közü də soyuq olur
Sönmüş ocağa baxan, özü də soyuq olur.
Ürəkdən yanmayanın sözü də soyuq olur,
Siyasətdən danışan molla yası soyudur.
Gözlərdən yaş çıxanda, yanan ürək soyuyur,
İsti təndir soyuyur, isti çörək soyuyur.
Süfrədə çay soyuyur, isti xörək soyuyur,
Kimi yasda aş yeyir, kimi aşı soyudur.
14.01.2018
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AÇILMIR
Sən gedəni lal olmuşam,
Dilim açılmır, açılmır.
Beli bükülü qalmışam,
Belim açılmır, açılmır.
Heç bilmirəm ki, neyləyim,
Nə danışım, nə söyləyim.
İstədim ki, əl eyləyim,
Əlim açılmır, açılmır.
Dərd sərhədi keçib, aşdı,
Kölə səbrim, coşub daşdı,
Çölüm yaydı, içim qışdı,
Gülüm açılmır, açılmır.
28.01.2018
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GÜNAH
Bir gül aldım küsəyəndi,
Günah mənim gülümdədi.
Su da verdim, gün yandırdı,
Günah mənim günümdədi.
Birim, ikim, üçüm, dördüm,
Rəqəmlərdən tənlik qurdum,
Şeytana daş atıb, gördüm,
Günah mənim önümdədi.
Karvan gəlib cəm olubsa,
Yüküm, çəkim kəm olubsa.
Yağış yağıb nəm olubsa,
Günah mənim çulumdədi,
Kağızda gülüm yazılıb,
Oduma külüm yazılıb,
Bəxtimə zülum yazılıb,
Günah elə zülümdədi.
Haqqım divana çatmırsa,
Səsim bir yana çatmırsa,
Ahım ünvana çatmırsa,
Günah mənim ünümdədi.
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Lal gəzməyin, kar gəzməyin,
Etsəniz inkar, gəzməyin.
Ölsəm, günahkar gəzməyin,
Bilin, günah ölümdədi.
18.09.2017
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***
Tut əlimdən qoyma gedim,
Gedəsi vaxtım deyil ki.
Yazım səhv düşüb, nə edim,
Bu mənim bəxtim deyil ki.
***
Yeni ildə salamlaşaq,
Bir olaq, əl-ələ verək.
Dayandıraq saatları,
Əqrəbin əvvələ verək.
***
Bunun yəsi yoxdu deyən,
Gəlib yolum üstə durur.
Hamıya kolbasa yeyən,
Mənə küçə iti hürür.
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***
Mən onda sultan idim,
O xandı qucağımda.
Bacımın gül balası,
Orxandı qucağımda.
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Qəzəllər
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Aynada gördüm özümü, gözüm gözümə dikilib.
Orda səbrimi tapmışam, gözüm dözümə dikilib.
Ürəyimdə qövr eyləyir içimi göynədən dərdim,
Kədər gözümdə közərir, gözüm közümə dikilib.
Kimsə yox ki, ürək açım, dərdimi izhar eləyim,
Burda mənəm, aynada mən, gözüm özümə dikilib.
Gözlərimə qırış salır üzündəki qırışları,
Mən baxdıqca o da baxır, gözüm üzümə dikilib.
Etibaram, təzad gördüm, içim ağlar, üzüm gülər,
Dərdimi pünhan yazıram, gözüm sözümə dikilib.
27.04.2017
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Səbr elə, qara geyinmə, ay günü qarə, tələsmə.
Ağlayıb göz yaşı tökmə, o ahu-zarə tələsmə.
Et dua, sonra namaz qıl, zikr edib Allahı çağır,
Sən əgər səbr edə bilsən, edəcək çarə, tələsmə.
Sahibi sübhandı Xudam, dərdlərin loğmanı odur,
Dadına yetsə təbibin, sağalar yarə, tələsmə.
Sən əgər dar günə düşsən, Cəfəri Sadiqi çağır,
Səsinə səs verəcəkdir, gələcək karə, tələsmə.
Etibar, birdən tələsib, sən də loğmanı çağırsan,
Deyəcək ay günü qarə, ciyəri parə, tələsmə.
03.02.2018
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Dərnəgül qəsəbəsi, 3105-ci məhəllə
Direktor Cəfər Bağırov
Tel.+99412 5628303
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