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RUHANİ  DUYUM,  İNSANLIQ  SƏSİ 
 
Tez-tez söylənən, təəssüf  doğuran  bu  ifadə,  yə-

qin ki, hər kəsə tanışdır:  “Sözün  bitdiyi  bir  zamana  
gəlib çıxdıq”. Doğrudanmı, belədir? Fərzalı  Rüstəm-
linin  öz poetik təfəkkürü ilə mənalandırdığı  “Hikmət 
damlası”ndakı söz isə bu ifadənin əksini bir daha orta-
ya qoyur. Bu sözün hikmət ovqatına qatıldıqca, eyni 
ruhdan qopmuş rəngarəng məna çalarlı şeirlərdən  
başlanan  yola bələd olduqca,  sözün yeddi qatdan ke-
çən bir nəsnə olduğuna bir daha əmin olursan.  

 
Hər bir işin öz adamı, 
Sözü duyar söz adamı. 
Bölüşməyə kimsə varmı, 
Yandıranda köz adamı?.. 
Və yaxud: 
Pulun nə ziyanı olsa cibində, 
Haqqın rəhmətidir, bərəkətidir. 
Ancaq məhəbbəti olsa qəlbində, 
Bax onda insanın fəlakətidir. 

 
“Hikmət  damlası” adlanan  poetik  söz  sərgisini  

qəlbində  Tanrı  işığı olan bir söz adamının dünyanı 
ruhani duyumu, Tanrı işığına bürünən türküləri  bəzə-
yir. Buradakı poetik ovqat, deyim söz xatirinə söz, fi-
kir xatirinə fikir deyil, insanlıq işığından mənəvi zövq 
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alan  bir qələm sahibinin  poetik  sözün predmetinə 
çevirdiyi Tanrı sevgisi, insanlıq səsidir. 

İdraki və təfəkküri süsgəcdən  süzülüb gələn, kö-
nül  nəğməsi tək  səslənən bu şeirlər ruhumuzda irfan 
işığı yandırır. 

Müdrikliyi məna tutumunda əxz olunan bir deyim 
var: “Dəryaları damlalar, səhraları qum dənələri yara-
dır”.  Fərzalı  Rüstəmlinin müəllifi olduğu   şeirlər 
toplusuna  ad seçimi də, məncə,  ( “Hikmət damlası”) 
bu mənanı özündə ehtiva edir.  

Əxlaqi  gözəllik  və mənəvi təmizliyi özündə ehti-
va edən bədii təfəkkür örnəklərinə mənəvi aləmi zən-
ginləşdirmək  baxımından hər zaman ehtiyac duyulur. 

Bəlli bir həqiqətdir ki, cəmiyyətin tərəqqisi, inkişa-
fı  bir çox hallarda insanların mənəviyyatca, əxlaqca  
kamilliyindən, cəmiyyət qarşısında özünün ictimai 
borcunu şüurlu olaraq dərk etməsindən  asılıdır. Təbii 
ki, əxlaq insanların dünyabaxışı, əqidə və inamı ilə sıx 
bağlıdır. Bu baxımdan Fərzalı Rüstəmlinin  şeirlərinin  
çağırış  motivli təlqinləri diqqət çəkir.  Bu poetik ör-
nəklərin ehtiva etdiyi qayə ictimai tərəqqi və inkişafın  
insanın əxlaqi kamilliyi, mənəvi zənginliyi ilə bağlılı-
ğını xüsusi vurğulayır.  

F.Rüstəmlinin əxlaq fəlsəfəsi Allaha inama  dayaq-
lanır.  

Onu da qeyd edək ki, texniki yüksəlişin sürətlə 
getdiyi bugünkü  industrial dünyada dini və dünyəvi 
əxlaq arasında mühüm fərq özünü qabarıq şəkildə  
göstərir. Amma bir məqamı yaddan  çıxarmaq olmaz 
ki, dini əxlaq Allaha inanmağı əsas tutur.  
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F.Rüstəmlinin fəlsəfi baxışları islam dininə, türk 
psixologiyasına söykənir və mili soykökümüzlə bağlı-
dır. 

Böyük mütəfəkkir Ərəstunun (Aristotel) “Poetika“ 
əsərində belə bir fikri var: “Həyəcanlanmayan  həyə-
canlandıra  bilməz”. Zaman-zaman öz sanbal və dəyə-
ri ilə qədimliyi qədərincə müasir səslənən filosofun  
bu həqiqətinə  Fərzalı Rüstəmlinin  şeirlərini oxuyan-
da bir daha inandım. “Düşdümü eşqin atəşi”  şeirindən 
doğan təsirlənmə tək: 

  
Açar qəlblərin gözünü, 
Gözəl tanıdar özünü. 
Görən bir kərə üzünü, 
Eşq bağında bülbül olar. 
 
Vüsaldır təkcə gümanı, 
Can nədir ki- verər canı. 
İstəməz dərdə dərmanı, 
Dərd aşiqə dərman olar. 

 
Şübhəsiz ki, söhbət ilahi eşqdən gedir. 
Qutsal Kitabımız Quranı-Kərimdə –İlahi kəlamın-

da buyurulur: “Şairlərə sapmışlar, pərəstişkar adamlar 
tabe olarlar. Məgər görməmisənmi, bir söz vadisindən 
o birisinə keçərkən onlar necə hədlərini aşırlar. (yəni 
nə həcv, nə də mədhiyyə qoşmaqda sərhəd gözləmir-
lər). Eləmədiklərini “eləmişik” - deyərlər. Ancaq baş-
qa şairlər də var, bunlardan deyil onlar. O şairlər ki, 
iman gətiriblər, saleh işlər görüblər. Allahı tez-tez 
anıblar (Qurani-Kərim, Şuəra surəsi, ayə  224-227). 
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Poeziyasının mayasına Xaliqə məhəbbət, xilqətə 
mərhəmət ruhu hopmuş Fərzalı Rüstəmlinin şeirləri-
nin havası, qayəsi bizə əsas verir deyək ki, o, müqəd-
dəs Kitabımızın təqdir etdiyi şairlərdəndir.  

Bəli, “Hikmət  damlası”ndakı  şeirlər  Haqqa sığı-
nan  söz adamının ruhani duyumu, insanlıq səsidir.  

 
                                          Tapdıq  Əlibəyli,  

şair-publisist, tənqidçi,   
Azərbaycan Yazıçılar  Birliyinin, 

Azərbaycan  Jurnalistlər  Birliyinin  üzvü,  
“Heyrət” dərgisinin  baş redaktoru,  

“Qızıl  qələm” mükafatı  laureatı  
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BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM 
 

DÜŞDÜMÜ  EŞQİN  ATƏŞİ 
 

Düşdümü eşqin atəşi 
Qəlb xırmanı bir kül olar. 
Haqdan gələn tikan belə 
Aşiqlərə bir gül olar. 

*** 
Açar qəlblərin gözünü, 
Gözəl tanıdar özünü. 
Görən bir kərə üzünü, 
Eşq bağında bülbül olar. 

*** 
Vüsaldır təkcə gümanı, 
Can nədir ki-verər canı. 
İstəməz dərdə dərmanı, 
Dərd aşiqə dərman olar. 

*** 
İçdi bəlalar camını, 
Razı saldı cananını. 
Hüseyn kimi aşiq hanı? 
Aşiq belə al-qan olar. 
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I HİSSƏ 
 
 
 

NƏFSİNİ İSLAH ETMƏYƏN AĞILDAN BƏHRƏ 
GÖTÜRƏ BİLMƏZ. 

(Hz.Əli ə.s.) 
 

Tərbiyəni başlamalı birinci nəfsi islahdan, 
Yoxsa ağıl sürüşəcək daşı sındıran tamahdan. 
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EYİB  SÖYLƏYƏN  YOX,  OL EYİB ÖRTƏN 

 
Haqq sözlər deyərək gəlişigözəl 
Arxada Şeytana verməyək biz əl. 
 
Milçək yara-xora axtarar bizdə, 
Eyib axtarmayaq bir-birimizdə. 
 
Qarğalar, quzğunlar leşə daraşar, 
İnsan əti didmək bizə yaraşar? 
 
Niyə bənzəməyək bal arısına? 
Qonur çiçəklərin ən yaxşısına. 
 
Yaxşını gəl deyək, eyibdən keçək, 
Alicənab insan böyükdür gerçək. 
 
Xəbərdar olsaydıq hər bir eyibdən, 
Zəhləmiz gedərdi bir-birimizdən. 
 
Müqəddəs baxmazdı insan insana, 
Görəndə tutardı üzünü yana. 
 
Əgər tanıyıbsa insan özünü, 
Yalnız öz eybinə açsın gözünü. 
 
Hər kəs düşmən olsa özcə eybinə, 
Can quşu yetişər Dostun seyrinə.1  

                                                            
1 Can quşu- ruh Dosta- Allaha qovuşar.  
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Müqəddəs hamıya baxar müqəddəs, 
Deyər yoxdur məndən günahkar bir kəs. 
 
Öz gözündə tiri görməyənlər var, 
Ancaq başqasında bir tük axtarar. 
 
Burada bir misal düşər yerinə, 
Güldülər müdrikin  çirkin üzünə. 
 
Belə bir dərs verdi müdriklər başı: 
Nəqşi bəyənmirsiz, yoxsa Nəqqaşı? 
 
Nə olsun sifətcə sizdən qarayam, 
Qəlbim ağappaqdır, nur paylayanam. 
 
Düzdür, çox qalındır dodağım mənim, 
Lətifdir, incidir ancaq sözlərim. 
 
Aqildə yaxşını görməyir qanmaz, 
Gözü kor olana sabah açılmaz. 
 
Yaradan özü eyib örtən – Səttar, 
Eyiblər üstünə O, pərdə salar. 
 
Onun ədəbiylə sən də ədəblən, 
Eyib söyləyən yox, ol eyib örtən. 
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YERİ  DEŞMƏK OLMAZ,  DAĞA DA ÇATMAQ 
 

Söhbət açım sizə bir ədabazdan, 
Salam almaq-can almaq idi ondan. 
Bir gün təkəbbürlə keçəndə yoldan 
Nəsihət eşitdi aqil qocadan: 
-Nədir bunca əda, belə bir yeriş? 
Dərgahdan qovdurdu İblisi bu iş. 
Yaraşmaz insana yekəlik satmaq, 
Yeri deşmək olmaz, dağa da çatmaq. 
Bar verən ağac da başını əyər, 
Xaliqin dərsidir, düşünsən əgər. 
Ədabaz dilləndi: bilmirsən kiməm? 
Adım var, sanım var – gərək seçiləm! 
Hər yoldan ötənlə məni bir tutma, 
Hər daş gövhər olmaz-bunu unutma. 
Qoca söz xəzinəsin açdı nadana, 
Bu gün bir öyüddür bütün cahana: 
Yaxşı tanıyıram sənin zatını, 
Qoy deyim, yenidən özünü tanı. 
Qızıldan, gümüşdən deyil bədənin, 
Bizdəki kimidir sümüyün, ətin. 
Əvvəlin murdar su, sonun bir cəsəd! 
Hələ də özünə deyilsən bələd? 
Çirkab daşıyırsan sən öz canında, 
Pak deyil damardan axan qanın da. 
Bil, kamil insandır eybini bilən, 
Könül güzgüsünün pasını silən. 
Nə çoxdur ibrətlər, ibrət alan az, 
Gözü görməyənə sabah açılmaz. 
Fərzalı, ibrət al hər nişanədən, 
Həm ağlı kamildən, həm divanədən. 
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USTAD  BÖCƏK 
 

Sordular bir Şeyxdən – kimdir ustadın? 
Dedi- mat qalarsız söyləsəm adın. 
Həşəratdır, bilin mənim ustadım, 
Peyinlikdə yaşayandan dərs aldım. 
Ciddi danışıram, deyil zarafat, 
Mən Şeyxə böcəkdir...böcəkdir ustad. 
...Bir qış gecəsiydi, adi bir həyat, 
Ömürlük dərs verdi olan əhvalat. 
Dırmaşmaq istəyir gördüm ki, böcək 
Çıraq şüşəsinə o cəhd edərək. 
Sürüşüb düşürdü ancaq hər dəfə 
Çata bilməyirdi yazıq hədəfə. 
Fəqət məqsədindən o dönməyirdi, 
Həmlələr dalınca həmlə edirdi. 
Mən çox heyran qaldım bu mənzərədən, 
Başladım saymağa gözüm çəkmədən. 
Düz yeddi yüz dəfə o həmlə etdi, 
İnanın, nəhayət, məqsədə yetdi. 
Qalxdı  qürur ilə şüşənin üstə, 
Necə gəlməyəydim  burda heyrətə! 
Aldım mən böcəkdən həyat dərsini, 
Öyrəndim səbrini, qətiyyətini. 
Əgər məqsədinə çatmaq istəsən, 
Ruhdan düşmə qəti uğursuz cəhddən. 
Yaxşı ibrət varmı, sizcə, böcəkdən? 
Bir an süstləşmədi hey sürüşməkdən. 
Güvəndi o,yalnız  qətiyyətinə, 
Yoxsa çatardımı öz məqsədinə? 
Sən də qorxma heç vaxt məğlub olmaqdan, 
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Başladıq gəzməyə biz yıxılmaqdan. 
Məqsədin haqdırsa yenidən yüyür, 
Haqq ayaq üstədi, Haqq özü görür. 
Haqq yoldan yayınma Haqqın eşqinə, 
Müşküldə “ya Fəttah” gəlsin dilinə. 

 
ELM  VƏ  HELM 

 
Elmi də, helmi də pay verib Allah, 
Qənirsiz gözəllik- qovuşsalar, ah! 
Elmlə yaxınıq Allah – Təalaya, 
Odur açar cahan adlı saraya. 
Elmdə toplanıb dünyanın xeyri, 
Nadanlıqdan törər dünyanın şəri. 
Qaydadır – aqillər yaxşılıq edər, 
Nadanlıq, yamanlıq yanaşı gedər. 
Bilənlə, bilməyən  bir olarmı heç? 
Biləndən öyüd al, bilməyəndən keç. 
Bilən bildiyinə əməl eyləyər, 
Bilməyən düz yolu tərsinə gedər. 
Başağrı gətirər, bil, nadan dostlar, 
Xeyrini istəyib ziyan vurarlar. 
Alimsə bir ətir satana bənzər, 
Görüşəndə ətri sənə də keçər. 
Sözü-söhbətiylə o, işıq saçar, 
Qəlbləri dirildər, könüllər açar. 
Bir saat oturmaq alim yanında 
Neçə il ibadət göy hesabında. 
Haqq yolu tanıdar alim söhbəti, 
Haqqın da alimə çox məhəbbəti. 
Helmi unutmayaq gəlin burada, 
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Elm ilə yanaşı gəlib Quranda. 
Köhnəlməz bir libasdır alimə helm, 
Həqiqi bir bəzəkdir alimə helm. 
Sözsüz, elm helm ilə kamala çatar, 
Əxlaqın qazanına helm duz qatar. 
Helm -  əxlaq duzu, onun cövhəri, 
Xörək duzsuz olsa, nədir dəyəri? 
Helmi olan möhkəm dözüm qalası, 
Fırtınada sal qaya tək qalası. 
Nəfsin cilovunu hər zaman çəkər, 
Qəzəbi bir anda gələr də keçər. 
Onu incidənə güzəştə gedər, 
Pislik qarşısında yaxşılıq edər. 
Özü yaxınlaşar üz çevirənə, 
Gedər təvazöylə ziyarətinə. 
Cahil tənəsinə təbəssüm edər, 
Mülayim ayrılar, dua da edər. 
Həqiqi alimdən helm uzaq olmaz, 
Helmi olmayanın elmi də olmaz. 
Onlar qovuşanda gözəllik olar, 
Ən ülvi duyğular könülə dolar. 
Fərzalı, Əhli-beyt qapısına get, 
Elmi də, helmi də ordan soraq et. 

 
ÖLÜMDƏN  BÖYÜK BİR NƏSİHƏTMİ VAR 

 
Şamu-səhər ağlayarmış Əflatun, 
Səbəbini belə deyərmiş bunun: 
-Nə vaxtdır sirdaşdır cism ilə canım, 
Ayrılacaq onlar, gəlsə son anım. 
Qırılacaq birdən köhnə aşnalıq, 
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Bu düşüncə rahat qoymur bir anlıq. 
Ey könül, ibrət al, hesabı apar, 
Ölümdən böyük bir nəsihətmi var?! 

 
SƏBİRDİR İMANIN BAŞI 

 
“Adam peşman olar hədsiz qəzəbdən, 
Onun fərqi yoxdur heç dəlilikdən. 
Peşiman olmasa əsil dəlidir” – 
Kəlamı söyləyən Həzrət Əlidir. 
Əflatun  susurmuş qəzəb gələndə, 
Danlamazmış bir qəbahət görəndə. 
Qorxurmuş ədalət tapdanar birdən, 
Onçün muğayatmış əldən və dildən. 
Deyirlər bir cavan illər uzunu, 
Aldı ustadından elmin nurunu. 
Yetişdi, nəhayət, ayrılıq anı, 
Ustad belə verdi xeyir-duanı: 
Hər uğrun açarı səbir – dözümdür, 
Səbirsiz yaşamaq hər an ölümdür. 
Səbir kasan dolub nə vaxt daşanda, 
Qəzəbin, ağılın üstdən aşanda, 
Xatırla əlifbanı – hərfləri say, 
Qəzəbi yatırdar, keçər hay-haray. 
Saxlamaq çətindən çətindir, bəli, 
Qəzəb keçənədək dili və əli. 
Həlim kəs tanınar qəzəb anında, 
Səbir bəzəyidir qəhrəmanın da. 
Səbir atını minən heç vaxt büdrəməz, 
Dəli dağ çayı tək  birdən kükrəməz. 
Fərzalı, səbirdir  imanın başı, 
Haqqdan dilə onu hər kəlməbaşı. 
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ZEYNƏB ELƏ SƏBRİN ÖZÜDÜR Kİ VAR 
 

Səbir qalasına sığınsa insan, 
Qorunar hər cürə bəla oxundan. 
Qurdlar daraşdığı bədənə dözdü, 
“Səbr edən”- Əyyuba yaraşan sözdü. 
Amma Hüseyn oldu səbrin qalası, 
Eşqə qurban getdi körpə balası. 
Eşqin şərabını içdi Əbəlfəz, 
Səbirlə qollardan keçdi Əbəlfəz. 
Hələ də lərzəyə salır insanı, 
Bəlanı gözəllik sayan, de, hanı? 
Dünya, məzlum dünya, Zeynəbi tanı, 
Dedi: gözəllik bil sən Kərbəlanı. 
Zeynəb elə səbrin özüdür ki var, 
Haqqın insanlara sözüdür ki var. 

 
İXLAS  DƏRSİ 

 
Dünyada nə varsa bir moizədir, 
Düşünən kəslərə nəsə öyrədir. 
Saymazyana keçmə heç nə yanından, 
Bəlkə işarədir  sənin halından. 
Saymadığın kəs də sənə dərs verər, 
Elə söz deyər ki, ruhun diksinər. 
Xonsariylə bağlı bir əhvalat var, 
Adamın içinə vəlvələ salar. 
Onu salamlayıb pozgun bir qadın, 
Sordu rəyi necə ona ustadın. 
-Pozğun qadın kimi ad çıxarıbsan, 
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Həyanı, isməti yana atıbsan. 
Qadın dedi: bəli, elə də varam, 
Bir işlə məşğulam - sayılır haram. 
Ancaq Sizə mənim bir sualım var, 
Sizdə batin - xaric necə uzlaşar? 
Zahirən alimsiz, əmmamədəsiz, 
İnsanlara gözəl bir nümunəsiz. 
Həqiqətdə necə sizin içiniz? 
Nə sayaq ixlaslı, səmimisiniz? 
Ustad silkələndi bircə sualdan, 
Bildi işarədir Pərvərdigardan. 
Dedi: möhlət verin, düşünüm deyim, 
İçimdə olanı necə gizlədim? 
Qoy özümü bir də hesaba çəkim, 
Rəbbə xatirdirmi bütün əməlim. 
Çox vaxt olduğu tək görünmür insan, 
Ağıllı göstərir özünü nadan. 
Azmı üzdən  yaxşı, içi xəbislər, 
Üzünə gülərək arxada pislər. 
Üzü gözəllərə aldanma gəl sən, 
Axı xəbərin yox hələ batindən. 
Batini nəzərin olsa görərsən, 
Zahir başqa, batin başqa bilərsən. 
Bil, nəyi sevirsən, sən elə osan, 
Deyər mərifət əhli əğər soruşsan. 
Görün necə deyib Şeyx Rəcəbəli, 
Adamın üzündə qalır əlləri: 
-Haramdan dünyanı əldə edənlər, 
Həyatında təkcə qarın güdənlər, 
Bilin ki, batində it kimidirlər, 
Elə itlər kimi hey didişirlər. 
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Axirət istəyən xonsa kimidir, 
Yəni həm qadındır, həm də kişidir. 
Ariflərin qəlbi Rəhman ərşidir, 
Bərzəx surətləri əsil kişidir. 
Onların məhbubu Allah - Təaladır, 
Qafil, adı dərman, yadı şəfadır. 
Həmişə yad et ki, qəlbin açılsın, 
Qəlbinə qeybdən nurlar saçılsın. 

 
 
 
 

İMAMƏT ULDUZU - MƏHƏMMƏDTAĞI 
 

Qoşunla keçirdi Xəlifə Məmun, 
Uşaqlar dağıldı yolundan onun. 
Ancaq tərpənmədi balaca uşaq, 
Vüqarla dururdu ona baxaraq. 
Görək nə soruşdu Xəlifə Məmun, 
Uşaq cavabında nə dedi onun. 
-Ay uşaq, sən niyə yoldan çıxmadın? 
Keçən xəlifəni bəlkə saymadın? 
-Yolumuz dar deyil, sənə yol açım. 
Xəta da etmədim, mən səndən qaçım. 
Xəlifə, heç güman etmirəm ki, mən, 
Günahsız bir şəxsə cəza verərsən. 
Oxucum, tanıdın məğrur uşağı? 
İmamət ulduzu - Məhəmmədtağı! 
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ƏBAZƏR  ÖYÜDÜ 
 

Əbazər Peyğəmbər səhabəsiydi, 
Haqqın aşiqiydi, pərvanəsiydi. 
Əbazər düzlüyü dillər əzbəri, 
Çoxuna örnəkdir o vaxtdan bəri. 
Bir gün namə gəldi ona uzaqdan, 
Öyüd istəyirdi bir nəfər ondan. 
Yazdı bir cavab ki, qəlbi dirildən: 
Ən çox sevdiyinə zülm eyləmə sən! 
Cavabı alana məna çatmadı, 
Gəlin açıq deyək onu açmadı. 
Adam zülm etməz ki, çox sevdiyinə? 
Can da qurban edər öz əzizinə. 
Təzədən bir məktub yazdı o insan, 
Yazdı baş açmadım gələn cavabdan. 
Əbazər öyüdü xırıd eylədi, 
Oxucum, sən demə, məna belədi: 
Özünü daha çox istəyir insan, 
Özünə zülm edir həm də bir yandan. 
Nəfsin istəyini qabağa salır, 
Sükançı ağlı arxada qalır. 
Beləcə günahlar artır durmadan, 
İnsan alçaqlığa düşür ucadan. 
Başqası zülm etsə insanı əzər, 
Özünəzülm isə qəlbi öldürər. 
Özünə zülm etməz ağıllı insan, 
Yoxsa ki nə fərqi onun heyvandan? 
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İBN SİNA  VƏ  İBN MİSKƏVEYH 
 

İyirmi yaşı vardı İbn Sinanın, 
Erkən parlamışdı nuru dühanın. 
Bu yaşda qürürdan qorunmaq çətin 
Yollandı yanına İbn Miskəveyhin. 
O, bir ustad idi əxlaq elmində, 
Lətafət var idi onun helmində. 
İbn Sina cibindən bir qoz çıxardı, 
Özündən çox razı ortaya atdı. 
Dedi: təyin eylə onun səthini, 
Sən nəyə qadirsən göstər elmini. 
Əxlaqda islaha var ehtiyacın - 
Deyib alim verdi əxlaq kitabın. 
Bilməsəm də olar qozun səthini- 
Öncə sən islah et öz ədəbini. 
Oxucum, İbn Sina çəkdi xəcalət, 
Hər zaman sadəlik - böyük fəzilət. 
"Mən heç nə bilmirəm" - Sokrat deyirdi, 
Çünki nəyi bilmir yaxşı bilirdi. 
Bilmədiyimiz nədir, bildiyimiz nə ? 
Qum dənəsi tənmi Yer kürəsinə? 
“Bilmirəm”- deməkdən utanaq niyə? 
Ancaq öyrənməmək eyibdir bizə. 
Alim kənar gəzər şandan-şöhrətdən, 
Bilik qəlbdən çıxar təriflənməkdən. 
Gəlin elm öyrənək Allah eşqinə, 
Alim qul olmasın özcə nəfsinə. 
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AĞZINA NƏ GƏLSƏ, DEYƏNƏ  YAZIQ... 
 

Keçirdi dostu ilə Molla bazardan, 
Cəlb etdi diqqəti bir savaş bu an. 
Dostlar istədilər aralasınlar, 
Nəsihət etsinlər, bir danlasınlar. 
Yaxına çatanda səngidi savaş, 
Dillər işə düşdü, qulağın tut qaç. 
Biri digərinə deyirdi belə: 
Tanımırammış ki, mən səni hələ? 
Adam sifətində gizlənibmişsən, 
Əslində adam yox, eşşək imişsən! 
Qulaqlar utanar gələn cavabdan: 
Əgər mən eşşəyəm, sən də qoduqsan. 
Molla tez dostunun qolundan çəkdi, 
Dedi: köməyimiz day buradəkdi. 
Bunlar ki, çıxdılar dədəylə-bala, 
Yəqin əl atmazlar bir də savaşa. 
Oxucum, burada gəl bir şərt kəsək: 
Heç kəs inciməsin, biz eybi desək. 
Çox illər keçsə də Molla dövründən, 
Ədəb fərqlənirmi, de, o günkündən? 
De, azmı görürük biz döyüşləri? 
Azmı eşidirik, “gül” söyüşləri? 
Bir kəs qəzəbləndi görmə üzünü, 
Çünki o bilməyir ağzın sözünü. 
Qələm çirkab atır, dil söyüş söyür, 
Müəllif fərəhlənir, özünü öyür: 
Gör necə yandırdım mən atasını, 
Qoy hələ gözləsin o, dalısını. 
Adi ziyalıdır, özü ziyasız, 
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Söyüşlə, təhqirlə dinir həyasız. 
Əgər söyüşürsə iki müsəlman 
Sanki didişirlər Şeytanla Şeytan. 
Bilmirlər güzgüdür insanın qəlbi, 
Qəlbdə əks olunur söz deyən kimi. 
Batini dəyişir ağızdan çıxan, 
Düşün, öz diliylə evini yıxan! 
Burda yada düşür Şeyx Rəcəbəli, 
Beləsi yüz ildə bir dəfə gəli. 
Parlaq güzgü idi qəlbi bu Şeyxın, 
Ona aşkar idi hər kəsdə batin. 
İçini görürdü hər bir göyçəyin, 
Batində Şeytanın, üzdə mələyin. 
Yolunu azana öyüd verirdi, 
İnsanlığı itirməyin - deyirdi. 
Bir gün Rəcəbəli yolu keçəndə 
Eşitdi birisi "eşşək" - deyəndə. 
Gördü ki, məhv oldu o insanda nur, 
Demədi dilinə - gəl farağat dur. 
Gördü ki, insanlıq sifəti çöndü, 
Batini siması..eşşəyə döndü. 
Ağzına nə gəlsə, deyənə yazıq, 
Eşşəyə..qoduğa dönənə yazıq. 
Bir misal da çəkək İmam Sadiqdən, 
Bəşərə ülgüdür Uca Xaliqdən. 
Gövhəri soruş gəl  gövhər kanından, 
Gözün tutulmasın Qərb dumanından. 
Şərqi-Qərbi burax, bu qapıya gəl, 
Parlayan daşlarla bir olarmı ləl?! 
Min bir sirr söyləsin sənin özündən, 
Öyrən nə fitnələr qalxır sözündən. 
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-Sübh dilə yalvarır bütün əzalar: 
Amandı, gətirmə bizə bəlalar. 
Başımız ağrıyır sənin əlindən, 
İnsan nə çəkirsə, çəkir dilindən. 
Qorxma, yırtıcının sən nərəsindən, 
Dil ondan qorxulu, qorun şərindən. 
Yenə bir haşiyə çıxmamaq olmur, 
Bir müdrik insanı qınamaq olmur. 
O, gündüz  əlində çıraq gəzirmiş, 
İnsan axtarıram, insan-deyirmiş. 
İnsan öz elmiylə göylərə çatdı, 
Əxlaqda bəs neçə o, addım atdı? 
Böyük hünər deyil texniki hünər, 
Gözəl ədəbinlə möcüzə göstər. 
Göydələnlə fəxr bir nadanlıqdır, 
Əxlaqsız tərəqqi, bil, peşmanlıqdır. 
Texniki yüksəliş bəlaya dönüb. 
Nə vaxt ki, qəlblərdə din, iman sönüb. 
Məhəbbət, mərhəmət olmayan yerdə, 
Ən yüksək texnika dəyərmi dərdə? 
Körpələr başına bombalar yağır, 
Çağır, sən olmayan insafı çağır. 
 

     OVLAR KÖNÜLLƏRİ MƏHƏBBƏT TORU 
 
Bir gün bəhsə girdi günəşlə külək, 
Kim daha güclüdür, göstərsin görək. 
Yolçu kürəyini kim yerə vurar? 
Onun çuxasını kim soyundurar? 
Külək yalquzaq tək bərkdən uladı, 
Hiddətindən bir qiyamət qopardı. 
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Yolçu çuxasına bərk-bərk büründü, 
Günəş təbəssümü bu an göründü. 
İlıq bir hərarət canına axdı, 
Çıxarıb çuxanı çiyninə atdı. 
Nə qazandı külək öz hiddətiylə? 
Günəş qalib oldu hərarətiylə! 
Dərin hikmət vardır bu əhvalatda, 
Yaşamaq düsturu budur həyatda. 
Sərtlər boş təbil tək hay-haray salar, 
Sirkənin tündlüyü qabı çatladar. 
Sərt olan budağı qar tez sındırar, 
Yumşaqlar əyilər, salamat qalar. 
Yumşaqlıq sərtliylə qələbə çalar, 
Sudan yumşağı yox, bəndlər dağıdar. 
İstəsən həyatda uğur qazanmaq,  
Könlündə bəslənən arzuya çatmaq, 
Sərtlikdən uzaqlaş, yumşaq ol bir az, 
Mehribanlıq kimi əfsun tapılmaz. 
Odur ovsunlayan doğmanı, yadı, 
Payla təbəssümü - payla zəkatı. 
Üzügülər oldun, qəlbisə geniş, 
Sənə asan olar hər yoxuş-eniş. 
Ovlar könülləri məhəbbət toru, 
Qoru məhəbbəti, sən möhkəm qoru! 
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OĞLUM, İÇİMDƏKİ  HAVANI  SORUŞ 
 

Bir müdrikin oğlu içəri girdi, 
Təlaşla danışdı, təlaşla dindi: 
-Xəbərin vardımı,ata, havadan? 
Göz-gözü görməyir çovğun-borandan. 
Müdrikin təbəssüm qondu üzünə, 
Dedi ki, havanın mənə dəxli nə? 
Gətirmək asandır borana duruş. 
Oğlum, içimdəki havanı soruş. 
Nahaq söz demirdi o aqil insan, 
Hava nə təhərdir - soruş duyğudan. 
İçində qış olan duymaz baharı, 
Üşüdər könlünün tufanı, qarı. 
Oxucum, yaz olsa hər vaxt könlündə, 
Daş da çiçək açar qışda gözündə. 

                                 
ZAHİRİ  ÇİRKABI  PAKLAMAQ ASAN 

 
Parçasatan vardı Məhəmməd adlı, 
Ağıllı, kamallı, həm də təqvalı. 
Zahirən də qəlbə yatan cavandı, 
Ən böyük sərvəti möhkəm imandı. 
Tanrım, qoru bu cavanı, amandı, 
Fitnəkar qadının şəri yamandı. 
Beləsindən biri evə çağırdı, 
Guya ki, cavandan parça alırdı. 
Şeytani niyyəti ona bildirdi, 
Məhəmməd qorxutdu, nəsihət etdi. 
Tutmuşdu qadının şəhvət gözünü, 
Cavan daşa dedi sanki sözünü. 
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Başladı həyasız hədə-qorxunu: 
-Sənə şər ataram, bir düşün bunu. 
Yaman yerdə axşamlamış bu cavan, 
Qəlbdə kömək istəyirdi Allahdan. 
Allah bu müxlisi qoyarmı darda? 
Yunisi saxladı balıq qarnında. 
İbrahimi oddan xilas eylədi, 
Yusif quyudaydı, padşah eylədi. 
Bir fikir də təlqin etdi cavana, 
Girdi bəhanəylə ayaqyoluna. 
Özünü buladı murdara tamam 
Qadın ikrah ilə qovdu vəssalam. 
Məhəmməd qurtuldu böyük bəladan, 
Şər-fitnə mənbəyi bir əjdahadan. 
Zahiri çirkabı paklamaq asan, 
Qorudu ruhunu cavan çirkabdan. 
Əgər bulaşdısa üst-başı onun, 
Rəbbi qarşısında üzü ağ onun. 

 
ƏBƏDİ  QUL  EDƏR  TAMAH  İNSANI 

 
  Torpaq olacaqdır hər bir şux bədən, 
   İnsan bunu bilir, didişir nədən? 
  Əgər müftə çatsa dünyanın malı, 
  Kim görüb, a dostlar, əllərdə qalı? 
  Azad  yaradıbdır Xaliq  insanı, 
  Əbədi qul edər tamah insanı. 
  Yaltaqlıq xisləti tamahdan gələr, 
  Nəsə umur - deyə yaltaq təriflər. 
  Həm də paxıl olar tamahkar olan, 
  Deyər məndə olsun hər kəsdə olan. 
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Kim qabağa düşsə həsəd yandırar, 
Özünü dünyanın bədbəxti sanar. 
Burada bir misal düşər yerinə, 
Sözü deyək, özü çatar yerinə. 
Var idi həyatda çox paxıl kişi, 
Mərdimazarlıqdı qonşuya işi. 
Yanıb-yaxılırdı uğuruna çox, 
Elə bil batırdı gözlərinə ox. 
Paxıllıq atəşi yandırır elə, 
Cəhənnəm atəşi yandırmaz belə. 
Doğrudan, nə qədər bədbəxtdir paxıl, 
Özcə atəşində hey yanıb-yaxıl. 
Çağırıb yanına o, bir cavanı, 
Dedi: məni oddan qurtaran hanı? 
Mən bu gen dünyada gəzə bilmirəm, 
Qonşu sevinəndə dözə bilmirəm. 
Pulunu verirəm, öldür sən məni, 
Qonşunun damına at cəsədimi. 
Cəsədi tapsalar onun damından, 
Sözsüz asacaqlar dar ağacından. 
Bəlkə ondan sonra dincələr canım, 
Dəhşətli əzabdır yoxsa hər anım. 
Cavan tapammaz ki, belə axmağı? 
Öldürəndə heç əsmədi barmağı. 
Oradan qazının yanına gəldi, 
Əhvalatı açıb ona söylədi. 
Qonşu xilas oldu axmaq şərindən, 
Qazının bəraət çıxdı dilindən. 
Daşa dəyəcəkdir, bil, tamah dişi, 
Aqibəti bilər düşünən kişi. 
Paxıldan ağa da olmaz heç vədə, 
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Dünyanı versən də gədədir, gədə. 
Həm də təkəbbürdən qoruna insan, 
Təkəbbür İblisi saldı dərgahdan. 
Nəmrud təkəbbürlə "Allaham" – dedi, 
Bir milçək Nəmrudun beynini yedi. 
Çox mənəm deyənlər düşdü taxtından, 
Bixəbərik bərzəxdəki halından. 
Hər əda satanın yanından öt keç, 
İblisin dostudur, salam vermə heç. 

 
İNSAN  QƏRİBƏDİR 

 
Doğulur arzular heç vaxt tükənmir, 
Düşür hey dalınca, insan dincəlmir. 
Arzuyla yaşayır, arzuyla yatır, 
Aşkarda olmasa, yuxuda çatır. 
Çox vaxt noxta vermir arzu atına, 
Sürüşür həyatın düz girdabına. 
Elə ki, bəxt-yığval bir bala yatır, 
Kədərlə, qəm ilə qol-boyun yatır. 
Qəlbini bürüyür zülmət pərdəsi, 
Guya ki, həyatda yoxdur heç kəsi, 
Guya buraxılıb o, özbaşına, 
Təvəkkül eyləmir öz Allahına. 
Ümüdi üzülür, bir ana gəlir, 
Yaşamaq istəmir o, cana gəlir. 
Gecə-gündüz hətta ölüm diləyir, 
O dik gəzən burnu düz yerə dəyir. 
Elə ki, gün doğur onun bəxtinə, 
Bir az mal-pul düşür onun əlinə. 
Gözü ayağının altını görmür, 
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Kasıbın yanından belə də ötmür. 
Deyir ki, mən hara, o yoxsul hara? 
Kasıblığı keçər birdən paltara. 
Salam verməyə də xəsislik edir, 
Güya ki, cibindən xeyli pul gedir. 
Torpağın üstündə elə yeriyir, 
Elə bil "siz gəlin səcdəyə" - deyir. 
İnsan, doğrudan da, çox qəribədir, 
Ziddiyyətli halı içi göynədir. 
Bir az ac qaldımı taqəti olmur, 
Yerində sozalır, ayağa durmur. 
Elə ki, yeməyə bir şey tapılır, 
Mədə darvaza tək geniş açılır. 
Doyunca yemək nə, çox artıq yeyir, 
Sonra da şoğərib ağrıyır - deyir. 
Azdımı qarnını otaran insan, 
Milçək tək çirkabdan çirkaba qonan. 
Aza qane olmaz, çoxdan zay olar. 
Dördayaq gəzənə gedər tay olar. 
İnsan, doğrudan da, çox qəribədir, 
Ziddiyyətli halı içi göynədir. 

 
SINDIRAR  VÜQARI  YALTAQ XİSLƏTİ 

 
Başqa kölgəsinə sığınmaq asan 
Kimdir öz kölgəsi olmasa insan? 
Vüqardır kişinin əsil zinəti, 
Sındırar vüqarı yaltaq xisləti. 
Yaltaq mənliyini, şərəfi atar, 
Töhmətdən savayı ona nə çatar? 
Vəfa, sədaqətdən dəm vurar sənə, 
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Sadiqdir sənəmi, ya vəzifənə? 
İmkanlı çağında səni izləyər, 
Vəzifən gedincə kölgə tək itər. 
Nanəcib hörməti, haqqı nə sayar? 
Kölgəni birinci o qılınclayar. 
Ətrafına yığan yaltaq-yultağı, 
Onlardan alacaq, bil, badalağı. 
Yaltaqlar çoxunu zillətə saldı, 
Hər şey əldən çıxdı, boş tərif qaldı. 
Yaltaq tərifindən xoşlanmaz aqil, 
Xoşlanan nadandır, bunu yaxşı bil. 
Yaltağın özü də amanda qalmaz, 
Vaxt gələr ona da ehtiyac qalmaz. 
Əgər it hürməsə, kimdir yal verən? 
Yallanıb yaşayan düşünmür görən? 
Balta işin görcək atılar küncə, 
Yaltaqlar dərs alar, düşünsə, məncə, 
Havayı yem varsa, tələdə olar, 
Əllərə baxan kəs, bil, gəda olar. 
 

                      BİR  GÖZ  QOYAN  VAR 
 
Çox vaxt öz-özümə düşünürəm mən: 
Qədrini bilmirik heç nəyin nədən? 
Günəş tutulanda hamı boylanar, 
Yoxsa ki göylərlə kimin işi var? 
 Fərqinə varan az kəsilsə bu nur, 
Dünyanın o anda çatan sonudur. 
Göylərin bağrında çıraqlar yanır, 
Yerin də başına bir şam dolanır. 
Bunları, a qardaş, bir Yaradan var, 
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Onların işinə bir göz qoyan var. 
Nəzərini çəksə Ulu Yaradan, 
Kainatın bağı qırılar o an. 
 
DƏYMƏZ  DÜNYA  AĞLAMAĞA 
 
İbrətlə bax ötən çağa, 
Torpaq altda nökər, ağa, 
Büründülər eyni ağa, 
Dəyməz dünya ağlamağa, 
Ona könül bağlamağa. 
 
Qonaq edər yağlı aşa, 
Sonra isə tutar daşa, 
Yalan, yalan başdan-başa, 
Can atma şirni almağa, 
Uşaq kimi aldanmağa. 
 
Dimdikdən düşər tələyə, 
Aldanma quş tək kələyə, 
Bölünüb qismət hərəyə, 
Ağlın olsa nəfsə ağa, 
Ən böyük ağasan, ağa! 

 
 

YERİNƏ 
Ayağa dəyən daşın hesabı vardır başdan, 
Nahaq əziyyət çəkər ayaq başın yerinə. 
Deməyin qurtulmuşuq bütlərin ağuşundan, 
Nəfsimiz ana bütdür indi daşın yerinə. 
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Çox ağıllar sürüşüb tamah parıltısından, 
Çox bülbüllər kiriyib qarğa qarıltısından, 
Çox oğullar məst olub şou hırıltısından, 
Yaşlar çathaçat yanır quruların yerinə. 
 
Alimlər qərib olub cahillər çoxluğundan, 
Kimi acından qusur, kimi də toxluğundan, 
Şeytan məəttəl qalıb imanın yoxluğundan, 
Bilmir ki, nə aparsın o da iman yerinə. 
 
Duzsuz olsa kim yeyər hətta gözəl təamı, 
İmansız həyatın da yoxdur nə dadı, tamı, 
Yerə qənim kəsildin, göy üzünün adamı, 
Dördayaqlı gəlmədin, gəldin adam yerinə. 

 
YERİNƏ 

 
Dostum Kamil, budur gəldi söz dəmi 
Qına məni, o düşməsə yerinə. 
Təkcə qarın, qarinaltı güdəni 
Yaxın qoyma dost-sirdaşın yerinə. 
 
Qurda quzu tapşırmazlar qananlar, 
Kələmə keşikçi olmaz dovşanlar, 
Gül hanı ki, işə gedir yovşanlar? 
Plan cızır ayaq başın yerinə. 
 
Tamah parıltısı aldı ağlını, 
Şəddad yerdə saldı cənnət bağını, 
Ancaq basammadı o, ayağını, 
Torpaq qucdu naz balışın yerinə. 
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Kimə ruzi gəlir bağçadan-bağdan, 
Kiminə dəryadan, kiminə dağdan, 
Məşhərdə dəftərin gəlməsə sağdan, 
Oda girməz yar-yoldaşın yerinə. 
 

ŞÜKÜR,  İNSANLIĞIN  SONU  DEYİLMİŞ 
 

Haqqın səmasını zülmətlər sarmış, 
Şükür, bir işıltı, qığılcım varmış. 
Şükür, insanlığın sonu deyilmiş, 
Udi kimiləri haqqa əyilmiş. 
Onunla bərabər yüz otuz cavan 
Qan deyən toplumda, qopardı tufan. 
Onlar "yox" dedilər hərbi xidmətə, 
Qəzzada qırğına və cinayətə. 
Məktubda yazdılar rəhbərə - "dayan!", 
Yağı kəsilməz ki, insana insan. 
Saxlaya bilməzdi onlar işğalı, 
Ancaq silkələyib mürgülü ağlı, 
Dedilər-körpəyə necə qalxır əl? 
Düşünün, tətiyi çəkməzdən əvvəl. 
Bəlkə ağıl nuru yoxmuş əzəldən? 
Görün nə üfunət yayılır dildən: 
-Rəhminiz gəlməsin heç uşağa da, 
Başağrı olacaq böyüyüb o da- 
Deyib fətva verən dinin adından 
İmtinamı edib öz vicdanından? 
Hardandı bu nifrət, hardandı bu kin? 
Beləmi öyrədib, de, səmavi din? 
Oxuduğu Tövrat, hardadı, hanı? 
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Hansı yola dəvət edir insanı? 
Beləmi çatıbdır Haqqın fərmanı? 
Dilqanmaz körpənin tökülə qanı? 
Budur əsil İblis, dilindədir din, 
İblis elə İblis, nə insan, nə cin? 
Amma nə yaxşı ki, Udilər varmış! 
Zülmətin içində işartı varmış. 

 
BU,  BƏNDƏNİN  SƏDAQƏTİ 

 
Bəsdir yazdıq yaranışı təbiətin ayağına, 
Təbiətmi ağıl verib, nə olub insan ağlına? 
 
Dağı çəkməyə yararmı olsa qızıl tərəzisi, 
Pərgarla, de, ölçülərmi Uca Xaliq iradəsi. 
 
İnsan oğlu böyük cəhdlə yol axtarır kəhkəşana, 
Özündən xəbəri yoxdur, niyə gəldi bu cahana? 
 
Beyni limhəlim doldurub, qəlbisə ac saxlayırıq, 
Deyirik insanlıq ölüb, sonra da  yas  saxlayırıq. 
 
Yeddi yüzlük bal yarışı qəlbə açar deyil  qəti, 
Heç bir üsul verə bilməz insaf, sevgi, mərhəməti. 
 
Quruda üzmək olarmı, atılmaq  gərək dəryaya, 
Dinsiz təlim-köksüz ağac ruhu qaldırmaz 
səmaya. 
 
Təhsildə Allah deməyə niyə biz utanaq, niyə? 
Bəndəliyin  ipini biz boynumuzdan ataq,  niyə? 



 35 

 
Nəfs adlı ədjahanı inteqralmı ram edəcək? 
Bəlkə Nyuton qanunları bizləri adam edəcək? 
 
“Nəfs ən böyük düşmənindir”- deyilməyibdir  
                                                             boşuna, 
İman yoxsa yeniləcək ağlın nəfsin qoşununa. 
 
Tərbiyəni başlamalı birinci nəfsi islahdan, 
Yoxsa ağıl sürüşəcək daşı sındıran tamahdan. 
 
Din ilə elm əkiz qardaş - deyib Rəsulullah özü, 
Deyib, onlar ayrılsalar cəmiyyət kül olar - düzü. 
 
Niyə axı ögey baxaq əkizlərin birisinə, 
İman yoxsa ölü deyək insanların dirisinə. 
 
Gözümüzü qamaşdırır hər bir daşın parıltısı, 
İslam adlı bir incin var tapılmaz ondan yaxşısı. 
 
Zahiri öyüd-nəsihət, batini hikmətdir Quran, 
Necə ondan yan keçirsən, insanlıq binası quran? 
 
İnsana “azad ol”-deyən Aşura tək məktəb hanı? 
Bu məktəbdən dərsin  aldı, xatırla sən  
                                                        Mahatmanı.2   
 

                                                            
2 Mahatma Qandi-hind xalqının     azadlığı uğrunda mübarizə aparan 
böyük içtimai xadim 
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Fərzalı, sən bələdçisən müqəddəslik dünyasına, 
Əvvəl özün  tərbiyə et, bürün təqva libasına. 
 
Nəylə dünyaya gəlmişəm—bu , Allahın əmanəti, 
Nəylə dünyadan  gedəcəm—bu, bəndənin  
                                                                sədaqəti. 
 
 

KİMİ  GÖYNƏDİR 
 

Gözlər cibdədirsə - budur dilənmək, 
Abırı tökməkdən yaxşıdır ölmək, 
Ələnmək lazımdır, vallah, ələnmək, 
Sən də, mən də belə, o da belədir, 
Vətən can üstədir, kimi göynədir? 
 
Burda rüşvət keçir salam yerinə, 
Pulsuzu saymırlar adam yerinə, 
Haqq çatarmı görən, qadam, yerinə, 
Sən də, mən də belə, o da belədir, 
Vətən can üstədir, kimi göynədir? 
 
Allah verməyibmi bizə baş-ayaq, 
Məmləkət yaşayır əcnəbisayaq, 
Türkük, müsəlmanıq - demirmi bayraq? 
Sən də, mən də belə, o da belədir, 
Vətən can üstədir, kimi göynədir? 
 
İmperiya çökəndə qışqırdıq: "ura!", 
Yağışdan çıxdıqsa, düşdük yağmura, 
Didişirik - kim yıxıla, kim dura, 
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Sən də, mən də belə, o da belədir, 
Vətən can üstədir, kimi göynədir? 
 
Fərzalı, sənə də deyinmək qalır, 
Palaza bürünüb sürünmək qalır, 
Kefli İsgəndər tək görünmək qalır, 
Sən də, mən də belə, o da belədir, 
Vətən can üstədir, kimi göynədir? 

 
QƏLƏBƏ HAQQDANDIR, GÜCDƏN DEYİL 

 
Gözəl demiş, gözəl 
Fikrət Qoca ixtiyar çağında: 
Siyasət rezin əmzəkdi 
Kiçik xalqların ağzında. 
Biz böyüsək də elə körpə kimiyik, 
Əvvəl əmzəyimiz süd qoxuluydu, 
İndi demokratiya qoxulu. 
O əmzəkdən çoxdan qopmuşuq, 
Bundan iyirmi ildi ki, qopmuruq. 
Yaman öyrəşmişik şirinliyinə, 
Elə hopdururlar iliyinə: 
Rahat olun, torpaq sizinkidir, 
Qos-qoca BMT-nin qərarı xeyrinizədir. 
...Yaman tozanaq qopmuşdu, 
Siyasi tozanaq o zaman. 
Baş çıxarmaq oğul istəyirdi, 
Vaxt ziyanımıza işləyirdi. 
Elçilərin biri gəlib, biri gedirdi, 
Bu ara torpaqlarımız  
Qayçılanıb gedirdi. 
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Birdən tozanaq yatdı, 
Ağalar öz məqsədinə çatdı. 
Sən demə, dava yorğan davasıymış, 
Rəhmət sənə , Molla Nəsrəddin, 
Dava neft davasıymış. 
Amma şimaldan soyuq küləklər 
Elə əsir, əsirdi, 
Hikkə - qərəz neçə ömrü kəsirdi. 
Bu yandan təzə dayılar da 
Haqqa vəfa etmədilər.  
Onu heç gözləmirdik də, 
Olmayan şeyi ummazlar axı. 
Stivann Mann səsləndi: 
Gərək güzəştə gedəsiz, 
Müharibəni unudub , 
Təslimə qol çəkəsiz. 
Bu bəndə o zaman yazmışdı, 
“Sənə güvəndiyim dağlar...”ı , 
Görərsiniz vərəqləsəz “Xural”ı. 
Tənqidə tuş etmişdim  
Birləşmiş Ştatları. 
Yazmışdım ki, həqiqət aramayın 
Maraqlara bağlanan siyasətdən. 
Əziləni-əzəni eyni gözlə görəndən. 
Yazmışdım ki, ATƏT yarıdan çıxmaz, 
“Kiş”-deməklə donuz darıdan çıxmaz. 
Yazmışdım ki, Yaradana arxalanmalıyıq, 
Haqqdan güc alıb özmüzə arxalanmalıyıq. 
Elə yanılırıq öz dərsimizdə, 
Molla qaranlıqda itirdiyi pulu 
Tamam başqa yerdə - 



 39 

İşıqda axtarırdı. 
İşıqda axtarmaq asandı –deyə, 
O, özünü aldadırdı bilə-bilə, 
Biz də bu yol ilə gedirik elə. 
Həqiqət gücə arxalanmasa  
Baxan heç yoxdur ona. 
Söz sahibləri girirlər, 
Gündə min bir dona. 
Haqsız haqlı olur zorlu çağında, 
Dünya baş endirir zor qabağında. 
Kiş-kişlə iş keçən deyil, 
İşğalçı sülhü seçən deyil. 
Elə qorxuruq böyük dövlətin hərbindən, 
Kaş qorxaydıq belə Haqqın qəzəbindən. 
Qələbə Haqqdandır, bil, gücdən deyil, 
Əyil, ey yurd oğlu, sən haqqa əyil. 
Sanki görürəm Haqqın köməyini, 
Qalib Azərbaycan əsgərini!  

 
 

NİDASAN, SUALMISAN 
 
“Əlif ” qəddin əyilir, 
Sən “zad”mısan, “dal”mısan? 
Səndə neçə sifət var ? 
Buqələmun qalmısan. 
Gah sən dümdüz dayanıb, 
Gah səkkiz qatlanırsan. 
Nidasan, sualmısan? 
Hə, niyə dinməyirsən? 
Ağzına su almısan? 
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ANA 

 
Övlad yetişsə də artıq əlliyə, 
Onu gözdən qoymaz "uşaqdır" - deyə. 
Əli uzanıqlı hər zaman göyə, 
Min arzu-diləkli anadır, ana. 
 
Cahana nur verər günəş şöləsi, 
Qəlbləri isidər ana nəfəsi, 
Sevgisi, öyüdü bir həyat dərsi, 
Ən böyük ustad da anadır, ana. 
 
İstər cavan olsun, istər pirana, 
Canı ağrıyanda çağırar:  "ana". 
Haqqdan dəvət gəlsə bir gün o yana, 
Gözlər axtardığı anadır, ana. 
 
"Ana ayaqları altında cənnət!", 
Gör hansı məqamdır, hansı ülviyyət! 
Acizdir vəsfinə şeir, şeiriyyət, 
Müqəddəs bir məna anadır, ana. 
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QOŞA ÇƏKƏK BU ADLARI 
İlk  ustadım Daşdəmir müəllimə 

 
İnsan unuda bilərmi ilk hərfi yazan anları?! 
Tanrım nəzərdən salmasın elm işığı yayanları. 
Ətir gülün zinətidir, ədəb insanın zinəti, 
Tərbiyəçi cihaddadır, Haqq verəcək haqq qiyməti. 
Başdan-başa nur qaynağı hər bir Vətən balasına, 
Tərbiyəçi bələdçidir müqəddəslik dünyasına. 
Yerlər-göylər sirr sandığı, elm, maarif bir açardır, 
Təfəkkürsüz ibadətin axı nə mənası vardır? 
Məscid, məktəb - ayırmayaq, qoşa çəkək bu adları, 
Anamız məktəb tanıdır məscidə gedən yolları. 
"Bir hərf öyrədənə qulam" - çıxıb Mövlanın dilindən, 
Şair, əyil ehtiramla öp müəllimin əlindən. 
 

HƏR ZAMAN BAŞDA  BİLİBLƏR İNSAN 
YETİRƏN SƏNƏTİ 

Zivər xanıma  
 

Hər zaman başda biliblər insan yetirən sənəti, 
Ruhu göylərə qaldırar, itərmi ustad zəhməti? 
Bir şam kimi əriyibdir ömrün hər keçən anları, 
Odur ərsəyə gətirib neçə-neçə fidanları. 
Zivər xanım zinət oldu neçə uşaq dünyasına, 
Zinət sözü necə təndir öz adının mənasına! 
Elm, maarif sagaldacaq Vətənimin yarasını, 
Azərbaycan unudarmı xanım-xatun balasını?! 
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BİR CAN  OLUN 
(Tələbələrimə) 

 
Bir peşəkar olmaq asan, bilin bunu, 
Almaq çətin insanlığın diplomunu. 
İtirməyin könlünüzdə ülviyyəti, 
Yaşadın siz insanlığa məhəbbəti. 
Tanrım bizi yaradıbdır məhəbbətdən, 
Qüvvət alın etibardan, sədaqətdən. 
Amal eşqi, məslək eşqi ucaldacaq, 
Sabahlara nurlu yollar açacaq. 
Yıxılana dayaq durun, həyan olun, 
Əzizlərim, əzizlərim, bir can olun! 

 
 

NÜMUNƏ  SEÇ  GÖZƏLLƏRİN  GÖZƏLİNİ 
(Günay  xanıma) 

 
Vətənin gözəl balası, Tanrıdan qonşu payımız, 
Gün də, Ay da alqış deyir, yaşa, var ol, Günayımız! 
 
Həya xanım zinətidir, ilk kərə örpək bağladın, 
İlk kərə də namaz qıldın, yəqin sevincdən ağladın. 
 
Sən Yaradan qarşısında bəlkə bir az qorxdun, çaşdın, 
Həyəcanın ötüb keçər, artıq böyük səddi aşdın. 
 
Bir bəndə tövbə edəndə mələklər ərşi bəzəyir, 
Rəbbim deyir: "barışmışıq", bəndəm mənə sarı gəlir. 
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Namaz nəfsinə cihaddır, durulduqca durulmaqdır. 
Namaz özünü tapmaqdır, Xaliqinə qovuşmaqdır. 
 
Ən yaxındır bəndə Haqqa nə vaxt səcdə halındadır, 
Cismidir qalan səcdədə, ruhu Haqqın yanındadır. 
 
Sən özünə nümunə seç gözəllərin gözəlini, 
Kor kişidən həyalanıb özü yumdu gözlərini. 
 
Geyinməyə paltarım yox - deyib sail pay dilədi, 
Zəhra gəlinlik libasın toy günü əta elədi. 
 
Mən Fatimə kəniziyəm - yazıb xan qızı Natəvan, 
Ona layiq söz tapılmaz - gəlsə də min təbi rəvan. 
 
Fərzalının bu şeiri sadəcə bir nəsihətdir, 
Zəhranın əziz xətrinə bağışlansa çox minnətdir. 
 

 
NURLU OLSUN BƏXT - YIĞVALI 

                                           ( Ruhanə xanıma ) 
 

Kimin yoxsa, şairlərin çox borcu var gözəllərə, 
Yar eşqindən ilham alıb adları düşdü dillərə. 
Nazil etdi Ulu Tanrım bərəkəti qələmlərə, 
Yaratdılar, məlhəm oldu xəstə düşən könüllərə. 
Azərbaycan gözəlləri həya, ismət, nur timsalı, 
Gözəl odur gözəl olsun ədəb, mərifət, kamalı. 
Kəlağaylı, ruhani tək dərin sözlü, a Fərzalı, 
Ruhanə nurlu xanımdır, nurlu olsun bəxt-yığvalı. 
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TANRIM DA  ONDAN  RAZIDIR 
                                            (Kəmalə xanıma) 

 
Şair, uzat qollarını bağrına bas bu Vətəni, 
O, müqəddəs ana kimi bəsləmişdir axı səni. 
 
Denən: "Ana, gözün aydın!" - açılmışdır nur səhərin, 
Zülmətləri artıq yarır Kəmalə kimi gənclərin. 
 
Haqqı qorxmadan söyləyir, o, ər kişinin qızıdır, 
Tək həkim anası deyil, Tanrım da ondan razıdır. 
 
Şair, sən də dua eylə, Tanrı nur etsin yolunu, 
Könül verib xoşbəxt etsin elin bir nər oğlunu. 
 

 
MƏƏTTƏLƏM  YAR  GƏZƏNƏ 

                                         (Zərnigar xanımın diliylə) 
 
Ay qardaşlar, ay bacılar, inciməsin Səidəmiz, 
Deyəsən, çox küsəyəndir, o, bizim nuri-didəmiz. 
 
Boyca bir az balacasa, könlündə dünya yerləşir, 
Ağlı firmaya sükandır, hamı onunla gənəşir. 
 
Qəlbi aşiq yaxşılığa, hamının qeydinə qalır, 
Birin dərdinə şərikdir, birin könlünü o alır. 
 
Tanrımdan bir təvəqqəm var:  bu xanıma lütf eyləsin, 
Ağır-ağır elçilərin biri gəlsin, biri getsin. 
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Səidə xoşbəxt deməkdir, qoy onu xoşbəxt eləsin, 
Məəttələm yar gəzənə, hardan tapacaq beləsin? 
 
                                

BU,  KASIBIN OLANIDIR 
                (Əziz qonşularım Eldar və xanımına) 

 
Bu, kasıbın olanıdır, inciməyin məndən nolar... 
Qonşu özü şirin olsa, az payı da şirin olar. 
 
Ərik kimi şirin olsun sizin qoşa həyatınız, 
Günayı gəlin köçürün, qoy şadlansın  elatınız. 
 
 
Çox əsirsiniz üstündə, Pərviz bala da böyüyər, 
Bu sarışın oğul ilə ana Vətən də öyünər. 
 
Bağışlayın, şeirim qısa, gözümdən yuxu tökülür, 
Artıq sabaha az qalıb, artıq dan yeri sökülür. 
 

 
DUYDUM 

            ("Yeni səda" çı Maarif Çingizoğluna) 
 
Çiçəkli kəndinin çiçək ətrini 
Sənin dadlı-duzlu sözündə duydum. 
Yaman istəyirəm sənin xətrini, 
Könül saflığını üzündə duydum. 
 
Hopub varlığına Qorqud öyüdü, 
Onun bir alqışı yerinə düşdü: 
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Sənə halal olsun ananın südü! 
Comərdlik kökdəndir gözündə duydum. 
 
İlahi saflıq var təbiətində, 
Bir sınıq qəlbiylə məhəbbətində, 
Hoyuna yetişsin Mövlam çətində, 
Səndəki işığı özümdə duydum. 
 

                            
                     ADIN SƏNƏ  YARAŞIR 

(Dayı nəvəsi Ülviyyə xanıma) 
 

Adın sənə yaraşır, 
Ülvisən, ülviyyətsən, 
Şeiri neyləyirsən? 
Sən özün başdan-başa, 
Şeirsən, şeiriyyətsən. 
Gənclik-ucalıq demək, 
Ucal, ucal elmlə. 
Vətən sənə fəxrlə, 
Baxıb qoy desin: "əhsən!" 
Vətənin sabahına sən, 
Vüqarla gedəcəksən. 
Mənə belə gəlir ki,  
Tələbəlik nədir ki 
Neçə-neçə uğura, 
Sən qarşı gedəcəksən. 
Hamı deyəcək: “ əhsən”! 
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DƏRD  SƏNİN  KÖLGƏN  İDİ 
                        (Şair Böyükxan Pərvizin xatirəsinə) 

 
Gizləndinmi əlindən, 
Dərd sənin kölgən idi. 
Qısqanc tək izləyirdi, 
Nə üzlü, ötkəm idi?! 
 
Hecaya da bölünmür, 
Necə bölərdin dərdin?! 
Özünləcə apardın, 
Yadigarı verərdin?! 
 
Qoymaz dərd darıxasan, 
Qol-boyundur, sənlədi. 
Yerin soyuq deyil ki... 
Of...ürəyim göynədi. 

 
 

KİMİ 
                 (Zərqələm xanımın diliylə zarafat) 

 
Oyatmayın, yatsın axşama kimi, 
Yığıb qonaq bizi boğaza kimi. 
 
Hər gün xoruz-beçə davası döyür, 
Baxır evə fabrik, mağaza kimi. 

 
Yediyini dəyirman tək üyüdür, 
Mədəsi genişdir darvaza kimi. 
 

 48

Tələb edir bizdən Kəlbəcər balı, 
Sataq, yoxsa yorğan-palaza kimi? 
 
Bir həftədir gəlib həsir-nəsirik, 
Ay qız, xan kimiydik bu daza kimi. 
 
Müntəzirik əldə sabun, məhraba, 
Tərpənə bilmirik namaza kimi. 
 
Deyir ki, istilər döşümə yatmır, 
Bakıya getmərəm payıza kimi. 
 
Qırımından - durumundan qanırıq, 
Üz versək, tərpənməz düz yaza kimi. 
 
Deyir - dözün, elə bilin əsgərəm, 
Hökümət göndərib "ukaz"a kimi. 
 
Bir söz desək, cəhənnəmlə qorxudur, 
Səbir kasam dolub "otkaz"a kimi. 
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İKİLİKLƏR 
 

Kimisi ar üçün varından keçir, 
Kimisi var üçün arından keçir. 

x  x  x 
Qəbirdə zəncirlə bağlanıbsa əl, 
Dadına yetərmi qızıldan heykəl? 

x  x  x 
Əgər it hürməsə, kimdir yal verən? 
Yallanıb yaşayan düşünmür görən? 

x  x  x 
Günəş tutulanda hamı boylanar, 
Yoxsa ki göylərlə kimin işi var? 

x  x  x 
Çömçə lazım olar qazan daşanda, 
Dostu xatırlarıq dərd-qəm aşanda. 

x  x  x 
"Kiş" - deməklə donuz darıdan çıxmaz, 

                      ATƏT tövsiyəsi yarıdan çıxmaz. 
x  x  x 

Haqsız haqlı olur zorlu çağında, 
Dünya baş endirir zor qabağında. 

x  x  x 
Zülməti qovaraq günəş boylanar, 
Çətinlikdən sonra bir asanlıq var. 

x  x  x 
Ey gündə yüz dəfə “ölürəm” - deyən, 
Sən çoxdan ölübsən, qorxma ölümdən. 

x  x  x 
Bilirsizmi niyə sevilir bahar? 
Çünki ondan əvvəl şaxta, boran var. 
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Şirinlik həyatın hər anındadır, 
İnsanlar səadət xəyalındadır. 

x  x  x 
Ölümdə gizlənib həyatın dadı, 
Qarğa tək yaşamaq düşünmə adı. 

x  x  x 
Üzlərdən tökülür müqəddəs məna, 
Müqəddəs, müqəddəs baxın insana. 

x  x  x 
Balta işin görcək atılar küncə, 
Yaltaqlar dərs alar, düşünsə, məncə. 

x  x  x 
Göydələn ucaltmaq asandan asan, 
İnsan öz ruhunu ucaldar haçan? 

x  x  x 
Qəlbə qüvvət verir bircə dost zəngi, 
O anda düzəlir ürək ahəngi. 

x  x  x 
Bilsən nə sirr vardır cövhərimizdə, 
İlahi "Mən" vardır hər birimizdə. 

x  x  x 
Cibi genişləri çəkirlər başa, 
Qəlbi genişləri basırlar daşa. 

x  x  x 
Dünya libasının sonudur kəfən, 
Bər-bəzək dəlisi düşünmür nədən? 
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DÖRDLÜKLƏR 
 

Hər bir şeyin öz adamı, 
Sözü duyar söz adamı. 
Bölüşməyə kimsə varmı? 
Yandıranda köz adamı. 

x  x  x 
Pulun nə ziyanı olsa cibində, 
Haqqın rəhmətidir, bərəkətidir. 
Ancaq məhəbbəti olsa qəlbində, 
Bax onda insanın fəlakətidir. 

x  x  x 
Axmağa baş qoşan kəs 
Vallah , çağadır, çağa. 
Sükutdan yaxşı cəza , 
Ola bilməz axmağa. 

x  x  x 
Mənəm-mənəm deyən kəs 
Özünü qanmayandır. 
Axmaqlıqla lovğalıq, 
Həmişə yanbayandır. 

x  x  x 
Qaş-qabaq yer süpürür, 
Nə vaxt ki malın çıxır. 
Bir xoş üz də qəhətdir, 
Ona da canın çıxır? 

x  x  x 
Dinən elə yamanlayır zamanı, 
Çəkən öz-özünü qınağa, hanı? 
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Peyğəmbər verirdi ölüyə canı, 
Ancaq ağıl verən axmağa, hanı? 

x  x  x 
Yeməyə gəlmədik fani dünyaya, 
Gəldik ki, insan tək yaşayıb yeyək. 
Haqlıyıq qarnı tox, ruhu aclara, 
Yalnız canlı deyək, insan deməyək. 

x  x  x 
Həyatı örnəkmi lüt-üryanların, 
Danışma onların göydələnindən. 
Sən mənə orada yaşayanların, 
Çölündən danışma, danış içindən. 

x  x  x 
Düzü bildir - demək "bildirçin" sözü, 
Onsuz da kar qulaq eşitməz düzü. 
Bildirir bildirçin bizlərə hər an: 
Ölümdən sən niyə qafilsən, insan? 

x  x  x 
Ruzi qazanırsan alın tərinlə, 
Alqışa layiqsən bu təpərinlə. 
Haqqın rizasına çatarsan ancaq 
Sidq ilə itaət, ibadətinlə. 

x  x  x 
Guya ki, ağlınız, vicdanınız var, 
Haqq sizi seçibdir dördayaqlıdan. 
Körpələr başına yağır bombalar, 
İmtina eləyin insan adından. 

x  x  x 
Bilirəm, fərəhin köksünə sığmaz, 
Dost təzə bağçandan bir gül qoparsa. 
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Bu dar mənzilin də bizləri sıxmaz, 
Könül mənzilində yerimiz varsa. 

x  x  x 
Ona deyər vermə baxıb yaşına, 
Ağlı ağarmayıb, baxma başına. 
Uşaq aşıq yığar, o, haram içki, 
Başı dəyməyibdir əhləd daşına. 

x  x  x 
Adamsan-udamsan, bilmirəm nəsən? 
Onsuz da torpaqda qurdlara yemsən. 
Tutaq ki, dünyanın üzü sənədir, 
Ruhun çirkabdasa, qazancın nədir? 

x  x  x 
Bu cümə də ürək niyə dolmasın? 
Qarışdı əhvalım, çatıldı qaşım. 
Könlümdən sordum ki, niyə olmasın? 
Mömin səflərində Kamil qardaşım. 

x  x  x 
Tanrının eşqilə ucal,yaz, yarat, 
Mənası eşq olsa, güləcək həyat! 
Evlərin içini bəzəmək asan, 
Kaş ki, öz içini bəzəyə insan. 

x  x  x 
Çox sakit görsək də itləri əvvəl 
Bircə sümük  boğuşdurur əlbəəl. 
Ancaq qınamıram, qardaş, itləri, 
Görəndə it kimi didişənləri. 

x  x  x 
Çalışırıq buz üstə  
Ayaqlar sürüşməsin, 
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Neyləyək bəs, a dostlar, 
Ağıllar sürüşməsin. 

x  x  x 
Ən sürüşkən yeri insan ağlının, 
Tamah parıltısı altındadır, bil. 
İstəyirsən sən də sürüşməyəsən, 
Dünya sevgisini öz könlündən sil. 

x  x  x 
Sabaha ömründən hesab eyləyən, 
Ölümü hələ də tanımayıbdır. 
Axşam təmtəraqla taxta əyləşən, 
Səhər qəbrə gedib, yarımayıbdır. 

x  x  x 
Azad insan deyil nəfsin əsiri, 
Ona nəsihətin olmaz təsiri. 
Beləsi ağlından götürməz bəhrə, 
Olsa da kamalda Xacə Nəsiri. 

x  x  x 
Unutmaq da nemət, mehriban baba, 
Ürək dözəmməzdi min bir əzaba. 
Qaysaq bağlamasa yara qan verər, 
Rəbbim unutmağı bir dərman verər. 

x  x  x 
Qorxu yox zəlzələ, ya vəlvələdən, 
Yurdun bir yanına ziyanı dəyər. 
Qorxaq dinsizliyin fəlakətindən, 
Mənliyi öldürər , ruhu çeynəyər. 

x  x  x 
Ağıl çıxa bilmədi 
İçindəki savaşdan. 
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Ayağa dəyən daşın, 
Hesabı vardı başdan. 

             x  x  x 
Kordur ürək gözləri, 
Kardır can qulaqları, 
Neyləyirsən, a dünya, 
Danışan ulaqları! 
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II HİSSƏ 
 

MOLLA  NƏSRƏDDİN NƏSİHƏTLƏRİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Əmir, bil, qəbirdir axır mənzilin, 
Xaraba qoymasın onu əməlin. 
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SORUŞUN  DÜNYAYA  VİDA  EDƏNDƏN 
 
Sordular Molladan - böyük alimsən, 
Dünya neçə arşın – yəqin bilirsən. 
Keçirdi insanlar, öndə cənazə, 
Molla rəhmət deyib, başladı sözə: 
-Soruşun dünyaya vida edəndən, 
Onun en-uzunun ölçüb gedəndən. 

 
 
 

DOSTUN YERİ KASIBLIQDA GÖRÜNƏR 
 

Molladan sordular - varmı xəbərin, 
Neçə dostun olar şəhərdə sənin? 
-İndi deyəmmərəm, imkanım çoxdur, 
Əlim yuxarıdır, bir dərdim yoxdur. 
Dostun yeri kasıblıqda görünər, 
Həqiqi dost kimdir, onda bilinər. 
 
 

SAQQALI QIRXDIRDIM GÜNAH ƏLİNDƏN 
 

Saqqalı qırxdırdı Molla dibindən, 
Qınağa tuş gəldi öncə qazidən: 
-Molla, bu əməlin məni heç açmır, 
Saqqalı qırxdırmaq sənə yaraşmır. 
-Batdım çox günaha mən mollalıqda, 
Silinməz lap min yol da qüsl aldıqda. 
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Saqqalı dibindən qırxdırdım ki, mən, 
Biryolluq qurtulum günah əlindən. 

 
 

DANIŞIRAM SƏNİN  ƏDALƏTİNDƏN 
 
Teymurləng verirdi böyük ziyafət, 
Molla da məclisə almışdı dəvət. 
Söhbətə məşğuldu o, şirin-şirin 
Kim qulaq kəsilməz - kəlamı dərin? 
Bu vaxt bir atmaca gəldi Teymurdan: 
Molla, yorulmadin gopa basmaqdan? 
-Neyləyim, qibleyi-aləm sağ olsun! 
Necə söhbət edim yalansız olsun? 
Adam əl çəkərmi öz adətindən? 
Danışıram sənin ədalətindən. 
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BUĞDASIZ  PADŞAH DA ACINDAN  ÖLƏR 
 

Molla, kim böyükdür - sordular ondan 
Padşahmı cütcüdən, cütcü padşahdan? 
-Adam çörəkçinin qədrini bilər, 
Buğdasız padşah da acından ölər. 
 
                             

VER GÖRÜM, O, QARA KİTABA BAXIM 
 

Molla bir şəhərin qazisi idi, 
İşləri bir təhər başa verirdi. 
Xidmətçi təlaşla içəri girdi, 
Belə xoşagəlməz xəbər gətirdi: 
-Öküzünüz bir öküzü öldürdü, 
O isə qonşunun tək öküzüydü. 
-İndi necə olsun bu iş, de, ağa, 
-Nə necə olsun, sən çağasan, çağa. 
Nədir səndə təlaş öküzdən yana? 
Bəlkə qanbahası biz verək ona? 
Xidmətçi bu anda dəyişdi sözün: 
-Ölən sizin öküz - mən deyim düzün. 
Oxucum, Mollanın halı dəyişdi, 
Dedi: işlər onda çox qəlizləşdi. 
Ver görüm, o, qara kitaba baxım, 
Düşünüb cəncələ bir cavab tapım. 
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BƏS  NEYLƏYİM  MƏN 
 

Bazara getmişdi Molla bir dəfə 
Eşidib yönəldi səs-küy tərəfə. 
Gördü şivən salıb bir tərsa qadın, 
Səbəbin də demir o ağlamağın. 
Bir yumub, min tökür elə gözündən, 
Molla yaxınlaşıb sordu özündən: 
- Ay bacı, de bilək, hansı dərdin var? 
Xudamız kərimdir, çarə tapılar. 
-Başıma daş düşüb, evim yıxılıb, 
Mən bədbəxt olmuşam, belim qırılıb. 
Soruşma nə olub, başa kül olub, 
Bir oğlum dönərək müsəlman olub. 
- Bacım, dərdin ağlamalı dərd imiş, 
Mənki ondan betər, dururam kirmiş. 
Bir oğlun müsəlman - fəryad edirsən, 
Məndə hamsı belə - bəs neyləyim mən? 

 
 

ÇOXDANKİ ÖLÜYƏM 
 

Molla vəsiyyətin etdi dostlara, 
Qəribə istəyin dedi onlara: 
- Məni qoyarsınız köhnə qəbirə, 
Cavab verməliyəm İnkir- Minkirə. 
Çoxdankı ölüyəm - deyərəm ki, mən, 
Bəlkə də qurtuldum, ah, əllərindən. 
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BİR BƏHANƏ TAPILAR 
 

Qonşusu Molladan xahiş elədi, 
Odun gətirməyə eşşək istədi. 
- Can-başla verərdim eşşəyi, qardaş, 
Ancaq ki qaradır, şoğərib, külbaş. 
- Vermirsənsə-vermə, bu sözlər nədir? 
Rənginin bu işə, de, dəxli nədir? 
- Niyə ki, rəngin də buna dəxli var, 
"Yox" - deməyə bir bəhanə tapılar. 
 

                          
BAĞLA MƏNİM DİLİMƏ 

 
Bir atlı kecəndə evin yanından, 
Naqafil Mollanın çıxdı ağzından: 
- Qardaş, yəqin yorub səni uzaq yol, 
Can-dildən deyirəm, gəl mehmanım ol. 
Atlı himə bəndmiş, tez atdan düşdü, 
Atımı bağlayım hara - soruşdu. 
Molla dilxor oldu, içini yedi, 
Gətir bağla mənim dilimə - dedi. 
 

 
O, BUNUN HAQQIDI, BU, ONUN 

HAQQI 
 
Mollanın da yolu düşdü hamama, 
Ona məhəl qoyan olmadı amma. 
Kimdir sayan axı nimdaş geyəni? 
Verdilər Mollaya cırıq fitəni. 
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Molla danışmadı, dözüm göstərdi, 
Çıxanda pulu da çox artıq verdi. 
Hamamçı utandi belə səxadan, 
O üzrxahlıq etdi xeyli Molladan. 
Bir az müddət keçdi bu əhvalatdan, 
Molla yenə yolun saldı buradan. 
Pişvaz elədilər ədəb-ərkanla, 
Guya şah gəlmişdi, vəzir-əyanla. 
Əl-ayaq etdilər hətta təlaşla, 
Elədilər qulluq can ilə, başla.  
Bu dəfə az verdi Molla pulunu, 
Çox təəccüb etdilər görəndə bunu. 
Halını pozmadı Molla qətiyyən, 
Verdi onlara da ibrətli dərsdən. 
Dedi: əvvəl hörmət görmədim sizdən, 
İndisə razıyam xidmətinizdən. 
Əvvəl çox vermişdim, indi vermirəm, 
Haqq çatıb yerinə, gözəl bilirəm. 
Siz də itirməyin hesabı, haqqı, 
O, bunun haqqıdı, bu, onun haqqı. 

 
 

QARĞA VAR, QUŞ NƏDIR ADAMA CUMUR 
 

Teymurləng qedərkən bir gün şikara, 
Mollanı da dəvət elədi ora. 
Qarğa qətirmişdi Molla gələndə, 
Əmir qəh-qəh çəkdi bunu görəndə: 
- Molla, bu qarğa ki şikar eyləmir, 
Onu gətirməkdə məqsədin nədir? 
-Qarğa şikar edir lap yaxşısından, 
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Heç də geri qalmır o, qızılquşdan. 
Desəm pis oluram, deməsəm olmur, 
Qarğa var, quş nədir adama cumur. 
Sübut nəyə lazım gözü görənə, 
Bir yaxşı-yaxşı bax, öz yan-yörənə. 

 
                      

ƏMİR, BİL QƏBİRDİR AXIR MƏNZİLİN 
 

İbrətdir, ayıldır çox insanları, 
Mollanın qəribə əhvalatları. 
Şaftalıyla bağlı əhvalat da var, 
Nəzmə çəkək, qulaq verən tapılar: 
Teymurləng buyurdu işə Mollanı, 
Apar otağıma qoy şaftalını. 
Ancaq səhər onu qınadı Teymur: 
-Molla, sənə bir iş tapşırmaq olmur. 
Əmanət vermişdim, onu neylədin? 
Sözünü unudur Molla Nəsrəddin? 
- Qoydum hara dedin mən şaftalını, 
Sən hələ tanımırsan öz otağını? 
Gəl gedək göstərim - buyurdu ona, 
Apardı Teymuru düz qəbristana. 
- Dünyanı sən tutub durmayacaqsan, 
Həmişə də padşah olmayacaqsan. 
Əmir, bil, qəbirdir axır mənzilin, 
Xaraba qoymasın onu əməlin. 
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MƏN SƏNƏ DÖZÜRƏM, SƏN DƏ Kİ MƏNƏ 
 

Molla arvadına bir gün söylədi: 
-Arvad, o dünyada kef bizimlədi. 
Hökmən gedəcəyik sənlə cənnətə, 
Orda çatacağıq biz səadətə. 
-Sən nədən bilirsən bunu, ay kişi? 
Sənə əyan yoxsa Allahın işi? 
-Nədən biləcəyəm, bu ki, aşikar - 
Görmürsənmi bizdə nə sir-sifət var? 
Mən sənə dözürəm, sən də ki mənə, 
Cənnətdir mükafat səbir edənə. 

 
QURTULMAZ  TƏKCƏ  QAZIDAN 

 
Tərslikdən Mollanın inəyi itdi, 
Düşüb küçələrə yazıq car çəkdi: 
-Qorxum yoxdur mənim inək sarıdan, 
Rast gəlsə qurtulmaz təkcə qazıdan. 
-Molla, qorxuludur qazı bu qədər? 
-Mən ona bələdəm, demirəm hədər. 
-Qazı qanunlardan "əlçək deyəcək", 
İnəyi özünə halal edəcək. 
 
EHTİYAC YOX  SÜBUTA-ZADA 

 
Dedilər Mollaya çoxdu savadın, 
Kişinin sayı çox, yoxsa arvadın? 
-Əlbəttə, arvadlar çoxdu dünyada, 
Bunda ehtiyac yox sübuta-zada. 
Arvad tək bəzənən azmı kişilər? 
Arvad cərgəsində arvad kimilər. 
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DƏRHAL  TƏRLƏYƏR 

 
Bir gün xəsis bir tacir arvadı, 
Dedi - dadıma yet, Molla, amandı! 
Kişim üç gündür ki, yanır təndir tək, 
Ancaq ki, tərləmir, ona əncam çək. 
-Bələdəm ərinin xasiyyətinə, 
Bircə dərman vardır onun dərdinə. 
Axtarıb pulunu sən gətir ələ, 
Sonra da gözünün önündə xərclə. 
Elə bil canını Əzrayıl alar, 
Dərhal tərləyərək ayağa durar. 

 
BÖYÜK Kİ DEYİLDİR ADİ DƏVƏDƏN 

 
Söhbət salınmışdı gəlib-gedəndən, 
Söz düşdü Teymurun böyüklüyündən. 
Başlayıb o ki var tərif dedilər, 
Teymur tək dünyada kim ola bilər? 
Anası doğubdur, bu fatehi tək, 
Beləsi cahana heç gəlməyəcək. 
Tərslikdən ordaydı Molla Nəsrəddin, 
Gördü həddi keçib ucuz tərifin. 
Dedi ki, çox basıb-bağlamayın siz, 
Teymuru göylərə qaldırmayın siz. 
O böyük olsa da gəlib-gedəndən, 
Böyük ki deyildir adi dəvədən? 
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SUYLA GƏLƏN SUYLA DA GEDƏR 
 

Molla ilə qonşu bir südçü vardı, 
Onda nə bir insaf, nə mürvət vardı. 
Su qatırdı hər satdıqca südünə, 
Halal-haram görünmürdü gözünə. 
Dinləmirdi barı bir nəsihəti, 
Əl çəkmirdi əyri işindən qəti. 
Bir gün dərələrədən böyük sel gəldi, 
Qoyunlar qərq oldu, südçü dincəldi. 
Molla görüb onu çaşqın və qəmgin, 
Sordu bu nə halət, batıbdı gəmin? 
Kişi dedi - Molla, eşitməyibsən? 
Qoyunlar qırılıb o güclü seldən. 
-Qonşu, bu təlaşın hədərdir, hədər, 
Bil ki, suyla gələn, suyla da gedər. 
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III HİSSƏ 
 
 
 

BƏHLUL DANƏNDƏ NƏSİHƏTLƏRİ 
 

 

 
 

Dərsimi almışam mən dəlilərdən, 
Öyrənmişəm nəyi seçim nələrdən.
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ALLAH DEYİLSƏNSƏ... 
 
Harun əyləşmişdi uca taxtında, 
Hamı müntəzirdi şah qabağında. 
Vüqarla yetişdi Bəhlul Danəndə, 
Çox üzlər saraldı o dillənəndə: 
-Aşağı düş, Allah, sözüm var sənə, 
-Mən Allah deyiləm, nə cürət mənə? 
-Allah deyilsənsə, aşağı düş sən, 
Adam tək xəbər tut xalq dərd-sərindən. 
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SUS, HARUN ADINI İTLƏR EŞİDƏR 
 

Odur çəmənlikdə uzanıb Bəhlul, 
Yenə fikirləşir, suallar məchul... 
Yetişdi xəlifə adamı bu an, 
Dedi: gətirmişəm Harun payından. 
Çox dadlı bir xörək göndərib sənə, 
Sən də gəl şadlıq ver bu gün mədənə. 
Bəhlul buyurdu ki, apar itlərə, 
Harunun yeməyi haram bizlərə. 
Kişinin gözləri tam həlqələndi, 
Dedi- nə imtina, Harun yeyəndi. 
-Sus, Harun adını itlər eşidər, 
Onlar da yeməkdən imtina edər. 
 

HAMI MƏNİMDİR 
 

Bir gün iki nəfər dava edirdi, 
Torpaq üstündə bir- birini didirdi. 
O deyir - mənimdir, bu deyir - mənim, 
Bu deyir - mənimdir, o deyir - mənim. 
Vaxtında çatdırdı Bəhlul özünü, 
Torpaqdan soruşaq - dedi düzünü. 
Əyilib torpağa onu dinlədi, 
Sonrasa onlara belə söylədi. 
Qardaşlar, dalaşmaq əbəsmiş, əbəs 
Yetişdi torpaqdan qulağıma səs: 
-İbrət almadınız gəlib-gedəndən? 
Torpaq qalmayıbmı hər şux bədəndən? 
Çatdır insanlara, nəsihətimdir: 
-Heç kəsin deyiləm, hamı mənimdir. 
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HƏR HEYVAN ASILIB ÖZ  AYAĞINDAN 

 
Bəhlul öz əsrinin danəndəsiydi, 
İmam Cəfər Sadiq tələbəsiydi. 
Daim düşünərdi, gülmək bilməzdi, 
Fani mətahlara könül verməzdi. 
Bir gün o, bazarda ucadan güldü, 
Xalqa bir hay düşdü, hamı töküldü. 
Haruna bu xəbər yetişdi dərhal, 
Çağırdı Bəhlulu, verdi o sual. 
-Nə xeyir xəbərdir, hardan doğdu gün? 
Sən gülən deyilsən, nə əcəb güldün? 
Dedi - ibrət aldım ət dükanından, 
Hər heyvan asılıb öz ayağından. 
Demək, cavabdehdir hər kəs özünə, 
Harun, vuracaqsan bir gün dizinə. 
Günahda şərik döy qardaş qardaşa. 
Tək cavab verəcən bunu düş başa. 

 
BİRİ RƏHMƏTLİKDİR, BİRİ LƏNƏTLİK 

 
Bəhluldan sordular: haradan belə? 
Ölü basdırmaqdan gəlirəm - dedi. 
Birini basdırdıq, ikisi qaldı. 
-Ay Bəhlul, mənası qaranlıq qaldı. 
Basdırdıq bədəni - fani olanı, 
Xeyiri - şərisə burda qalanı. 
Adıyla yanaşı gedər həmşəlik, 
Biri rəhmətlikdir, biri lənətlik. 
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DƏRSİMİ  ALMIŞAM  MƏN DƏLİLƏRDƏN 
 

Bəhluldan sordular - kimdir ustadın? 
Kimdən sən mükəmməl belə dərs aldın? 
-Dərsimi almışam mən dəlilərdən, 
Öyrənmişəm nəyi seçim nələrdən. 
Onlar gedən yolu tərsinə getdim, 
Onlar etdiyini heç vaxt etmədim. 
Nəyi etmirlərsə, mən etdim onu, 
Beləcə düz getdim Haqqın yolunu. 
  

ƏGƏR  SALAMATSAN, ÖZÜNÜ 
GÖSTƏR 

 
Bəhlul şəhərinə göz gəzdirirdi, 
Harun ölüb yəqin - o söylənirdi. 
Darğalar bir anda qamarladılar, 
Harunun yanına tez apardılar. 
-Budur qarışdıran şəhərimizi, 
Car çəkir - can quşu tərk edib sizi. 
-Bəhlul, nə güdürsən belə deməkdə? 
Məni salim ikən ölü bilməkdə. 
-Haradan bilək ki, sən sağsan, Harun? 
Xalqa zülm eyləyir sənin məmurun. 
Əgər salamatsan, özünü göstər, 
Yoxsa, bu danışıq hədərdir, hədər. 
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MƏNSİZ DƏ  ORAYA  BİR  GÖZ  
QOYAN  VAR 

 
Harun dedi: Bəhlul, gəzmə bekara, 
Səni təyin etdim darğa bazara. 
Haqqpərəstsən, sən kimisi, de, hanı? 
Bazarda da yarat qanun-qaydanı. 
Bəhlul buna canla-başla girişdi, 
Bilirdi el üçün bu vacib işdi. 
Ancaq çox çəkmədi baş verdi bir iş, 
Hər şeyə son qoydu belə bir giriş. 
Gözünə sataşdı ət çəkən qəssab, 
Uşağı aldatdı bu könlü xərab. 
Tərəzidə vurdu yarım kirvəngə. 
Bəhlul nə dərs versin bu pəzəvəngə? 
Bu an bir iş oldu - vallah, heyrətdi! 
Zamanlar keçsə də bizə ibrətdi! 
Bir it atılaraq cəld qapdı budu, 
Haramdan qazancın çıxarı budu! 
Bazara getmədi Bəhlul o gündən, 
Darğalığı uzaq etdi özündən. 
Haruna da hazır idi cavabı, 
Gərək o da götürəydi hesabı. 
Dedi ki, mənsiz də bazar keçinər, 
İbrət anlayana ibrət bilinər. 
Mənsiz də oraya bir göz qoyan var, 
Haqqı öz yerinə dəqiq qoyan var. 
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ƏDALƏTSİZ BİLMƏ  ALLAH-TƏALANI 
 

Harun fəxarətlə sinəyə döydü, 
Oxucum, özünü öydü, ha öydü: 
-Gecə-gündüz mənə dua eyləyin, 
Qədir-qiymətimi yaxşıca bilin. 
Vəba tək bir bəla hər yanda vardır, 
Mənim sayəmdəsə sizdən kənardır. 
Bəhlul dözəmmədi, durdu nə durdu! 
Harunun ağzından layiqli vurdu: 
Harun, sən tək bəla bizlərə bəsdir, 
Xalqa qalan təkcə quru nəfəsdir. 
Ədalətsiz bilmə Allah - Təalanı, 
Ölkəyə göndərməz qoşa bəlanı. 
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VURMAYIB ÖYÜDÜ QULAQARDINA 
 
Toya dəvət etdi Harun Bəhlulu, 
Dedi - həm gətirsin aqil dostunu. 
Məclis faydalansın gözəl söhbətdən, 
Qəlblər qoy dirilsin hər nəsihətdən. 
Yetişdi vüqarla Bəhlul Danəndə, 
Əllər üzdə qaldı onu görəndə. 
Gətirmişdi xələt insan kəlləsi, 
Toyda xoş gələrmi, sizcə, beləsi? 
Bəhlulsa sakitcə sözə başladı, 
Yenə işıq saçdı, hikmət payladı. 
Demədizmi gətir aqil özünlə? 
Aqildir, müdrikdir, məncə, bu kəllə. 
Mən torpaq tökdümsə neçə kəllədən, 
Töküldü hamısı digər tərəfdən. 
Bundan tökülmədi bircə ovuc da, 
Bizlərə kitablıq bir dərs var burda. 
Demək, nə eşidib saxlayıb yadda, 
Hikməti sırğa tək asıb qulaqda. 
Götürüb nə layiq insan adına, 
Vurmayıb öyüdü qulaqardına. 
Demək, ibrət alıb hər nişanədən, 
Bu da bir ibrətdir bu Danəndədən. 
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