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http://www.kitabxana.net   

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" 

 Elektron kitab N 96  (34 -  2018) 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin 

qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, 

"Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) -

 http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən 

qurumlar:Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında 

Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası:  

 http://cssn.gov.az/  

Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi 

çərçivəsində rəsmi 

səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/ 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://cssn.gov.az/
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" bölümündəki e-

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

182 

 

Telman Ümman Tircanlı           

 
“KaĢ yanımda olaydın” 

           

 

Şeirlər kitabı 

 

Kitab YYSĠB tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb 

 

YYSĠB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəĢri 

Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı:  Aydın Xan 

(Əbilov), yazar-kulturoloq 

http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.org/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
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Kreativ-innovativ layihə haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci 

ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" 

İctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan kreativ layihə: 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi". 

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və 

virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ 

biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq 

sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək 

incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi 

rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya 

qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, 

tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız, 

tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən 

kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli 

yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni 

biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə 

çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, 

bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub. 

 

http://www.kitabxana.net/
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DĠQQƏT! 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil 

olunmur. 
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Redaktorlar: Polad Qazançılı 

                        Könül Telmanqızı 

                        Ilyas Naxçıvanlı 

                                 

                                

 

 

Telman Ümman Tircanlı 

 

“KaĢ yanımda olaydın ” 
 

Telman Ümman Tircanlı (Ramazanov Telman Nurbaba 

oğlu) 

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 

“Qızıl Qələm” media mükafatı laureatı,  

“Uğurlu yol“ ictimai-siyasi  qəzetinin redaktorudur.  

 

”Alabəzək dünya“,   

“Sənə sözüm var“,  

“Qızıl xəzinə“ (həmmüəlliflərdən biri),  

“Ünvanı bəlli sevgi“ ,    

“Sözün zirvəsinə doğru“, 

”Bir gün görüşərik”kitablarının müəllifidir. 

“Kaş yanımda olaydın” kitabı T.Ümmanın 60 illiyi ilə 

əlaqədar olaraq çapa hazırlanmışdır. Kitabda yeni və retro 

şeirlər yer almışdır.  
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Redaktordan - Söz qalacaq 
 

  Dağ çayları daşanda kökü dərində olmayan ağacları, kol-kosları kükrəyən 

dalğaların qabağına alıb aparır. Insanlar da  ağaclar kimidir. Kökü, nəsli, 

mənəviyyatı, saf əqidəsi olanda, nə sel, nə də tufan onu yerindən qopara bilmir. 

Bu yazımın səbəbkarı,  sadaladığım xüsusiyyətləri özündə cəm edən, gəlimli-

gedimli dünyamızı görə-görə, yora-yora ömrün kamillik zirvəsinə ucalıb, 

oradan zəmanəmizə boylanan, gözəl, kəsərli qələm sahibi olan Telman Ümman 

Tircanlıdır. O, böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Bu əzəmətli qələm sahibi 

sözü, əməli, mülayim baxışları və qələmi ilə insanları tərbiyə edir, poetik 

duyğular aşılayır, pis əməllərdən çəkindirir. Telman Ümman özünə xas  mənəvi 

keyfiyyətləri ilə özünü tamamlayır, oxucuların qəlbinə yol tapır. Şairə görə bu 

dünyada sözdən qiymətli heç bir şey yoxdur. Çünki söz insanı ucalda da bilər, 

əyə də bilər. 

  Nizamini, Füzulini, Nəsimini yaşadan və ucaldan məhz söz olub. Yaxşı və 

mənalı söz insanı kamilləşdirir və müdrikləşdirir. 

 

Sağımda-solumda doğru axtardım, 

                                           Baxdım əriyirəm yalan içində. 

Və yaxud, 

Salam, ey düzü düz, 

əyrini əyri yazan Babam, 

Salam. 

T.Ümmana görə cəmiyyətdə nə görürsənsə, necə görürsənsə eləcə də yaz, 

böhtandan, iftiradan uzaq ol! 

  Şair T.Ümman Azərbaycanın dilbər guşəsi olan İsmayıllıda dünyaya göz açıb. 

Torpağının, Azərbaycanın vurğunudur.             

                                                   

                                                    Düşün, nələr bahasına 

Bu torpaqda yaşayırsan, 

                                                    Səni daşıyan torpağı 

                                                    Ürəyində daşıyırsan. 

Poeziya Ümmanın qanından, canından, vətən eşqi ilə döyünən ürəyindən axıb 

gəlir. 

  Yalanlara, maskalanmış adamlara iradı təsirlidir: 

 

http://www.kitabxana.net/
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Yalançını qovdum hey, 

Dedim, sən mənə ögey. 

Və yaxud, 

                                                      Ömür tənlik deyildir, 

Yalan mənlik deyildir. 

  T.Ümman qürurlu qələm sahibidir. Bütün sferalarda sözünü deyən qələm 

əhlidir. Özünün dediyi kimi:                                   

Haqqı əzən, üzən biz, 

Haqsızlığa dözən biz, 

    Baxıb dodaq büzən biz, 

                                                      Bağışlama, Allahım,  

                                                      bağışlama bizləri. 

Bu şeir şairin səmimi etirafıdır. Öncə deyim ki, Allahımız mənəviyyatı təmiz, 

təqvalı, əqidəsində bütöv, halallıqla yaşayan insanları həmişə bağışlayır. 

T.Ümman halallıqla yaşayan qələm sahibidir. Rəbbimiz onu çoxdan bağışlayıb. 

   “Allahımla nə işin var” şeirindəki poetik ifadələr, eyhamlar, o adamlara 

aiddir ki, maska altında gəzirlər: 

Mən də Allahın bəndəsi, 

                                                    Sən də Allahın bəndəsi, 

   De, ay yarımçıq kündəsi, 

                                                    Allahımla nə işin var? 

   Şeirdəki poetik ifadə olan  “yarımçıq kündəsi”  şairin kəşfi, ədəbiyyatımızda 

yeni deyimdir. Mən inanıram ki, T.Ümman belə poetik ifadələrlə 

ədəbiyyatımızın zənginləşməsində əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. 

  İçində bir yanğı var T.Ümmanın. Haqsızlığa dözə bilmir, ona görə də bəzən 

rahatlığının qayğısına qalmır... 

  Göz yummadım sübhə kimi, 

                                                  Yola saldım gecələri 

                                                  Xəyallarla mən baş-başa  

                                                  Oyaq qaldım gecələri. 

Sözə baş əyməyə dəyər, ağıllı sözə. O söz ki, səni yaşadır, təskinlik verir, 

insanların gözündə ucaldır. Onun özünün yazdığı kimi: 

 

Əzəldən baş əydik şeirə, sözə, 

       Ölüm ömrümüzdən bahadır, baha. 

   Şairin yaradıcılığını araşdırmaq fikrində deyiləm, bu uzun axtarışlar tələb 

edir. Dostum, oğlum qədər mənə yaxın olan, T. Ümman haqqında bir neçə 

http://www.kitabxana.net/
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cümlə yazmağı özümə borc bildim. Bu yazı onun 60 illiyinə məndən kiçik bir 

hədiyyədir. 60 yaşın mübarək. Allahdan arzu edirəm səni sevə-sevə yaşatsın, 

T.Ümman! 

 

Polad Qazançılı,  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 

şair-publisist 
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SEVGĠ DOLU 

DÜNYA 
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Yaradanın yaradılana sevgisi 

və ya Yaradana olan eĢq 

 

Sifarişsiz, filansız  

biz insan yaranmışıq. 

Demək gərəksiz deyil,  

gərəkliyik ki, varıq. 

 

*** 

 

 

Bütün nə ki, sevgi var, 

Bir başlanğıc-məşqdir. 

Yaradana sevginin 

 əsl adı Eşqdir! 

 

*** 

 

 

Tanrısını sevməyən  

Torpağını sevərmi? 

Vətənini, xalqını,  

Bayrağını sevərmi? 

 

*** 

 

 

Gülüm, bu çiçək də bir bəhanədir, 

Dedim, əllərinə toxunsun əlim. 

Onun gözəlliyi bir özgə aləm, 

Sən ondan daha çox gözəl, gözəlim. 

 

*** 

 

Anam-ürəyim, canım, 

Atam-iftixarımdı. 

Sevgim hər kəsə yetər, 

Kim istəsə varımdı. 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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Məni məndən xəbər al 

 

Deyirsən, çox gözlədim,  

çox axtardım, tapmadım. 

Kimdən soruşdun denən,   

axtardığın insanı? 

Daş olmuş qardaşdanmı,  

ya üzü çoxdan dönmüş  

yoldaşdan, sirdaşdanmı? 

Gəl oturaq üz-üzə, 

Məni məndən xəbər al. 

Gözlərini gözümdən  

yayındırma bacarsan,  

gözlərimə nəzər sal, 

Gör gözümdə simanı.  

Yalansan, yoxsa doğru  

sən bil, bir də Allahın.  

Salma dağa-daşlara,  

salma Telman Ümmanı. 

 

 

Ağlama 

 

Buludlar da usandı ağlamaqdan, 

Gülüm, sənin göz yaşların bitməzmi? 

Dağ-dərədən çəkildi, getdi duman, 

Gülüm, sənin acıların ötməzmi? 

 

Ağlamaqdan nə çıxar ki, ağlama, 

Ağladıqca dərd qovuşur dərd ilə. 

Heç aldanma vəfasına dünyanın, 

Hər addımda min quyu var, min tələ. 

 

http://www.kitabxana.net/
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Daşqəlblilər yanmaz əsla halına, 

Göz yaşını görməsinlər, ağlama. 

Boğ içində ağrıları, gülümsə, 

Yersiz sual verməsinlər, ağlama. 

 

 

Sən məni sevməsən 

 

Sən məni sevməsən yəqin biləsən, 

Mən sənsiz əriyən, ölən deyiləm. 

Düşünmə sən getdin bitdi bu aləm, 

Düşünmə danışan, gülən deyiləm. 

 

Dünya gözəlləri düzülə səf-səf, 

Üz tutub gələlər ancaq mən tərəf. 

Məndə ləyaqət var, bir də ki, şərəf, 

Eşqimi hər kəslə bölən deyiləm. 

 

Çəkdiyim qəm yükü özümə yetər, 

Acılar çəkmişəm olandan betər. 

Ağlama, gözünün qarası itər, 

Ağlama, göz yaşın silən deyiləm. 

 

Bilmirəm 

 

Yüklənibdir çiynimizə qədərsiz, 

Kim çəkəcək bu dərd-qəmi, bilmirəm? 

Gilələnib göz yaşları süzülsə, 

Kim siləcək, gülüm nəmi, bilmirəm? 

 

Eşqin ürəyimə bir od vurubdur, 

Rəsmin gəlib göz önündə durubdur. 

Bilsən həsrət məni necə yorubdur, 

Çoxmu çəkər vüsal dəmi, bilmirəm. 

 

Təbəssümün bir görəydim üzündə, 

Eşidəydim can deməyi sözündə. 

http://www.kitabxana.net/
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Ürəyimdir qan ağlayır özündə, 

Oyadarmı bu aləmi, bilmirəm? 

 

Gücüm çatmayanı sən məndən umma, 

Biganə dolanma, gözləri yumma. 

Ömrümüzün səs-küyü çoxdur, amma, 

Zili üstün, yoxsa bəmi, bilmirəm? 

 

Sənə verdiyim ürək 

 

Sənə verdiyim ürək,  

sənə yazdığım şeir. 

Biri təbib yaranmış, 

Çox sevir bu aləmi.  

Biri isə təbibin  

Acı-şirin məlhəmi. 

 

Biri safdır, ləkəsiz,  

Büllur kimi tər-təmiz. 

Biri də kəsərlidir 

sıyrılan şəmşir kimi,  

həm sadədir, həm qəliz 

 

Hər birində sevgi var. 

Biri döyünür, sevir, 

biri öyünür sevir. 

 

Biri sevgiylə dolu –   

sənə verdiyim ürək, 

biri də ki, ürəklə  

cəmə yazdığım şeir, 

sənə yazdığım şeir. 

 

Ayaq saxla 

 

Ötüşmə tez, dur bir an, 

ayaq saxla, bax, gülüm. 

http://www.kitabxana.net/
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Üzümdəki hər qırış  

bir dərdin nişanəsi. 

Baxma deyib-gülürəm, 

qəlbim dərd-qəm xanəsi. 

Ayaq saxla, dinlə bir, 

qəlbi söz ilə dolu,  

şairin dərdi nədir. 

 

 

Gedək vüsal olan yerə 

 

O bir incə gül qönçəsi, 

Kimdir onun bağıbanı? 

Xəyalların qanadında 

Hey dolanır asimanı. 

 

Qəlbi hələ bir ağ vərəq, 

Orda nə kin, nə acı var. 

Bax belə bir gözəlliyi 

De, necə sevməmək olar? 

 

Ey gülüm, gəl yol eləyək, 

Gedək vüsal olan yerə. 

Ömür sürək sevə-sevə, 

Doğulmarıq biz dübarə. 

 

Həqiqi sevgi ötdü yanından 

 

Bu həsrət hələ çox yandıracaqdır, 

Sağında–solunda gəzərsən məni. 

Baxdıqca hey baxıb, ah çəkəcəksən, 

Yadlartək uzaqdan süzərsən məni. 

 

Xəyallar aləmi səni qoynuna 

Elə almışdı ki, dünya sənindi. 

Həqiqi bir sevgi ötdü yanından, 

Indi həqiqətdə röya sənindi. 
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Yox, sənə qəlbimin qapısı bağlı, 

Bu qəlbin özünün pasibanı var. 

Hökm ilə sevilmək, sevmək olarmı? 

Hər doğan sevginin öz ünvanı var. 

 

Get, daha yolumun üstünə çıxma, 

O sevgi ocağı kül oldu-söndü. 

Qəlbimi bir zaman fəth etmiş eşqin, 

Nə yazıq, nə yazıq taxtından endi. 

Sən 

 

Biganələr səni ciddiyə almaz, 

Xəyal etmək ilə bir ürək dolmaz. 

Bir sonalı göl olmağın pis olmaz, 

Dəli çaytək hara gəldi axma sən. 

 

Doğrusanmı, əyrisənmi, nəsmisən, 

Məni məndən alacaqmı kəsmisən, 

Deyilsənsə niyə yolu kəsmisən? 

Çəkil gözəl, yolum üstə çıxma sən. 

 

Ümidini duyan kəsə bağla sən, 

Az parçala ürəyimi, dağla sən. 

Ağlayırsan get qıraqda ağla sən, 

Göz yaşını mənim üçün sıxma sən. 

 

Qınamıram, sən də bəşər övladı, 

Kimdən isə gözləyirsən imdadı. 

Amma çıxar yaddaşından bu adı, 

Dönüb bir də mən tərəfə baxma sən. 

 

Biz deyilik əsrlərin düşməni, 

İncitməyək nə mən səni, sən məni. 

Sənin də qismətin tapacaq səni, 

Qismətini Tanrı verər, qorxma sən. 
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Nahaq yerə belə xəyal etmisən, 

Xəyallarla gəlib hara yetmisən? 

Bircə dəfə salam verib ötmüsən, 

Bax bu sözü heç başıma qaxma sən. 

 

Inanma, desələr Ümman saildir, 

Yaradan nə verib ona qaildir. 

Səbr etməyim uduzmağım deyildir, 

Günahını heç üstümə yıxma sən. 

 

 

Bizim aləm 

 

Iki kəlmə yaz mənə, 

Könlüm şad-xürrəm olsun. 

Aləmlərin içində 

Bizim də aləm olsun. 

 

Qəlbinlə duy dünyanı, 

Təbinlə duy dünyanı. 

Rəbbinlə duy dünyanı, 

Gözəl nə var cəm olsun. 

 

Dəniz, çeşmə, göl gözəl, 

Çəmən gözəl, gül gözəl. 

Nəğməli bülbül gözəl, 

Qoyma gözüm nəm olsun. 

 

 

Səni gözləmiĢəm 

 

Qəlbi edib para-para, 

Gözlərimi yora-yora, 

Min bir xəyal qura-qura, 

Hər gün səni gözləmişəm. 

 

Dərdlərimi yığa-yığa, 
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Hisslərimi boğa-boğa, 

Göydən leysan yağa-yağa,  

Hər gün səni gözləmişəm. 

 

Sirrim pünhan tuta-tuta, 

Qəmə sevinc qata- qata, 

Günü günə sata-sata,  

Hər gün səni gözləmişəm. 

 

Üzü bəri gələ-gələ,  

Qəm daşıdım şələ-şələ. 

Gəlmədiyni bilə-bilə, 

Hər gün səni gözləmişəm. 

Xatirələr mürgüləyir 

 

Ürəyimin bir az yağı qalıbdır, 

Onu da sən bu həsrətlə əritmə. 

Xatirələr mürgüləyir, oyatma, 

Ötənləri su çiləyib göyərtmə. 

 

Ötən gün də bu gün kimi bizimdir, 

Qaysaqlanmış, yaraları qoparma. 

Hər ötən gün bir ağrıyla ötüşür, 

Qalaqlanmış dərd dünyama aparma. 

 

Qorxmuram ki öləm-itəm, yox olam, 

Qorxuram ki, bu ömürçün utanam. 

Kimsə birdən sual etsə bu nədir? 

Bu hay-həşir, səs-səmirçün utanam. 

 

 

Aldatma özünü 

 

Tanrı gözəlliyi əsirgəməyən, 

Məni məndən almaq istədi biri. 

Sanki danışırdı baxışlarıyla, 

Dikib gözlərimə süzgün gözləri. 
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Dedim ki, qulaq as, dinlə sən məni, 

İtirmə vaxtını hədər-boşuna. 

Yamanca qarışıb ağlın başında, 

Diqqətlə mənə bax, bir də yaşına. 

 

Bir həsrətin neçə-neçə üzü var, 

Istəyini oxuyuram gözündən. 

Ürəkləri yandıracaq közü var, 

Xəbərin yox bu halından, özündən. 

 
 

 

 

Günahım nədir 

 

Can dediyim hər gün məni üzürsə, 

Uzaq durub, əgər kənar gəzirsə, 

Dəli könlüm bu dərdlərə dözürsə, 

Nədir onda mənim günahım, nədir? 

 

Ürəyimdə ismini ucaltmışam, 

Bu eşq üçün cismimi qocaltmışam, 

Hər gecəmə ağrı-acı qatmışam, 

Nədir onda mənim günahım, nədir? 

 

 

Ey gülüm 

 

Nə deyirsən de, ey gülüm, 

Amma sevmirəm söyləmə. 

Bağrımı qan edən çoxdu, 

Nolar gülüm, sən eyləmə. 

 

Şimşək kimi çaxıb hərdən, 

Buludlartək ağlar qoyma. 

Çiçək olum o yaxanda, 
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Gülüm, gəl bu eşqə qıyma. 

 

Xəyalınla həmsöhbətəm, 

Mən nə dəli, nə divanə. 

Şəm deyilsən ətrafında 

Mən də olum bir pərvanə. 

 

Mənim eşqim bulaq suyu, 

Məlhəmi çox, şəfası çox. 

Cəmi sevən aşiqlərdən 

Bu Ümmanın vəfası çox. 

 

 

 

 

 

Bulaq üstə gedən gözəl 

 

Bulaq üstə gedən gözəl,  

axtarma heç hədər yerə,  

yoxam orda, bulaq üstə. 

Bulaq üstü görüş yeri,  

hər vaxt gözlər gözəlləri  

ərənlər. 

Gözəllərin işvəsi çox,  

bilirəm, 

Yox deməsi sanki bir ox,  

bilirəm. 

Amma məndən sevgi umma, 

Məni həmdəm biri sanma. 

Mənim sevgim bir gözələ, 

aid olan sevgi deyil.  

Bu sevgidən betər sevgi, 

 bu eşqdir, 

Bu eşq böyük  Yaradana, 

Yerə, göyə-asimana. 
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Nağıl bitdi 

 

Bacarsan qarşıma çıxma, nə olar? 

Damarda qanım da qaynayır, coşur. 

Mənim ki, işim yox heç bir kəs ilə, 

Amandır deyərlər, həddini aşır. 

 

Get, məni anlamaq səninçün çətin, 

Nahaqdan özünü yormağa dəyməz. 

Sənin də çıxacaq tale, qismətin, 

Yolumun üstündə durmağa dəyməz. 

 

Toxunma keçmişdə qalan anlara, 

Səhv idi, düz idi tam sona yetdi. 

Xatırla özündə bir nağıl kimi, 

Biri var, biri yox beləcə bitdi. 

 

 

Demə 

 

Demə, səni sevməyimə peşmanam, 

Bu sevgidə axı nəyi gəzmisən? 

Demə, sənlə yollarımız ayrıdır, 

Sən məndən yox, öz-özündən bezmisən. 

 

Niyə belə tez usandın, yoruldun, 

Bu yollara hələ izin düşməmiş. 

Səbəb yoxdur inciməyə, küsməyə, 

Yerə hətta bircə sözün düşməmiş. 

 

Istədiyin mümkündən də çox isə, 

Nəfsindən küs, bir də elə özündən. 

Yaxşı-pisi duymaq hissin yox isə, 

Sevgi necə düşə bilər gözündən? 

 
Birdən sevmək istərsən 
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Birdən sevmək istərsən,  

mən səni sevdiyimtək.  

Elə bu başdan deyim, 

sevmə yorulacaqsan,  

yollara baxa-baxa. 

Sevmə, qovrulacaqsan  

bir həsrətin odunda  

özünü yaxa-yaxa.  

Ürəyin də üzülər,  

göz yaşların aramsız 

yanağınla süzülər. 

Danışmağa həvəsin,  

Ciyərinə çəkməyə  

olmayacaq nəfəsin. 

Qəlbində məhəbbətin  

tükənəcək, bitəcək. 

Mənə yaşatdıqların  

fəqət sənə yetəcək. 

Birdən sevmək istərsən,  

mən səni sevdiyimtək... 

Iki canda bir ürək 

 

Həsrəti var, xəyalı var qəlbimdə, 

Ey Allahım, özü harda qalıb bəs? 

Bu yollara baxmaq olubdur peşəm, 

Bu intizar kaş olmayaydı əbəs. 

 

Hey danışıb, gülsəm də mən kim bilir, 

Sənsiz sanki yox kimiyəm, bir heçəm. 

Sevgi iki canda olan bir ürək, 

Əşya deyil, nə oyuncaq mən seçəm. 

 

Dəniz və sən 

 

Bir kimsə yox, hənirti yox, 

Lal dənizdir, bir də ki sən. 

Yenə xəyal alıb səni,  
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xatırlayırsan çox güman  

yaxın keçmişi, dünəni. 

Duydunmu, o lal dənizin  

ləpələnən sularını, 

Dalğa vurduqca daşlara  

Coşub-daşan,   

səpələnən sularını? 

 

O yelkənli gəmiyə bax,  

niyə üzmür, tərpənməyir? 

Əsəcəkmi, ya da ki yox,  

ala biləcəkmi görən  

yol etməkçün  

gözlədiyi o köməyi? 

əsəcəkmi səmt küləyi? 

 

Daha yorma gözlərini,  

bəlkə də qismətin, yarın,  

sənə həmdəm olan insan,  

bu gəmidə bir sərnişin. 

Bəlkə elə çox keçmədən 

baş tutacaq ilk görüşün. 

Gözlər 

 

Hər gözdə bir məna vardır, 

Kimsə bunu bilə bilməz. 

Nə kirpiklər, nə də ki qaş, 

Nə gözdəki gilə bilməz. 

 

Hər gözdə bir məna vardır, 

O mənanın yeri qəlbdə. 

Bəşər aça bilməz sirri, 

Sirr açarı yalnız Rəbbdə. 

 

Müşkül işsiz bir insan yox, 

Tanrım təkcə qəm verməsin. 

Ürəklərə ağrı–acı,  
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Gözlərəsə nəm verməsin.  

 

 

Təsəllin ola bilmərəm 

 

Mən sənin təsəllin ola bilmərəm, 

Gözünün yaşını sıxıb, ağlama. 

Yorma bu yolları ağrı-acınla, 

Yollara həsrətlə baxıb, ağlama. 

 

Min xəyal qurma sən nahaq özündə, 

Aşkarı xəyalda gəzməyin əbəs. 

Mən özgə aləmdə, başqa ruhdayam, 

Özünü aldadıb, üzməyin əbəs. 

 

Indi nə zamandır, indi nə vaxtdır, 

Dağıt xəyalında qurduğun taxtı. 

Deyinmə, bu tale, eh bu nə baxtdır, 

Qəlbimə bu duyğu haradan axdı? 

 

 

 

 

 

Dənizə bax 

 

Dənizə bax, gözəlim,  

hərdən də bir özünə. 

Dəniz də vurulubdur  

sənin mavi gözünə. 

 

Bənzədibdir suyunu  

gözlərinin rənginə. 

Diqqət ilə qulaq as  

səsinə, ahənginə. 

 

Ləpələnir astaca,  
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dalğalanır durmadan. 

Qayalara çırpır hey  

göy suları yormadan. 

 

Vüsalına yetirsən, 

dalıb hərdən xəyala. 

Dəniz təlatümüylə  

yetir bəlkə vüsala. 

 

Göy gözlüm, göy dənizim 

sizi sevməmək olmaz. 

Sevginiz ürəyimə  

Hey axsın, heç yorulmaz. 

 
Sevginin yeri 

 

Bu qədər gözəllik varlıq içində 

Ürəyim tək səni, tək səni istər. 

Axtarıb gəzmişəm bir ömür boyu, 

Sən mənə sevginin yerini göstər. 

 

Təmənna olmayan bir sevgi olsun, 

Əriyib, donmayan bir sevgi olsun, 

Əyilib, sınmayan bir sevgi olsun, 

Sən mənə sevginin yerini göstər. 

 

Belə gözəl olar 

 

Içi məchul, çölü əla, nə olsun, 

Hər siması gözəl olan gözəlmi? 

Yerişiylə, gülüşüylə, nazıyla 

Özlüyündə bir can alan gözəlmi? 

 

Gözəlliyin ölçüsü, meyarı var, 

Qəlbə məlhəm sözü olan gözəldir. 
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Ana kimi sevilirsə, sevirsə, 

Cocuğunda gözü olan gözəldir. 

 

İsmətinə sığınandır gözəllər, 

Əldə badə göbək atan gözəlmi? 

İtə atsan, it də yeməz namusu, 

Harda gəldi özün satan gözəlmi? 

 

Üzü göyçək olan gözəl deyildir, 

Gözəl olan mələk kimi saf gərək. 

Gözəllərin əxlaqı da gözəldir, 

Bundan artıq bir söhbət, bir laf gərək? 

 

 

Deyim 

 

Sən mənə həqiqi sevənlər göstər, 

Mən sənə sevginin ünvanın deyim. 

Sən mənə sevginin yaşını söylə, 

Mən sənə sevməyin  zamanın deyim. 

 

Sən mənə bir dəfə Leylanı göstər, 

Mən sənə Məcnunun yerini deyim. 

Sən mənə söz duyan heyranı göstər, 

Mən sənə ustadlar şeirini deyim. 

 

BağıĢla mümkünsə 

 

Ürəyinə dəymişəmsə,  

Bağışla mümkünsə məni. 

Tərəzini əymişəmsə, 

Bağışla mümkünsə məni. 

 

Bu yolların daşı oldum, 

Deyən bir az naşı oldum. 
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Gözlərinin yaşı oldum, 

Bağışla mümkünsə məni. 

 

Yollar məni əcəb yordu, 

Zaman-zaman əzdi, vurdu. 

Hansı sözüm səni qırdı? 

Bağışla mümkünsə məni. 

 

 

Tanrım yaradıb  

 

Qoy baxım doyunca, baxım eşq ilə, 

Cümlə bu aləmi Tanrım yaradıb. 

Bilən xatırlasın, bilməyən bilsin, 

Bəşəri əzəldən yarım yaradıb. 

 

Hərənin bir qismət, bir payı vardır, 

Kim bilir kim ilə tam olacaqdır. 

Kiminin qisməti ağıl, dərrakə, 

Kiminin qisməti cam olacaqdır. 

 

Dolubdur bir payız buludu kimi, 

Süzülüb xəyala dalan gözlərin. 

Baxır bu yollara hey ümid ilə, 

Acıdan-şirindən dolan gözlərin. 

 

Tale rəva bilsə bu eşqi bizə, 

Gəl gülüm, yandıraq öz ocağmızı. 

Tanrının iznilə tam olarıqsa, 

Bir keçək həyatda hər sınağmızı. 

Sevgi nədir 

 

Deyirlər ki, sevgi nədir? 

Sevgi gözəl gül çələngi. 

Bəs kim bilir necə olur 

Həqiqi sevginin rəngi? 

 

Sevgi gecə, sevgi gündüz, 
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Sevgi səma, sevgi dəniz, 

Sevgi acgöz, sevgi pəhriz 

Budur sevginin ahəngi. 

 

Əvvəl baxışlar danışır, 

Başda duman-çən qarışır. 

Sonra ulduzlar barışır, 

Ürəklərdə vurur zəngi. 

 

Yoxdur sevgidən xoş ətir, 

Bir evdən bir evə yetir. 

Allah xeyir versin, gətir 

Şirinçay, həm də pürrəngi. 

 

Sevgi saysız gəncin toyu, 

Sevgi nəslin, zatı-soyu. 

Sevgi çeşmə-bulaq suyu, 

Suda sınar su səhəngi. 

 

 

Yorub yolları gözlər 

 

Baxıb gözlərinə bir məna gördüm, 

Nə sevinc, nə kədər yan keçməmişdi. 

Kim isə gözündə uca görünüb, 

Kimdənsə gözlərin su içməmişdi. 

 

 

 

 

 

YağıĢ olmaram 

 

Sən od olub yandırsan da, yaxsan da, 

Sənin üçün yağan yağış olmaram. 

Nə inciyib, nə də səndən küsmüşəm, 

Alqış söyləmərəm, qarğış olmaram. 
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Get nə olar, dönüb geri də baxma, 

Daha burda səndən qalan heç nə yox. 

Bu “yox” sözü ürəyimin qərarı, 

Xəyal etmək sənə olar, mənə yox? 

 

Sənin qəlbin buz kimiydi, əridi? 

Inanmıram iki dünya bir ola. 

Güman etmə qızınasan istimə, 

O ürəkmi gah boşala, gah dola. 

 

 

Günahım nədir 

 

Can dediyim hər gün məni üzürsə, 

Uzaq durub, əgər kənar gəzirsə, 

Dəli könlüm bu dərdlərə dözürsə, 

Nədir onda mənim günahım, nədir? 

 

Ürəyimdə ismini ucaltmışam, 

Bu eşq üçün cismimi qocaltmışam, 

Hər gecəmə ağrı-acı qatmışam, 

Nədir onda mənim günahım, nədir? 

 

Sadəlovhəm uşaq kimi, sadəyəm, 

Nə qəlizəm, nə mürəkkəb, adiyəm. 

Allahıma sevgim ilə sufiyəm, 

Nədir onda mənim günahım, nədir? 

 

 

 

 

 

Cavab yazdım 

 

Məni unut söylədin, 

Bir də salma yadına. 

Bilmirəm özün necə 
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Məni unuda bildin? 

Dedin, telefonundan 

Sil nömrəmi, adımı. 

Özün ata bildinmi 

Məndən tələb etdiyin, 

Istədiyin addımı? 

Mən də sildim adını, 

Nömrəni telefondan. 

Sonra bir mesaj aldım, 

De, sildinmi nömrəmi? 

Soruşurdu kim isə, 

Gecənin bir aləmi. 

Cavab yazdım, hər kimsən  

Birdəfəlik unut sən 

Bu ünvanı, nömrəni, 

Narahat etmə məni. 

 

 

Sənin təsəllin ola bilmərəm 

 

Mən sənin təsəllin ola bilmərəm, 

Gözünün yaşını sıxıb, ağlama. 

Yorma bu yolları ağrı-acıyla, 

Yollara həsrətlə baxıb, ağlama. 

 

Boş xəyal qurma sən öz-özlüyündə , 

Aşkarı xəyalda gəzməyin əbəs. 

Mən özgə aləmdə, özgə ruhdayam, 

Özünü aldadıb, üzməyin əbəs. 

 

Indi nə zamandır, indi nə vaxtdı? 

Dağıt xəyalında qurduğun taxtı. 

Qəlbinə bu duyğu haradan axdı? 

Deyinmə, bu tale, eh bu nə baxtdı. 

Allahım, qoru məni 

 

Görüşdük adi bir gündə. 

Yalvardım ki, Ey Allahım  
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xəlq etdiyin bu gözəllik 

sözləriylə, 

gözləriylə 

qoyma günahsız bəndəni 

salsın ovçutək kəməndə. 

 

Yaz ətirli nəfəsində, 

Həlim, incə, xoş səsində 

Bəlkə də bir sevda vardır. 

Bu sevdadan qoru məni, 

Ağlımı başdan almasın, 

Məni oyuna salmasın. 

 

Qəlbim pambıq tək yumşalar, 

Doğru yolun azar birdən, 

Azmasa da gendən baxan, 

Başqa cürə yozar birdən, 

Allah, qoru məni şərdən. 

 

Nəfsim ağlıma güc gəlsə,  

eyibdir, 

Ağlım azıb öz yolunu, 

dönüb özünə gec gəlsə,  

eyibdir. 

 

Ağlımı alma, Allahım! 

Doğru yola yönəlt məni! 

Puç olmasın qoy sabahım, 

Haqq olanlar cərgəsinə  

yaz məni! 

Istəmirəm zərrə qədər 

Ola suçum,  ya günahım. 
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YARADANA VƏ ÜZ TUTDUĞUM  

ADAMLARA 
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Zaman səni itirməsin 

Biz zamanı yox, zaman bizi itirir. 

Molyer 

Şair publisist Polad Qazançılının 75 illiyinə 

 

Polad dədə, Tanrı səni qorusun, 

Zaman səni itirməsin qoy hələ. 

Yetmiş beş il bəxş eləyib, yaşadıb, 

Ardı gəlsin, bala-bala say hələ. 

 

Kim düşünüb ömrü saya bağlayıb? 

Bir şeyi ki Tanrı verir, həm alır. 

Yaradanın hökmündədir bu aləm, 

Insanları nahaq qüssə-qəm alır. 

 

Gör nə qədər can itirib zamanlar, 

Içində aqillər, cahillər olub. 

Çərxi-fələk dəyişdikcə, döndükcə 

Zaman-zaman gah boşalıb, gah dolub. 

 

Ömrümüz ölümə gedən bu yolda, 

Say-hesabı bilinməyən bir ara. 

Ümman, gələn bir gün dönür haqqına, 

Imkan elə haqqı-nahaqqı ara. 

 

Bakı 2014 il 
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Allahım gizlətdi məni 

(Sətr Ə.Xanməmmədlinindir) 

 

İnsanlara ağız açdım, 

Çoxları gözlətdi məni. 

Dostlarım əzab verdilər, 

Allahım gizlətdi məni. 

 

Dostun biri şükr elədi, 

Biri hər vaxt zikr elədi. 

Biri çaşdı küfr elədi, 

Allahım gizlətdi məni. 

 

Qohum-qardaş qorxma dedi, 

Qonşu bəri baxma dedi. 

Sutək azıb axma dedi, 

Allahım gizlətdi məni. 

 

İnsanlar ya zaman səbəb, 

Qalmayıbdır hörmət, ədəb. 

Mat qalıb quruyanda ləb, 

Allahım gizlətdi məni. 

 

Niyə dəbdi əmr eləmək, 

Zülm eləmək, cəbr eləmək? 

Əzab ikən ömr eləmək, 

Allahım gizlətdi məni. 

 

Gül açıbdır qoxuyan yox, 

Gözəl çələng toxuyan yox. 

Dedi, kitab oxuyan yox, 

Allahım gizlətdi məni. 
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Allahımla nə iĢin var 

 

Bax özünə nə gündəsən, 

Hansı məshəbdə, dindəsən, 

Ali yerdə, ya tindəsən, 

Allahımla nə işin var? 

 

Haqdan qaçıb düz axtardın, 

Kül içində köz axtardın, 

Insanlığa iz axtardın, 

Allahımla nə işin var? 

 

Sındır, gərəksə əy məni, 

Danla hərdən, ya döy məni. 

Lap istəyirsən söy məni, 

Allahımla nə işin var? 

 

Qoy qarşına sən o qabı, 

Süz, içginən mey-şərabı. 

Sualıma ver cavabı, 

Allahımla nə işin var? 

 

O yaratmış bu aləmi, 

Həvva nənəni, Adəmi. 

Vermə mənə dərdi-qəmi, 

Allahımla nə işin var? 

 

Nə vaxt açsan tam gözünü, 

Tanıyacaqsan özünü, 

Danarsan onda sözünü, 

Allahımla nə işin var. 

 

Mən də Allahın bəndəsi, 

Sən də Allahın bəndəsi, 

De, ay yarımçıq kündəsi, 
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Allahımla nə işin var? 

 

 

Burax Allahın ətəyin 

 

Yolun əyri, izin əyri,  

danışdığın sözün əyri,  

Yapışmısan ikiəlli, 

burax Allahın ətəyin. 

 

Yaradana etiraz nə,  

qorxmursanmı? 

Əyər səni, qırar səni,  

bu yollarda yorar səni. 

 

Kar eləyər, kor eləyər,  

alar canını öldürər,  

Sonra gorbagor eləyər,  

burax Allahın ətəyin. 

 

Kimdir insan qan-qan deyə,  

Ol deyərək var edənin  

qarşısında özün öyə. 

 

Sənin işin nankor işi. 

Anlamırsansa gərdişi,  

çək o çirkin əllərini, 

Burax Allahın ətəyin. 

 

Allahın 

 

Yazan əlin, barmaqların sənindir, 

Ruhun, təbin, söz çələngi Allahın. 

Tərif edib bəzəsən də aləmi, 

Təbiətin min bir rəngi Allahın. 

 

Sidq ürəklə sığınmısan Allaha, 
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Bu sevgiylə yol gedirsən sabaha. 

Bəxş etdiyi ömür payı çox baha, 

Hər düzümü, hər ahəngi Allahın . 

 

Allah olub allahsızlar 

 

“Allah olub” allahsızlar, 

Insanlara tale yazır, 

Yoldan çıxıb yolun azır. 

 

Ürəklərmi daşa dönüb, 

Yoxsa da ki, insanlığın  

qığılcımı, odu sönüb? 

 

Bəlkə elə bu səbəbdən  

“Allah olub” allahsızlar, 

Kənar düşüblər ədəbdən. 

 

Hamı bəndə, mən də, sən də. 

Allahdan imdad umuruq  

işimiz dara düşəndə. 

 

Kimin kimdən nəyi artıq? 

Bir dünyanın adamıyıq, 

Çoxbilmişi, ya xamıyıq. 

 

“Allah olub” allahsızlar, 

Dərdimizi kimə deyək, 

Müti olaq, boyun əyək?   

 

Qoyur əlini belinə, 

Güc verir acı dilinə, 

Sərhəd qoymur əməlinə. 

 

“Allah olub” allahsızlar, 

İnsanlara tale yazır. 
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BağıĢlama Allahım 

 

Yolumuzu azmışıq,  

Dosta quyu qazmışıq, 

Andımızı pozmuşuq, 

Bağışlama Allahım,  

bağışlama  bizləri. 

  

Haqqı əzən, üzən biz, 

Haqsızlığa dözən biz. 

Baxıb dodaq büzən biz, 

Bağışlama Allahım,  

bağışlama bizləri. 

 

Özümüzə edəni  

yad da bizə etməyib. 

Biz şərlə yol gedənik, 

Keçmişlə fəxr edənik,  

Bu günümüz yox bizim. 

Köhnə dəyirman daha  

Bizim dəyirman deyil, 

Başımızı ağrıdan  

amma o çax-çax bizim. 

 

Biz düzələn deyilik, 

əyriyə çox meyilik. 

Bağışlama Allahım,  

bağışlama bizləri. 

 

Qovan Allah çağırır, 

Qaçan Allah çağırır. 

Bircə doğru olan bu, 
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Hamı çirkab içində. 

Yalançılar harayı  

yalan, Allah çağırır. 

Bağışlama Allahım,  

bağışlama bizləri. 
 

Tanrıdan qorxmayın 

 

Tanrı gözəl yaradıb  

çayları, ümmanları.  

Təkrarsız var eyləyib  

sevdiyi insanlrı. 

 

Insan sevgi önündə  

təzim edər, baş əyər. 

Tanrıya sevgi isə  

milyon sevgiyə dəyər. 

Qorxu ikiüzlülük,  

qorxu qəzəb yaradır. 

Kim deyə bilər axı  

qorxu ədəb yaradır. 

 

Nolar  Tanrı adıyla 

kimsəni qorxutmayaq, 

Səhv şərh edib, səhv yazıb,  

Insana oxutmayaq. 

 

Yarı qıĢ, yarı bahar 

 

Üz tutmuşam haqqa doğru, 

Yolum hələ yarı deyil. 

Saçlarıma düşən bu dən, 

Yaşımın nübarı deyil. 

 

Nə qazandım, nə itirdim, 

Şirini az, acısı mar. 

Ömür ki, var Tanrı payı, 
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Yarı qışdı, yarı bahar. 

 

Çox üşütdü qışı məni, 

Baharı da sərin keçdi. 

Çox ağlatdı, göz yaşımı 

Zaman doymadı, hey içdi. 

 

Əyilmədim, sınmadım heç, 

Tanrım qüvvət, aman verdi. 

Pisdə də  yaxşı axtardım, 

Ümid, mərhəmət göndərdi. 

 

Yenə şükür Yaradana, 

Darda qoymur əl açanı. 

Harda olsa da xeyri yox, 

O görür, haqdan qaçanı. 

 

 

ġükür sənə 

 

Şükür sənə, ey Yaradan, 

Göy ağladı, yer sevindi. 

Yaxşı əməldən yaxşılar, 

Pis işindən şər sevindi. 

 

Əzəldən belədir dünya, 

Ev tikən var, ev yıxan var. 

Insan var ki, edir həya, 

Haqq gözünə xor baxan var. 

 

Ötdü getdi zülmət gecə, 

Günəş çıxdı, şəfəq saçdı. 

Qanadlandı, pərvaz etdi, 

Xəyallarım gözə uçdu. 

 

Dedim, pozum acıları, 

Ürəyimə sevgi yazım. 

http://www.kitabxana.net/


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

Telman Ümman Tircanlı                 “Kaş yanımda olaydın” 
            

 
43 

Xətt çəkdim qara üstündən, 

Bəlkə bəyaz rəngi yazım. 

 

Hər gün çıxır şər qarşıma, 

Baxmaqdan gözüm yorulub. 

Bir ağıllı dəymir gözə, 

Axmaqdan gözüm yorulub. 

 

Əsl yar 

 

Tanrı edib aləmi  

bir heç nədən-yoxdan var. 

Odur cümlə bəşərə  

əsl həmdəm, əsl yar. 

 

Sevgisinin həddi yox,  

yaratdığı insana. 

Yeri-göyü, aləmi  

Odur salan səhmana. 

 

Əsl sevgi Ondadır, 

sevdiyini atmaz O. 

Gerçəyi, həqiqəti  

haqsız işə qatmaz O. 

 

Bəşərdə var, həm də yox,  

əsl dostdu, yardı O. 

Haqsızlığı görürkən 

bilməm, bəxtiyardı O? 
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Lütf eləyib Yaradan 

 

Sidq ilə cananına  

salginən öz mehrini. 

Təkcə odur dünyanın  

bilən müşkül, sirrini. 

 

Məni, səni, aləmi  

bir ”Ol” ilə var edib. 

Yaxşıları ucaldıb,  

pisləri bimar edib. 

 

Onun izni olmadan 

Titrəməzdi bir yarpaq. 

Olmazdı var olanlar, 

Canlanmazdı bu torpaq. 

 

Odur bizi xəlq edən,  

yaşadan, öldürən O. 

Dərdi-qəmi çəkdirən,  

ağladan, güldürən O. 

 

Ağrı-acı versə də, 

dərd də bir dərs insana. 

Şükr edənə rəhm edər,  

məktəbdi tərs insana. 

 

Dünya yaraşıqlıdır, 
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Içində əmması çox. 

Nə sənindir, nə mənim, 

Heç kəsə vəfası yox. 

 

On səkkiz min aləmin  

içində varıq, demək, 

Lütf eləyib Yaradan,  

görməsək, koruq demək. 

 

 

Əmanət 

 

Bizdən uca, çox uca  

Yerin-göyün, bəşərin,  

saysız gözəl əsərin  

sahibi var,  

Yaradan. 

Odur bizə dar gündə  

ümid verən, hay verən. 

Odur nəfəs, can verən, 

dəryaları, çayları,  

düzənləri, dağları,  

bağçaları, bağları  

təmənnasız pay verən. 

Canlılar, cansızlar da,  

fağır ünvansızlar da,  

hər kəs, hər nə var isə  

Yaradan əmanəti. 

Əmanət haqq-ədalət,   

əmanət bir zəmanət. 

Orda döğru-düz özü,  

orda kişı sözü var. 

Orda olmaz əyri iş,  

orda olmaz xəyanət. 

Baxın, sarmış dünyanı  

şər işlər, qeyri işlər. 

Keçirir bir-biriylə  
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insanlığı boğanlar,   

hər gün sərvət yığanlar  

neçə-neçə görüşlər.  

Baş alıb getmədədir, 

Yalan, böhtan, cinayət,  

yol kəsmək, qarət etmək.  

Yaxşıdan üz döndərib,  

pislərə tərəf çıxmaq,  

qurulu evi yıxmaq,  

bir də sayı barmaqla  

sayılmaz çox vərdişlər. 

KaĢ yanımda olaydın 

Anama ithaf  

 

Kaş dönəydi o illər,  

yenə birgə olaydıq. 

Anam, əzizim deyib,  

boynuna sarılaydım. 

Öpəydim üz-gözündən,  

uyuyaydım başımı  

qaldırmadan dizindən. 

 

Kaş yanımda olaydın, 

tutub yenə əl-ələ  

gəzəydik, dolanaydıq,  

seyr edəydik şəhəri. 

Qovaydım içimdəki  

qüssə-qəmi, qəhəri. 

Sübh tezdən oyadaydın  

məlahətli səsinlə, 

Süfrəmizin başında  

cəm edəydin bizləri. 

Seyr edəydim doyunca  

bizə baxan gözləri. 
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Kaş  sağ olaydın, anam, 

səhər xeyir-duayla  

bizi yola salaydın. 

Atam işə gedəydi,  

mən də doğma məktəbə. 

Kaş yanımda olaydın! 

 

Ən şirin sözüm ana, 

Sən iki gözüm ana. 

Sənsiz çətin olurmuş 

Təsəlli, dözüm, ana. 

Zaman belə qalmaz 

Həmyerlim Bəhman Nəsibliyə 

 

 “Kor bulaq”dan düz aşağı yol gedir, 

Sünbül zəmisi var sağ və solunda. 

Həsrət ilə bu yol qərib gözləyir, 

Qəmginlik duyulur tozlu halında. 

 

Zaman belə qalmayacaq həmişə, 

Ürəyini üzmə kədər, qəm ilə. 

Yaxşılar var ətrafında, yanında, 

Nə işin var yarımçıqla, kəm ilə. 

 

O yollar ki sən gəzmisən, yenə var, 

O yollardan sənin izin itməyib. 

Kölgən durub ağac altda gözləyir, 

Sənsiz bir addım da qabaq getməyib. 

 

Elə bil getdiyin ta o zamandan, 

Əli bulağının suyu azalıb. 

Meşə də, orman da əzab içində, 

Allahım, bu nə qismət belə yazılıb? 
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Girdimandan yuxarıda bir kənd var, 

Zaratdan baxanda lap əl içində. 

Qışda libasını geyir ağappaq, 

Yayda camaatı əkin-biçində. 

 

“Kor bulaq”dan düz aşağı yol gedir, 

Bu yol sənin, bu yol mənim, gedərik. 

Bir gün səni bu el-oba qarşılar, 

Qardaş, onda bir ziyafət edərik. 

 

Əzizim, qürbət səni, 

Üzürmü qürbət səni? 

Vətən qədər sevəmməz, 

Yad ölkə, qürbət səni! 

 

Götür gedək Ģələmizi 

(Əmrah Xanməmmədli) 

 

Ruzimiz dönüb zəhərə, 

Burda qalaqmı dübarə? 

Bu şəhərdən o şəhərə 

Götür gedək şələmizi. 

 

Namərd olub, bəd olunca, 

Hər gün əriyib, solunca, 

Mərd insanların dalınca 

Götür gedək şələmizi. 

 

Zay olsa insan mayası, 

Qalmayacaq üz həyası. 

Yoxsa sözün düz qayəsi, 

Götür gedək şələmizi. 

 

Zaman bizə edir cəbr, 

Daha qalmayıbdır səbr, 

Şorla yağın qiyməti bir, 

Götür gedək şələmizi. 
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Gözümüzə baxa-baxa, 

Vardır vuran nala-mıxa. 

Kimdir baxan aza-çoxa, 

Götür gedək şələmizi. 

 

Bədniyyətlər yarışmaqda, 

Var-dövlətə daraşmaqda, 

Dünya yaman qarışmaqda, 

Götür gedək şələmizi. 

 

Ömrü hədər etməmişkən, 

Yaxşılıqlar bitməmişkən, 

Yaxşılar tam getməmişkən, 

Götür gedək şələmizi. 

Moskva 2015 

Göylərə qaldırdıq sözü 

Ustad şair, dostum Musa Yaquba 

 

Nə qədər keçmişik bu yol, küçəni, 

Tapdıqmı gözümüz bir su içəni? 

Etiraf etməkçün olub-keçəni, 

Bir söz sənindirsə, bir söz mənimdir. 

 

Göylərə qaldırdıq eşqilə sözü, 

Sevdik kəhkəşanı, sevdik dənizi. 

Bu yollar ünvana aparır bizi, 

Bir iz sənindirsə, bir iz mənimdir. 

 

Kim sevə bilirsə əhsən, afərin 

Zərgər bilər qədrin demişlər, zərin. 

Bu sevgi bir alma, dadı şipşirin, 

Bir üz sənindirsə, bir üz mənimdir. 

 

Sevgi ürəklərdə naz ilə gəzər, 

Güldürər, ağladar, bir az da üzər. 

Həqiqi sevgi bir ocağa bənzər, 
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Bir köz sənindirsə, bir köz mənimdir. 

 

Aylar bizi ildən ilə ötürən, 

Allahımız bizə halal yetirən. 

Sinəmizin ağır yükün götürən 

Bir miz sənindirsə, bir miz mənimdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dünyanın qara daĢı göyərməz 

Əsrimizin sonuncu magikanı, 

Böyük şairimiz M. Yaquba 

 

Bir-birinə can söyləsə insanlar, 

Azdırmasa fikirləri gümanlar, 

Çalmasa əqrəblər, əgər ilanlar, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz? 

 

Insan əgər tapdamasa insanı, 

Bulamasa al qanına cahanı, 

Yaradana eləməsə üsyanı, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz? 

 

Insan nəfsin mal-dövlətdən ayırsa, 

Toxluğu özünə halal buyursa, 

Qonşuda bir acı əgər doyursa, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz? 

 

Üstündə gəzdiyi torpağı sevsə, 
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Ağacı, budağı, yarpağı sevsə, 

Can deyən o dili, dodağı sevsə,  

Bu dünyanın qara daşı göyərməz? 

 

Tərəziyə düz qoysa hər kəs daşı, 

Hər insan insanı bilsə qardaşı, 

Gözü düzəldərkən tökməsə qaşı, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz? 

 

Dost bir anda düşmən olur, bu nədir? 

Ürəklərə nifrət dolur, bu nədir? 

Olanlara insan ki, biganədir? 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz. 

 

Ağacların saçın küləklər yoldu, 

Daşa baxdı daş, daha da daş oldu, 

Şair sözü məqamında faş oldu, 

Bu dünyanın qara daşı göyərməz. 

Yaz hələ, Ģairim 

M. Yaqubun 

“Sənə son şeirim”ə 

 

 

Yaz hələ, Şairim,  

ey söz mahirim. 

Darıxar yoxsa ki, 

ən gözəl sözlər. 

Darıxar  yazdığın şeirlər üçün, 

kirpiyi qırpmağa  

qoymayan gözlər. 

 

Yaz hələ, Şairim,  

nə qədər insan,  

nə qədər ürəklər  

sözə möhtacdır. 

 

Təbiət ətirli  dəyərli sözdən   

http://www.kitabxana.net/


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

Telman Ümman Tircanlı                 “Kaş yanımda olaydın” 
            

 
52 

ayrılmaq çətindir, 

doymaq çətindir. 

Doymayıb sözündən  

bəşər-insanlıq, 

hər sözün məlhəmdir, 

şeirin yavanlıq. 

 

Yaz, ey xalqımın böyük  şairi,  

Yaz, ey söz xiridarı,  

ey söz mahiri. 

Yaz hələ, Şairim,  

sözlərin təbib, 

məlhəm, ilacdır. 

Şairim, insanın  

iliyi acdır. 

 
 

 

 

DərviĢ 

Həkim, şair dostum Ə. Xanməmmədliyə 

 

Dünya bunca gözəldisə 

Dərviş niyə ölüm istər? 

Dərviş dünya görmüş adam, 

Dərd əkib, qəm dərmiş adam,  

hər zaman öz Tanrısından  

yorulmadan, qırılmadan  

kömək istər, təlim istər. 

 

Nə ağrıdan, nə acıdan, 

Nə qardaşdan, nə bacıdan  

inciməyib, inciməz də. 

Dərviş baba-müdrik baba, 

Bəs nə üçün hey çalışır, 

edir çaba.  

Dərviş baba yol edəcək sevdiyinə, 
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Bir qapını bağlayaraq, 

Bir qapını açacaqdır! 

 
Qov içindən iblisi 

 

Ayrıl o bəd fikirdən, 

Qov içində oturmuş  

o iblisi, şeytanı. 

Bacarıb təmizlə sən  

qəlbini də məkrdən. 

Xəyalından sil tamam  

at oynadan pisliyi, 

dünya malına olan  

həvəsi, hərisliyi. 

Götür bax şəcərənə, 

Kim olmusan dünən sən. 

Lal olmuşam dünən də,  

elə bu gündə lalam. 

Məndən fərqli olaraq  

danışan sən, dinən sən. 

Bir ili də yola saldıq 

Şair T. Çələbiyə 

 

Bir ili də yola saldıq,  

getdi gedən illər kimi. 

Arxasınca soyuq-soyuq  

baxmaq elə bizə qaldı. 

 

Bir ili də yola saldıq,  

yaza-yaza, poza-poza. 

Bir il də belə yaşadıq,  

iynəylə gor qaza-qaza. 

 

Şair qardaş, qələm səni  

yoxsa sən yordun qələmi? 

Kaş biləydi bilməyənlər  

necə yazdın, necə yozdun  
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bu dünyanı, bu aləmi. 

 

Bu il də bir dən saldı  

heydən düşmüş,  

tək-tük qalan, 

hətta daranmaqdan bezən  

saçımıza-telimizə, 

bu il də öz şələsini  

belə çatdı belimizə. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xan babam 

Əmim Xanbabaya 

 

Gözüm yolda, gözləyirəm  

gəlişini Xan babamın. 

Indiyədək unutmadım  

vərdişini Xan babamın. 

 

Həsrət ilə gözləyirdim  

hər həftə ikinci günü. 

Kəsdirib dururdum yolda,  

o gələcək küçə, tini.  

 

Az-az gəlirdi Xan babam,  

usanırdım gözləməkdən. 
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Usanırdım o gələcək  

bu yolları izləməkdən. 

 

Soruşdum bir gün atamdan,  

niyə gəlmədi Xan babam? 

Axı mənə söz vermişdi  

qara oğlan, o can babam. 

 

Dedi, il çox, aylar da çox,  

ikinci gün, saylar da çox. 

Onun bizə gələcəyi  

bəlkə hələ planda yox. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Göyərmədi qara daĢ 

 

Dəlinin bir naxıĢı var, 

Qıyqacı bir baxıĢı var. 

Torpaq əkib-becərənin, 

Bir kotanı bir xıĢı var. 

 

Mat-mat baxma heç üzümə, 

Demə, ötüb xıĢ vaxtımı? 

Ilin-günün bu zamanı 

Qar vaxtımı, qıĢ vaxtımı? 

 

Yaman qarıĢıb bu aləm, 
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BaĢ ayaqda, ayaq baĢda. 

Dillər susub lal olubdur, 

DanıĢmaq istəyir daĢ da. 

 

Yatağı göl, yağdı yağıĢ, 

Göyərmədi o qara daĢ. 

Ġnsanlığa bu nə baxıĢ? 

Nə göz düzəldi, nə də qaĢ. 

 

 

Ürək 

Dostum Muxtar Kərimzadəyə 

 

Bir ürəyin içində  

bax nə qədər sevgi var. 

Vətən, ana, bir də ki, 

 Tanrı verən yarını 

Deyin sevməmək olar? 

 

Hərəsinin öz yeri, 

yumruq boyda ürəkdə. 

Daşıya bilməz əsla 

hər döyünən ürək də. 

Yersiz gəldi, yerli qaç 

 

Yığışdıraq yükümüzü gəl gedək, 

Yersiz gəlib, bizə heç nə qalmayıb.  

Üzüsulu gedək bəlkə uzağa, 

Nə qədər ki, ilan sancıb-çalmayıb. 

 

Utanmasan oynamağa nə var ki, 

Utanmadan oynayanlar çoxaldı. 

Boş buraxdıq iplərini əzəldən, 

Niyə belə ürəyimiz yuxaldı? 
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Canavarı yemləsən də xeyri yox, 

Dönüb-dönüb hey meşəyə baxacaq. 

Dünən yazıq bildiyimiz adamlar, 

Evimizi başımıza yıxacaq. 

 

Durun, belə tündlük etmək yaramaz, 

Sirkə tündsə çatladar öz qabını. 

Bu ədəblə gedilərmi irəli? 

Gedin, tapın özünüzə babını. 

 

Ilan ölməz əgər ulduz görməsə, 

Yaxşı baxın, hər tərəf kəhkaşandı. 

Xoş halına ağlı dürüst olanın, 

Bədbəxt olan hədlərini aşandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sən yanımda olsaydın 

Oğlum Vüqarın xatirəsinə 

 

Sən həmişə mənimçün  

iyirmi yaşındasan. 

Torpaq altda, üstə ol,  

qəlbimin başındasan. 

 

Sən yanımda olsaydın  

fərəhim çoxalardı. 
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Üstələməzdi dərd-qəm, 

 hamısı yox olardı. 

 

Tanrı bilən məsləhət, 

əlimdən nə gəlir ki? 

Dərd çəkməyən dərd nədir, 

Necə olur, bilir ki? 

 

Qəlbim qəm ilə dolu, 

Gözlər nəm ilə dolu. 

Gedirdim asta-asta, 

Fələk də kəsdi yolu. 

 

Sənətkar 

Simli alətlərin mahir ifaçısı 

Behbud Ağakişiyevə 

 

Dünyanı verirlər elə bil mənə, 

Gəzəndə barmaqlar pərdələr üstə. 

İfanda gözəldir “Şur” da, “Mahur” da, 

Dilləndir bir “Segah” şirin, ahəstə. 

 

Bir ana laylası dilləndir, qardaş, 

Qoy alsın ağlımı başdan, aparsın. 

“Çahargah” coşdursun damarda qanı, 

Ayırsın dərdlərdən, qəmdən qoparsın. 

 

 

Allahın sevənlər xeyirxah olur, 

Başının üstədir sənin Allahın. 

Sənətkar, insantək gərəksən bizə, 

Günəşin nuruyla gəlsin sabahın. 

 

 

ġair baba, qoca dərviĢ 

 

Şair baba, qoca dərviş, 
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Yaman yorub illər səni, 

Bu getdiyin yollar səni. 

Zaman bir şam, sən pərvanə 

dolandırır ətrafında, 

əriyərək yavaş-yavaş, 

damla-damla, gilə-gilə. 

Elə sən də pərvanətək  

yandırırsan öz ömrünü, 

Bir az hirsli, bir az qəmli, 

Bir az da ki, gülə-gülə. 

Ey yaşından çox-çox qoca,  

şair baba, dərviş baba, 

bu tacirlik sənlikmi heç? 

Tacir hara, şair hara, 

Para hara, şeir hara? 

Hamı bilir, yaxşı bilir, 

Para yeyib-içmək üçün, 

Yaxşı-pisi seçmək üçün, 

Eniş-yoxuşlu yolları 

Büdrəmədən, yıxılmadan, 

əyilmədən keçmək üçün. 

Şeir ruhun qidasıdır, 

Şeir mənim, həm də sənin, 

Milyonların ürəyinin 

Döyüntüsü sədasıdır. 

Şair baba, sən şeir yaz, 

Dərviş baba, dincəl bir az. 

 

 

Qalanlara salam olsun 

       Biz dünyadan gedər olduq, 

Qalanlara salam olsun. 

Yunis Əmrə 

 

Daş daşıdı gedən, getdi, 

Qanan, özün güdən getdi, 
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Rəhimli, leş didən getdi, 

Qalanlara salam olsun. 

 

Getdi həsrət, dərd çəkənlər, 

Kef çəkənlər, yaş tökənlər, 

Düz gəzənlər, diz çökənlər, 

Qalanlara salam olsun. 

 

Qismətimiz nəşə, ələm, 

Acım bitmir, deyəm, güləm. 

Canan, hüzuruna gəlləm, 

Qalanlara salam olsun. 

 

Ay nurun günəşdən alır, 

Dünya dolur, gah boşalır. 

Gedən gedir, qalan qalır, 

Qalanlara salam olsun. 

 

Dünya meydan, fərd oyuncaq, 

Içində var qorxaq, qoçaq. 

Bizdən sonra nə olacaq? 

Qalanlara salam olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köhnə dəyirmançı 

Şair Tahir Rəsulzadəyə 

Köhnə dəyirmançı, nə var, 

Əhvalın yaxşımı, söylə? 

Zaman ötür, yaş dəyişir, 
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Köhnə maraq qalıb hələ? 

 

Köhnə dəyirmanda nə var, 

Bircə onun daşı təzə. 

Tapa bildinmi sən nəsə, 

Bu dünyanı çözə-çözə? 

 

Gücü bitib zəmilərin, 

Dadı qaçıb çörəyin də. 

Çörək atlı, biz piyada, 

Üzü dönüb fələyin də. 

 

Dəyirmanda üyüd dərdi, 

Ruzi Allahın qisməti. 

Diləyini Ondan istə, 

Götürmə bəndə minnəti. 

 

Çörəymizin duzu azmı, 

Yoxsa qədrin bilən azdır? 

Niyə zalım olub insan, 

Tikəsini bölən azdır. 

 

Niyə gəlib-gedənin az, 

Dəyirmanın niyə boşdu? 

Qəm eləmə, dəyirmanda 

Bəlkə bazar yenə coşdu. 

 

 

 
Mübarəkdir yaĢın 

“Uğurlu yol” qəzetinin təsisçisi, 

Ġlyas Qurbanoğlunun 60 illik yubileyinə 
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Gəlib yetiĢdin altmıĢa, 

Mübarəkdir yaĢın, lələ. 

Ağ zirvəli dağlar kimi  

Uca olsun baĢın, lələ. 

 

Hərdən bir dön geriyə bax, 

Ömür yerlə göy arası. 

Elə bax ki, ürəyinin 

Qanamasın bir yarası. 

 

Ata vardı, ana vardı, 

Necə Ģirin bir dünyaydı. 

Hərdən yəqin deyirsən də, 

KaĢ onlar da sağ olaydı. 

 

Lələ, sənin Ģad günündə 

Səni üzmək niyyətim yox. 

Ġnsan kimi zamanın da 

Nəfsi acdır, deyildir tox. 

 

Bax, ərafın övlad, nəvə, 

Nə lazımdır daha, lələ? 

Sən onları sevə-sevə 

YaĢa lələ, yaĢa hələ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hər il ömür sarayının bir daĢı 
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Illər bir-bir cəm olubdur ist-üstə, 

Hər il ömür sarayının bir daşı. 

Nə istəsən yalnız Allahdan istə, 

O tuş salar yaxşı dostu, sirdaşı. 

 

Arzu xəyal, arzu istək, biz uman, 

Qismətimiz varsa gülər gözümüz. 

Bizi qarşılayır, ötürür zaman, 

Qalsa, qalar xoş sözümüz, izimiz. 

 

Yüz yaşın yarısı, sözün yarısı, 

Demək ki, bitməyib nağıl dünyası. 

Min il yaşayardı insan bəlkə də, 

Olmasaydı dəli, paxıl dünyası. 

 

 

Yaradanın gözəl payı 

Şahməmməd Dağlaroğluna 

60 yaşın mübarək 

 

Yaradanın gözəl payı, 

Dağlardan da uca dostum. 

Qəlbi geniş, söz sarayı, 

Sən ey müdrik, qoca dostum. 

 

Qoca dedim, incimə heç, 

Qocalmaq da hünər istər. 

Səksəni öt, doxsanı keç, 

Yüzə gedən yolu göstər. 

 

Sən cənnətin qucağında 

Bu dünyaya göz açmısan. 

Babadağdan, Girdimandan 

Şeirlərdə söz açmısan. 
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Sevgi dastanı 

Şair dostum Polad Qazançılıya 

 

Qovuşmadı bir-birinə  

iki ürək yaralandı. 

“Xoşbəxt olun” yazılacaq  

o dəftərə bir səhv düşdü, 

 qaralandı. 

Bir atanın “olmaz” sözü  

ayrılığın tək səbəbi. 

Niyə ayırdın, a zalım  

Poladından  o Zeynəbi. 

 

Bu sevgi dastanını  

nağıl elədi mənə,  

səksən yaşlı o qoca. 

Unutmayıb hələ də  

keçib gedən anları, 

o ilk həyacanları. 

 

Deyir, onun adına  

şeir yazdım nə qədər. 

Açdım ona qəlbimi,  

amma hamısı hədər. 

 

İllər sonra rastlaşdıq  

bir məclisdə onunla. 

Söz verdilər mənə də. 

Ani zaman içində 

cilalayıb sözləri,  

cəm elədim sinədə. 

 

Mən şeir oxuyanda,  

gözlərini zilləyib 

bir nöqtəyə baxırdı, 

elə bil darıxırdı. 
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Nəzərlərim yenidən  

nur üzünə dikildi,  

qəlbim çıxdı yerindən,  

parçalandı, söküldü. 

 

Gördüm yanaqlarına  

süzülən göz yaşını. 

Sanki sənlə razıyam,  

Deyərək təsdiq üçün  

tərpədirdi başını. 

 

O belə ağlayarkən, 

Qəlbimi dağlayarkən  

mənim damarlarımdan  

qara qanlar axırdı. 

Onun bu üzgün halı 

Məni tüstüm çıxmadan 

yandırırdı, yaxırdı. 

 

Harda axtarım bu gün  

şirin sözlü Zeynəbi. 

Axı necə sağaldım  

dərd yuvası bu qəlbi. 

 

Yox mənim deyil daha  

tanıdığım o xanım. 

Hətta mənim deyildir  

sevgi dolu bu canım... 

 

Qoca şair beləcə  

yekun vurdu sözünə. 

Gördüm, kədər qarışıq  

təbəssüm yayılıbdır 

O piranıi üzünə. 
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VƏTƏN DAġI VƏTƏNDAġ 
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KeçmiĢin xatirəsi 

 

Bağçada boynunu burubdu güllər, 

Əvvəlki qoxusu, ətiri yoxdur. 

Boylanıb baxıram köhnə təknəyə, 

İçində yuxası, fətiri yoxdur. 

 

Dağılıb o sarı gildən düzəlmiş, 

Nənəmin qocaman, köhnə təndiri. 

Çoxdan, lap çoxdan tamarzı qalıb 

İnəyə, buzova ala kəndiri. 

 

Alma ağacı da yoxdu yerində, 

Tutunsa yerində kol-kos bitibdi. 

Qarpıztək çatlayıb evin divarı, 

O vaxtdan gör neçə karvan ötübdü. 

 

Uzaqdan bir həzin səs havalanır, 

“Ay balam, bu qədər yatmaq olarmı”? 

Bircə an içində o səs ötüşür, 

Indiyə çağırış, ya səs qalarmı? 

 

Pürrəngi çay ətri-qoxusu gəlir, 

Nənəmin “samovar” çayıdı sanki. 

Günəş istisiylə şığıyır yerə, 

Qırx beş il əvvəlin yayıdı sanki. 
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Burda sənin nəyin vardır 

 

“Mənim” dediyin daĢ, torpaq 

Mənə məxsus, mənə ancaq. 

Varsa da, sənsən o qonaq, 

Burda sənin nəyin vardır? 

 

Bu yurd, oba mənim elim, 

Gərək sənə keçəm təlim. 

Qabar olub daha dilim, 

Burda sənin nəyin vardır? 

 

Hara baxsam orda varsan, 

ġil-Ģikəst də, kor da varsan. 

Yurdsuz gorbagor da varsan,  

Burda sənin nəyin vardır? 

 

Allah səni çoxdan vurub, 

Bicliklərin səni yorub. 

Zatın burda nəsə qurub? 

Burda sənin nəyin vardır? 

 

Bakı, Dərbənd, Zəncan mənim, 

Qarabağ, Naxçıvan mənim, 

Muğam, mənim, ozan mənim, 

Burda sənin nəyin varddır? 

 

Xalqıma hey tələ qurdun, 

Kef elədin, çox qudurdun. 

Bu torpaq səninmi yurdun, 

Burda sənin nəyin vardır? 
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YaxĢı eĢit, gözünü aç, 

DüĢəcək bir gün qaçaqaç. 

Asta qaçan namərddi, qaç, 

Burda sənin nəyin vardır? 

 

 

Deyirlər 

 

Ġllərdi ki, o yerlərdən uzağam, 

Lələ köçüb, yurdu qalıb deyirlər. 

Xəyalında daĢ-kəsəyi, çəməni, 

Ürəyində dərdi qalıb deyirlər. 

 

Qaməti əyilib dərd eləməkdən, 

Uman yeri, güman yeri yaradan. 

Açılmır ürəyi güləndə hətta, 

Haraya düĢübdü, gəlib haradan. 

 

Budurmu deyilən haqq və ədalət, 

Kim söndürdü ocaqdakı o közü. 

“Mənəm” deyə-deyə neçə “yurdsevər” 

Bir qaĢ düzəldərkən çıxartı gözü. 

 

 

Mənim inanc yerim 

 

Mənim inanc yerim  

Qarabağım, Şuşamdı. 

İrəvansız bilmirəm, 

Yaşam necə yaşamdı? 

 

Kəlbəcərim gözdən iraq, 

At oynadır bu gün orda 

bizə yağı düşmən olan. 

Yiyəsizdi, sahibsizdi,  

yol gözləyir, igid yolu 

Laçın, Qubadlı, Zəngilan. 
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Pıçıltıyla axır yenə, 

Gah durulan, gah qarışan  

o torpağa çox yaraşan,  

həyat verən gur Həkəri. 

Niyə döndü birdən-birə 

Dünyamızın bəs təkəri? 

 

Hamımız Rüstəmik 

ġəhid vətən oğluna ithaf 

Qəm eləmə, qəm yemə, 

Qara bağlama, geymə. 

Dik tut baĢını, əymə, 

Ətrafında biz cəmik, 

Biz hamımız Rüstəmik! 

 

Acısa da canımız,  

Tökülsə də qanımız, 

Torpaq son ünvanımız, 

Yanıb-sönən bir Ģəmik, 

Biz hamımız Rüstəmik! 

 

Ana, ağlama belə, 

Yetər bu ahı-nalə. 

Bu soy, bu kök, sülalə 

Əməlmizlə Adəmik, 

Biz hamımız Rüstəmik! 

 

Dərd içində az boğul, 

Biz sənə qardaĢ, oğul. 

Mərd oğul üçün sağ ol. 

Ana, sənlə həmdəmik, 

Biz hamımız Rüstəmik. 

 

Azad deyilsə Vətən, 

DiĢ qıcayırsa yetən, 

Hələ var ölən-itən, 
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Eh, necə dərdi kəmik? 

Biz hamımız Rüstəmik. 

 

Rahat edək içmizi, 

Alacayıq öcmüzü. 

DüĢmən görüb gücmüzü, 

Bu torpaqda hakimik, 

Biz hamımız Rüstəmik. 

 

 

Vətən, baĢın sağ olsun 

 

Şeir-qəzəllə, sözlə,  

Vətən necə qoruyum  

Torpaqığını-daşını? 

Necə verim söz ilə 

Bu torpağa susamış  

düşmənin su-aşını?  

 

Hər şəhid ürəyimin  

Qopub-düşən parçası, 

Hər şəhid bu torpağın  

havadarı, dayağı. 

 

Belə yazdı yazanı, 

çox tez gəldi xəzanı  

qoyulmadan hənası,  

tutulmadan xonçası. 

 

Uca tut başını şəhid anası! 

Uca tut başını şəhid atası! 

Vətən, başın sağ olsun! 

Xalqım, başın sağ olsun! 

 

Vətən kimindir 

 

Çoxları söylədiyin  
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mən də hər gün deyirəm. 

vətən çox-çox müqəddəs, 

şəhidlik uca zirvə. 

Məmur dediyi sözü  

elə fəhlə də deyir: 

“Gəl qoruyaq vətəni,  

qoruyaq sevə-sevə”. 

Hansı daha səmimi  

vətənə sevgisində? 

Vətən kasıblarındır, 

izahsız da bəllidir. 

Vətəni kasıb qədər  

məmur sevməz, dəlidir? 

Canını əsirgəməz 

Vətənçün dəli kasıb. 

Dar gündə havadarı, 

sütunu, beli kasıb. 

Fəhlə torpağı sevir, 

Məmur sərvəti-varı. 

Birinin övladları  

qan tökür, şəhid olur, 

Birinin övladları  

gəzir restoran-barı. 

 
Gətirməyin 

 

Qonaqpərvər, insansevər deyərək, 

Gətirməyin yad kəsləri kəndimə. 

Heyranlığı nəfsini gücləndirər, 
Gətirməyin yad kəsləri kəndimə. 

 

Tanrım bilir haq da bizik, düz də biz, 

Tir olmuşuq neçə yaman gözdə biz. 

Mərd kişiyik alov da biz, köz də biz, 
Gətirməyin yad kəsləri kəndimə. 
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Dost deyənlər, dönüb düşmən olacaq, 

İlan olub, əqrəb olub çalacaq, 

Söz deməyim yoxsa mənə qalacaq, 

Gətirməyin yad kəsləri kəndimə. 

 

Bakı mənim doğma kəndim, baş kəndim, 

Ruzim, bərəkətim, həm sirdaş kəndim. 

Acıları gözlərimdə yaş kəndim, 

Gətirməyin yad kəsləri kəndimə. 

 

Kişi üçün deyil qarğış, deyəcəm, 

Yamanları qarğıyacam, söyəcəm. 

Duz-çörəyim bəsdir, Ümman yeyəcəm, 
Gətirməyin yad kəsləri kəndimə. 

Yol gedirəm 

 

Yol gedirəm Sumeyliyə, 

Ətraf tamam dümağ, qarlı. 

Bəyaz geyinib libasın, 

Dağlar möhtəşəm, vüqarlı. 

 

Böyük şairlər vətəni  

Şamaxı yolum üstədi. 

Ürəyim toxdur, ac deyil, 

Nəyə isə möhtac deyil. 

Burdan ötüb keçən zaman, 

Könlüm şirin söz istədi, 

Şair söz üçün xəstədi. 

Çözələdim yaddaşımı, 

İlk misralar Seyiddəndir. 

Sabir gəldi xəyalıma, 

Sonra da Məhəmməd Hadi, 

Xəqani Şirvani, 

Seyid Əli Nəsimi  

dərya deyillər bəs nədi? 
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Sumeylidə Musa Yaqub, 

Maarif Soltan, 

Xavər xanım, 

Şahməmməd Dağlaroğlu var. 

Aşıq Yanvar, 

Aşıq Qaçay, 

Vəziroğlu Babamız var, 

Sözü tanrı zirvəsinə  

ucaldan el-obamız var. 

Bu dəryaya baş vurasan,  

Baş dolunca söz yığasan,  

Sözdən bir qala qurasan. 

Söz deyəsən söz qanana, 

sözün varsa bəy-ağasan. 

 Cismin varlığı şərt deyil, 

Sözsüz yaşa səksən, doxsan, 

Sözün yoxsa, özün yoxsan. 

 

 

Ġsmayıllı 

 

İsmayıllı- ana torpaq, 

Azərbaycan mirvarisi. 

Hər tərəfi meşə, orman, 

Doğma torpaq, cənnətməkan. 

 

Girdimançay şah damarı, 

Babadağı vüqarıdır, 

Belə cənnət harda vardır? 

 

Burda hətta buz ürəklər  

əriyərək həlim olur,  

ipək olur. 
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Burda zəhmət çəkənlərin  

təknəsində,  

süfrəsində çörək olur. 

Burda nəinki insanlar  

daş da daşa gərək olur. 

Ismayıllı-dağ gözəli,  

Ümman yazır, vəsf eləyir  

şəninə şeir-qəzəli. 

 

 

 

 
 

 

 

Səbr etmə 

 

Səbr etmə Türk övladı, 

Səbr etməkdən keçibdir. 

Bu cəlladlar, qatillər 

Nə qədər qan içibdir. 

 

Diş qıcayır üstünə 

Hər anasından küsən. 

Ver cavabın yağının, 

Bilsinlər ki, sən kimsən. 

 

Kürd adıyla erməni 

Yenə meydan sulayır. 

Farsı da ərəbi də 

Barmağına dolayır. 

 

Sarıqulaq fitnəkar, 

Bəşər ondan betərdi. 

Susub durma Türk oğlu, 

Axı dünya bir şərdi. 
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Yaradan bizimlədir, 

Dünya Türkün dünyası. 

Türkə şıllaq atanın 

Çürük qozdur röyası. 

 

Çəkmə Türkü davaya, 

Dava itə yaraşır. 

Lox lox ilə curlaşıb, 

Birgə gəzib dolaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kənd yolları 

 

Ey səmtimin bal yolları, 

qənd yolları 

Səndən ulu əcdadlarım,  

babam keçib, 

Atam, anam, qardaş, bacım,  

səndən elim, obam keçib. 

Kənd yolları-torpaq yollar,  

ey daş yollar, 

Gələnlərə, 

 gedənlərə  

yol göstərən  

bir həmsöhbət,  

yoldaş yollar. 

Kənd yolları çox darıxır,  

onu sevən hər kəs üçün, 

burda çapmış boz atların,  

kişnəyərkən çıxardığı o səs üçün. 
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Dünən olub, bu gün də var, 

Sabah yenə olacaqdır  

Gül-çiçəkli, yaraşıqlı  

hərdən palçıqlı,  

hərdən qarlı,  

boran yollar. 

Etibarlı, sözlü yollar, 

Milyon, milyard izli yollar, 

Nur işıqlı, gözlü yollar 

Heç kəs səni yora bilməz, 

Ey hər kəsi yoran yollar. 

 

 
 

 

 

 

 

Bu yollar 

 

Bu yollardan neçə-neçə  

insan oğlu, insan keçib. 

Bu yollara saysız sayda  

Ləpir düşüb, iz düşübdür. 

 

Bu yollarda söz verilib,  

söz alınıb, 

Söz olub ki, baş ucaldıb, 

Yerə neçə söz düşübdür. 

Eh, nə qədər insanları  

əldən salıb, yorub yollar. 

Mənəm deyən çox yolçunu,  

şahzadəni, dilənçini,  

neçə alim, pinəçini  

əzib, büzüb, qırıb yollar. 
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Sındıra bilməyib mərdi, 

Mərdlik özü bir hünərdi. 

Tanrım igidlik rəmzini 

Igid olana göndərdi.  

 

Ey dolayı, kəsmə yollar, 

Hər insandan küsmə, yollar. 

Yol ver, keçsin yaxşılar var, 

Gələr yoxsa pismə, yollar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurd daĢı 

 

Insanlar bir-birini,  

zaman bizi aldadır. 

Gəlir görəcəyimiz,   

gəlir, hələ daldadır. 

 

Istəyindən dostuna,  

qardaşına deyirsən,  

itirmə vaxt-zamanı, 

dolandırma xəyalda  

boş fərziyyə, gümanı. 

 

Yox, əzizim əslində  

zaman bizi itirir,  

silir öz yaddaşından.  
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Hara getsən qayıdıb  

özünə dönəcəksən. 

 

Qardaş, özünə dönmək  

elə yurda dönməkdir. 

Bax elə bu səbəbdən  

öp, qucaqla, bərk yapış  

əsrlər yola salmış,  

nəsilləri ötürüb,  

özü yenə də qalmış,  

dostum o yurd daşından. 

 

Çıxar nə ki, pislik var  

birdəfəlik at kənar  

yaddaşından, başından. 

Öp, qucaqla, bərk yapış,  

dostum o yurd daşından. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARADANIM MƏNĠ BELƏ 

YARATMIġ 
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GörüĢdük 

 

Görüşdük sirr dolu bu dünyada biz, 

Sən gedən yolları mən qayıdırdım. 

Hər anı yaddaşda sən yatırırkən, 

Bir-bir çözələyib, mən oyadırdım. 

 

Keçilən yolların var daş-kəsəyi, 

Dəyəcək ayağa nə vaxtsa o daş. 

Ömrümüz dəryada yelkənsiz qayıq, 

Üzür mənzilinə, o yavaş-yavaş. 
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Bu qayıq gec ya tez bir gün batacaq, 

Üzdüyü suların dərinliyində. 

Şərəflə sahilə bəlkə çatacaq, 

Yalnız xəyalların şirinliyində. 

 

Bu həsrət hələ çox yandıracaqdır, 

Sağında-solunda gəzərsən məni. 

Uzaqdan çox baxıb, hönkürəcəksən, 

Yadlartək kənardan süzərsən məni. 

  

Yox, sənə qəlbimin qapısı bağlı, 

O qəlbin özünün pasibanı var. 

Hökm ilə sevilmək, sevmək olarmı? 

Hər doğan sevginin öz ünvanı var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümmanam 

Ucsuz-bucaqsız ümmanam,  

hərdən-hərdən coşmağım var. 

Təbim Tanrıdan güc alır, 

sözü sözə qoşmağım var. 

Hərdən həlim, lal-dinməzəm, 

bu sükutda suallar var. 

Uca göylər göz önündə, 
ağlımda çox xəyallar var. 
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Xəyallarım məndən qabaq, 

xəyallara çatmaq xəyal. 

Ağrılara, acılara  

şirin-şəkər qatmaq xəyal. 

 

Mən ümmanam, saf biriyəm, 

Bulandırmaz çirkab məni. 

Hər sözüm bir can məlhəmi, 

Həmdəm seçib səvab məni. 

 

Su yığılmış hər gölməçə 

Dolub daşsa, ümman olmaz. 

Ümman Yaradanın sirri, 

Ondan kənar bir can olmaz. 

 

 

Sadə insanam 

 

Sadə bir insanam, adi vətəndaş, 

Kimiyə dayıyam, kimiyə əmi. 

Nə kin var qəlbimdə, nə də küdurət. 

Insanın dostuyam, həm də həmdəmi. 

 

Baxıram, ətrafım yaxşı-pis dolu, 

Arayıb tapınca vaxt-zaman gedir. 

Həmişə dardadır yaxşı adamlar, 

Bədxahın işləri çox rəvan gedir. 

 

Belə yaratmıĢ 

 

Yaradanım məni belə yaratmış, 

Bir az dəli, bir az həlim bəndəyəm. 

Mənim yolum haqq yoludur əzəldən, 

Azmaram heç, çərçivədə, həddəyəm. 

 

Zalımların keçisiylə otlamaz, 

Mənim keçim çox azaddır özündə. 

Rəqibiyəm yalançının, əyrinin, 

Dürüst adam düz olmalı sözündə. 
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Mən kasıbın, fağırların sirdaşı, 

Haqqı görən varlı da dostum mənim. 

Sülhsevərəm, mən neynirəm savaşı, 

Haqq mizanın əyənlərdir düşmənim. 

 

Kim nə deyir qoy söyləsin, qoy desin, 

Yaşayıram öz ömrümü, mən buyam. 

Hər ötən gün, dəqiqə, andan aslı, 

Hərdən odam, hərdən sakit lal suyam. 

 

 

Niyə düĢmən kimisən 

 

Sən niyə gəlmişdin, niyə də getdin, 

Məqsədi müəmma, dost deyən, kimsən? 

Sənin dostluğunun xarabmış özlü, 

Boşuna özünü hey öyən, kimsən? 

 

Sənin kimisinə ehtiyacım yox, 

Xain xoflu olar, sən özündən qorx. 

Dünyanın malından gözüm-könlüm tox, 

Daraşıb harama çox yeyən, kimsən? 

 

Dostsansa sən niyə düşmən kimisən? 

Elə bil dünyanın əyri, kəmisən. 

Bir ac canavarın şikar, yemisən, 

Haqqın mizanını hey əyən, kimsən? 

Gülmərəm 

 

Gülmərəm barmağın oynadanlara, 

Içimdən gələndə gülərəm elə. 

Mən hər gün ölməyə öyrənməmişəm, 

Gərəksə bir yolluq ölərəm elə. 

 

Qorxaqlar, yaltaqlar öyrənib hər gün 

Dondan-dona girsin, ölsün-dirilsin. 
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Hazırdı işləri yürümək üçün  

Alçağın ayağı altda sərilsin. 

 

Ehtiyat etdiyim biganə kəsdir, 

Bilinmir dostdur o, yoxsa ki, düşmən. 

Etdiyi əməli hər zaman qəsddir, 

Onunçun bu gün yox, nə də ki, dünən. 

 

Nə qədər simalar-üzlər görmüşəm, 

Ən gözəl, içində haqq olanlardır. 

Min cildə girənlər yalquzaq ilə, 

Qiyamət gününə yol alanlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elədim 

 

Narahatdır dünyam mənim, 

Hamıya necə güvənim? 

Bu səbəbdən, ey ürəyim, 

Səni qəmbər-daş elədim. 

 

Hər gün qapımda yatdılar, 
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Sonra da məni satdılar. 

Düz də getdim söz atdılar, 

Mən kimə göz-qaş elədim? 

 

Ürək verdim sıxılana, 

Özüm tuş oldum ilana. 

Əl uzatdım yıxılana, 

Məclislərdə baş elədim. 

 

Çox adladım yalanları, 

Xəyalları, gümanları. 

Tanımadım insanları, 

Özümə yoldaş elədim. 

 

Gördüm əyri, gördüm nəsi, 

Ayrı-ayrıdır hərəsi. 

Arayaraq yaxşı-pisi, 

Neynəyim, çıxdaş elədim. 

 

Yox eləsi mən baş əyəm, 

Əl açıb bir qapı döyəm. 

Öz dünyam var, aga, bəyəm, 

Çoxunu çaş-baş elədim. 

 

Allah bilir həqiqəti, 

Bərpa edər ədaləti. 

Budur sözün nəhayəti, 

“Məni” mənə tuş elədim. 

 
 

Dəli 

 

Mənə dəli deyənin  

guya özü ağıllı? 

Harda gəldi dediyi,  

atdığı, danışdığı  

bəlkə sözü ağıllı? 
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Dəli deyib, kimisə  

ayrıca saxlayırlar,  

cəmiyyətdən qıraqda. 

Hətta belə kimsələr  

olmayırlar nəzərdə,  

olmayırlar  maraqda. 

 

Heç bilmirəm dəlini  

kimlərdən qoruyurlar,  

ya kimləri dəlidən? 

Dəlilər kimdən çəkir,  

yoxsa kimlər dəlinin  

etdiyinin əzabın? 

Bilən varmı sualın  

dəqiq-doğru cavabın?  

 

Mən igidlər nəsliyəm, 

Mən dəlilik zəlisi 

Bəlkə də heç olmayıb,  

olmayacaq deyirlər,  

Ümman kimi dəlisi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dəymə 

 

Inciyib nə qədər, küsüb nə qədər, 

Toxunma qəlbimin başına, dəymə. 

Isladıb sərasər yanaqlarımı, 

Tökülsün gözümdən, yaşına dəymə. 
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Haqsızlıq olanda qərarsız olur, 

Çırpınır qəfəsdə olan quş kimi. 

Dinclik bəxş edəcək şübhəsiz bir gün, 

Bu yerin, bu göyün böyük hakimi. 

 

Içində qəm yüklü bir karvanı var, 

Fəsillər ötdükcə artır, azalmır. 

Birini unutmaq istəsən belə, 

Elə yazılıb ki, qəti pozulmur. 

 
Çörək itirməyənlər 

 

Döymə mənim qapımı,  

döymə təmənna üçün. 

Təmənnasız insandan  

ala biməzsən onu. 

Mənim qapım dost üçün, 

sirdaş üçün açıqdır. 

Qardaşlıq edə bilən  

qardaş üçün açıqdır. 

Çörək itirməyənlər,  

yolum üstə bilərək  

tikan bitirməyənlər, 

çağıranda hay verən,  

tikəsindən pay verən  

insanlardır qardaşım. 

Gözüm üstə yeri var, 

Şəninə yazmadığım  

min kitablıq şeri var,  

çox yaxşı insanların. 

 

Vicdanla söhbət 

 

Çək əlini, düş yaxamdan, 

Sən sorduğun sualların  

cavabları mənlik deyil. 
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Nə ac olan yazıqların, 

nə əxlaqı pozuqların  

əzabları mənlik deyil. 

 

Nə qədər illər yaşadım, 

Incitmədim bir kimsəni, 

ürəyinə toxunmadım. 

Varmı mənim bircə suçum? 

Yoxsa əgər öz-özümdən,  

öz gözümdən hara qaçım? 

 
Yandırır məni 

 

Alçaq da, əclaf da bir heç, heçnədir, 

Yaltaqlar, yalaqlar yandırır məni. 

Məkanı, soykökü bilinməyənlər, 

Bəşərə calaqlar yandırır məni. 

 

Alçala-alçala çatır altmışa, 

Bilmirəm nə deyim bəxti yatmışa. 

Siz deyin, vicdanın çoxdan satmışa, 

Deyin ki, sarsaqlar yandırır məni. 

 

Əmrə müntəzirdir, baxma yaşına, 

Kişitək papaq da qoyur başına. 

Gərəksə şər atar dost-qardaşına, 

Dodağı sallaqlar yandırır məni. 

 

Suala dönməyi peşəsi, işi, 

Kişilər yanına çətin dönüşü. 

Belə formalaşıb dünyagörüşü, 

Tülkülər, çaqqallar yandırır məni. 

 

Görürəm 

 

Qırmızı-qırmızı tərif eləmə, 

Mən də tanıyıram, mən də görürəm. 
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Nə lazım gözlərə kül üfürməyin, 

Tərif etdiyini mən də görürəm. 

 

Sən deyən insanlar kefdə-damaqda, 

Kilonan qızıl var hər bir barmaqda. 

Kasıbsa hərlənir, yırtıq-yamaqda, 

Haçan da baxıram, tində görürəm. 

 

Yuxarıda yoxsa əgər daydayı, 

Kəm olar kasıbın çörəyi, payı. 

Deyirsən, olmasın evi, sarayı, 

Bütün günahları səndə görürəm. 

 

Yaranmışdan bəxti bağlı kasıbın, 

Ürəyi qübarlı, dağlı kasıbın. 

Kim deyir, olmayır ağlı kasıbın? 

Səni həqiqətdən gendə görürəm. 

 

Bir gün olacaqmı sonu nağılın? 

Əgər olacaqsa qaçın, dağılın. 

Deyəsən qaçıbdı olmayan ağlın, 

Mən səni yarımçıq bəndə görürəm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məni toya çağırmayın 

 

Məni toya çağırmayın,  
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Cibim sözə baxmır axı. 

Maaş iki aydan birdir, 

Bulaq kimi axmır axı. 

 

Dostlarım çox, toy-nişan çox, 

Vaxtım da çox, pul qəhətdir. 

Getsəm, gedir yarı canım, 

Getməsəm bəs nə halətdir? 

 

Inciyəcək  toy yiyəsi, 

Olacağam üzü qara. 

Düşünürəm hardan tapım, 

Bu toy üçün mən pul-para. 

 

Cəhənnəm olsun pul-para,  

Məgər  ölüb-itməliyəm? 

Pulu yerdən çıxardaram, 

Çünki toya getməliyəm. 

 

Sabah da toy, gedəcəyəm, 

Acam-toxam bu şərt deyil. 

Çox şükürlər Yaradana, 

Şair toydadır, pərt deyil. 

 

 

Mənim 

 

Çəpə yazdım mən fikrimi dəftərə, 

Yazdığım çəp, həqiqətim düz mənim. 

Yazdıqlarım hər kəsindir nə varsa, 

Yazmadığım saysız, sirli söz mənim. 

 

Ömür keçdi ilanların içində, 

Yaxşı yoxmu qalanların içində? 

Doğru gəzdim yalanların içində, 

Bu yollara düşən ləpir-iz mənim. 

Riyakar çox, “haqq donunda”gəzirlər, 
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Imkan düşdü, fağırları əzirlər. 

Məlikməmmədlərin ipin üzürlər, 

Dəyişməyən sifət mənim, üz mənim. 

 

 

SoruĢ məni 

 

Göz yaşımın yaratdığı  

Gur sellərdən soruş məni, 

Gilə-gilə əritdiyim  

O illərdən soruş məni. 

 

Açılı qaldı əllərim, 

Soldu çəməndə güllərim. 

Düşdü yarpaqtək tellərim, 

Ağ tellərdən soruş məni. 

 

Mənə uğurlar diləyən, 

Ürəyimə yol eləyən, 

Hər gün neçə can söyləyən, 

Düz dillərdən soruş məni. 

 

Dərbənd əsir, Təbriz əsir, 

Yollarımı dostmu kəsir? 

Əsən yellər hardan əsir? 

O yellərdən soruş məni. 

 

Haqq libasın, donun geyən, 

Çörəyini halal yeyən, 

Kişi kimi sözün deyən, 

Nəsillərdən soruş məni. 
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ġair-danıĢan iĢıq 

 

Şair-danışan işıq,  

zülmət-qaranlıqları  

yarıb, gedən biridir. 

Şair söz dünyasının  

sultanıdır, şahıdır, 

Gecə-gündüz düşünən, 

söz ilə bu dünyanın  

rəsmin çəkən dahidir. 

Xəyallar aləminin  

yolçusu, səyyahıdır. 

Şair sevdiyi qədər  

yox dünyanı bir sevən,  

yox bəşəri istəyən. 

Şairin hər bir sözü  

aləmdi-bir dünyadı. 

Hər cümləsi kəlamdı,  

Öyüddür-nəsihətdir. 

Tanrı nurudur sözü, 

doğrudur, həqiqətdir.  

Sözü sözə calamaq,  

sözlə qəlbi sindırıb,  

kimi isə dolamaq  

axı şairlik deyil. 

Hər sözü harda gəldi  

yazmaq şeirlik deyil. 
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Təkləndim 

 

Təkləndim, tək qaldım,  

qardaşım, yoldaşım,  

dostum var ikən. 

Təkləndim bu qədər  

bəşər içində. 

Fələyin mənimlə  

qərəzi varmı? 

Işi yox, gücü yox,  

yoxsa bekarmı? 

Fələk mənim ilə  

oyun oynadı, 

Zaman axarında  

axıb, gedirkən  

nədən mənim üçün  

durdu-dayandı? 

Çağıranda hay verənim,  

bir düşmən çəpəri  

həyanım getdi. 

Daha təsəlli də  

gərəyim deyil,  

Ümüdim, təsəllim,  

səhmanım getdi,  

Arxayın olduğum  

gümanım getdi. 
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Illər 

 

Qırış salıb üzümə  

yola saldığım illər. 

Nələr gəldi başıma  

təkcə özüm bilirəm. 

Daha doğru, düzünü  

yalnız o Tanrım bilər. 

 

Üst-üstə gəldi illər,  

mənə “Ömür” adlanan, 

Bir az qəmli-kədərli,  

bir az sevgi bəhərli 

böyük saray tikdilər. 

O saraya uzanan,  

o saraya aparan 

 “ömür yolu” çəkdilər. 

Yol gedirəm hələ də, 

Səsim asta, bəm gəlir. 

Hərdən varam deyərək,  

baş vururam zilə də, 

Yol gedirəm hələ də. 

 

Tanrıma borcluyam mən, 

Altı onluq varımdı. 

Saçlarıma düşən dən 

Ömür iftixarımdı. 
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QarğıĢ 

Bir qarının monoloqu 

Mənim daşım çox ağırdı, 

Neçə-neçə başa düşüb. 

Başlarına daş düşmüşlər 

Guya səhvin başa düşüb? 

 

Şərlə yola çıxanların, 

Əyri-əyri baxanların, 

Nahaq evlər yıxanların, 

Daşım düşsün başlarına. 

 

Yollarını azanların, 

Ayaq altı qazanların, 

Şər-şəbədə yazanların, 

Daşım düşsün başlarına. 

 

Pis nəfs, pis gözlülərin, 

Çox-çox yalan sözlülərin, 

Arsız  milyon üzlülərin, 

Daşım düşsün başlarına. 

 

Haram yeyib, yatanların, 

Hər vaxt ara qatanların, 

Mənliyini satanların, 

Daşım düşsün başlarına. 

 

Düyünlə bəxt bağlayanın, 

Riya edib, ağlayanın, 

Ipək qəlblər dağlayanın, 

Daşım düşsün başlarına. 
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Dəyirman 

 

Dərdlərimi buğda kimi 

Üyütməyə çalışıram, 

Yorulmadan hey çalışan,  

dayanmayan,  

zaman adlı dəyirmanda. 

 

Dərdlərini mənim kimi  

üyütməyə gələnlər çox, 

dərdlərindən əzab çəkən, 

dərdlərini beşcə arşın  

bezə büküb, ölənlər çox. 

 

Dili qəmsiz, gözü nəmsiz  

Olubmu heç bircə bəşər? 

Olmayıbdır, olmayacaq, 

Çox səbəblər ucbatından 

Nəsibidir qüssə, kədər. 

 

 

Amansız illər 

 

Illər yaman amansızmış sən demə, 

Ömrümüzü xırdaladı, ələdi. 

Var olandan göz yaşında üzürük, 

Insan ömrü eniş-yoxuş, nalədi. 

 

İllər vafasızdır bizlərsə bədxərc, 

Xərclədik xəsislik etmədən, getdi. 

Bir sual əlində qaldıq çox aciz, 

Bu illər nə zaman ötüşdü, ötdü? 
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Hərdən də kim isə çağırır bizi, 

Boylanıb baxanda kimsə görünmür. 

Yorulub usana bilirik hətta, 

Xəyallar yorulmur, nə də ərinmir. 

 
Sizin sevginiz hanı 

 

Məndən qayğı umanlar,  

sayğı, sevgi umanlar  

sizin sevgi payınız,  

sizin sayğınız hanı? 

Sevgilər tükənibmi,  

sevgilər azalıbmı,  

ayaqların altında  

quyular qazılıbmı?  

Yazan belə yazıbmı,  

yoxsa ki bu yolların  

yolçuları azıbmı? 

Ara əgər tozdursa,  

üzlər dönüb, bozdursa  

demək sevgi yox daha, 

bax elə bu səbəbdən  

batmışıq biz günaha.  

Qəlblər buza dönübdür, 

qəlblərə  qar ələnib? 

Sevgi ocağımıza  

sərin sular çilənib? 

Məndən qayğı umanlar,  

sayğı, sevgi umanlar  

sizin sevginiz hanı? 
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UĢaq idim 

 

Nə qədər ki anam vardı,  

uşaq idim çoxlarıtək. 

Nə qədər ki anam vardı, 

Yaşım uşaq yaşı idi.  

Brilliantım, büllurum o, 

yaqutum, firuzəm idi,  

üzüyümün qaşı idi. 

Qəlbimin sirdaşı idi. 

Nə qədər ki anam vardı, 

bütün qeyri uşaqlartək, 

üz tutduğum uman yerim,  

güman yerim vardı mənim. 

Nə qədər ki anam vardı,  

dünya boyda dünyam vardı. 

Uyuyurdum körpə kimi, 

baldan şirin röyam vardı. 

Nə qədər ki anam vardı... 

 

Ömür karvanı 

 

Nədir, ömrümüzün mənası,  

Nədir? 

Ömürdə dünən var,  

bu gün, sabah var. 

Dünən-yaşanmışlar, 

Bu gün-yaşanan, 

Sabahsa kim bilir nələr olacaq. 

Bəlkə də o sabah daha mənalı, 
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Bəlkə də o sabah  

dünən, bu gündən  

daha ürəkaçan, gözəl olacaq. 

Bəlkə də o sabah  

olmayacaqdır. 

O sabah nə vaxtsa cümlə bəşəri   

ömür karvanına  

almayacaqdır. 

Gedərdim 

 

Baş alıb qaçardım pislikdən uzaq, 

Çox əfsus əlimdə deyildir ancaq. 

Bilmirəm harada yaxşı olacaq, 

Bilsəydim yol alıb, ora gedərdim, 

Yaxşıya köməyə-kara gedərdim. 

 

Yaxşını qoymaram incidə biri, 

Pislərin qırıqdı ipi-kəndiri. 

Qoluma vurdurub qandal, zənciri, 

Haqq olan yolunda dara gedərdim, 

Yaxşıya köməyə-kara gedərdim. 

 

Mən boyun əymədim heç rüzigara, 

Çəkmədim özgənin malın bazara. 

Qoymadım mənimi nəfsim otara, 

Sanmayın əyilib vara, gedərdim, 

Yaxşıya köməyə-kara gedərdim. 

 

Mənimçün insanlıq birinci yerdə, 

Tutmayıb gözümü qaranlıq-pərdə. 

Fağıra köməkdir əsl hünər də, 

Özümçün qazanca sonra gedərdim, 

Yaxşıya köməyə-kara gedərdim. 

 

Həqiqi insan 

 

Gözümdə çox ucadır  
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insan olan hər bir kəs, 

Insan olmaq istəyən  

durma, yeri, get, tələs. 

Nə fərqi var mənimçün  

dini, irqi, mənsəbi  

fransız, ingilisdi,  

ərəbdi ya ispandı.  

Bircə kifayət edər  

həqiqi, düz insandı. 

Nə fərqi var ləzgidi,  

talışdı ya da kürddü, 

Əsas odur sözündə  

Doğru-dürüstdü, mərddi. 

Gözümdə çox ucadır  

ürəyində mərhəmət,  

məhəbbəti var olan,  

insanlıqdan uzaqdır  

qəddar, zülümkar olan. 

 

 

Ürəyimi daĢ elədim 

 

Narahatdır dünyam mənim, 

Hamıya necə güvənim? 

Bu səbəbdən, ey ürəyim 

Səni bir az daş elədim. 

 

Hər gün qapımda yatdılar, 

Sonra da məni satdılar. 

Düz də getdim söz atdılar, 

Mən kimə göz-qaş elədim? 

 

Tuş oldum mən çox ilana, 

Ürək verdim sıxılana. 

Təkan verib yıxılana, 

Məclislərdə baş elədim. 
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Çox adladım yalanları, 

Xəyalları, gümanları. 

Tanımadım insanları, 

Özümə yoldaş elədim. 

 

Gördüm əyri, neçə nəsi, 

Ayrı-ayrıdır hərəsi. 

Arayıb yaxşını-pisi, 

Nə ediim, çıxdaş elədim?  

 
Qocalıq 

 

Qocalığı kim buraxır yaxına, 

Soruşmadan oturacaq boynuna. 

Fərqi yoxdur yaxşı insan, pis insan, 

Qatacaqdır hər kəsi oz oynuna. 

 

Şəvə saçlar ağaracaq birbəbir, 

Qırışlardan naxış düşər üzlərə. 

Müdrükləşər görüb-götürən insan, 

Yavaş-yavaş məna dolar gözlərə. 

 

 

Kitablarım 

 

Kitablarım kimliyim,  

içindəki şeirlər  

dünən, bu gün baş verən,  

olmuşların aynası-güzgüsüdür. 

Şeirlərim qəlbdəki ağrı-acı,  

qüssə-qəm. 

Şeirlərim bir cahan,  

şeirlərim bir aləm. 

Bu aləmdə sevgi var,  

bu aləmdə eşq yatır. 

Sevgim ana torpağa,  

ataya, anayadır,  
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sevgim bacı-qardaşa,  

sevgim dosta, sirdaşa,  

bir də məni özündən  

çox istəyən sonayadır. 

Eşqim bütün Aləmi-   

Yeri-Göyü var edən,  

O böyük Yaradana,  

Eşqim Onun var etdiyi  

bu günədir, sabahadır. 

 

 
Günah 

 

Sən yeyib-içməkdə, 

dostlar seçməkdə, 

kefdə-damağdasan, 

qoy belə olsun. 

 

Mən isə seçmirəm,  

seçə bilmərəm.  

Dostluqdan bir qarın  

yemək-içməkçün, 

məqam xatirinə  

keçə bilmərəm. 

 

Hərdən boylanaraq 

keçmişə baxaq. 

Görərik nə vaxtsa 

yolda atılmış, 

yaddan çıxarılmış, 

amma bizi izləyən,  

nə qədər günahlar var. 

 

Bəşər yaranışdan  

günah içində, 

Gəl yuyaq bacarsaq   
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günahlarmızı, 

Çirkablar içində,  

ahlar içində 

nolar yaşamayaq  

sabahlarmızı. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vicdanla söhbət 

 

Çək əlini, düş yaxamdan, 

Sən sorduğun sualların  

cavabları mənlik deyil. 

Nə ac olan yazıqların, 

nə əxlaqı pozuqların  

əzabları mənlik deyil. 

 

Nə qədər illər yaşadım, 

Incitmədim bir kimsəni, 

ürəyinə toxunmadım. 

Varmı mənim bircə suçum? 

Yoxsa əgər öz-özümdən,  

öz gözümdən hara qaçım? 
 

OlmuĢ 

 

Məni üzən bu dərd, bu qəm, 

Dərd yaradan toplum, bu cəm. 

Dərd yoğurur cəmlə aləm, 

Demək aləm xarab olmuş. 
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Quyu qazır yaxşıya pis, 

At oynadır bədxah, naqis. 

Gör nə qədər şeytan, iblis 

İntiligent, cənab olmuş. 

Od püskürür "mən-mən" deyən, 

Çalıb-çapan, haram yeyən, 

Artır hər gün özün öyən, 

İnsan olmaq əzab olmuş. 

 

 

 
 

 

 

 

 

SoruĢma necəsən 

 

Soruşma necəsən, göz önündəyəm, 

Gecəm gündüz olub, gündüzüm gecə. 

Yaxşıyam deyimmi, pisəm deyimmi, 

Bilmirəm nə deyim, desəm də necə? 

 

Söz deməyin mənası nə, desəm də, 

Bağlanıbdır söz bazarı, nə vaxtdır. 

Yaxşı sözü pisə yozur yozanlar, 

Bu nə gərdiş, bu nə tale, nə baxtdır? 

 

Yalan sözü bayraq edən çoxalır, 

Doğru sözü mini desə keçməyir. 

At oynadır süvari olmayanlar, 

Bu dünyadan gözüm heç su içməyir. 
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Canı çıxır torpağa can qoyanın, 

Çorək bölür zəmi yeri görməyən. 

Dost-düşməni seçəmmədik əzəldən, 

İt qalmadı üstümüzə hürməyən. 

 

Soruşma necəsən, pis oluram mən, 

Cavablı suallar öldürür məni. 

Bu dünyanın alabəzək görkəmi, 

Özünə yamanca güldürür məni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indi 

 

Bir dava var, təmkin-hirs arasında, 

Qalanlar var hikkə-tərs arasında. 

Bir körpü var, yaxşı-pis arasında, 

Bu körpüdən keçə bilsən, keç indi. 

 

Ətraf dolu ilan, əqrəb, qurd ilə, 

Qarşılaşmaq müşkül işdi mərd ilə. 

Ölmək istəyirsən, öl bu dərd ilə, 

Bu dünyadan köçə bilsən, köç indi. 

 

Heç bilmirəm bu nə qismət, qədərdi, 

Bu dərdi Tanrımmı bizə göndərdi? 

Yaxşı-yaman axtarmağın hədərdi, 

Buralardan baş götürüb qaç indi. 
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Bir nəzər sal, gözlər bağlı, yol bağlı, 

Dərd əlindən sinə dağlı, qəlb dağlı. 

Hara gedə bilərsən at, ulağlı? 

Bir quş olub bu qəfəsdən uç indi. 

 

Hamı düzdü, yalan da düz, düz də düz, 

Bəziləri yalan, quru sözdə düz. 

Ey Allahım, kimə deyək dərdi biz, 

Hardan bilək  kimindi bu suç indi? 

 

Yaxşılıqçun yaratmış Allah bizi, 

Sonra da ki, bəxş eləmişdir sözü. 

Iki yol var Ümman, yaxşı, pis izi, 

Bacarırsan sən yaxşını seç indi. 

 

 

 

 

 

 

Belə olsaydı... 

 

Gözdən-könüldən uzaq,  

keçilməz bir meşədə,  

lal, sakit bir guşədə 

özünə yer edəsən. 

Gələn-gedən olmasın, 

Pusub, güdən olmasın. 

Yəni heç kim bulmasın, 

Zamanını almasın. 

Olmasın, planşetin, 

telefonun, vayfayın, 

Nə bir xəbər alasan, 

nə olmasın daydayın. 

Yuxudan oyananda 

görəsən canavarı, 
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meşəlikdə ayını, 

zirvədə bəyaz qarı. 

Bax beləcə bir ömrü 

sakit vurasan başa. 

Nə yalan eşidəsən. 

Nə düşəsən dağ-daşa. 

 

Mənim yaralarım iynəyə gəlməz 

 

Mənim yaralarım iynəyə gəlməz, 

Onun sağalması Allaha bağlı. 

Dünənim ötüşdü, bu gün də keçir, 

Gələcək bir günə, sabaha bağlı. 

 

Gün yaşadım neçə ilə bərabər, 

İllər ötdü içində ancaq kədər. 

Allahım, hifz elə, olmasın betər, 

Yazma ömrümüzü günaha bağlı. 

 

Gündüz Günəş, gecə Aydı işıqlı, 

Tanrı yaratdıqları yaraşıqlı. 

Yollara bax, dolanbac-dolaşıqlı, 

Hamısı da qəliz izaha bağlı. 

 

 

IĢləməyən diĢləyir 

 

Səyahətdir ömrümüz  

ağ-qaralı dünyada. 

Kimi nəfsdə iti,  

kimi ağıl, ziyada. 
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Var yolunu düz gedən,  

vardır batan günaha. 

Günahkar da, dürüst də  

yol gedirlər sabaha. 

 

Düz var ki, yarı yolda  

dəyir ayağı daşa. 

Əyri var ki, bu yolu  

yüzdə də vurmur başa. 

 

Qəribədir bu dünya,  

sirri, müəmması çox. 

Zalımın sərvəti bol,  

fağırın çörəyi yox. 

 

“İşləməyən dişləməz”,  

yalan söz, doğru deyil. 

Işləməyən dişləyir,  

işləyən nökər, sail. 

 

Nağıl 

 

Can dediyim də inciyir, 

Demədiyim ondan betər. 

Nazınızla oynamağım 

Düşünürəm, bəlkə yetər? 

 

Çoxu umur, çoxu küsür, 

Canım, bəs mən kimdən umum? 

Bilmədiyim nəsə varsa, 

Siz söyləyin mən də duyum. 

 

Istəyirlər danışmayım, 

Niyə, mənim sözüm yoxdur? 
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Utanıram, eyb olmasın, 

Üzlər görmüş üzüm yoxdur. 

 

Tutalım ki, mən haqsızam, 

Siz haqlısız, yol göstərin. 

Sözlə bata bilməyəndə, 

Hərbə-zorba, qol göstərin. 

 

Bu dünya ağıl dünyası, 

Çox şükürlər, ağıl mən də. 

“Cırtdan” uşaq nağılıdı, 

Böyüklərçün nağıl məndə. 

 

Gücüm çatmayanda 

 

Gücüm çatmayanda yaxşılıq edim, 

İnciyib küsürəm bəzən özümdən. 

Yalan ayaq açıb yeridiyindən, 

Bu dünya yamanca düşür gözümdən. 

 
 

 

 

 

Gündüzüm, gecələrim 

Ə. Xanməmmədliyə 

 

Bir-birinə ötürər  

gündüz, gecələr məni. 

Səhər göyün üfiqi, 

Gündüz günəş şəfəqi, 

Gecələr Ay nuruyla  

arar, incələr məni. 

 

Gecələrim lal kimi, 

Yuxularım bal kimi. 

Gündüzlərim nurludur, 
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Apaydındır, üzdədir. 

Gecə şərdən, şər işdən. 

Gündüz bəddən, bədxahdan, 

Tanrım məni gizdədir. 

 

Əyrisi çox, düzü az 

 

Dəli könlüm dəliliyin atmırsa, 

Inad edir, istəyinə çatmırsa, 

Nəvazişlə təsəlliyə yatmırsa 

Demək hələ əyri çoxdur, düzü az. 

 

Doğulmaq da, yaşamaq da pul ilə, 

Kasıb üçün deyil əsla bu şələ. 

Mən dedikcə sən də bir-bir say hələ, 

Ocaq çatdım tüstüsü çox, közü az. 

 

Ərşə çəkilibdir yuxum, yox olub, 

Daşa dönmüş qəlbim xeyli yuxalıb, 

Gedib-gələnlərin sayı çoxalıb, 

Bu yollarda yaxşıların izi az. 

 

 

 

 

Asın məni dilimdən 

 

İncimişəm özümdən, 

Dünya düşüb gözümdən. 

Qaçsam əgər sözümdən, 

Asın məni dilimdən. 

 

Məni atın yamacdan, 

Qurtarın bac-xəracdan. 

O tənha-tək ağacdan 

Asın məni dilimdən. 
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Əlimdən heç nə gəlmir, 

Insanlar guya bilmir. 

Ölməli niyə ölmür? 

Asın məni dilimdən. 

 

Ömür tənlik deyildir, 

Təkcə şənlik deyildir. 

Yalan mənlik deyildir, 

Asın məni dilimdən. 

 

Yalançını qovdum hey, 

Dedim, sən mənə ögey. 

Sözümə inləyir ney, 

Asın məni dilimdən. 

 

Haram bir tikə yesəm, 

Əgər özümü öysəm, 

Bircə yalan söz desəm, 

Asın məni dilimdən. 

 

Sözüm deyilsə dürrlü, 

Ola bilər zəhərli. 

Ya da deyilsə fərli, 

Asın məni dilimdən. 

Heç nə gəlmir əlimdən. 

 

Ürəyim 

 

Yox elə gün sızlamasın,  

qubar etməsin ürəyim. 

Yox elə gün rahat olsun,  

gilə-gilə əriməsin,  

yoldaş olub xəyalıma, 

Qəmli, qəmsiz günlərimə 

 güzar etməsin ürəyim. 
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Boş olsaydı nə vardı ki, 

Daş olsaydı nə vardı ki, 

Quş olsaydı nə vardı ki, 

Ağrı bilməz, qəm çəkməzdi. 

Onun haqsız çəkdiyini 

Cümlə bu aləm çəkməzdi. 

 

Sakit olan bir vaxtı yox, 

əzəldən də heç baxtı yox. 

Nə qədər udsun qəhəri, 

Sevinci az, kəm ürəyim. 

Daş asılıb yaxasından, 

Məhrum gecə yuxusundan 

Ağrı-acı, dərdi-səri 

Nədən edib cəm ürəyim? 

 

Kimə inanasan 

 

Sinə gərdim sipər olsun, 

Dostuma dəyəcək daşa. 

Bilməyirdim dost qaçacaq, 

Tuş gələcəm mən savaşa. 

 

Darda ikən dedim, gözlə, 

Mən yetincə özü qaçdı. 

Ön qapıdan mən girincə, 

Dal qapını xəlvət açdı. 

 

Meydanda qaldım tək-tənha, 

Atdı məni, satdı məni. 

Müəmmalı işlərinə 

Bəs nə üçün qatdı məni? 

 

Daha kimə inanasan,  
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Bax bu da dost, bu da yoldaş. 

Beləsinin olmasından, 

Olmaması yaxşı, qardaş. 

 

Göz yummadım gecələri 

 

Göz yummadım sübhə kimi, 

Yola saldım gecələri. 

Xəyallarla mən baş-başa 

Oyaq qaldım gecələri. 

 

Ay, ulduzu seyr elədim, 

Baxa-baxa çözələdim. 

Allahımdan güc dilədim, 

Bəxşiş aldım gecələri. 

 

Sevincimdən gah xoş oldum, 

Dindim, gah da lal daş oldum. 

Bulud kimi gah boşaldım, 

Gah da doldum gecələri. 

 

Zaman bəxtimin hakimi, 

Sərasər aldım ikimi. 

Gecə solan çiçək kimi, 

Mən də soldum gecələri. 
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Bir nağıldı dünyamız 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirr olmayan bilmədiklərimiz 

 

  İnsan yaradanın ən ali əsəridir. Əgər o görəcəyi işlərin, atacağı addımların 

xoşagəlməz sonluqla bitəcəyini əvvəlcədən bilmiş olsaydı, yəqin ki, fikrindən 

yayınardı. Bəlkə də yox... 
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  Böyük Britaniyalı professor R.A.Nikolson yazır: -“Mövlanə-dünya tarixinin 

yetişdirdiyi təsəvvüf şairlərinin ən böyüyüdür”. 

  Bu yazımda Mövlanə Cəlaləddin Rumi dünyasına baş vurub, insanların 

diqqətinə yetirmək istədiyim, sirr olmayan, lakin bir çox insanların bilmədiyi 

həqiqətlərdir. 

  Mövlanəyə görə, ağıllı insan nə artığı özünə dərd edər, nə də əskiyi, çünki 

bunların hər ikisi sel kimi gələr və gedər. İnsan bilməlidir ki, bu dünya ona 

şərbət versə belə, ona mütləq zəhər qarışdırar. Elə ona görə də bu fani dünyanın 

nə dadı var, nə də duzu. Dünya gözoxşayan nemətləri və keçib-gedən 

gözəllikləriylə başımızı qatır. Adamı aldadır. Elə bu səbəbdəndir ki, deyirlər, 

dünyanın malı dünyada qalar və ya bu dünyadan o dünyaya heç kəs özüylə heç 

nə aparmayıb.  

  Qəlbin ədəbi sükutdur. Nə qədər ki, qəlbində olanları heç kəs bilmir yolunda 

maneə olacaq heç nə olmaz. Susanlar qurtular. 

Bəs insanda gözəllik nədir? Gözəllik dilin altında gizlənər. Sükut həm incəlik, 

həm ədəb nişanəsi sayıldığından insanı getdiyi hər yerdə könüllər sultanı 

eləyər. 

  Mövlanə bir də deyir ki, heç nə barədə “Mənimdir” demə. Sadəcə de ki, 

“Mənimlədir”. Çünki nə qızıl, nə torpaq, nə sevgili, nə həyat, nə ölüm, nə 

dinclik, nə kədər daim səninlə olmaz. 

  Insan bir ömrü boyu axtarır. Nə axtarır? Yaxşı, firavan təmtəraqlı həyat, 

vəzifə, karyera və s. bir çox başqa istək. Mövlanə isə deyir ki, “Bir köynək 

dərdiylə özünü oda-közə vurma. Onun sənə kəfən olmayacağını nə bilirsən?! 

Bax, hikmət budur, ey qafil insan. 

  Hər kəsin gələcəkdə harada, hansı məqamda olacağı onun özündən asılıdır. 

Mövlanə deyir: “Sənin üçün mənim başımın üstü də uyğundur, müsaiddir, 

ayağımın altı da. Haranı bəyəndiyinə özün qərar ver. 

  Insan bəzən hər şeydən bezir. Özündən, ətrafından, həyatından. 

Mövlanə belə sual edir, “Başına gəlməyən əzab-əziyyət qalmadı, eləmi? Buğda 

dənini də sünbülə çevrilsin deyə, qara torpağa atdılar, un olsun deyə 

dəyirmanda üyütdülər, çörək olandan sonra onu dişlərlə əzərək yedilər. Sən də 

əzilməyə qatlaş ki, canlara can olasan. Başqalarına həyat verəsən. 

  Doğruya, düzə çox zaman kimisə inandırmaq müşkül və qəliz olur. Yalan isə 

nədənsə doğrunu üstələyə bilir. Mövlanə yozumunda oxuyuruq: 

 

Doğru olsam, ox kimi uzağa atarlar məni, 

Əyri olsam, yay kimi əldə tutarlar məni. 
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  Insanı insan edən onun tərbiyəsi, ağlı, səviyyəsidir. Bu mövzuda Mövlanənin 

deyimi belədir: “Bir insanın necə güldüyündən tərbiyəsini, nəyə güldüyünə 

görə isə ağlını və səviyyəsini anlamaq mümkündür. 

  Mövlanə dəryasından sizlərə yetirmək istədiklərim bitib-tükənməz. Amma hər 

əvvəlin bir sonu var. Mən əminəm ki, bu dəryadan hər kəs özü üçün nə isə 

götürəcəkdir. 

  Mövlanənin özüm üçün yaddaşıma həkk etdiyim bir deyimi ilə sizlərə salamat 

qalın deyirəm. “Min il oxusam da, bir gün məndən “Nələri bilirsən”-

soruşanlara: “Sadəcə öz həddimi bilirəm deyərəm”. 

 

Yalan söyləmə 

Doğru söz ola-ola,  

doğru söz qala-qala, 

mənə yalan söyləmə. 

Şirin-şirin arzular,  

ümidlərim heç olur. 

Yalan doğulan andan  

yeriməyə başlayır, 

Yeri gəldi-gəlmədi  

qapıları daşlayır. 

Açdığı qapılar çox,  

üzünə açılmayan  

qapılar da tapılır. 

Yalan alıb-satılır,   

bir yalana beş yalan  

şişirdilib, qatılır. 

Bir ağızdan çıxsa da, 

min ağızda gəzir o.  

Alçaqlara həzz verir,  

mərd kəsləri  üzür o. 

Yalan şəhərdə, kənddə  

gecə-gündüz dolaşır. 

Yalanlara bilərək,  

bəlkə də heç bilmədən  

çox insanlar bulaşır. 

Yalan ömrü qısadır, 
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Gedə bilər haradək? 

Getsə, gedər daradək, 

orda yetəcək sonu. 

Bundan o yana yer yox,  

darda bitəcək sonu. 

 

Varlı-kasıb 

 

Varlının kasıbla  

sövdası tutmaz. 

Biri çörəyə möhtac,  

Biri bilmir yox nədir,  

bilmir nədir ehtiyac. 

 

Birinin hörməti çox, 

“Salam” verib-alanı, 

Bir az da sərvəti çox, 

Saysan hesaba gəlməz. 

 

Biri qara qəpikçün  

oda vurar özünü,  

közə atar özünü, 

səhər-axşam çalışar,  

yenə də üzü gülməz. 

 

Qız verməzlər-almazlar, 

kasıb olan bir  kəsə-  

sərvəti bol olanlar, 

sərvətə qul olanlar. 

 

Insanlığı sərvətdə  

görməyə alışıbdır  

Düşüncəsi-ağılı  

dəyməmiş-kal olanlar.  

 

Kasıb elə kasıbdı, 

Istəyi çox olsa da,  
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qisməti qədərlədi. 

Hərdən üzü gülsə də,  

çox zaman kədərlidi. 

 

Ġnanma 

 

Öz-özünü aldatma heç, 

Təbəssümlər arxasında  

bilirsənmi nələr yatır? 

 

Hər nəvaziş göstərənin  

xoş sözünə inanmağın,  

güvənməyin yeri varmı? 

Bəlkə də o nəvazişdə, 

yanaşmada   

bir məkr var,  

bir qisas var.  

 

Nəvazişli görünən kəs  

ilan kimi baş qaldırıb, 

çala bilər. 

Demə, ola biləcəklər  

heç ağılda ola bilər? 

 

Kim yanacaq halına ,  

kim? 

Çörək kəsib, sirr verdiyin, 

dost dediyin o ev yıxan? 

Yoxsa bu gün qardaş deyib,    

Sabah isə verdiyini  

utanmadan, ar etmədən 

 başa vuran, başa qaxan? 

 

Inanma üzünə gülən birinə, 

Içində nəyi var bilə bilməzsən. 

Ətrafına nəzər yetir, 

Tanı, tanı dost-düşməni, 
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Can dediyin, demədiyin,  

aldada bilməsin səni. 

 

 

 

ġeytana daĢ atanlar 

 

Özləri şeytan ikən,  

Gözləri şeytan ikən, 

Oyanıb səhər-erkən, 

Şeytana daş atdılar. 

 

Satqın axtarışında  

olan bəzi yazıqlar, 

o əxlaqı pozuqlar,  

çox çəkmədi əlaltdan  

bu torpağı satdılar. 

 

Bu milləti yatmaqda  

suçlu sayanlar əfsus, 

bir neçə alçaq-dəyus 

heç nə olamamış kimi 

unutdular aləmi.  

 

Eh, bu qədər insanı 

qoyub gözləri nəmli,  

bir para biganələr 

rahat-rahat yatdılar, 

bu torpağı satdılar. 
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BaĢ nə üçündür 

 

Bədəndə baş nə üçündür? 

Yaraşıqmı, bəzəkdirmi? 

Yoxsa elə ona-buna  

Əyilməkçün gərəkdirmi? 

Düşünmürsə o baş əgər, 

qara qəpiyə heç dəyər? 

Düşünməyən baş yiyəsi 

Onu harda gəldi əyər. 

O baş kimi baş yerinə 

Çiyinlərdə daş yaxşıdır. 

Yonulanda göz oxşayan  

Daş, tikili naxışıdır. 

 

İçi boş baş-bir samanlıq, 

samanlıqda saman olur. 

Onu gəzdirən yazığın 

Var olmağı yalan olur. 

 

Özü əyilməz, əyməsən, 

Çalış dik gəz o baş ilə. 

Düşmənlədir savaşımız, 

Düşməni əz o baş ilə. 

 

Düzəlmirsən düzəlmə heç, 

Əy o başı harda gəldi. 
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Gör nə qədər baş əyənin 

Yarımçıq işi düzəldi. 

Sual qaldı, cavabı var? 

Sənmi yazıq, mənmi yazıq? 

Ətrafımız dost-düşməndi, 

Dostmu ya düşmənmi yazıq? 

Nağıl oxuyanlar 

Həqiqət yaza bilmir 

çox nağıl oxuyanlar, 

Bir qəlbi tikə bilmir  

tələ-tor toxuyanlar. 

“Biri vardı” qurtardı, 

“Biri yoxdu”, olmasın. 

Baş aldadan nağıllar 

Nəsillərə qalmasın. 

 

Nağıl demir nənələr, 

Çünki daha nağılı 

Istəmirlər nəvələr. 

 

Div də o div deyildir, 

Ev də işıq tərəfdə 

Görünən  ev deyildir. 

Böyüklərə kiçiklər  

Bir ismarıc göndərib: 

 

-Biz nağıl istəmirik, 

Siz nağıl danışmayın. 

Özümüz öyrənərik  

Köhnə-təzə nə varsa. 
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Bircə istəyimiz var, 

Siz də bizim işlərə  

Nə olar qarışmayın. 

Köhnə fikirlər ilə  

heç bizə yanaşmayın, 

Bir də bizə gərəksiz 

Nağıllar danışmayın. 

 

Ġnsan cılızlaĢır 

Cılızlaşır insan oğlu get-gedə, 

Qoca dünya sərsəmlərin çoxalır. 

Qanun çıxır, qadağalar qoyulur, 

Dünən alan bu gün daha çox alır. 

 

Nəfsi iti-ülgüc olan az deyil, 

Hara baxsan görəcəksən, boldu, bol. 

Salam almır ag köynəklı adamlar, 

İnsanlığın şkalası "nol"du, "nol". 

 

Hər ay gəlir suçu kəsir qapını, 

Sırıdığı borcu almaq amacı. 

Qovursan da əl çəkməyir, getməyir, 

Bu itlərin dəyənəkdir əlacı. 

 

İşıqçı da hədələyir, çımxırır, 

Kəsəcəyəm işığını, borcu ver. 

Hökumətə ödəmirsən eybi yox, 

Yarı borcu cibimə qoy, məni gör. 

 

 

Xəsis 
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Köməyin əsirgəyən,  

bir çöpün də verməz heç. 

Özünə sərf etməyən  

bir işi də görməz heç. 

 

Fəndgir, ehtiyatlıdır,  

iş görməz möhtac ilə. 

Bölməyib, bölməz də heç  

çörəyini ac ilə. 

 

 

 

Zavallı 

 

Var edilmiş cümlə bəşər 

Axı nəçi, ya ki kimdir? 

Kimsə niyə düşünür ki,  

kimdən isə çox üstündür,  

kimdən isə ağıllıdır,  

sözü keçir, bir hakimdir.  

 

Çox yazıqlar, çox əfsuslar 

belələri zavallıdır,  

başlar dumanlı, hallıdır. 

 

Ey, daş-qaşla oynayan kəs, 

Harda gəldi yerli-yersiz, 

Hökm eləyib, qaynayan kəs 

əcəl kasıb-varlı bilməz. 

 

Kim düşünür ki, “ölmərəm” 

səhv eləyir. 

Özünü fani dünyada  

Abır-həyadan salaraq, 
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Yaddaşlarda bəd qalaraq, 

bilə-bilə,  

görə-görə  

məhv eləyir. 

 

Çox yazıqlar, çox əfsuslar 

 belələri zavallıdır,  

başlar dumanlı, hallıdır. 

 

 

 

 

 

Düzə zaval yoxdur 

 

Gəl əyri oturaq, düz danışaq biz, 

Yalanlar içində yaşamaq çətin. 

Göz döyüb, mat-mat yalan qoşunca, 

Ağıllar qavrayan söz danışaq biz. 

Gəl əyri oturaq, düz danışaq biz. 

 

Düzə zaval yoxdur, düz olan yerdə, 

Harada axtarım o düz-doğrunu. 

Düzü də yalana yön eləyirlər, 

Getməsə edirlər para bağrını. 

 

O düz deyil, dönsə əgər sözündən, 

O düz deyil, dönsə bir gün 

Ocağından közündən. 

Namərd olar kimsə çıxsa 

Haqq yolundan, öz izindən. 

 

Ümidini üzmə 
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Ümidini üzmə belə,  

ömür axarında gedər. 

Giley gətirmə heç dilə,  

səbirsizlər giley edər. 

 

Getməli yol haqqın yolu,  

bu yol sənin, mənim, bizim. 

Kimdir bizə hökm eləyən,  

bilmək çətinmi, əzizim? 

 

İmdad edək çağırana, 

O da bəndə, biz də bəndə. 

Biganəlik edən kəslər 

Bir gün düşərlər kəməndə. 

Kəndir çox uzun da olsa, 

Döğanaqdan keçəcəkdir. 

Kim nə əkibsə torpağa 

Əkdiyini biçəcəkdir. 

 

Nədir azarın 

 

Daş üstünə daş qoyursan, 

Görənləri çaş qoyursan, 

Göz üstünə qaş qoyursan, 

Aşıb-daşırsa bazarın, 

Nədir bəs onda azarın? 

 

Cavab ver bircə suala,  

Nə çox dalırsan xəyala,  

Kim salır səni bu hala? 

Belə güclüsə əşarın, 

Nədir bəs onda azarın? 

 

Bu nə işdi söylə, lələ? 
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Hərdən qalxırsan lap zilə. 

Döşə döyürsən şəst ilə, 

Yaxşıdırsa gün-güzarın, 

Nədir bəs onda azarın? 

 

Kimdir səni dinləyən 

 

Çəkdiyin bu əzab nə,  

çəkdiyin bu həsrət nə,  

bu qəm-qüssə, bu dərd nə? 

Hay verən yox harayına. 

Çəkilibdir  sakit, xəlvət 

insanlar öz daxmasına, 

komasına, sarayına. 

Kimdir səni eşidən,  

kimdir səni dinləyən? 

Bilirsənmi sənintək  

nə qədərdir inləyən?  

Əlindən nə gəlir ki, 

dərdini kim bilir ki? 

Otur, ağla doyunca,  

Istəsən hər gün ağla,  

istəsən hərdən ağla. 

Bacarsan sevincindən, 

O yoxsa dərddən ağla. 

Ağla istəyirsənsə,  

ağla ömrü boyunca. 

Kimdir səni eşidən,  

kimdir səni dinləyən?... 

 

 

Dost hardadır 

 

Ağızdolu dost deyən,  

hanı dostlar, hardadır? 

Bəlkə də heç olmayıb  

hər gün “sənə can qurban”,  
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“səndən yoxdur” deyənlər? 

Görünməyir nədənsə  

ləyaqətdən dəm vuran,  

uca səslə şərəfə 

tost deyənlər hardadır? 

İşinə bax fələyin,  

gülməlidən gülməli. 

Bəlkə lap hönkür – hönkür  

oturub ağlamalı. 

Allahım, bunlar nədir? 

Bilə-bilə, qana-qana  

insan bunca riya edir.  

Çirkablara bulaşaraq,  

gözübağlı, qarasına 

heç bilirmi hara gedir? 

 

 

 

 

Dost deyənlər 

 

Bir zamanlar dost deyənlər, 

Şirin-şəkər, duz oldular. 

Ürəyimdə yer aldılar, 

Dildə əziz söz oldular. 

 

Daşa dəydi oxum, qardaş, 

Mən də bildim, bildi sirdaş. 

Soyudular yavaş-yavaş, 

Ürəkləri buz oldular. 

 

Yadlar yaxın etdi özün, 

Qarşıladım onun, yüzün. 

Hər gün gördüm neçə üzün, 

Yararsız, fərsiz oldular. 

 

Can dedikcə lap coşdular, 
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Çərçivə, həddi aşdılar. 

Sonda azdılar, çaşdılar, 

Demək, çürük qoz oldular. 

 

 

Get yolunla 

 

Insan oğlu bu yol sənin, 

Yavaş-yavaş get yolunla. 

Yorma nahaq heç özünü, 

yorma baxıb sən gözünü. 

Nə işin var sağ-solunla,  

işi düşən kim var isə  

özü gəlib yetişəcək. 

 

Yollar uzun zamansa az,  

bu yollarda büdrəmədən  

getmək müşkül, gümansa az. 

Yenə durma, get irəli,  

nə qədər ki, ürək vurur. 

Gözlədiyin hər kimdirsə  

Gəlib sənə yetişəcək,  

Salam-kəlamsız yanından  

külək qovan yarpaq kimi  

bircə an da ötüşəcək. 

 

Kimdir dərd çəkən 

 

Kimdir özgə dərdin çəkən? 

Gedib çəksin öz dərdini. 

Ocağı dərdinə yanmış, 

Yaxşı bilər köz dərdini. 

 

Can deyib, can yandırmayan 

Saysız insan-bəşər gördüm. 

Haqq deyib, səs salanların 

Içlərində bir şər gördüm. 
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Paylardan kəsilən paylar 

Minnət ilə pay verilir. 

Milyonda bir çağıranın  

Harayına hay verilir. 

 

Bircə tikə çörəyini 

Al fağırın, al əlindən. 

Gözdə-qulaqda durun ki, 

Tutmaq üçun səhv dilindən. 

 

Kasıb neynir naz-neməti, 

Hər nə varsa sizin olsun. 

Quru çörək bəs eləyər, 

Tək sizlərin cibi dolsun. 

 

 

 

 

 

 

DaĢ 

 

Daş var adicə daşdır, 

Torpaqdan yaranıbdır, 

Torpaqla da sirdaşdır. 

 

Daş var çox ağır olur, 

Düşür hansısa başa. 

Daş düşmüş o baş ilə 

Oğulsansa get yaşa. 

 

Daş da var ki, atılır  

Kiminsə bostanına. 

Onda düşür üşütmə  

O insanın canına. 
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Nəyinə gərək 

 

Olma pula aludə, 

Heç yata bilməzsən, heç. 

Həyacan üzər səni, 

Bu istək, arzudan keç. 

 

Çox pulu neyləyirsən? 

Çox pulun çox dərdi var. 

Acın yeməksə dərdi, 

Toxun da tox dərdi var. 

 

Pulu qazanmaq asan, 

Xərcləməyi çətindir. 

Yığsan Hacı Qarasan, 

Xərcləsən hörmətindir. 

 

Pul çox şeyi həll edir, 

Hər şeyi həll etməyir. 

Pulun çox olmasıyla, 

Müşkül işlər, bitməyir. 

Bu gün varıq 

 

Uca dağlar həsrət çəkər qar üçün, 

Gül açılmaz yüz il qala xar üçün. 

Nəyə görə cəng eləyim var üçün, 

Bilən bilir, bu gün varıq, sabah yox. 

 

Orda-burda dayı tapan çoxalıb, 

Harda gəldi alan-qapan çoxalıb. 

Çox əfsuslar çalan-çapan çoxalıb, 

Bilən bilir, bu gün varıq, sabah yox. 

 

Bütün bəşər eyni gəlib dünyaya, 

Kimsə niyə aldanır zər-zibaya? 

Nəfsi acın nəfsi çətin ki doya, 
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Bilən bilir, bu gün varıq, sabah yox. 

 

Nə gözləyim ağlı sərsəm, dayazdan, 

Gözü doymur əl boyda bir kağızdan. 

Necə keçir haram tikə boğazdan? 

Bilən bilir, bu gün varıq, sabah yox. 

 

Hər şeyin sonu var, bir gün yetəcək, 

Yaxşı da, yaman da keçib-ötəcək. 

Tanrı verən ömür harda bitəcək? 

Bilən bilir, bu gün varıq, sabah yox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeyləĢməyin 

Niyə ölmürsən axı? 

 

Bir ətrafa nəzər salın,  

Doğru-dürüst, ağıllıdan   

baxın, baxın, ibrət alın, 

necə varsız elə qalın. 

 

Bir yarımçıq,  

ağlı çaşla əyləşməyin. 

Əl-qolu, başı oynadın,  

qapanmış o kor gözləri,  

göz üstə qaşı oynadın,  

keyləşməyin. 
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Düşdüyünüz tələ nədir? 

Tələdəki o yem nədir? 

Deyin, bəs bu aləm nədir? 

Birliyiniz-bu cəm nədir? 

 

Durun bir an fikirləşin, 

alim olun, fəhlə olun  

adam olun, kişi olun. 

 

Zirək olun,  

insanlara kömək olun,  

gərək olun, keyləşməyin. 

 

Daş-qəmbər, torpaq olun, 

Adam olun, kişi olun 

Amma, amma ,,gey”ləşməyin, 

geylər ilə əyləşməyin. 

 

 

 

 

 

 

Hörmət bitib 

 

Tutdu yenə tərs damarı, 

Üzə vurdu mərəzini. 

Gözündə yox yaxşı–yaman, 

Əydi yenə tərəzini. 

 

Qardaş, bu daş, bu tərəzi, 

Çəkməyə de, nəyimiz var? 

Torpaq düşübdü paymıza, 

Əkməyə de, nəyimiz var? 

 

Torpaq yenə cadar-cadar,  
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Yağış yağmır, həsrət qalıb. 

Şümlamaqçun növbə gözlə, 

Hörmət bitib, minnət qalıb. 

 

 

Elə kəslər var 

 

Elə kəslər var ki, 

qalıb yaxşı-pis arasında. 

Tanımır xeyirxahı,  

tanımır bəd-bədxahı. 

Duyğusu yox, gözü kor,  

çörək itirən, nankor. 

Belələri nə yazıq,  

tanımırlar Allahı,  

qazanıblar, yığıblar  

üst-üstə çox günahı. 

 

Allahın adı ilə  

çoxdur sözün başlayan,  

ağıllı olduğunu  

insanlara aşlayan. 

Amma həqiqət başqa,  

fəqirin haqqın yeyən, 

mənəm-mənəm qışqırıb  

hər an özünü öyən  

bunların içindədir. 

Əxlaqı axsayanlar,  

hər cür babal yuyanlar, 

qız-gəlinə sataşan,  

həddini hər gün aşan  

bunların köçündədir,  

bunların içindədir... 

 

SoruĢma 

 

Aldadırıq özümüzü, 
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Əyriləri görə-görə. 

Diri-diri yeyir bizi, 

Ağcaqanad, bu bit-birə. 

 

Beş alanda az bilirlər, 

İşlərini saz bilirlər. 

Soyduqların qaz bilirlər, 

Şişsiz atırlar təndirə. 

Oxuyuruq, aman nənə, 

Təpik dəyir sənə, mənə. 

Heç soruşma, nolub yenə, 

Niyə dönmüsən bibərə? 

 

Sual 

 

Ağıllı insan yatıbdır, 

Gecə ulduz, ay oyaqdır. 

Iş görənlər bir yanadır, 

Niyə sərsəm-zay oyaqdır? 

 

Gecə zülmət olsa belə, 

Tanrı görür olanları. 

Xeyirli bir işin yoxsa, 

Nə gəzirsən dalanları? 

 

Ziyan vurma, ev talama, 

Haynan gəlsə, vaynan gedər. 

Bir çörəyin varsa evdə 

Yarısını aca göndər. 

 

Əvəz güdmə yaxşılığa, 

Sağ əl versə, sol bilməsin. 

Qarını doysun acların, 

Kimsə acından ölməsin. 
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Mən də, sən də, o da-hər kəs 

Yaradanın əmanəti. 

Dost olsa bəşər övladı, 

Kimsə çəkərmi zilləti. 

 

 

Yolla gedən yorulmaz 

 

Çıxma yoldan, get yolunla, 

Yolla gedən yorulmaz heç. 

Axar çaylar min il axsa, 

Bulanıqdır, durulmaz heç. 

 

Keçmə namərd körpüsündən, 

Aparsa da sellər səni. 

Dara düşəndə tanıyar 

Insan dostunu, düşməni. 

 

Ən doğru yol Haqqın yolu, 

Bir kimsəni yormaz bu yol. 

Diqqət ilə gör sağ-solu, 

Həmişə öz haqqınla ol. 

 

 

 

 

 

 

Oyan 

 

Ey özünü sevən kəs, 

İçini paxıllıq, 

məkr üzən kəs,  

Oyan! 

 

Yekə-yekə,  

hündür-hündür  
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baş qaldırıb gəzən kəs, 

Dayan! 

 

Hərdən də boylanıb bir ətrafa bax. 

Sanma tanıyırlar hörmətin çoxdur, 

Sanma ki, sən təksən,  

heç səndən yoxdur. 

Kim idin sən dünən,  

Bu gün de, kimsən? 

 

Bəlkə düşünürsən  

dünya sənindir? 

Bəlkə düşünürsən savad almısan, 

Elmli olmusan  

ziya sənindir? 

Yanlış anlamısan, ziya-işıqdir, 

İşıqsa Tanrınin sevdiklərinə  

bəxşişi-payı, 

İşıqsiz olanlar təkəbbür əhli, 

İşıqsız insanlar axtarır dayı. 

 

Ey özünü sevən kəs, 

Oyan,! 

Yatma fil qulağında, 

Oyan!!!  

 

 

 

 

Bizdən deyil 

 

Bizdən deyildir əsla  

insana, insanlığa  

göz yumub, daş atanlar. 

Insanı, insanlığı  

bir qəpiyə satanlar. 

Bizdən deyildir əsla  
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dostunu, sidaşını  

darda atıb, qaçanlar. 

Sürünən deyilik biz,  

biz insan övladıyıq. 

Bizdən deyil dovşanlar,  

o gəmrici siçanlar. 

Onlar aş axtarırlar,  

orda baş olmaq üçün, 

Min hoqqadan çıxırlar,  

gözlərə soxulurlar,  

orda yaş olmaq üçün. 

 

 

Söz oyunu 

 

Dünya özü söz oyunu, 

Bu oyunda  

mən də,  

sən də,  

dostumuz da,  

düşmən də var. 

Hərənin də öz oyunu, 

yalan-doğru,  

dürüst-oğru.  

Dostu üçün dost qazıdı  

səssiz-səmirsiz quyunu. 

Belə oyun şər oyunu, 

hamısı bəşər oyunu. 

 

 

Nəfsin azmasın 

 

Çoxlarının gözünü  

tutub sərvət, pul-para. 

Sərvət yığmaq bəşəri  

çoxdan salıb azara. 
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Sənin də nəfsin azıb,  

sən də azar içində. 

Sən də var-gəl edirsən  

tozlu bazar içində. 

 

Yayda yayın istisi,  

qışda soyuq incidir. 

Yanan da var halına,  

deyirlər, bu zəncidir? 

 

Nəfsinə bir dur desən,  

dərdi-qəm eləməzsən. 

Ömrünü öz nəfsinə  

yanan şəm eləməzsən. 

 

Yaxşı tanıdım səni,  

tanımırdım dərindən. 

Sərvət yığa bilməzsən  

çox, artıq qədərindən. 

 

Nə var ki 

 

Utanmasan oynamağa nə var ki, 

İndi çoxu utanmadan oynayır. 

Su qaynamaz ocaq alovlanmasa, 

Insan var ki, ocaqsız da qaynayır. 

 

Namus, arı itə atsan, it yeməz, 

Bu deyimin məntiqi hardan gəlir? 

Söz var ki, bir çürük qoza da dəyməz, 

Söz də var ki, qəlbləri oxtək dəlir. 

Buqələmun 

 

Girdin gündə min dona, 

Sataşdın ona-buna. 

Mən necə əl çalaydım 

Oynadığın oyuna. 
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Mən sənin əməlində, 

 bünövrə, təməlində  

ədəb-ərkan görmədim. 

Çoxdur əyər-əksiyin, 

Düşündüm ki, düzələr, 

çox da fikir vermədim. 

 

Mən ağayam, sür dedin, 

Bəyənmədim hikkəni. 

Sən dediyin dərəyə  

nəinki Adəm oğlun, 

Heç qoyun da sürmədim. 

 

 

Ağıllı söz 

 

Bəyənmirsən sən heç nəyi, 

Hər nə varsa mız qoyursan. 

Yaralayıb ürəkləri, 

Yerinə də duz qoyursan. 

 

Bir ürəyi tikməsən də, 

Heç olmasa paralama. 

Sənə yaxın gələnləri  

Dur, özündən aralama. 

 

Ağıllı söz can məlhəmi, 

Tap o sözü, təbib sən ol. 

Bu insanlar hamı pismi? 

Birinə də həbib sən ol. 

 

Mərdiməzar 

 

Yaxşılardan qırıldın, 

Bəd niyyətə sarıldın. 

Ocaq çatıb yoruldun? 
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O köz qənimin olsun. 

 

Salam vermə, nə alma, 

Əfi ilantək çalma. 

Bu torpağa iz salma, 

O iz qənimin olsun. 

 

Doğru yola gəlmədin, 

Bir nəm gözü silmədin. 

Çörək qədri bilmədin, 

O duz qənimin olsun. 

 

Yoxdu sənin aramın, 

Pozma səfin sıramın. 

Lal gecələr haramın, 

Gündüz qənimin olsun. 

 

Yamanlıqçun az əlləş, 

Get, tayını tap, birləş. 

Nur çiləyən o günəş, 

Ulduz qənimin olsun. 

 

Döyüb ələrəm səni, 

Büküb bələrəm səni, 

A haqq sözün düşməni. 

O söz qənimin olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

Çıxma yoldan 

 

Çıxma yoldan, get yolunla, 

Yolla gedən yorulmaz heç. 
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Axar çaylar min il axsa, 

Bulanıqdır, durulmaz heç. 

 

Keçmə namərd körpüsündən, 

Qoy aparsın sellər səni. 

Dara düşəndə tanıyar 

Insan dostunu-düşməni. 

 

Ən doğru yol Haqqın yolu, 

Bir kimsəni yormaz bu yol. 

Insanlıq itib-batıbmı? 

Dildə qalıb salam-sağol. 

 

Özlüyündə özün hündür, 

Uca tutan salam vermir. 

Salam Yaradanın adı, 

Bu korlar ətrafın görmür? 

 

Salam verən Allahını 

Tanıdığın təsdiq edir. 

Bədbəxt kəslər bu hal ilə, 

Təkəbbürlə hara gedir? 

 

Kim bağlayıb 

 

Bu dünyanın dərdi böyük, 

Cəmiyyəti bölük-bölük. 

Gözlər bağlı, əldə çəlik, 

Kim bağlayıb bu gözləri. 

 

Göz görsə də bəsirət kor, 

Belə ömür yaşamaq zor. 

Qardaş qurur qardaşa tor, 

Üzlər görməsin üzləri. 

Hara gedir insan 

 

Ürəyində kədər və qəm, 
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Ağrı-acı, nəşə-ələm,  

Ey əcdadı Həvva, Adəm 

Hara gedir insan belə, 

Aqibətin bilə-bilə.  

 

Doğru-yalan işlərilə, 

Pis-yaxşı vardişlərilə,  

Bu dünya görüşlərilə 

Dara gedir insan belə, 

Göz yaşını silə-silə. 

 

Pis yaxşıya diş qıcayır, 

Indi kim kimə acıyır? 

Bu tox yoxsa ac, ayır, 

Kara kedir insan belə, 

Arsız-arsız gülə-gülə? 

 

Bu yola bax, körpüyə bax, 

Başdan düşən örpəyə bax, 

O yiyəsiz körpəyə bax, 

Göra gedir insan belə, 

Ayaq üstə ölə-ölə. 

 

Bircə bulud ağlasa 

 

Bütün buludlar ağlar, 

bircəciyi ağlasa. 

Zülmət gecələr ağlar, 

Səhər-günorta ağlar. 

Gah aramsız, durmadan, 

Gah da dincələr ağlar. 

 

 

 

 

Nə axtarır 
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Zaman ustad, biz tələbə, 

Söz ötürür dodaq qəlbə. 

Səpələnib şərqə, qərbə 

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

Kefi hərdən dəf  kimidir, 

Qəlbi dolab, rəf  kimidir, 

Hərdən bitərəf  kimidir 

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

Sızlar, ağlar uşaq kimi, 

Bu dünyada qonaq kimi, 

Yanar-sönər çıraq kimi, 

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

Eləsi var sanki daşdı, 

Pis yamanla cur-sirdaşdı. 

Bir də gördün tamam çaşdı, 

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

Nə axtarıb arasa da, 

Tumarlayıb darasa da, 

Gecəquşu-yarasada  

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

Şeytan-iblisə dönəndə, 

Ziyası çoxdan sönəndə, 

Hər gün alçalıb enəndə, 

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

Cəzası var pis əməlin, 

Qəzası var pis təməlin. 

Birlikdə soruşaq gəlin, 

Nə axtarır insan, nəyi? 

 

 

Pislərə heç nə olmaz 
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Od tutub yansa aləm,  

pislərə heç nə olmaz. 

Pis olanın yaxşı-pis,  

bəşər vecinə olmaz. 

 

Suda sınar demişlər  

sınsa da su çanağı, 

Gözləmək bir xülyadır,  

pisdən yaxşı sorağı. 

 

Yaxşı olan hər yerdə, 

Pis olması sirr deyil. 

Yaxşı aciz deyilsə, 

Pis yırtıcı-şir deyil. 

 

 

Dil 

 

Dilim-dilim doğranasan, dil səni, 

Dinc başların bəlasına dönürsən. 

Bircə tikə sümüksüz ətsən, amma 

Lazım oldu, olmadı hey dinirsən. 

 

Dalayırsan hərdən gicitkan kimi, 

Gah zəhərli ilan kimi çalırsan. 

Coşub çərçivədən çıxırsan hərdən, 

Hərdən də səbəbsiz hay-küy salırsan. 

 

Hər ağızda xasiyyətin bir cürə, 

Gah dəlisən, gah da həlimdən həlim. 

Şirinliyin ürəkləri fəth edər, 

Bəzən də zalımdan olursan zalım. 
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Heyf 

 

Alçaq doğulmuş alçaq? 

yoxsa ki zaman-zaman  

ucalmaq üçün alçaq, 

alçalaraq “ucalmış”? 

Alçaq alçalmağıyla,  

tülkülük edə-edə,  

təmənna güdə-güdə  

ucalardan öc almış. 

O, mənliyini atmış,  

Dost-qardaşı , sirdaşı,  

Yurdu-eli , yurddaşı  

dəyər-dəyməzə satmış. 

Heyf nəfəs aldığı,  

o içdiyi, yediyi  

hava, suya, çörəyə. 

Qoynunda ömr etdiyi  

vətən-torpağa heyf, 

Kölgəsində durduğu  

Ağac-yarpağa heyf. 

 

Balıqçının nağılı 

 

Balıqçı marağına  

Getdi göl qırağına. 

Daş dəysin ayağına, 

Torda deşik var imiş. 

 

Bir də onda oyandı, 

Balıq tordan yayındı. 

Sanki qəlbi dayandı, 

Torda deşik var imiş. 

 

Toru təzədən hördü, 

Göy sular üstə sərdi. 

Bir də çəkəndə gördü 
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Torda deşik var imiş. 

Halı yaman dəyişdi, 

Söhbət böyüdü, şişdi. 

Qardaş, heç bu da işdi, 

Torda deşik var imiş. 

 

Günəş də getdi yatdı, 

O batdı, bəxt də yatdı. 

Çatmışdı, yenə çatdı 

Torda deşik var imiş. 

 

 

Salam 

 

Salam verir bir-birinə  

əyri, yalan, düz adamlar. 

Səhər, günorta, axşamlar. 

 

Bilən bilir, bilməyən var? 

Salam Yaradanın adı. 

Odur bütün yerin-göyün,  

bu aləmin tək imdadı. 

Əyri kəslər içdə başqa,  

üzdə bir cür görünürlər. 

Bu kəslərin təmənnası,  

işi keçən kimlərəsə  

əyilməyi, enməyi var. 

Bu gün kişi sözü verib,  

sabah sözdən dönməyi var.  

Yekə-yekə söz deməyi,  

hətta özün öyməyi var. 

Bu yarımçıq adamların  

mələk donu geyməyi var. 

Yamanlığa can atırlar,  

hətta dostu da satırlar. 

Axı nədən yaxşılarla  

yola getmir belələri. 
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Niyə ölmür belələri,  

niyə itmir belələri? 

Cavabsız suallar 

 

Salam verməyə bir insan, 

Qaçmağa ünvan qalmayıb. 

Əldən düşüb canımız da, 

Canan verən can qalmayıb. 

 

Istəmədən əzilmişik, 

Kim çəkəcək hesabını. 

Zülümləri yaz birbəbir, 

Dastan elə kitabını. 

 

Oxunmayan kitabımız 

Bir dərd olub çoxlarına. 

Ədəb ilə sual etdik, 

Söydükmü var-yoxlarına. 

 

Suallar qaldı cavabsız, 

Tapılmadı cavab verən. 

Zaman qatdı başımızı, 

Artdı hər gün əzab verən. 

 

 

Dünya çirkab içində 

 

Dünya çirkab içində, 

çirkaba batmayanın  

batandan heç fərqi yox. 

Çoxu bir haya bənddi, 

Əfsus oyaq olanın  

yatandan heç fərqi yox. 

 

Oyaq var baxa-baxa, 

Yuxulayan yuxuda  

dərdsiz-sərsiz görünür,  
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təmiz-şərsiz görünür. 

 

Nə ağıllı, nə yaltaq  

yaşamayır, sürünür. 

Harınlar ilan kimi  

Astaca, ağır-ağır. 

Kasıbınsa başına  

ilin on iki ayı  

yağış yağır, qar yağır. 

 

 

Manat 

 

Gedib-gələn yoxdusa, 

Yolları neynirik biz. 

Yoxdu bizdə əzəldən 

Dolları neynirik biz. 

 

Manat milli dəyərmiz, 

Manat bizim ürəymiz, 

Manat hər vaxt gərəymiz, 

Çox yaşasın manatmız. 

 

Kasıbçun manat gözəl, 

Dollarsız həyat gözəl. 

Manatla al, sat gözəl, 

Çox yaşasın manatmız. 

 

Dollar gəldi-gedərdi, 

Onu ona hərislər, 

Pul yığanlar güdərdi. 

Dollar dalınca onlar  

Hara gəldi gedərdi. 

 

Kasıb pulu manatdı, 

Can manatım, ölmə sən. 

Kasıb elə mərddi ki, 
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Heç vəfasız bilmə sən. 

 

Yaşa mənim manatım, 

Ömrüm, günüm, həyatım. 

Mən səni necə atım, 

Ay sevimli manatım? 

Hamı nəsə axtarır 

 

Kasıb insan balasına  

çörək üçün pul axtarır. 

Necə qazansın bu pulu,  

fikir çəkir, yol axtarır. 

 

Hamı nəsə axtarmaqda- 

Itirən öz itirdiyin, 

Yola salan ötürdüyün 

Küçə-küçə, şəhər-şəhər, 

Yol boyunca axtarmaqda, 

Yolu kəsə axtarmaqda. 

 

Kasıb, sənin axtardığın atlısa, 

Sən piyada çətin onu tapasan. 

Xəyalından keçər birdən at almaq, 

Yabı çıxar o da, çətin çapasan. 

 

Dərd eləmə kasıblığı elə də, 

Dünya özü bir bax, lap it kasıbı. 

Cəhalət, cinayət, qəbahəti çox, 

Mərhəmət, ədalət, iffət kasıbı. 

 

 

BaĢqa oyun tapmadın 

 

Odu söndürüb, küllə oynayan insan,  

oynamağa başqa oyun tapmadın? 

Üz tutacaq insanları incitdin, 

indi odla oynamağın müəmma. 
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Od nə yaxşı, nə pis bilməz, 

yanar, sönər kül olar, 

heç zaman ölməz amma. 

Yandırar o od səni, 

Övlad bilməz yurd səni, 

tənha görüb parçalar 

içindəki dərd səni. 

 

Odu söndürüb... 
 

Hamar-hamar danışır 

kələ-kötür olanlar. 

Qanqal toxumu səpir 

zərif gülü yolanlar. 

Odu söndürüb yenə 

kül ilə oynayan var. 

Varam, varam deyərək 

hələ də qaynayan var. 

Qayna, içində qayna, 

aşıb-daşma ətrafa. 

Tanrım, ağlı çaşmışa 

Əlac eylə, ver şəfa. 

 

DaĢ ürəyin duyğusu yox 

 

Tərifləmək, tənqid etmək  

nəzmsə də şeir deyil. 

Təbiəti, insanları  

duymayanlar şair deyil. 

 

Şair odur, şeir yazır  

təbiətin ahəngindən. 

Meşələrin, ormanların  

saysız çalar, min rəngindən. 

 

Şeir yazan, insandan yox,  
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əməlindən, işindən yaz. 

Onun dünya görüşündən, 

Xeyirli vərdişindən yaz. 

 

Daş ürəyin duyğusu yox, 

şeir incə qəlbdə olar. 

Bulaq kimi çıxar üzə,  

şirin dildə, ləbdə olar. 

 

 

Bala baldan Ģirindi 

 

Bala baldan şirindi, 

Nəvə ondan da şırin. 

Bala dövlətdən-vardan, 

Nəvə candan da şirin. 

 

Övladımın övladı, 

Bəhərimin bəhəri. 

Sevgi dolu dünyamın 

Odur gələn səhəri. 

 

Yaşımın bu çağında, 

Mən uşaq, nəvə uşaq. 

Hər ikimiz ərköyün, 

O dəcəl, mənə yasaq. 

 

Qar yağdırdı... 

 

Qar yağdırdı Tanrım yerə, 

Qara-qara əməlləri, 

qara özül-təməlləri 

gömmək üçün. 

Bu qar zalım, qəlbsizlərin 

ruhsuzların, təbsizlərin, 
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mənəm deyən Rəbbsizlərin 

kəfəni-donu.  

Bu qar pisliklərin sonu. 

Qar yağdırdı Tanrım yerə... 

 

 

 

 

 

 

 

Sonbahar 

 

Nə tez gəldi bu sonbahar, 

Günlər ötdü bir an kimi. 

Yaradanın hökmü belə, 

Gəldi-getdi mehman kimi. 

 

Qürub edən günəş kimi 

Soldu–saraldı yarpaqlar. 

Payız bar–bəhər zamanı, 

Sonra gəlir sərt sınaqlar. 

 

Budağda yarpaq yamyaşıl, 

Düşdü yerə, xəzəl oldu. 

Xəzan dəyişdi rəngini, 

Saralsa da gözəl oldu. 

 

Nə qədər ki, yaşıl idi, 

Yaraşırdı  libas–donu. 

Ucadaydı sultan idi, 

Yerə düşdü, yetdi sonu. 

 

Bəlkə bir ümiddir 

 

Hər bəlkə bir ümidin  
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tükənməyən yeridir. 

Bəlkələr özü bəlkə  

tükənmiş ümidlərin  

bəlkəsindən biridir. 

Bəlkə də bir vüsal var, 

Bəlkə də baş tutmayan  

sevgi dolu xəyal var. 

Bəlkə xəyal edilən  

bir gün gerçək olacaq. 

Bəlkə o vüsal dəmi  

həqiqət misalında  

ürəklərə dolacaq. 

Bəlkə, bəlkə... 

Dönüb 

 

Gör dünyanın harasıdır 

Aciz köpək şirə dönüb. 

Tərifdən şişib, yekəlmiş 

Əzazillər şərə dönüb. 

 

Məzlum olan hər vaxt acdır, 

Bir qarın yemə möhtacdır. 

Dünya əzəldən taracdır, 

Qorxaqlar da ərə dönüb. 

 

Yaxşıları bədlər şərlər, 

Dərd eləyər, dözər, çərlər. 

Atasından bixəbərlər 

Dillərdə əzbərə dönüb. 

 

Dəyməz 
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Bilən bilir,  

bilməyən də bilsə, dünya dağılmaz, 

Bu həyat bir qara  

qəpiyə dəyməz. 

Yaşanmış anları yola salarkən, 

Arxadan vurulan  

təpiyə dəyməz. 

Boğazdan yuxarı deyilən sözlər, 

Yalanla yoğrulmuş verilən vədlər 

Ən sönük çalınan  

çəpiyə dəyməz.  

 

 

 

Sözü atma daĢ kimi 
 

Sözü atma daş kimi, 

Gedib dəyər, baş yarar. 

Sakit, rahat döyünən  

Bir ürəyi qoparar. 

 

Ağladar zülüm-zülüm, 

Ağlamayan gözlərdən 

Gilə-gilə yaş tökər, 

Bax, o yaşı daş tökər. 

 

Sözlə oynama əsla, 

Söz qılıncdan itidir. 

Söz var ki, insan bəzən 

Qarşısında mütidir. 

 

Sərrafların dilində 

Söz məqama ucalar. 

Min il də ötüb keçsə 
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Dəyişməz təravəti. 

 

Bir nadanın dilində 

Olmaz sözün dəyəri, 

Dəyərsiz söz gətirməz 

Əlbəttə ki, hörməti. 

 

Tərsinə 

 

Ağılsızlar ağıldan, 

çörək itirənlər  

duz-çörəkdən, 

namərdlər mərdlikdən  

danışırsa, 

demək dönüb çərxi-fələk, 

demək artıq at oynadır  

işdə fəndgir, özü kələk. 

 

 

ġeir yazır indi çoxu 

 

Bacardı, ya bacarmadı 

Şeir yazır indi çoxu. 

Bir deyən yox nə yazırsan, 

Niyə yolunu azırsan? 

Şeir sənlik deyil axı. 

 

Şeir yazır yaltaq, yalaq, 

Yazdıqları çoxu  yalan. 

Şeir yazan cəllad da var, 

Mürəkkəbi qırmızı qan. 

 

Şeir yazır şair qardaş, 

Ağ vərəqdə yavaş-yavaş. 

Dostdan yazır, həm kəndindən, 

əlilərin, vəlilərin 

ağrı-acı, min dərdindən. 
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Görəcəymiz varmış bizim, 

Şeir yazır indi hamı. 

Biri qəlbi sözlə dolu, 

Sözlə yatır, sözlə durur. 

Biri yazır əldə camı, 

Harda oldu süzür vurur. 

 

 

Xəzəl olmuĢ yarpağın nağılı 

 

Ağacdan düşən yarpaq 

Yamyaşıl idi əzəl. 

Baxan heyran olurdu, 

Nə qəşəngdi, nə gözəl! 

Payız deyildi, amma  

saraldı, düşdü yarpaq. 

Ya göz dəydi üzüldü,  

ya yandı, bişdi yarpaq. 

 

Ayaq altda tapdandı,  

qarışdı torpaq ilə. 

Nə ağlaya bilmədi,  

nə də gəlmədi dilə. 

Yarpağın bu halına  

yanğıyla baxdı ağac, 

Nə edə bilərdi ki,  

özü köməyə möhtac. 

Ümid təkcə qalırdı  

il dəyişə, yaz gələ. 

Tumurcuqlar açanda  

bəlkə bir az dirçələ. 

 

II 

Hər gün gəlib, ağacın  

kölgəsində bir gözəl 

saatlarla oturub,  
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hey xəyala dalardı. 

Gah kömürtək qaralar, 

Gah da rəngi qaçardı,  

sapsarı saralardı. 

Heç kim görməsin deyə 

gizlicə ağlayardı. 

Bəlkə bu göz yaşları 

Qarışdıqca torpağa, 

Ağac da içib doymuş, 

Xəzəl olan yarpağın  

ömünə nöqtə qoymuş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru bacarmayır yalanla 

 

Yalan heç vaxt yeriməyib qabaqlar, 

Yalan olan başda sınıb çanaqlar. 

Indi yalan doğrunu da qabaqlar, 

Doğru daha bacarmayır yalanla. 

 

Canavarlar dil tapırlar çobanla, 

Qurbağalar razılaşır ilanla. 

Çıxıb gedən vidalaşmır qalanla, 

Doğru daha bacarmayır yalanla. 

 

Yalan bu gün başı uca, şux gəzir, 

Doğrunu tapdayır, alçaldır, əzir. 

Bəlkə də məcburdur susaraq dözür, 

Doğru daha bacarmayır yalanla? 
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Yalan yaman sevdiribdir özünü, 

Qaş altında qoymayıbdır gözünü. 

Susdura bilirsə hər an yüzünü, 

Doğru daha bacarmayır yalanla. 

 

Doğru dedi, yalan getdim, sənsə qal, 

Yarat gündə dava-dalaş, qalmaqal. 

Ot bitərmi o yerdə varsa qanqal? 

Doğru daha bacarmayır yalanla. 

 

Yaman çoxdur barışanlar yalanla, 

Yaşayırlar ömrü hədər, gümanla. 

Özlərini dəfn ediblər zamanla, 

Doğru daha bacarmayır yalanla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya 

 

Insanlardı hey dəyişən, 

Dünya həmin məzə dünya. 

Köhnə olan tarixidi, 

Tək görkəmi təzə dünya. 

 

Yük yığdıq hey taxçasına, 

Ağır asdıq mıxçasına, 

Əl uzatdıq boxçasına, 

Qayıtmadı üzə dünya. 

 

Gidi dedik, hətta söydük, 

Zalım dedik, gah da öydük. 
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Tərəzini bilib əydik, 

Uymadı hər sözə dünya. 

 

Düşüb xeyli qalmaqala, 

Tez-tez gedib, qalıb dala. 

Hərdən düşüb haldan-hala, 

Cəftə, qıfıl, rəzə dünya. 

 

Düzəltməsə insan özün,  

Tox etməsə əgər gözün, 

Tutmasa verdiyi sözün, 

Olar əqrəb, gürzə dünya. 

 

Dönə-dönə çözələdik, 

Gah açdıq, gah da bələdik. 

Asdıq, kəsdik, güllələdik, 

Neyləmişdi bizə dünya? 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnsanı tanımaq olmur 

 

İnsan o insanmı, tanımaq olmur, 

İndi ağıllı da dəli kimidir. 

Yapışdı, əl çəkmir, ayırmaq olmur, 

Ağıllı, dəlisi zəli kimidir. 

 

Buynuz çıxaranda qorxudur kəli, 

Bilinmir sözünün axır, əvvəli. 

Düz sözdür, əlisi, vəlisi dəli, 

Insan var İspanın kəli kimidir. 
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Dəliyə bənzəyir çox güləyənlər, 

Gözlərə hiyləylə kül piləyənlər. 

Içində ağlayır dərd eləyənlər, 

Ağının bəmi də zili kimidir. 

 

Diriykən öldürdü bizi xəyanət, 

Axtardıq hər yerdə yoxmu ədalət? 

Tüstüsü alışdı, söndü nəhayət, 

Ömrümüz ocağın külü kimidir. 

 

Bu külü küləklər sovursa bir gün, 

Altından bir körük köz çıxacaqdır. 

Yalanlar nə qədər ayaq açsa da, 

Içindən bir doğru, düz çıxacaqdır. 

 

Haqq üçün çalışan, ey insan salam, 

Sənin havadarın Yaradan özü. 

Yollarda min hiylə, milyon məkrlə, 

Yüz bədxah yığıla əyəmməz düzü. 

 

 

 

Qalamayın o ocağı 

 

Qalamayın o ocağı,  

istisi də, tüstüsü də  

əgər zərər verəcəksə. 

Yarımadıq çörəymizi  

yeyənlərdən, 

Dost-sirdaşıq  

deyənlərdən. 

Satdı bizi bircə-bircə,  

hərc-mərcliyin qarışığında,   
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ocağmızın qırağına sığınanlar,  

çırağımız işığına, yığılanlar. 

Dostumun dostu  

pis çıxdı,  

Dostum da öz dostu kimi,  

bu dünyanın sərvətinə  

həris çıxdı. 

Uduzdu,  

nəfs uddu onu, 

Nəfsinə qul olanların,  

əyrilərin,  

yalanların  

belə olur axır-sonu. 

Qalamayın o ocağı,  

düşmən olan isinməsin, 

Qalamayın o ocağı, qalamayın!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payız belə olurmuĢ 

 

Sən demə heç beləymiş,  

payız belə olurmuş. 

Qızıl payız,  

gözəl payız. 

Yaşıl libaslı ağacın  

Qurudaraq bircə-bircə,  

saraldaraq yarpaqların,  

sərər torpağın üstünə,  
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edər sarı xəzəl payız. 

Qızıl payız,  

gözəl payız. 

 

 

Payız yağıĢı 

 

Yağ, ey payız yağışı, yağ, 

Daş qəlblərin sərt daşını  

Asta-asta oyub, qopar. 

Şər-şəbədə hər nə varsa,  

çirki, tozu yuyub, apar. 

 

Yağ, ey payız yağışı, yağ, 

Cadar-cadar paralanmış  

çöllərə yağ,  

rəngi solmuş güllərə yağ. 

 

Yağ, ey payız yağışı, yağ,  

gün döyən yalçın qayanın  

özü doysun. 

Göz baxdıqca hey uzanan  

səhraların düzü doysun. 

 

Yağ, elə yağ, leysan kimi, 

Qərq elə bu yer üzünü. 

Yağ, elə yağ, pisliklərin 

yuyub, apar hər izini,  

qoyma qala şər izini. 

Hamı çörək peĢindədir 

 

Palançılar palan ilə,  

yalançılar yalan ilə,  

talançılar talan ilə  

pul qazanır. 

 

Yaxşı da,  
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yaman da  

hamı çörək peşindədir. 

Halal-haram,  

hamı,  

hər kəs işindədir. 

 

Aldadırlar,  

aldanırlar  

insanlar bu xislətdədir. 

Gecə-gündüz,  

səhər-axşam  

bir çoxları qeybətdədir. 

 

Qeybət haram,  

sərvət haram,  

insan nəyə bel bağlayır. 

Bəd işləri saysız, hədsiz,  

yerə-göyə bel bağlayır? 

“Tanrı bağışlayan” deyib, 

Yanlış-yalan edir insan. 

Bilə-bilə qələt qılır, 

Bax, “tövbəyə gedir insan”.      

 

Yazıq insan, bədbəxt insan, 

Nəyinə gərək bu taxt,  

insan. 

Günahların azalmır heç, 

Nə güman yox, nə vaxt, 

 insan. 

 

Yarpaq ağacdan bezibsə 

 

Yarpaq ağacdan bezibsə, 

Payız-xəzan bəhanədir. 

Ümidin ondan üzübsə, 

Bəlkə dəli-divanədir? 
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Yorulubmu, usanıbmı 

Yerə həsrət çəkə-çəkə. 

Isti yerin atıb, gedib, 

Bu etiraz, üsyan bəlkə? 

 

Saralmağı-solmağı da 

Yəqin bezmək əlaməti. 

Bəlkə də bu ayrılmağı 

Tərk etməkdir əsarəti.  

 

Nəvaziş yox, bir qayğı yox, 

Bu həsrətin rəngi sarı. 

Bəlkə elə bu ayrılıq  

Itirməkdir etibarı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġeir ana laylasıdır 

 

Şeir qəlblərin qidası, 

Şeir incə gözəllərin  

Naz-qəmzəsi, ədasıdır. 

Şeir Böyük Yaradanın  

http://www.kitabxana.net/


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

Telman Ümman Tircanlı                 “Kaş yanımda olaydın” 
            

 
165 

bu yerdə səs-sədasıdır. 

 

Cismimdə candı şeir, 

Damarlarda aram-aram 

axan, axan qandı şeir. 

Yerdi, göydü-asimandı,  

bəşərdi-insandı şeir. 

 

Şeir qanadlı bir mələk, 

Şeir gəlindi gərdəkdə, 

Şirin-şəkər, gözəl-göyçək. 

Şeir güldür ləçək-ləçək, 

Yeri böyük ürəklərdə. 

 

Şeir ana laylasıdır, 

Şeir soraq-soraq gəzən  

məcnunların leylasıdır. 

Şeir Tanrı sevənlərin  

dillərinin duasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahi insanlar 

 

Tarix təkrarlansa da, 

çox böyük insanları  

təkrar, bir də yetirmir. 
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Gül-çiçək bitən yerdə 

Tanrı kol-kos bitirmir.   

Xəqani, Nizamidən, 

Nəsimi, Füzulidən,  

Cavid Əfəndimizdən  

dünyaya bir də gəlməz. 

Seyyid Əzim, Hadisiz  

bu tarix ola bilməz. 

Nə Polad Dədəmizdən,  

Tahir Rəsulzadədən 

tarix doğurmayacaq,  

onlartək şəxsiyyətin  

 xəmirini bir daha  

zaman yoğurmayacaq. 

Gəlib-gedib insanlar,  

dünya boşalıb-dolub. 

İnanmıram yenidən  

Gələr fani dünyaya,  

doğular Musa Qaqub.  

Yox qardaşım, heç zaman  

təkrar olunmayacaq  

mümkün olmayan heç nə. 

Bircə onu bilirəm  

çox gələcək dahilər,  

atacaq onları da  

zaman axar içinə. 

 

 

 

 

 

 

 

Göy üzü 

 

Göy üzü dünyanın ən böyük-iri,  

Çox-çox da möhtəşəm  
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rəssam tablosu. 

Üstündə dünyanın çox yaraşıqlı, 

ən gözəl rəsminin olduğu tablo. 

Tabloda çəkilmiş bu şah əsərdən, 

hələ də çəkməyib,  

yarada bilməz  

ən böyük sənatkar, 

 tişə ustası. 

 

Sübh tezdən üfiqdə günəş parlayır, 

əks olur şüası yerdə-sularda 

Gecədən yarpağa düşən şehə bax,  

büllur danəsitək göz qamaşdırır. 

 

Gecənin fonunda  

halə bir başda,  

zil qara zülməti nura bürüyür.  

Ulduzlar sayrışır sevib, sevərək. 

Gur işıq saçanı,  

sönəni də var, 

Yol alıb, harasa axıb gedəni, 

Nə vaxtsa gedən o ulduz içində, 

Qayıdıb özünə  

dönəni də var. 

Göy üzü dünyada ən böyük-iri  

Çox-çox da möhtəşəm  

rəssam tablosu... 

 

 

 

 

 

 

 

Bizim birincilər 

Nəvəm Nurgünün simasında  

bütün birincilərə 
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Bu gülərüz fidanlar  

Tər qönçə, incilərdi. 

Əlifbanı öyrənmiş,  

Bizim birincilərdi. 

 

Öyrənib hərfləri  

Sabaha yol açdılar. 

Sübh doğan günəş kimi, 

Dünyaya nur saçdılar. 

 

Onlar gələn sabahın  

Həkimi, müəllimi. 

Çünki doğru alıblar  

Tərbiyəni, təlimi. 

 

Ilk sinif müəllimi,  

Çox böyükdür zəhmətin. 

Uşaqlara nəvaziş  

Ən dəyərli qiymətin. 

 

Elmlərin açarı,  

Sirri əlifbadadır.  

Şairin söz boxçası,  

Şeiri əlifbadadır. 

 

 

 

 

 

 

Apardı 
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Yenə dərin xəyallar çəkdi məni apardı, 

Ayırdı dərdi-sərdən, məni məndən qopardı. 

 

Gənc idim, cavan idim, arzularım çox idi, 

O vaxtlar xəyal atım xeyli iti çapardı. 

 

Indi xəyallarımda ötən günlər canlanır, 

Ötən zamanlardasa gələcəyi tapardı. 

 

Nənəm köhnə təndirə çırpı atıb qalardı, 

Çırpı közə dönəndə kündələri yapardı. 

 

Məhlələr indi sakit, Ümman hanı o günlər. 

Nə vaxtsa məhlələrdə toz-tozanaq qopardı. 

 

 

Qalmadı 

 

Bitdi söhbətim də, sözüm qalmadı. 

Yox daha taqət də, dözüm qalmadı. 

 

Kəsilibdi salam-kəlam nə vaxtdı, 

Bağda ərik, alma, üzüm qalmadı. 

 

Çoxlarına bəllidi söz, əşarım, 

Yox, deyə bilməm ki, izim qalmadı. 

 

Aparsa fədadı canım canana, 

Nə isə ummaram, üzüm qalmadı. 

 

Yandı külə döndü bu canım, Ümman, 

Zərrə qədər olsa közüm qalmadı? 

 

 

Gəl 
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Görmək üçün ən gözəl ünvanı, dur Tircana gəl, 

İç sərin bulaqlarından, havasından cana gəl. 

 

Seyr elə Sərdüzü, ətrafı dolan, cənnətə bax, 

Qalx uca dağlara bax, sonra enib ormana gəl. 

 

Atalar yaxşı demişdi, çox gəzən çox da bilən, 

Gəz-dolan aləmi, amma qayıdıb ünvana gəl. 

 

Ək-becər, torpağı öldür, səni qaldırsın o da, 

Açma bir kimsəyə əl, dövlətli ol, imkana gəl. 

 

Doğulub, boy atdığı torpaq əzizdi hər kəsə, 

Hara getsən də get Ümman, yenə dön Tircana gəl. 

 

 

 

Badəm 

Belə düşünən də var 

 

Nə qədər varamsa mən, əldə yaraqdı badəm. 

Zülmət gecə işığım, yanar çıraqdı badəm. 

 

Məzəmmət eləyən çox, qayıt bu yoldan, çəkil, 

Hardan bilir bilməyən, nurdu, işıqdı badəm. 

 

Mey süzürəm həmmişə, meysiz badə nə badə? 

Öz yeri var süfrədə, bir yaraşıqdı badəm. 

 

Mey içirəm, mən ancaq, qatmıram hər nə varsa, 

Yox, deyə bilməz heç kəs, çox qarışıqdı badəm. 

 

Qaldırıram badəmi dostlarımın şəninə, 

Ümman sərasər deyir, söz-barışıqdı badəm. 
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Istəmirəm 

 

Ləl-cəvahir, qızılı, sərvəti mən istəmirəm. 

Kimsənin bir tikəsin, minnəti mən istəmirəm. 

 

Sadə ikən eləsin hörməti hər kəs, edəcək? 

Özgə vaxt yaxşılığı, hörməti mən istəmirəm. 

 

Nə işim vardı gedəm qürbəti məskən eləyəm, 

Torpaq üçün çəkilən həsrəti mən istəmirəm. 

 

Kişi doğmuşsa anam, məhz kişi də olmalıyam, 

Düşmən üçün əyilən qaməti mən istəmirəm. 

 

Ümmanın birdi sözü, söylədisə olmalıdı, 

Gülüşü, istehzanı, töhməti mən istəmirəm. 

 

 

Babacan 

Ustad aşıq Ədalət Nəsibova 

   

Kimə lazımdı sənin doğru sözün, ay babacan, 

Gördüyün əyri, kəmi kim deyib ki, yay, babacan? 

 

Göstərir əndamını tutaq biri, səhv eləyir, 

Nədi fikrin de, bilək, edirsən haray babacan. 

 

Düşünürsən ki sənin bircə sözünlə düzələr, 

Yox, ona arxa-dayaqdır neçə "day-day", babacan. 

 

Sən onu əxlaqa çəkdin, o səni məhkəməyə, 

Əməyin də beləcə oldu hədər-zay, babacan. 

 

Yaşına bax dedilər, eyibdi söymək, çox eyib, 

Deməli dəymə ona, çıxarma olay, babacan. 
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Qoy açıb sinə-başın bazardı, var-gəl eləsin, 

Ümmanın bitdi sözü, get elə "lay-lay", babacan. 

Mənə nə 

İşığın, ya ki suyun qiyməti qalxdı, mənə nə, 

Gecə-gündüz kasıbın göz yaşı axdı, mənə nə. 

 

Qaş qaraldı başını at balışa, yat hamıtək, 

Kim kimə hansı göz ilə necə baxdı, mənə nə. 

 

Başını sal aşağı, döysədə gün gör işini, 

Leysan gətirən şimşəkdi çaxdı, mənə nə. 

 

Mən halal öz işimin peşindəyəm, yorulmaram, 

Kim kimi qaldırdı ta zirvəyə, yıxdı, mənə nə. 

 

Deyirlər, vardı filankəsdə çuvalnan pulu çox, 

Kiminin sərvəti boldu, ya da yoxdu, mənə nə. 

 

Qızın 

 

Haradan düşüb görən qismətinə baksi “qızın” 

Minməyir avtobusa, gəzdiyi tək taksi “qızın”. 

 

Göstərir əndamını, ağlı dayazlar uçunur, 

Çoxalır tayları əfsus deyəsən seksi “qızın”. 

 

Var onun ölçüləri doxsan-altımış-doxsan, 

Düzəlib pəhriz ilə görkəmi, həm çəksi “qızın”. 

 

Yaxıbdı yanaqlara rəngli boya, hər nəyi var, 

Xoş gəlirmi özünə aynada öz əksi “qızın”? 

 

Sevdiyi içkidi, bir də papanın “ər” balası, 

Ömrünün mənasıdı sən demə hər iksi “qızın”. 
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Dizdən çox yuxarı yubkası var, dəbdi deyir, 

Zəhləsin tökən geyimdi çox uzun-maksi “qızın” 

 

Yatmaginən 

Saib Təbriziyə nəzirə 

42 illik əmək fəaliyyətimin 20 ildən çoxunu   

mühafizə xidmətində müxtəlif  vəzifələrdə işləmişəm.   

Burada gördüyüm haqsızlığı heç bir yerdə görməmişəm. 

 

İşə gəldin oyaq ol, rəqib tutar, yatmaginən. 

Kefinə ləzzət ilə zəhər qatar, yatmaginən. 

 

Səni tutmaqdı işi yoxlamaya gələnlərin, 

Düşmə heç əllərinə, olma şikar, yatmaginən. 

 

Tutsalar, şirin söz ilə yola gəlməz biri də, 

Şadlığından hərə bir zurna çalar, yatmaginən. 

 

Day-dayın yoxdusa yumma gecə o gözlərini, 

Düşməməkçün zibilə çıxar qərar, yatmaginən. 

 

Şefi vermiş qərarı, əmrə müntəzirlər üçün, 

Yatmayıb, güdür səni mərdiməzar, yatmaginən. 

 

Gecə zülmətdi deyib, çox nahaq işlər görülür, 

Arxayın olma keçər, zaydı hasar, yatmaginən. 

 

Oturub əldə möhür əmr verən, çox arxayın, 

Vurmaq üçün səni o imza atar, yatmaginən. 

 

Aldadır “oldu” deyən əmr verən rəhbərini, 

Şeytandı yol yoldaşı, nəfsi də var, yatmaginən. 
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Qanuna etməz əməl, onların öz qanunu var, 

Quduran köpək kimi qəfil qapar, yatmaginən. 

 

Gərək insafla deyim, yaxşı da vardır tək-tək, 

Həmin o yaxşını da “dostu” satar, yatmaginən. 

Onların da işinin doğru olan anları var, 

Özü-öz düşmənidir kim ki yatar, yatmaginən. 

 

Bir zaman xorna çəkib yatan gəlib, yatma deyir, 

Əslində, səni oyaq görüb dərdə batar, yatmaginən. 

 

Qabını tərk eləmiş cin kimi, qarşında durar, 

Bismillah da desən çətin çatar, yatmaginən. 

 

Eh səni, ay gidi dünya bu nədi gördüyümüz, 

Hey gəlir mərdiməzar qatar-qatar, yatmaginən. 

 

Gəlirsən, gəl qapıdan, hasardan aşmaq nədi ki? 

Məzlumun ahı səni hökmən tutar, yatmaginən. 

 

Oyaq ol, səbrli ol, zülməti sübh eylə axır, 

Səni tutmaq istəyən tapsın azar, yatmaginən. 
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Retro Ģeirlər 
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Sevgi payı 

 

Dost axtarır cümlə bəşər, 

Aləmlərin  həbibisən. 

Şəfa üçün gəzənlərin, 

Loğmanısan, təbibisən. 

 

Həsrətliyəm sevginə mən, 

Mənə sevgi payı göndər. 

Dondurdu qış, sazaq məni, 

Tanrım, bahar, yayı göndər. 

 

Bir eşq dolub ürəyimə, 

Hərarəti, odu Səndən. 

Bu iltifat, bu pay Sənin, 

Eşqə ürək vermək məndən. 

 

Şaxta-sazaq dondursa da, 

Qəlbim atəş – odla  dolu. 

Ünvanı bəlli sevgimin 

Həmişə açıqdır yolu. 

 

Bu yol ilə Cananına 

Saysız aşiq can aparıb. 

Neçəsini Canan özü 

Yanına mehman aparıb.   
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Həyat, bircə an dayan 

 

Həyat, bircə an dayan, 

Düşənlər var gözümdən, 

Düşsünlər, sürüşsünlər. 

Mənlə yol getməsinlər  

qoşa, çiyin-çiyinə, 

Özlərinə bab ilə  

getsinlər, görüşsünlər. 

 

Həyat, bircə an dayan,  

düşənlər var dilimdən. 

Düşsünlər, əkilsinlər,  

yolumdan çəkilsinlər. 

Qorxuram xəta çıxar  

istəmədən əlimdən. 

Həyat, bircə an dayan,  

çıxarım ürəyimdən  

əziyyət verənləri, 

Haqqı və ədaləti  

çaş-əyri görənləri. 

 

Həyat, bircə an dayan,  

düşənlər var gözümdən. 

Çıxanlar var izindən. 

Insan tapmaq nağıldı, 

Yoxsa ki, insanlığın  

bünövrəsi dağıldı? 
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İnsan tapmaq çox müşkül,  

kim tapsa min-min əhsən,  

bircəciyin yüzündən. 

 

 

 

 

 

 

 

Xəyallar 

 

Mən sənin adını dəfn eyləmişəm, 

Qəlbimin qəm dolu bir guşəsində. 

Tuş etdi Tanrımız, sonra ayırdı, 

Nə vardı qaldı o qəm köşəsində. 

 

Bəs niyə çıxarıb sənin adını  

Silmədim, silmədim mən ürəyimdən. 

Mən dönük çıxmadım əhdi-peymana, 

Sən özün çəkildin, sən ürəyimdən. 

 

Nə vaxtkı səninlə qarşılaşıram, 

Hər gözdə mən neçə sual görürəm. 

Özümə gəlincə bəlli olur ki, 

Sən demə aşkarda xəyal görürəm. 

 

Məni  xəyallardı çəkir  sınağa, 

Nə varsa yaxşı-pis yada salıram. 

Bir dəfə çıxmışam oddan-alovdan, 

Yenəmi özümü oda salıram? 

 

Minib köhlənini çapmasın daha, 

Üzür ürəyimi, üzür xəyallar. 

Dözməzdi bir kimsə bunca ağrıya, 

Ümmandı səbr edir, dözür, xəyallar. 
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Görəydim səni 

 

Aşkarda  əllərim yetmir əlinə, 

Toxuna bilmirəm zərif telinə. 

Bənzədib bəxtimə düşən gəlinə  

Gecələr yuxumda görəydim səni. 

 

Ürəyim yanaraq dönsə də külə, 

Dözərdim səbr edib mən bilə-bilə. 

Təsəlli verirəm özümə belə, 

Gecələr yuxumda görəydim səni. 

 

Görmüşəm nə qədər maraqlı yuxu, 

Nağıla bənzəyir onların çoxu. 

Mən tərəf dönəydi taleyin  çarxı, 

Gecələr yuxumda görəydim səni. 

 

Ürəyim açılmaz gülməsəm, gülüm, 

Eşqimi səninlə bölməsəm, gülüm. 

Mən sənə qovuşa bilməsəm, gülüm. 

Gecələr yuxumda görəydim səni. 

 

Sənə məhəbbətim kaş olmayaydı, 

Olurdu, nə olar, çaş olmayaydı. 

Arzu-diləklərim boş olmayaydı, 

Gecələr yuxumda görəydim səni.  
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Yerin var qəlbimdə daim-əbədi, 

Qıraqda axtarma bir eşq məbədi. 

Bircə istəyim var, xəbər al, nədi? 

Gecələr yuxumda görəydim səni. 

 

 

 

 

 

 

 

Deyirəm 

 

Niyə xatirinə dəyir sözlərim, 

Mən sənə yüzündən birin deyirəm. 

İnciyib-küsməyə bir səbəb yoxdur, 

Mən sənə sözümü şirin deyirəm. 

 

Azdırmaq istəyir yuxu fikrimi, 

Anlaya bilməyir çoxu fikrimi. 

Çalış gözlərimdən oxu fikrimi, 

Mən sənə eşqimin yerin deyirəm. 

 

Gözlər bir aynadır düzü göstərər, 

Sevilən sevənə üzü göstərər. 

Yalançı aşiqi yüzü göstərər, 

Sözümü dəyərli, dərin deyirəm. 

 

Tanrıdan hər kəsə yazılıb qədər, 

Gərək zəhmətimiz getməsin hədər. 

Qanana zərdən də dəyərlidir tər. 

Mən sənə zərlərin zərin deyirəm. 

 

Ümman nə Füzulu, nə Sədi deyil, 

Dünyamız fanidir, əbədi deyil. 

Hər ürək məhəbbət məbədi deyil, 
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Mən sənə qəlbimin sirrin deyirəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimim vardır 

 

Sən də üz döndərib getmə, əzizim, 

Mənim səndən özgə de, kimim vardır? 

Gəl məni pərişan etmə, əzizim, 

Mənim səndən özgə de, kimim vardır? 

 

Illər də işini görüb gedəcək, 

Qəlbimi bir həsrət əzib, didəcək. 

Sənsiz dərdlərim də tüğyan edəcək, 

Mənim səndən özgə de, kimim vardır? 

 

Yığılıb üst-üstə acılar çin-çin , 

Ağlatma sən məni gəl için-için. 

Ey sülhə çağıran bəyaz göyərçin, 

Mənim səndən özgə de, kimim vardır? 

 

Bu küskün könlümü üzməyə dəyməz, 

Əzilib o ki var, əzməyə dəyməz. 

Heç şair Ümmandan bezməyə dəyməz, 

Mənim səndən özgə de, kimim vardır? 

 

Buludlar 
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Al günəşi kölgəsində gizlədib, 

Ay, ulduzu büküb, bələr buludlar. 

Gözlərini sıxıb bir an içində, 

Göydən yerə yağış çilər buludlar. 

 

Dərddənmi ağlayar, yoxsa sevincdən, 

Amma ki, torpağa bir can verər o. 

Istidən quruyan susuz çaylara 

Yaşamaq ümidi, aman verər o. 

 

Çəkdikcə canına yağan yağışı, 

Yenidən canlanır, dirilir torpaq. 

Olumla-ölümün əhatəsində 

Var olub bu aləm, elə bu sayaq. 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib 

 

Mən necə deyim ki,  sevmə ürəyim, 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib. 

Gözlərim seyr edib, duyubdu qəlbim, 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib. 

 

Qəlbimin açarı onu sevəndə, 

Saxlayır, qoruyur yeri güvəndə. 

Nə gözəl bəxşişdir, şadlan-sevin də, 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib. 

 

Bir dünya sevgidən doya bilmərəm, 

Sevgisiz dünyanı duya bilmərəm. 

Qəlbimə qadağa qoya bilmərəm, 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib. 

 

Qəlbimdə yarımın taxtını qurdum, 

Aləmi eşqimlə bir-birnə vurdum. 

Sevgimin yolunda keşikdə durdum, 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib. 

 

Deyirlər sevgi yox, sevmək hədərdi, 
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Sevgiyə baş qoşmaq dərddi-kədərdi. 

Mənimsə sevgim var, ləldi-gövhərdi, 

Bu sevgi payını Tanrım göndərib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BaĢımın bəlası 

 

Gözündən axıtma yaş gilə-gilə, 

Hədərdi, qəlbimə girə bilməzsən. 

Mən özgə aləmdə, özgə ruhdayam, 

Sən mənim dünyamı görə bilməzsən. 

 

Sən mənim başımın bəlası olma, 

Çəkdiyim özümə yetər, bəsimdir. 

Bu yollar yamanca yorubdur məni, 

Ağrılar-acılar ötər, bəsimdir. 

 

Yazmayıb baxtıma yazan adını, 

Get gözəl, baxtını uzaqda axtar. 

Mənim səltənətim səninçün deyil, 

Get gözəl, taxtını uzaqda axtar. 

 

Mən sevə bilmərəm səni, ey gözəl, 

Hissin, duyğuların səni aldadır. 

Bu yaşda sevgimin ünvanı başqa, 

Bu sevgi müqəddəs, dadı bal dadır. 
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Sən ömrün yazında, mən qışındayam, 

Mənim məhəbbətim “dondurar” səni. 

Nə olar toxunma, toxunma mənə, 

Ümmanın sevgisi yandırar səni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevsəydim... 

 

Mən sevsəydim bir sal daşı, 

Canlanardı, gül açardı. 

Mən sevsəydim bir lal daşı, 

Cuşa gəlib, dil açardı. 

 

Sevmiş olsaydım əgər ki, 

Dillənərdi, söz deyərdi. 

Bəzənərdi gəlin kimi, 

Yaşıl, güllü don geyərdi. 

 

Bəs niyə sən dinməyirsən, 

Bəlkə qəlbin buza dönmüş? 

Bəlkə də varmış alovu, 

Daha tamam yanıb, sönmüş. 

 

Kaş sevməzdim mən heç səni, 

Daş dinərdi, sən dinmədin. 

Daş dönərdi daşlığından, 
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Inadından heç dönmədin. 

 

Bir xaraba yurd yeridi, 

Sanki sənin o ürəyin. 

Bayquşa da gərək deyil, 

Sənin olarmı gərəyin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niyə gəlmisən 

Ustad şair Musa Yaqubun 

“Niyə gəlmisən” şeirinə 

 

Ələyin ələnib, xəlbirin göydə, 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

Deyəndə qalmadın, getdin, indisə 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

 

Ağzımda nar kimi çatladı dilim, 

Nə dedimsə dedin, mən hardan bilim. 

Sən mənə nə qədər verdin dərd-zülüm, 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

 

Bilirsən atalar deyən söhbəti, 

Gözəllik olmayıb, olmaz əbədi. 

Indi soruşuram azmısan, nədi, 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 
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Nə olsun olanlar keçib-ötübdür, 

Düşünmə yaddaşım düşüb, itibdir. 

Varlığın qarşımda durub-bitibdir, 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

 

Bir əlin olacaq, bir də ki, başın, 

Keçmişi çözəcək hələ yaddaşın. 

Qalıbmı mənimlə dava-dalaşın? 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

 

Nə vaxtdı kamanın ayrılıb oxdan, 

Vurduğun yaralar sağalıb çoxdan. 

Mən necə yaradım möcüzə yoxdan, 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

 

Hardan gəlmisənsə qayıt, get ora, 

Inanma salasan sən məni tora. 

Qoyma təzə nırxı köhnə bazara, 

Qayıdıb üstümə niyə gəlmisən? 

Sevmə məni 

 

Sevmə məni, sevmə gözəl, 

Mən özümü sevmirəm heç. 

Şair hərdəmxəyal olur, 

Mən özümü sevmirəm heç. 

 

Sən bir gözəl, sən bir mələk, 

Tanrım sənə olsun kömək. 

Məni sevmək nəynə gərək, 

Mən özümü sevmirəm heç. 

 

Bağla incə beli, gözəl, 

Dara ipək teli, gözəl. 

Bülbül sevir gülü, gözəl, 

Mən özümü sevmirəm heç. 

 

Bağları sev, nübarı sev, 

http://www.kitabxana.net/


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

Telman Ümman Tircanlı                 “Kaş yanımda olaydın” 
            

 
187 

Dağları, həm də qarı sev. 

Lap istəsən əğyarı sev, 

Mən özümü sevmirəm heç. 

 

Ömür gedərsə havayı, 

Etmə hay-həşir, harayı. 

Məndən umma sevgi payı,  

Mən özümü sevmirəm heç. 

 

Sən Ümmanı sevmə, ey gül, 

Sevmə, ey saçları sünbül. 

Bu eşq inan mənlik deyil, 

Mən özümü sevmirəm heç. 

 

 

 

 

 

 

 

Çax-çax baĢ ağrıdır 

 

Dəyirman öz işindədir,  

Çax-çax yenə baş ağrıdır. 

Yadlardan yoxdur bir ziyan,  

Məni dost-yoldaş ağrıdır. 

 

Nə ürəkdən atmaq olur, 

Nə yadlara satmaq olur, 

Nə də ki, unutmaq olur, 

Bacıyla qardaş ağrıdır. 

 

Məni yaxşı-pisdən də çox, 

Qəlbidaş xəbisdən də çox, 

Şarlatan iblisdən də çox 

Yurddaş-vətəndaş ağrıdır. 
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Acım azalmır güləndə, 

Göz yaşım bitmir siləndə. 

Sirrimi aləm biləndə 

Həmfikir, sirdaş ağrıdır. 

 

Gedən getsin, öz işidir, 

Pislik pisin vərdişidir. 

Döyüş  ər-şər döyüşüdür, 

Güllə heç nə, daş ağrıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heç oldu 

 

Gözümü yollardan çəkdim o gündən, 

Bilirəm heç zaman dönməyəcəksən. 

Mənim ürəyimdə yerin əbədi, 

Sən uca göylərdə, enməyəcəksən. 

 

Acılı-şirinli xatirələrdə 

Daim canlanırsan xəyallarınla. 

Dikib gözlərini zənd ilə mənə, 

Çəkirsən sorğuya suallarınla. 

 

Üz-üzə oturub danışmadıq da, 

Ürəkdə qədərsiz sözümüz qaldı. 

Qaraldı gur yanan od-ocağımız, 
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Külünün içində közümüz qaldı.   

 

Gözümü yollardan çəkdim o gündən, 

Kül altda közərən köz də heç oldu. 

Tanrı dərgahına apardı səni, 

Mənim arzularım öldü, puç oldu. 

 

Qaldım xəyallarla yalqız, baş-başa, 

Hər gün ölürəm mən, dirilirəm mən. 

Mənimçün həyatın mənası bitmiş, 

Nə sabah maraqlı, nə də ki, dünən. 

 

Gəncliyim 

 

Səni axtarıram, bilmirəm niyə, 

Ey illər içində itən gəncliyim? 

Harada, nə zaman tərk etdin məni, 

Göz açıb-yumunca ötən gəncliyim. 

 

Gözəllər içində leylalar gördü, 

Hər biri ayrıca böyük əsərdi. 

Təkcə birisinə gül-çiçək verdi, 

Bir eşqin bağında bitən gəncliyim. 

Acılı-şirinli keçib-ötüşüb, 

Dərs alıb həyatdan, qaynayıb, bişib. 

Gördü ki, saçlara tək-tək dən düşüb, 

Xəbərsiz sərhədə yetən gəncliyim. 

 

Səni axtarıram, soruşam incə, 

Mən səni yaşadım anlat, de necə? 

Qatdım, qarışdırdım dərdi sevincə, 

Məni eşq odunda ütən gəncliyim. 

 

 

Döymə ürəyimin qapısın 

 

Döymə, ürəyimin döymə qapısın, 
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Narahat eləmə, zaman itirmə. 

Necə var elə də döyünsün-vursun, 

Nə sevgi, nə nifrət, nə kin gətirmə. 

 

Boş deyil ürəyim, içində aləm, 

Sirri açılmayan əfsanələr var. 

Orada sevgi var, hətta soyuqluq, 

Orada həmdəm var, biganələr var. 

 

Mənimdi ordakı o sevgi payı, 

Bəlkə də olmayıb heç bir məcnunda. 

O qəlbin özünün özəlliyi var, 

Yox hələ bir qayda, yox bir qanunda. 

 

Döymə, ürəyimin döymə qapısın, 

Yanından ötüşüb getsən yaxşıdır. 

Nə varsa qəlbində apar özünlə, 

Bax belə yaxşılıq etsən yaxşıdır. 

 

Döymə, ürəyimin döymə qapısın, 

Düşünmə hər kəsçün o qapı açıq. 

Tanrı xatirinə çıx get yolunla, 

Insafın var isə əgər azacıq. 

 

Ömür bitər, yollar bitməz 

 

Bu yolların yolçusudur ömrümüz, 

Ömür bitər, bu yollarsa bitməz heç. 

Taleyimiz səpələnib yollara, 

Keşməkeşlər yanımızdan ötməz heç. 

 

Göz açandan çarpışırıq zamanla, 

Ömrümüzün acısı çox şirindən. 

Bu dünyanın çoxdu düyün, müşkülü, 

Tanrım özü saxlasın bəd-şərindən. 

 

Hər addımda bir sirri var, sehri var, 
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Şər qazanı hey qaynayır ocaqda. 

Haqqı əzib, tapdalayan gör harda, 

Zülm çəkir məzlumlar künc- bucaqda. 

 

Yaxşılığa can atsaq da hər zaman, 

Hərdən olur şeytan bizi azdırır. 

Düşmən ilə bacarmağa nə var ki, 

Dost deyənlər dosta quyu qazdırır. 

 

Ömür hələ belə bitmir, ardı var, 

Amma hərdən yarı yolda qırılır. 

Insan ömrü mənasız ötüşəndə, 

Bəzən özündən də bezir, yorulur. 

 

Ummuram 

 

Bir ocaq çatmağa köz istədim mən, 

Söz verən çox oldu, köz verənsə az. 

Çoxları “qurbandı, gəl apar” dedi, 

Söz verən çox oldu, üz verənsə az. 

 

Kimdənsə ummuram daha mərhəmət, 

Tanrımız hərənin öz payın versin. 

Kim hansı niyyətlə Tanrı çağırsa, 

Eşitsin səsini, düz payın versin. 

 

Allahım uğurlu bir qapı açsın, 

Qəlbində insanlıq, od olanlara.  

Mükəmməl, çox şirin sevgi göndərsin 

Bəşər sevincinə şad olanlara. 

 

 

Sevgi bir ocaqdı 

 

Sevən qəlblər daşa dönüb susursa, 

Günahkarı zamandımı, andımı? 

Əsl aşiq yazdı qəlbə eşqini, 
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Vəfasızlar baxıb heç utandımı? 

 

Aşiq insan bir aləmdi özündə, 

Qəlbindəki sevgisi də bir aləm. 

Sevgisiylə baş-başasa sevən kəs, 

Bilməz əsla qüssə-kədər, nə də qəm. 

 

Hansı qəlbdə Yaradanın odu var, 

O ürəkdə sevgi çağlar bulaqtək. 

Daş qəlblərə sevgi dolmaz, olsa da, 

Gələr-gedər yoldan ötən qonaqtək. 

 

Məcnun deyil hər ürəyin sahibi, 

Bu çöllərdə leylasını axtarsın. 

Sevgi nə ləl, nə gövhərdi axtaran 

Orda-burda əlasını axtarsın. 

 

Sevgi qəlbdə çatılmış bir ocaqdı, 

Qorumasan yellər əsər, söndürər. 

Sevgi dilsiz-ağızsız bir lalı da,  

Simasının cizgisiylə dindirər. 
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