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ÖMÜR XALISI 

 

Dünəndən Sabaha gedir, Bugünlər. 

Bizim ömrümüzə düşüb bu günlər 

Ömrümüz toxunur, gün-gün beləcə, 

İlmə-İlmə üstdən artır dügünlər. 

 

 

DÖRDLÜK 

 

«Dördlük» nədir, iki qoşa beytdi. 

Bəlkə, oxum daşa dəyib qayıtdı. 

Yüz demirəm, qoy on adam oxusun, 

Bəlkə ondan birini söz ayıltdı. 

 

 

XASİYYƏT 

 

Tənbəl kipriyilə közü-götürmür. 

Özgəni işlədir, özü-götürmür. 

Özü yaza bilmir, durub kənarda, 

Başqası yazanda gözü götürmür. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 

Fikrət Sadıq. “Bugünnamə”dən ilmələr. 8 

 

 

TƏZAD  

 

Nadan tənəsindən yanıb kül oldum. 

Gil idim, yenə də dönüb, gil oldum. 

Onlar gül içində tikan oldular, 

Mən tikan içində bitib, gül oldum.  

 

 

ÇOX OLSA 

 

Şairi çox olsa — xəyalat artar. 

Xəbisi çox olsa — xəyanət artar. 

İnsan ömrü boyu oxusun, gərək 

Cahili çox olsa-cəhalət artar. 

 

 

AZALIB – I 

 

İnsanın insanlıq qədri-azalıb. 

Otların, güllərin ətri-azalıb. 

Ölmədim bunu da gördüm, a qardaş! 

Suni-çoxalıbdır, fitri-azalıb. 
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HƏYAT 

 

Bu qədər az qohum, çox yad içində. 

Bu qədər ah-nalə, fəryad içində. 

Bu insan-bilmirəm, necə yaşayır, 

Bu sərxoş,  fırfıra həyat içində. 

 

 

TƏRSAVAND 

 

Kimsə salıb qiymətləri hamara. 

Bazarın da azarı var tumara. 

«Damarına baxıb, qan al» - demişlər, 

Bu qan alıb, sonra baxıb, damara. 

 

 

      AND  

 

Sənə kimdən deyim – böyük Hippokrat, 

Həkimlik edəndə içməmişdi and. 

Amma, sən and içib, rüşvət alırsan, 

Xəstəni həkim yox, sağaldır manat. 
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    FİT 

 

Əvvəl, zavod vardı, fiti də vardı, 

Səhər bizi işə – fit çağırardı. 

İndi zavod yoxdur, fit qalıb ancaq, 

Fiti fəhlə çalır, çünki bekardı. 

 

 

QARABAĞ 

Bəsdir  fəraq odlarından 

kül ələndi başımıza 

        Şəhriyar 

Neçin susub, Bülbül — dilli Qarabağ, 

Neçin solub, xarı-güllü Qarabağ 

Başımıza ələnən kül tökülməz, 

Hürr almasa əgər külli-Qarabağ. 

 

 

DƏRDKEŞ 

 

Göydən nida gəldi, «İnsan,  çək dərdi!» 

Yoxsa, insan dərdi necə çəkərdi? 

Mən aciz, öləri insandım – dözdüm, 

Dağa çəkilsəydi bu dağ, — çökərdi. 
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BƏXT  

 

Tanrının gözündə kim nə qədərsə, 

O qədər, bəxt verir həmin o, kəsə. 

Lap cüzi olsa da əlindən alar, 

Əgər, həmin adam qədir bilməsə. 

 

 

   BABALAR VARDI… 

 

Babam, doğrudan da Xankişi idi. 

Rəhmdarlıq onun bir işi idi. 

Bir qərib ustaya öz həyətində 

Yer ayırıb, ev də tikdirmiş idi. 

 

 

HİND KİNOSU 

 

Dünya susur, boşalsa da, dolsa da, 

Dərd eləmir gül açsa da, solsa da, 

Dünya eynən hind kinosu kimidir, 

Rəqs eləyir günü qara olsa da. 
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AĞ DAŞ-QARA DAŞ 

 

Olduğu tək, deyildir hər görükən, 

Üzü gülür, gözü  qan-yaş tökürkən. 

Tanrı, özü belə görüb Dünyanı 

Bir daşı ağ, biri qara hörürkən. 

 

 

YOXDUR 

 

İnsan var, insandır – qılığı yoxdur. 

Dənizdir – içində balığı yoxdur. 

Yaralı barmağa məlhəm əsirgər, 

Dərzidir – iynəsi, qıyığı yoxdur. 

 

 

     TƏLƏSGƏNLƏR 

 

Sürücülər çox sürətlə sürürlər. 

Hörücülər çox sürətlə hörürlər. 

Çox sürətli tələsməyin sonunu, 

Görücülər çox sürətlə görürlər. 
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SAĞ-SOL 

 

Çavuş öyrədir ki, mənim kimi ol! 

«Sabah asan olar sənə çətin yol» 

Amma, zaman keçir, baxıb görürsən 

Çavuş özü bilmir, hardadır sağ-sol. 

 

 

NAĞIL 

 

Biri vardı, biri yoxdu – nağıldı. 

Biri vardı, biri yoxdu – ağıldı. 

Ağıl gəldi özüylə, dərd gətirdi, 

Biri vardı, biri yoxdu dağıldı. 

 

 

   BİR GÜN – BİR ÖMÜR 

 

Yığışır başıma axşam nəvələr, 

Sağ yanımda Zaur, solumda Ülkər, 

Kamran, Sevil, Toğrul – evdə qaçışır, 

Bir günüm-bütöv bir ömürə dəyər. 
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  NADAN 

 

Nədən, nadan olduğunu bilmir nadan? 

Çünki, nadan ömür boyu qorxub nədən. 

Əgər, cavab tapsaydı o nədənlərə, 

Aqil olub kam alardı zəmanədən. 

 

 

HÖRÜMÇƏK 

 

Haqq yolunda əzaba döz, zülüm çək! 

Haqqı sevən, haqdan kömək görəcək. 

Görmədinmi, haqq üçün haqq neylədi, 

Peyğəmbəri xilas etdi hörümçək. 

 

 

AXIN 

 

Gün axır, Ay axır, axır, il axır 

Axan vaxt, dayanan vaxt deyil, axı?! 

İnsan körpəlikdən axına düşür,  

Axır, axır, axırda, və ilaxır… 
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SUAL-CAVAB 

 

—Daha nə var, nə yox həyatımızda? 

—Yeniyə qarışıb boyatımız da! 

Hələ də sınmayıb rusun tilsimi, 

Hələ də «ov» qalıb soyadımızda. 

 

 

   KÖÇ 

 

Yarpaqlar üçünmüş payız yağışı. 

Yarpaqlar payızda köçə yığışır, 

Xəzələ dönməzdən əvvəl yuyunur, 

Sonra xışıltıyla  yerə axışır. 

 

 

   ŞEİRİM 

 

Gedir misra misranın əlindən tuta-tuta, 

İlmə ilmənin üstdə, buta yanında buta, 

Birləşib bir olublar, bütöv olan şeirimin, 

Ayağı yerə bağlı, başı dəyir buluda. 
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      MƏHƏK DAŞI İTİB 

 

Zəmanənin üzü yaman dönübdü, 

Məhək daşı itib, meyyar sönübdü. 

Şərqi-Qərbi heyran qoyan şeirimiz, 

Füzulidən meyxanaya enibdi. 

 

 

ÇƏK-ÇEVİR 

 

Öz qəsdinə duran dövrana bax bir! 

Gör, hara gətirib bizi çək-çevir. 

Oğulların başı kefə qarışıb, 

Dolub analarla qocalar evi. 

 

 

DƏRD-SEVİNC 

 

Dərd gəlib – dərdi yardı – qəlbimdə. 

Gör, necə bəxtiyardı – qəlbimdə. 

Bir qarış yer vermədi Sevincə, 

Halbu ki, boş yer vardı – qəlbimdə. 
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PAXILLIQ 

 

Mən elə bilirdim gənc paxıl olar. 

Demə, müsibətmiş qoca paxıllar. 

Gəncin paxıllığı yaz yağışıdır, 

Qocada qocaman kin-kudurət var.  

 

   

    BÜTÖV DƏRDLƏR 

 

Dünyanın beli bükülsə, iki qatlansa xəritə, 

Yerdə hər yer hamar olar dağlar dərələri örtər. 

Dərələr örtülər bəlkə, dərdlər bütöv qalar, amma, 

Lap dörd qat da olsa belə azalmaz dünyadan dərdlər. 

 

 

   AĞAC 

 

Çoxalıb şəhərdə yalançı ağac 

Alminium yarpaqlı, gödək, qıvrımsaç. 

Bəs, yaşıl ucaboy ağaclar hanı? 

Hanı, Eldar şamı, hanı Qarağac? 
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  NƏDİR, BUNCA EHTİYAT? 

 

Gəl, işıq saç, göz qamaşdır, cilvə at! 

Sənin bir cilvənə, dəyməz bu həyat! 

Baxışından ürəyimə od düşür 

Yandır, yansın-nədir, bunca ehtiyat? 

 

 

DOQQULBAB 

 

Qədim qapı zəngi imiş «Daqqulbab» 

Taqqa-taqqa yalnız edər qapı tab. 

Qapı əgər döyülməsə açılmaz, 

Mütiliyi eləyibdi intixab. 

 

 

ÖYÜD-NƏSIHƏT 

 

Hamam hamam içində, xəlbir saman içində,  

Kəsirlər tam içində, tam da zaman içində. 

Söz de, bişmiş adama, qanan adama söz de! 

Söz demə, xam içində, dinmə avam içində. 
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BİLİNMƏDİ 

 

Kimdir arif, kimdir dəli, bilinmədi. 

Kimə «xeyir», kimə «bəli», bilinmədi. 

Hay-küy düşdü, əl üstə əl qalaqlandı 

Əl üstündə kimin əli, bilinmədi. 

 

 

 BİLMİR 

 

Bu adam rüşvəti hədiyyə bilmir. 

Bu da «yox» yerinə, «hə» deyə bilmir. 

Bu adam qaz vurur qazan doldurur, 

Bu adam qaz pulu ödəyə bilmir. 

 

 

      SÖZ 

 

Söz yazanda, söz deyəndə geri dön, yan-yörəsinə, bax! 

Sözü sındır, içinə bax, ötəsinə-bərisinə bax! 

Kərəsinə, kürəsinə, baxıb, sonala sözü sözdən, 

Mənasına, nədəninə, niyəsinə, görəsinə, bax! 
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GÜNAHI NƏDİR 

 

Köhnə yaradan qan axır, cunanın günahı nədir? 

Kür çayı Sonadan küsüb, Sonanın günahı nədir? 

Yandıranın günahı var, yananın günahı nədir? 

Qanmayan qanmır qanmasın, qananın günahı nədir? 

 

 

GÖZ YAŞI 

 

Göz yaşım ürəkdən süzülüb, keçib. 

Hər damla əyilib qandan su içib. 

Ondan, - göz yaşımın qabığı sudur, 

Amma, hər damlanın al qandır içi. 

 

 

       ŞEİRİN DÖRD HALI 

 

Köhnə fikir, təzə libas geysə – cəhalət! 

Köhnə fikir, köhnə libas geysə – ətalət! 

Təzə fikir, köhnə libas geysə – əsarət! 

Təzə fikir, təzə libas geysə – cəsarət! 

 

     NƏFS  

 

«Hə»nən «Yoxun» arasında defis var. 

Bu «defis»də bir ömürlük nəfəs var. 
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«Hə» desinmi, «Yox» desinmi düşünür, 

Tərəddütün cövhərində nəfs var. 

 

 

  MUĞAM 

 

Sən yanğınsan, yandır muğam, yan muğam! 

Yan, oynasın damarımda qan muğam! 

Günəş kimi Şərqdən doğan sehrsən, 

Xaqan muğam, Sultan muğam, Xan muğam! 

 

 

QUM EVCİK 

 

Uşaq qumun üstündə, qumdan bir evcik qurdu. 

Dənizdən külək əsdi, dalğa evi uçurdu. 

Uşaq hardan biləydi, qəzavü-qədər nədir? 

Böyüyəndə biləcək həyatın işi budur. 

 

 

TAXTA ÇƏLLƏK 

 

Taxta çəllək möhkəm olmaz heç vaxt, əsla! 

Ta belinə dəmir çənbər bağlanmasa.  

Hər «nə»yisə hifz eləyən «nə»sə vardır, 

Yerdə heç nə tab gətirməz dərdə, yoxsa?! 
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YER KÜRƏMİZ 

 

Gecə, saysız, otsuz, susuz ulduzları görürük – biz. 

Bu sonsuzluq içində bir oazis var – Yer kürəmiz! 

Düzlərində çaylar axar, lalə bitər, quşlar ötər, 

Başı qarlı dağlarına yaraşıqdı çən, duman, sis. 

 

 

  FƏRHADIN KÜLÜNGÜ 

 

Külüngünü çala-çala, bükülsə də bel sütunu.  

Fərhad çapdı, parçaladı qəlpə-qəlpə Bisütunu. 

Şirin su da tapdı, amma, Şirin yarına çatmadı, 

Özü dağda, sinə dağ-dağ görmədilər məsud onu. 

     KƏRPİC-KƏRPİC DÖRDLÜKLƏR 

 

Yaşadığı, gördüyü Dünyadan bezardı o, 

Son günlər kərpic-kərpic «Dördlük»lər yazardı o, 

Ömrünün sarayından gündə bir kərpic düşüb, 

Yığıb, o kərpicləri yan-yana düzərdi o. 

 

 

   ÖMÜR-GÜN YOLDAŞIMA 

 

Dağ boynunu qısıb, durur – çənə xatir. 

Minarə də məğrur durur – dinə xatir. 

Kimsə kimin xatirinə nəsə edir, 

Mən Dünyada yaşayıram – sənə xatir. 
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ƏLAC QALIB QILINCA 

 

Dərdi kürü qəlbindən, dərd bərkiyər qalınca, 

Sən torpağı qaytar, al, torpaq səni alınca. 

Dəyənək götürməsən donuz çıxmaz dirrikdən 

Dünya inciməsin qoy, əlac qalıb qılınca. 

 

YAXŞILIQ  

 

Ya Rəb, Məcnun bəndəndir, gəl bəndəni əfv elə 

Yaxşılığı bilməyib, daş atıbdır Nofələ. 

Yaxşılığı bilməyən millətin eynən bu cür, 

Mərdi qorxağa dönər, döyüşçüsü əfələ. 

 

 

İYİRMİ YANVAR 

 

Qara haşiyədə — iyirmi Yanvar. 

Yada düşəndə od tutub, yer yanar. 

Bakıya rus tankı gəlmişdi onda, 

Nə yaxşı ki, aydın yaddaşımız var. 
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BUZ-SIRSIRA  

 

Qardan sonra, novcalardan sıra-sıra. 

Asılıbdı salxım-salxım, buz-sırsıra. 

Hərdən-birdən göründükcə qış günəşi, 

Sırsıralar qopub, düşər ara-sıra. 

 

QAYIDAR  

 

Söz — var, gedər daşa dəyib, qayıdar. 

Söz at gözə, qaşa dəyib qayıdar 

Söz də var, o saat girir başıma, 

Söz də var ki, başa dəyib qayıdar. 

 

 

       EŞİDİRMİOLA? 

 

Bülbülün naləsini bağ eşidirmiola? 

Dərənin hənirini dağ eşidirmiola? 

Aqilin haqq sözünü, cahilin kar qulağı, 

Solun şikayətini, sağ eşidirmiola? 

 

   DÜNYANIN GƏLƏCƏYİ 

 

Dünya-dünya olammazdı qup-quru ehtimal ilə. 

Dünya mükəmməldi, oğul! Ağıl ilə, kamal ilə 

Nadanları qarışmasa, daha da kamil olacaq, 

İnsan oğlu qovuşacaq istədiyi amal ilə. 
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BİR OVUC ZƏY  

 

Tərəzi əyridirsə, gözünə bağla pərsəng! 

Göz-görüb aldadırsa, ürəyin görsün gərək! 

Min bulanıq yalanı, bir doğru aydın edər, 

Bir çəlləyin suyunu duruldar bir ovuc zəy. 

 

      HAŞA! 

 

Dağda, dağ çayının selindən — haşa! 

Bağda, qaratikan əlindən — haşa! 

Gözügötürməzin atdığı daşdan, 

Paxılın, hasidin dilindən — haşa! 

 

 

    VƏBALI MƏNİM BOYNUMA 

 

Düz danış, suçun olsun, vəbalı mənim boynuma! 

Dərdli yuxun çin olsun, vəbalı mənim boynuma! 

Sərt üzün, acı sözün, kinin də, qəzəbin də, 

Həqiqət üçün olsun, vəbalı mənim boynuma! 
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YAXŞI ƏMƏL-PIS ƏMƏL 

 

Hirslə gördüyün bir işi — sıxsan yerində hirs qalar. 

Qara işlər görsən əgər, mütləq əlində his qalar. 

İnsan gələr də, gedər də, ondan əməl qalar, ancaq, 

Yaxşı işlər görsən əgər, gələcəyə də irs qalar. 

 

 

ABU-ATƏŞ, XAKU-BAD  

 

Dünyanı edib abad — Abu-Atəş, Xaku-Bad. 

Nə yaxşı-nə pis, babat — Abu-Atəş, Xaku-Bad. 

Guya şirinmiş həyat, amma acıdır — heyhat! 

Nə noğuldu-nə nabat — Abu-Atəş, Xaku-Bad. 

 

 

MƏHƏBBƏT  

Leyli-Məcnun-100 

 

Dünyada varmış ya yoxmuş — məhəbbət. 

Səhradan səhnəyə çıxmış — məhəbbət. 

Yanıqlı bir «ah»la bu — cod Dünyanı, 

Ayağı altına yıxmış — məhəbbət. 
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ATA-OĞUL 

 

Övladının sabahıyçın ata can yandırdığı tək, 

Böyüyəndə övladı da ata qədri bilsin, gərək! 

Atasının məzarına bir ildə bir, baş çəkməyən, 

Bilsin onun da qəbrinə övladı baş çəkməyəcək. 

 

 

      ÜZÜM  

 

Tənək tənək, salxım salxım, gilə gilədi. 

Amma, üzüm üzüm deyil, lələ-gülədi. 

O əvvəlki dadı yoxdu, qabıqdı, sudu. 

Bu üzümü belə dadsız insan elədi. 

 

 

ZALIM  DÜŞMƏN 

 

Torpaq onu diriltdikcə o, torpağı öldürdü. 

Almasını dərib yedi, amma bağı öldürdü. 

Durduğu budağı kəsdi, özü öz əlləriylə, 

Yaşamağın xatirinə — yaşamağı öldürdü. 
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     FEVRAL  

 

Hər il fevral gələndə Xocalını qar alır. 

Dərd üstünə su səpməkdir qarın – fikri-qərarı. 

Zülm ilə çıxarılmış göz yeridir, elə bil! 

Dörd tərəf ağ-ortada dibsiz oyuq qaralır. 

 

 

      XOCALI 

 

Qarabağın bağrına çəkilmiş dağ – Xocalı! 

Bu dərə-dağ içində, dərdli torpaq – Xocalı! 

Özü boyda bir ağız, ağız dolusu fəryad! 

Yaz gəlib, bəri başdan sarı yarpaq - Xocalı! 

  

 

    KİTAB  

 

Kitab, bilik, savad, kitab-qanacaq. 

Kitab oxumayan avam qalacaq. 

Kitab rəfdən düşsə səni qaldırar, 

Sənin əlin rəfə qalxmayır, ancaq. 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 

Fikrət Sadıq. “Bugünnamə”dən ilmələr. 29 

 

 

TƏKLİK  

 

Sıxılar, sızlayar ürək – qalsa tək! 

Uşaq tək ağlayar külək - qalsa tək! 

Mələk olmaq istər insan tək olsa, 

Dönüb insan olar mələk - qalsa tək! 

 

 

EŞQ NƏDİR 

 

Qayalara çırpılaraq zərrə-zərrə ola-ola,  

Eşq bir dəniz dalğasıdır, öz yolundan dönməz dala. 

Əzab çəkir, kama çatır ayağına düşüb yatır, 

Axır gəlib, yetişəndə sahilə, son istiqbala. 

 

 

  SƏMƏNİ 

 

Nə-bu Novruz təzə deyil, nə səməni. 

Amma, bu il düşündürdü nəsə məni. 

Novruz bu il mənim kimi yeriyirdi, 

Qınamayın, «o da, düşüb» - desəm, məni. 
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   SÜKUT 

 

Sukutu heç kim, heç kəs təqlid eləyə bilməz. 

Sükutun vüqarını tufan da əyə bilməz. 

Sükutu sükut ilə seyr eləyən cahil də, 

Səsi sındıra bilər, sükuta dəyə bilməz. 

 

 

  DÜNYA ÖZÜ HEÇ NƏDİR! 

 

Dünyadan gedən adam gözləri açıq gedir. 

Bu – «doymadım» deməkdir – göylərə işarədir. 

Bu – qəlb parçalayan söz, donub, sönmüş gözlərdə. 

İnsan da heç olursa, Dünya özü heç nədir! 

 

 

HAQQ-NAHAQQ 

 

Bir torpaq üstündə eyni torpaqdan 

Nəşvü-nüma tapıb haq da, nahaq da! 

Qalmışıq xeyirlə şər arasında, 

Haqq nahaqdan bezib, nahaq da haqdan. 
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     MƏRD-NAMƏRD 

 

Eynən bu münvalla xeyir də, şər də. 

Bir kökdən boy atıb, cücərdi Yerdə. 

Təbiət büründü ağa-qaraya, 

İnsan da bölündü mərdə, namərdə. 

 

 

KEŞKƏ…  

 

Keşkə, düyü kimi arıtlamaq olaydı insanları, 

Bu suluf, bu daş, bu qabıq, bu düyü ağ, bu düyü sarı. 

Saf-çürük eləyə idin, ayıraydın ağı-qaradan, 

Yaxşını-yamanı əzəldən görüb, tanıyaydın, barı! 

 

 

AZALIB – II 

 

Şəkərin də indi şəkəri – azalıb. 

Dilin də şəkərli şakəri-azalıb. 

Meşə həmin meşə, ovlaq həmin ovlaq, 

Ovçusu çoxalıb, şikarı azalıb. 
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 NƏDİR 

 

Bu fındıqdır, bu qozdur, bəs, bu girdəkan nədir. 

Kasıblar məhləsində bu zəngin dükan nədir. 

Varlı-ədəb-ərkanı pulunda görür ancaq, 

Kasıb binadan bilir, ədəb nə, ərkan nədir. 

 

 

İNSAN 

 

Gününə-bəxtinə şükrandı – insan. 

Səbri sınanmaqçın yarandı – insan. 

İnsanca danışan hər kəs – insan yox, 

İnsan doğulubsa insandı – insan. 

 

 

ÇİÇƏK 

                 

Ümid – sərt qayada bitmiş bir çiçək 

Onu dərsə, dərsə səbir dərəcək. 

Tələssən, təngnəfəs – əlin titrəyər, 

O çiçək dağılar ləçəkbələçək. 
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İLĞIM  

 

Ümid – susuz çöldə burulan – ilğım! 

Nədənsə ilğıma inanmır ağlım. 

Əgər ilğım yoxsa, onda gərək mən, 

Özüm ilğım olum, çölə dağılım. 

 

 

PUL TƏLƏSİ 

 

Ucaltdığı bina pul tələsidi. 

Becid varlanmağa çox tələsidi. 

Sement əvəzinə qum işlətdi o, 

Onunçün insan da qum dənəsidi. 

 

 

    BÖYÜK NƏSİMİYƏ 

 

Ey haqq üçün dərisi haqsız soyulan insan! 

Sonralar sən – haqqına dönüb heykəl olmusan. 

İndi də daş-dərini bir də soydular – suçun? 

Yeraltı bir qarajın üstündə qoyulmusan. 
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SARI GƏLİN 

Akif İslamzadəyə 

 

Hələ də yadımda qalıb, Akifin «Sarı gəlin»i 

Ağlımı başımdan alıb, Akifin «Sarı gəlin»i 

Xeyli alpinist – müğənni dırmaşdı, çıxa bilmədi, 

Gör, nə mərtəbə ucalıb, Akifin «Sarı gəlin»i. 

 

CƏNGİ MEŞƏSİ 

 

Cəngi meşəsində, səhər-suları, çağlayar, daşar. 

Quşları verər səs-səsə, yarpaqları pıçıldaşar. 

Ştraus çox öyünməsin öz «Vyana meşəsi»ylə, 

Cənginin  bir talasına on Vyana səs sığışar. 

 

 

HAQQ SÖZ 

 

Bu gün Dünənə dönüncən, bu kitabı varaqla, bax! 

Bu kitabın «Bugun»ündə gizlənibdi həm də Sabah. 

Ömür keçir, çaylar axır, qar əriyir, torpaq çökür. 

Fani olan bu Dünyada, yalnız-haqq söz, qalır-ancaq! 

 

         Aprel-may-2008-ci il 

 

    GÖZÜN AĞI-QARASI 
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Bu ağlı-qaralı dünya, ağ-qara gözdə cəm olur. 

Gecə gündüzlə birləşib, bütöv olur, aləm olur. 

Ağlayanda, gözün ağı, yuyur gözün qarasını, 

Qarışdıqca ağ qaraya, bir-birinə məhrəm olur. 

 

 

    DƏRD ƏLİNDƏN DAĞA ÇIXIB 

 

Füzuli dərd əlindən baş götürüb dağa çıxdı. 

Dedilər ki, bəxtəvər yenə də yaylağa çıxdı. 

Dilində – «dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi»… misrası, 

Sinəsində döyünən qəlb – kədər dolu dağarcıqdı. 

 

 

ORDA  

 

O yerdə ki, Allahı da çarmıxa çəkirlər, orda, 

Allah xofu olmaz, oğul, meydan sulayır şər orda. 

Qəsbkar, işğalçı orda, böhtançı, yalançı orda, 

Azadlıq sözdədir orda, azad deyil, bəşər orda. 
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BUZLU ADA  

 

Yer üzündə qitələrin ən yaxşısı  - Antraktida! 

İnsan əli yetişməyən uzaq, ucqar, buzlu ada! 

Orda insan məskun deyil o səbəbdən sakitlikdir 

İnsan olan qitələrdən əskik olmayır qan-qada. 

 

 

       HƏR PİŞTAXTA… 

 

Kimdədir bu haram işin noxtası? 

Hər piştaxta bu gün – haram taxtası. 

Gecə-gündüz, qadağasız satılır 

Saxta ərzaq,  saxta dərman, saxta su. 

 

 

TƏMİZKARLIQ  

 

Neçin belə tozludur bu dar, məkan 

Niyə bitib, qapınızda kor tikan? 

Hər adam öz  pilləsini süpürsə, 

Başdan-başa təmiz olar pilləkan. 
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      LAL 

Abbas Mirzə Şərifzadəyə 

 

Səssiz çıxdı səhnəyə, ilk addımı «lal» - idi. 

Əlləriylə danışdı, gözləriylə lalıdı. 

Dəniz tufandan əvvəl lal olar, sonra coşar. 

Bu – «lal» sonra dil açıb, «Hamlet» olmalı idi. 

 

 

     ŞƏKİL  

 

Yaxşı rəsm əsərini əllə yaratmaq olar, 

İndi ayağı ilə şəkil çəkənlər də var. 

Qorxuram indən belə, əllə şəkil çəkən yox, 

Ayaqla şəkil çəkən yaxşı rəssam sayıla. 

 

 

   YALANÇI  DAHİLƏR  

 

Yalançı dahilər çoxalıb yaman, 

Əsil dahilərə vermirlər  aman. 

Azad söz o qədər azad olub ki, 

Daha arpa saymır, arpanı saman. 
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    BAKI  

 

Hanı o gördüyüm aypara Bakı? 

Alınıb nahəmvar hasara Bakı. 

Ağır daş asılıb ayaqlarından, 

Pillə-pillə qalxmır dağlara Bakı. 

 

 

TOZANAQ  

 

Sərgərdə-səhrada qabaqda çapar. 

Atının nalından tozanaq qopar. 

Üst-başı toz basmış dalça kələnlər, 

Səhra qurtaranda, rahatlıq tapar. 

 

 

    YUBİLEYÇİLƏR 

 

Yubileyçilər yubileylərdən doymadılar. 

Özlərindən başqasını saymadılar. 

Birisinə bir ildə beş yubiley – az, 

Birisinə bir yubiley qıymadılar. 
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  DƏNİZ  

 

Evlərinin böyründəcə ev ucaldı. 

Ta o gündən o, dənizə həsrət qaldı. 

Usta tapdı, bağlatdırdı pəncərəni, 

Gedib-kitab passağından, «Dəniz» aldı. 

 

 

VARMI?  

 

O dünyada gör, qar varmı, yağış varmı? 

Ağacının yarpağında naxış varmı? 

O dünyada can yandıran cəhənnəm var, 

O dünyada can yandıran baxış varmı? 

 

 

HALAL-HARAM 

 

Əldə qabar olar, çirk olmaz, dadaş! 

Əlin çirki - çirkli puldandır bir baş. 

Haram pul binadan çirkə bulaşıq, 

Halal pul – tərtəmiz, dumduru daş-qaş. 
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BU DƏNİZ OLMASAYDI — I 

 

Bu dəniz olmasaydı, dərdi-sər də olmazdı, 

Qədərində olardı, bu qədər də olmazdı. 

Dərəbəylik, laqeydlik, özbaşınalıq, rüşvət, 

O zaman bu mərtəbə mötəbər də olmazdı. 

 

 

   BU DƏNİZ OLMASAYDI — II 

 

Bu dəniz olmasaydı bu şəhər də olmazdı. 

Dənizdən boylanan bu al səhər də olmazdı 

Balıqlarına hayıf, yosunlarına hayıf, 

Sahillərə çırpılan ləpələr də olmazdı. 

 

 

QOCALIQ  

 

Başlanan nə varsa gedir sonacan, 

Alışan nə varsa sonda yanacaq. 

Ömürdə bir neçə dayanacaq var, 

Qocalıq – bu yolda son dayanacaq! 
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ADAM ÇAŞIR 

 

Üstdə – kimsə dərdli-dərdli  Xocalıdan bərk danışır, 

Altda-qaçan sətirlərdə sevinğ-sel tək aşıb-daşır. 

Bilməzdim ki, sevinğ-kədər bu qədər yaxınmış ya Rəb! 

Baxımmı ya baxmayımmı? Vallah-billah adam çaşır. 

 

 

   GÖZ ALTINA ALINIB  

 

Filankəsov filankəs göz altına alınıb. 

Orda sükut, burda səs - göz altına alınıb. 

Doğru danışan kəsin göz üstündə yeri var, 

Doğru danışan hər kəs - göz altına alınıb. 

 

 

SU  

 

İndi ərzaqda, qanda, şeirdə su var hətta. 

Su — əvvəl hamınındı, indi suyu satırlar. 

«Su-həyatdır» — deyiblər, həyat su olub indi 

İş o yerə çatıb ki, suya da su qatırlar. 
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       ELƏ BAXIB DA, SUSMA! 

 

Gərdişi-dövrana bax, hər sözə qulaq asma! 

Ehtiyac dar ağacı, vergilər dabanbasma. 

Sözə qənaət elə, səbri çox işlət, amma, 

Hərdən çınqırın çıxsın, elə baxıb da, susma! 

 

    BAĞIŞLAMAQ OLMAZMIŞ 

Dayım Qədir İslamzadəyə. 

 

Bağışlamaq olurmuş evi, maşını, bağı. 

Bağışlamaq olurmuş hətta yaylağı, dağı. 

Başda olan biliyi bağışlamaq olmazmış, 

Biliyin özü belə sevmir bağışlanmağı. 

 

 

İSMİN ALTI HALI 

 

Əsl İnsan İnsanın İnsana oxşayanı! 

İnsanı İnsanda İnsandan sonala, tanı! 

Bunu bacara bilsən, sənə zaval yoxdur, ta. 

İsmin altı halıyla fəth edərsən dünyanı. 
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    BƏRABƏRLİK İŞARƏSİ  

 

Bərabərlik vəd eləyir insanlara guya həyat. 

Bərabərlik – yalan sözdür, sən də aldan, sən də aldat! 

Bərabərlik işarəsi – alt-alta, düz -iki xəttdir. 

Hətta, bərabərlikdə də varmış demə, üst qat, alt qat. 

 

 

         GƏLİB-GETMƏK 

 

Ölmək — bu gəldiyin dünyanı bir də duyub bilməməkdi. 

Bu dünyadan çıxıb getmək — bu dünyaya gəlməməkdi. 

Dünyaya gəlməzdən əvvəl, dünya nədir bilməz idik. 

Dünyadan çıxıb getmək də elə bir cür ölməməkdi. 

 

 

ƏRƏFƏ  

 

Bu körpünün, bu  keçidin bir adı da var-ərəfə! 

Kimi qalar bu tərəfdə, kimi keçər o tərəfə. 

Bu körpüdən keçən adam, qəti adam olsun gərək, 

Ya sağçı olsun, ya solçu, baxan yoxdur bitərəfə. 
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             NOVRUZƏLİ 

 

Azad sözün – güya, budur zəlili. 

Durub inkar edir Mirzə Cəlili. 

Deyir, əsla, Novruzəli olmayıb! 

Onda kəsib, atın ötən yüz ili. 

 

 

             «ÖLÜBƏ» 

 

Dili söz tutmayan Sözə söz atır, 

O sözün bir ucu Sabirə çatır. 

Bunun kimilərə "ölübə" – dedi, 

Bu zalımın oğlu hələ də yatır. 

 

 

   MƏRDLƏ OTURUB-DUR! 

 

Mən – oğul demərəm haqqdan qorxana, 

Budur vəsiyyətim, oğlum Orxana, 

Mərdlə oturub-dur, amma hərdən bir, 

Namərdi görməkçin dön, bax arxana. 
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                SƏBR  

 

Əyyub səbrinə də inanıram mən. 

Səbrə dirsəklənib, dayanıram mən. 

Bir adam yeddi il məni aldadır, 

Yeddi il səbrlə aldanıram mən. 

 

 

  DEFİS  

 

Qayda-qanun ilə, nizam-intizam. 

Defislə yazılır, kəsir olur tam. 

Amma, bu dünyada qaydada qanun, 

Nizamda intizam görünmür, balam! 

 

NAZU-QƏMZƏ  

 

Sevginin rövnəqi nazu-qəmzədir. 

Sevginin ən zərif nazı qəmzədir. 

Sevgi ixtilatı nazla dadlıdır, 

Sevgi hər nədirsə – duzu qəmzədir. 
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ŞOU-YALAN 

 

Dur, səhnəyə şou-filan gətirmə! 

Həqiqi sənətə yalan gətirmə! 

İlan mələməyə nə çoxdur küdru. 

Muşfiqin bağına ilan gətirmə! 

 

 

      O QƏDƏR DƏRDİN VARDI Kİ… 

Sabir Əhmədova 

 

Eşidə bilsəydin əgər, dərd deməzdin sən bu dərdə. 

Taleyə bax! Sənə də yer vermədilər fəxri yerdə. 

«Yamacda nişanə» qalan elə sənsən – uca, məğrur. 

Yazdıqların birər-birər abidədir ürəklərdə.  

 

 

     TƏMƏNNA 

 

O, işdə təmənna, bu işdə təmənna. 

Təmənna olmayan bir işdə nə məna. 

Təmənna rüşvətin örtülü üzüdür. 

Di, gəl ayır görüm, yaxşını yamannan. 
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      DOĞRU-YALAN 

 

Çır-çırpı yerinə hərgah, doğrunu yandırsan, əgər, 

Doğrunun tüstüsü bəyaz, Yer görünər, Göy görünər. 

Çır-çırpı yerinə hərgah, yalanı yandırsan əgər, 

Yalanın tüstüsü qara, Dünya zülmətə bürünər. 

 

 

 ÜÇÜNDÜ   

 

Şəriət avamlar üçün, kasıb-kusublar üçündü, 

Ah, bu boyda haray-həşir, sərvət üçün, var üçündü. 

Dərələr çaylara məcra, uca dağlar qar üçündü. 

Bu dünya kef yeri deyil, dünya ahu-zar üçündü. 

 

 

PULNAN OLUR  

 

Pulnan olur nə istəsən, bu həyatda 

Attestat da, kəhər at da, fəxri ad da! 

Səsi olmaya-olmaya – xanəndəlik, 

Özü nadan ola-ola – istedad da! 
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VƏTƏNİ SAT — QÜRBƏT AL!  

 

Pulun var, daxmanı sat, villa al, imarət al! 

Mat-məəttəl qoy bizi, təəccüb sat, heyrət al! 

Dağı uçurt səpələ, dərəni təpə elə. 

Sən Vətəni neynirsən, Vətəni sat, qürbət al! 

 

 

        AYI TƏRSİNƏ FIRLAT! 

 

Pulun var tüğyan elə, tufan görüb, utansın! 

Səmada tonqal qala, göylər od tutub, yansın! 

Dünyanı tapdala keç, Göyün işinə qarış, 

Ayı tərsinə fırlat, Günü ləngit yubansın! 

 

 

          HANDA BİR  

 

«Pula sitayiş edən şairi» – Sabir də söyüb, 

Təmənna məqsədilə yazılmış hər şeirə, eyib! 

Şair haqdan, düzlükdən, eşqdən, dərddən yaza gərək, 

Məddah olmaq handa bir dahiləri məhv eləyib. 
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MÜASİR HEYKƏLTARAŞA 

 

Əli qoynunda, qılıncı qında, yonma qəhrəmanı! 

Daşın üstündə oturtma, bəs, bunun kəhər atı hanı! 

Hanı siyirmə qılıncı, hanı kəpənək – yapıncı? 

Görəndə kor olsun, düşmən damarında donsun qanı. 

 

 

BABA DAĞI 

 

Nə şahanə, Allahanə – uca dağdı – Baba dağı! 

Bu yerlərin Məkkəsidi, pir-ocağdı Baba dağı! 

Baba kimi mehribandı, öz qaya qolları ilə 

Başı üstünə qaldırıb, mənə baxdı – Baba dağı. 

 

 

BİR DAĞ DÖŞÜ  

 

Bir dağ döşü, dağ yamacı, yolu, dərəsi, təpəsi. 

Bu yanda çobanyastığı, o yanda lalə topası. 

İlkbaharı görmək üçün xəyal gedir, ayaq getmir, 

Bu yoxuşu kim çıxası, bu gülləri kim tapası?! 
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ÖMRÜ BƏNZƏR AĞACA  

 

Bahar – gənclik, yay-ortacaq, payız-dərdli, qış-qoca. 

Fəsil-fəsil dəyişəcək, ömür başa çatınca! 

Ağac da əkilir, bitir, qol-budaq atır, solur. 

İnsan özü ağac deyil, ömrü bənzər ağaca. 

 

 

      HƏRƏNİN ÖZ DİLİ  

 

Ya türk olsun, ya fars olsun, ya ərəb, 

Gecə-gündüz, leylü-nəhar, ruzi-şəb. 

Hərə öz dilində göyə üz tutub, 

Çağırır; ya Tanrı, ya Xüda, ya Rəb. 

 

 

      GƏRDİŞİ-DÖVRAN 

 

Öz aləmimdə yazıb — qurtarsam da «Dördlük»ləri. 

Qurtarmadı, amma yenə günümüzün sərtlikləri. 

Xeyli artıb, acı-şirin qayğıları camaatın, 

Azaldıqca mərdlikləri, çoxalıb namərdlikləri. 
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      ADAMIN DÜŞMƏNİ 

 

Adam özü-özünə elədiyin  — yığışa, 

Külli – aləm də gələ, eləyə bilməz, haşa! 

Adama gizli-açıq düşmən elə  özüdür, 

Özünü yıxa-yıxa ömrünü vurur başa. 

 

 

TAPILMIR İP UCLARI 

 

Toxların qarnı toxdur, düşünən yox acları. 

Köməksiz olanların artıb ehtiyacları. 

İşıq bahalaşandan, həyat ucuzlaşıbdı, 

Yumaq dolaşıq düşüb, tapılmır ip ucları. 

 

 

YOXDUR II 

 

Hər ürəkdə insaf bitməz, hər buludda leysan yoxdur. 

Hər dərədə sel şütüməz, hər ormanda aslan yoxdur. 

İnsaf- dürrdür az tapılar, az tapılan dürr saf olar, 

Daşda məgər insaf olar, insaf yoxsa, insan yoxdur. 
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TƏKƏMMÜL 

 

Əl endə taxtaları yan-yana düz, çax-çax olur. 

Həyətdə peyvənd ağac ək, baxa bilsən bağ olur. 

Zərrə-zərrə böyüyür, dünyada bütün bütövlər,  

Torpaq qat-qat qatlanıb ki, qalanıb ki, dağ olur. 

 

 

    TƏKRARA BAX 

 

Azı üç yüz dəfədən çox yıxılıb-durur ki, uşaq, 

Ayağı yerdə yer tutsun, addımlasın adaq-adaq. 

Yaşlı adam da dünyada ayaq üstə durmaq üçün 

Ömrü boyu bir o qədər, yıxılıb-durur, o sayaq. 

 

 

     NAMAZ QILAN 

 

Bilirsənmi, namaz qılan sağa-sola neçin baxır? 

Sağda, solda yurddaş, dindaş, qohum-qardaş vardır, axı! 

İnsan hər namaz qılanda, insanı sevmək öyrənir, 

Hər rükətdə tövbə edir, özü üçün yaşamağı. 
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YALNIZ ŞAİR BİLMƏZDİ KI,  

Sergey Yeseninə. 

 

Yalnız, şair bilməzdi ki, Mərdəkan Xorasan deyil. 

Bu boyda şirin yalana inanmamaq asan deyil, 

Onsuz da çox adam bilmir, yaşadığı yer haradır, 

Fikrində olanı görmək bir  şairə nöqsan deyil 

 

 

KİTAB OXUYAN YOXDUR 

 

Küçədə, o bağlı qalan kitabxana dükan oldu. 

Bu da kitab oxumayan cahillərə təkan oldu. 

Əvvəl, kitab oxuyanın yoluna gül döşənərdi, 

İndi, kitab oxuyanın yolu qaratikan oldu. 

 

 

GƏLSƏ ƏCƏL - VERMƏZ MACAL 

 

Yolda durub, pusqu qurub, orda əcəl, 

Vədəsində dədəsinə verməz macal. 

Üzə baxar, üzə deməz, üzü gəlməz, 

Qulağına pıçıldayar – "vaxtdır, qoca"! 
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    BUĞDA DƏNƏSİ  

 

Bu dünya – nurlu bir duman içində,  

O dünya – bəyaz bir güman içində. 

Amma, ümidini  kəsmə, səbr elə  

Buğda dənəsi var saman içində. 

 

   

     NƏFSİ-ƏMMARƏ 

 

Dünyanı fırlandırır çərxi-fələyin çərxi 

Varmı bundan başqa ta, bir daha nəyin çərxi? 

Fələyin çərxindən də iti fırlanır, indi 

Nəfsi-əmmarə ilə dolu kələyin çərxi. 

 

 

     BARMAQLARIN ADLARI  

 

Bu Baş barmaq, bu İşarə, bu da Uzun! 

İş görəndə Çeçələyə yoxdur luzum. 

Qalır yerdə bir barmağım; o da Adsız! 

O barmağı mənəm, fəhlə ovcumuzun. 
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GƏNƏŞİM-GƏNƏŞMƏYİM 

 

Dilimdə bir söz bitib gənəşim, gənəşməyim? 

Özüm qoca, taqət yox, güləşim, güləşməyim? 

Sahil uzaq, dəniz sərt, qayıq yorğun, yelkən yox, 

Bilmirəm, yad sahilə yanaşım, yanaşmayım? 

 

 

VƏSİYYƏT 

 

Mənim fəxri xiyabanım – qoy olsun balamın yanı. 

Bəlkə, bir də gördüm onu, orda-bir kərə oyanıb. 

Bu nagüman güman içrə, əriyərəm duman içrə, 

Namərdəm əgər bir də mən, yada salsam bu Dünyanı. 

 

 

DÜNYA  

 

Kor da baxıb görür ki, ikiüzlüdür — Dünya. 

Kar da eşidib-bilir, haçasözlüdür — Dünya. 

Lal heyrətdən qışqırır Dünyanı belə görcək, 

Çolaq deyir, dur qaçaq, yaman tozludur — Dünya. 
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ADIMI ÇƏKMİR 

 

Adımı çəkmir, çünki ürəyində qorxu var 

Adımı çəksə əgər, adı kölgədə qalar. 

Bədbəxt özündən başqa kimsəni bəyənməyir, 

Heyrət etməyə dəyməz, yarımçıq belə olar. 

 

GÖRMÜŞƏM  

 

Mən hər yerdə; bütövdə də, zərrədə də söz-görmüşəm. 

Dünyaya göz açan gündən üstümdə sərt göz – görmüşəm. 

Deyiblər «görmə» görmüşəm, mən də babam Sabir kimi, 

Eynən onun tək «əyrini əyri, düzü düz» görmüşəm. 

 

 

   ŞEYTANA DAŞ ATAN 

 

Sən ey Məkkəyə gedib şeytana daş atan kəs! 

Haqdır, Mina dağında haqq üçün ucalan səs. 

Şeytan hər yerdə vardır, hətta, içimizdə də, 

Burdakı şeytanlara de, kim daş atacaq bəs?!  
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FƏXRİYYƏ  

 

Cəmi – millətlər içrə, ən çox paxılı olan yeganə millət bizik! 

Bir-birindən xəbərsiz, bir-birinə soyuq, yad, biganə millət bizik! 

Bütün bunlarla bahəm, tarixiylə, şeiriylə, ərləri, dahiləri, 

Türklüyülə ucalan, qüdrətiylə tanınan şəhanə millət bizik! 

 

 

     TAXTA YONQARI 

 

Zaman – rəndə, ömür-taxta, günlər də – taxta yonqarı. 

İlk qarı görən bir uşaq, qocalsa görər son qarı. 

Çox narahat bir yoldu bu! Gedər-gəlməz ömür yolu. 

Şoğu gedib, puçurlayıb, çox yerdə çıxıb donqarı. 

 

 

EŞQ  

 

Eşq – elə bir çiçəkdir ki, istəsə qart daşda bitər. 

Eşq – bitirən ürəkdir ki, istəsə hər yaşda bitər. 

Cücərdisə mütləq bitər, kimsə kəsəmməz yolunu, 

Eşq – torpaqdan su içib də, ucalıb ağacda bitər. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 

Fikrət Sadıq. “Bugünnamə”dən ilmələr. 58 

 

 

 MƏDDAH  

 

Ey dünənin məddahına tənə vuran təzə məddah! 

Otur oturduğun yerdə, işinə-bax, gücünə bax, 

Bu gün də sən həmin işi görürsən min bir şövq ilə. 

Sənin kimi birisi də bu işi görəcək sabah! 

 

 

İKİ SAHİL 

 

Sən başqa bir tərəfdəsən, mən başqa bir tərəfdəyəm. 

Sən Şəhriyar tərəfdəsən, mən də Sabir tərəfdəyəm. 

Bizim bütöv olmağımız qiyamətə qaldı, dadaş! 

Çün, sən dözüm tərəfdəsən, mən də səbir tərəfdəyəm. 

 

 

BİR SİM AĞ-BİR SİM SARI  

 

Ömrüm  tara bənzəyir, bir sim ağ, bir sim sarı. 

Gör necə də gərilib, dön, bax bir səsim  sarı! 

Qocalıq yaman dərddir, dostlarım getdi bir-bir,  

Tək qalmışam, qalmayıb, qəlbimin bir simsarı. 
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SON DÖRDLÜK 

 

Nə qəm, mən də gedərsəmsə «Bugunnamə»m, sözüm  qalar. 

Qayalarda səsim  qalar, cığırlarda izim qalar 

Məndən sonra yaşayacaq ruhuma da, həftədə bir, 

Evimizin bacasına qonmaq üçün izn qalar.  

 

 

       SON SÖZ 

 

Mən — «Bugünnamə»ni bitirdim bu gün. 

Bax, bu da son sözüm, bu da son dügün! 

Ən adi sözlərdən — eyham toxudum, 

Ali mətləbləri dərk etmək üçün. 

 

 

   DEMƏLİ … 

 

Bu – Dördlük – şeirlər başa gəlincə 

Yaşadım, o ki, var yuxusuz gecə. 

Oxu, əgər yuxun ərşə çəkilsə, 

Deməli, zəhmətim getməyib heçə. 

 

Bakı, 2007-2009-cu illər 
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HALBUKİ 

 

Nə olsun çaylar dolub, çaylar dolub nə olsun. 

Halbuki, meşə solub, meşə solub halbuki. 

Nə olsun el dərdlidir, el dərdlidir nə olsun. 

Halbuki, azad olub, azad olub halbuki. 

 

Nə olsun qabda aş var, qabda aş var nə olsun, 

Halbuki, gözdə yaş var, gözdə yaş var halbuki. 

Nə olsun yol  hamardır, yol hamardır nə olsun. 

Halbuki, yolda daş var, yolda daş var halbuki. 

 

Nə olsun gün saçar nur, gün saçır nur nə olsun. 

Halbuki qanım donur, qanım donur halbuki. 

Nə olsun göz doymayıb, göz doymayıb nə olsun, 

Halbuki, ömür sönür, ömür sönür halbuki. 

 

Yanvar 2007 
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ƏRSAĞ  

 

Qarabağa girən həyasıza bax! 

Bəs deyil, istila etdiyi torpaq. 

Utanmır, zəpt edir sözümüzü də, 

Bilməyir, qədim, türk sözüdür – «Ərsağ». 

 

 

QURBAN  

 

Bir əsgər anası, məğrur, Türk-Ana 

Bir gün məktub yazdı əsgər oğluna. 

«Vətənçin qurbanlıq böyütdüm səni 

Başındakı xına, buna nişanə». 

 

 

FIRFIRATƏK  

          Cəlaləddin Mövlana Rumiyə 

 

Göydə bütün səyyarələr – fırfıratək. 

Mütamadi dövr eləyər – fırfıratək. 

Yaşamağın bir adı da – hərəkətdir 

Lap günəş də dursa ölər- fırfıratək. 
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SƏMA ELÇILƏRI  

 

Yerdə «Səma elçiləri» - eynən bu cür, 

Dövr eləyir, sanki Səma Yerə köçür. 

Baxıb, dedim: Göyü Yerə köçürməyə 

Yalnız, böyük Mövlanənin çatar  gücü.  

 

 

         NEY  

 

Ney nə deyir? Neydə nəyə – işarə var? 

Neydən Göyə, Göydən Neyə – işarə var. 

Eynən ocaq, üfürürsən, közərir od, 

Neydə, sevib - sevilməyə – işarə var. 

 

 

 

AĞLAMASIN, NEY NEYLƏSİN? 

 

Nalə çəkir, dustaq külək – ağlamasın, ney neyləsin? 

Ürək olur,  ələk-vələk – ağlamasın, ney neyləsin? 

Dağ ağlayır, daş hönkürür, meşə susur, çay dayanır. 

Fikrə gedir hətta fələk – ağlamasın, ney  neyləsin? 

 

 

BÖYÜK SABİRƏ 

 

Rumini ruscadan tərcümə edir. 
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Axı, əsil Rumi fars dilindədir. 

Bizdə «farsi-türki» - bilənlər varsa, 

Onda tərcümədən tərcümə nədir? 

 

 

QIZ QALASI 

Məhəmməd Hadiyə 

 

Eyfel-fransıza, Kreml – rusa, 

Çanaqqala türkə – milli qurursa, 

Mən də fəxr edirəm, «Qız qalası»yla, 

Anayurda milli möhür olursa. 

 

 

SOYADIMIZ  

 

Atam türkdü, anam Türkdü özüm türk! 

Dil açıb ilk söylədiyim  sözüm – Türk! 

Biz birləşib bütöv bir Türk olmarıq 

Nə qədər ki, var «sizin» Türk, «bizim» - Türk. 

 

 

TƏDBİR  

 

Türkün şəninə bir tədbir olanda, 

Bir anda, türk olur, türk olmayan da! 

Bütövə çat düşür, millət qarışır, 

Birlik də pərt olub, durur bir yanda. 
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YADDAŞ 

 

Türkün Meteləri, Fatehləri var. 

Ruminin şeirində nur şehləri var. 

Dilində ildırım qüdrəti gurlar, 

Eşqində bülbülün cəh-cəhləri var. 

 

   TARİX  

 

İzi var, axtarıb izini tapmır. 

Daşlarda sözü var, sözünü tapmır. 

Dünyanı fəth edib, tarix yaradıb, 

Özünə qayıdır, özünü tapmır. 

 

     İBRƏT  

 

«Türk türkün dostudur» — deyirlər, amma, 

Bu qanadlı sözdür, eşit, inanma! 

Türkyn dostu da türk, düşməni də türk! 

Qozu qurt — içindən yeyir daima. 

 

 

ÇANAQQALA  

 

Türkün - Anayurd sevgisi, ibrət dərsi -  Çanaqqala! 

İnanmıram, yaddaşlarda buna bənzər sınaq qala! 
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Buna - Tanrı, Yer-Göy şahid, burda - ərlər oldu şəhid, 

Birər-birər - hər ər qala, arxa-qala, cinah-qala! 

 

 

TANRIDAĞI  

          Altay şairi Pasley Samıka 

 

Tanrıdağı — tanrı kimi ucadı. 

Zirvə diş-diş, zirvə — haça-haçadı. 

Əzəmət timsalı, sərt ər duruşlu. 

Türk soyunun qüdrət taxtı-tacıdı. 

 

YİYƏSİ VAR 

 

Yağışının çisəyinin-yiyəsi var. 

Ağacının, kösöyünün — yiyəsi var. 

Tanrıdağın — hər otunun, çiçəyinin, 

Hər daşının-kəsəyinin yiyəsi var. 

 

 

MƏNZƏRƏ  

 

Çayları dümağ  göz yaşı, qayaları qaraşın, 

Orda Bəysu Xatunsuyla qoşa axır, yanaşı. 

Bir də gördün zirvədəki, qar sürüşür aşağı, 

Dərələrdə gül-çiçəyə, toz-torpağa qarışır. 
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        NOVRUZUN  

 

Novruzun Yaz qədəmləri hər millətə düşərlidir. 

Bu əkinçi bayramıdır, əkinçilik bəşəridir. 

Yerdə ilkin yer şumlayıb, ilkin dən səpəndən qalıb. 

Türklər – ilkin gəlmişlərdi, bunu Tanrı təsdiq edir. 

 

TÜRKLƏR  

 

Göy türklər, Hunlar, Oğuzlar hamısı – göy övladları. 

Göy qılıncdır – qılıncları, göydəmir atdır – atları. 

Günxan, Ayxan, Ulduzxanı – Yer üzünün fatehləri, 

Dünyanın tən yarısına sayə salıb qanadları. 

 

 

NƏ DERSIN? 

 

Nə atan, anan biçib, bu libası sənə, nə dərzin, 

Nə Anayurdun izn verər, nə ana dilin, nə dərsin. 

«Abır»ı  «şarm» eləyirsən, «bəxt» yerinə «şans», deyirsən, 

Fərq et, özün, ğanım-gözüm, bilirsənmi, sən «nə dersin»? 

 

ALA TURKA  

 

A lya turka-alaturka, yəni Türk həngi – deməkdir. 

Yəni, türkün türküsünə Türk sayağı bənzəməkdir. 

Türkü əgər türküdürsə – türkü əgər Türkündürsə 

Onda, türkün türküsünə Türk həngi demək-hənəkdir. 
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QOŞA ÇAYLAR 

 

Türkə beşik olubdu, Dəclə-Fərat arası. 

Anayurd eləyibdi sonra da Kür-Arazı. 

Türküstan-Ceyhun-Seyhun, Altay-Bəysu-Xatunsu, 

Türkün şəcərəsidir, qoşa çaylar sırası. 

 

 

 TÜRK DİLİ  

 

Türk – dil açıb, sözlərin kəpəyini ələyib, 

Yarpaq xışıldayanda səsi təqlid eləyib. 

Çayı ağ görüb – «Ağsu», gölü göy görüb «Göygöl» 

İlk dəfə Ay görəndə, heyrətindən «Ay!» - deyib. 

 

 

OLUB – ƏVVƏL… 

 

Ox-yay, nizə, yatağan olub – əvvəl, 

Bəy-xan olub, həm xaqan olub – əvvəl. 

Mete olub, ərlər-ərənlər olub, 

Türkün qanı təmiz qan olub – əvvəl. 
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          SONRA OLUB… 

 

Nə olubsa, sonra olub, qan-qana qarışıb, gəlib. 

Hərdən qorxaq olmağa da bəhanə qarışıb, gəlib. 

Öz-özünə düşmən olub, sonra, bilib peşman olub, 

O mərdliyə, - Allah bilir, daha nə qarışıb, gəlib. 

 

Bakı, 2007, 2009-cu illər 
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III 

Бир дя сон 

шеирлярим  
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YALNIZ QOCALANDA 

BİLİRSƏN BUNU 

(«Mən burdayam, ayə!» silsilə şeirlərindən) 

 

      *** 

Qosalıq özü bir sirri-xudadır.  

Yalnız qocalanda bilirsən bunu.  

Ömrə yamaq olan dərdi-bəladır,  

Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

     *** 

Sən istər-istəməz nimdaş olursan,  

Sən dönüb qocaman dam-daş olursan,  

Sənə söz deyirlər sən daş olursan,  

Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

      *** 

Yerişin səngiyir, səsin yumşalır,  

Çiyninə atırlar ağır yun şalı.  

Yaşın istəyinlə heç uyuşmayır,  

Yalmz qocalanda bilirsən bunu. 

        *** 

Zəifləyib gözün, korşalıb beynin. 

Güllər açılsa da açılmır eynin.  

Özündən də əvvəl qocalıb əynin,  

Yalmz qocalanda bilirsən bunu. 

       *** 

Ayaq ayaq üstə durmaq istəmir,  

Əl nə istəyirsə, barmaq istəmir,  

Qış düşüb, bu odun yarmaq istəmir,  
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Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

        *** 

Söhbətin tutmayır yaxın kəs ilə,  

Hərdən bir "burdayam!" deyib səs elə!  

Sənə təsəlliyçin nəvən bəs eylər,  

Yalmz qocalanda bilirsən bunu. 

       *** 

Yanında dursa da baxmaz gözələ,  

Yaxşı deyil, axı görən söz elər,  

Heç nə bacarmırsan barı göz elə,  

Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

        *** 

Üzün xal-xal səpər, dərin büzüşər.  

Çaşıb söz deyərsən evdə söz düşər.  

Əlin yavaş-yavaş eldən üzüşər,  

Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

         *** 

Düşmənin sevinər, dostun yan keçər,  

Bu fani dünyadan bir insan keçər,  

Səni də aldadıb bu dövran keçər,  

Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

          *** 

Orda oğlun, qızın durub müntəzir 

Yorulmuş qocaya rahatlıq, gəzir. 

Qarışıq dünyadan bir qoca bezir 

Yalnız qocalanda bilirsən bunu. 

 

İyul, 2010 
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YAŞADIR 

(Köhnə qafiyələrlə təzə şeir) 

 

*** 

Sənətkarı el yaşatmır,  

Sənətkar eli yaşadır.  

Fikri aydın olsa əgər,  

İnsanı əli yaşadır. 

 

*** 

Lap dan söküləndə dursun,  

Üzünü dan şehi yusun,  

Qaşı-gözü qara olsun,  

Gözəli teli yaşadır. 

 

*** 

Anasına "Ana" deyən,  

Sözümüzə nur çiləyən.  

Milləti millət eləyən,  

Öz ana dili yaşadır. 

 

*** 

Sənət itməyir batsa da,  

İşıqda işıq yatsa da,  

Vəli Əlini atsa da,  

Vəlini Əli yaşadır. 
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*** 

Gör nəyi görübdür, qələm!  

Bilirəm mən, bilir aləm!  

Qəm üstündə köklənib bəm,  

Muğamı-zili yaşadır. 

 

*** 

"Məğrur ol" öyrədir biri,  

O birisi deyir "kiri"!  

Diri olmaqçın "ol diri"!  

Tarixi ölü yaşadır. 

 

*** 

Həyat şirin, həyat acı!  

Ellik qardaş, ellik bacı!  

Qoy çox olsun bağlayıcı,  

"Lakin"i "Vəli" yaşadır. 

 

*** 

Ömür barışmaz - haqq-nahaq!  

Ümidimiz ana torpaq.  

 

Xeyirxah qaniçənə bax!  

Xəstəni zəli yaşadır! 

 

*** 

İnsan bu cür axşam-səhər,  

Yaşayır guya bir təhər.  
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Canındadır xeyirlə-şər,  

Ömrü ikili yaşadır. 

 

Bakı - 2010 iyul 
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ƏLLƏRİ QOYNUNDA  

 

*** 

İndi hər işi pul görür, qardaş! 

Tale-bir küncdə qalıb,  

əlləri qoynunda! 

 

*** 

Yaxşının bəxti yaxşı gətirib, 

Əla — biri küncdə qalıb,  

əlləri qoynunda! 

 

*** 

Eləni elə şişirdiblər ki,  

Belə bir küncdə qalıb  

əlləri qoynunda! 

 

*** 

İnsana zülm edən insandır. 

Bəla — bir küncdə qalıb  

əlləri qoynunda. 

2010 
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ALLAHDAN BAŞQA 

ALLAH YOXDUR! 

 

         *** 

Dünən olmasa - sabah yoxdur.  

Bəyaz yoxdursa - siyah yoxdur. 

 

           *** 

Bir "gah" yazmasan - bir "gah" yoxdur.  

Özü yıxılsa - "cinah" yoxdur. 

 

*** 

Zülm qovmasa - pənah yoxdur.  

Yerdə hər şey var - bir haqq yoxdur. 

 

*** 

İnsan yoxdursa - günah yoxdur.  

Allahdan başqa - Allah yoxdur. 

 

Bakı - iyul 2010 
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ƏSLİNDƏ 

 

     *** 

Əslində əslində əslində deyil,  

Əsli də heç də bir mislində deyil. 

     *** 

O, misgin, sərgərdan, dünya-xəzinə,  

Açarı sehirli "sim-sim"də deyil. 

     *** 

Bu - yerdə yaşamaq sadə bir işdir,  

Burda hər nə varsa tilsimdə deyil. 

    *** 

Yalanla doğrunun arasındadır,  

Yalana doğruya təslim də deyil. 

    *** 

Yarısı qaranlıq, yarısı işıq  

Tam kafər, tam bütöv müslim də deyil. 

      *** 

Əsli var, kökü yox, əsilzadədir,  

Bu halın günahı nəslində deyil. 

      *** 

Üzü gün, qəlbi buz, ikili sifət  

Gül açıb, amma gül fəslində deyil. 

 

 

      *** 

Hüseyn də dəyişib, Söyün olubdu,  

Gülsüm də əvvəlki, Gülsüm də deyil. 
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        *** 

Bu günün adamı kimi - adamdı,  

Dindir gör, heç o da, əslində deyil. 

 

Avqust, 2010 
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İNSAN 

(Fəxriyyə) 

 

*** 

İnsan! 

Kainata Ümid ola biləcək – 

Səni yaratdı Tanrı.  

Min illərdir gəlirsən.  

Özündən xəbərin varmı?  

Nə eləmisən keçib-gedib.  

İndən sonra, elədiklərinin 

qədrini bil!  

Nə qədər işıq qoşdu 

sənin adına.  

Nə qədər zülmətləri əritdi 

sənin odunda.  

Mehri - məhəbbətlə bəzədi 

sənə aid sözlərini.  

Düşmən qabağında çökdürmədi 

sənin polad dizlərini.  

Tanrının yaxşılıqlarıdı, 

bunlar birər-birər. 

 

 

*** 

Bildinmi? Bilmədinmi? Bilmədim?! 

Bilsən də, bilməsən da əgər... . 
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Sən - yenə osan! 

*** 

İnsan! 

Məkrdən, nəfsdən xali deyilsən  

Hələ də adisən, ali deyilsən.  

Ümiddə də ləkə var.  

cildində olmasa da, 

var batində.  

Onsuz da, əzəl gündən  

Sən - ən əziz  

ən ərköyün, 

övladısan Yerin - Göyün.  

Qüdrətli dövlətlər yaratmısan.  

Möhtəşəm imarətlər ucaltmısan.  

Aləmi biri-birinə qatmısan,  

sakit yaşamaq üstə. 

Qoşun-qoşun olub, ordular qınb-çatmısan,  

bir qarış torpaq üstə.  

Hələ nələrin, nələrin var.  

Ümman kəşflər, ixtiralar...  

Hələ Aya səfərin var.  

Sadalasam üst-üstə tarix olar. 

*** 

İnsan! 

Sən kimsən axı?  

Sən nəsən, axı?  

Adəm, torpaq, gil?!  

Amma, elə işlərin də var ki,  
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Sənə heç yaraşan deyil.  

Hələ də paxıllıq canında 

canını yeyən güvədir.  

Hələ də namərdlik qanında  

ehtiyat qüvvədir.  

Hələ də yaxın-uzaq  

qonşunda gözün var.  

Bu ürəklə, hələ də  

yaşamağa üzün var?!  

Sənin gilində bilmirəm nə vardı ki,  

Palçığına qurt düşdü.  

O çağdan  

Xislətin dəyişdi. 

 

*** 

İnsan! 

Nəyə and içim ki, inanasan!  

Adın İnsan haqqı!  

Yana-yana deyirəm;  

Bu yer, bu yerin üstündəki ağaclar,  

Bu uca dağlar, bu sərin dərələr.  

Bu axar sular, çaylar, dənizlər.  

Müşk-ənbər ətirli otlar, çiçəklər.  

Qar, yağış dolu küləklər.  

ceyranlı Muğanlar, turaclı çöllər.  

Gömgöy göllər, Göy-göllər.  

Çığıran quşlar.  

Çınqıllar, daşlar.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 

Fikrət Sadıq. “Bugünnamə”dən ilmələr. 84 

 

Aylı, Ulduzlu, Günəşli səma!  

Hayıfdı sənə! 

Bunlar sənə bəs deyilmiş...  

O uca qəddi-qamətin bir çöpə əyilmiş.  

Dünya varına  

ikiqat qatlanıb vüqarın.  

Məğrur insan!  

Bumudur iradən sənin?  

Bumudur etibarın? 

 

*** 

Əsrlərdir ki səni çağırır haqq.  

"Dön, bəri bax!"  

Gülüm mənim, canım mənim,  

Sən dönüb baxırsan nahaqqa.  

Axı, nə haqla? 

 

*** 

Sən ey, bu dünyanın əşrəfi insan, 

Nahaqqa baxmağı şərəf sayırsan?  

Burda meşələr yanır,  

Orda çaylar daşır.  

Sənin də suçların artdıqca,  

Qiyamət yaxınlaşır.  

Kamil olmayan hər kəs  

Ha özünü göstərsə  

Mübarək olmaz.  

Bu qədər özünə inanmaq,  
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Bu qədər ərk olmaz!  

Nadanlıq baş alıb gedirkən,  

Yəni bu seldə  

Haqq-ədalət qərq olmaz?!  

Bu çərxi-fələk belə fırlanırsa,  

Bir azdan aqil ilə cahildə fərq olmaz.  

Dur! Fəlsəfə vaxtı deyil,  

Bəsdi, yetər!  

Qafıyə yağışını da kəs!  

Yoxsa doğru söz də  

Yalana qarışıb itər... 

 

 

 

*** 

İnsan! 

Sən qövmi-bəşər!  

Sən xeyir-şər 

Toplusu bir müntəxabatsan!  

Sən gül içində  

İtib-batmış bir xarabatsan.  

Sən - faili-muxtar  

Sən - yaranmışların dahisi.  

Sən - mütəfəkkir.  

Sən - müdrik fərddsən!  

Amma özündən başqa  

Kimsəni görmür gözün  

Kainatda Ümid olsan da, 

Sən özün  
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Ən böyük Dərdsən!..  

Bu dünyada.  

 

Avqust, 2010 
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P.S 

(Məktubdan sonra son söz) 

 

Məktubu bitirdim.  

Onsuz da indi 

heç kitab oxuyan yoxdu. 

Başqasının məktubunu  

oxuyan kimdir axı?! 

Bir-iki sözüm qaldı,  

deyə bilmədim. 

O sözləri tale deyəcəkdi. 

Onun səbri, 

mənim səbrimdən 

çox uzun çəkdi.  

Bir ömür boyu, 

dolaşıq suallarımla  

yormuşdum onu. 

Axırda, o da təngə gəlib, 

dolaşıq düyünləri açdı. 

Hər şey aydınlaşdı.  

Ağappaq duman içində  

bir lağım görünüdü gözümə. 

Dönüb bir də 

baxdım özüm-özümə 

Lağımın bu ucunda  

mən dayanmışdım, 

o ucunda – heç nə? 

2010 
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       ALLAH, NƏ GÖZƏLMİŞ 

HƏYAT! 

 

    *** 

Çox çəkməz gələr gələcək, 

Mütlaqa, bir gün gələcək. 

Bu gün o günü bilən yox, 

Gələndə hamı biləcək. 

    *** 

Gəl, deyim onda hara bax! 

Çevril bir də dağlara bax! 

Damarında qanın donmaz, 

Zirvədə donan qara bax! 

    *** 

Zirvə qarlı, yamac yaşıl, 

Nə qalıb ki, üç il, beş il. 

Gözəl dünya burda qalsın, 

Sən get yatmışlara qoşul! 

    *** 

Görməyəcək onda gözün, 

Keçməyəcək orda sözün. 

Orda rəngi yoxdur, gülüm! 

Nə gecənin, nə gündüzün. 
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    *** 

Yoxa çıxacaq hissiyyat, 

Torpağı çək, başına yat! 

Danışa bilsən deyərdin, 

Allah, nə gözəlmiş həyat! 

    *** 

Quruca bir adın qalar. 

Qırılmış qanadın qalar. 

Beş-üç misra köz olmuş, söz, 

Qəlb çınğısı – odun qalar… 

 

2007 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 

Fikrət Sadıq. “Bugünnamə”dən ilmələr. 90 

 

 

İKİ ADAMA BİR ŞEİR 

 

    *** 

Çox da sevinmə ki, 

Mən gedirəm, 

Sən qalırsan. 

Əbədi qala  

bilməz ki, insan. 

    *** 

Düzdür, bir müddət hardasa. 

Ayrı düşəcəyik. 

Amma gedəcəyimiz Yer birdir. 

Orda görüşəcəyik. 

Orda hamı bərabərdir. 

 

2010 
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   «ƏYRI-DÜZ» 

Sayman Aruza 

 

«Əyrini divara dirədilər. 

Güllələdilər. 

Güllələr əyri getdi!» 

O əyri sənsən! 

*** 

«Düzü divara dirədilər 

Güləllədilər, 

Güllələr düz getdi» 

O düz mənəm! 

    *** 

Zil, qaranlıq bir gecə,  

xəlvətcə 

köhnə kitabımdan 

çox köhnə bir şeirimi 

didərgin salan, 

pərən-pərən eləyən  

o əl sənsən!! 

    *** 

Təzə yerdə küsgün, tənha 

Küncdə durub, məətəl qalan, 

yanıb, yanıb da kül olan  

o söz – mənəm! 

2011 
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  SEYİRÇİLƏR 

 

*** 

Sağda yoxdur, solda yoxdur 

Ortada var — seyirçilər. 

Külək əsər, yağış çilər, 

Durub baxar – seyirçilər. 

*** 

Dili var – lal, gözü var – kor, 

Eşidən – kar – seyirçilər. 

Orda-burda işləsə də  

İşsiz, bekar - seyirçilər. 

*** 

Gör, necə də tapışıblar 

Dayanıblar sıra-sıra. 

Başqa adam düşə bilməz, 

Bunların sıx sırasına. 

*** 

Yaz, yay, payız, qış-dörd fəsil. 

Onlara hər fəsil – bir il! 

Hətta, illər keçsə də lap, 

Onlar heç dəyişən deyil. 

*** 

El dərdinə biganələr, 

Özünü düşünən fərdlər. 

Onlar sakit seyr etdikcə 

Günü-gündən artır dərdlər. 

*** 
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Dağlara yaraşan duman 

Çöküb bunların başına. 

Ürəkləri buz bağlayıb, 

Laqeyddilər göz yaşına. 

*** 

Dağ uçulur qəlpə-qəlpə. 

Göydən daş yağır – baxırlar. 

Baxanlara baxa-baxa, 

Paslanıb, qalır paxırlar. 

*** 

Seyirçilər kimdir, axı 

Mənmi, sənmi, onlarmı, ya?! 

Seyirçilər tərpənməsə  

Düzəlməz bu – yalan dünya. 

*** 

Dünya, Nuhdan qalan dünya,  

Doğru, doğma olub nə vaxt? 

Əsrlərcə – insan aciz, 

Nahaqq – qoymur, göz açsın haqq! 

Bakı 

 Mart, 2011  
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ADAMIN PİSİ  

 

    *** 

Tikansan sünbüllü süsən içində. 

Sustalıb qalımısan süst an içində. 

    *** 

Biz ləkəgötürməz ayna kimiyik, 

Hər bizi görəndə paslan içində! 

    *** 

Min oyun oynadı tülkü xislətin, 

Aslanı kiritdi aslan içində. 

    *** 

Gördü, xeyir çətin, şər də asanmış. 

Çətini əritdi asan içində. 

    *** 

İnsanlıq qədrini bilmədi adam, 

İnsanı öldürdü insan içində. 

    *** 

«Bu» - «O»-dur, «O» - «Bu»dur, aləm qarışıb. 

Sən də guya «Bu»san, «O»san içində. 

    *** 

Çox da öyünmə ki, gözündə «od» var. 

Amma, özün boyda susan içində. 

 

    *** 

Qurtun dəbərdikcə kiçiləcəksən 

Həsəddən qıvrılıb sussan içində. 
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    *** 

Altılıq kartlarla qumar oynadın, 

Uduzdun yalançı «as»lar içində. 

    *** 

Dostuna düşmənsən, düşməninə dost, 

Yer yoxdur sənə dost kəsnən içində. 

    *** 

Qanında «yaxşı-pis» axır yanışı. 

Yaxşı yola getmir  pisnən içində. 

    *** 

Çölün, cildin məlum, yerişin tanış, 

Bir, biləydin, kimsən, nəsən içində. 

 

Mart, 2011 
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«NA» ŞƏKİLÇİSİNƏ ŞEİR 

 

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu? 

Söz qanmayana zor ilə qandırmaq olurmu? 

M.Ə.Sabir 

 

         *** 

Yaxşılıq gözləmirəm, hər  napakdan, nakəsdən. 

Adında «na» olan kəs, pislik də edər qəsdən. 

         *** 

Namehriban adamda mehr-məhəbbət olmaz. 

Namürüvvət adamda zərrəcə mürvət olmaz. 

         *** 

Nanəciblər bu yanda, — dəm vurur nəcabətdən, 

O yandan, — su yeridir xəlvətcə saman altdan. 

         *** 

Yer tapmayır özünə, yerdə narahat adam. 

Yeri, göyü, insanı dəngəsər edir müdam. 

         *** 

Nəfsli adamların tamahı dizə çıxıb. 

Nəfsin – bizə naməlum üzləri üzə çıxıb. 

         *** 

Çoxalıbdı millətin naxələf övladları; 

Paxıldır birər-birər  doğmaları, yadları. 

         *** 

Qohum, qonşu, dost yox, pul-para vardır, ancaq! 

Ədəb-ərkan çəkilib, qanacaq – düşüb qaçaq. 

         *** 
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Kişilər arasında nakişilər çoxalıb. 

Düz iş görən azalıb, əyri işlər çoxalıb. 

         *** 

Nacins at hamar yolda cins atı yana çəkir. 

Xeyir susur, insanı şər imtahana çəkir. 

         *** 

Nabələd – bu səhrada olub mahir bələdçi. 

Burda insan insanı aldadır xeyri üçün. 

         *** 

Adında «yox» olanlar tutub dünyanı bu gün. 

Bu, «yox»lar var olduqca, var olmaqlıq namümkün! 

         *** 

Göydən gələn bəxti də Yerdə ləngidir – onlar. 

Onların hər birində tanrı olmaq cəhdi var. 

         *** 

Allah olmaq istəyir Allaha naşükürlər 

Əyriyə baş əyirlər, düzü dara çəkirlər. 

         *** 

Əgər, haqqın üstündə məmur olursa-nahaqq. 

Həmin yerdə mütləqa, nə həqiqət var, nə haqq! 

*** 

Namərdlər dünyasında mərdin mərdliyi – dərddir. 

Dərd – mərdi sındırammaz, sınan yenə namərddir. 

 

Bakı, dekabr, 2009 
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GÜNDƏYİŞMƏ 

 

Səhər,  

təyyarə  

Bugünün üstü ilə  

üzü Şərqə uçur. 

Səhərə yaxın,  

Sabah da  

dan yerindən qalxıb,  

üzü Qərbə gəlir. 

Fikirləşən  

adama qəribə gəlir. 

Vaxtın da öz işi var! 

 

 

 

 

*** 

Göy  

öz tac-taxtında  

hökmdar Al-Günəşin əmriylə  

vaxtında 

Bu gün Sabahla görüşür. 

Günlərin qırçın-qırçın saçaqları  

bir-birinin 

üstə düşür 
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Biri – Dünən olub qalır, 

Biri – Sabah olub gəlir. 

Bu ayrılıq görüşünün 

Ağrısını Bu gün bilir. 

Vaxtın da öz işi var! 

 

Aprel, 2011 
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  ALLAH – BİR – ƏKBƏR 

Nəvəm Ərtoğrula 

 

Böyük namaz qılanda, 

“Allahu – Əkbər” – dedi. 

Uşaq da baxıb ona 

“Allah – Bir – Əkbər” – dedi. 

 

*** 

Böyük, - Allaha Böyük, 

Ulu, müqtədir – dedi. 

Uşaq özü bilmədən 

“Allah” – dedi, – “Bir” – dedi. 

 

Aprel, 2011 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 

Fikrət Sadıq. “Bugünnamə”dən ilmələr. 101 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

Sonra da beш-цч  

son sюz 
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BİR UŞAQLIQ XATİRATI 

 

Heç belə soyadlar eşitmisənmi? 

Əlişov, Məmişov, Ququşov və s. Uşaq vaxtı nənələr-babalar, ata-analar uşaqları əzizləmək üçün 

Əliş, Məmiş, Ququş deyib çağırırdılar. Sonra ağılları kəsəndə də bu adət üzrə yenə Əli ikən, Əliş, 

Məmməd ikən Məmiş, Qulu ikən Ququş deyəcəkdilər. Axırda yaş 18-ə çatanda, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda 

da adınız nədir? Cavab verəcəksiniz  Əliş, Məmiş, Ququş. Lap lağlağıdır! Şəxsiyyət vəsiqəsinə də bu 

adlarda düşürsünüz Əliş-Əlişov, Məmiş-Məmişov, Ququş-Ququşov. Əslində Əliyev, Məmmədov, Quliyev  

olmalı idiniz.  

Uşaqları əzizləməyin — dilimizi təhrif etməyi heç ağlınıza belə gəlməzdi. Dünyada heç bir millət 

öz soy adlarına belə soyuq baxmır. Bu əzizləmələr bu şəkildə ancaq bizim dilmizdə görünür. Dünyada heç 

kəs öz adı və soyadı ilə belə zarafat eləməz. 

Keçmişə də Bu günün gözüylə bax ki, Sabaha da dözəsən! 
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SOYADIMIZDA «ZADƏ» 

 

Bizim də dilimizdə yad sözlər var. Bu sözlərdən biri soyad şəkilçisi «Zadə»dir. 

«Zadə» fars dilində «oğlu»  deməkdir. İranda soyad kimi də işlədilir. Məsələn; Əhməd Əlizadə. 

Burada adamın adı Əhməd, soyadı Əlizadədir. Bu söz təxəllüs də, ləqəb də ola bilər. Amma, indiki 

sənədləşmə qanunlarına bu əl vermir. Bəs, atasının adı sualı gələndə (bu sual mütləq gələcək) məsələ 

qəlizləşir. 

Əhməd Səmədoğlu Əlizadə. 

Əhməd – ad, Səməd – atasının adı,  Əlizadə – soyad. Bu namümkündür! Burda həm «oğul» 

oğuldur, həm «zadə» oğuldur. Bir sənəddə iki oğul olmaz. Oğlu doğmadır qalsın, zadə – ögeydir, gəlmə-

dir, qov çıxıb getsin. Öz dilimizin gözəl soyad şəkilçiləri var.  

Məsələn; Lı, Li, Lu, Lü və Çı, Çi, Çu, Çü. Sonra, cəm şəkilçisi lar, lər. Ağa-lar ya həsən-lər ailəsi. Sonra 

«uşağı» sözü ilə yaranan soyadlar; Əli-uşağı, Vəli-uşağı.  Nəhayət, soyadımıza çox yaraşan «gil» şəkilçisi ilə 

düzələn soyadlar; dilimizdə əmimgil, dayımgil var, qoy Akif+gil də, Səməd+gil də olsun. 

 

 

SU BULANDIRAN «AZƏRİ» 

 

Bir dəfə əməlli-başlı bir ədəbi məclisdə birdən-birə kimsə düz üzümüzə baxıb, «siz «azəri»siniz, 

türk deyilsiniz!» 

Mətbuatda, tele-kanallarda, qəzetlərdə jurnalistlər, aparıcılar hətta məmurlar da bizə «azəri» — 

deyir. «Azəri» fars sözüdür. Sözün sonundakı «i» — mənsubiyyət şəkilçisi bar-bar bağırır ki, mən farsam. 

Bunlar niyə bizə «azəri» desinlər ki?! Qayıdaq tarixə! 

«1926-cı ildə Tehranda tarixçi Seyid Əhməd Kəsrəvinin «Azəri, yaxud Azərbaycanın əski dili» adlı 

kitabı nəşr olundu. Bu söz ilk dəfə orada işlədilib». 

(Azərbaycan filologiyası məsələləri» almanaxı. Bakı «Elm». 1984-cü il. Səh.44-59. Ədalət 

Tahirzadə. «Kərsrəviçiliyin kökü, özəyi, ardıcılları, dirildilməsi». Məqaləsinə istinadən). 

Eşidən kimi fars şovinistləri bir-birinə aman vermədən bu zurnaya züy tutdular. Tarixçilər, dilçilər 

bir-birini itələyərək aləmə bildirmək istədilər ki, — o türklər ki, İranda yaşayırlar, onların ata-babaları fars 

imişlər. Savalanın ətəklərində bir neçə belə kənd var ki, onlar özlərinə «azəri» deyirlər, fars mənşəlidirlər. 

Guya, azərbaycan türkləri bu kəndlərdən çıxıblar. O nadan alimlər bilmirdilər ki, həmin o kəndlərdə 

doğrudan da farslar yox türklər yaşayır və öz oğlan övladlarına hələ də Babək və Səttarxan adı qoyurlar. 

O yerlər böyük Şəhriyyarın qələmə aldığı Heydərbaba dağının» ətəkləridir. Qədim türk elləridir. «Heydər-

babaya salam» olsun!!! 
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Onda, Rza şah Pəhləvi (1925-1941) bütün idarələrə gizlincə, belə bir buyruq göndərmişdi, «soyu 

türk olan, türkcə danışan ünsürləri dövlət idarəçiliyində məsul vəzifələrə qoymamaq, mövcud olanları da 

bəhanə taparaq işdən çıxarmaq!»   

(Bayaq adını çəkdiyim) «kitabın müəllifi Kəsrəvi dilçi deyildi, o, dilin inkişaf qanunauyğunluqlarını 

bilmirdi. Əsgi dilləri araşdırmağın yollarından baş açmırdı. Onda hələ «azəri» də yer üzünə gəlməmişdi. 

Bu sözü ilkin o, yaratmalıdır» (həmin məqalədən). 

Kəsrəvi bir ovuc millətçilik çöplərini böyük bir ümmana atıb zəhərləmək istəmişdi.  Bilmirdi ki, 

dəniz çirkab götürmür. Dərhal silkələnib üstünə atılan çirkabı sahillərə — bu dəfə sahillərə yox onların 

üzlərinə çırpdı. 

İndi Azərbaycan türklərinə «azəri» deyənlər bilsinlər ki, kimin dəyirmanına su tökürlər. Bizə 

«azəri» deyən hər kəs həmin o kitablardan gəlir. Amma, baxıb görürlər ki;  

Millət sıra dağlar kimi  çiyin-çiyinə əzəmətlə durur. O dağların türk olduğu duruşundan bilinir. 

Qoy indən belə mətbuat da, tele-kanallar da, qəzetçilər də  buna diqqət yetirsinlər. Millətin adını təhrif 

edənlərə aman verilməsin.  

 

*** 

Millətin adı da bayrağı, himni, gerbi kimi ilə bir sırada durur.  

Müqəddəs və uludur! 

Sən — türksən! 

Sən — azərbaycan türküsən! 

Nəhayət sən Anayrda görə azərbaycanlısan! Dünya dağılsa da sən «azəri»  ola bilməzsən!!! Sənin 

torpağında türk dilində minlərcə, on minlərcə toponim (yer adları) var ki, 200 ildir dəyişə-dəyişə qalıblar. 

Qurtara bilmirlər, xalq yenə də yer adlarını köhnə adlarla tanıyır. 

«Azəri»ni uyduranlar pərtdirlər. Yalanları baş tutmayıb. Bu günümüzə qədər, nə qədər terrorla 

üzləşmişik, torpaqlarımızı kəsib aparıblar. Yenə gözləri doymayıb. İndi də dilimizi terror edirlər. Bu daha 

amansız terrordur. 

Amma türk dili dünya dilləri içində öz əyilməzliyi və sərtliyi ilə qüdrətlidir. Hərdən-hərdən əsən 

sərsəri küləklər bu dilin bir tükünü də  tərpədə bilmir!  

 

“525”-ci qazet 

24 noyabr, 2010 
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SON XƏBƏR 

 

Şair Fikrət Sadığın bu il may ayının 30-da 80 yaşı tamam oldu. Bu axşam "Divani-hikmət”ə - ad 

gününə yığışmışdılar. 

Tanrı (başının üstündə). 

Adamlar: 

Yaxın qohumlarından 3-5 nəfər. 

Uzaq qohumlardan da bir о qədər. 

Qonşularından nümunə - 2 fərd. 

Şamaxıdan (Ata yurdundan heç kəs yox idi. (Hətta telefon, teleqram da!). Bir vaxt Şamaxı şairlər 

vətəniydi. Bambaşqa şəhər olub indi. Camaata şeirdənsə bir qara qəpik fərzdi. 

İş yoldaşlarından eşidib bilənlər çəkinə-çəkinə gəlirdilər. 

Həmyaşıd dostlarından bir-ikisi qalımşdı, onlar da gəlməmişdilər. 

Alimlər tək-tək. 

Şairlər təkəm-seyrək. 

Nə telekanallardan, nə də qəzetlərdən gələn yox idi. Şair çünki mühüm vəzifə sahibi deyildi. 

Yazıçılar Birliyinin katibləri də gəlməmişdilər. Halbuki ad gününə çağrılmışdılar. Yubiley rəsmi 

status səviyyəsinə qalxmadı. Ailə yubileyi oldu. (Dedilər ki, əsil yubiley payızda olacaq) 

Ad günündə şair-gitaraçı Fəxrəddin Səlim "Koroğlu" dastanından Giziroğlu Mustafa bəyin 

qoşmasını xüsusi bəlağətlə oxudu. Qədim ozanlar yada düşdü. 

Belə, sakit, qeybətsiz ad günündə ilk dəfə Yalan boynunu büküb bir küncdə oturmuşdu. Doğru 

ortada məclis aparırdı. 

Sonra qonaqlara şairin bu yubiley münasibətilə nəşr olunmuş "Halbuki" kitabı bağışlandı. 

Onlardan kimin bu kitabı açıb oxuyacağını kim bilir axı?! 

Daha nə?! Qəfəslərdə bülbüllər, cəh-cəh vururdu. Güllər ətir saçırdı. 

Qonaqlar bu saatlarda öz dərdlərini unudub, sevinənlərə qoşuldular. Üzləri-gözləri nurla doldu. 

Və beləcə ta qədimdən üzü bəri gələn “Divani-hikmət”lərdən qətrə-qətrə toplanmış sənət incilərindən 

misallar çəkə-çəkə indiki "Divani-hikmətə də başqa cür divan tutdular. Dedilər ki, hazırda kitab oxunmur. 

Kitab oxunmayan məmləkətdə nadanlıq ayaq tutub yeriyər, һәr şeyin təzəsi, Atalar sözünün köh-

nəsi! 
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Fikrət Sadıq haqqında bir idarəyə məktub göndərdilər, ordan zəng eləyib soruşdular ki, bəs 

tərcümeyi-hal hanı? Axı, biz bu adamın Kim olduğunu bilmirik. Onun həyatı və sənəti barədə müxtəsər 

bir məlumat olsaydı?! (Kitab oxunmur!). 

Bu da nəsillərin dəyişməsi! 

Gənc nəsil özündən əvvəlki nəsli tanımır. 

Burda, tarixin pillələri qurtarır, elə bil! Burdan о yana özün gedirsən. 

 

“525”-ci qazet 

İyun, 2010 
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