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                                             ÖN SÖZ 
             XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI 
Dilin gözəlliyi onun ilkinliyində, təravətində, kökündədir. 
Bu gün yazılan ədəbi mətnlərdə (istər poeziya, istər nəsr 
nümunələrində) sanki yad cisimlər dolaşır, dilin 
substansionallığı qondarma, hibrid sözlərə qurban verilir. 
İnsan əşyaları sözlər vasitəsilə tanıyır, özünü sözün 
batinindəki mənalarla formalaşdırır. 
Söz həm də arxetiplərin övladıdır. Bədii mətnlər 
arxetiplərdən sızan elementlərlə yaranır. Mən Zaur Ustacın 
formaca ənənəyə bağlı, məzmunca yeni şeirlərini oxuyanda 
şairin bu fikir akrobatlığı məni yaxşı mənada 
təəccübləndirdi. Şeir qeybdən bizə ötürülən xəbərlərdir, bu 
informasiyaları poetik düşüncələrlə süsləmək istedadın 
göstəricisidir. Zaur bəyin şeirlərində ustadlardan bizə 
əmanət qalan dastan estetikası səma pıçıltılarını öz içindən 
keçirərək yeni biçimdə XXI əsr oxucusuna təqdim edir. 
Zaurun bu kitabı sanki sakit axan çayın coşub-çağlayan 
dənizə – Xəzər deltasına qovuşduğu yerdir. Hissin, 
duyğunun müxtəlif çalarları, rəngləri bu şeirlərdə 
göyqurşağı kimi birləşir. Şeirlərdən alınan təəssüratları 
ümumən bu cür ifadə etmək olar: Xəzər deltasında 
göyqurşağı. 
Çiçək açsa, haçan həyat ağacın, 
Yaz çağındır, o çağını yaza yaz! 
Qan qaynasa, qışın oğlan çağında, 
Qışa deyil, o çağını yaza yaz… 
* * * 
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Araz dağdır, haldan hala hal eylər, 
Sakit axar, eldən elə yol eylər, 
Dost-aşina, taydan taya əl eylər, 
Ayaq açsa, o çağını yaza yaz! 
Bu misralar “Şahi-cahan” şeirindəndir. Şair “kamera”sını 
(poetik görüm bucağı) Araza tuşlayıb, bu kamerada Araz 
çayının coğrafi təyinatından əlavə milli identifikasiyasına 
da işarələr sezmək mümkündür. 
Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyevin xatirəsinə həsr olunmuş 
şeirdə bu iki misra məni tutdu: 
Özün getdin yuxuya, 
Milyonları oyatdın… 
Olduqca tutumlu ifadədir, yaddaşa həkk olunur. Həqiqətən, 
İlqar Mirzəyev, Mübariz İbrahimov, Polad Həşimov kimi 
oğullar Zaur bəyin təbirincə desək, “yuxuya” getsə də 
xalqın milli şüurunun oyaq qalması üçün canlarından 
keçdilər. 
Başlanan yol qapından, 
Şuşayadək uzandı… 
Vətən oğlun itirdi, 
Torpağını qazandı… 
Can-torpaq qiyaslanması şeirdə orijinallığı ilə seçilir, 
yadda qalır. Şəhadət məqamına yetişən əsgər Vətənə, 
Vətənin şəklinə çevrilir, Vətənləşir. İnsan yoxdursa, Vətən 
də yoxdur, Vətən yoxdursa, insan da mövcud deyil. İnsanı 
ayaqda saxlayan üstündə durduğu torpaqdır. Ana torpaq 
ifadəsi əbəs yaranmayıb. Hamımız onun bağrından 
qopmuşuq, sonda yenə də onun qucağına düşəcəyik. Bu 
qəbil şeirlər Vətən sevgisinin əlifbasıdır. Vətən sevgisi 
imanla müqayisə olunur. İmansız adam üçün Vətən 
anlayışı yoxdur. Bu anlayışların konkretləşməsində poeziya 
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çox böyük rol oynayır. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” 
şeirini xatırlayın. Uşaqların ürəyinə Vətən sevgisini bu 
şeirlə toxum kimi əkmişik. Abbas Səhhətin “Vətən” şeirini 
yada salaq. “Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsdə 
vicdan olmaz”. Ana südü kimi qanımıza hopan bu şeirlər 
zaman-zaman içimizdəki yurd sevgisini körükləyib. 
Zaur Ustacın şeirlərini fərqləndirən həm də bu 
komponentlərdir. Həmin komponentlər dilin folklor 
qatından mayalanaraq həmin şeirlərin sanbalını, çəkisini 
birə beş artırır. Ədəbi genetika burada öz sözünü deyir. 
Zaur bəy estafeti öz sələflərindən alıb gənc nəsilə ötürür. 
Bu mənada şairlər, qələm adamları keçmişlə gələcək 
arasında möhkəm körpülər quran körpüsalanlardır. 
“Xəzər deltasında göyqurşağı” adı altında toplanmış bu 
şeirləri bircə-bircə təhlil etmək fikrim yoxdur. Bu şeirlərdə 
44 günlük Vətən savaşının da izləri var, didaktikanın 
ötəsində olan misralar da var, şəraitin diktə etdiyi (gərəkli 
və lazımlı!) pafos da var. Rənglər spektrində qovuşan 
hislər, duyğular oxucunun qan yaddaşına xitab edir. 
Qələm dostuma yaradıcılığında uğurlar arzulayıram! Özü 
demiş, “bu yol ərənlər yoludur”. Yolun uğurlu olsun, Zaur 
Ustac! 
11.01.2022. Bakı. 
                                                        Kənan HACI, 
                                                        Şair, yazıçı, tərcüməçi. 
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HƏR GÜN NƏFDİR 

Altmış üçdən nəf hesablar kişilər, 

On səkkizdən başlamışam saymağa… 

Kaldan, şitdən daim uzaq durmuşam, 
Meylim olub özün tutmuş qaymağa… 

* * * 

Zənbur kimi çiçək-çiçək gəzmişəm, 

Gül üzəndə, tər qönçəsin üzmüşəm, 

Qürbət elin cəfasına dözmüşəm, 

Bir arzum var, kaş dönəydim oymağa… 

* * * 

Ustac xoşlar, kəsə etsin söhbəti, 

Çalış boşa yeməyəsən möhnəti, 

Dadımlıqdı bu dünyanın neməti, 

Macal verməz heç kimsəyə doymağa… 

15.05.2020. Bakı. 

ŞƏHİD HAQQI 

(Mübarizlərin ruhu qarşısında borcluyuq…) 
Hər bir gedən şəhidin haqqı var boynumuzda, 

Onlara borclu olan bir can var qoynumuzda, 

Gərəkdir, sırğa ola; qulaqda, eynmizdə, 

Əgər biz unutsaq da, dövran bunu unutmaz… 

Bu yara hey su verər, zaman onu qurutmaz… 

* * * 

Bu bizim şakərimiz, həp şikarı unutmaq, 
Boş-boş təsəllilərlə ruhumuzu ovutmaq, 

Cismimiz oyansa da, layla deyib uyutmaq, 

Bir gün biz istəsək də, dövran bizi oyatmaz… 
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Biz yatmaq istədikdə, zaman bizi uyutmaz… 

* * * 

Bir əsgər kəmərinin toqqasıcan yoxuq biz, 
İllərdi ki, gözləyir; neçə qışdı, neçə yaz, 

Deyir: – “Gəl bu şəhidə bir quruca məzar qaz”, 

Bu qədər bivec ata, yada ki, qardaş olmaz… 

Vallah, atam-qardaşım bundan vacib iş olmaz… 

* * * 

Hər şeyi yükləmişik, Lazım bəyin belinə, 

Zalım oğlu zalım da qüvvət verib dilinə, 

Heç kimsə razı olmaz, bir quş səkə gülünə, 

Bəs bu dağlarda yatan gül balalar kimindi?! 
Ay – ulduzlu toqqalar, qumqumalar kimindi?! 

* * * 

Dəstəklərə yazılı, neçə-neçə adımız, 
Qundaqlara qazılı, sezilməyən ay-ulduz, 

Nişan durub, gözləyir; birdən düşər yolumuz, 

Gəlin, o nişanların gözün yolda qoymayaq… 

Bu işi, bu gün görək, sabaha saxlamayaq… 

* * * 

Bu işin bir yolu var, göstəribdi Mübariz! 
Torpaq bizim Vətənsə, düşməlidi izimiz. 

Bəsdir bəhanə etdik, bağlanıbdı yol-iriz. 

Örnəkdən, ibrət alıb, cümləmiz coşmalıyıq!!! 
Tikanlı məftilləri bu gün biz aşmalıyıq!!! 
* * * 

Dəli bilirlər bizi, doğruldaq adımızı, 
Dost özün göstərəcək, tanıyaq yadımızı, 
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İllərdir su vermişik, püskürək odumuzu, 

Belə yaşamaq olmaz, bilməliyik hamımız!!! 
Mübariz gedən yolu, getməliyik hamımız!!! 
03.08.2019 – 19.06.2020. Bakı. 

GƏL, BU DƏRDƏ DÖZ DƏ YAŞA… 

(Poladla, İlqarın məzarı başında) 
Hanı qoşun, hanı ləşkər? 

Tək qalbdı iki Paşa… 

Baiskarı kimdi, bilməm, 

Kaş dönəydi özü daşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

* * * 

Əlim üzümdə qalıbdı, 
Sözüm ağzımda qalıbdı, 
Arzum gözümdə qalıbdı, 
Qanım gözdə dönüb yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

* * * 

Ustacam, artıb ələmim, 

Ta yazmır, sınıb qələmim, 

Hər gün də artır sələmim, 

Eşqim düzdə dönüb quşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… 

17.07.2020. II FX. Bakı. 
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TORPAQ BİZİ GÖZLƏYİR… 

(Milli Qəhrəman  İlqar Mirzəyevin xatirəsinə) 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

Yadıma xırdaca günahım düşdü… 

Yanında boş yerə tamahım düşdü… 

* * * 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

“Hazırdır məzarlar”, – eyindən keçir… 

Yanına gələn yol çiyindən keçir… 

* * * 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

Bu süslü “otaqlar” xiffət eyləyir… 

“Daş yastıq yataqlar” minnət eyləyir… 

* * * 

Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş! 
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş… 

Qollarım qoynumda qurudu bardaş… 

Səngər, məzar ortaq bizi gözləyir… 

Qardaş, Ana torpaq bizi gözləyir… 

23.08.2020. – Bakı. (II F.X.) 
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ŞƏRİT ŞAHİD… 

Müharibə, 

Şərit şahid… 

Pandemiya, 

Şərit şahid… 

* * * 

Doğulursan, 
Döyülürsən, 

Böyüyürsən, 

Şərit şahid… 

* * * 

Toy-büsat var, 
Ziyafət var, 

Şücaət var, 

Şərit şahid… 

* * * 

Oldun əsgər, 

Dəydi xətər, 

Verər xəbər, 

Şərit şahid… 

* * * 

Tək bir dəfə, 

Etməz vəfa, 

Çəkməz cəfa, 

Susar şahid… 

*Şərit- zivə, paltar ipi. 

17.09.2020. Bakı. 
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YER CƏZA YERİDİR! 
Ey insan, unutma; 

Almanı xatırla, 
Adəmi xatırla, 
Həvvanı xatırla! 
* * * 

Ey insan, unutma; 

Əzanı xatırla, 
Qəzanı xatırla, 
Cəzanı xatırla! 
* * * 

Ey insan, unutma; 

Yer cəza yeridir! 

Yer cəza yeridir! 

Yer cəza yeridir! 

14.09.2020. Bakı. 

HERMAFRODİT 

Məchulsa, cinsi bir kəsin, 

Bəlkə, hermafroditdi… 

Adı yoxsa, bir nakəsin, 

Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Qışdı ya payız bilinmir, 
Qovun ya qarpız bilinmir, 
Oğlandı ya qız bilinmir, 
Bəlkə, hermafroditdi… 
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* * * 

Adamdı, oyux bilinmir, 
Bordaxdı, burux bilinmir, 
Atdı ya ulax bilinmir, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Şalğamdı, pazı bilinmir, 
Çoxu çox, azı bilinmir, 
Ördəyi, qazı bilinmir, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Nə sudadı, nə quruda, 

Nə lildədi, nə duruda, 

Çatmayıb, qalıb boruda, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Bilinmir hara malıdı, 
Ayağında at nalıdı, 
Qabağında it yalıdı, 
Bəlkə, hermafroditdi… 

* * * 

Halından halıdı Ustac; 
Dərdi böyük, dərdə möhtac, 
Nişanı var, ləçəkli tac, 

Bəlkə, hermafroditdi… 

14.09.2020. Bakı. 
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MƏŞƏQQƏT 

Yenə çalardan qabaq 

Açıram gözlərimi… 

Aman Allah, hardayam? 

– Qucuram dizlərimi… 

* * * 

Elə həmən yerdəyəm; 

– “Göyün yeddi qatı”dı, 
Hələlik “Koroğlu”yam, 

Atım, onun atıdı… 

* * * 

Özüm də “Çənlibel”də 

Duman, çənə düşmüşəm, 

Səhərədək yuxuda 

Bişirmişəm, bişmişəm… 

* * * 

Elə həmən qatdayam; 

Öz evim, öz otağım, 

Simurq kimi dözümlü, 
Qu qanadlı yatağım… 

* * * 

Alt  qonşunun ah-vayı, 
Üstdəkinin  cır-cırı… 

Sərçələrin cik-ciki, 

Xoruzların dır-dırı… 

* * * 

Bir yandan qaratoyuq, 

Bir yandan da pişiklər… 
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Oxur sevgi nəğməsi, 

– Utanmazlar, düşüklər… 

* * * 

“Əldəndışqarı” sözü 

Nəsə düşür yadıma… 

Sonra nöqsanlarımı 
Yükləyirəm adıma. 

* * * 

Təxəllüsə sığınıb, 
Birtəhər oyanıram… 

Hələ alaqaranlıq, 
– Bir xeyli dayanıram… 

* * * 

Qəfil saat zəng çalır, 
Sonra oxunur azan… 

Həyətdə süd satanlar 
Dınqıldadırlar qazan… 

* * * 

Qopur dizimin bağı; 
– Xəyalda iydə qoxur… 

Hamı əvvəlki kimi, 

Sevgi nəğməsin oxur… 

* * * 

Ah-vay, cır-cır dayanır, 
Susur qaratoyuqlar… 

Xoruzun dır-dırına 

Cavab vermir toyuqlar… 

* * * 
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Kəsilir bütün səslər, 

Xəyalda iydə qoxur… 

Pişiklərsə, aramsız, 
Sevgi nəğməsin oxur… 

22.09.2020. Bakı. 

ÜÇ QARDAŞ 

Bir qardaş sağında, biri solunda, 
Təpəri dizində, gücü qolunda, 
Qardaşlıq məşəli yanır yolunda, 
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan! 

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan! 

* * * 

Xətai amalı bu gün oyaqdır, 
Nadirin əməli bu gün dayaqdır, 
İlhamın təməli bu gün mayakdır! 
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan! 

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan! 

* * * 

Zamanla yaşadıq xeyli qeylü-qal, 

Görməsin bir daha bu birlik zaval, 

Dağlara biryolluq qayıdır Hilal, 
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan! 

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan! 

05.10.2020. – Bakı. 

ONU TANRI SEÇİB 

Şərəfli əcdadın şanlı övladı , 
Bütün ulusunun qolu, qanadı, 
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Hər yanda fəxrlə çəkilir adı, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 

İlhamdır istəyi, elin arzusu, 

Amalı, bir şirin dilin arzusu, 
Əməli, tər qönçə gülün arzusu, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 

Nizamı, gərdişi ustadan usta, 

Təftişi, gedişi ustadan usta, 
Planı, döyüşü ustadan usta, 
Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 

Seçir, sonalayır, sorur düşməni, 

Ağladır, sızladır, yorur düşməni, 

“iti qovan kimi qovur düşməni” 

Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
* * * 

Nitqi, bəlağəti, şəsti yerində, 

Görkəmi yerində, büstü yerində, 

Alınmaz qaladı, postu yerində, 

Çağ açıb qapadan söydandır soyu! 
Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! 
15.10.2020. Bakı. 
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VARMIŞ 

Nə deyim, Allahım sən bilən haqqdır, 
Görəcək günləri görmək də varmış… 

Elçini, İlqarı alıb yanına, 
Zaura sən gözlə, demək də varmış… 

* * * 

Gözün biri gülür, biri ağlayır, 
Ağlaya-ağlaya gülmək də varmış… 

Poladı, Şükürü alıb yanına, 
Zaura sən gözlə, demək də varmış… 

* * * 

Şükür yazdığına, şükür qismətə, 

Dərdin acısını sevmək də varmış… 

Həmdəmi, Rəşadı alıb yanına, 
Zaura sən gözlə, demək də varmış… 

31.10.2020. Bakı. 

USTACAM 

Müzəffər ordunun şanlı əsgəri, 

Ərənlər yurdunun ər övladıyam! 
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox, 
Babəklər yurdunun hürr övladıyam! 
* * * 

Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü, 
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü, 
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü, 
Mövlalar yurdunun nur övladıyam! 
* * * 

Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm, 
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Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm, 

Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm, 

Alovlar yurdunun nar övladıyam! 
* * * 

Unutma, şah babam Xətai başdı, 
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı, 
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı, 
İgidlər yurdunun nər övladıyam! 
* * * 

Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var, 
Gen dünya yağıya daim olub dar, 
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar, 

Aslanlar yurdunun şir övladıyam! 
* * * 

Göydən Yer üzünə ərmağan, payam, 
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam, 

Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam, 

Ozanlar yurdunun sirr övladıyam! 
* * * 

Ustacam, vətənim vətən içində, 

Axıb duruluruq zaman köçündə, 

Min bir anlamı var, adi “heç”in də, 

Aqillər yurdunun pir övladıyam! 
13.11.2020. Bakı. 

DAHA TƏK DEYİLSİNİZ 

(Milli Qəhrəman  İlqar Mirzəyevin xatirəsinə) 

Yenə də görüşə gəlmişəm, Qardaş! 
Gözün biri gülür, biri ağlayır… 
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Daha tək deyilsiz, təsəllidir bu, 

Bir yandan mənzərə ürək dağlayır… 

* * * 

Qəribə bir hüzur çuğlayır məni, 

Yanında hər nəfəs ruha töhfədir. 

Vətən kitabını vərəqləyirəm, 

Burada hər məzar bir səhifədir… 

* * * 

İgid, ər oğullar toplanıb bura, 
Bütün çöhrələrdə, təbəssüm, qürur… 

Tək-tək sıralanan bu baxışların, 
Hər biri özünə bir dastan qurur… 

* * * 

Yenə də görüşə gəlmişəm, Qardaş! 
Gözün biri gülür, biri ağlayır… 

Daha tək deyilsiz, təsəllidir bu, 

Bir yandan mənzərə ürək dağlayır… 

29.12.2020. Bakı ş. II FX. 

CAN AY ANA… 

(Milli Qəhrəman Polad Həşimovun anasına) 
Can ay Ana, bu baxışda nələr var… 

Bu baxışda, Poladının ilk dişi, 
İlk addımı, gülüşü var, yeriş var… 

Bu baxışdan asılıbdı murazlar… 

Bu baxışda Poladının ilk beşi, 
Gülərüzü, şux qaməti, duruş var… 

* * * 

Can ay Ana, bu baxışda nələr yox?! 
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Bu baxışda yoxa çıxıb diləklər, 

Bu baxışda zaman da yox, məkan da… 

Bu baxışda itib bütün mizanlar… 

Bu baxışda dünya çöküb iməklər, 

Bu baxışda yelkən də yox, sükan da… 

* * * 

Can ay Ana, bu baxışda nələr var… 

Bu baxışda Poladın ilk rütbəsi, 

Bu baxışda şərəf də var, şan da var… 

Bu baxışda fəğan edir arzular, 
Bu baxışda min vaizin xütbəsi… 

Al don geymiş qürub da var, dan da var… 

* * * 

Can ay Ana, bu baxışda nələr yox?! 

Bu baxışda qədər namı ağlayır, 
Bu baxışda Polad adlı oğul yox… 

Bu baxışda tükənibdi niyazlar… 

Bu baxışda kədər qəmi dağlayır, 
Mum tək yumşaq, polad kimi oğul yox…. 
* * * 

Can ay Ana, bu baxışda nələr var… 

Bu baxışda Poladının mərdliyi, 

Ərənliyi, cəsurluğu, qürur var… 

Baxışının hərarəti dondurar… 

Bu baxışda fəxarətin sərtliyi, 

Ağalığı, amirliyi, onur var… 

* * * 

Can ay Ana, bu baxışda nələr yox?! 
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Bu baxışda susub qapı zəngləri, 

“Polad gəldi”, dur ayağa deyən yox… 

Bu baxışda od qalayır xəyallar… 

Bu baxışda itib dünya rəngləri, 

“Ana” – deyə, şirin-şirin gülən yox… 

* * * 

Can ay Ana, bu baxışda nələr var… 

Bu baxışda xanım, xatın bir Ana, 
Sinəsində bağrı çat-çat olan var… 

Bu baxışdan neçə Ana boylanar… 

Bu baxışda Nüşabə tək şir Ana, 
Tomris kimi kükrəyən var, yanan var… 

12.01.2021. Bakı. 

DAĞLAR 

(Zaur Ustacın Dağlara xitabən üçüncü şeiri) 
Tarix səhnəsində yetişdi zaman, 
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar! 
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi, 

Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar! 
 

* * * 

Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi, 
Davadan doğulan ərlər yetişdi, 
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi, 
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar! 
 

* * * 

Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı, 
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Qoynunda yağılar məskən salmışdı, 
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı, 
Sayalı qonağın mübarək, dağlar! 
 

* * * 

Xətai qırmadı könül bağını, 
Nadir unutmadı hicran dağını, 
İlhamın silahı əzdi yağını, 
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar! 
 

* * * 

Qurtuldu yağıdan zənburun, balın, 
Bir başqa görünür yamacın, yalın, 
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın, 
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar! 
 

* * * 

Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər, 

Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar, 

Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər, 

Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar! 
 

* * * 

Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin, 
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin, 

Dolandın dünyanı yurdunda bitdin, 
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar! 
22.01.2021. Bakı. 
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YARPAQ VƏ TORPAQ 

Can verəni candan alı qoyarıq, 
Unudur yarpağa möhtacdır yarpaq… 

Torpağa su deyil, zəhər veririk, 

Marağa məəttəl qalıbdır torpaq… 

* * * 

Xəzələ aman yox torpağa çata, 
Qurumuş canıyla cana can qata, 
Əbədi qanunla rahatca yata, 

Süprülüb çöplüyə atılır yarpaq… 

* * * 

Torpağa ting deyil, sütun əkirlər, 

Arx, kanal yerinə hasar çəkirlər, 

Dəmirdən, betondan kəfən biçirlər, 

Gözü baxa-baxa gömülür torpaq… 

* * * 

Bizə can verənin canın almayaq, 
Bu iki aşiqin yolun burmayaq, 
Yarpağı torpağa həsrət qoymayaq, 

Yarpaq elə torpaq, torpaqdır yarpaq… 

* * * 

Ay Ustac, haqq deyən Nəsımı öldü, 
Haqq bir damladır, batilsə göldü, 
Qardaşlar tək gəlmiş Adəmi böldü, 
Bizlər unutsaq da, unutmur torpaq… 

31.01.2021. Bakı. 
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A SİMSAR 
Salam olsun, sənə şanlı ixtiyar! 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
Şükür, əlindədir külli-ixtiyar! 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
* * * 
Nə deyim, a simsar, elə sim sarı, 
Simsar sinsidərmi, belə simsarı, 
Hələlik dönüş var, hələ sim sarı, 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
* * * 
Rəvamıdır, bu edilən Ustaca!? 
Diqqət istər sim sarıyan ustaca... 
Al dil ilə deyər halın ustaca, 
Mizrab tutan əlin, qolun var olsun! 
05.02.2021.  Bakı. 
 
BƏRK YAPIŞ 

Ay Zaur, deyirlər ən yaxşı vaxtdır, 
Bir az daha qeyrət, güləş, bərk yapış! 
"İgid odur, atdan düşə, atlana." 

Bu işdə dönüş yox, dirəş, bərk yapış! 
* * * 

"Kor qızın baxtı"ndan yeyindi baxtın, 
İlikdən tacın var, sümükdən taxtın, 
Olmasa da adan, ya da ki, "yaxt"ın, 
Olanları qoru, çalış bərk yapış! 
* * * 

Ay Ustac, bilirsən, yastığın üç gül, 
Göydə ulduz sayır basdığın müşkül, 
Bir türlü dolmayır asdığın kəşkül, 
Haqqın ətəyindən sallaş, bərk yapış! 
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SƏKKİZİ SONSUZLUQ ELƏDİ İLQAR 

Xoşbəxtlər günündə doğulmuşdu o, 
Təqvimin bu günü İlqar günüdür! 
Ölməzlər günündə doğulmuşdu o, 
Təqvimin bu günü İlqar günüdür! 
* * * 

Bu gün doğum günü, yaşar əbədi, 

Eliynən bir ünü, yaşar əbədi, 

Sonsuzluğa yönü, yaşar əbədi, 

Təqvimin bu günü İlqar günüdür! 
* * * 

Zaur tək yüzləri bir çətən oldu, 

Çoxu arzuladı, o yetən oldu, 

Vətən torpağında o, bitən oldu, 

Təqvimin bu günü İlqar günüdür! 
08.05.2021. Bakı. 

MÜQƏDDƏSLƏR 

(... bütün məzarsız Vətən övladlarına ithaf olunur...) 
Səngəri məzarı olan qardaşım, 
Hələ də bilinmir əhvalın sənin... 

Dəfndən Məada Bərzəx deyirlər, 

Məchuldur durumun, məqamın sənin... 

* * * 

Silahın pas tutub, daha heç atmaz, 
Dəbilqən gəzsə də, çəkmən köç etməz, 

Kəmər yox olsa da, toqqan heç itməz, 

Qumquman olubdu kimliyin sənin... 

* * * 
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Üç rəngli bayrağım süsləyən dağlar, 
Hər zirvə minlərlə şəhidi ağlar, 
Bənövşə çiçəyi qəlbimi dağlar, 
Dağların ağ qarı kəfənin sənin... 

* * * 

Zaur buz bulaqdan içəmməz daha, 

Bənövşə müqəddəs, dərəmməz daha, 

Ağ qarı tapdayıb, gəzəmməz daha, 

Bu yurdun nəyi var, ünvanın sənin... 

09.05.2021. Bakı. 

ATALAR 

Atalar Yer üzündə Allahın kölgəsidir, 

Haqdır, ədalətdi bu, Allahın bəlgəsidir. 

* * * 

Həm arxa, həm dayaqdı övlada varlı ata; 
Uşaq var ata istər, uşaq da varlı ata... 

* * * 

İstəyirəm gorəsən, mümkün deyil danışmaq, 
Belə olur atanın ətəyindən yapışmaq... 

* * * 

Allah ətəyi kimi, bərk sarılıb, tutuşmaq, 
Balaca yumruqlarla, “allahlarla” vuruşmaq ... 

* * * 

Həm arxa, həm dayaqdı övlada varlı ata; 
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Uşaq var ata istər, uşaq da varlı ata... 
13.06.2021. Bakı. 

İLQAR 

(Milli Qəhrəman  İlqar Mirzəyevin xatirəsinə) 

Qəhrəman olmaq üçün 

Gəlmişdi Yer üzünə. 

Silahı sevgi idi, 
Qonmuşdu nur üzünə. 

* * * 

Verdilər İlqar adın, 
Böyüdü üzdə vüraq. 
Fəxriydi dostun, yadın, 
Əhdinə düzdü İlqar. 
* * * 

Ananın sevinciydi, 
Obanın şan-şöhrəti. 

Ziyası oldu xalqın, 
Əritdi zin-zülməti. 

* * * 

Gətirdi gedişiylə 

Şərəfi, şanı bizə. 

Qollara qüvvət oldu, 

Təpəri yetdi dizə. 

* * * 

Məzara düşən gün o, 
And içdi mərd oğullar: 
-“Bu qanı alacağıq, 
Sən rahat uyu, İlqar!” 
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* * * 

İgidlər tutdu sözün, 
Bir gündə döndü zaman. 
Göstəriş verildi ki, 
Düşmənə yoxdur aman! 

* * * 

Çin oldu arzuları, 
Qarabağ oldu azad. 
Uyuyur rahat indi, 

Şəhidim indi rahat… 

21.06.2021. Bakı. 

VƏTƏN DAŞI 

"Yaşıl"ına yaşıl qatan, 
Dizi yaşıl oğullar var! 
"Göy"ün açıq olsun deyə, 

Göydən buludu qovdular! 

* * * 

"Qırmızı"na qanın qatan, 
Gözü yaşlı analar var! 
Sən beləcə şax dur deyə, 

Qəddini əydi atalar! 

* * * 

Haqqın yoxdur; nə solmağa, 
Əyilməyə Vətən daşı! 
Vətənimin sözüsən sən, 

Yadelliyə Vətən daşı! 
29.06.2021. Bakı. 
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O GÜN 

(Milli Qəhrəman  İlqar Mirzəyevin xatirəsinə) 

Hər şey belə başladı, 
Gülə-gülə getmişdin... 
Döndün üzdə təbəssüm, 
Çöhrənə həkk etmişdin... 
* * * 

Tək getmişdin gedəndə, 

Yüz min olub qayıtdın... 
Özün getdin yuxuya, 
Milyonları oyatdın... 
* * * 

Hər şey belə başladı, 
Bütün xalq həmdəm oldu... 

Cümlə aləm toplandı, 
Azərbaycan cəm oldu... 

* * * 

Yuxudaykən əbədi, 

Yatmışlara qalx dedin... 
Vətənin qara dərdin 

Al boyayıb, ağ etdin... 
* * * 

Girib torpaq altına, 
Çıxartdın üzə nə var... 

Bir gedişə mat idi, 

Taxtada tüm fiqurlar... 
* * * 

Tarixində satrançın 
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Bəlkə də bu oldu ilk... 

Qarşısında bir topun, 
Vəzir olmuşdu fillik... 
* * * 

Hər şey belə başladı, 
Qonaqların sığmadı 
O gün həyət-bacana, 

Məmləkəti çuğladı... 
* * * 

Başlanan yol qapından, 
Şuşayadək uzandı... 
Vətən oğlun itirdi, 
Torpağını qazandı... 
* * * 

Belə şanlı hekayət, 

Tarixdə bir, ya iki... 

Lap başqası varsa da, 
Möcüzədir bizimki ... 

* * * 

Bu dastanı qanıyla 

Yazdı ərlər, ərənlər... 

Bu kitabın qədrini, 

Bilir yazmaq bilənlər... 

14.07.2021. Bakı. 

YAZ  SEVDASI  VAR 

Bu payız bir başqa gəlir ömrümə, 

Güzün gümanında yaz sevdası var. 
Xəzana bürünüb bütün bağ, bağça 



31 
 

Güzün gümanında yaz sevdası var. 
* * * 

Bu xəzan yelimi, ya bahar mehi? 

Bivaxt tumurcuqda, tər zəfər zehi, 

Qızılı yarpaqda zər qəhər şehi, 
Güzün gümanında yaz sevdası var. 
* * * 

Ustac, tac almısan Haqqın özündən, 

Gözəllər xoşhaldır şirin sözündən, 

Görməz, qəm süzülür qəmgin gözündən, 

Güzün gümanında yaz sevdası var. 
29.08.2021. Bakı. 

MƏN BABƏKƏM 

("Uşaq boğçası"ndan bir şeir) 
Babəkdir mənim adım, 
Sırğa et qulağında! 
Bir ömür xərcləmişəm, 

Hürriyyət sorağında. 
*** 

Bu yurd sənə əmanət, 

Bəzz yanan ocağımdır. 
Mayası qan lalələr, 

İstiqlal sancağımdır! 

AZƏRBAYCAN 

("Uşaq boğçası"ndan bir şeir) 
Odlar yurdu deyir hamı, 
Azərbaycan mənim adım! 
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Sağım, solum, dörd bir yanım, 
Öz canımdan,  qol-qanadım! 
*** 

Nazlı Araz kəmərimdir, 

Xudafərin onun qaşı! 
Birləşdirir ayrı düşmüş, 
Dost-tanış, bacı-qardaşı! 

HÜSNÜ PÜNHANA 

(birinci şeir) 
İsmipünhan deyib, yazıb şairlər, 

Mənim müsahibim hüsnü pünhandı. 
Səmimi, mehriban, həm zarafatcıl, 
Mənim müsahibim hüsnü pünhandı. 
* * * 

Ürəyi yuxadı, xasiyyəti xoş, 
Nəyi var, nəyi yox, verər, deyər:-"Nuş"! 
Camalın gizlədib, deyir:- "Nəğmə qoş"! 
Mənim müsahibim hüsnü pünhandı. 
* * * 

İsmin bağışlayıb; "Nurlu ləçəkdi", 

Cənnət bağçasında şehli çiçəkdi, 

Ustacam, bu iş də bir görəcəkdi, 

Mənim müsahibim hüsnü pünhandı. 
07.10.2021. Bakı. 
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BAYRAQ  BİZİM  BAYRAĞIMIZ!!! 
Üstündən yüz Araz axsın, 
Torpaq, bizim torpağımız!!! 
Güney, Quzey fərq eləməz, 

Oylaq, bizim oylağımız!!! 
* * * 

Axışı lal, susur Araz, 
Mil, Muğanı yorur ayaz, 
Kərkükdən ucalır avaz, 
Oymaq, bizim oymağımız!!! 
* * * 

Göyçə dustaq, Urmu ağlar, 
Yaşmaq düşər, börü ağlar, 
Qaşqayda bir hürü ağlar, 
Papaq, bizim papağımız!!! 
* * * 

Dörd bir yanın qarabağlı, 
Dəmir qapı çoxdan bağlı, 
Bir ağacıq qol, budaqlı, 
Yarpaq, bizim yarpağımız!!! 
* * * 

Ustac boşa deməz əlbət; 

-“Sərhədinə elə diqqət”, 

Bu kəlamda var bir hikmət, 

Sancaq bizim sancağımız!!! 
11.10.2021.Bakı. 
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ŞAHİ-CAHAN 

Çiçək açsa, haçan həyat ağacın, 
Yaz çağındır, o çağını yaza yaz! 
Qan qaynasa, qışın oğlan çağında, 
Qışa deyil, o çağını yaza yaz... 
* * * 

Araz dağdır, haldan hala hal eylər, 

Sakit axar, eldən elə yol eylər, 

Dost-aşina, taydan taya əl eylər, 

Ayaq açsa, o çağını yaza yaz! 
* * * 

Taclı şair şeir yazdı dodaqsız, 
Canın xanı yaranışdan qonaqsız, 
Şahi-cahan, yaşar səssiz, soraqsız, 
Hərgah coşsa, o çağını yaza yaz! 

YARADAN YARATDI 

(Dodaqdəyməz) 

Tala tala, meşə meşə, dağı dağ, 
Yaradan yaratdı yer naxış-naxış. 
Sısqa sısqa, dərya dərya, arxı arx, 
Yaradan yaratdı yer naxış-naxış. 
* * * 

Aqil alar dərsi iki alandan, 

Haqq ayrılar, çıxar yağtək yalandan, 

Həyat keçər, əyri-əyri dalandan, 

Yaradan yaratdı yer naxış-naxış. 
* * * 

Taclı Şair, taxtın, tacın sirdi sirr, 
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Sənə çatan baxtın, bacın sirdi sirr, 

Qarşı yatan ağrın, acın sirdi sirr, 
Yaradan yaratdı yer naxış-naxış. 
07.11.2021. Bakı. 

XALQIMIN, ORDUMUN İLHAMI İLHAM! 
Ən uca kürsüdən dedi sözünü, 
Bircə hərəkətlə sildi yüzünü, 
Bilmək istəyirsən əgər düzünü, 
Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 

Əvvəlcə xainin qırdı belini, 
Sonra namərdlərin kəsdi dilini, 

Sevdi obasını, sevdi elini, 
Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 

Yüz ölçdü, bir biçdi, ustdan usta, 
Mizanı yerində; nə tez, nə asta, 

Cəngilər çalındı bu dəfə “Rast”da, 

Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
* * * 

Bir həmlədə pozdu kələyin, fəndin, 

Uçudu, dağıtdı illərin bəndin, 

Hər dəfə yanıltdı düşmənin zəndin, 

Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 
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* * * 

Ustaca bəllidi zamanın feli, 
Taixdə dastandı babamın qolu, 
Dəmir yumruq oldu İlhamın əli, 

Tarixindən aldı ilhamı İlham! 
Xalqımın, ordumun ilhamı İlham! 

YEL 

Kim üçünsə mələkdi, 

Kim üçünsə fələkdi, 

Nə mələkdi, nə fələk... 

Küləkdi bu, küləkdi! 

* * * 

Arada küsər belə, 

Hirs ilə əsər belə, 

Ümidi kəsər belə, 

Ələkdi bu, ələkdi! 

* * * 

Yenə əsdi, ələdi, 

Acı fikrə bələdi, 

Toxu dilək dilədi, 

Diləkdi, bu diləkdi! 

11.11.2021. Bakı. 

NAZLI BALA 

Alagözdür, verib Xuda, 
Gözəl, göyçək Nazlı bala! 
Maşallah olsun, namxuda, 

Gözəl, göyçək Nazlı bala! 
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* * * 

Gözü Göyçədən su içib, 
Kökdən gəlib, çox yol keçib, 
“Donun” Xaliq özü biçib, 
Gözəl, göyçək Nazlı bala! 
* * * 

Ustac bağlı soya, kökə, 

Nazlı balam bəyim, bikə, 

Züryət hardan hara çəkə!? 

Gözəl, Göyçək, Nazlı bala! 
11.01.2022. Bakı. 

USTACLIYAM 

Gözlərimin alalığı, 
Ulu Göycəmdən ərmağan. 
Ərdəbilin naləsidir, 

Ruhum həp eylədi fəğan. 
* * * 

Yarı Qarqar, yarı Əfkər, 

Şəhriliyəm; şaham, tacam! 
Şah İsmayıl silahdaşı, 
Ustaclı oğlu, Ustacam! 
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