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        r e d a k t o r d a n 

 

        ONUN MƏNALI DÜNYASI 

 

Qarşınızda böyük insan iradəsinin məhsulu olan bir kitab var. 80 yaşlı 

ixtiyar, Əli Vəlioğlunun “Mənim mənalı dünyam” kitabı, - aforizmlər, 

müşahidələr və gündəlik notlar toplusu. Bir ömrün zərrələrindən yaranmış, 

dama dama gölə çevrilmiş mozaik tablosu. Hələ gənclik yaşlarından, ucqar, sərt 

iqlimli Nüvədi kəndində yaşadığı, müəllimlik etdiyi zamanlarda, dünyanın dahi 

yazıçılarının əsərlərindən təsirlənərək özü də dahiyanə bir əsər yaratmağı 

qarşısına məqsəd qoyan və həyatın keşməkeşli yollarında bir an olsun bu 

hədəfdən yayınmayan, daim axtaran, həyatı öyrənən və oradan tapdıqlarını 

kağıza köçürən, bu ali məqsədin işığında ömrün qarlı zirvəsinə çatan bir insanın 

8 mindən artıq deyiminin toplandığı bir kitab. Öz ifadəsi ilə desək: müəllif 

“taleyin qaranlıq səhifələrini yaşadıqca oxumuş” və oxuduqlarını kağıza 

köçürtməyi bacarmışdır. Kitabı qiymətli edən səbəblərdən biri, yaxın tariximizin 

mənzərəsini bir insanın taleyində əks etdirməsindədir. Kitabda yer almış hər bir 

fikir, - necə deyilməsindən asılı olmayaraq, - 70, 80, 90 və daha sonrakı illərin 

əhval-ruhiyyəsini özündə daşıyır. Buradakı notlar, ola bilsin, müəllifin məişət 

həyatından qaynaqlanan hansısa bir ovqatını ifadə edir, lakin yazarın sadəliyi və 

səmimiliyi, öz duyğu və düşüncələrini tam çılpaqlığı ilə, birbaşa yaza bilməsi 

sayəsində oxucu artıq keçmiş olan o günlə kontakt yarada bilir, onları yazan 

adamın ümidsizsə ümidsiz, sevincliysə sevincli halını görə bilirik, dolayısıyla o 

zamanın nəbzini tuta bilirik. Notlar ilbəil irəlilədikcə oxucu dəyişən zamanı, baş 

verən tarixi hadisələri, sovet sisteminin sərt üzünü, Qarabağ hadisələrini, xalq 

hərəkatını, köçkünlük həyatını və s. xroniki ardıcıllıqla izləyə bilir. Bu tarixi 

hadisələrin fonunda yazarın zaman zaman bədbinliyə qapıldığını, uzun illər 

xəstəliklə apardığı mübarizəni, bəzən bir mütəfəkkir kimi uzaqgörənliyini, bəzən 

də bir şair kimi sarı simə toxunduğunu, hər dəfə il tamamlananda qarlı bir dağ 

zirvəsini çətinliklə aşmış kimi yeni gələn ili necə ağrıyla qarşıladığını müşahidə 

edirik. Əli Vəlioğlunun timsalında, həyatda qarşısına böyük məqsədlər qoyan və 

nə qədər çətinliklərlə qarşılaşsa da bu ali məqsədə gedən yoldan sapmayan, 

mənəvi bütövlüyünü pozmadan ona doğru addım addım irəliləyən nadir bir 

insanı görürük. Onun dünyası mənalıdır, “Mənim mənalı dünyam” kitabının hər 

cümləsi buna şahidlik edir.     
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DƏRDDƏN DƏRİLƏN DEYİMLƏR 

 

Dərd – insanın iç dünyasında yatmış vulkana bənzəyir... nə vaxtsa 

oyanacağı, kükrəyə, püskürə biləcəyi şübhə doğurmur... Sakitləşəcəyinə güman 

isə zamana möhtacdır...  

Belə bir deyim də var: sevinci paylaşdıqca çoxalar, dərdi, qəmi bölüşdükcə 

azalar. Bəzən insan dərdini azaltmaq, sozaltmaq, daxilən yüngülləşmək üçün 

onu dostları, yaxınları və ya tanımadığı oxucuları ilə bölüşür... Bəzən də bunun 

əksi olur, kədərini, ağrılarını tək özü daşımaq üçün Füzulisayağı “dərd əlindən 

dağə çıx”ır, tənhalığa, ucalığa, bəyazlığa can atır, meyllənir.  

Şəxsi kədər hər bir fərd üçün mübhəm, örtülü sayılsa da, ictimai dərdin, 

bəşəri ağrının ünvanı cəmiyyət, onun hər bir üzvüdür. Ümummilli kədərin 

hədəfi vahid olur, onun fəlsəfi anlamında insanları sıx birləşdirmək, eyni 

məcraya yönəltmək imkanları daha genişdir.  

Bu baxımdan şair, publisist, düşüncə adamı Əli Vəlioğlunun müdrik kəlam-

larında, hikmətli deyimlərində, bütövlükdə isə yaradıcılığında ictimai dərd zərif 

bir xətt, incə, duyğusal cizgi təşkil etsə də, dərin mənaya, tutumlu mündəricəyə 

və unudulmaz təsir gücünə malikdir.   

Qərbi  Azərbaycanın  Mehri  bölgəsinin  Nüvədi  kəndindən olan müəllifin 

həyat təcrübəsi, şəxsi müşahidələri əsasında qələmə aldığı “Vətən  boyda  dərd  

göyərtdim, qəm yedim” (2004) adlı kitabında və digər araya-ərsəyə gətirdiyi 

əsərlərində ictimai kədərin fəlsəfəsinə, örtülü qatlarına işıq salması, insanları 

qəlbində əkib göyərtdiyi “Vətən boyda dərd”in cazibəsində saxlamağı, düşün-

dürməyi, zülmə, zalıma, ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı qəzəb qılıncını 

ovxarlamağı bacarması yazıçı, qələm əhli üçün böyük məziyyətlərdən sayılır.  

Əli Vəlioğlu ziddiyyətlərlə zəngin, fırtınaların, tufanların kükrədiyi “qırmızı 

qaranlıqlar” (Ə.Hüseynzadə) mühitinin, böyük həyat məktəbinin yetirməsidir. O 

Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU-da) filoloji təhsil alıb, müəllim, 

jurnalist taleyi yaşayıb. Müxtəlif vaxtlarda “Mənim dan ulduzum” (1985), “Qə-

zəllər” (1997), “Ömrümüzə  düşən işıq” (2001), “Halal  çörək” (1997), “Bu  min-

valla  dünya  belə qalammaz” (1997), “Mənim  dünyam” (1993), “Mənim  mənalı  

dünyam” (2011), “Ağıl  dəryasından  incilər” (1997), “Məndən elə qalanlar” 

(2012), “Göylərə yazmışam şikayətimi” (2013), “Zirvələrdə imzam var” (2017) 

və digər ədəbi-bədii kitabları ilə oxucu görüşünə gedib. Fikir, düşüncə həmkar-

larıyla sevincini, kədərini paylaşıb... Bu yollarda ümummilli dərdi dərindən dərk 
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edən həmdərd də tapıb, dərdə arxa çevirənləri, dərdi şouya çevirənləri də 

görüb... Sözdən-sözə, kitabdan-kitaba qanadladıqca, ucaldıqca məna dərinliyin-

dən müdrikliyin zirvəsinə doğru mücadilə yolu seçib. Hikmətli düşüncələri, də-

yərli deyimləri bərkə-boşa düşüb, həyatın sərt sınaqlarından üzüağ çıxıb, cəsa-

rətlə vurğulamaq olar ki, yaşamaq haqqı qazanıb. Müəllifin mənalı dünyasının 

həyat mayakına, mənəviyyat sarayının çil-çırağına bənzəyən bu deyimləri 

oxuculara təqdim edilən kitabda etik və estetik çəkisini müəyyənləşdirmək 

mümkünsüz olsa da, kəmiyyət etibarilə miqdarı səkkiz mindən çoxdur. Obrazlı 

biçimdə, lakonik deyim tərzində ifadə olunan fəlsəfi düşüncələr uzun onilliklərin 

yadigarı olduğu üçün yarandığı dövrün hadisə, əlamət və keyfiyyət cizgilərini 

özündə ehtiva edir, qoruyub yaşadır. Zaman-zaman cilalanmış, çağdaş mühit-

imizdə müstəsna aktuallıq kəsb edən deyimlərdə yığcamlıq, konkretlik, poetiklik 

və müdriklik aparıcı missiya daşıyır. Buradakı düşüncə axınını mövzu məcrasın-

da nəzərdən keçirsək aydın görünəcək ki, Azərbaycan sevgisi, vətən dərdi üst 

qatda, ön sıradadır. Əli Vəlioğlu ömyünü, həyatını sərf etdiyi idealdan, məram-

dan söz deyəndə açıq vurğulayır: “Mən  bütöv  ömrümü  imperiyalar ağzında 

çeynənən, didilən - bütöv olmayan Bütöv Azərbaycanımın  dərdinə  həsr  

etmişəm.”  

Kitabı vərəqlədikcə söylənən sözün səmimiyyətinə inanmaya bilmirsən. 

Müəllifin ən böyük, ən ağrılı dərdinin vətən olduğunu onun digər fikir və düşün-

cələrində də müşahidə etmək olur: “Mənim  ən  böyük  dərdim  itirilmiş, müs-

təmləkələrə  parçalanıb  varlığını  təsdiq  edə bilməyən  Azərbaycan  dərdidir.” 

Əli Vəlioğlu etiraf edir ki, “Bir tum kimi qəlbimə düşmüş Vətən  sevgimdən 

Vətən dərdləri göyərdi.”  

Doğrudan da, dərdlərin kökündə, təməlində sevgi, məhəbbət çağlayır. 

Sevgidən su içməyən vətən dərdi göyərə bilməz. Başqa sözlə desək vətənini, 

millətini sevməyən onun sərvətlərini, nemətlərini özünə çəkməyə nail olsa da 

dərdlərini çəkməyə qadir deyil. Sərvət xəstəliyinə tutulanların millət dərdindən 

xəbəri olmaz. Mənsəbpərəstlərin Əli Vəlioğlunu dərdli görəndə verdiyi suallara 

kitab müəllifinin cavabı ibrətamiz olduğu qədər də məntiqlidir: “Deyirlər,  niyə  

bu  qədər  Vətən  dərdlərindən  dilxorsan? Məgər  mənim  gözümü  var-dövlət  

bağayıb  ki, Vətənin  dərd-sərini  vecimə  almayım?!” 

Vətən və sərvət. İnsanın mənəvi keyfiyyətləri, əxlaqi dəyərləri vətənə və 

sərvətə münasibətdə üzə çıxır. Tarixdə o şəxsiyyətlər yaşayır ki, vətənin 

sərvətini millətin tərəqqisinə sərf etməyi, həyatını müqəddəs idealların 
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gerçəkləşməsinə yönəltməyi bacarır. Əli Vəlioğlunun müdrik deyimlərində 

ölməzlik qazanmağın dəqiq ünvanı göstərilir. O bir kəlamında açıq deyir: 

“Deyəsən,  taleyim əlimə  qələm, ürəyimə Vətən, millət, dil dərdi  verməklə  

mənə  ölməzlik  qazandırmaq istəyindədir.”  

Ədib bu düşüncələri ilə “Vətən, millət, dil” dərdinin cəmiyyətin əlifba kitabı-

na yazılacaq qədər önəmli mahiyyətini qabartmaqla yanaşı əhəmiyyətinə və ak-

tuallığına diqqət çəkmiş, nəinki bugünkü, hətta gələcək nəsillərin birgə muğayat 

olacağı amalları, qayələri, məramları böyük uzaqgörənliklə nişan vermişdir.  

Yaradıcılıq vətən yanğısını söndürmür, azaltmır, əksinə onu geniş miqyasda 

yayır, daha da alovlandırır. Piltəsi sevgidən qəm (nəm) çəkən yanğının qarşısının 

alınmasında qələm də, fırça da, tişə də acizdir... Yazıçı gözəl deyib: “Eşqimizi, 

dərdimizi  qələmə, fırçaya, tişəyə, rənglərə, səslərə, saza, neyə, tara, kamana  

açdıq. Nə  sönə  bildik, nə  də  eşqimiz, dərdimiz  tükəndi.” 

Əli Vəlioğlunun başqa bir deyimində oxuyuruq: “Yaradıcılığım, poeziyam  

qəlbimin tumurcuqlamış dərdi, kədəri, əzabı, sevinci, həyəcanı, duyğusu, 

heyrətidir”... Ürəyin “tumurcuqlamış dərdi, kədəri” yaradıcılıq yolu ilə özünü 

daha təsirli, yaddaqalan, həzin duyğuların bükümündə, biçimdə büruzə verir. 

Yazarın poetik düşüncələri milyonların ovqatını əks etdirir, sözdə təcəllasını 

tapmayan hisslərin tərcümanına çevrilir.  

Ədibin digər bir deyimində bəşəri dərdin düzəlməzliyi giley predmetinə 

çevrilsə də, dözülməzlik probleminə çevrilmir. Qəlbinin və beyninin daimi 

qonağı haqqında yazır: “Dünyanın  və  bəşəriyyətin  düzəlməz  dərdlərini daşıya  

bilmək üçün, yükümü  fikirlərə, arzulara, xiffətlərə, qəzəblərə, kinlərə  çevirib 

beynimdə, ürəyimdə  daşıyıram.”  

Ürəkdə yer alan, daşınan “bəşəriyyətin düzəlməz dərdləri” əslində dünya-

nın səngimək bilməyən fəlakətləri, insanlığın faciəsidir. Həssas duyğuları, bəşəri 

hissləri ilə kainatın döyünən nəbzinə bağlanan yazıçının təbii və süni fəlakətlərə, 

ən uzaq ölkələrdə baş verən müharibələrə, qırğınlara görə keçirdiyi narahatlıq 

şübhəsiz ki, böyük qəlb sahibinin dünyaya cavabdehlik məramından qaynaqla-

nır. Əvvəlki düşüncələrinə bir az da aydınlıq gətirən ədib iç dünyası haqqında 

obrazlı ifadə tərzində yazır: “Canım  haqsızlıq  dünyasında sükuta qərq olmuş 

dar ağacıdır. Dünya qədər  dərdli  arzularımın, hisslərimin  hamısı  burada  edam  

olunur.”  

Qədim deyimlərdə də bəzən az danışan, qəmli-qüssəli görünən insanı dərd 

dağarcığı adlandırırdılar. Dərdlinin dərdini hər insan dərk edə bilməzdi. Bəzən 
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dünyada dərdli də özünə həmdərd axtarar, dərdini yalnız ona söyləyə bilərdi. 

Bəzən də dərd əhli, söz xiridarı tapılmayanda sirlər suya, quyuya söylənərmiş...  

Əli Vəlioğlunun elə deyimləri var ki, onları oxuyanda güman edirsən ki, ədib nə 

vaxtsa həmdərd həsrətini çəkəndə onun gözündə “Səkkiz - dərdləşən  sıfırlar” 

kimi görünürmüş. Və yaxud digər bir deyimdə: “Qatırı  söyüdə  bağlamışdılar. 

Onlar  sonsuzluqdan  doyunca  dərdləşdilər.” 

Bənzətmələr orijinal, maraqlı olmaqla yanaşı hər iki deyimdə dərdləşməyin 

özü də müsbət çalarda, nikbin ovqatda təqdim edilmişdir. Bəzən də müəllif 

gileylənərək nikbinliyinin səmimiyyətə söykənmədiyini acı-acı etiraf edir: 

“İçimdə çağlayan dərdlərdən bədbin görünməyim deyə, dünyaya özümü 

nikbinliyimlə  qızıl  suyuna  çəkilmiş  kimi  göstərirəm.”  

Burada müəllif nikbinliyinin dərd önündə “qızıl  suyuna  çəkilmiş” parıltı 

effektini yaratmaqdan daha çox cəmiyyətdə dərd əhlinin nadirəyə çevrilməsinə 

işarə edilməklə yanaşı, mövcud ağrının, kədərin bəşəriliyi, qloballığı diqqətə 

çatdırılmaq üçün kontrast yaratmaq yolu ilə qabardılmışdır.  

“Vətən, millət, dil  dərdi  qəlbimin  kiriməyən  ağrılarıdır” – deyən Əli 

Vəlioğlunun fikrincə dünyada həllini tapan dərdlərlə yanaşı əbədi dərdlər də 

mövcuddur. Belə dərdləri üç qismə ayıran ədib yazır: “Zalımın zülmü, həqiqətin  

yanğılı  sükutu, acizin lallığı  bəşərin  əbədi  dərdi  olaraq  qalacaq.” 

Müdrik deyimlərində, hikmətli kəlamlarında cəmiyyətdəki ziddiyyətlərin 

mahiyyətinə, məğzinə toxunan, onlara cazibədar ifadə tərzində, poetik üslubda 

aydınlıq gətirən ədib haqlı olaraq bildirirdi ki, bütün zamanlarda “Dərdin ağır 

ucu vicdanlının üzərinə düşür.” Taleyinə yazılmış vətən, millət ağrılarını ziyalı 

ləyaqəti ilə yaşıyan və daşıyan Əli Vəlioğlunun yaradıcılığında dərd, kədər milli 

və bəşəri mahiyyət daşıdığı üçün nikbin əhval-ruhiyyə, dərin məna və fəlsəfi 

məzmun kəsb edir...  

Ədibin bu kitabda toplanmış, uzun illərin axtarışları nəticəsində araya-

ərsəyə gətirilmiş kəlamlar içərisində insan, şəxsiyyət, cəmiyyət, azadlıq, millət, 

torpaq, həqiqət, hikmət, ədalət, mənəviyyat, inam, dostluq və s. mövzularda 

həyat təcrübəsindən süzülüb gələn hikmətli düşüncələr, orijinal baxış tərzi yer 

alıb. Onların içərisindən yalnız vətən, millət ağrılı fikirlərə üz tutduq... Çünki bu 

müdrik deyimlər dərddən dərilmiş düşüncə salxımlarına bənzəyir...  

 

Asif Rüstəmli 

filologiya elmləri doktoru, professor 
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MƏNİM MƏNALI DÜNYAM 

                                O V Q A T     A Y Ə L Ə R İ 

 

 

1. Nöqtə cümlənin bitmis ömrünün məzarıdır. 

2. Arzu insan həyatının sükan çarxıdır. 

3. Arzu yaşamaq deməkdir. Arzusuz adam – qurumuş ağac. 

4.  Ölüm labüddür. Adını yaşatmaq istəyən hər kəs yaxşı əməlləriylə Vətənə, 

bəşəriyyətə faydalı xidmət göstərsin. 

5. Həyat tələsdirdiyi üçün tələsirəm, çünki ömür gözləmir. 

6. Həyat ona görə qiymətlidir ki, o sənin ömründür. 

7. Gələn günlər ömrün qazancı, ötən günlər ömür niskildir. 

8. İnsan ömrü hadisələr silsiləsidir. 

9. Ədalət dil açanda adamın dostları çoxalır.  

10. Pulsuz adam qış sazağı kimi dağlayıcıdır. Adamlar bu sazağa dözümsüz 

olurlar. 

11. Pul adamı gözəlləşdirə bildiyi kimi, çirkinləşdirə də bilir. 

12. Xarici gözəllik səhər şəbnəmidirsə, daxili gözəllik neysan yağışıdır. 

13. Tamah insanı uçurum başında saxlayan əyləcsiz bir maşındır. 

14. Həsrət və niskil insan ömrünü doğrayan qayçıdır. 

15. Sabahla ayaqlaşmayan əsər dövlətin tədavüldən çıxmış pulu kimidi. 

16. Tənbəl adam özünü döşək üstündə hiss edər, lakin bilməz ki, o, xəstə 

yatağına bağlanıb. 

17. Zəhmətsiz gəlirin yoxdur qədri, 

 Gülü qönçə dərsən olmaz ətri. 

18. Paxıllıq gicitkəndən tikilmiş elə bir paltardı ki hər kəsi daima dalayır. 

19. Həyat insanın ən qiymətli və ömürlük yeganə varıdır. Ulu Allah yaratdığı 

insanı mikro Allah yaratmışdı.İnsan çalışmalıdır ki, yaradanına layıq olsun. 

20. Qələm fikrin qandalı, vərəq fikrin həbsxanasıdır. 

21. Bu dünya bir sərgidir. Dahilər, müdriklər bu sərginin şah əsərləri; bəşəriyyət 

tamaşaçılarıdır. 
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22. Estetik və bədii zövq insanın mənəvi qidasıdır. O, insana şən və gümrahlıq 

gətirir. 

23. Ailədə körpə suçəkən kağızına bənzəyir. Tərbiyə elə qurulmalıdır ki, 

suçəkənə ləkə düşməsin. 

24. Pul dedi: Məndə Yerin cazibə quvvəsi var. 

25. Mübaliğə olsa da, mənə lazımı qədər pul verin, ayı Yerə daşıyım. 

26. Qısqanclıq elə bir həbdir ki bu həbi qəbul edən can həmişə əzabda olur. 

27. Qanun böyüklər üçün mumdur, istədikləri tərəfə asanlıqla əyə bilirlər. 

28. Həyat bir dəyirman, insanlar bu dəyirmanın buğdasıdır. 

29. Ən ədalətli adam həqiqəti qoruyan, etirafı bacaranlardır. 

30. Hər kəs insaniyyətlikdə şahmatda fikirləşdiyi qədər fikirləşsəydi, yəqin ki 

qanun məcəlləsi yazılmazdı. 

31. Həyat ona görə qiymətlidir ki, səni bu həyatdan əbədilik ayıracaq bir ölüm 

kabusu var. 

32. Əmək– həyat pilləkəni. 

33. Zəhmətdir insanı daim yaşadan. 

34. İnsan yaşamaq üçün hər gun bir həb qəbul edir. O, əməkdir. 

35. Zəhmətsiz adamın adi qalmaz. 

36. İnsan həyatdan bir şey aparmaq üçün yox, bir ad, bir iz qoyub getmək üçün 

yaranmışdı. 

37. Allah insanı yaratdı, insan Allahı kəşf etdi. 

38. Həyat insana yox, insan həyata xidmət etməlidir. 

39. Uşaqların oynamaq, gənclərin eşq, qocaların dünya sevgisi. 

40. Uşaqlar yetim qalmaqdan, qocalar ölümdən qorxurlar. 

41. Gözəl şerin dəyəri şah sarayından qiymətlidir. O. əsrlərin tufaninda yerlə 

yeksan olur, lakin gözəl şer əsrlərin dəyərli malı kimi yaşayır. 

42. Elm, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat xalqın əvəzsiz, tükənməz əsl 

xəzinəsidir. 

43. Ən acgöz adam müharibə törədəndir. 

44. Həyatdan böyük, istedadlı hipnoz tanımıram. 

45. Həyatın özü əsl illuziyadır. 

46. Mən insanlığa xidmət edən bütün dinlərin əhliyəm. 

47. Nabələd adam düşdüyü mühitin quludur. 

48. Sevgi yeni həyatın açarıdır. 

49. Sevgisiz qurulan ailənin davası əskik olmaz. 
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50. Həyat sükan çarxı deyildir ki, istədiyin tərəfə çevirəsən. 

51. Valideyn özündən çox övladı haqda düşünür. 

52. Övlad şam, ata-ana bu şamın başına dolanan pərvanədir. 

53. Yuxu ölümün kölgəsidir. 

54. İstedad sahibi öz sənətinin qulu olmalıdır ki, şöhrət zirvəsinə ucala bilsin. 

55. Yoxsulun pulu da sözü kimi kəsərsiz olur. 

56. Yoxsulun pulunun dəyər qiyməti – “Ver qatığa sürt başına”dır. 

57. Kitab kainat biliklərinin açarı, zəkanın qida mənbəyidir. 

58. Uşaq ailəsinin güzgüsüdür. 

59. Ehtiras məhəbbətə çevrildikdən sonra sevgi yaranır. 

60. Elmin, incəsənətin tərəqqi etdiyi zamanlarda da avamlar olur. 

61. Məsuliyyət hissi adamı gözəlləşdirir. 

62. Ədalət olmayan yerdən üfunət gələr. 

63. Həyatda sevinc və xoşbəxtlikdən böyük simfoniya tanımıram. 

64. Ədəbi yaradıcılığım mənə xoş gəldiyi kimi, hamıya xoş gəlsəydi bəşəriyyətə 

borclu qalmadığımı düşünərdim. 

65. Paxıllıq çox şeyı boğa bilsə də, yaradıcılıq qarşısında acizdir. 

66. Ölüm insanla qoşa yaşayan fikir əzabıdır. 

67. Mənliksiz adam, ya it yalağında ayran artığı. 

68. Ümidimizi gələcəyin ilgəyindən asmışıq. 

69. Hər adam öz ağlının quludur. 

70. Tamah insanı özünə qul götürüb. 

71. Zəhmət olan yerdə aclıq olmaz. 

72. Gözəlliyin məhək daşı əxlaqdır. 

73. Gecə insanların istirahət və abır yorğanıdır. 

74. Dostlu adam günəşli gündüzə, dostsuz adam zülmətli gecəyə bənzəyir. 

75. Mübahisə doğurmayan yenilik yenilik deyil, o mövcuddur. 

76. Yenilik köhnəliyin inkarıdır. 

77. Yaxşılıq pisliyi, pislik yaxşılığı yarada bilməz. 

78. Gənclik ömrümüzün tacıdır. 

79. Hər ağır zəhmətdən rahatlıq doğur, uzun istirahətdən sonra qıtlıq başlayır. 

80. Ölüm olmasaydı insanlar həyatı bu qədər böyük məhəbbətlə sevməzdilər. 

81. Uşaq ərlə arvadı boşanmaqdan qoruyan silahdır. 

82. Forslu- iddialılıq heç kimə, sadəlik böyük şəxsiyyətlərə yaraşır. 

83. Kasıbın, kölənin, sayılmayanın sadəliyi, onun əlavə bədbəxtliyidir. 
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84. Pəşid Behbudov Azərbaycan musiqi incəsənətinin paroludur. 

85. Raç Kapur dünya kinosunun əvəzsiz ulduzlarındandır. 

86. Əfsanəyə oxşar şey yeniliyin nəzəriyyəsidir. Onu praktikada axtarın. 

87. Hər əfsanədə bir yenilik var. 

88. İnsanlar milliyyətə görə yox, əqidələrə görə bölünməlidirlər. 

89. Ananın dəcəl körpə uşağına dediyi qarğışda da bir ana nəvazişi, bir ana 

qayğısı gizlənmişdir. 

90. Həyatı sevə bilməyən toyda ağlayan uşağa bənzəyir. 

91. İnsan bir ağac, xasiyyətləri onun meyvəsidir.  

92. Əsalətli, həyat gözəlliyinin vurğunu paxıl ola bilməz. 

93. Ünsiyyət dostluğun açarıdır. 

94. Təbiətdə sonsuz qədər sirlər, möcüzələr gizlənmişdir. 

95. Hamilə qadının dünyaya bəxş etdiyi körpə qədər ikinci bir qiymətli hədiyyə 

yoxdur. 

96. Kino və ədəbiyyatdakı cinayətkarlara qarşı, müəllifdən başqa, bütün 

tamaşacı və oxucular kəmhövsələ olurlar. 

97. Bekarçılıq mənim ən qorxulu düşmənimdir. 

98. Mühit insanın birinci tərbiyəçisidir. 

99. İstedad tərsüzlüdür. O, istedadsız sənətkara güzəştə getmir. 

100. Tale xasiyyətlərimizin böyük drijorudur. Sevinci, kədəri ilə oxudur. 

101. Cəmiyyətin ən böyük bəlası haqsızlıq üzərində köklənən hakim 

dövlətdir. 

102. Gülüş sevincin, göz yaşı kədərin məhsuludur. 

103. Yüksək vəzifəlilər kiçik adamlar qarşısında kar olurlar. 

104. Qələmin həyatı işlənib qurtarana qədərdir. 

105. Canımda ağrı olduqda sağlamlığın qədrini bilirəm. 

106. Müəllim gənc nəsilləri gələcəyə səsləyən qüvvədir. 

107. Yaxşılığı qanmayandan hörmət gözləmə. 

108. Ey mənim deyimlərim, sizə nə ad seçəcəyimi söyləyin mənə! – “MƏNİM 

MƏNALI DÜNYAM” – deyə bir pıçıltı eşidirəm. 
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1972 
 

109. Ağac kökləri ilə yerə, budaqları ilə günəşə bağlanıb. Mən isə ürəyimlə 

Vətənimə, fikirlərimlə millətimə, məhəbbətimlə dilimə bağlıyam. 

110. Yollar məni yordu – incidim, ucaltdı – qədrini bilmədim. 

111. Gecə sükuta qərq olmuşdu, mən isə bu sükutda, ey gözəl, səni anırdım. 

112. Ey insanlar, dünyada sizin xoşbəxtliyinizdən qiymətli bir şey varsa, 

söyləyin mənə. 

113. Budaqdan yarpaqlar qopub yerə düşdükcə pıçıldayırdı: – Sən də bir vaxt 

mənim kimi ömrünə əlvida deyəcəksən. 

114. Buludlar yaş tökdükcə: – Sənin itmiş gəncliyinə ağlayıram, – dedi. Mən isə: 

– Gəncliyimi övladlarıma bəxş etmişəm – söylədim. Bulud göz yaşlarını saxladı. 

115. Sənin nadinc məhəbbətin beynimə dolub bütün fikiflərimi hürküdür. 

116. Mən həyatın bütün gözəlliyini insanların xoşbəxtliyində görürəm. 

117. Mən çiçəklərin ləçəyində sənin gülüşlərini görürəm, ey gözəl. 

118. Sənin məhəbbətinin soyuqluğunu qış, mənim məhəbbətimi bahar təqlid 

edir. 

119. Qar yağdı sənin soyuq məhəbbətın yadıma düşdü. 

120. Tonqalda yanan ağacın parlaq alovunu gördükdə, çiçəkləri yadıma düşdü. 

121. Dünyanın gözəlliyi Məcnun və Leylilərin nakam məhəbbətləri ilə də 

zənginləşir. 

122. Hər xalq böyük ədibləri ilə ucalır. Kaş mən də böyük ədib olub Vətənimin, 

xalqımın şərəfini ucaldaydım. 

123.  Susadım, qabı acgözlüklə başıma çəkdim. Artığını yerə atdım.  

 Qulağıma bir səs gəldi: -Doymuşların peşəsi budur. 

124. Vətən, məni nə vaxt dindirsən, sözüm bu olacaq: – “Sevirəm səni!” 

125. Qar yağdı, saçımın ağlığı yadıma düşdü. 

126. Qazanda su qaynayırdı. Anamın məhəbbətini xatırladım. 

127. Gecəni sükut bürümüşdü, sanki kainatı məndən gizlədirmiş. 

128. Külək qapını hər döyəndə elə bilirəm atam əsasını qapıya söykəyir. 

129. Köklər budaqlara həyat verir, budaqlar da köklərə borclu qalmır. 

130. Deyirlər, hər adamın bir ulduzu var. Mən də hər axşam öz ulduzumu 

axtarıram. Hələ ki parıltısı gözümə dəymir. 

131. Canımda ağrı olduqda ölümü yaxından görürəm. 
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132. Gələn günlər yaşımı artırır. Ötən günlər ömrümdən qopub mənə yaş 

düzəldir. 

133. Gənclər məndən pay umurlar. Onlara can sağlığı, Vətən, dil sevgisi 

arzulayıram. 

134. Öz dibinə işıq salmayan şam hər tərəfi işıqlandırdıqca əriyirdi. 

Müəllimliyim yadıma düşdü. 

135. Tapmaca satdlar: - “Aləmi bəzər, özü lut gəzər? “Müəllimdir demək 

istəyirdim ki, “o, iynədir” – dedilər. 

136. Siz ey mənim sevimli şagirdlərim, sizi şahmat taxtasında fiqurlara, özümü 

bu fiqurların şahına bənzədirəm. Bəzən mən “şah” siz fiqurlarla qələbə də 

qazanıram, mat da oluram. 

137. Parta şagirdləri ucaldar, bıçaq yazıları ilə mükafatlanar. 

138. Rənglər də təbiətin bəstələdiyi lal musiqidir. Bahar bu rənglərlə öz 

musiqisini asanlıqla çalır. 

139. Şəhərlərdə ən hündür binalar, qüllələr insanların sevincinin və sonsuz 

arzularının təzahürüdür. 

140. Vəzifəli şəxslər özündən xırdalara həqarətlə baxırlar. Bu onların əxlaq 

göstəricisidir. 

 

1973 
 

141. Kiçik xalq da yetim uşaq kimidi. 

142. Qar ayaqlarım altında əzildikcə ömrümün həmin anının mahnısını oxuyur, 

arxada qalan ayaq izlərim bu mahnının notuna çevrilir. 

143. Ayna ləkəsizlikdən hər şeyi olduğu kimi göstərir. 

144. Qəlbim elə bir həssas musiqi alətidir ki, həyatın hər hansı yaxşı, ya pis 

hadisəsi toxunduqda, o öz həzin və kədərli mahnısını asanlıqa çalır. 

145. Mənin idealım Prometeydir. O, Allahdan odu oğurlayıb insanlara bəxş 

etmişdir. Mən də Allahın yerini bilsəydim ondan bəşəriyyət üçün xoşbəxtlik 

oğurlayardım. 

146. Qəlbi qocalara məhəbbətdən söz açmayın. Onlar doymuş məhlul 

kimidilər. 

147. Qızlar unutmayın, ən qiymətli cehiziniz ismətliniz, insanlığınızdır. 

148. Süpürgə təmizliyi sevər, lakin zibilsiz yaşaya bilməz. 
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149. İş görən öyünmədi, xeyirini görən müftəxor öyündü. 

150. Təbiət məni kədərli gördükdə öz sevincini məndən gizlətdi. 

151. Korlar dünyanın ən əzabkeşləridir. Əsalarını yerə döymələri talelərindən 

Allaha şikayətləridir. 

152. Əsa korun çırağıdır. 

153. Yaşımın müəyyən çağlarında həqiqət bildiyim bəzi işlərin sonradan səhv 

olduğunu anlayıram. Budur həyatın təlimi. 

154. Gözəl qızın baxışları ox kimi qəlbimə sancılır. Ağrı əvəzınə sevinc duyuram. 

155. Fikirlərim, əlimdə qələm, kağız gördükdə hürkməyin məndən. 

156. Şagirdlərim mənə gül bağışladılar, bu güllərdə onların məhəbbətlərinin 

ətrini duydum. 

157. Mənə deyilən bu qədər təriflər arasındakı kiçik bir tənqid bütün təriflərin 

keyfinə soğan doğradı. 

158. Bəzən usaq kimi oynamaq istəyirəm. Lakin yaşıma görə utanıram. 

159. Kəkliklərin gözəlliyinə marağımdan və sevdiyimdən elə hesab edirəm ki, 

kəkliklər yalnız bizim dağların quşudur. 

160. Toxum da torpaq altından yaşıl dilini çıxarıb Günəşdən işıq əmir. 

161. Onu rollarda həmişə kədərli görmüşəm, demə gülərüz imiş. 

162. Arvad aktyor ərinin səhnədə sevgilisinə xəyanət edəndən, qəlbi ərinə 

daha qızmır. 

163. O qız mənə xoş gəldi. Dedim bəs məhəbbətimi oğurlayıb. 

164. Tanrıquşu böcəyini uçurandan gözlərim intizarda qalıb. 

165. Maraqlıdir; adım gör üç “K” arasında özunə necə sığınacaq tapıb – k Ə k L 

İ k. Bəlkə buna görə bu quşu çox sevirəm. 

166. Gözlərimiz önündə həqiqət yanıb-yaxılsa da, dillər lal olur. 

167. Hər səhər böyük dağ, qarşısındakı kiçik təpədən kölgəsini yığır. Axşamlar 

isə kiçik tərə kölgəsini böyük dağın üstünə örtür.  

168. Günəş göydə bir məşəl kimi yanır. Bu onun həyata nur verən əməlləridir. 

169. Günəş göydə bir məşəl kimi yanır. Yoxsa orada da gəlin köçürürlər? 

170. İstedadlılıq məktəbi olsaydı ömrüm boyu orada oxuyardım. 

171. İşıqsız yaşaya bilmədiyim kimi, qaranlıqsız da yaşaya bilmirəm. 

172. Oxu sürətim küləyin kitab vərəqləməsi kimi olsaydı, dünyada oxumadığım 

kitab qalmazdı. 

173. Hər arzuma həmin an nail olsaydım, görən mən nə olardım? 
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174. Yuxudan gözümü ilk açan kimi pəncərəmdən baxıram görüm dünyam 

dəyişilməyib ki. 

175. Hər fikrimi dərhal yazmıram. Düşünürəm kimsə yazmış olar. 

176. Arzu qanadlı quş kimidir, istədiyi səmtə uçur. 

177. Hər dəfə sərçələri görəndə budaqlarda tumurcuqlar yadıma düşür. 

178. Tumurcuqlar da budaqların düymələridir. Bu düymələr açıldıqda 

budaqların əndamı çölə tökülür. 

179. Qapımızı hər açanda cırıldayır: -Nə vaxtacan məni açacaqsan? 

180. Bir tərəfdən həyat, bir tərəfdən də insanların süründürməçiliyi məni 

tələsdirir. 

181. Yanımdan bir atlı qəmgin keçdı. Fikirləri yaman pöhrə vermişdi. 

182. Gözəl qız əlində gül dəstəsi tutmuşdu. Dedim əlbət mənə verəcək. 

183. Acgözlüyümə bax, bu ağlımla qayıdıb birinci sinifdə oxumaq istəyirəm. 

184. Müxtəlif rəngli gözlər mənə valları xatırladır. 

185. Ey fikirlərim, darıxmayın. Ömrüm məni əldən salana qədər sizdən 

yazacağam. 

186. Yolda durmuşsunuz, bəlkə köməyim lazımdır? 

187. Satıcı tərəzinin tez, alıcı gec düzəlməsini istəyir. 

188. Evimizə nə səbəbə gəldiyin maraqlandırmır, çalışacağam hörmət edim. 

189. Özünü yaxşı apar, dalınca danışan var. 

190. Su özünü çirkləndirir təmizliyin xətrinə. 

191. Ağaclar yarpaqları ilə dənizin ləpələrini yamsılayır. 

192. Kaş həyat kitabından kədərli günləri silmək üçün pozan ixtira olunaydı. 

193. Görən fikirlərin ölçü vahidi nədir? 

194. Deyəsən, həyata əbəs gəlməmişəm. 

195. Əlbət ki, özümlə bacarmayıb başqalarını incidəcəyəm. 

196. Mən şəraitin quluyam.  

197. Keçmişdən xəbərimiz olduğu kimi, kaş gələcəkdən də xəbərimiz olaydı. 

198. Hər şeydən çox vaxtın azlığından gileylənirəm. 

199. Təzə paltardan cox iş paltarını sevirəm. 

200. Bəzi fikirlərimin zəifliyinə rişxənd etməyin. Atanın övladlarının hamısı eyni 

ağılda olmur ki. 

201. Mən qonşum kimi kök, qonşum da mənim kimi arıq olmadığı üçün 

sevinirik. 
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202. Ölüm ilgəyindən sağ keçmək məktəbi olsaydı, hamı orada həvəslə 

oxuyardı. 

203. İnsanlarda qanadın olmamasını mən eyibsizlik sanıram. 

204. Qatar stansiyadan gəlib-keçdi, bizə qalan yalnız səs-küyü oldu. 

205. Sevgilim, gözəlliyini kainat gözəlliyinin etalonu qəbul etmişəm. 

206. Mənə elə şəhər deyin ki, kəndimin, elə ölkə deyin ki, Vətənimin havası 

duyulsun. 

207. Hər maddənin ərimə və bərkimə halı var, bəs kobud insanların ərimə, zəif 

adamların bərkimə halı nə qədərdir? 

208. Kainat təzadsız yorucu və maraqsız olardı. 

209. Gənclik ərköyünlükdən sədaqətsizdir – onu sevsək də. Qocalıq əzazillikdə 

sədaqətlidir – onu sevməsək də. 

210. Gecələr eyvanımızın işığını yandırmaqla ulduzların sayını və parlaqlığını 

azalda bilirəm. 

211. Ulduzların mənzərəsinə qapılmaq istəyirəm, kəndin işıqlarını söndürün. 

212. Ay, bu axşam çıxma, ulduzları saymaq istəyirəm. 

213. Bacara bilsəydim sapından qırılıb göyə səpələnmiş muncuqları sapa 

düzərdim. 

214. Gecə yarıdır, yatmamışam. Yarımçıq qalan fikirlərimin ardını tapa 

bilmirəm. Demə o məndən əvvəl yuxuya gedib. 

215. İlk arzumun nə olduğunu unutmuşam. Əgər bacarsam, son arzumun nə 

olduğunu yadda saxlamağa çalışacağam. 

216. Ağacın sərin kölgəsinə yığılmışıq. Yandırıcı isti də başını bu sərinliyə soxub. 

217. Şəlalə yanında uzandım. O, öz laylası ilə məni yuxuya apardı. 

218. Əllər əziyyət çəkir, ləzzətini ağız görür. 

219. Sinifdə pıçıltı var. Yoxsa, xəzan buraya da köçüb? 

220. Pinti arvadların qab dəsmalı pişiklər olar. 

221. Siz insanları incitməyin. Onun bir başı da mənim ürəyimə dəyir. 

222. Haqsız iş görməyin, yoxsa ömrümü gödəldərsiniz. 

223. Bağışla ey gözəl, sizi gözəlləşdirən mənim məhəbbətim deyilmi? 

224. Səhər şəfəqində üfüqdə çəhrayı buludlar... Yoxsa, siz, göyün yuyulub 

sərilmiş paltarlarısınız? 

225. Buludlar– ünvansız, məkansız, məzarsız buludlar. 

226. Buludlar, bəlkə siz də mənim qırılıb fəzalara səpələnmiş fikirlərimsiz? 

227. Mən hava ilə, beynim fikirlərimlə yaşayır. 
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228. Hava məni əhatə etdiyi kimi, fikirlər də məni əhatə edib. 

229. Varlığımın məşəli arzular, siz də varlığımla məhv olacaqsınız. 

230. Bağışlayın, əsəblərimlə bu qədər oynamaqla tanrılıq iddiasına 

düşməmisiniz ki? 

231. Gəlişinlə sevinc gətirdin, kədəri də bir ərmağan kimi qoyub gedirsən. 

232. Əziz Nesinin “Vicdan əzabı” hekayəsindəki uşaq dərdini cibində 

gizlədirdisə, mən isə yumruğumda daldalandırıram. 

233. Təbiətin bütün gözəlliyi və çılğınlığı şəlalənin gözəlliyində və səsində 

görünməz idi. 

234. Dəyirman novu, sən şəlalənin tabutu deyilsən?  

235. İnsanların qədrini insan olan bilər. 

236. Etiraf?!... Bəli, etiraf ülvi hissdir. Hələ çoxları buna nail olmayib. 

237. Bayram günləri, öyünməlisiniz, siz bu adı asanlıqla qazanmamısınız. 

238. Təbiət də bizə can bahasına xidmət edir. 

239. Sənin baxışların mənim məhəbbətimin bülövüdür. 

240. Yazıdakı qaralamalarım, siz mənim ölü doğulmuş fikirlərimsiniz. 

241. Maksvelli rəqqas, sənin cazibə qüvvən hansı tərəfdədir? 

242. Sözlər, siz mənim ən qiymətli muncuqlarımsız. Mən sizi fikir sapıma 

düzəcəyəm. 

243. Övladın hansı şirin olur? – Barmaqlarının onuna da ayrı- ayrılıqda bıçaq 

çək, onda biləcəksən. 

244. Sözlər, cümlələr sizin məkanınız deyilmi? 

245. Qəbiristanlıq, sən də ölülərin məkanısan. 

246. Danışıq səsləri, siz sözlərdə necə də dəyərlisiniz. 

247. Sənin baxışlarından məhəbbət xətası var. 

248. Mühit, övladlarımın tərbiyəsi hər ikimizdən asılıdır. Yoxsa mən 

alovlandırdığım ocağı sən söndürə də bilərsən. 

249. Şamama, qızılgül, iydə, dağ keşnişinin ətrindən çələng düzəldə bilsəydim, 

həmişə boynumda gəzdirərdim. 

250. Arzularımın kökü beynimdə, şirinliyi ürəyimdə olur. 

251. Günəş qərbdə qürüb etdikcə məndən uzaqlaşır, kölgəm şərqə tərəf 

uzanaraq onu qabaqlamağa çalışır. 

252. Kölgəm də günəşin hərəkət istiqamətini göstərən kompasdır. 

253. Günəş kölgəmi bir yerə yığdısa da, özündən qaçmasının qabağını ala 

bilmədi. 
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254. Ey Günəş, bacara bilirsənsə kölgəmsiz hərəkət et. 

255. Kölgəm də Günəşi yedəyinə alıb aparır. 

256. Kölgəmın maraqlı halı var. Səhərlər və axşamlar əriyir, günorta yığılır. 

257. Kölgəm, sən qaranlığın harasında gizlənirsən? 

258. Kölgəmin uşaqlığı, qocalığı uzunboy, gəncliyi gödəkboy olur. 

259. Günəş kölgəmi qərbə, şərqə tərəf dartmaqla çarmıxa çəkir. 

260. Bu gün kölgəm görünmür. Bəlkə günəşi axtarmağa gedib? 

261. Ey Günəş, kölgəm məndən küsüb. Çıx bizi barışdır. 

262. Nida işarəsi, nida cümləsi səni əlində bir qılınc kimi tutub. 

263. Sual və nida işarələri, cümlənin əvvəlini görmək üçün nöqtə üzərinə çıxıb 

baş hərfə tamaşa edirlər. 

264. Sual və nida işarəsi, sizdən bir damla qopub düşüb. 

265. Sual və nida işarəsinin ayaqları nöqtəyə çatmadığından göydən asılı 

qalıblar. 

266. Sual işarəsi, belini düzəltsən ayağın nöqtəyə dəyər. 

267. Baxışlarınla qəlbimə məhəbbət közü yapışdırmısan. Bu köz qəlbimi 

ömürlük yandırır. 

268. Sözlər, defis- tire sizin yedəyiniz deyilmi? 

269. Sual işarəsi də atılıb sonuncu hərfin çiyninə çıxmaq halındadır. 

270. Qaranlıqla işıq, siz harada qarşılaşırsınız? 

271. Çəmənlikdə tək ağac, sən meşədə bu qədər gözəl ola bilməzdin. 

272. Bu böyük meşədə tək bir ağac yarpaqlamamışdı. 

273. Meşədə tək bir ağac qurumuşdu. Dövrəsindəkı ağaclar onu sorğu-suala 

tutmuşdu. 

274. Təpədəki tək ağac qurumuşdu. Səbəbi, bəlkə meşədən uzaq düşməsin-

dədir? 

275. Sərhəd boyu uzanan tikanlı məftillər, siz Vətənə çəpər ola bilməzsiz. 

276. Qardaşlarım, getdiyiz maşın gözdən itib bir nöqtəyə çevrildikcə mənim də 

həsrətim böyüyürdü. 

277. Qorxuram gözəlliyinə aldanıb ömrünü zəhərə döndərəsən. 

278.  Mənim paxıllığımı çəkməklə özünə xiffət yükü bağlamısan, əzizim. 

279.  Yuxuma haram qatan fikirlərimə yatanda yanıma qələm-kağızdan tələ 

qururam. 

280. İstedadı çərçivəyə salmaq, onu öldürmək deməkdir. 

281. Günortalar ağac kölgəsi öz dibində kölgələnir. 
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282. Günəş bir çoban kimi ağacların kölgəsini qoyun sürüsütək bütün günü 

ətrafa yayır. Günorta isə qaytarıb öz ağacları altında mağala yığır. 

283. Hər gün nə işlə məşğulsan, – deyə məndən soruşurlar. Cavabım: – Hər gün 

ömrümün neqativini pozitivə çevirirəm. 

284. Buraxdığım səhvlər yaxşı müəllimim olsaydı, bir daha səhvlərə yol 

verməzdim. 

285. Onun həyat kitabı yalnız qəm, kədər yazılarından ibarət imiş. 

286. Gecə dağda arxac yerində közərən ocaq, dedim bəs gecənin köynəyi 

deşilib. 

287. Qəlbim sənin məhəbbətinin aynasıdır. 

288. Yollar, insanlar sizə nə qədər xidmət etsələr yenə sizə borcludurlar. 

289. Deyirsən bulaqdan yazım?! Tanrımız onun qiymətini gözəl xətlə yazıb. 

290. Keçmiş günlər hər yadıma düşəndə kədər məni boğur. 

291. Ölüm yaddan çıxmayan pasibanımızdır. 

292. Sakitlikdə yaradıcılıq tilovunu fikir dəryasına atmaq vərdişimdir. 

293. Kamil insanlar, siz də bəzi xasiyyətlərlə bədbəxtsiniz. 

294. Əzizim, biləsən ki, gəlişinlə doğmalaşırsan, ayrılığınla yadlaşırsan. 

295. Həyatımın “Xatirələr” adlı bir lenti var. Bu lentə ağıl adlı aparatımda 

nümayiş etdirməklə baxa bilirəm. 

296. Mənim kamil məktəbim həyat təcrübəmdir. 

297. Çəki daşları, kaş satıcıların vicdan gözündə siz yerləşəydiniz. 

298. Sən mənim fikir təsbehim olaraq məşğuliyyətimsən. 

299. Əlvida, ey 1973-cü il!... Yaşadım, səni də dəfn etdim. 

 

 

1974 
 

300. Ey 1974-cü il, Xoş gəlmisən! Bir il də sənin icmalını tutacağam. 

301. Süpürgə, sən də təmizliyi sevdiyindən dağılıb bu günə düşmüsən. 

302. Tüfəngin lüləsindəki patronda bir ölüm gizlənib. 

303. Dünyada yaxşı çoxdur, pis? – Həyat təzadlardan ibarətdir. 

304. Azərbaycan, siz birləşəndən sonra mən dincliyimi tapacağam. 

305. Milli qürur – Bu şərabı miqdarından artıq içib məst olmaq, nə qədər də 

səadətdir, 

306. Vətəndən ətrli və gözəl çiçək tanımıram. 
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307. Nəcib arzularla qapı döyməyə çalışın. 

308. Darvazamdan qəbiristanlığa da bir yol gedir. 

309. Qəlbimin girişi olsaydı, gözəl, səni qəlbimin məhəbbət gülüstanına qonaq 

aparardım. 

310. O həlim baxışlarının mənasını sözlərlə anlat mənə. 

311. 20-ci əsr, sən də atam kimi ömrünü başa vurmaqdasan. 

312. Məndən məhəbbət, səndən nifrət bizim varlığımız qədər yaşayacaqdır. 

313. Həya – həyasızlığın abır paltarı. 

314. Həyat kitabımı vərəqlədikcə lap sonunda qəbiristanlıq sözünə rast gəldim. 

Bütün insanların həyat kitabının sonu kədərlə tamamlanır. 

315. Bütün eraların – zamanların – içində 20-ci əsr mənə doğmadır. Yaşadığım 

və yaşamadığım eralar isə mənim üçün yad və röyadır. 

316. Hayıf o gözəllik ki, qədrbilməz qocalığın əlində it gününə düşəcək. 

317. Gözəl qız, o gözəlliyinin məhəbbətə bir yararlığı varmı? 

318. Çirkinlik, nəyə ehtiyacın var? – İnsanların baxışlarına, insanların sevgisinə. 

319. Gözəlliyinlə hipnoz edib qəlbımə sahib çıxmısan. 

320. Mən qəlbimin sirrini – “Sevirəm!” – sözünü sənə aça bilmədim. Sən  

də məni duymaqda acizsən. Bilirəm, xoşbəxtlik qismətimizə yazılmayıb. 

321. Sən hələ o gözəlliklə də məndən utanırsan. Olmaya o gözəlliyinə qane 

olmursan? 

322. Qırmızı rəng, sən utancaqlığın xoşuna gəlmisən. 

323. Vücudum sönmüş çırağa bənzəyir. Sən məhəbbət adlı alışqanla onu 

asanlıqla alışdıra bilirsən. 

324. Heç zaman deyə bilməyəcəyin “sevirəm” sözünü çoxlu sözlərlə sadala 

mənə. 

325. Sən ancaq və ancaq gözəlliyinlə qayğıma qalırsan. 

326. Hər an bir qara kölgə məni təqib edir. Bir gün toruna düşəcəyinə şübhəm 

qalmır. 

327. EY “MƏNİM MƏNALI DÜNYAM” adlı yazılarım, məni və özünü yaşatmağını 

sənin ixtiyarına verirəm. 

328. Ey fikirlərim, sizdən ata-ananızı soruşsalar; atanızı dünyanı, ananızı isə 

məni göstərin. 

329. Bütün yazılarım hələ ki heç kimə məlum olmadığından naməlum 

planetlərə bənzəri var. 
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330. Pəncərəmdən görünən çinar başında sahibsiz qarğa yuvası, sən mənə 

bütün qışı xiffət verdirirsən. 

331. Ləpələr, siz də dənizin ütüsünü pozursunuz. 

332. Sakitlik dənizə nə gözəl cila verib. 

333. O böyük dalğalar dənizin qırışığını ütüləyir. 

334. Qəlbinin məhəbbət gülünün şəfəqi baxışlarında şölələnir. 

335. Xatirələr – itmiş günlərimə sonsuz məhəbbətimin təcəssümü. 

336. Surətlər – şair və yazıçının üzüyola buyruqçusu. 

337. 20-ci əsrin kölələri, qədim köləliyimizdən fərqlənmədik. 

338. Bu barədə ümidim XXI-XXII əsrlərə qalıb. 

339. Doğma dilim, səni zibillədən insanları qəti bağışlama. 

340. Kədər qönçəsini açdı, göz yaşı onun ləçəyi oldu. 

341. Araz da buz parçalarını atıb-tutur, istehzayla deyirdi: -sərtliyin belə qırılar 

ha… 

342. Qapı açılan kimi şaxta özünü qızdırmaq üçün içəri soxulur. 

343. Mən kiçik ARAZIMI Missisupi, Amozonka, Nil, Don, Volqa – dünyanın 

bütün iri çaylarına dəyişmərəm. 

344. Doğulmağın bir, ölümün minlərcə forması var. 

345. Dünyada yaxşı şey çoxdur, pis? – Keyfimin hansı vaxtında soruşursunuz? 

346. Ayaqqabılar da dincliyini qapıağzında tapır. 

347. Qapımızda on cüt, bir tək ayaqqabı var. Ayaqqabının tayını deyinə-deyinə 

axtarıram. Cavab gəlir: - O, bir qıçını müharibədə qoyub. 

348. Yağış elə sürətlə gəlir ki, sanki onu qamçılayan var. 

349. Ayna – əksin deşib keçə bilmədiyi şüşə. 

350. Barmaqlar – siz də qolun yarpaqsız budaqlarısız. 

351. Körpə də ağlamaqla başını saxlayır. 

352. Evlər də damörtüyünü bir çətir kimi başlarına tutmuşlar. 

353. Mənə elə bir ağıl teleskopu verin ki, kainatın, zamanın, rəqəmlərin sonunu 

görə bilim. 

354. Pərakəndə hərflər, siz sözlərdə və cümlələrdə doğmalaşırsınız. 

355. Hərflər, apastrof sizin lal qardaşınız deyilmi? 

356. Əlifba cədvəli, sən də hərflərin doğmaca evisən. 

357. Hərflər, hansınız Adəm ata kimi dünyaya ilk gəlmisiniz? 

358. Yazılarımı eyni bir dildə – bəşəriyyətin başa düşüləcəyi dildə yazmaq 

istərdim. 
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359. Çörək də günəş qədər qiymətlidir. 

360. Duman bir tül kimi üstümə enir. Olmaya məni gəlin köçürmək istəyir. 

361. Düymənin xidməti abrımızı gizlətməkdən ibarətdir. 

362. Güzgünün üzünə hofqurmaqla özümdən küsdürə bilərəm. 

363. Başıma dən düşəndə utandığımdan papaqlı gəzirdim, indi başıaçıq 

gəzirəm. 

364. Mən yazı stolumun arxasına keçəndə, dünyada özümdən böyük adam 

tanımıram. 

365. 1940-cı il 1 yanvar, məni valideyinlərimə sənin hədiyyən kimi qəbul 

edəkmi? 

366. 1940-cı il bir ana kimi məni doğdu. Mən bu anamı bir yaşımda itirdim. 

367. Başdaşımda yazılacaq illərdən birini indidən bilirəm – 1940. 

368. Qulaq da pis sözlər eşitməklə ürəyə zərər yetirir. 

369. Soğanı doğradıqca ağlayırsan, olmaya soyulmağına yazığın gəlir. 

370. Soğan, bütün qatını açdım, elə bildim nəsə gizlətmisən. Xəsisliyin aşkar 

oldu. 

371. Kələm, sən də xəsislikdə soğanın tayısan. 

372. Uşaqlar, yaxşı ki tez aldanırsınız. Yoxsa bu inadkarlığınızla kiriyən 

deyilsiniz. 

373. Bütün meyvələr toxum analarının üstündə hamilədir. 

374. Sabah 1 apreldir. Şübhəm var, gəlməyib bizi aldada. 

375. Sərv ağacı, sən də gösəllikdə ağacların qızıl gülüsən. 

376. Qara çinar, sən də bu görkəmli hökmünlə torpağın şimşəyisən.  

377. Görən böyük vəzifə sahibi olsaydım başqaları kimi kiçik adamlara 

həqarətlə baxardımmı? Belə olaramsa istəmirəm. 

378. Sel qulaqlarıma bağırırdı: -Buludların göz yaşi idim, ayrıldım sel oldum. 

379. Sel, niyə bağırırsan? Cavab:- Buludlar anam idi. Mən anamı itirdim. Yerin 

qucağından çıxıb anama qovuşmaq hayındayam. 

380. Yağış yağır. Bu yerin öz məhsuludur.   

381. Üzündə gözəllik şam kimi şölələnir. Xəyalım isə pərvanə kimi bu şölədə 

özunu ütür. 

382. Gül yanağında xəyalım yuva qurub. 

383. Çinar başında qus nəfəsinə həsrət bir yuva qaralır. Sənin gül yanağında isə 

qara bir xal. 

384. O qədər təriflədiniz ki, ondan da, sizdən də zəhləm getdi. 
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385. O, bir yalanı üçün iyirmi dəfə and içdi. O, bir yalanına on səkkiz dəfə şübhə 

yaratdı. 

386. Təmənnasız xeyirxahlar, necə də nəcib adamlarsınız. 

387. Hər şey məsləhəti sevir. Məsləhət heç zaman köhnəlmir. 

388. Sərçələr telefon xətlərinə doluşmuşlar. Olmaya onların xeyirinə bir söz 

danışırlar? 

389. İki fəslin qovuşuğunda qış qarı ilə, yaz yağışı ilə bir-birini sulayır. Günəş də 

buludların arxasından baxıb oğrun-oğrun gülümsəyir. 

390. Qarğa da yellənmək üçün tez-tez şiv budaqlara qonur. 

391. Fənərin işığını gözümə salıb özünü məndən gizlətdi. 

392. Hamı üç, dörd mənalı fikir deyə bilir. Lakin mənim onlardan fərqim odur 

ki, tapdığım fikirləri bir quş kimi havaya uçurmuram. Onları bəsləyirəm, cilalayıb 

şəxsi malıma çevirirəm. 

393. Uşaqdır - ağlı kəsmir; cavandır qoy keyf eləsin; qocadır– qocalıb ağlın yeyib 

dedilər. Maraqlıdır, bəs insana nə vaxt tərbiyə vermək lazımdır? 

394. Ölümün yaxınlaşdığını bilsək də, həyatın bir an ləngiməsini istəmirik. 

395. Arzu da əlində qamçı hey bizi tələsdirir. 

396. Əgər əfsanələrə inansaydım, səni göydən enmiş mələk hesab edərdim. 

397. Ürək də bağban kimi bədənimizi qanla suvarır. 

398. Beynim fikirləşir, amma ağrısı ürəyimə düşür. 

399. Orqanlarımın ən qorxağı ürəyimdir. Adi bəd və qorxunc hadisədən elə 

çırpınır ki, az qalır yerindən çıxsın. 

400. Atam da əməyin Nyutonu, səxavətin Hatəmi idi. 

401. Bağımıza girdim, əlli il onlara xidmət edən bağban atamın itgisinə təzə 

budanmış üzüm tənəkləri göz yaşlarını axıtmaqda idi. 

402. Bu əziyyətli və darıxdırıcı kənddən çıxıb bir tərəfə gedə bilməmək; gör 

Vətən məhəbbəti harda özünü büruzə verir. 

403. Bu gecə yuxumda məni busələrinlə qərq etdin. Baş əyirəm böyük 

səxavətinə. 

404. Toxumları bir ölü kimi torpaqda dəfn etdim. Lakin çox keçmədi yaşıl 

libasda dirilib məndən su tələb etdi. 

405. Sağsağanlar, həmişə xoş xəbərlərlə eyvana qonub muştuluqlayırsınız. 

Pəncərəni açıb muştuluğunuza dən atıram. Dənləmədən uçumağınızı 

“xeyirxahlığım təmənnasızdır” kimi başa düşdüm. 
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406. Kənd sürücüləri, yolda şələlini götürməməkdə, yolçunun əzabını 

duyursunuzmu? 

407. Paltar ütü altında, insan zülm altında şax durur. 

408. Elə bir mədəni xalq deyin ki, onun satirik ədəbiyyatı olmasın. 

409. Mahnılar, musiqilər – ruhumuzun davasız, dərmansız gümrahlığı. 

410. Küsmək – qəzəbin qənaət üsulu. 

411. Ağaclar da yaşıl yarpaqlarını saralınca gün altında sərirlər. 

412. Gözəllik, haranı dar edirsən? 

413. Çirkinlik, dar olmayan yerin var? 

414. İnsanlar da bağları çəpərlə elə hasarlayıblar ki, güya ağaclar çıxıb qaçacaq. 

415. Gözəl, səni Allahın, tez-tez qarşımda durub bu gözəlliyinlə mənə yandıqlıq 

vermə. 

416. Nə olardı, bu musiqi sədaları o dünyamızda qulaqlarımıza çataydı. 

417. Eh ay mənim sevimli dünyam! Mən sənin aşiqin olduğum halda, sən də 

məni qocalığınla, ölümünlə hədələyirsən. 

418. Həyatın bütün eybəcərlikləri ürəyimi ağrıdır. Mən də bu ağrıları yazıya 

çevirirəm. 

419. Bu inadkarlığım olmasaydı, sevdiyim, ürəkağrılı yaradıcılığımdan çoxdan əl 

çəkmişdim. 

420. Hikmətli sözlər, siz sahibinizin daima ətir saçan çiçəklərisiz. 

421. Araq badələrə süzüldükcə səslənirdi: -Ey insanlar, çox çəkməz mən 

istədiyimi edərəm. 

422. O adam arağın dərəcəsini soruşdu. Amma riyakarlıq dərəcəsini soruşmadı. 

423. Ey insanlar, çeşidli araq şüşələrində çeşidli də bəlalar gizlənib. 

424. İçkidən qəzaya uğrayan bu cavan, öz əcəlini cibinin puluyla almışdı. 

425. Şeir?! O da elə yazılmalıdır ki, musiqi kimi qəlbə tez yol tapsın. 

426. Məgər gözəl əqidəmi murdar mühitə görə dəyişməliyəm?! 

427. Gözəllik acıqlı adam qarşısında gözəlliyini müvəqqəti itirdiyi üçün incimir. 

428. Mən bu kainat silsiləsində öz bəxt ulduzumu axtarıram. 

429. Kitabıma bəzək vurmağı sevmirəm. Qoy kitabımın bəzəyi sözlərim olsun. 

430. Ömür üç pilləkəndən ibarətdir: – uşaqlıq, gənclik, qocalıq. 

431. Günün istisindən hava da qaçıb içəridə sərinləyir. 

432. Ana ölümündən qorxmadı. Qorxdu ki, uşaqları ögey əlinə düşsün. 

433. Köhnəlik xoşluqla yeniliyə tabe olmur. 

434. Arzum gecikir. Qorxuram həsrətə çevrilsin. 
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435. Toyda bir uşaq için-için ağlayır. Sevinclə kədər üz-üzə durmuşdu. 

436. Bu ecazkar musiqi sədaları şəlalə kimi qəlbimə axsa da, hec dibini doldura 

bilmədi. 

437. Ömrümün bəzi anları ədəbiyyat aləminə bir inci bəxş edir. 

438. Başdaşları ölülərin bu dünyada olduqlarıni təsdiq edən vəsiqələridir. 

439. Bir ölüm qatarı qabaqdakı illərin astanasında durub gözləyir məni. 

440. Bir zirvə yaratmaq istəyirəm. Bu zirvə dünyanın hər yerindən görünsün. 

441. Zəif fikirləşənlər şahmatda uduzduğu kimi həyatda da uduzurlar. 

442. Qoy bu sözlərim dünyada ən qiymətli varım olsun. 

443. Bu uşağın günahı nədir ki, yetim qalıb. 

444. Günəş kölgəmi yerə elə sərib ki, onu heç cür yığa bilmirəm. 

445. Günəş kölgəmi necə sərib, elə də yığacaq. 

446. Gün oldu kölgəsiz çölə çıxa bilmirəm. 

447. Qışda kölgəm görünmür, bəlkə qar altında qalıb? 

448. Dərsi izah etdikcə bir toxum kimi şagirdlərin şüurlarına səpirəm. Sual-

cavabda bəziləri cavab verə bilmir. Düşünürəm, bəlkə səpgimdə puc toxumlar 

varmış? 

449. Dodaqlarım öpüşmək üçün “P”, “B” səslərinə möhtac olur. 

450. Günəs batdı, Yerin kölgəsini bir yorğan kimi üstümə örtdü. 

451. Mən kölgəmi kölgə ilə dəf edirəm. 

452. Yollar, siz harada qurtarırsınız? 

453. Ədalətli düşmənimi ədalətsiz “dostumdan” cox istəyirəm. 

454. Mən onu məhəbbətimlə təqib edirəm, o isə nifrəti ilə məni dəf edir. 

455. Gün olduqda kölgəmi yerə sərib quruduram. 

456. Ay qabağa düşüb ulduzların qərb yolunu bir çıraq kimi işıqlandırıb. 

457. Göyün ay çırağı söndüyündən ulduzlar yolu qaranlıqda getməli olurlar. 

458. Ay da bir şam kimi yanıb qurtarmaqdadır. 

459. Kölgəm uzanıb Aya düşdüyündən ay tutulmuşdu. 

460. Ulduzlar da yarasalar kimi gecə quşlarıdır. 

461. Qarışqalar yağışdan, ulduzlar da günəşdən qorxub yuvalarından çıxmırlar. 

462. Dan ulduzu dağın dalına tələsir, arxasınca günəş gəlir. 

463. Ay Günəşin qabağına keçib deyir: -İndi istədiyiniz qədər günəşə baxa 

bilərsiniz. 

464. Onun bütün ağlı boynundakı qalstuka dəyməzdi. 

465. Bu şagird tənbəllikdə necə də inaddır. Düz on ildi inadı üstündə durub. 
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466. Yuxu gözlərimin içində bir şəbnəm kimi durub. 

467. Ömrümüzün qızılgülə bənzər gənclik gülü öz ləçəyini töküb çılpaqlanır. 

Yerində isə qocalıq adlı kal, acı, cir, tikanlı meyvəsi qalır. 

468. Mən ağıl adlı bələdçim və sükut çırağı ilə xatirələrımın cığırına çıxıram. 

469. İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, müftəxorun zəhmətdən. 

470. İndicə Robindranat Taqorda “Dünyanın həyatı bütün insanların itirdikləri 

məhəbbətlə zənginləşir” deyiminə rast gəldim. Bu deyimin eyni olan bir fikrimi 

oğurluq kimi qəbul olunmasın deyə silmək istədim. Çox götür-qoydan sonra 

silmədim. Qoy oxucular hər iki eyni fikri təsadüfün neməti kimi qəbul etsinlər. 

471. Sükut qonağım olan kimi xəyalım ömrümün keçmiş və gələcək adlı bağıma 

gəzintiyə çıxır. 

472. Gələcək haqda düşünürəm. Çünki yaşamaq istəyirəm. Keçmişim haqda 

fikirləşirəm, çünki ömrümün bir hissəsini itirmişəm. 

473. Külək ağacların və otların torpağa sitayişi üçün başlarına döyür. 

474. Bütün qorxular qaranlıqla oyanır. 

475. Latayır, tərbiyəsiz sözlər ədəbsiz göründüyündən orfoqrafiyaya düşməyib. 

Xalq bu sözlərin canlı orfoqrafiyasıdır. 

476. O elə dərindən asqırdı ki, içində bir şey qaldığına ümid yeri qalmadı. 

477. Dünyamızı ayaqlarımla göydə saxlamaq uçun Antarktidanın qütb 

nöqtəsində olmaq istərdim. 

478. Sənin qəlbinə elə bir məhəbbət gözlüyü taxmaq istərdim ki, mənim 

qəlbimi lap aydın görə biləsən. 

479. İnsanlar sanki ölmək üçün yaşayırlar. Bəziləri işlərini görmüş kimi buna tez 

nail olurlar. 

480. Yorğunluğumu almaq üçün hər axşam yuxu adlı həb qəbul edirəm. 

481. O, günün günortaçağı yatmışdı. Elə bildim gündüzdən küsüb. 

482. Mən həyasıza rast gəldikdə həya adlı itimi ağıl mıxında bağlayıram. 

483. Namus gəlinlik duvağı kimi ismətini örtmüşdü. 

484. Heyva vədənin tərsliyindən ləçəklərini yerə səpələdi. 

485. Şəlalə nəğməsini intəhasız oxuyurdu: “Mən təbiətin laylasıyam”. 

486. Bu qumlu səhrada tək bir lalə gülümsəyirdi. 

487. Elə kitab bağlayıram ki, hər kəs orda öz xasiyyətini görsün. 

488. Səmadakı buludlar, sən anamın yun çubuğundan qopub göyə səpələnmiş 

əlçimləri deyilsən? 

489. Şimşək buludları ağlayana qədər çubuqladı. 
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490. Çəpər bağı doğrulardan qoruya bildisə də, oğrulardan qoruya bilmədi. 

491. Arılar, hansı rəngləri və çiçəkləri sevirsiniz? 

492. Bağda ağacların ləçəkləri küləyin darağına ilişib düzlərə səpələnmişdi. 

493. “Vay!”... İnsanların bu dünyada son nidasıdır. 

494. O, yumurtanın bərkliyini bilmək üçün disinə vurdu. Amma özünün 

adamlığını bir dəfə də olsun sınamadı. 

495. İnsanlıq da döyüş meydanıdır. Hamı oradan qələbə ilə çıxa bilmir. 

496. Əsnəmək – havanı içəri çəkib bədəni kiritmək. 

497. Mən də əsnəməklə ağ ciyərimi yaxalayıram. 

498. Sən bu ədəbsizliyinlə mədəniyyətsizliyin nə olduğunu dərk edə bilsəydin 

səni mədəniyyətsizin yanına ezam edərdim. 

499. Göydə tək-tək ulduz uçur. Yoxsa orada da uşaqlar sapandla daş atmaq 

yarışına çıxıblar. 

500. Ulduz uçub yerini dəyişdi. Görünür qonşuları onu yola vermirmişlər. 

501. ƏLİ – bu mənim varlıq kitabımın adıdır. 

502. O kefli, bütün murdar sirrini mənə açdı. 

503. Saturn panaması var deyə özünü bütün planetlərin alimi hesab edir. 

504. O, haqsızlığı öz varlığı kimi müdafiə edirdi. 

505. Sən şöhrətpərəstliyə çox da aludə olma. Nadanlıq palan qoyub minər səni. 

506. Atamın gözünün tutulduğu 13 may 1974-cü il saat 23-06 dəqiqə. 

Ömrümün ən kədərli saatları. Müalicədən gözləri açılan atamdan muştuluq 

xəbəri – ömrümün ən gözəl, xoş çağları. 

507. Mən təkidlə deyirəm: -Yer canlı həyatın olduğu yeganə planet deyil. 

508. Milçək bir tənqidçi kimi yazılarımda gəzib əllərini bir-birinə sürtdü.  Dedim 

yəqin məni alqışlayır. 

509. Başqa milçəklər də yazılarımın üstündə gəzinb və dızıltı ilə ucub getdilər. 

Deyəsən yazılarımdan razı qalmamışlar. 

510. O, nişanlı qızını dəfn edib xoş əhvalla dostunun toyuna gəlmişdi. 

511. Zülmü həqiqət kimi tərənnüm edən mürtəce sosializm-realizm ədəbiyyatı. 

512. Hay-küy fikirlərimi duman kimi bürüdüyündən onu görə bilmirəm. 

513. Kirpiklərdə kədərdən şəbnəm qalıb. 

514. Qəlb kədərin küpü, ah onun buxarıdır. 

515. Bu eybəcərliyinlə hekayəmin satirik surəti olacaqsan. 

516. Uşaqlıqda çox oynadığım, indi də çox yazdığım üçün danlanıramsa, 

qocalanda hər şey üstündə danlanacağam. 
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517. Milçək yazdığım sətrlərin üstünə qonub rəngi əlləri ilə başına sürtdü. 

Görünür, başına həna qoyurmuş. 

518. Qoyun qaçdıqca yekə quyruğu ilə budlarını qamçılayıb getdikcə sürətini 

artırırdı. 

519. Şagird məsələnin çətinliyindən rəqəmlərə sığal verirdi. 

520. Sənin baxışların səhər şehi kimi gözlərimə çilənir. 

521. Əfsuslar ki, o gözəllikdən baxışlarında məhəbbət hərarəti yoxdur. 

522. Stol həmişə ağırlığını gödək qıçına salır. 

523. Həm aktyor, həm heykəltəraş, həm musiqiçi, həm yazıçı olmaq 

həvəsindəyəm. Ancaq ən cox yazmaqla məşğulam. 

524. Bütün eybəcər, əxlaqsızları azad gəzdiyini sanıram. Elə ki yazıram, onları 

əməllərinə görə həbsxanaya saldığımı güman edirəm. 

525. Saatların səsi təmir otağını bürümüşdü. Sanki bir-birləri ilə yarışırdılar. 

526. Arzularım ömrün qısalığını gördüyündən tələsir. 

527. Hisslərimin nəcib və təmizliyindən hər şey mənə tez dəyir. 

528. Tərcümə – bir dildən başqa dilə qiymətli hədiyyə. 

529. Sirr – varlığı olduğu kimi başa düşməmək. 

530. Beynimin yaddaş əllərinin ləmsliyindən fikirlərim balıq kimi sürüşüb itir. 

531. Fikirlərim itməsin deyə “kitab” adlı məhbəsdə əbədiləşdirirəm. 

532. Ömür yoldaşım, yazdığın deyimlərin gününü də qeyd et dedi. 

533. Adam təklikdə söhbət edə bilmədiyi kimi, odun da təklikdə alovlanmır.  

534. İlanın zəhləsi yarpızdan, şagirdin zəhləsi savadsız müəllimdən gedər. 

535. Alacəhrələr meşənin dərinliklərində çığırışırdı. Dillərini anlasaydım, 

köməyə cumardım. 

536. Bəzən gördüyümü, bəzən duyduğumu, bəzən fikirləşdiyimi, bəzən də özü 

qəfildən gələn fikirlərimi cilalayıb yazıram. 

537. Üzü yuxarı uzanıb fikirlərimi dəftərə yazıram. Elə bil evin tavanına bəzək 

vururam. 

538. Gənclər, pionerlər üçün çıxan mətbuatı da qoca şairlər qamarlayıblar. 

Budur, dadananların gözüaclığı. 

539. Əlimin üstündə gəzən milçək səhhətimi yoxlamaq üçün nəbzimi axtarır. 

540. Fikirlərim, siz də bir-birindən fərqli, tanınmaz ölkələrə bənzəyirsiniz. Sizə 

səyahət etmək üçün oxumaq lazım gəlır. 

541. İdeya – tüfəng lüləsindən çıxan güllə. 
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542. 597, səndəki rəqəmləri topladıqda cəmin 21 edir. Pahoo!..Gör nə qədər 

kiçilirsən. Budur sosializm kollektivlıyi, budur sovet şüarlarında “Bütün ölkələrin 

proletarları, birləşin!” Nə gülünc günə düşmüşük?! 

543. Fikir tapmışdım. Yadımda “düstur” sözu qalıb. Bu, kəməndə düşmüş küy 

atın kəndiri qırıb qaçarkən ilxıçının əlində qalan qırıq ipə bənzəyir. 

544. Mənə elə bir yoxluq deyin ki, orada varlıq olmasın. Və ya əksınə. 

545. Bağda oyuğa keçirilmiş ölü atın kəlləsi diri atlara deyirdi: -Mən 

ölməmişəm, bağı pis gözlərdən qoruyuram. 

546. Məni çaşdıran gündüzün şərqdən doğub, qərbdə batmasıdır. Günəşə 

hesablanan bu fikir səhvimdir. Halbuki gündüzün gəlməsi də, getməsi da 

şərqdən başlayır. 

547. Kölgəm Günəşin səmtinin əksinə hərəkət edir. Onunla küsülü gəzir. 

Qərbdən doğur, şərqdə batır. 

548. Kölgəm günorta gündən qorxduğundan mənə şitayiş edir. 

549. Beynim təmiri sevmir. Səhərlər günəşdən tez oyanır. 

550. Qaranlıq Günəşi yatırmamış gəlmir. 

551. Günəş göyün qara rəngini silir. 

552. Rəqəmlər, insanlara ən çox hansınız xidmət edirsiniz? –Milyonçuları, 

yoxsa kasıbları soruşursan? 

553. Mən hər gün beynimin icmalını tuturam. 

554. Mənə varınla təşəxxüs satma. Səni fikirlərimin xəzinəsində itirərəm. 

555. Ölünün yanına əklil düzmüşdülər. Bu ona qohum, dost-tanışdan çatacaq 

son payı idi. 

556. Qatırı söyüdə bağlamışdılar. Onlar sonsuzluqdan doyunca dərdləşdilər. 

557. Ay bir kitabdır. Günlər on dörd günə tamamlayır, on dörd günə də oxuyub 

qurtarır. 

558. Təsadüfdən də böyük ixtiralar olur. 

559. Öz canına ağır xəsarət yetirən kim, ədavətli olmaqdan özünü gözlə. 

560. Bir balıqçı kimi düşüncələrimdən tor atıb inciyə bənzər hikmətli 

deyimlərdən tuturam. 

561. Keçmiş – kədərli və niskilli, gələcək – həsrətli nigaran nəğmələrini 

qulağıma intəhasız oxuyur. 

562. Göz qapaqlarıma gecələr yuxu adlı qıfıl vurulur. 

563. Ağacı yıxdılar. Kölgəsi köməyə gələrkən altında qaldı. 

564. Ağacı baltalayırlar. Kölgəsi öz yerinin dəyişmək hayında idi. 
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565. Gözəlliyin tufan olub, qəlbimi yelkənli qayıq kimi istədiyi səmtə çırpır. 

566. Ey iztirabda qoyduğum narahat ürəyim, özumə dünya şöhrəti qazandırana 

qədər səni incidəcəyəm. 

567. Sən heç zaman öz gözəlliyini və busənin şirinliyini mənə tərifləməmisən. 

Bilmirəm nə səbəbdən bunlara hayıl-mayıl olmuşam. 

568. Tabut – ölüm adlı atın yəhəri. 

569. Güllərin, çiçəklərin ətrli ləçəklərini külək yolub torpağa səpələdi, sonra da 

süpürgə çəkib bağdan təmizlədi.  

570. Ey gözəl qız, mən otaqda kitab oxuyuram. Uzun dəhlizdə sənin ayaq 

səslərin bitməmiş cümlələrimin vaxtsız nöqtələrinə çevrilir. 

571. Qızıl gülün gözəlliyi və ətri ləçəklərin iç üzündə bərq vurur. 

572. Külək də oturub ağacları kökündən qopartmağa çalışır. 

573. Mən hər gün yalnız ömrümün ani anlarının həqiqi varlığında yaşayıram. 

Qalan bütün anlarımı ömrümün röyaları adlandırıram. 

574. Gələcək günlərim də keçmiş günlərim kimi mənə tanış gəlir. Bu, həyata 

vərdiş etdiyimdəndir. 

575. Zaman da atom kimidır. O da ən zərrə vaxt zərrəcikləridir. 

576. Zamanın zərrə an zərrəcikləri, sənin dövretmə sürətin nə qədərdir? 

577. Hər axşam yatağıma girəndə bir misraliq himnimi oxuyuram: “Ömrümdən 

bir gün də itirdim!” 

578. Zaman ana kimi bütün varlığı doğur. 

579. Körpə valideynin ən gözəl, ən şirin canlı oyuncağıdır. 

580. Fikirlərim idmançı kimi start götürüb. Finişi harda qurtaracağı bilinmir. 

581. Rəqəmlərin yazılışı beynəlxalq dildir. Lakin o, laldır. 

582. Yazdığım fikirlərimə qarşı nədənsə nifrət yaranıb. Bu ona bənzəyir ki, 

valideyn uzun illərlə ağır şikəst uşağına ölüm istəyir. 

583. İllər varlığıma ömürdən yuva hörür, bir il keçir məni tərk edır. 

584. Qaranquş – göyün hava qayçısı. 

585. “MƏNİM MƏNALI DÜNYAM “kitabım hamının xoşuna gələn ən azı bir inci 

bəxş edəcək. 

586. Mən ilham atımı sənət zirvəsinə doğru çapdırıram. 

587. Məhəbbətim nə qədər coşub-çağlasa da öz məcrasına qovuşa bilmir. 

588. Varlığım Günəş kimidir. Axşamlar yataqda qürub edir, səhərlər yataqdan 

çıxır. 

589. Yelpizək adamları istidən, hövsələ adamları qəzadan qoruyur. 
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590. Köhnəlik yeniliyin üstündə hamilədir. 

591. İclaslarda eybəcərliklərə susmağımı məsləhət görürlər. Lakin atmaca 

yayından həqiqət oxunu atıram. 

592. Ayı dörd ay müşahidə etməklə bir şeyi öyrəndim. Ay şərq tərəfdən dolub 

bütövləşir, qərb tərəfdən kəmlənib qurtarır. 

593. Gəlinlər ər evində yola getməyib, ata evinə tez-tez məzuniyyətə gedirlər. 

594. Milçək tarın siminə toxunub səsləndirdi. Sonra da bu səsi yerinə 

qaytarmaq üçün arxasınca uçdu. 

595. 6 iyun. Kiminsə xoşbəxtliyi Vətənə, millətə tük qədər zərəri olarsa, o zərəri 

Vətənə xəyanət kimi qəbul edirəm. 

596. Babası bayatıyla ağlayır, yanında nəvəsi zümzüməylə oxuyur. 

597. Kitab da fikir adlı əşyaların sandığıdır. 

598. Bir rəqəm sifira – heçliyə yalvarır ki, arxasında durub onu on dəfə 

böyütsün. 

599. 7 iyun. Hisslərin ləpələri susmuşdu. O, gözəllik mehinə bənddir. 

600. Qəlbim dəniz kimidir. Gah sükutu olur, gah fırtınası. Lakin hisslərim 

sükunət sahilini tanımır. 

601. 10 iyun. Mən butün gecəni səhərədək Aya yoldaşlıq edib yol getmişəm. 

602. O, qürub etməkdə olan günəş kimi qocalıq zirvəsində oturub 80 illik yolun 

arxasında qalmış gənclik illərinə həsrətlə baxır...baxır... nişkilini çəkirdi. 

603. Onun gənclik sevinci, fərəhi, həvəsi, gücünü qocalıq zənciri elə 

buxovlamışdı ki, ağrıları qapı arasında qalmıs barmaqlar kimi sancı verirdi. 

604. 12 iyun. Gecəyarı göy üzünü buludlar pərdə kimi örtmüşdü. Olmaya orda 

ulduzlar soyunub çimirlər? 

605. Gecəyarı buludlar şumlanmış torpaq kəsəkləri kimi göyün üzünə 

dağılmışdı. Ay da əkinçinin qolundan düşüb itmiş şumda parıldayan saata 

bənzəyirdi. 

606. Buludların arasında sərələnmiş ay tez-tez boylanıb elə baxırdı ki, görən elə 

bilirdi oğru bostandakı tağların altına əyilib baxır, tağları eşələyib xiyar axtarır. 

607. Şimşək buludların suyunu sıxıb, qurutmaq üçün göyə sərmişdi. 

608. 19 iyun. Hər yatağıma girəndə ölüm adlı gözətçim mənim keşiyimi çəkir. 

609. Gecə qapılar taybatay açıq qalsa da, xoşbəxtlik fəlakətin qapısını kəsmişdi. 

610. Ağ rəng ləkələrlə həmişə qolboyundur. 

611. Qara rəng rənglərin ən gönüqalını. 
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612. Hər axşam ölümü bir gözəl kimi hisslərinə toxunmadan yanımda 

yatırdıram. 

613. Təbiət yuxunun nə olduğunu bilmir. 

614. O nəhəng ulduz sadəlövhlüyündən məni qız sanıb göz vurur. 

615. Böyük ayı bürcü, dördüncü ulduzun bəlkə zəif yandığından ortaya 

almısan? 

616. 21 iyun. Bu modabaz qızların bir yenilikləri varsa, o da donlarının budlarına 

çatmamasıdır. 

617. Kölgə Günəşdən qaçdığı kimi sən də mənim məhəbbətimdən qaçırsan. 

618. 29 iyun. Kainat sonsuz nöqtə. 

619. 30 iyun. Ölüm  – varlığımın pərvanəsidir. 

620. AY – gecə günəşi. 

621. “Qoool!” nidası – bir xalqın uzun sevincinin qısa icmalı. 

622. “Qoool!” – sevinc qədər də kədər yaradır. 

623. 1 iyul. Hər eybəcərlikdə bir həqiqət boğulur. 

624. 2 iyul. Bulud –göyün tozu. 

625. 3 iyul. Arzumun çoxluğu və boyüklüyündən ömrün gödəkliyində yerləşə 

bilmədiyindən yarımçıq qalır. 

626. 10 iyul. Yorğan-döşək insanların gecə bələyi. 

627. Sağalmaz xəstəlik də bədəndə yuva salır. Quş kimi kürt düşüb ölüm adlı 

balasını çıxarır. 

628. Eybəcərliklərin əyləci olmadığından hisslərimə çırpılıb əsəbilərimi 

zədələyir. 

629. 14 iyul. O, vicdansızların təm-təraqını görəndən anladı ki, vicdanlılıq əzab, 

ağrı, gerilik, kasıblıq deməkdir. 

630. Adamlar sevinci, kədəri özü ilə dünyaya gətirmir. Onları həyatda qazanır. 

631. 29 iyul. Hər ikimiz mehrıbanıq. Lakin məhəbbətin sevgimin ömür yollarına 

yoldaş olmaqdan qaçır. 

632. Tale ömür yolumuzu haçadilli etmişdi. 

633. Gözəl qız, həyandan yatmış dənizə bənzəyirsən. Lakin qəlbinin 

dərinliyində sevgi hisslərin məhəbbətimə qovuşmaq üçün tufan qoparır. 

634. Utancaqlığından sevgi nəğmələrin susub. Susqunluğun məcrasına 

sığmayan sevgi nəğmələrini dilə gətirmək üçün səni bir kaman kimi bağrıma 

basıb çalmaq istərdim. 

635. Qadınlar yasa gedirlər. Onların görkəmi qaralmıs buludlara bənzəyir. 
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636. Odunçu baltalı meşəyə girdi. Ağacların canına qorxu düşdü. 

637. Atam gedərkən yola düşmüş daşları ayağı ilə kənarlaşdırardı. Mən də yola 

çıxdım atamı yamsılayıram. 

638. İllər qəlbimə kövrəklik gətirir. 

639. Beynim bir dağ, fikirlər onun dumanıdır. 

640. 30 iyul. İlləri şirin meyvə kimi qəbul edirik. İtirəndə acısını bilirik. 

641. Köklük onun sağrısını sığallayır, arıqlıq mənim üzümü cırmaqlayır. 

642. 31 iyul. Sonsuz adam – yazısı olmayan qəbir daşı. 

643. Günəş gözəl qız, günəbaxan onun dalınca boylanan oğlan. 

644. Duman – yerin buxarı. 

645. Həyatda sonuncu sözümün nə olduğunu bilsəydim, bağladığım 

kitablarımın adını indidən o sözü verərdim. 

646. Günəş qürub etdikcə qabağını kəsən qara buludların ətəyinə qırmızıdan 

lent qoyur. 

647. Yaxşılıq etmək...bunu çoxu bacarar. Yaxşılığı bılmək... bu hamının işi deyil. 

648. Ayaqlarım Yerdən üzüldü, Səmaya düşəcəyəm. 

649. Gecələr İsaq-Musaq quşunun çığırtısı...Gecə adlı saat kəfkirinin səsi. 

650. Duman – gözü acışdırmayan tüstü. 

651. Külək – küçələrimizin süpürgəsi. 

652. 1 avqust. Hər zaman sənin şərəfinə fikir incilərindən ətir saçan söz çələngi 

hörməyə hazıram, ey insan! 

653. 2 avqust. Hər min illiyin sonunda yenidən dünyaya gəlmək istərdim. 

654. 4 avqust. Kölgə– Yerə düşmüş ləkə. 

655. Hər ağac öz dibində bir sərinlik saxlayır. 

656. Xəyalım həmişə gözəlliyin, gözəllərin tamaşasında dır. 

657. Ey gözəl, gözəlliyini əfsanə sanıram. Kimsə bal dodaqlarından... əmərsə, 

əfsanə sandığım gözəlliyin mənim aləmimdə zibillikdə qurumuş xiyar qabığı 

qədər qiymətsiz olar. 

658. 19 avqust. Molla yasımda hər dəfə “FATƏ”sindən sonra yas  əhlinə 

“MƏNİM MƏNALI DÜNYAM” kitabımı oxusun. 

659. Bir qızın eşq adlı quşu hər gün uçub sevgilisinin başdaşına qonur. 

660. Ey gözəl, sən mənim məhəbbətimin qiymətsiz ulduzusan. Mən də hər gün 

xəyal adlı teleskopumu məhəbbət ulduzuma tuşlayıb müşahidə edirəm. 

661. 28 avqust. Dünyada nahaq insan qanı axıdılmayan yer, ölkə varsa, ora 

mənim qibləmdir. 
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662. Qatı dumanda vücudum bir qəndil kimi yanır. Bu işıqdan dövrəmdə bir 

halə əmələ gəlib. 

663. Rüşvət – insanlar onu ikibaşlı yaratmışlar. 

664. Kəsir xəttin üstündəki Surət bir inək kimi xəttin altındakı Məxrəc adlı 

qəssaba xidmət edir. 

665. Şikayətin ömrü və çəkisi bəşəriyyətin ömrü və sayı qədərdir. 

666. 30 avqust. Varlığım bir qəndil kimi yanır, taleyim bu qəndilin şöləsində 

bərq vuran pərvanədir. 

667. Keçmiş günlərim qayğı götürmür, gələcək günlərim isə buna möhtacdır. 

668. 19 sentyabr. Yuxu bir quş kimi gözlərimdə yuva salıb hər gecə orada 

rahatlanır. 

669. Göz qapaqlarımı yuxu bir yorğan kimi üstünə cəkir. 

670. Haqsızlıq ağlımı itləşdirib bir quduz itə çevirmişdi. 

671. Onlar hörmətlərini gətirə bilmədiklərindən zarafat edirdilər. 

672. 24 sentyabr. Dodaqlarını ağıl adlı sapla tikmək lazımdır ki, qəlbinin 

eybəcərlikləri üzə çıxmasın. 

673. Daxili hisslər öz büsatını üz adlı çəməndə qurur. 

674. 7 oktyabr. Sağ əl savadlı, sol əl savadsız qardaşdılar. 

675. Sol qol tənbəlliyindən saatı həmişə biləyində gəzdirir. 

676. Ay, gün adlı çarx daşında yeyilib orağa dönmüş, ulduzlar da, sanki Ayın 

səmaya səpələnmiş qığılcımlarıdır. 

677. O, elmin, incəsənətin yox, insanlığın zirvəsində idi. 

678. Ey hökmdarım, məhəbbətimin hicran nəğməsini segahla ifa edə bilsəy-

dim, onun daima zildə səsləndiyinin şahidi olardın. 

679. Xəyalım tez-tez keçmiş günlərimin hadisələri kölgəsində yorğun yolçu kimi 

oturub dincini alır. 

680. Ömrümdən hər an qırılıb tökülən hadisələr ömür yolumu xəzana döndərir. 

681. Leonardo da Vinçinin “COKONDA” əsərini oğurlayan italiyalı Vinçentso 

Perudisa, odu Allahdan oğurlayan Prometeyin ən kiçik, fərdi və ən cılız rəfiqidir. 

682. Hətta ən dərin sükutda belə, sükutun özü qulaqlarımda cingildəyir. 

683. Ey gözəl, sənə heyranlıqla baxanda hər dəfə hərarətli baxışların mənə 

utancaqlıq gətirən şərabı ilə məst edir. 

684. Ulduzlar da göyün kəklikləridir. Günəş adlı ovçunun gəlişini duyduqda 

ucub yerlərini dəyişirlər. 

685. Bəzi axşamlar Ay da çoban kimi, ulduzları qoyun sürüsü kimi otarır. 
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686. Mən uşaqlarımın ən qəşəng oyuncağıyam. Onlar da həmişə mənimlə 

əylənib sevinirlər. Əllərindən bu oyuncağı qəfil itirəcəklərini düşünəndə onlara 

yazığım gəlir. 

687. 6 noyabr.  Körpə quzu tez-tez qaçıb başqa qoyunun altına girir. Ey gözəl, 

sənin də baxışların səndən iradəsiz mənim məhəbbətimə sığınır. Mən buna 

məhəbbətinin məcrasından daşması kimi baxıram. 

688. Sözlərini anlamadığım yad bir musiqi dinləyirəm. Məhəbbət nəğməsi 

sandığımdan musiqi mənə nə qədər doğma göründü?! 

689. 11 noyabr.  Bu günüm həmişə sabahkı günlərimin qayğısına qalıb. 

690. Sabahımda bir parlaqlıq varsa, bu yaradıcılıq zəhmətindən nur aldığı 

üçündür. 

691. Sabahkı günüm bu günümə çox möhtacdır. 

692. Ey gözəl, qəlbim hər an gözəlliyindən sevinc duyur. Bu sevincimin 

qarşısında səndən nifrət qazanıram. 

693. Günəşin parlaqlığı suda itir, mənim sevgimin büllurluğu sənin qəlbində. 

694. Qəlbinin nifrət qalxanı səni qəlbimin məhəbbət oxundan qoruyur. 

695. 21 noyabr. Sənin dodaqlarında məhəbbət şirinliyi var. 

696. Sərlövhələr əsərlərin ağzına salınmış bağdır. 

697. 26 noyabr.  Məni sevmədiyini yaddan çıxara bilmirsənsə, bu elə mənə 

qayğı və nəvaziş deməkdir. 

698. İnsanlar yeri paralel və meridian toruna salmışlar. 

699. “MƏNİM MƏNALIM DÜNYAM” adlı bir gülüstanım var. Gülüstanda 

əkdiyim güllər və çiçəklər daima ətir saçacaq. 

700. Ağaclar qızılı yarpaqlarını payızın küləyində bir şabaş kimi xərcləyirlər. 

701. Dünyadan yazmaq istəyirdim ki, elə bu zaman “YALAN DÜNYA” Türk 

musiqisi səsləndi. Bu an əlim işdən soyudu. 

702. 29 noyabr.  Ay tutulmuşdu. Anasının öldüyünü güman edən ulduzlar da 

vahimə içində uşaqlar kimi çığırışırdılar. 

703. 1 dekabr. Payız küləyi bağları səyahətə çıxıb. 

704. Təbiət planetimizə hər il yaşıl, sarı, ağ rənglə bəzək vurur. 

705. 4 dekabr. Mən günlər adlı arabaya minib ömür yolumu gedirəm. 

706. Böhtanın kəsərliyi bətnindəki həqiqəti doğanacandır. 

707. Mən bir araba kimi tale adlı atıma qoşulmuşam. 

708. Protez diş düzəldən həkimlərin yadına düşmür ki, özlərini heykəltəraş 

adlandırsınlar. 
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709. 16 dekabr. Dünya bir şam, insanlar onun pərvanəsidir. 

710. Canlılar arasında çoxşaxəli əzabkeşlik insanın qismətinə yazılmışdı. 

711. 15 dekabr. Yaltaqlar inciməsin məndən. Dik getdiyinizi görməmişəm. 

712. Qışın qorxusundan ağacların dili tutulmuşdu. 

713. Günlər Ayı on dörd günə parıldadıb tamamlayır. 

714. 16 dekabr. O, barmağı ilə hədələdikcə elə bilirdi ki, əlindəki qılıncdır. Lakin 

hədəsindən bir şey cıxmadıqda, güman etdi ki, əlindəki qas bıçaq imiş. 

715. Mən yumruğuma tam arxalandıqda azadlıq günəşinin doğmasının ehtimal 

faizi 99-a qalxır. 

716. 17 dekabr. Dil hələ dodaqla diş arxasında bu qədər çərənləyir.  O, tam 

eşıkdə olsaydı onda gör nələr edərdi.  

717. Kağıza bükülü toxum bir ovuc torpağa möhtacdır ki, öz büsatını qursun. 

718. Bədənim bir ağac, xasiyyətlərim onun meyvəsidir. 

719. Xasiyyətlərim ağlı, qaralı mənim rənglərim, naxışlarımdır. 

720. Həyatım, varlığım, xasiyyətlərim adımda ümumiləşib. 

721. 18 dekabr. Xasiyyətlərim qəlbimin zəif və parlaq ulduzlarıdır. 

722. Həyat sonsuz bir dənizdir. Bəşəriyyət üzgüçüsü. Asanlıqla qol vuranı da 

olur, fırtınasına düşəni də. 

723. Toz düşsə gözü döyər, söz qəlbi. 

724. 19 dekabr. O yüz yaşlı qocanın yaşıdlarından heç biri qalmayıb.  Elə bil 

durna qatarından bir durna azğın düşüb. 

725. Mənə elə gəlir ki, yaxın illərdə dünya xalqları Azərbaycan muğamının 

ecazkarlığını duyub heyranlıqla sevəcəklər. 

726. Xəsis malının şirinliyini yeməməkdə görür. 

727. Laqeyd həmvətənlərim, vəzifəyə keçməyimi dözləyirsiniz ki, yarınasız. 

Deyəsən arzunuz gözlərinizdə qalacaq. 

728. 29 dekabr. İstedadın zirvəsində dahilik dayanır. 

729. Hülmaniyyə təriqətinə görə, cismanın gözəlliyi şəxsində Allah təzahür 

edir. Gözəllikdə Allahın təcəssümünü bilən kimsəyə hər şey icazəlidir. Tanrı 

gözəli, mən indi tanrı gözəlliyindən necə üz döndərim?! 

730. Beynimin düşüncə adlı küləyi bədənimi quru qanqal kolu kimi istədiyi 

səmtə qovur. 

731. Yaşım ömrümün şöləsidir. O yandıqca ömrüm əriyib gödəlir. 

732. Fikri əhliləşdirmək üçün onu cümlə şəklində kitaba salmaq lazımdır. 

733. 1974-cü il təqvimin son vərəqi bir yarpaq kimi qırılıb düşməkdədir. 
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734. 31 dekabr. Bu gün 1974-cü il 1975-ci il üstündə hamilə yatıb. 

735. Əlvida, 1974-cü il! Səninlə bir daha görüşə bilməyəcəyəm. 

736. Qəlbimdə bir kədər var. 1974-cü il ölüm ayağındadır. Bir saatdan sonra 

həyatla əbədi olaraq vidalaşacaq. 

737. 1975-ci il nabələd adam kimi ömrümüzə qonaq düşür.  

 

1975 
 

738. 1 yanvar. Dünən ömrümdən bir il də salıb itirdim. 

739.  1 yanvar mənim doğum günümün otuz beş ilini qeyd edir. 

740. 8 yanvar. Günlər ömrümüzə qonaq düşür. 

741. O gənc qız bu gün ana oldu. Ömrünə şirin qayğı, şirin nigaranlıq qatdı. 

742. Fikrim də quşlar kimi tez-tez ucub yerini dəyişir. 

743. İnsan arzuya, heyvan yemə, bitki Günəşə can atır. 

744.  Varlığım bir qəndil, arzularım bu qəndilin şöləsidir. 

745. Arzum imkanla uyğun gəldikdə qismət atına minir. 

746. Arzum taleyimin səyinə möhtacdır. 

747. Kiçik arzularım güclü arzularımın qarşısında ögeyləşir. 

748. Günlər ömrümüzə naxış vurur. 

749. Ömrümüz günləri yeyə-yeyə, günlərin birinə yem olur. 

750. İnsan bir bulud, tər bu buludun damcılarıdır.  

751. Mənə elə gəlir ki, mininci fikrimdə qarşıma geniş bir düzənlik çıxacaq. 

Çatsaydım, oturub doyunca nəfəs dərərdim. 

752. Qar günəşin gülüşündən qorxur. 

753. İnsan dünyada daima insanla mübarizədədir. 

754. 9 yanvar. Qaranlıq düşən kimi göy ulduz lampalarını yandırır. 

755. Hər gün işıq və qaranlıq adlı örtüyə bürünürəm. 

756. Mən də Yer kimiyəm. Bir tərəfim gündüz, bir tərəfim qaranlıq olur. 

757. İnsan yalnız özü üçün həyatda yaşamır. O həm də başqaları üçün yaşayır. 

758. 13 yanvar. Bütün eybəcərliklər əsəblərimə cumub onu quduzlaşdırır. 

759. Günəşin şualarını Yer bir yumaq kimi özünə sarıyır. 

760. 14 yanvar. Gücsüz haqsızdır, lakin haqsızlıq etməyə qadir deyil. Haqsızlıq 

isə gücün ruhudur. 

761. Xəzəl altında nəmlik soyuqluğundan ölüm üşütməsi gəlir. 

762. Günəş şüalarını yağış şehinə qatıb havada rəngli qurşaq toxuyub. 
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763. 17 yanvar. Sənin gül üzünə baxışlarım kəpənək kimi qonur. 

764. Sinif otaqlarından hərdən çığırtı gəlır. Gecədə xoruz banı yadıma düşür. 

765. O şey qiymətlidir. Çünki əlimiz çatmır. 

766. 19 fevral. Yaşamaqla ömrümün təqvimini tuturam. 

767. Keçmişlərə nəzər yetirdikdə bollu, dəhşətli insan qırğınlarından başqa 

ikinci bir şeyə rast gəlmirik. Demək, keçmişimiz qırğınlardan ibarətdir. 

768. 3 mart. Saçımı hər darayanda ağ tüklər qırılıb ciyinlərimə tökülür. 

Deyəsən, ömrümün payız vaxtını yaşayıram. 

769. 5 mart. Can şirindir. Xəstəlik ona zəhər qatır. 

770. İstedadın qələm ucu həmişə itidir. 

771. “Beş barmağın beşi də bir deyil“. İnsanların bərabərsizliyə haqq qazan-

dırmaq düsturu. 

772. Bəşəriyyət – milyardlarla tip, milyardlarla xasiyyət deməkdir. 

773. Əbədilik öz əbədiliyinə şübhə ilə baxır. 

774. Mənim varlığım mənim sevincim, yoxluğum əbədi kədərim. 

775. Murdar cəmiyyətdə hisslərimin həssaslığından tam narazıyam. 

776. Hisslərim yaradıcılığımın tilovudur. 

777. 8 mart. Kasıb süfrə şirin söhbəti sevir, varlı süfrə şirin-şirin yeməyi. 

778. Quzulara elə gəlir ki, anaları süd yığmağa gedir. 

779. 10 mart. Elə bir canlı yoxdur ki, xoruz kimi gecədə üç dəfə səhərin 

açılmasını alqışlasın. 

780. 1 mart. Qocalıq – şöləsi sönmüş, lakin tüstüləməkdə olan ocaq. 

781. Ömrüm həyat tufanının içində şölələnən bir çıraqdır. Bir gün bu tufan 

qopsa, ömür çırağımın sönməsinin qarşısını ala bilməyəcəyəm. 

782. 12 mart. Keçmiş və gələcək günlərimi bir xurcun kimi çiynimə atmışam. 

783. İnsanlar axşamlar yataqda donur, səhərlər yataqda əriyirlər. 

784. 13 mart. Gərnəşmək az qala kolxoz sədrini balerina etmişdi. 

785. İnsan bir bulaq, arzular bu bulağın axar suyudur. 

786. Adamların arzularında tük qədər kədər varsa, o, arzunun gerçək ola 

bilməməsi ehtimalındandır. 

787. Kimin arzularında sevinc yoxdursa, o arzu yox, qarğışdır. 

788. Şirin arzular həyata kecmədikdə acılaşır. 

789. Gözəlim, ağzım şirin olsun deyə, xəyalən dodaqlarından tez-tez öpürəm. 

790. Hələ ki, üç qardaşım mənim ilk oxucularımdır. Bu ona bənzəyir ki, 

Günəşdən bəşəriyyət, çıraqdan bir ailə işıq alır. 
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791. Yazdığım kitab oxunmaqdan çox, yazılmaq üçün açılıb-bağlanır. Elə bil 

Hacı Qaranın pul sandığıdır. 

792. Mütaliə beynin gübrəsidir. 

793. Sənin mənə qarşı hərəkətlərində təbiət şıltaqlığı, şirin gülüşlərində bahar 

təravəti var. 

794. Kaş bir dahi deyəydi: “Ən cox Əlinin yaradıcılığını bəyənirəm”. Necə də 

böyük mükafat?! Xoşuna gəlməyən də kitabıma təriflər söyləyəcək. 

795. Bir şagirdim yüzə qədər deyimimi dinləyib dedi: – Müəllim, bilsəydim bu 

deyimlər həqiqətən sizindir, dilinizdən öpərdim. Sizə borclu qalmayım deyə 

bağrıma basıram, – dedim. 

796. Ölüm, ayrılıq, qocalıq – bəşəriyyətin Allah tərəfindən eşidilməyən arzuları. 

797. Ölüm yaxınlaşdıqca dünyanın dəyərı sıfıra yaxınlaşır. 

798. Gözəlim, varlığından mənə pay düşən baxışlarındır, gözəlliyindir. 

799. Ey mələklər gözəli, sənin gözəlliyin qədər olan mənim saf məhəbbətim 

sənin üçün cənazə üzərinə qoyulmuş güllər kimi baxılmaz olub. 

800. Adamlar pis xasiyyətlərini özündən çox istədikləri üçün onlardan heç cür 

əl çəkə bilmirlər. 

801. 19 mart. Yer buludunu göyə hofqurub Günəşi özündən küsdürmüşdü. 

802. Bulud elə məkanda olmaq istərdi ki, kölgəsi Yerə düşməsin. 

803. Günəs bir qayçı kimi bütün günü göyün pərdəsini kəsib ulduzları göstərir. 

804. Çaylar balinaları doyura bilmədiyindən, onları okeanlar qəbul etdi. 

805. Qış fəsli – ağacların məzuniyyət ayları. 

806. Raxit – mənim yazılmış, lakin oxunmamış deyimlərim. 

807. Mündərəcat – həmin kitabın ünvanı. 

808. Əlifba cədvəlində hərflər elə bil iclas zalında məruzə dinləyirlər. 

809. Ortancıl barmağın üzərinə qələmin və iki barmağın ağırlığı düşür. 

810. Fiziki əmək əlləri qabar edir, zehni əmək beynə cila verir. 

811. O qadın tumurcuqlayıb, görünür, bir azdan ana olacaq. 

812. 812-ci fikrimdən birinci fikrimə boylanıram. Gözümdə 812 metrlik bir 

quyu canlanır. 

813. Mən bir bulud kimi fikir yağışımı tökürəm. 

814. Ulduzlar Ayı qabaqlarına qatıb bir top kimi qərb qapısından keçirmək 

vəziyyətindədir. 

815. Mən də ovçular kimi gecə-gündüz fikirlər ovuna çıxıram. 

816. 20 mart. Sevinc, kədər insanın tez-tez dəyişən fəsilləridir. 
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817. Pislik ağacından qeybət meyvəsi sallanır. 

818. Qeybət – qeybət olunanın sözlə daşlanması. 

819. Qaib – şagirdlərin arxasınca müəllim gileyi. 

820. Töhmət – insan hisslərinin yaddan çıxanacan çubuqlanması. 

821. O qız dərsboyu güldü. Deşiyindən yolboyu sızan un kisəsi nəzərimdə 

canlandı.   

822. Qoz ağacı daşla, insan gileylə daşlanır. 

823. Müəllim sinifdə bir çinar, şagirdlər kölgəsində əyləşən yolçulardır. 

824. Gunəşdən nur, buluddan yağış, əllərdən zəhmət ələnir. 

825. 22 mart. Ocaq – odundan alov, köz, kömür, kül, istehsal edən zavoddur. 

826. Görüb, duyan sənətkar deyil, onu yaradan sənətkardır. 

827. Ocaqçı hamamın tüstüsü ilə hər gün hamamlanır. 

828. Gözəlliyin tufana dönüb məhəbbətimin alovunu şiddətləndirir. 

829. Biz zibili özümüzdən uzaqlaşdırırıq, lakin ayaqlarımız zibili içəri daşıyır. 

830. Kömür, kül odunun ocaqda qalan oğulları; alov istiqanlı, tüstü acıdilli 

köçəri qızlarıdır. 

831. Kağız kisələrinə bükülmüş toxumlar həyatdan küsüblər. 

832. Torpağın şirinliyindən köklər yeri bərk-bərk qucaqlayır. 

833. Mənim təzadlı dünyam – həyatın şirinliyini bunda görürəm. 

834. Ömrüm ancaq yazılarımda donub qalır. 

835. Yer böyütdüyü, zaman qurutduğu ağacı mən yandırıb külünü torpağa 

qatıram. 

836. Nə qədər körpə idik həyatın intəhasız “ölüm” çağırışı qulaqlarımıza 

dəymirdi. 

837. Günəş bir gül kimi hər səhər açılır. 

838. Bəlkə gözəlliyinə və hürkəkliyinə görə sənə o quşun adını veriblər. 

839. Körpəlikdə ağladığım ağrılarıma anamın südü rüşvət olduğundan canımın 

ağrılarına dözürdüm. 

840. Xəsis mənə səxavətli dedi, səxavətli məni xəsis çağırdı. 

841. Yasda şadlıq – ölüyə oxunan lənət. 

842. 23 mart. Şagirdlər müəllimin beyin adlı ağacının meyvəsini suallarla 

daşlayıb tökürlər. 

843. 25 mart. Nə xarici gözəlliyi var, nə daxili. Amma sevilməyini tələb edir. 

844. Hər ilin 12 oğlu, 52 nəvəsi, 365 nəticəsi, 8760 sonucası var. İllərin atasının 

əsrlər, babası era olduğunu bilsəm də, əcdadının kimliyini bilmirəm. 



42 

845. Aylardan fevral ömrün azlığından gileylidir.  

846. Sədr elə bilirdi ki, camaat kolxozu ona cehiz qoşub, dövlət hədiyyə verib, 

Kommunist Partiyasından ona çatan ata mülküdür. 

847. 1975-ci ilımiz Çərşənbə axşamı ilə girib, Çərşənbə axşamı ilə də çıxacaq. 

848. 26 mart. Qızı ərini incitdiyi üçün ata nə əriyib yerə girirdi, nə də 

kürəkənindən xəcalət çəkirdi. 

849. Hikmətli deyimlərimdə şəninə deyilən alqışlar mənim qələmhaqqımdır. 

850. Beş yaşlı uşaq atasından soruşur: - Nə vaxt iclasdan doyacaqsan? Ata 

cavab verir: – İnsanlar düzələndə. 

851. Baxışların göz yaşından şehlənib. 

852. 27 mart. Qəlbimin qapısını iki qonaq tez-tez döyür – sevinc və kədər.  

İkisinə də doğmalıq münasibəti bəsləyirəm. 

853. Sevincsiz, kədərsiz bir günüm yadıma gəlmir. 

854. Qorxu həmişə pəncəsi üstə yeriyir. 

855. Sağsağanlar, dirijor geyimdə mənim xeyirxəbər quşlarım. 

856. Kədər – göz yaşına dönmüş qüssə. 

857. Kirpikləri kədər şehinə düşüb. 

858. Sənin qərəzli tənqidin məni cinatına mindirib. 

859. Çöldə otlayan sürünün hamısı ağzından yerə mıxlanıb. 

860. 28 mart. Məmurlar Vətən dedikdə kreslosu yadına düşür. 

861. Bəşəriyyət – hər cür adamlar toplumu. 

862. Ləçək – meyvələrin bələyi. 

863. Cümlələr yol kimi uzanıb gedir. Mən bu yolu gözlərimlə yeriyirəm. 

864. Göz yaşı, sən axıb nəyə qarışırsan? – Təsəlliyə. 

865. Kədər qəlbin qaralmış buludu, kirpiklərin çalması şimşəyi, ağlamaq 

gurultusu, göz yaşları yağışıdır. 

866. 29 mart. Kitabım səma, hikmətli deyimlərim ulduzlarıdır. 

867. Aya güzgü ilə baxıram. Bu ona bənzəyir ki, sevgilin yanında düra-dura 

şəklini öpürsən. 

868. Günəşi çox istəsəm də, Aya çoxlu baxıram. 

869. Dirəklərdəki işıq xətləri onların dağılmış saçlarıdır. 

870. Axşamdır, qatarı gözləyirəm. Nüvədidən məni yola salan ay səfər yolumu 

işıqlandırır. Səhər-səhər İrəvana çatdıqda Ay da məni qarşılayırmış kimi 

qabağıma çıxmışdı. 
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871. 31 mart. Mən hər gün şirin arzularımı xəyal süfrəmə tökürəm.  Bir-bir 

nəzərdən keçirib şirinliyindən bir daha ləzzət alıram. 

872. Həyatım həmişə məsləhət adlı əsaya möhtacdır. 

873. Arvadların ərlərinin qorxaqlığına, xəsisliyinə, yaltaqlığına, yalançılığına, 

oğruluğuna, satqınlığına görə ərlərindən boşandığı hallar hələ olmayıb. 

874. 1 aprel. Mən ölümü qəlbimdə bir məşəl kimi gəzdirirəm. 

875. Şərait mənim arxam, taleyimin hədiyyəsidir. 

876. 939-da üç (3) öz kubunu xurcun kimi çiyninə atmışdı. 

877. Kiçik, ziddiyyəti mübahisəni dərhal dayandır. Barışığa get. Böyüsə, qurban 

tələb edəcək. 

878. Sevincdən doğan göz yaşı, sən sevincin gülabısan. 

879. Ömrüm hər gün günlərlə duelə çıxır. 

880. Səliqəsiz, əyri, qaralama yazılarımla pinti arvadların tayıyam. 

881.  2 aprel. Niskil keyfimin üstündə kürt düşüb. 

882. Məm bu hikmətli sözlərdən nəsillərə ruhi qida hazırlayıram. 

883. Təskinlik alovlu qəzəbimin üstünə su töküb söndürür. 

884. Durnalar uçub getdi, nəğmələrini də özləri ilə apardı. 

885. Sənin baxışlarında məhəbbət şirinliyi var. 

886. Uçan durna qatarı, havada yazılmış not düzümün sənin nəğmələrinin notu 

deyilmi? 

887. 3 aprel. Kainatın intəhasız boşluğunu uldzlar doldura bilmədiyi kimi, həyat 

eşqi də mənim qəlbimin boşluğunu doldura bilmədi. 

888. 4 aprel. Fəlakət, kaş cilovun olaydı. 

889. Sual – müstəntiq, cavab– sorğu-suala tutulan müttəhim.. 

890. Gücsüzün iti və uzun qılıncı güclünün yumruğu qarşısında kəsərdən düşür. 

891. 7 aprel. Tük toxumu tapsaydım, sənin o daz başına səpərdim. 

892. Fəlakətlə qarşılaşmamışdan əvvəl sənin kimi bir yanşağa rast gəlsəydim, 

şübhəsiz, fəlakətin hövsələsi gəlməzdi ki, bu qədər durub məni gözləsin. 

893. İblis? Hə, indicə onu dost sifətində gördüm, şeytan adamları gəzirdi. 

894. 15 aprel. İnam öd kisəsi kimi ruhuma ümid şirəsi buraxır. 

895. O, həyalı baxışlarını gözəlliyini – üzünü bir duvaq kimi örtmüşdü. 

896. İntizar, gözlərimi bir at kimi zaman hörüyündə bağlamışdı. 

897. Həqiqət, bir çoban kimi günah adlı oğlağı günahı doğan anasına tiliyir. 

898. 16 aprel. O, sual adlı torunu atıb, cavab adlı balıqları tuturdu. 
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899. Kolxoz oğruların dərdindən heyvanları qulaqlarından nişanlayır. Mən 

bilmirəm nəyin dərdindən fikirlərimi nömrələrlə nişanlayıram? 

900. Sabahkı fikirlərimi bu gün yaza bilmirəm. Görünür, fikir toxumlarından 

beyin adlı bətnə hələ heç nə düşməyib. 

901.  Beynim məndən xəbərsiz hikmətli deyimlər axtarışındadır. 

902.  Fikirlərim kağıza ölü doğulduqda qaralamaqla onları dəfn edirəm. 

903.  18 aprel. Baxışların həsrətindən iflic olmuş məhəbbətimə şəfa vermək 

iqtidarındadır. 

904. Lazer şüalı baxışların qəlbimə məhəbbətdən don biçir. 

905. Qəlbimin səhrası aylı gecəyə bənzəyir. Hər şeyi aydın seçə bilmirəm. 

906. Xəyalımı qəlbimə söykəyib qulaq asıram. Nəhayətsiz boşluqlarında 

anlaşılmaz, çılğın səslər qulaqlarımı deşir. 

907. Baxışlarının tündlüyündən mənim qəlb adlı küpüm çat verib. 

908. 23 aprel. Gözəlliyin xəyalımın bəzəyidir. 

909. Sənət aləmində qartal qanadlı üslub və istedad. 

910. Ömrüm bir kitab, günlər bu kitabın vərəqləridir. 

911. 24 aprel. Utancaqlığından məhəbbətin həya pərdəsindən çıxmır. 

912. 25 aprel. Gecələr Aysız və ulduzsuz yeknəsək görünərdi. 

913. 5 may. Həyat qəm tikanlarına bürünmüş qızılgül qönçəsidir. Ömrüm bu 

qönçənin qanqırmızı və ətrli ləçəyidir. Fikrimin xülasəsi: Ömrüm həyatın fərəhi 

və qəmi ilə doğmalaşıb. 

914. Qızlar, unutmayın ki, baxışlarınızdan məhəbbət dölü düşür. 

915. 10 may. Kainat nəhayətsiz, zaman əbədi, ömür bir göz qırpımı. 

916.  Sənin məhəbbətin uyuyan ölü. Mənim məhəbbətim kədər və həsrətdən 

daşlaşmış bu ölünün başdaşı. 

917. Xəsislik onu həyatın meyvəli budağından endirib, çılpaq budağında 

oturtmuşdu. 

918.  Böhtan Otellonu şöhrət dağından qəm dənizinə atdı. 

919. Böhtan Otellonun barmaqlarına qatil xınası yaxdı. 

920. Böhtan, həqiqəti bətnində boğur. 

921. 12 may. Lal sükut – elə bil çəkisizlik halına düşmüşəm. 

922.  Qəlbim insanlığın təmiz, ütülü paltarını əyninə geymişdi. Lakin 

eybəcərliklər bu paltarın ütüsünü tez-tez pozur və çirkləndirir. 

923. Varlığımın incisi gözəlim, öpməyə qoymadığı şəvə ipək saçlarını çatı 

əvəzinə səhənginə salmışdı. 
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924.  Baxışlarım təşnə yolçu kimi əylənib gözəlliyindən təşnəsini söndürmək 

ümidindədir. 

925.  Beynim hərdən əyilib qulağıma fıştırıq çalır. 

926. Ömrüm həyatıma hər an qəsd edir. Lakin qarşısını ala bilmirəm. 

927. Ümidsizlik iradə atıma cilov olub. Bəzən onu ləngidir, bəzən də geri 

döndərir. 

928. Sənin gözəlliyini baxışlarımla aramsız gəzirəm. Elə bil nə isə itirmişəm. 

929. 17 may. Məhəbbətim baxışlarından vağamlamışdı. 

930. Ömrüm saç kimi günlər adlı darağın dişlərində yolunur. 

931. 18 may. Saat 19-00. Ölum evimizə borcunu almağa gəldi. Atamı bizdən 

alıb apardı. 

932. Bu gün – 18 may, ölüm atamın üstündə ağıdan tonqal çatdı. 

933. 24 may. ƏLİZADƏ ƏLİ VƏLİ oğlu– bu adamlardan hələ ki, tək mən 

yaşayıram. 

934. Kədər unudulsa da, niskil unudulmur. Niskildə daima kədər mehi var. 

935. Atamın bir fikrini deyimlərimə qatıb yaşatmaq istəyirəm: “İnsan 

qocalanda beli ona görə əyilir ki, yerdən ölümünü axtarıb tapa bilsin. 

936. 30 may. İndiki yaşım qədər də yaşamaq yolu mənə şübhəli və uzaq 

görünür. Lakin yaşadığım 36 il ömür yoluma nəzər saldıqda, bu yolun qısa və 

heç nə olduğunu duyuram. 

937. 14 iyun. Günlər məni bir ana kimi doğur. 

938. 22 iyun. Xəyalım bir uşaq kimi tez-tez keçmişimi qabağına töküb oynayır. 

939. Hər gecə gündüzümü dəfn edib yasını tuturam. 

940. Hər gün dünənki işin qalığını, bu günün, həm də sabahkı işin bir azını 

görürəm. 

941. 6 iyul. Ay bir toyuq, ulduzlar bu toyuğun fərələridir. 

942. Günəş bir xoruz kimi ulduzlar adlı dənini səhərə qədər dənləyib qurtarır. 

943. Ölüm ona görə dəhşətdir ki, insanı dünyadan əbədilik ayirir. 

944. Hər yoxluqda bir ölüm var. 

945. Sabahkı işimin nə olduğunu bilirəm. Lakin gecə nə yuxu görəcəyimdən 

xəbər tutammıram. 

946. Köhnəlik yeniliyin, yenilik köhnəliyin qənimidir. 

947. Sonuncu deyimim yaradıcılığımın bitmis ömrü olacaqdır. 

948. Fikirlərimin birində demişdim ki, mininci fikrimə çatsaydım doyunca nəfəs 

dərərdim. Budur, istədiyimə çatdım. Dünyanin heyranlığı, tükənməz dərdi-səri 
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məni daha çox işləməyə çağırır. Yoxsa az ləngiməyim məni həyat qatarından 

saxlar. 

949.  16 iyul. Haqsızlıq – həqiqətin məzar yeri. 

950.  Ay bir müəllim kimi ulduz adlı şagirdlərinə Yerin siyasi, fiziki quruluşun-

dan, ictimai formasiyasından dərs keçir. 

951. Ömür yolumuzu gedərkən gecələr yatıb dincəlirik, səhərlər davam edirik.  

952.  Talesizlik onu qurumuş ağaca bənzətmişdi. 

953. 22 iyul. Ulduzlar bir arı kimi Ay adlı pətəyin dövrəsində işləyir. 

954.  Güclü olsalar da, varlıq yoxluqdan, yaxşılıq pislikdən, gözəllik çirkinlikdən, 

həqiqət haqsızlıqdan qorxur. 

955.  30. iyul. Qarağatın tamında aptek iyi duyuram. 

956.  Nadanlıq, sən əhliləşməmiş olaraq qalaçaqsan. 

957.  Subh – günün ən təmiz libası. 

958.  Gündüz ulduzlarını görmək istərdim. 

959.  Kolxoz sədrini görən kimi yaltaqlar dövrəsində halay bağladılar. 

Ətrafımdakılar məni tənrk etdiklərindən özümü sönmüş şama bənzətdim. 

960.  2 avqust. Hisslərim qəlbimin dumanıdır. O gah qalxıb bədənimi bürüyür, 

gah da qəlbimin ən dərin guşələrində yoxa çıxır. 

961.  9 avqust. Ağır zəhmət sıxıb suyumuzu tökür. Biz bunu tər adlandırırıq. 

962.  Tənbəl tənbəlliyindən tənbəlliyin daşını atmadı. 

963. Yaşadıqca ömrümüzün düsturunu açırıq. Taleyimiz bu düsturun qiymətini 

yerinə qoyur. 

964. İllərdən doymamış ayrılırıq. 

965. Ey qəlbimin şahanə mələyi, səni dünyanın bütün gözəlliklərindən 

fərqləndirmək üçün tale sənə xüsusi gözəlliklərdən bəzək vurub. 

966. Rəqəmlər də kainat kimi sonsuzdur. 

967. Dərələr səsimə əksi səda vermək üçün məndən pay umur. Mən də səsimi 

beş qəpik kimi dərələrə tullayıb dilləndirirəm. 

968. Ey qəlbimin dünyası, sənin baxışların məhəbbətimin silinməz qövs-

quzehidir. 

969. 19 avqust. Hər evin ən mötəbər qibləsində ölüm bir vaza kimi saxlanılır. 

970. Qibtə həmişə boyük şəxslərin arxasınca pəncələri üstə boylanır. 

971. Mərdimazar, bulağın həmişə lil axır. 

972. Çürümənin özündə bir həyat yaşayır. 
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973. Taleyin ömrümün qarşısında qoyduğu vəzifənin öhdəsindən tam 

gəlmişəm. 

974. 20 avqust. Tamah – qarınqululuq onun məqsəd yoludur. 

975. Böyük ideya qarınqululuğa, tamaha yaddır. 

976. Xeyirxahlıq, zülmətli gecədə şölələnən çıraqsan. 

977. Doğruluq, çox yerdə yalana uduzsan da, mərclərdə həmişə bəxtin gətirib. 

978. Zülmətli gecədə bir köz gözümə dəydi. Dedim bəs onluq qızıldır. 

979. Göbələk meşədə otları, kolları qorxudurdu: Mən atom bombasının 

nəvəsiyəm! 

980. Bəziləri gecələr məndən qiybət etməklə mənim işığımda əyləşirlər. 

981. Xəstəliklərin aptekləri görməyə gözləri yoxdur. 

982. Xəstəliklər xəstəxanalarda görüşürlər. 

983. Gözəllik qarşısında bir maqnitəm...yox-yox, gözəllik maqnit, mən dəmir 

tozuyam. 

984. Çinarın başı uzanmağına qarışdığından bar vermək yadından çıxmışdı. 

985. Əlil, bədbəxt böyüyən yazıq uşaq sevincindən qalmır. 

986.  21 avqust. Ömrümüz bir çırağa bənzəyir. Gecələr bu çırağı üfürüb 

söndürür. Səhərlər ömrümüzün kibritidir, çəkib yandırır. 

987. İşıq – bəşəriyyət onun pərvanəsidir. Qaranlıq bu pərvanələri onun 

başından qovan xidmətçisidir. 

988. Dəlləyin barmaqları üzümdə elə gəzirdi ki, barmaqları üstə rəqs edən 

rəqqasə fikrimdə canlandı. 

989. Taksi sürücüsünün əlləri sükanda, fikri cibimdə gəzirdi. 

990. Gözəlliyin nitqimi, hərəkətimi dondurmuşdu. Baxışlarım oğrun-oğrun 

gozəlliyinə yan alıb səndən məhəbbət umur. 

991.  23 avqust. İxtisasımın orbitində fəallaşıram. Bu orbitdən çıxdım 

dinləyiciyə çevrilirəm. 

992. Hadisələr şüurumuzun təkamülüdür. 

993. Atom daxilində neytron insana müjdəçi oldu. 

994. Sənin gözəlliyin məni məhəbbət adlı cin atina mindirib. 

995. 26 avqust. Qəbirlər, göz yaşları sizin sönməz məşəlizdir. 

996. 29 avqust. Ölüm bir alov, göz yaşları, təsəlli onu söndürən sudur. 

997.  Qocalar bu dünyadan yorğun köçürlər. 

998.  Mən kədərimi göz yaşımla yuyuram. 

999.  31 avqust. Gəlirsiz müəllimin qazancı onun savadlılığıdır. 
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1000.  Ürək üşüdən rəng – ölü rəngi. 

1001.  Deyimlərim bir minin dizini yerə vurdu. 

1002. 6 sentyabr. Gecənin qara, gündüzün bəzəkli paltarını bir dərzi biçimidir.  

1003.  Xəyal kainatda ən sürətli və ən bacarıqlı səyyahdir. 

1004.  8 sentyabr. İgidin qılıncına namərd hiyləsini qın edər. 

1005.  Məhəbbət və nifrətimlə iki qütbili maqnitə bənzərim var. 

1006. Qəzəb hər vaxt hamilədir.O gah qəhrəmanlığı, gah da bədbəxtliyi doğur. 

1007. Talem mənim ən böyük Allahımdır. 

1008.  Dərs cədvəli bir qutu, fənlər içinin rəngli qələmləridir. 

1009.  Həftə yeddi qardaşdır. Bazar bu qardaşların ən tənbəlidir. 

1010.  Gözlərim baxışlarından doyunca sevinc içmək dəlisidir. 

1011.  Eramız həftənin hansı günüylə açılıb?! 

1012.  11 sentyabr. Ömrümüz ölüm kölgəsində və həyat işığında keçir. 

1013.  12 sentyabr. Ulduzun axması; yoxsa onun ölümüdür? 

1014. 16 sentyabr. Həmişə taleyin bəzən bir, bəzən də iki üzü danlanır. 

1015. Ölüm haqdır. Ölümə sevinmək nahaqdır. 

1016. Kədər qəlbimi pas kimi tutur, sevinc də bir sulfat turşusu kimi paxırını açır. 

1017. İzlərimdən ömür yoluma bir sərgi sərmişəm. 

1018. Məhəbbətim sənin gözəlliyinin astanasında məni qurbanlıq qoç kimi 

bağlamışdır. 

1019. Oyaq – insanın su kimi axıb getməsi. Yuxu – bu bizim donmağımızdır. 

1020. 20 sentyabr. Buz – suyun yuxulaması. 

1021. 25 sentyabr. Gələcək günlərimiz həmişə keçmişimizin üzünü danlayıb. 

1022. Elə bil bu günümüz üçün yox, gələcək günlərimiz üçün yaşayırıq. 

1023. Dünya yaratdıqlarını özü də udur. 

1024. 26 sentyabr. Kədər mənə həyata nifrət etməyi təbliq, sevinc həyatı 

sevməyimi tövsiyyə edir. 

1025.  27 sentyabr. Bəlkə, sən ümidin bacısı deyilsən? 

1026.  Xəbərçi, sən hamının təmənnasız oynaşısan. 

1027. Minnət, sənin ağzından iy gəlir. Ağzını mumla ki, parın açılmasın. 

1028.  Həyat kimi üçün toy, kimi üçün yasdır. 

1029.  Doğum, sən yenilik, ölüm, sən köhnəlik deyilsən? 

1030.  28 sentyabr. Həyat mənim ən sevimli, əziz, müqəddəs sevgilimdir. 

1031.  Ölüm, mənimlə qaş-göz oynamaqla mənim çirkin oynaşımsan. 

1032.  Nifrət – həqiqətin təbdən çıxması. 
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1033.  29 sentyabr. Bu dünya üçün hətta ana bətnində də çox darıxmışam. 

1034. 1111-ci rəqəmlər, sizi dörd əkiz qardaşa oxşadıram. 

1035. 30 sentyabr. Bəşəriyyətin intəhasız xoru ömrün azlığından şikayətlənir. 

1036. Ehtiyac– Əzrayılın kölgəsi. 

1037. 25 oktyabr. Sözü qurdalamaq, xətanın üstünə benzin atmaq kimidir. 

1038. Yalan yalançının tükənməz varı oldu. 

1039. And yalanın dəyər qiymətidir. 

1040. Söhbət zamanı işlətdiyin “Ağlı dayazlar şən olurlar” fikrini analizə 

vermirəm. 

1041. 19 noyabr.  Pöhrəlik də meşənin liliput qardaşıdır. 

1042. Sağlamlığım ömür günlərimi yapışqan kimi bir-birinə calayır. 

1043. 22 noyabr.  Mühit qəlbimin həqiqət simini tarıma çəkib. 

1044. Qüvvət – həyat ləzzətinin mizrabı.  

1045. 1122, siz elə bil iki əkiz qardaş, iki əkiz bacılarsız. 

1046. 23 noyabr.  Dabankeş çıxandan başala barmaq ona duaçıdır. 

1047. Qəlb bir çıraq, şirin söz onun kibriti.Gülüş ısə bu çırağın köləsidir. 

1048. Toz – torpağın dumanı. 

1049. Xəyalımın da elə bil beş duyğu hissi var. 

1050. Məkan və zaman, siz əbədilik atına minmiş yeganə qardaşlarsız. 

1051. Mən təkidlə deyirəm: Zamanın ömrünün yarısı düz bu gün tamam oldu. 

1052. 29 noyabr.  Ey gözəl qız, ayaqlarımın izini Ayda, dodaqlarımın izini gül 

üzundə görmək istərdim. 

1053. Verəllilik (səxavət) yaxşılığın hər iki qulpu. 

1054. 1 dekabr. Şagirdlər arılar kimi müəllim adlı çiçəklərdən elm şirəsi 

toplayıb ağıl şanlarını doldururlar. 

1055. Kitab oxuduqca gözlərim cümlələri yumaq kimi beynimə sarıyır. 

1056.  5 dekabr. Ümidin bir damarı şirindir. 

1057.  Ümid, sən gerçəyin xəyalı deyilsən? 

1058.  Düşmənimin əlindən yaxşılıq gəlirsə, o bir gün mənim dostum olacaq. 

1059.  Sənətkarın qapısı qıfıl görməz. 

1060.  8 dekabr. Ölüm ancaq taleyin məsləhətini eşidir. 

1061.  9 dekabr. Nigarançılıq, sən arzunun kəmhövsələ qardaşısan. 

1062.  13 dekabr. Təbiət qitələri bir-birindən uzaq salmaqla müharibələrin 

sayını bir qədər azaldıb. 

1063.  Xəcalət təri – bu etirafın lal qardaşıdır. 



50 

1064.  Ağac bar gətirdi köklərinə səcdə edər. 

1065.  Xəcalət, daldalanmağın səninlə əbədidir. 

1066.  Hər qəbirdə bir ad uyuyur. 

1067. 14 dekabr. Hər səhər açılan kimi ömrümün qiymətli varını – dünənimi 

itirib, bu günümü tapıram. 

1068.  Dünənim – o mənim ölmüş günlərimdən ən əzizidir. 

1069.  Tam sükutluq – diriliyimin o dünyası. 

1070.  Mənəvi tələbim özüm, maddi tələbim mənim qardaşımdır. 

1071.  Azadlıq – bu mənim dinim, həqiqət isə öpülən möhürümdür. 

1072.  Dünənim niskil, sabahım sevinc, bu günümün adını bilmirəm. 

1073.  Hər gün işdən sonra canımın sazlığını təmir etmək üçün gecələr özümü 

yuxu adlı emalatxanaya təqdim edirəm. 

1074.  Taleyimin mənə iltifatı artıq olması üçün özümü çox işlədirəm. 

1075.  15 dekabr. Yenə atamın bir fikrini: “Dünya yalançıdır, aldanan dəli” 

misalını deyimlərimə qatıb yaşatmaq istəyirəm. 

1076.  Yaşım ömrümün gündəliyidir.  

1077.  16 dekabr. Adım müəllim ləqəbinə bir yastıq kimi dirsəklənib. 

 

1976 
 

1078. 1 yanvar. Dünən sevdiyim 1975-ci ili bu gün bir paslı dəmir qırıntısı kimi 

keçmişin içinə tulladım. 

1079. 10 yanvar. Uşaq bir ağac kimi valideyn adlı köklər üstündə boy atır. 

1080. Əqidəm məni özünə qul götürüb. 

1081. 30 yanvar. Mən hər gecə yatağımı bir soba kimi isidirəm. 

1082. Biz Günəşin şüalarını yayda isti, qışda soyuq duş kimi qəbul edirik. 

1083. 1 fevral. Kədər – gülüş onun maye halı. 

1084. 16 fevral. Ömrümün nabələd yolunu gedirəm. 

1085. 29 fevral. İllər üzümüzdə qaymaqlayır. 

1086. Qəbiristanlıqda bir dünya – hər cür ağrılar, xəstəliklər, niskillər, arzular, 

talelər, xasiyyətlər uyuyur. 

1087. 6 mart. İstədiyimi axtarıram. Tapmadıqda onu ya ölmüş, ya da hələ 

yaranmadığını güman edirəm. 

1088. Sadə – mürəkkəbin əhliləşdirilmişi. 
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1089. 9 mart. Pişiklər, özünüzü pinti arvadlara söydürürsünüz. 

1090. 11 mart. Ölüm – dəyərsiz (yəni çox dəyərli) ömrümün dəyər qiyməti.  

1091.  “Cəngi”, havalardan təkcə sən döyüşü çox sevirsən. 

1092.  27 mart. Yanıltmac – dilin gimnastikası. 

1093.  Daraq, sən də saçımızın ütüsüsən. 

1094.  Güzgü də ayaqqabısını tərsə geyən balaca uşaq kimi sağımızla solumuzu 

tərsə salıb. 

1095.  2 aprel. Sabahım da dünənim kimi qiymətlidir. 

1096.  Qələm sol əldən hürkür.  

1097. 3 aprel. Mən ömrümün üç gününü– dünənini, bu gününü, sabahını 

yaşayıram. Lakin bir gün bunlardan birini – sabahını yaşaya bilməyəcəyəm. 

1098. Baltanın kəsərliyi təzyiqlə düz mütənasibdir. 

1099. Qollara elə gəlir ki, yırğalanmasa, adam yerişindən qalar. 

1100. Dialoq – Mən: - Tərifi özüm qədər sevirəm.  

  Sən: -İnsanlar mənə yaltaqlanırlar. 

  O: -İnsanlar dalımca qeybət edirlər. 

1101. Bəzi qürurla öyünür: -Hamını şübhəyə salmaq qüdrətinə malikəm. 

1102. 14 aprel. İldırım ona görə çaxır ki, bulud hara yağdığını görsün. 

1103. Xalqın zəkası məndə olaydı. 

1104. Görən niyə rəngli yuxular görmürük? 

1105. 15 aprel. Mikrob, hansı adamlara oxşayırsan? 

1106. 16 aprel. Kölgəmə baxıram. Ondan eşidirəm: -Mən sənin köklərinəm. 

1107. 23 aprel. Heykəltaraşların fikrinə gəlmir ki, öz heykəllərini yapsınlar. 

1108. Hər şeyə, çoxlarına mahnı yazan bəstəkarlar niyə bəstəkar adda musiqi 

bəstələməyiblər? 

1109. Gülüş və kədər, hər zaman aləminizdə olsaq da, siz həmişə təzəsiniz. 

1110. Yubanmaq yerişimi çubuqlayır. 

1111. Hövsələmdə qəzəb yatır. 

1112. Əmr – cinayətkaklara yazılan resept. 

1113. 3 may. Günəş məndən inciyib deyir: – müəyyən yeri məndən gizlədirsən. 

1114. Gecə gündüzün qulağına dedi: -Gəlirəm səni ölqürməyə! Gündüzün 

cavabı bu oldu: -Mən səni doğuram. 

1115. Gecə ilə gündüzün xoru: – Biz təbiətin əkiz, doğma övladlarıyıq. 

1116. Doğru yalana dedi: -Sənə görə mənə inanmırlar. 
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1117. 1191-dəki doqquz dedi: -Birlərin yerində üçlər olsaydı əcdadlarımı 

tapmış olardım. 

1118. Külək meşədə ağacları danışdırır. Görən onlar nə danışırlar? 

1119. Yarpaqların pıçıltısı – ağacların danışıq dili.  

1120. Yaxşılıq minnətə dedi: -Məni gözdən salıb təhqir edirsən. 

1121. Yaxşılıq minnətə yalvarır: – Əlim çatan yerə ayaq basma. 

1122. Bataqlıq yanındakı duru gölə: -Camışlar, donuzlar məndən hamam kimi 

istifadə edirlər. 

1123. İtki yollarında şübhə axtarışları. 

1124. İtki dedi: -Xiffət mənim ləçəklərimdir. 

1125. İtki, itməyinlə nə qazandın? – Qiymətimi on dəfə artırdım,-dedi. 

1126. 4 may. Yaşamaq şirin olduğundan varlığımı ölümə girov qoymuşam. 

1127. Kainatın tutum məsafəsi ətrafımdan eyni ölçüdə hüdudsuzdur. 

1128. 5 may. Xiffət, səndə vitaminlərdən heç biri çatışmır. 

1129. Ayaq tutandan son günə kimi getdiyim yolların xəritəsi olaydı. 

1130. 6 may. Qazan da insanlara oxşayır. İçindəkindən bulaşıq adıyla özünə 

pay saxlayır. 

1131. Hər şeyi eşitmək – bu elm deyil. Ondan düzgün nəticə çıxartmaq – budur 

həyatın fəlsəfəsi. 

1132. 7 may. Şərik mal, səndən hansına ən çox pay düşür? – Güclüyə, acgözə, 

-deyə cavab alıram. 

1133. Tamah həmişə acdır. 

1134. 9 may. Mən gələcəyin dalınca yüyürürəm, lakin çata bilmirəm. 

1135. Keçmiş məndən uzaqlaşdıqca arxamca bir uşaq kimi qışqırır. 

1136. İnsanları zaman anbaan ölümə sürükləyir. Lakin zamanın anbaan ölməyi 

veclərinə deyil.  

1137. Vaxt yanımdan elə ani sürətlə ötüb keçir ki, macal tapıb salamlaşa 

bilmirəm. 

1138. 31 may. Gecəyə bir balınc kimi baş qoyuruq. 

1139. İşıq şüasını əşya üzərində bərabər paylamır. 

1140. Arzularım ümid adlı əsasına dirsəklənib gözləyir. 

1141. 6 iyun. Yuxulamaq – həyatdan küsməyimiz, 

                          Oyanmaq– həyatla barışığımız. 

1142. Yuxuda gör fikrimə nə gəlib: Ömrüm heçliyə tərəf yürüş götürüb. 

1143. Balıqlar da görən revmatizm olurmu? 
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1144. 8 iyun. Doğumla ölüm ömrümü dırnaq işarəsi kimi araya alıb. 

1145. 26 iyun. Günlər həmişə təzədir. 

1146. Salam öz-özünə gileyləndi: – Yekəxana insanlar “Əleykümə salam” 

borcumu çox zaman qaytarmırlar. 

1147. 1222-dəki BİR raykom təlimatçısı kimi özundən böyük ikilərə 

sosializmdən komunizmə keçid yollarından məruzə edir. 

1148. Məhəbbət mənim solmaz, ətrli, ən gözəl ləçəyimdir. 

1149. Vacib olanın dəyəri, onun yoxluğundadır. 

1150. Xof – hisslərin qara libası. 

1151. 27 iyun. Qələm qara yazdığından həmişə azadlığın niskilini çəkir.  

1152. Toplama, vurma xəsis; çıxma səxavətli, bölmə bədxərc qardaşlardır. 

1153. Riyaziyyat xəzinəsinin toplama, çıxma, vurma, bölmə adlı darvazaları var 

1154. 9 iyul. Ağlaşma mənim ömrümün son alqışı olacaq. 

1155. Ömrümüz boyu kainat adlı sandığın içində yaşasaq da darıxmırıq. 

1156. 14 iyul. Söyüş – qəzəb onun tətiyidir.  

1157. İnsan varlığın təsdiqi üçün yaranmışdır. 

1158. 20 iyul. Ömür adlı evimin qapısı və pəncərəsi gələcəyə doğru baxır. 

1159. Xoşbəxtliyimizdəndir ki, rahatlıq üçün çox şeylərin ixtirası əsrinə düşdük. 

1238. Qəbahət. Gözəl qız, maşının qaldırdığı toza bulanmış üzümüzə baxıb xeyli 

güldü. O gözəlin ağzını bir yerə yığmaq üçün dodaqlarından öpmək istərdim. 

1160. 1 avqust. Günəş bir şam, planetlər onun pərvanəsidir. 

1161. 4 avqust. Səhərlər gecəni bir yorğan kimi üstümüzdən atırıq. 

1162. 5 avqust. Ömrüm illəri səyahətə çıxıb. 

1163.  Tanışlarım adımla məni tez-tez daşlayırlar. 

1164.  Qarğıdalı qızılı saçları ilə qızlarla yarışa çıxmaq istərdi. 

1165. 14 avqust. Ey gözəl, hər dəfə bəhanələrlə qarşına çıxıram. Lakin sən hələ 

də məhəbbət hisslərindən məhrumsan. 

1166. 31 avqust. Yaxşılığımla kimisə sevindirə bilirəmsə, bu sevinc mənım də 

sevinc küpümün başını doldurur. 

1167.  Meyvələrdən tək əncir suluağızdır. 

1168. 11 sentyabr. Keçmiş yaradır, gələcək qiymət verir. 

1169.  Hicran məhəbbət bağının baharı, vüsal isə payız fəslidir. 

1170.  20 sentyabr. Şimşək buludları çubuqlayıb səmanı boşaltmağa çalışır. 

1171.  Mən zamandan borc aldığım bu günü işlədib, axşamı da özünə 

qaytarıram. 
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1172.  14 oktyabr. Heyva formaca meyvələr arasında dəvədir. 

1173.  15 oktyabr.  Adamlıqda iki sıfırca dəyərin yoxdur. Lakin vəzifən iki sıfır 

qabağında dayanan bir kimi səni qiymətə mindirmişdi. 

1174.  11 noyabr.    Sadə – zaman istiqamətli bir maşın, modabaz – zaman 

maşının qarşısına çıxan və tez də gözdən itən yolçudur. 

1175. Ləpələr dənizdən nə qədər uzaqlaşsa da, qayıdanda özuylə o qədər də 

zibil gətirir. 

1176.  28 noyabr.  Kainat – kainat boyda ev. 

1177.  Samit səslər evli kişi – “Be” , “Ve” , “eR”, “eM”..., sait səslər subay 

qızlardır – “a”, “ə”, “o”, “u”... 

1178.  6 dekabr. Ulduzlar səma adlı okeanın balıqlarıdır. 

1179.  Şübhəm yox, bədən üzvlərimdən biri bir vaxt varlığıma xəyanət edəcək. 

1180.  Planetlər, ulduzlar kainatın səyyahlarıdır. 

1181.  Göllər, dənizlər, okeanlar deyir: - Özlərini uşaq sanan ulduzlar gecələr 

tökülüb məndə çimirlər. 

1182.  11 dekabr. O, göz yaşları ilə gözlərini yudu. 

1183.  Yağış budaqlara mirvaridən tumurcuq düzür. 

1184.  Düzlərə elə gəlir dağlar kölgəsini rübənd kimi onların üzünə salır. 

1185. Düzlər dağların kölgəsini öpüş kimi qəbul edir. 

1186. Dağlar kölgəsini sevgi dəsmalı kimi düzlərə bəxş edir. 

1187. Canlılar arasında zülm, ədavət, haqsızlıq əbədidir. 

1188. Daxili çirkinliyin xarici gözəlliyinin paxırıdır. 

1189. Okeanlara elə gəlir ki, çaylar dağlara atılan tilovlarıdır. 

1190. Gözəlliyinin xatirinə məhəbbətdən özümə işgəncə verərək dözürəm. 

1191. Günlər qar dənələri kimi düşür, tez də əriyir. 

1192. Ölüm – onun yeganə çarəsi dözməkdir. 

 

1977 
 

1193. 1 yanvar. Rahatsız ömür sağlam ömrünü tez-tez yad edir. Sağlam ömür 

isə o barədə düşünmək belə yadına düşmür. 

1194. Məhəbbət çirkinlik, eybəcərlik tanımır. 

1195. Məhəbbətdə Məcnun olmağa kirdarım gəlmədi. Amma məhəbbət məni 

Qvazimoda gününə qoydu. 
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1196. 6 yanvar. Qucaq – məhəbbətin isti yuvası. 

1197. 11 yanvar. Vəzifə “yoldaş” sözünü özünə təxəllüs götürüb. 

1198. Ehtiyac “yoldaş” sözünü bir tanış kimi yanınca gəzdirir. 

1199. 13 yanvar. Həqiqət xalqın gücündə gizlənir. 

1200. 28 yanvar. Yalan, adamın üzünə hırıldayır, həqiqət isə sərt baxışlıdır. 

1201. 20 fevral. Səadət insanlar arasında bərabər bölünməmişdır. Bəs nə 

bərabər bölünmüşdür?! 

1202. 23 fevral. Bəxtim çox zaman arzularımın üzünə dürür. 

1203. 24 aprel. Yatanda gah nida, gah da sual işarəsinə oxşayıam. 

1204. Yaltaq yaltaqlığından rahatlıq yəhərində əyləşib. 

1205. Yaltaqlıq yaltağın rahatlıq atının üzəngisidir. 

1206. 9 may. Göylər elə hesab edir ki, buxar yerin yağışıdır. 

1207. Göylər mənim əvəzsiz möcüzələr qalereyamdır. 

1208. Buludsuz şəffaf göyü yarışa çıxmış çılpaq gözəl kimi, seyr edirəm. 

1209. 18 may. Həyat– ən şirin əzab. 

1210. Sağlamlıq –-gülüş onun ən vacib resepti. 

1211. 19 may. Gecə– kor olmuş gündüz. 

1212. Səhər – Günəş onun gözüdür. 

1213. Həqiqət ən dəqiq, lakin isbata möhtac elmdir. 

1214. Kürt toyuq, elə kinli gəzirsən ki, guya sahibin səni bu işə məcbur edib. 

1215. Gecələr, məni qandallayıb yataq adlı dustağa salır.  

1216. 24 may. Gözəl qız, mən səni gözəlliyinə görə fikrimdə yaşadacağam. 

1217. 23 iyun. Həqiqət olmayan vətənin dadı təlx və duzsuzdur. 

1218. Guşəsində həqiqət axtardığım dünyam... 

1219. 27 iyul. Öpüş – məhəbbətin möhürü. 

1220. 16 sentyabr. Ölüm və məzar həyat dənizinin sahilləri. 

1221. Əcəl – ölümün elçisi. 

1222. Yaşamaq mənim üçün bir tilsimdir. Mən sehirbaz kimi bu tilsimi ya-

şadıqca sındırıram. 

1223. 21 oktyabr. Hər ömür oxunmamış, mülahizəsiz kitabdır. 

1224. 5 noyabr.  Vəzifə şam, yaltaqlar pərvanəsidir. 

1225. Cibin şöhrəti puldur. Bəs yaşamağın şöhrəti?.. 

1226. 30 noyabr.  Günlər mən adlı valını hər gün oxudur. 

1227. 28 dekabr. Taleyim mənim Allahımdır. 

1228. Səliqə hər şeyin dadı, hər şeyin gözəlliyidir. 
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1229. 1311-dəki ÜÇ dedi: – Kim məni üç yerə bölüb?! Mən ki AZƏRBAYCAN 

deyiləm. 

1230.  Təbiət ona biganə olandan qisas alır.  

1231. 29 dekabr. Kədəri arvadlar gözündə, kişilər dözümündə əridir. 

   

1978 
 

1232. 20 yanvar. Böhtan – yalanın cinayətkar qardaşı. 

1233. 9 mart. Həqiqətdə “ayıbdır” sözü yoxdur. 

1234. Nəmlik – sərinlik onun həyatıdır. 

1235. Günəşdə olduğu kimi, beynimdə də partlayışlar olur. Lakin bu 

partlayışlar heliumun hidrogenə parçalanması deyil, fikirlərə və düşüncələrə 

çevrilməsidir 

1236. Xəsisin yaddaşı güclü olur. 

1237. 4 aprel. Günlər ömür ağacımızın ləçəkləridir. Zaman bir tufan kimi bu 

ləçəkləri qoparıb atır. 

1238. 16 dekabr. Canlıların həyatı yalnız qarın mübarizəsidir. 

1239. Xəstəxanada biri öldü, bütün xəstələr vahiməyə düşdü. 

1240. 19 dekabr. İnsanın əsl qiyməti üzünə yox, daldada deyiləndir. 

1241. Adamlar gecələr gözəlliklərini paltarları kimi soyunub atırlar. 

1242. Xəsis malını yeməz, sandığa yığar, elə bil toyuqdur üstündə kürt yatacaq. 

1243. Sənin bütün günahlarını bağışlayıram. Çünki ölümümü istəməsən də, 

gözlərində bir qəhər gizlənib. 

1244. Qorxu qorxunu, kədər kədəri öldürür. 

1245. 21 dekabr. Həyat təhlükəli kəndirdir. Biz bələdsiz naşı kəndirbazlar bu 

simin üstündə iməkləyirik. 

1246.  Bu qarınqululuq dünyada hələ çox işlər görəcək. 

1247. Onun gözəlliyi ilə məhəbbətimi nəşələndirirəm. Ancaq eşqim acdır ki ac. 

1248. Mənim fikir və arzularımı doğrasalar, ancaq məhəbbət ülgüləri çıxar. 

1249. Bütün yaranışlara məhəbbətim mənim ən ülvi məşğələmdir. 

1250. 29 dekabr. Qələbə, sən sevinclərin ən hündür atılmış fişəngisən. 

1251. Xəstəxana kitabsevən xəstələr üçün ən yaxşı oxu zalıdır. 

1252. Ey gözəl, mənim məhəbbətim atasının üzünə duran inad uşaq kimidir. 
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1253. 23 dekabr. Kölgəm sadiq məşuqə kimi yanımca gəzir. Əfsuslar ki, onun 

sevgisini başa düşə bilmirəm. 

1254. 25 dekabr. Gəncliyin nəşəsini qocalıq burnumuzdan tökəcək. 

1255. İnsan zövqü o qədər acdır ki, böyük kainat onu doyura bilmədi.  

1256. İncəsənətin bütün növlərini zövqümün sağlamlığı üçün bir vitamin kimi 

qəbul edirəm. 

1257. 31 dekabr. 1978-ci il – hər gün, hər saat ağrılarla dolu ilim, əlvida, sən 

ömrümün ağrılı ili kimi yadımda qalacaqsan.  

 

1979 
 

1258. 1 yanvar. Varlığımı nə isə bir şey didib-dağıdır, onun nə olduğunu 

bilmirəm. Bəlkə bu ölümdür?!  

1259. Gözəlliyi duymayan çirkinliyə nifrət edə bilməz. 

1260. Mirvarilər heç də su damcılarından büllur və qiymətli ola bilməz. 

1261. Mən fikirlərimin dinclikdən məhrum olmuş dustağıyam. 

1262. Ey qəbiristan əhli, oralarda da, bir-birinizlə çəkişirsinizmi? 

1263. 5 yanvar. Gənclik işvəli nişanlım idisə, qocalıq rəhmisiz ərimdir. 

1264. Həqiqət – heç də qanun deyil. Qanun isə çox zaman həqiqətlə razılaşmır. 

1265. 21 yanvar. İnsan həyat yolçusudur. Cəmiyyətdə əməllərindən izi qalır. 

1266. 2 fevral. Məcnun məhəbbət təqviminin ən bəlalı aşiqi və cəfakeşidir. 

1267. Musiqi dili – beynəlxalq, bəşəri dildir. 

1268. 16 fevral. Ölüm – göz yaşları onun şəbnəmidir. 

1269. Ölüm – göz yaşları onun dəyər qiyməti. 

1270. Dahi sənətkarlara məhəbbətim, yalançı böyüklərə nifrətim, halal-haqq 

adamlarına rəğbətim qəlbimin tükənməz sovqatıdır. 

1271. Vücudumu yandırmaqda olan qəlbimin kədər adlı alovunun yanından 

məhəbbət və sevinc adlı söndürən bulağı axır. 

1272. 1357-dəki tək rəqəmlər cüt rəqəmlərdən o ki var qiybət qırdılar. 

1273. O, haram varlı qazancı ilə mənə təşəxxüs satır. Mən halal az qazancımın 

şöləsi ilə onun gecəyə bənzər vücudunu və ləkəli üzünü işıqlandırıram.  

1274. 4 iyun. Doğulmağım ömrümün şərqi, ölümüm isə qərbidir. 

1275. 21 iyun. Bütün insanlar birdir. Dil onları milliyyətə bölmüşdür. 

1276. Beynəlxalq dil qəbul edilərsə, hökmran dillər əzilən dillərin halına düşər. 
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1277. 22 iyun. Dünyaya gələnlər sevinclə qarşılanır, kədərlə yola salınır. 

1278. 14 iyul. İnsan harda olsa gözəllik də, yaşıllıq da onunla var olur. 

1279. 20 noyabr.  Xəstəlik – ömür axarının çilləkəni. 

1280. 21 dekabr. Krizanol, az qala ölüm adlı qatarımın adı olasan. 

 

1980 
 

1281. Ömrümün sonuna çıxmaqda olan ölüm adlı qurdu canımla bəsləyirəm.   

1282. Təhlükəli yollara çıxdıqda ölüm adlı toru özümlə götürürəm. 

1283. 2 oktyabr. Döyüşdə vərdişım olmadığından naşılıq edirəm.   

1284. Kainatin sonunu təsəvvürünə gətirən adam dərrakəsizin biridir. 

1285. 6 oktyabr. Həyasızlıq onun üzündən gözəllik duvağını cırmışdı. 

1286. Ey gözəl, baxışlarının qarşısında dünyanı görə bilmirəm. 

1287. 7 oktyabr. Xəyalım ötən günlərimi tez-tez qarşısına töküb yada salır. 

Sanki güvə doğramasın deyə ayaza verir. 

1288. Yaxşılıq pisliyə yaranır. Pislik isə ona bildiyini edir. 

1289. Kirpiklərim endikcə kölgəsi kainatı bürüyür. 

1290. 8 oktyabr. Torpaq bəşəriyyətin ölüm yatağı. 

1291. 9 oktyabr. Doğruçu doğruluğundan rahat, isti yerindən didərgin düşdü. 

1292. 10 oktyabr. Hər şeyin yaradıcısı hidrogen olduğu halda Allahın adına 

bağlayırıq. Bəlkə, Allahın adı hidrogendir? 

1293. 26 oktyabr. Arxa – yalanın qüvvət dayağı. 

1294. 31 dekabr. Vəzifə elə bir həbdir ki, hər kəsə cürət verir. 

1295. Mən tez ölmək istəmirəm ki, ədalət və haqqın dünyada tək-tük 

aşiqlərindən biri azalıb yetim cildli bu arxasızlar daha da arxasız qalsınlar. 

 

1981 
 

1296. 3 fevral. Gənclikdə gələcəyim, indi isə keçmişim tez-tez gözümə dəyir. 

1297. Zəng şagirdləri bir zəncir kimi partaya bağlayıb. 

1298. Ey gözəl, gözəlliyinin kölgəsində mənim məhəbbətim girnəc bağlayıb. 

1299. 21 sentyabr. Huşlanmaq – yuxunun qaysaqlaması. 

1300. Sürünü evə qaytarıram. Qaranlıq da qara canavar kimi arxamca düşüb. 

1301. 25 oktyabr. Ölüm həyatın dəyər qiymətini Allahın yanına qaldırıb. 
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1302. 2 noyabr.  Qanadsızlığımız – azadlığımızın qandalı. 

1303. 3 noyabr.  Kölgəm qiyafəmi özünə qın edib. 

1304. 19 noyabr.  İdeya – ölüm cəsarəti ona sikkə vurur. 

1305. 21 noyabr.  1941-45-ci illər – İyirminci əsrin iflic olmuş illəri. 

1306. Ümid, niskil, həsrət, intizar, siz daima ələbaxan və liliput qalacaqsınız. 

1307. 24 noyabr.  Minnət yaxşılığın əkiz, əlil qardaşıdır. 

1308. Minnət qanmazları yaxşılıq adlı qardaşıyla hədələyir. 

1309. Buludlar da səma adlı okeanın ləpələridir. 

1310. Gecələr nazəndə canan kimi şəhvət hissiərini coşdurur. 

 

1982 
 

1311. 5 yanvar. Azadlıq – bu hər millətin qurbanlığı deməkdir. 

1312. Bədənim quru bir fiqur. Can, nəfəs məni adama çevirən sehirbaz. 

1313. Bəşəriyyət – dünyəvi ailə. 

1314. Hərflər – bəşəriyyət təfəkkürünün sehrli və dünya açarı. 

1315. Bir həqiqət ki dilimə, Vətənimə, millətimə bədbəxtlik gətirir, mən belə 

həqiqəti – şeytan bəlası adlandırıram. 

1316. Qazanc, var-dövlət əxlaqa, elmə, incəsənətə qurban getməlidir. Nəinki 

əxlaq, elm, incəsənət var-dövlətə... 

1317. “Öz gözündə tiri görmür, başqasında qılı seçir” – bu hal güclülərə 

məxsusdur. 

1318. Ölüm – labüd, əbədilik, lakin lüzumsuz dinclik. 

1319. Mən yaradıcılığımda xülyalarıma (fantaziyalarıma) minnətdaram. 

1320. Xülya (fantaziya) – bu mənim yaradıcılığımın canı və qanadıdır. 

1321. İnsanda fantaziya arı şanıdır. Yaradıcılıq və zəhmət onun balıdır. 

1322. Bəşəriyyət təbiətin əbədi yoldaşıdır. 

1323. O, qəlbində sirri saxlayır, deyəsən mirvariyə çevirmək istəyir. 

1324.  12 yanvar. Gücsüzün güclüyə arxalanıb onun yanında keçən mənliksiz 

həyatı, onun qollarına vurulmuş qızılısuya çəkilmiş qandaldır. 

1325. Güclü ilə şərikliyin, aşnalığın sonu peşmançılıqdır. 

1326. Zaman –gələcəyə gedən əbədi səyyah. 

1327. 13 yanvar. Dünya xalqlarının folkloru, ədəbiyyati, incəsənəti bəşəri 

nemətlər və dünyəvi xəzinələrdir. 
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1328. Dahilərin milliliyyəti bəşəriləşir. 

1329.  21 yanvar. Təbiət fəlsəfənin – bütün elmlərin anasıdır. 

1330. Ağıl 100 xalqdan imperiya yaradır, axmaqlıq bir milləti para-para edir. 

1331. Tamah – peşmançılıq və rüsvayçılıq onun gizli oynaşları. 

1332.  13 mart. Günlərim yazdığım dəftərlərimin arasında saxlanılan gül 

ləçəkləri kimi qurumuş qalır. 

1333. Həya – həyasızlığın abır örtüyü. 

1334.  Allah qüdrətiylə yaratdığı ali varlıq insanlar arasında vəhşi canilərin 

peyda olmasını görəndə, Allahın məsləhətinə şükür etsəm də, mat qalıram. 

1335.  19 iyun. Pislik güclü yaddaşına görə yaddaşsız yaxşılığa lağ edir.  

1336. Səhər yuxudan ayıldım. Mənə elə gəldi ki, gecə yuxu adlı məlhəmlə 

mumyalanmışam. 

1337.  27 iyun. Bir eli yandıran vaxtsız ölüm taleyin qəbahətidir. 

1338.  16 iyul. Zillət– yoxsulluğun əyninə biçilmiş yaraşıqlı kostyum. 

1339. Vacıb sağlamlığın qədrini bilməyib canımızı ütürük. Lazımsız xəstəliklə 

canımızı əzizləyirik. 

1340. Revmatik poliartrit – bəxtimin canıma atdığı mərminin bütün 

oynaqlarımda ilişib qalan qəlpələri.   

1341. Harınlıq – haram onun yağlı yalı. 

1342. Taleyim sağlamlığımın işgəncəli və zəhmli ögey anasıdır. 

1343. Pul ilə görülən yaxşılıq – bu yaxşılıq yox, çirkin əmtəə dəyəridir. 

1344. Ağrı – səhhətimizin dayəsi. 

1345. Lənət, sən sahibini tapa bilirsənmi? 

1346. 24 oktyabr. Fəsillər dunyamızın modelyerləridir. 

1347. 1 (BİR) dedi: -Mən də rəqəmlərin əcdadıyam, onların Adəm atasıyam. 

Sıfır (0) dilləndi: – Mən səni doğmuşam. BİR cavabında: – Sən rəqəmlər aləminin 

sonsuzu (doğmayanı), kökü kəsilmiş yoxluqsan. 

1348. 8 (səkkiz), nə mülayim xasiyyətlisən. Başıaşağı, başıyuxarı yazaq, zatı-

kökünü itirmirsən. 

1349. Arzu - qəlbimizə hökm edən çağırılmamış ərköyün, əziz qonağımız. 

1350. Sözlər – qələm iynəsi, cümlələr onun sapı. 

1351. Bərabərlik – insanlar bunu ancaq tərəzidə müşahidə edə bilirlər. 

1352. Paxıllıq – yoxsulla işi yoxdur. Özünə bərabər və özündən üstün olana 

qarşıdı.  
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1353. Paxıllıq, səni qıcıqlandıran səbəb nədir? – Hər şeyin zərrəcik qədər 

məndən artıqlığıdır, – dedi. 

1354. Xəcalət – başın yerə sitayişi. 

1355.  26 dekabr. Xəcalət – abrın günahkar bacısı. 

1356. Xəcalət – daldalanmaq onun üz örtüyü. 

1357. 30 dekabr. Həyatın acizlərə, yazıqlara rəhmi gəlmir. 

    

1983 
 

1358. 8 yanvar. Biclik – ağıllılığın çevik, sırtıq, fərasətli qardaşı. 

1359. 28 yanvar. Çörək – həyat; kitab – bəşəriyyətin ucalığı. 

1360. 14 fevral. Qədirsizlikdən fəaliyyət, təşəbbüs qınında küsü saxlayır. 

1361. 21 fevral. Xram Racaraninin şəklinə baxdıqda qul əməyinin naxışı, 

bəzəyi, əzəməti qarşısında varlığım səcdəyə gedir. 

1362. 2 mart. Zalım, müti yanında quduzlaşır, güclünün qarşısında mütüləşir. 

1363. Bütün eybəcərliklər gecələr doğulur. 

1364. Yaşamaq məcburiyyəti – insan həyatının təməli. 

1365. 23 may. Ölüm – bəşəriyyətin ən ağır yükü. 

1366. 24 may. Simmetrik dünyamızın simmetriyasını ölüm də tənzimləyir. 

1367. Ölüm həyatın incə, kövrək, təkrarsız naxışlarını göz yaşlarıyla bəzəyir. 

1368. Mənlə ögey ana rəftarlı taleyim əzazilliyi ilə ömrümə bəzək vurur. 

1369. 12 iyul. Qarğış – yanan qəlbin şöləsi. 

1370. 26 avqust. Ərizə – həqiqətin əlacsız dili. 

1371. 2 oktyabr. Revmatik poliartrit sağlamlığımı güvə kimi doğrayıb. 

1372. 11 dekabr. Ad bir geyim, təxəllüs onun ilgəyi. 

1373. İmkan – bəxtin verdiyi qanad. 

1374. 15 dekabr. Keçmişimi xatırlamağım dumanlı gündə, gələcək haqda 

düşünməyim zülmətli gecədə gəzməyimə bənzəyir.  

1375.  19 dekabr. Biabrçılıq qorxusu əxlaq dərsinin ən gözəl tərbyiəçisidir. 

1376.  21 dekabr. Sahibsiz mininci növbəyə də dözümlü olur. Sahibli ikinci 

növbəyə də hövsələsizdir. 

1377. Mən gələcəyə doğru can atıb yüyürürəm, lakin aramızdakı məsafə az da 

olsun azalmır. 
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1984 
 

1378. 1 yanvar. Pasport – bu mənim ictimaiyyətdə özümün təsdiqidir.   

(Moskva 1-23 yanvar).  

1379. 2 yanvar. Adım – özümün dövlətdə və cəmiyyətdə itməməyim üçündür. 

1380. 4 yanvar. Sağlam cəmiyyət sağlam quruluşa məxsusdur. 

1381. 5 yanvar. Xəstəlik– əcəlin ağıryerişli qardaşı.   

1382. Xəstəlik yırtıcı pələng, həkim dərmanları ilə bu yırtıcını əhliləşdirən 

təlimçidir. 

1383. Gözəl qızın gözlərini baxışlarımla süzürəm. O, bunu hiss edən kimi 

kirpiklərini həyəcanla elə sürətlə çırpdı ki, dedim yəqin, gözlərini qum kimi 

döyən baxışlarımın döyənəyindən təmizləməyə can atır. 

1384. Gündüzün varlığını təsdiq edirmiş kimi kirpiklər hər an gecə möhürünü 

vurur. 

1385. 8 Yanvar. Güzgü – qadınların qrim rəssamı. 

1386. Saat – vaxtı üyüdən dəyirman.  

1387. Arıqlıq – ütüsüz adam. 

1388. Qanad – qibtə etdiyim azadlığım. 

1389. Məhəbbətimi ömürlük bağladığım gözəl, gözəlliyinlə qəlbimə elə möhür 

vurmusan ki, bu möhürdə “Səni sevirəm” sözlərinin yazısı əzəldən yox imiş. 

1390. Qeydiyyat – ağlımın yaddaş siyirməsi. 

1391. 21 yanvar. Vitrində müxtəlif çeşidli araq və konyaklar oynaş qızlar kimi 

alkoqollara göz vurur. 

1392. Yanvar. Ölüm qarşısında ən vahiməli işlər belə asanlaşır. 

1393. 23 yanvar. Moskvaya yola düşəndə, Bakı vağzalı, səndən qəriblik iyi 

gəlirdi.Vətənə yola düşdüyüm Moskva-Kursk vağzalı, səndən Vətən iyi gəlir. 

1394.  22 fevral. Yad torpaqda qalib bayram edir, məğlub Vətənində qəm 

içkisindən nəşəlidir. 

1395. 7 sentyabr. Talesiz adam – quraqlıq səhra. 

1396. Poliartrit ağrılar – taleyimin ömrümə bəxş etdiyi hədiyyəsidir. 
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                                                              1985 
  

1397. 20 may. 1984-cü il, səni, ilboyu Moskvaya – Mərkəzi Komitəyə, Nazirlər 

Sovetinə, nazirliklərə... “kolxozumuzun” talançısından şikayət ərizələrimə 

cavabsız, nəticəsiz qalan ili; Sovet hökuməti, səni isə quldur və çürük dövlət kimi 

hikmət kitabımda yaşadacağam. 

1398. Gecəyarı uçan ulduzun işıq izi, qonşu ocağını qalamaq üçün bacamızdan 

gecə od yığıb qaçarkən küləyin dağıtdığı qığılclmlardan yaranan mənzərəni 

yadıma saldın. 

1399. Gecə ulduz uçdu. Göydən od oğurlayan Prometey yadıma düşdü. 

1400. 11 iyun. Hökmdara dirsək göstərmək, bu, lüləsini özunə sıxmış dolu 

tüfəngin tətiyilə oynamaq ağılsızlığı. 

1401. Taleyimin uğursuz oyunları məndə xasiyyətlər cilalayır. 

1402. Qələbə, sənin mayan sevincdən tutulub, damağın xoşbəxtlikdən 

vurulub.  

1403. Güclüyə payın çoxu və yağlısı çatar. 

1404. İnsan bir çıraq, ağıl onun şöləsidir. Bu şölə gur olduğu qədər də 

dərinlikləri işıqlandırır. 

1405. Gözlər – bədənin yanar çırağı. (8 yanvar. 1984.Moskva). 

1406. Qələm – səssiz danışığım. (8.1.1984. Moskva). 

1407. 22 Noyabr.  Xəta adamların izincə sümsük it kimi düşüb. 

1408. Siyasət – yalan, “inandırmaq”, aldatmaq onun nüvəsidir. 

1409. Rənglər (muğamatda) – muğam musiqimizin ədviyyatı. 

1410. 10 dekabr. Ey gözəllər, mənim sizə zərərim oğrun-oğrun sizi süzməyim, 

gözəlliyinizə vurğunluğumdur. 

1411. Xoşbəxtlik – dilənçinin padşaha, xəstənin sağlama heyranlığı. 

        

       1986 
 

1412. 2 yanvar. Rüşvət qanundan güclüdür. 

1413. Kədərin vurduğu yumruq sevincin çəkdiyi sığaldan davamlı olur. 

1414. 22 mart. Sevinc bütün dərdin dərmanıdır. 

1415. 28 may. Uşağa ana, kişiyə arvad gərəkdir. 

1416. 10 sentyabr. Ağrıdan zarıyan adamı dərman adlı ana kiridir. 
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1417. Mühit başıma döyə-döyə məni haqsızlığa dözməyə vadar edir. 

1418. 9 noyabr.  Fikir – bədənin ağır yükü. 

1419. 3 dekabr. Yaddaş – bildiklərimizin közərən odu. 

1420. İnsan həyata vurğunluğundan dərd, kədər, xəstəlik, ölüm, əzab, 

əziyyətlərə dözməyə həvəslidir. 

1421. Rusların əlində erməni qılıncı kürəyimizə daima sancılı qalacaq. 

1422. İmperiya daxilində qeyri-rus millətləri yüz illərlə rus xalqının qələbə 

uğurunun təminatçısı olub.    

 

1987 
 

1423. 17 yanvar. Uşaqlıq əqidəmin şüurumda qurduğu düzlük adlı sarayın 

əzəmətini zamanın bütün eybəcərlikləri poza bilmədi. 

1424. Əyrilik insanlığın sağalmaz dərdidir. 

1425. Oğurluqla yaşamaq şirin-şirin qaşınan qoturun tayıdır. 

1426. 29 Yanvar. Musiqi – səsin rəngi; güllər, çiçəklər rəngin dilidir.  

1427. Yoxsulluq-varlılıq, xəstəlik-sağlamlıq, bədbəxtlik-xoşbəxtlik – tərəflərin 

barışmaz teoreminin açılmaz düsturu. 

1428. 6 mart. Sevincim qəlbimin fişəngi; nifrətim – bu, qəlbimin haqsızlıq 

dünyasına yağdırdığı barıtsız mərmisidir. 

1429. 5 aprel. Məkan zamanı doğdu, zaman məkanın yaşı oldu. 

1430. Zaman məkanın nüvəsidir. 

1431. Məkan öldü – zaman öldü. 

1432. Zamanın bəlasını zaman sağaldır. 

1433. An adlı bünövrə üzərində zaman adlı saray ucalır. 

1434. 21 may. Yalanın yerişi iti və yüngüldür. Doğru isə ağır yerişlidir. 

1435. 21 may. Sevinc qəlbin gedərgi qonağı, dərd bu evin ömürlük sakinidir. 

1436. Zülm və zalımlıq zülmkarın ömrünü gödəldir. 

1437. Zülmün və zalımlığın son pilləsindən azadlıq doğur. 

1438. Hər tərəf sakitlikdir. Bu sakitliyi xatirələrim bir ilğım kimi bürüyüb. 

1439. 25 Noyabr.  Hisslərim hər gün eybəcərliklərlə qusdurulur. 

1440. Savad, sənət bir; biclik yüz bağlı qapıya açardır. 
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1988 
 

1441. 3 yanvar. İllər bir qatar kimi məni keçmişimdən uzaqlaşdırıb son 

mənzilimə çatdırmağa şütüyür. 

1442. 13 yanvar. Ağıl güclü tamahın ov tulasına çevrilir. 

1443. Hər şeyin sonu doydurucu olur. 

1444. 15 yanvar. Adamlar bir metal kimi fərəhdən genişlənir, kədərdən yığılır. 

1445. 12 Fevral. Tamahın yolu tələdən keçir. 

1446. Həqiqət ölür, lakin çürümür. Nə vaxtsa böhtan, zor adlı kəfənini yırtıb 

təmiz üzü görünür. 

1447. Tərs taleyimlə inadkar iradəm ömür rinqində rəqib boksyorlardır. Tez-

tez naktaua düşən iradəm rəqibinin qarşısında hələ ki dözüm gətirir. 

1448. 21 fevral. Məhəbbətim və nifrətim sadiq müttəfiqlərimdir.   

1449. Ey varislərimiz, babalarınızın, atalarınızın keçmiş uğurları sizə qalan 

əvəzolunmaz mirasdır. Sizin böyüklüyünüz onun yaşamını, təmizliyini 

qorumağınız, bu mirası zənginləşdirməyiniz olar. 

1450. 3 mart. İnsan hər cür əməkdən tam uzaqlaşarsa, o öz ibtidaisinə– 

vəhşiliyinə qayıtmış olar. 

1451. Günah əməlimizin kiri; üzürxahlıq, şirin dil bu kiri təmizləyən sabundur. 

1452. Əsl ədəbiyyat, incəsənət gələcəyi qabaqlayandır. Köhnəlikdən qopa 

bilməyən sənətkar ədəbiyyatın zibilləşməsinə xidmət edir.. 

1453. İmperiyanın əhatəsindəki qeyri-rus xalqları Rusiyanı alınmaz qalaya 

çevirdi.  

1454. Zoru Balayanın “Ocaq” kitabçası erməni millətinin iç üfünətidir. 

1455. Dünyanın qəzəbini qazanan Rus imperiyasının dağılması da qüdrətli və 

sevindirici olacaq.  

1456. Müstəmləkə yerişli, sürünənlərdən qırxayaq cinsinə məxsus –Rus 

imperiyası. 

1457. 5 mart. Bəxt əlində iynə və qayçı olan dərzidir. O kimisini tikib bəzəyir, 

kimisini kəsib doğrayır. 

1458. “Balıq başdan iylənər” deyinən balıqçı balıqların başını üzüb atırdı ki, əti 

iylənməsin. 

1459. Ömür bir əzabdır. Xoş günlər keyidici dərman kimi onu əzabdan qurtarır. 
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1460. 13 iyul. Əzazil olan bu prokuror rüşvət alandan sonra o qədər 

fağırlaşmışdı ki, yəhər qoyub minmək olardı. 

1461. 17 iyul. Xasiyyətlər insanın mənəvi varıdır. Bunlarla insan öz maddi və 

mənəvi aləmini qurur. 

1462. Əxlaq – insan cəmiyyətini heyvanlardan ayıran dil qədər vacibdir. 

1463. Əxlaqsız cəmiyyət – danışan heyvan sürüsü. 

  

1989 
 

1464. 27 avqust. Tale – ömür tərəzisi.   

1465. Tale endirəni bəşəriyyət ucalda bilməz. 

1466. Üzsüzün, fağırın yaxşılığının dadı təlx, xeyirxahlığının əvəzi minnətdir. 

1467. Taleyindən gileylinin giley-güzarı yetişmiş tut kimi özbaşına tökülür. 

1468. Hər şeyə canıyananlığım od olub özümü yandırır. 

1469. Tale mən adlı nəğməsini zildə bəstələyib. 

1470. 26 sentyabr. İstismarçı xalqın dili də, dini də istismarçı olur. 

1471. Kommunist Partiyası – vəzifə kreslosuna dırmaşmaq üçün şeytan 

nərdivanı. 

1472. 13 dekabr. Yaltaqlar kəmiyyətcə çox, keyfiyyətcə çürük olurlar. 

1473. 14 dekabr. 73 illik SSRİ-nin yalançı tərif və alqışının hər anının düzgün 

qiymətini tapmaq üçün təhqirediçi 73 ilə vurmaq lazımdır. 

1474. Cəmiyyəti əsas beş bəladan qurtarmaq lazımdır: dini fanatiklikdən, 

qanunsuz hakimiyyətdən, tamahkar məmur özbaşınalığı-talançılığından və milli 

savadsızlıqdan, yoxsulluqdan. 

1475. Fırıldaq və rüşvət elə tutarlı mayadır ki hər bir şeyi asanlıqla işə gətirir. 

1476. Bu gun yazdığım fikir dəyərli olsun deyə üstündən ən azı bir gün keçməsi 

lazım gəlir. 

1477. 24 dekabr. Səhv buraxdın, hamı üstündə alimlik edəcək. 

1478. Əlli yaşımın olmasına baxmayaraq, zəhərli mühit vicdanımı xəstə-hal 

etsə də əqidəmi zəhərləyə bilmədi. 

1479. Can üstündə olan sosializmin gəbərməsi də ləzzətli olaçaq 
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1480. 15 yanvar. Qorxu, tamah, yaltaqlıq – eybəcərlikləri doğan fahişə qarılar. 

1481. 12 aprel. Qocalıq Gənclik adlı şəffaf löhvədə öz gülünc əsərini böyük 

sənətkarlıqla yaradır. 

1482. 10 iyun. Allah müsibətləri həyata keçirmək üçün zalımları Əzrailə 

köməkçi yaradıb. 

1483. 20 iyun. Hökmdar – xalq xorunun böyük drijoru. 

1484. 27 sentyabr. Ermənilər Rusiyanın, Fransanın, ABŞ-ın – xristian 

dünyasının Türk dünyasına qarşı şeytan barmağıdır. Türkün dincliyi üçün bu 

barmaqlar tam kəsilməlidir. 

1485. 31 oktyabr. Azərbaycanın əliylə yoxdan yaradılan erməni dövləti 

Azərbaycan xalqın ın əliylə də məhv olmalıdır.  

1486. Qulaq – eynəyin hörük yeri. 

1487. Burun gözlərin xətrinə eynəyin yükünə dözür. 

1488. 3 noyabr.  Ermənilər doğru danışmaqda həyat əlifbasında bir hərf belə 

tanımadıqlarından yalan, böhtan hərf və səslərdən istifadə etmək 

məcburiyyətində qalıblar. 

1489. Gözəllikdən məhrum qızlar, məhəbbət ifalı musiqi sədası altında sizə 

Məcnun gözünün qıyı ilə baxıram. 

1490. 12 noyabr.  Ömrümü talayan ölümümü özümlə dəfn edəcəyəm. 

1491. Güclünün mübarizəsi gücsüzlərlədir. 

1492. Gözəllik mənim əzizim, çirkinlik zəhləkar qənimim. 

1493. 24 noyabr.  Ömür adlı yanacağım qurtaran günü əzizlərim məni qəbir 

adlı əbədi arxivə təhvil verəcəklər. 

1494. Uşaq ki sahibsiz qaldı, sahibi küçələr olur.  

1495. 5 dekabr. Keçmiş bir müttəhim kimi gələcək adlı hakimin qarşısında 

cavabdehlik daşıyır. 

1496. 15 dekabr. Həyat insanları ələyib saf, çürüyünü çıxardır. 

1497. 17 dekabr. Gözəllərin gözlərinə hər baxanda baxışlarının şəfəqindən 

qəlbim qumaşır. 

1498. 18 dekabr. Zəiflər, acizlər, unutmayın ki, “Çörəyimin duzu yoxdur” 

gileyiniz taleyinizin günahıdır. 
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1499. 5 yanvar. Xatirələr – keçmişimizin kölgəsi. 

1500. Tövbə – tamahın və niyyətin ağzına vurulmuş surğuş. 

1501. Millət əsrlərlə haqdan, mədəniyyətdən, inkişafdan qaldıqca intibahdan 

qısırlayır.  

1502. 16 yanvar. Zamanın keçmiş və gələcək adlı kəndiri indiki zaman adlı 

doğanaqdan keçir. 

1503. 26 yanvar. Mən yanar şam, dəftərim şamdan, fikirlərim ömrümün yağı 

kimi əriyib şamdana süzülür. 

1504. 21 fevral. Danışığım yelindir. Yazdıqlarım elindir.   

1505.  7 mart. Köhnəlik həmişə yeniliklə küsülü ölüb. 

1506. Fikirlər quş kimi beynimə doluşduqda, qələm adlı tüfəngimi işə salıram. 

1507. Keçmiş bələdçi kimi naşı indiki zamanın əlindən tutub gələcəyə aparır. 

1508. 30 mart. İnsan. Üzdən xoşbəxt, daxildən rahatsız insan. 

1509. Asqıdakı şlyapam gözümə sataşdı. Başımı içində görmədikdə məndən 

qalan miras mal kimi sahibinə yazığım gəldi. 

1510. 14 aprel. Cındır geyimli gözəl qiz gözümə sataşdıqda təndiri alışdırmaq 

üçün anamın cındır əski arasında apardığı od yadıma düşdü. 

1511. 17 aprel. Güclülər işini də yaxşı qurur. 

1512. 18 aprel. O qızın sifətində Allah öz məharətini, səyini, yaradıcılıq həvəsini 

həddən ziyada sərf edib. Bədəninə gəldikdə naşılığı üzə çıxıb. 

1513. 22 may. Kölgəm günortayadək Günəşin hansı tərəfdə batacağını, 

günortadan sonra, səhərlər Şərqdən çıxacağını yadına salır. 

1514. 5 iyun. Danışıq o nər kişini qulağından telefona mıxlamışdı. 

1515. Dünya gözəl, həyat gözəl... Lakin talesizlik, haqsızlıq dadını qaçırır. 

1516. Məhəbbətimə 30 il bəslədiyin nifrətdən sonra mənə yazığın gəlirsə, mən 

bunu məhəbbət kafirinin tövbəsi kimi qəbul edirəm. 

1517. 17 iyul. Ağaclar günəşi görən kimi kölgə adlı gecə köynəklərini soyunub 

yerə sərirlər. 

1518. 25 iyul. Ana dərdindən ah-vay çatıb qəlbini yandırdıqca gözlərində 

məhəbbətin gülabını çəkirdi. 

1519. 21 sentyabr. Azadlığın yolu ölüm dəhlizindən keçir. O, şirin olduğundan 

xalq bu ölüm dəhlizindən dönə-dönə keçməli olur. 
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1520. 23 sentyabr. Alçaq, hiyləgər erməniləri tanımadan aldanmaq qəbahət 

deyil. Tanıyaraqdan aldanmaq bu nadanlıqdır. 

1521. İnsanlar, unutmayın ki, pislik elə bir yanğıdır ki, uzun illər səy və dözümlə 

yaratdığınız yaxşılıq adlı yüzgözlü otağı bir anda yandırıb külə döndərir. 

1522. Cəmiyyətimizdə düzlükdən qat-qat çox fırıldaq, yalan, yaltaqlıq 

adamların dadına yetib. 

1523. Təkrar – musiqinin, memarlığın, xalçaçılığın anası və gözəllik 

simmetriyasıdır. 

1524. 26 noyabr. Kasıb ədalət gəzir, dövlətli pul.  

1525. Kimsəni ücaldan tale, elə onun özünü də yerə çırpmalıdır. 

1526. 8 dekabr. Giley – pisliyin qəlbdə doğurduğu acı sızıltı. 

1527. Minnətdarlıq – yaxşılıq ağacının şirin meyvəsi.  

1528. Etika – cəmiyyətin davranış simmetriyası. 

1529. 14 dekabr. Qocalıq – ömrün paslanması. 

1530. Azərbaycan, dərdini biz yedik, sərvətinlə yadları, düşmənləri bəslədik.   

  

1992 
 

1531. Şəhvət üzündən namussuz olması öz gözündə cilvəli, qəmzəli kimi 

görünür.  

1532. 26 yanvar. Dil – insanı, millətçiliyi, bəşəriyyəti kəşf etdi. 

1533. Gözəl qiz görən kimi heyranlığımızın ağzı sulanır. Onun turşuluğa nə 

aidiyyatı ola bilər? 

1534. Göllər onu dolduran çaylardan heç birinin adını özünə götürmədi. 

1535. Ömrümün doğum, ölüm adlı qütbü var. 

1536. Fağır, gücsüz əfsanə haqqa arxalanar; güclü, müftəxor gerçək haqsızlığa. 

1537. Haqq həyatda tərəzi qolunun ortaq ipidir. Bu ipdən kənar tərəf 

haqsızlığın payına düşüb. İndi anladım ki, sən demə bu nəhəng dünyada haqqın 

tutduğu yer bir iynə ucu qədərdir. 

1538. 28 yanvar. Səkidə bir pillə məndən yuxarıda dayanana altdan yuxarı 

baxmayım deyə ondan bir pillə yuxarı qalxdım. 

1539. Sənin mənə bəslədiyin nifrətini məhəbbətimlə yaxalayır, eşqimlə salavat 

qoyub sevgimə çevirirəm. 
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1540. Heç zaman şaha arxalanıb xalqı ona tapşırmayın. Bu, qoyunu qurda 

tapşırmaq kimi bir şeydir. 

1541. 50-60 ilin ziyanlı ziyalısı– yazıçı, şair, alim, akademik və sair... hər zaman 

yalanları şövq ilə püləyən yaltaq zurnaçılar dəstəsi.  

1542. Zor hər zaman həqiqətə qalib gəlib, lakin həmişə də məğlub həqiqətdən 

qorxub. 

1543. Oğrusuna, alçağına haqq qazandıranlar, bundan başqa əlinizdən nə 

gəlir? 

1544. Ermənilər qırdıqca xalqın başını hər dəfə başsağlığı ilə piyləyən prezident 

ayazlara yaltaqlanan kütlə tez-tez başsağlığı eşitməyə layiqdir. 

1545. Dostunu, düşmənini tanımayanlar, düşünün ki, heyvan heyvanlığı ilə 

canavarları, yırtıcıları siz canlılardan yaxşı tanıyır.  

1546. 30 yanvar. “Rus xalqı ədalətlidir” deyən düşüncəsizlər. İki yüz ilinizi yada 

salıb anlayarsınız, görərsiniz ki, hər dəfə öz azadlığı uğrunda ölümə gedən 

millətimin ağzına qurğuşunlar sıxan xalqın əsgərləri bir dəfə də olsun rəhmə 

gəlib özlərinin murdar əməllərindən qalmadılar ədalətli adlandırdığınız xalq.  

1547. Metroda qalxıb-düşənlər bir-birlərinə elə heyranlıqla baxırlar ki, elə bil 

zooparkı seyr edirlər. 

1548. Ehtiyac və qorxudan yarananların hörmətindən toyuq tövləsinin iyi gəlir. 

1549. Səhər saat 10-20 anam Pərizatın 86 illik ömür kitabinın son vərəqi oldu.   

1550. Günlər ömrün ruzusudur. 

1551. “Fatihə” surəsinin türkcə oxunuşu ölüyə düşməz deyənlər, olmaya Allah 

milliyyətcə ərəbdir? 

1552. 31 yanvar. Ata oğlunun evini işıqlandırmaq və ocağını yandırmaq üçün 

qonşudan kibrit əvəzinə qız alıb apardı. 

1553. Resept – xəstəliyin aptek yolu. 

1554. 16 fevral. Xalqı dünyəvi elmlərdən məhrum etmək lazım gəlsə dini 

fanatikləşdirmək bəs edər. 

1555. 26 fevral. Vəzifə adamın ən yaraşıqlı paltarı, əhvalını qaldıran şərabdır.  

1556. 7 mart. İran şahları özü kimi nökərlərini daima xalqın canına salır. 

1557. Gözəllər, kişilər gözəlliyinizdən oyanan hisslərini nə qədər gizlətməyə 

çalışsalar da, ətraf yaşıllığın tonqal istisindən qurcalanmasını nəzərinizə gətirin.  

1558. 17 mart. Tufu (tüpürmək) – qəzəbin maye halı. 

1559. Fikirlərim də beynimin meyvəsidir. Mən onları yazmaqla dərirəm. 
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1560. Gülüzlü qızla üz-üzə oturan oğlan onun bal dodaqlarını əmmək əvəzinə 

siqaret tüstülədirdi. Elə bildim arıçı arılardan qorunmaq üçün şana tüstü verir. 

1561. Köhnəlmiş yazılarım lazım olmadığından cırıb atdım. 53 illik ömrüm 

yadıma düşdü. 

1562. Xatirələr – keçmişin danışıq dili, xəyal – bütün zamanların lal dili. 

1563. Erməni alçaqlığının Türk dünyasına düşmənçiliyi arxasında rus 

“məhəbbəti” və türk dünyasına düşmənçiliyi tam aydın görünür. 

1564. 12 aprel. Fikir dalışələli yolçu, xəyal səllimi, qanadlı səyyah. 

1565. Ağlıma fikirlər gəldikdə bu xammalların üzərində yaxşı-yaxşı işləyib 

onlardan çeşidli incilər düzəldirəm. 

1566. Alçaqlara kədərli, aciz görünməyim deyə kədərimi dodaqlarımda gülüşə 

çevirirəm. 

1567. Ermənistandan (Qərbi Azərbaycandan) erməni zülmündən didərgin 

düşən qan qardaşlarının köməyinə gəlmək əvəzinə, onları Azərbaycanda 

“yeraz” deyə təhqirlə damğaladılar. Bax, buna deyirlər milli “qeyrət”. 

1568. Polad əyilər, qadın əqidəsi əyilməz. 

1569. 9 may. Küy ata yaxın düşə bilmədilər, fağır eşşəyi iki-iki tərsinə mindilər. 

1570. Ölüm başımın üstünü kəsən anlarda onun qara örtüyü arxasında qalan 

günəşli dünyamı bir qara nöqtə kimi də görə bilmirəm. Həyat üzümə gülən kimi 

dünyamı bürüyən o qara örtükdən bir nöqtə belə qalmır.   

1571. 11 iyul. Padşahlıq – Allah bəxtəvərliyi. 

1572. 12 iyul. Allahım, bəşəriyyəti tamahın yaratdığı sürüdən qoru. 

1573. 14 iyul. Zaman doğub üstündən zaman keçməyən hadisələr çiy və kaldır.  

1574. 26 iyul. Elə bil, bu gündən doymadığımızdan sabaha can atırıq. 

1575. Milli ruhdan kənarda uğurlarım yoxdur. 

1576. Milli ruhsuz ədəbiyyat bəşəriləşə bilməz. 

1577. Həyata gələn anda ədalətsizliyi gördükdə çığırıb-bağırırdım. Haqsızlığa 

göz yumum deyə anam hər dəfə döş südündən rüşvət verib məni susdururdu.  

1578. 29 iyul. Taleyim qarşıma çıxan əngəllərin birincisi, böyüyü və ən tərsidir. 

1579. 6 avqust. Arvadın göz yaşları ərinin qəzəbinin üstünə su tökür. 

1580. Şirin baxışlarımla o gözəli heyranlıqla süzdükcə halını pozurdu. Başa 

düşmürdü ki, yandırıcı baxışlarımla, onun gül əndamına ütü çəkirəm.  

1581. Allaha, vətənə sevgi kasıbların payına; Allahın sevgisi, vətənin sərvəti 

hökmdarların taleyinə yazılıb. 

1582. 9 avqust. Məhəbbətim qəlbimin təlatümü, nifrətim qəlbimin gürşadıdır. 
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1583. 26 avqust. Asılılıq – fəaliyyətin itmə məcburiyyəti. 

1584. 7 sentyabr. Musiqi – xalqların və qəlblərin böyük fatehi. 

1585. Malışla böyüyən körpələr, sız buzovlarla südbacı-qardaşı deyilsiniz? 

1586. Gözəllər –baxışlarımızın və heyranlığımızın girnəc yeri. 

1587. 27 sentyabr. Uşaqlığım ömür yolumun enişi, gəncliyim dolayı, qocalığım 

yorucu yoxuşudur.  

1588. Duyğularım bir arı, kainat bir çiçək, dəftərim şan, aforizmlərim bu şanı 

dolduran bal. 

1589. 28 sentyabr. İnsanların qəlbini “Mənim mənalı dünyam” hikmət 

kitabımla fəth etmək niyyətindəyəm. 

1590. 5 Oktyabr. Haqq, həqiqət, ədalət yaltaq və qorxaqlarla əbədi küsülüdür. 

1591. Döyüş qorxaqların alnına yazılmayıb. 

1592. Torpaq su ilə, adam var ilə cana gəlir. 

1593. İmkansızlığın dili: “Nə bilim?”, “Nə deyim?”, “Kimə deyim?”, “Çətindir?” 

1594. 14 oktyabr. Vətənsiz ömür – duzsuz xörək 

1595. Avtobusdakı adam yanında oturan gözəl qızı ehtiyyatla elə gizli-gizli 

süzürdü ki, elə bil bağa nar, şamama oğurluğuna girmişdi.   

1596. Çəmənlikdə güllər, çiçəklər bütün gecə şehdən şəbnəm çəkərək Günəşin 

şəfəqinin gözləyirdilər ki, dolu badələrini ona içirtsinlər. 

1597. Səhərlər günəş içsin deyə güllər axşamdan şehdən şəbnəm tutmuşdular. 

Qorxurdular ki, Günəşdən əvvəl bura gələn kimsənin ayaqları toxunub şəbnəm 

dolu badələr dağıla. 

1598. Hər adam bəşəriyyət adlı epopeyanın bir səhifəsidir. 

1599. 17 oktyabr. Divar saatımız gecə-gündüz səsini başına atıb kəfkiri ilə 

zamanın addımını sayır. 

1600. 23 oktyabr. Çap üzü görməyən yazılarım ev dustağı və iflic olmuş 

özüməm. Yazılarımın nəşri əff və müalicə olunmağım deməkdir. 

1601. Divar saatımıza elə gəlir ki, kəfkiri ilə zamanın söküyünü tikir. 

1602. Məni yatmış körpə sanan divar saatımız kəfkirini nənni kimi yelləyib 

səhərədək mənə laylay dedi.  

1603. Mənə elə gəldi ki, kəfkiri ilə çığır-bağır salan divar saatımız zamanın başı 

üstündə əyləşib zamanın ölən anlarına ağı deyir. 

1604. Divar saatımız dinşəmədən kəfkirini yelləyıb zamanın gərdişindən razı 

qalmadığını bildirirdi. 

1605. Kəfkir saata zamana anbaan deyir: – Mən sənin döyünən ürəyinəm. 
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1606. Təsadüfə bax; gecə saat dörddə səsi ilə məni yuxudan oyadan divar saatı 

dayandı. Saat haqqında yazılarımı deyəsən “fatihə” surəsi kimi qəbul etdiyindən 

canını tapşırdı. Mən yazıçıyam, axı molla deyiləm. 

1607. 29 oktyabr. Fkir, xiffət adlı kotanımıza bir at kimi qoşulub qiymətli 

ömrümüzün şumunu çıxarırıq. 

1608. Çaylar göllərə qovuşduqca pıçıldayır: -Mən sənin doğmaca ananam. 

1609. Qocalıq həmişə də cavanlığın kürəyini yerə vurub. 

1610. Yazılarımda artıq görünən sözləri pozduqda özümü qab ağardan 

qalayçıya bənzədirəm. 

1611. Nə yaxşı ki, mən də bəşəriyyət adlı əzəmətli sarayın milyardlarla 

materialından biriyəm. 

1612. Cəmiyyət belədir; bir nəsil canıbahasına qanlı inqilablar yaradır, 

siyasətbazlar hakimiyyətə gəlir. Dövlət yenidən çirklənir, yeni nəsil nahaq qan 

verir, yeni siyasətbazlar hakimiyyətə gəlir...  

1613. 6 dekabr. Gecələr insanları toxum kimi yatağa səpir, insanlar da hər 

səhər yataqdan bir zoğ kimi göyərir. 

1614. Faner cizgiləri – dərisi soyulmuş ağacın ömür yazısı. 

1615. 9 dekabr. Hər kəsin əsl kimliyi onun tənhalığıdır. 

1616. Çox uşaq böyütmək əzabından qorxub aborta gedən qadın kimi, mən də 

kitablarımın çapında 20 illik nəticəsiz əzabından qorxub yaradıcılıq həvəsimi 

hərdən qəlbimdəcə boğuram. 

1617. Ey gözəl, səndəki incə və zərif barmaqlar məndə olsaydı, sənin gül 

surətini tük üzərində cilalayardım. 

1618. Ey gözəl, o xumar baxışlarını məhəbbət sapına çevir ki, hicrandan 

parçalanmış qəlbimi bir yerə tikə biləsən. 

1619. 10 dekabr. “Oğru” “Doğru”nun əyilməzliyi qarşısında kinayə ilə: – 

Güvəndiyin “D”-ni oğurlasam mənim tayımsan. 

1620. Naşirlər, yekələrin tapşırıqlarını göydə qarmalayan naşirlər, “Halal 

çörək” adlı müdrik ağsaqqal əsərimi qapınızdan qovursunuz.  

1621. Mən ədəbiyyat səhrasında ot biçmirəm. Hər tər gül, çiçəkdən dərib 

“MƏNİM MƏNALI DÜNYAM” adlı ovqat ayəli bütöv çələng bağlayıram. 

1622. 12 dekabr. Arıq adamların çiyinləri elə bil buz bağlayıb. Çiyinlərində 

paltarların ayağı sürüşür.  

1623. Gecə yarı səs-küy salıb məni yuxudan oyadan divar saatımız həmim an 

yatdı. Belə anladım ki, oyaq növbəsini mənə tapşırdı.   
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1624. Gecə yarı səs-küyünə oyandığım divar saatımız qəfildən dayandı. Demə, 

bu səs-küy onun ölüm ayağında zarıltısıymış.  

1625. 15 dekabr. Sevinc canevimin mədaxili, kədər bu evin çıxarı. 

1626. Giley-güzarım canımın dərd yonqarı. 

1627. 22 dekabr. Töhmət adamları, siz öz əməlinizlə töhmət və rişxənd 

çirkabını üstünüzə yaxırsınız. 

1628. Tərif və töhmət, hissləri coşdurmaqda sürətiniz işıq sürətindən itidir. 

 

1993 
 

1629. 1 yanvar. Bu yaşıma qədər illərdən bir-birinə oxşar və fərqli 53 köynək 

geyib dağıtmışam. 1993-cü il, indi də səni təzə köynək kimi əynimə taxıram.  Bir 

il keçər sənin də mitilini ataram.   

1630. 10 yanvar. İfrat düzlük – sarsaq dəlilik. 

1631. 11 yanvar. Məhəbbət sevgi ilə tamamlanır, eşq faciə ilə. 

1632. Arvadın namussuzluq ləkəsi özündən çox ərini bulayır. 

1633. 13 yanvar. Bəşəriyyət ölümün əlacsız dərd torunda daim çırpınır.  

1634. Qızların şirin dili ər evinə kimidir. 

1635. Qadınlar, əldən qızıl, dildən qaynar qətransınız. 

1636. Qızlar, yaxşı ki, dilinizin acılığı dodaqlarınıza çıxmayıb. 

1637. 16 yanvar. Allah, Allah... nə qədər dahi uşaq yaşlarında öldü. 

1638. 12 fevral. Büt – Allahların daşlaşmış xülasəsi. 

1639. İnsanlar dinlərin mütləq tamaşaçılarıdır. Seyrçilik milləti kütləşdirir. 

1640. Bəşəriyyət tarixində tək varlıqdır ki, sevdiyi qədər qorxur, qorxduğu 

qədər sevir. Bu varlıq Allahdır. 

1641. Təmsil – həqiqət qorxaqlığının sızıltılı dili. 

1642. Azadlıq zülm qəfəsində çırpınan yaralı əfsanəvi quş. 

1643. 17 fevral. Gözlərim eskalator dolu adamlar arasında heyranlıqla gözəl üz 

axtarır. Bu ona bənzəyir ki, tamahkar zibillikdə qızıl arayır. 

1644. Muğam ifasında mənə elə gəldi ki, tarçı muğam mətnini oxuyan, 

kamançaçı mətni yazan makinaçıdır. 

1645. 21 fevral. Kainat, belə ki qüdrətli və zənginsən, qüdrətin varsa, ac 

zövqümü doyur görüm. 
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1646. Böhtan, yalan qabaqlayıb həqiqəti ləkələyir. Həqiqət dəridən-qabıqdan 

çıxıb bu ləkədən təmizlənmək istəsə yenə də ləkədən şübhə izləri qalır. 

1647. 15 mart. Sənin pisliklərinin qurbanı olaramsa, bu, mənim 

məğlubiyyətim, sənin gədalığındır. Əgər sənin pisliyini, qəzəbini məhəbbətimə 

çevirə bilsəm, bu, mənim qələbəm, sənin məğrurluğundur. 

1648. Güclü qeyrətsiz, haqsızlıq qarşısında susdu. Qeyrətli gücsüz 

susmadığından döyüldü.  

1649. Gözəl gördükdə qəlbimə bahar sevinci dolur. Bu sevincdən ağac kimi 

çiçəkləyirəm.  

1650. Bakı gözəlləriylə itirilmiş kəndimim fəsillərinin gözəllik müsabiqəsini 

keçirə biləydim. 

1651. 21 mart. Həyat ən istedadlı müəllim, müdrik yolgöstərən olsa da, həm 

də barışmaz hakimdir. 

1652. Bəşəriyyətin eybəcərliyindən, çirkabından qəriblik keçirən bəxtəvər 

Robinzon.  

1653. Millət paltarını əyninə taxmayan çılpaq millətim. 

1654. Təmiz əqidəm sərxoş zaman prizmasından həddini aşmış cəmiyyətə tay 

göründüm.  

1655. 26 mart. Xasiyyətlərimizin hamısı şöhrət, qazanc gətirmir. Elə qəddarı da 

var ki, gizli-aşkar ömrümüzü baltalayır. 

1656. Boyun da bədənin kir karxanasıdır. 

1657. Ağıl və istedad küsdürüldü, bunlar sahibində əzablı çibana çevrilir. 

1658. Qonağın arxası ev sahibinin ürək sözlərinə lövhədir. 

1659. Günlərin izini illər pozur. 

1660.  27 mart. Düzlük əzəmətli elə topdağıtmaz qaladır ki, tük qədər şübhə 

bu qalanı yerlə-yeksan edir.  

1661. Hamamda məni çılpaq görən güzgü həyasından üzünə buxardan tül 

saldı. 

1662. 30 mart. Məhəbbətin şirin dili evlilikdə acılaşır. 

1663. Tələb – inadkar, hövsələsiz sələmçi; Vəd isə yalançı və səbrli borclu. 

1664. Tənqid – xeyirxah, Söyüş – ağıldankəm, Təhqir – kinli, qanıacı ögey 

qardaşlar. 

1665. 1 aprel. Torpaq, sən budağından qopub yerə çırpınan yarpaqların 

harayını eşidirsənmi? 
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1666. Gur çay daşlara dəyib səpələnir, çaylaq daşları da suya həsrətlə baxan 

sahil otlarına arabir damcılardan pay atırdı. 

1667. 2 aprel. Gündüz qılınc, gecə onun qınıdır. 

1668. 9 aprel. Günlər ömür adlı epopeyanın səhfələri, illər fəsilləri. Bu 

epopeyadan kiminin payına bir səhifə, kiminə bir fəsil, kiminə bir cild, kiminə də 

tam epopeya düşür. 

1669. Kitablarda düzəliş vərəqi olduğu kimi ömur kitabımıza da belə bir vərəq 

əlavə etmək mümkün olsaydı, yəqin ki, düzəliş vərəqləri ömür kitabımızdan 

qalın olardı. 

1670. Ömür dörd cildli epopeyadır: uşaqlıq, gənclik, ahıllıq, qocalıq. 

1671. 10 aprel. Taleyimə günlərdən qatma verib ömür yumağımı sarıyıram. 

1672. Pərvanələr özünü şamda ütən kimi, bir gün də qohum və əzizlərim 

ölümümün odunda özlərini ütəcəklər. 

1673. Adamlar kefləri duru vaxtda az; qorxu, fəlakət anlarında Allaha daha çox 

üz tuturlar. Bəlkə Allahın məskəni qorxu və fəlakət qütbləri səmtindədir. 

1674. Tamahkar, fəlakətə aparan atın belindəsən. Onun cılovunu yığmadın, 

onu səyirtdinsə, sonra taleyini söymə. 

1675. 12 aprel. Tamahı çox olanın hiyləsi də çox olar, sifəti də. 

1676. 14 aprel. O, acı taleyinə göz yaşları axıtdıqca kədərinin donunu açırdı. 

1677. 20 aprel. 53 illik ömrümü tamamlayan illər, günlər bir gün bunların hər 

ikisi yarımçıq qalacaq. 

1678. Ömrümün keçmişinə 19345, bu günümə bir, gələcəyimə keçmişimə 

düşəndən az günlər düşür.  

1679.  Bir-birinə oxşar günlərimiz sən demə bir-birindən tamam fərqlidir. 

1680. Günlər zamanın yaşını artırır. 

1681. Hər an bəşəriyyəti kamına çəkən dünyamız acdır ki, ac. 

1682. Canilər – Əzrailin yerdəki buyruqçularıdır. 

1683. Fateh ölüm canmülkümüzü qəfildən qəsb etdiyi halda, fateh qocalıq 

əlamətlər qoşunu ilə orqanlarımıza tədricən soxularaq sonradan can mülkü-

müzə sahib çıxır.  

1684. Adamların həvəsli şeyə marağı səbrsizdir. 

1685. Kölgələr dərələrə əyilmişdi, dedim bəs dağlar əyilib dərələrdən su içir. 

1686. 21 aprel. Kölgələr də dağların ləpələridir. 

1687. Günəş qürüb etdikcə dağlar kölgəsini yorğan kimi qarşısındakı dağların 

üstünə salır.  
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1688. Gücsüz – qorxaqlıq onun cır və acı metvəsi. Güclü – haqsızlıq onun 

zəhərli tikanı.  

1689. Qırışlar – soyumaqda olan ömrün qaysaqlaması. 

1690. Qırışlar– əzablı, kədərli günlərin çilləkəni. 

1691.  22 aprel. Ruhun bədəni tərk etməsi doğrudursa; anasına acıq edən uşaq 

paltarlarını soyunub lüt qaçan kimi, ruhum da məni tərk edib cölü-biyabanda 

lüt- üryan gəzəcək. Bu cilddə gəzsin görüm qazancı nə olacaq? 

1692. Zor biləyi zor əyər. 

1693. 23 aprel. Oxumaq şövqümün bihudəliyindən, səsimin yoxluğundan 

qəlbimdən qopan mahnıları sızıldadıb boğazımda boğuram. 

1694. Torpağın min bir dadını, ətrini, əlvanlığını biz meyvələrdən, çiçəklərdən 

öyrənmişik. 

1695. Adamlar, unutmayın ki, bir tikə yem manejdə fillərin, aslanların başına 

necə oyunlar açır.  

1696. 25 aprel. Aeroportda öz kölgəsinə hörüklənmiş təyyarə dartınıb uçdu. 

Kölgəsi də hörüyə bağlanmış mıx kimi çölü-biyabanlarla sürünürdü. 

1697. Təyyarə uçduqca çöllərə, dağlara kölgəsini buraxılış vəsiqəsi kimi 

göstərirdi. 

1698. Üz-üzə dayanmış quzey və güney bir dərənin isti və soyuqqanlı övladıdır. 

1699. Bütün gözəllik, bacarıq gəncliyə məxsusdur. 

1700. Millətləri insan, yaradıcı kimi götürdükdə ali canlı; müharibələrə 

baxdıqda ali deyilən varlıq heç də yırtıcı vəhşilərdən fərqlənmədiyinin şahidi 

oluruq. 

1701. BMT-dən daha güclü qüvvəm olsaydı, kral saraylarında xoşbəxtlikdən 

xumarlanan müharibə hərisli hökmdarların qalstuklarını silah, kostuyumlarını 

döyüş paltarı ilə əvəz edib; uşaqları, qohum-qardaşlarıyla müharibənin ən 

qaynar nöqtələrinə göndərərdim. 

1702. Elə fikir demək istərdim ki, bəşəriyyətlə qoşa yaşasın. 

1703. Mürgü vurmaq qanımızda. 

            Kölə olmaq canımızda. 

1704. Suyuşirin gözəlin acı sözü də şirin tam verir. 

1705. Gəncliyimdə məhəbbət baxışlı qığılcımdan bir gözəlin qəlbi sevgidən 

hamilə oldu. Qocalıqda məhəbbət yanğılı baxışlarımdan nazəndələr sevgi 

əvəzinə, qəlblərindən sətəlcəm olurlar.   
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1706. 27 aprel. Bir tərəfdən günlər bədxərciklə varlığımdan ömrümü qoparıb 

keçmişə xərcləyir, bir tərəfdən də itib-batmayım deyə deyimlərimə qatdığım 

varlığımın lap az anlarını ömrümdən əxz edib gələcəyə atıram. 

1707. Məni tütək sanan şövqüm, dodaqlarımı büzüb fıştırıq çalır. 

1708. Çalğıçı qara zurnada havaları yandırdıqca zurnadan su damcılayır, musiqi 

səsi havaya buxarlanırdı. Elə bildim çalğıçı şövqünün cecəsini çəkir. 

1709. Sevgi – oğlanla qızın ömrünü bir-birinə sırıyan sap. 

1710. 29 aprel. Senzura – tanklı, toplu, ordulu hökmdarların qələmdən 

vahiməyə düşməsi. 

1711. Qəlbimdə mahnılar başqaldırır. Səsimim yoxluğundan ya boğazımda 

qaynadıram, ya da fıştırıqla çölə üfürüfəm. 

1712. Gözə düşən toz kimi beynimi fikirlər döyməsin deyə fikirlərimi sözə 

çevirib əziz nemət kimi dəftərimə bükürəm. 

1713. Torpaq yollarda maşınlar tozu havaya qaldırır; yağışlı günlərdə küçələrə 

palçıq, asfalt yollara şeh səpələyir. 

1714. On gözəlliyin doqquzu olan don, kaş ağıla da köməyin dəyəydi. 

1715. SSRİ-nin manqurtlaşdırma təbliğatı; xalqların qurtuluşu xilaskar, böyük 

rus qardaşlığındadır, erməni-Azərbaycan “dostluğu sarsılmazdır, əbədidir”. 

1716. Gecələr Afrikada zəncilərlə şirin yuxuya gedir. 

1717. Antarktida – Allahın qarğışına gəlmiş qitə. 

1718. Antarktida – beş qitənin sonsuz qardaşı, Yer ananın sonsuz övladı. 

1719. 6 qitə oğul, 4 okean Yer ananın qız övladlarıdır. 

1720. Günəş qız okeanlarda yuduğu saçını qitələrdə sərib qurudur. 

1721. 4 may. Gülmək – mənim qaynamağım.  

1722. Maddələr kimi bir haldan başqa hala keçirəm. Varlığım –bərk, xəyala 

qapılmağım – qaz, gözüyaşlılığım –maye, gülər, sevincli anlarım– yumşaq, 

qəzəbli-xiffətli anlarım, kövrək halımdır.  

1723. 6 may. Necəsən, yığıncaqlarda sənə uzun-uzadı təriflər yağdırım; 

camaatın nifrətini, söyüşünü üstümüzə qaldırım. 

1724. Zəng vurdum, cavab verən olmadı. Bağlı evdə tənha uşaq zarıyan kimi 

telefon zarıyırdı. 

1725. 9 may. Şahlıq quşu bircə günlük çiynimə qonarsa, bu bir günün şirinliyi 

yüz illik acı ömrümü şirinləşdirməyə bəs edər. 

1726. Atam, azad əməyi boğan sosializm qadağalarından fərdi zəhmətini bu 

böyük dünyamızda yüz metrlik yerdə çəpərlə hasara salıb gizlətmişdi. 
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1727. 23 may. Mən can adlı quşumun yuvasıyam. 

1728. Yuxularım beynimi yorğan-döşək bilib oranı özünə yataq edib. 

1729. 25 may. Rəngbərəng xallı kəpənəklər çəmənlikdə güllü naxışlı 

paltarlarını çiçəklərə nümayiş etdirirdi. 

1730. Məhsuldar fərdi əmək kolxoz quruluşunda fərsiz və biyar əməyə 

çevrilərək ityemiş oldu. Bu ityemiş qədirsiz əməyin istehsalı qazancın oğru, 

müftəxor, haram növünü kəşf etdi. 

1731. Dost, qonaq kimi hər hansı qapını açıb içəri girəndə həyam ayaqlarıma 

dolaşır, üzümə utancaqlıqdan tül salır. 

1732. Həmişə su içində olan həyamın bir dəfə də quru olduğunu görməmişəm. 

1733. Qoymayın həyanız öz vərdişindən yadırğasın. Yadırğasa həyasız olur. 

1734. “MƏNİM MƏNALI DÜNYAM” kitabımın nəşr taleyi özüm kimi poliartrit 

yerişlidir. 

1735. “Vicdansızdır” sözünü eşitməyim deyə; ağır, əzablı insanlıq şələmi bir an 

çiynimdən yerə qoymuram. 

1736. Sumqayıt-Bakı avtobusunda yenicə əyləşib ayaqlarımın ağrıları 

dincəlməmiş qoca arvadın ayaqüstə durduğunu gördüm. Avtobus dolu 

cavanlardan ədəb görmədikdə vicdanımın ağrısından ayağımın ağrıları 

unuduldu. Yerimi qocaya verdikdə vicdanım elə rahat oldu ki, ağrılarım heç 

yadıma da düşmədi. 

1737. 27 May. Övladlarımın arzularını təmin etdim-etmədim böyüyüb məndən 

gileyli olacaqlar. Nə edim? Axı padşahlar da atalarından, oğullar da padşah 

atalarından tam razı qalmayıblar. 

1738. Hamamda güzgünün üzünə buğ dəyən kimi huşunu itirir, mən də üzünə 

soyuq su vurub onu dərhal ayıldıram. 

1739. 28 may. 28 May, bir neçə deyimlərimi yazmamış lap əvvəldən səni Milli 

azadlığımızın günü kimi təbrik edib şərəfləndirirəm! Sən hələ 1918-ci ildə 

millətə şərəf gətirdin. Bunun üçün millət də əyninə Bayram paltarı geydirib 

tarixi günə çevirdi.  

1740. Necə varamsa, elə də görünürəm... Kim belə görünüşə qane olub? 

1741. Sonu görünməyən kainatı qapalı kimi düşünəndə özümü havası 

çatışmayan sandığın içində hiss edirəm. Bu düşüncədən ayrılmaqla bağlı kainat 

sandığının qapağını açmış oluram. 
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1742. Ey ixtiyarlı zalımlar, zülmünüzdən mən və bəşər, istisinə qızınmadığımız, 

kölgəsində əylənmədiyimiz, üzünü görmədiyimiz yalançı bir haqq 

daldalanacağı, güvənc yerimiz var. 

1743. Yaşım qədər həqiqətin sadiq aşiqi, carçısı olmuşam. Gəldiyim uzun yola 

baxanda həqiqətdən nə bir əzəmətli bina, nə də onun gözə dəyən bir izini 

görmədim. Allah, əfəlliyimə bax ki, yoxluğa aşiq olmuşam. 

1744. Həqiqət yolunu getmək, onun nizamını saxlamaq o qədər çətindir ki, 

naşı adamın kəndirbazlıq etməsi kimi bir şeydir. 

1745. Qəddar Rus imperiyası, 1990-cı il 20 Yanvar qırğının, Şəhidlər Xiyabanı 

çapıb-taladığın müstəmləkə Azərbaycan xalqının 73 illik bütün yaxşılıqları 

əvəzinə verdiyin “Qızıl tərif qramotası” dır. 

1746. Mən Türk olub bir-birinin ətini yeyən türklərin icində yaşamaqdansa, 

qeyri millət olub, göz yağını yadlara yedirdən türklərin içində yaşamaq istərdim.  

1747. Çöl zibillərindən iyrəndiyimiz halda ayaqlarmızla evə gətirdiyimiz zibilləri 

özümüzünkü sanırıq. Guya ki, bunlar da ev heyvanları kimi əhliləşdiyimiz 

zibillərdir.  

1748. Mən can adlı pətəyəm. Bu pətək sevinc, arzu, sevgi, məhəbbət balı ilə 

doludur. Lakin fikir, xiffət, kədər, ağrı, əzab, nifrət, giley, əsəbi və sair adlı 

həşəratlar gecə-gündüz daraşıb can pətəyini talayır. Talanan candan bal da 

qurtaracaq, həşəratlar da öləcək. Əvvəlki aləmdən ancaq dolu pətəyin boş 

kovuşu qalacaq. 

1749. Bu quruluşda 53 il vicdanlı olmağım bir öynəlik yemək qazanmadı. Bu az 

imiş kimi qəlbimi iplik kimi eşib xam ipə döndərdi. 

1750. 1941-45-ci il müharibəsi SSRİ-dəki qeyri millətləri birləşdirdi. Erməni-

lərin Qarabağa hücumundan vətən türkləri yüzlərcə dəstələrə, partiyalara, 

təşkilatlara, qurumlara, tayfalara bölünüb Vətəni, milləti qaragünlü etdilər. 

1751. Maşında oturub muğamata qulaq asırdım. Çörək növbəsində basabas 

uzun növbəni görəndə maqnitafonu söndürüb kefimi dilxorluğa dəyişdim. 

1752. Bakının bürkülü, mazut-neft qoxulu havasında qərib düşdüyüm dağları-

mızın şehli-çiskinli havası, buzlu bulaqları ilə ürəyimin yanğısını alovlandırıram. 

1753. Divin canı şüşədə, dövlətin canı nizamlı, güclü ordudadır. 

1754. Biz dörd qardaşdan ikisi kənddə, ikisi Bakıda yaşayırdıq. Yaş düzümünə 

görə ayrılığımızı çarpaz qafiyəli bir bənd şeirə bənzədırdım. Elə ki Tariyel 

Amerikada; Həmzə, Fəxrəddin, mən Bakıda yaşamalı olduqda, bu şer bayatıya 
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çevrildi. Həmzə, Fəxrəddin, Əli bu bayatının fikir tamamlayan qafiyəli misraları, 

Tariyel bayatımızın üçüncü sərbəst və qafiəsiz misrası oldu. 

1755. 31 may. Qəribəliyə bax; hədsiz mehribanlığın sonu soyuqlaşır, 

soyuqluğun sonu mehribanlığa çevrilir. 

1756. Həyasızlıq üzsüzlüyü görən kimi əyyaşlıqdan sərxoş olur. 

1757. Həqiqət qədər də zorun köməyinə möhtac olmuşam. Div haqsızlıq 

qarşısında həqiqətin nə rəngdə olduğunu görməmişəm. 

1758. Azadlıq piltəsinin yağı qanımızdır. 

1759. 1 iyun. Rəhmdilliyim ürəyimin başının üstündə sapdan asılmış dəmir 

kürə kimidir. O hər hərəkətə gələndə ürəyimə dəyib sızıltı qoparır. 

1760. Ey gözəl, bu gözəllik ki səndə var, sən dar ağacı, baxışların ilgək olsaydı, 

özümü ordan asardım. 

1761. Allah, Allah... bu gözəlliyə nə ad verim... Allah, Allah, bu gözəlliyə necə 

dözüm?!! Bu müsibətə, barı özün rəhm et! 

1762. Bu gözəlliyinlə məni ki belə məftun etmisən, bu yanıqlı mahnılarınla 

ölümümün üstünə gəlsən şübhəm var ki, diriləm. 

1763. “Pis çörəkdir” demək günah olduğu qədər; musiqiyə də pisdir demək 

günahdır. 

1764. Müğənni sevgidən elə yanğılı oxuyurdu ki, elə bildim əsl Məcnunun 

özüdür. Onun hərəkətlərindən anladım ki, Vətənin, xalqın yolunda ölməyə 

hazıram deyib vəzifəyə canatan siyasətbazlar da belənçi məcnunların tayı imiş. 

1765. 2 İyun. Ey gözəl, gözəlliyinin şərəfinə güllərdən, çiçəklərdən çələng 

verməyəcəyəm. Nə də tərifli sözləri noğul kimi başına səpməyəcəyəm. Mən 

sənə zamanın tufanlarına dözə bilən qanadlı fikirlərdən çələng hörməkdəyəm. 

1766. “Quran” Məhəmməd peyğəmbərə göydən nazil olan kimi, Hikmət 

kitabın da sənə göydən nazil olub, – deyən, yazıçı C. Aslanoğlu. Əstəğfürullah ki, 

belə deyil. Olsa, olsa istedadım Allah vergisidir. 

1767. Haqq, ədalət, düzlük, vicdan, halallıq, siz də yaxşı olsaydınız geniş, zəngin 

saraylı Allahbəxtəvərləri padşahlara, krallara, prezidentlərə qismət olardınız. 

Daha gəlib bu dar daxmamda mənlə baş-ayaq yatmazdınız. 

1768. Evimi, cibimi boş görənlərə: “Mənim mənalı dünyam - Ovqat ayələri” 

kitabımı oxu, gör mənim qəlbim zəngindir, yoxsa padşahların sarayları, 

dövlətləri? 

1769. Sumqayıta gedirəm. Qayıdıb kağız götürürəm ki, bir neçə saatlıq 

səfərimdə ağlıma gələn qızıl fikirləri büküm. 
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1770. Ey gözəllər, sizə zillənən baxışlarımdan inciməyin. Siz məni güllərə, 

çiçəklərə qonan arıların yerinə qoyun. 

1771. Ey gözəl, sən məndən hürkürsən, mən sənin əsirinəm. Bu hal ilə bizim 

axırımız nə olacaq bilmirəm. 

1772. Metro qatarında iki gözəl arasında oturmuşam. Gözəlliklərin cazibə 

qüvələrinin bərabərliyindən boynum heç bir tərəfə dönə bilmədi. 

1773. Bir gözünü itirmiş cavan, sən mənə, mən sənə baxmaqdan xəcalət 

çəkirik. 

1774. Bir gözünü itirmiş cavan, sən o gözələ baxmaqdan əlçəkə bilmirsən, bəs 

biz yazıq iki gözllülər gözəllərə baxmaqdan özümüzü necə saxlayaq? 

1775. Bu həzin musiqi də elə bil yağlı kabab idi. Musiqi yağ kimi damcılayıb 

məni köz kimi cızıldadırdı. 

1776. Küçələr dolu dilənçilərə arabir beş, üç manat verirəm. Bu zaman özüm 

yadıma düşür; Allahdan o qədər sağlıq, xoşbəxtlik, arzu, ruzu... diləmişəm ki... 

1777. Gör nə fikrimə gəldi; Şərq, Günəşi doğan anadır, Qərb, Günəşin uyuduğu 

məzardır. 

1778. İydə çiçəyinin ətri məni bihuş edərək deyirdi: Ətrimlə gözəl qızlarla 

yarışa hazıram. 

1779. Gözünün qıyı ilə mənə baxmayan gözəl, mən gözəl olurdum, görüm 

məndən gözünü çəkməməyin öhdəsindən necə gəlirdin.   

1780. Bu gun küçələrdə dilənçiyə, mehmanxanalarda da fahişələrə pul verirlər. 

Qorxuram sabah bunlara “xanım!” deyə müraciət edələr.  

1781. Gözəlliyinlə gözümu döyənək etmək istərdim. 

1782. Maşınlar asfalt yolda kölgəsini xalça kimi altına salıb şütüyürdü. 

1783. Zəmilər hamilədən sancı çəkərək kombaynın təcili yardımını 

gözləyirdilər. 

1784. Qamışlar da bataqlıqdakı suyun rəngini üst-başlarına bulamışlar. 

1785. Bu yandırıcı istidə balıqlara yazığım gəlir. 

1786. Qatar dolu adamlardan bir cütdən başqa heç biri ər-arvad deyildi. Dünya 

gözümdə qaranlıq göründü. 

1787. Qorxaqlıq, sənə quzu kəsim, sən çox bəlaların qabağına durmusan. 

1788. Hikmət dəftərim, Sumqayıtdan gətirdiyim 25 fikrimi sənə köçürdüm. 

Payının çoxluğundan nəşriyyatda çapının nə yerdə olduğunu heç soruşmadın. 

1789. Güclünün işinin rəvan getməsi, zəifin işini qura bilməməsi ağıla görə 

deyil. Pulun gücünə görədir. 
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1790. Ah bu Sabiri yandırıb yaxan millət, sənə necə qarğayım, necə alqış de-

yim? Belə olduğumuzu bilsəydim ana bətnində üç aylıqda intihar edərdim. 

1791. 5 iyun. Səslərə əks-səda verən dərələr sevinirdilər: – Yaxşı ki, şəhərlər 

kimi kar və lal deyilik. 

1792. 7 iyun. Tibb Univerisetinin həyətində tələbələr qıvır-qıvır qaynayırdılar. 

Səkkiz minlik həkim-tələbə ordusu, sizi ki belə tanıyıram; canımdakı poliartriti 

xam ipə çevirib dartıb qırmaq üçün bir ucunu əlinizə versəm, Allahım haqqı, bu 

xam poliartirit ipini dartıb qıra bilməzsiniz. 

1793. Böyük sənət əsərləri, bəs sizin işiniz nədir? – İşimiz böyük sənətkarlara 

əbədi heykəl yaratmaqdır. 

1794. Metrolar icad olandan hamımız Məlik Məmməd olsaq da, “Qızıl almanı” 

gətirmək heç birimizə qismət olmadı. 

1795. Oğullar və atalar, hansınız atanıza - övladlarınıza böyük sənət əsərləri 

kimi əbədi heykəl qoya bilmisiniz? 

1796. Əgər cənnət varsa, eyb etməz ora düşməyə dəyər. 

1797. 8 iyun. Ən dəhşətli faciələr tarixə naxış olur. 

1798. Haqsızlıq olan yerdə maymaq həqiqəti yox, zoru köməyə çağırıram. 

1799. 17 iyun. Gəncliyim yadıma düşəndə özümü gənclikdən yetim qalmış ahıl 

hesab edirəm. 

1800. Avtobusda sakit oturmuşam, sanki ocaqda yanmayan yaş odunam. Elə 

ki bir gözəl yanımda oturdu, elə bil yaş odunu alışdırmaq üçün yanar quru kösöv 

qoydular. Əlüstü bu gözəldən canım od alıb alışdı. 

1801. 19 iyun. Ey mələk, gözəlliyin od olub məni yandırır, həsrətin acı tüstü 

kimi gözümü kor edir. 

1802. 21 iyun. Səbəb adlı ana nəticə körpəsi boynuna düşəndən ta doğanacan 

sancı çəkir. 

1803. 24 iyun. Unutmayaq ki, nə qədər ermənilər yer üzündə bizimlə qonşu 

düşüblər, biz türklərin erməni adlı sağalmaz yaramız var. 

1804. 26 iyun. Xalq nəhəng dağlar kimidir. Göydən dağlar yumruq, hökmdarlar 

gözündə xalqlar qum irilikdə görünür. 

1805. Şair, yazıçı yükünü daşımaq həyat yükündən qat-qat ağırdır. Dünya 

şöhrətli ədiblərin sırasına çıxmaq istəyirəmsə, gərək bu yükün ən ağır yerinə 

girəm. 

1806. 27 iyun. Nə qədər ki təmizik, özümüzü gözləyirik. Elə ki çirkaba batdıq 

ağına-bozuna baxmadan yaşayırıq. 
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1807. 28 iyun. Ülgüc küt olduğundan üzümü əngində qənd kimi xırtıldadır. 

1808. Suyun şəffaflığı rəngli qablarda, dövlətin şəffaflığı hökmdarların 

əqidəsizliyində itir. 

1809. 30 iyul. Şəhərlər dəniz, kəndlər meyvə-tərəvəz axıdan çaylardı. 

1810. İnqilab – dövlət qadınının aybaşısı. 

1811. İnqilab – dövlət qadınını əxlaqsızlığı üstündə xalqın yaxalaması və onu 

boşaması. 

1812. Adamlar val, alın yazıları nəğmələridir. 

1813. 2 iyul. İnam öldü – adam öldü. 

1814. 5 iyul. “Erməni, Allah tərəfindən millətlər üçün yerə göndərilmis bəladır” 

– televizor ekranından car çəkən Los-Angelesdə mühacirətdə olan bir nəfərin 

dediyi bu sözlərə bir qənimət kimi, hikmətli fikirlərim arasında yer verdim.  

1815. 8 iyul. ƏLİ – əynimə geydiyim varlığımın ömürlük təzə və solmaz paltarı. 

Varlığımdan sonra bu adı nəslim miras paltarım kimi saxlayacaq.   

1816. 9 iyul. Yuxu məni gecəyə bir kündə kimi yapır.  

1817. Yorğan- döşək – insanların gecə bələyi. 

1818. Zaman sonsuz, ömür qısa. Zamanın əbədilik yumağına sarınmaq üçün 

adımdan bu yumağa bir ömür eşirəm. Bacarsam, halal olsun məni doğan anaya. 

1819. Əlim o qızın əlinə toxundu. Az keçməmiş mənə gül dəstəsi verdi. Bəlkə 

əllərimdə bahar nəfəsi var güllər belə tez açdı? 

1820. Ağlamaq – məhəbbətin dəliliyi. 

1821. 13 iyul. Təklikdə gözümə dəymirəm. Adamların gur yerində fikirlər 

özümü yadıma salır. Qorxur ki, gura qarışıb məni itirə. 

1822. Adam, maşın dolu küçə ilə gedirəm. Gözəllər baxışlarımı xətalı yoldan 

tez-tez yayındırır. 

1823. 14 iyul. Dünya bəşəriyyət üçün bir lövhədir. Hər kəsin imzası bu lövhəyə 

düşmür. Buraya ancaq nəhənglərin imzası yazılır.  

1824. 15 iyul. Gözəllər, gözəlliklər, keçiddə gözümə görsənməyin, maşın altına 

düşə bilərəm. 

1825. Çirkinlik məhəbbətimin canını alan Əzrayıl, gözəllik onu dirildən Allah. 

1826. Haqq üzərində köklənən qəlbimin siminə haqsızlıq mehi toxundu qırılır. 

1827. Kefiköklük ona çırtıq çaldırır, sevinci qol götürüb süzür. 

1828. Yarıqaranlıq otağın pəncərəsindən qara buludlar arasında vurnuxan Aya 

bənzər bir mənzərə. 

1829. 20 iyul. Əməlləri ilə bacara bilmir, günahı üçün Allaha yalvarır. 
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1830. 24 iyul. Kainatda tərkibsiz, nüvəsiz; yəni cansız varlıq yoxdur.  

1831. Biokimyəvi üsulla insan istehsalı başlanarsa, bu bəşəriyyətə ölümsaçan 

fəlakət gətirər. 

1832. Özünü hegemon dövlət kimi tanıtmaq – özünü vəhşiliyə vurmaq.  

1833. Ömür əmanət, can əmanət. Heç olmazsa bu əmanətlər içində tək adımı 

əbədiləşdirə biləydim. 

1834. Tez-tez əbədiyyətdən danışmağım sənətdə qürrələnməyim deyil, həyatı 

yaşamaq vurğunluğumdandır. 

1835. 25 iyul. Çoxallahlığım: Atam, Anam, Vətən, Allah, Gözəllik. Deyəsən, bir 

Allahım da musiqidir. 

1836. Məni qəlbən ağlatmaq istəsən saza sarınıb dağlarımızdan oxu. 

1837. 29 iyul. Ömür məsafəsi qısaldıqca ölümlə qonşuluğumuz yaxınlaşır. 

1838. 31 iyul. Bütün inqilablar xalqın azadlığı üçün qurama, gülünc bir 

oyundur. Siyasətbazların hakimiyyət davasıdır.   

1839. Xalqı ağır günlərdən inqilablar yox, demokratik intibahlar çıxara bilər. 

1840. İki əsrdir erməni bəlasına tuş gələn millətim, 2014, 2038–ci illərin 

bəlasına qisas alacağın kimi hazır ol! Kaş gözlənilən bəlalar yalan olaydı. 

1841. 1 avqust. Sən demə millətimin özündə də “zibil” dizəcəndir. 

1842. Həbsxana – millətin çirkab hamamı. 

1843. Ziyalısı ziyanlı millətim, sənə yas saxlayıram. 

1844. Xalqımın dəliqanlı igidləri, xalq da mənim kimi yanınızda üzüqarayıq. 

1845. Vətən dəliqanlıları, sizə tay ola bilmədimsə də, qələmimlə dalınızca 

yorturam. Nə edim, mənim də əlimdən bu gəlir. 

1846. Gözəl, gözəlliyin səni şəhvəti sıyıq öyrədib. 

1847. Millətin içindəki zibil, çirkablar bolluğu məhəbbətimi nifrətə çevirib. 

1848. “Erməni” – Rus müharibəsi qarşısında ara-sıra işıqlarımız yanmasaydı, 

satqın, kəmfürsət “məmurlarımız” milləti zülmətdə qoyacaqdılar. 

1849. Tanrının yaratdığı küllü aləm tamdır. İnsan onun səriştəsiz, 

başdansovdu, yarımçıq əsəridir. 

1850. Qananın “qanmamaq” ustalığı. 

1851. Bacaranın “bacarmıram” əlkəsənliyi. 

1852. Yoxsulun səxavət bədxərcliyi. 

1853. Milyonçunun Hacı Qara xəsisliyi. 

1854. Vətənin nə gunahı? Söyürsən insanlarını söy. 

1855. Namərdin fürsət tiyəsi. 
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1856. İndi Aya lap yaxından baxıram, Elə bil qonşuluğa köçüb. 

1857. Millət öyrənib Z.Tağıyevlərə, M. Ə. Rəsulzadələrə düsmən, Cavidlərə, 

Müşfiqlərə vətən xaini desin; Lenin, Stalin, Kirov, Xomeynilərə qurban getsin. 

“Bərəkallah?” sənə, millət! 

1858. Kədərin silləsi ağlada bilmədiyi halda, xoşxəbərin sığalı asanlıqla ağladır. 

1859. Allah insanları o qədər qüsurlu yaradıb ki, qüsurluğumuzdan gözümüzə 

görünmür. 

1860. Millətin savadsızlığı təbabətdə dərsliklərin, kinoların – ümumiyyətlə 

bütün dünyəvi elmlərdən tərcümələrin çox azlığından, yoxluğundandır. 

1861. 2 avqust. Yadlara, yağılara xidmət edən, beynəlmiləl şəhəri Bakı, için 

murdarlıqlarla doludur. 

1862. “Rəhmdarlıqla” millətlərin qanını tökən rus “ədaləti”. 

1863. Millətləri bir-birinə qırdırıb ölkəsinə sahib çıxan rus “xilaskarlığı”. 

1864. Millətlərin başında tankla, topla turp əkən “sülhməramlı rus qızıl 

ordusu”. 

1865. Dilini boğazımıza tıxayıb, əlifbasını gözümüzə soxub, türklüyümüzdən, 

dinimizdən qoparıb böyük rus “qardaşımızın atalıq qayğısı”. 

1866. Yüz illərlə istismarçı adın min illərlə lənətlə yad ediləcək. 

1867. “Əşi!” – qəzəb tuluğunun köpü. 

1868. Ey dilinə dal çevirən türk! Rusca, farsca qırıldamağı xoşlayırsan... Hə, 

anladım, axı eşşəyin oğlu qatır, at deyil. 

1869. Usaqlıqda dünya mənə tanış görünürdü. Elə güman edirdim ki, 

doğulmamışdan əvvəl bu dünyanı görmüşəm.  

1870. İndicə “Günün xəbərlər” proqramında eşitdim ki, V. Polyaniçko 

İnquşetiyada qətlə yetirilib. Əfqanıstanda, Azərbaycanda dişi qanabatmış bu rus 

canişinin qətli leş üstündə vurulan canavarı xatırlatdı mənə. 

1871. Qətlə yetirilmiş V.Polyaniçkonun sağ əli A.Volskının, “bizim Volskı, 

Polyaniçko kimilərin başına. 

1872. Dəyirman bir orkestr, su novu onu idarə edən dirijor. 

1873. Lenin – Azərbaycanı bürüyən çayır: Lenin adına prospektlər, küçələr, 

saraylar, muzeylər, meydanlar, sovxozlar, kolxozlar, məktəblər. Metro, institut, 

pioner evləri, düşərgələr, İliç lampası, Lenin dili, Lenin nəzəriyyəsi, Lenin 

partiyası, Lenin yolu, şüarlar, portretlər, heykəllər, büstlər, dünya proletariatın 

dahi rəhbəri lenin, xalqın atası Lenin, şimaldan doğan günəş... nələr... nələr. 

Gözlər döyənək, qulaqlar döyənək, dillər döyənək, şüurlar, nifrətlər döyənək. 
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Azərbaycanda itə daş atsan, gedib dəyəcək Vladimir İliç yoldaşa. Allah bizi 

belənçi təkrar yandançıxmaların vətəni bürüyən xətalı adlarından saxlasın! 

1874. Gülüş nəzmdir, ağı nəsr. 

1875. Vətən satqın, xain “oğluna” da qoynunda yer verir. 

1876. Zor, Bala, yan, “Ocaq” – daha bu oğru köpək oğlu hardan oldu erməni?  

1877. Axtarış: Zoru, Bala, “Ocaq”, yan. Bu ki təmiz türk sözləridir. Köpək 

uşaqları hər şeyimizi oğurlayıb olurlar erməni. Həəə… aydındır. Bunları dəli 

edən, erməni iyi verən “yan” heroinidir. Hansı əclaf bu “yan”ı özünə qəbul edir 

dönüb olür xalis erməni. 

1878. Svilizasiya insanlığın sonuna çıxan kimi, kənd təsərrüfatı və peşə 

sözlərinin çoxunu arxaikləşdirdi. 

1879. Bilmirəm buna yaddaşsızlıq, yoxsa simasızlıq deyim? Dünən rəhbər 

Vəzirovun, Ayazın dalınca bağıranlar, söyənlər, lənətləyənlər; bu gün dallarınca 

ləbbeyk gedirlər. 

1880. Azərbaycanlığımız dərd idi. Nə dərd oldu, nə dərs. 

1881. Ermənistanda yaşayırdıq, dara düşdük, çağırdıq hayımıza gəlmədilər. 

İndi yoxluğumuzu çəkməyə, yazmağa başlayırlar. 

1882. Bu dünyanın yolçuları, haqq yolu çürük ip qədər elə tabsız, elə nazikdir 

ki, toz qədər eybəcərliyə dözməyib qırıldığından insanlar bu yolu getmirlər. 

1883. Əyri yol düz yoldan kol-kossuz, dərə-təpəsiz, əzab-əziyyətsizdir. Bunu 

bilən; düzyolun keçilməz, əziyyətli olduğunu görənlər əyriyolu seçməli olublar.  

1884. “Müsəlmanın sonrakı ağlı” – xanlıqlar dövrü, 1913, 1928-ci illər 

Azərbaycanın parçalanması... 1905, 1918, 1920, 1923, 1948-51, 1988-93-cü 

illərdə erməni qırğınları, soyqırımları 16 ildə 20% itirdiyimiz Vətənə səbrimiz, 

barışığımız, hazırkı və sonrakı oyunları anlaya bilməməyimiz... Bəs deyirsiz 

“müsəlmanın sonrakı ağlı?” Bu da sənə “müsəlmanın sonrakı ağlı”. 

1885.  Sovet höküməti cəmiyyətin qaymağını yığıb cəmiyyəti üzsüz südə 

döndərdi. (Qambay Ağa haqda televerilişlə bağlı yaranan fikrim). 

1886. 5 avqust. Xüsusilik – ağa ağ, qaraya qara yamaq salmaq. Sosializm-ağa 

qara, qaraya ağ yamaq salıb cəmiyyəti aldatmaq ustalığı. 

1887. Adım bir gün qaraxəbərlə məni tanıyanların qapısını döyəcək. 

1888. Üzəngi – bir pilləli nərdivan. 

1889. Yekəxanalıq – şəhərlinin kənd libası, xəcalət – kəndlinin şəhər yaşmağı.  

1890. Hava haqqında məlumat: Şəhərlinin kənddə doğmalarında bahar 

olacaq, kəndlinin şəhərdəki əzizinin evində birinci günün ikinci yarısında havalar 
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soyuyacaq, sabahısı sulu qar yağacaq, ücüncü günün birinci yarısından şaxta 

get-gedə şiddətlənəcək. 

1891. Rus imperiyası– əzilmiş, kölə, müstəmləkə millətlərin söyüş dağarcığı. 

1892. 7 avqust. Ağlımın fikir yağışı başladı, əlimə qələmdən novdan qoyuram. 

1893. Düz yol – yüklü, əzablı ömür yoxuşunun harası oldu düz yol?! 

1894. 19 avqust. Ac canavar xristiançı ağzında qoyun islamçılar. 

1895. Bir milyard islam qardaşlığı!.. Erməni-xristianlıq havadarlığı türkləri 

soyqrıma məruz qoydu. Peyğəmbərim, budurmu İslam birliyi, İslam qardaşlığı, 

İslam olmaq xoşbəxtliyimiz? Budurmu, İslam qardaşlığından, birliyinindən 

qazancımız?  

1896. Kəmiyyət – lax yumurta, keyfiyyət – cilalı almaz. 

1897. 20 avqust. Tamahın, qorxaqlığın, yaltaqlığın, vəzifəbazlığın, sahsevərliyin 

başını yesin, belə millət. 

1898. Canavarlar qarşısında millət olmayınca, savaşacağam, söyəcəyəm, 

yamanlayacağam. 

1899. 30 avqust. Bakı beynəlmiləl şəhər olmaqla, həm də rüşvətxorluğun 

paytaxtıdır. Mənim kimi rüşvətdə xəsislərin, cibi boş imkansızların bu şəhərdə 

ömür sürməyi hər an Əzrayılla üzləşməsi deməkdir.  

1900. Mənim kimilərin rüşvət fırtınalı Bakıda yaşaması yüz sütunlu dar, 

qaranlıq zalda kor gəzmək kimi bir şeydir. Hər addımda başı sütunlara çırpılıb 

parçalanır. 

1901. Yazıq imkansız Bakılılar, yazıq Azərbaycanlılar, yazıq millət. 

1902. 4 sentyabr. İmza – soyadın kələfə salınmış (düyünlənmiş) kodu. 

1903. İmzasız ərizə – qorxunun (və ya şərin xəyanət) əli.  

1904. İmzasız ərizə – zülmün naləsı.  

1905. Rəngarəng arzularla dolu qəlbim rəngli güllərin çələnginə bənzəyir. 

1906. 6 sentyabr. Hər axşam dağın belinə qalxan günəş bir mirov kimi kölgələri 

dərələrə axıdıb ağızbaağız doldurur, səhərlər açıb gölü boşaldır. 

1907. Qürubda batan günəş dərəni kölgə ilə doldururdu. Kölgədə boğulan 

çinarın son budağı şüanın ətəyindən bərk-bərk yapışmışdı. 

1908. Şöhrət – paxılların gözlərini acışdıran soğan acısı. 

1909. 7 sentyabr. Kölgə qatılaşsın deyə gecə rəngi ilə onu cilalayır. 

1910. 8 sentyabr. Sözünü deyə bilməyən utancaqlıq, sənin qorxaqlıqla 

qohumçuluğun yoxdur? 

1911. 10 sentyabr. Səkkiz – kəllələşən sıfırlar.   
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1912. Səkkiz – öpüşən “O” hərfləri. 

1913. Səkkiz – dərdləsən sıfırlar. 

1914. Səkkiz – zəncirlənmiş “O” hərfləri. 

1915. Günəş Yerin belindən gecə (qara) yununu səhərlər qırxır.  

1916. 11 sentyabr. O, çömçəylə ayranaşıni qarışdırır. Xəyalımda xristian 

dünyasının Türk varlığını qarışdırmağı canlandı. 

1917. Çirkinliyindən utanan da, dilənçi də, əlil də, taleyindən gileyli də özünü 

sevir. Alqış insanın bu inadına, bu əyilməzliyinə. 

1918. “Qılınc müsəlmanı” – başı əlhəd daşına dəyib ayılmayan millətim!.. 

1919. 13 sentyabr. Hər axşam yatmaqla itirdiyim günümün yasını saxlayıram. 

1920. Hər günümü itirəndə yatağa yıxılıb təzə günümü tapanacan dünyadan 

küsürəm. 

1921. Sənin dəli küy ata bənzər, ipə-sapa yatmayan məhəbbətini baxışlarımla 

yalmanladıqca nifrətdən təpiklər yeyirəm. 

1922. 13 sentyabr. Yazacağım fikir – beynimin hamiləliyi. 

1923. 29 sentyabr. Yekəxana, sən hər zaman məclislərdən ac qayıdırsan. 

1924. Uşaqlıqda qış axşamları yığılıb ayaqlarımızı isti təndirə sallayıb ləzzət 

alardıq. Ey gözəl, istisi özümü qarsıdan məhəbbətimdə səni qızdırmağa 

çalışsam, məhəbbətimə soyuqluğundan bilirəm ki, sən özünü şaxta vurmuş kimi 

hıss edəcəksən. 

1925. 1 oktyabr. Ey gözəl, yanında oturmuşam. Elə bilirəm bulaq üstündə 

təzəcə açmış çiçəksən. Mən isə sənin yanında tufanın vurub yıxdığı qol-qanadı 

əzilmiş qocaman palıd ağacıyam. 

1926. Ey gözəllər, hər dəfə gözəlliyinizlə yandırıb cızlığımı çıxarırsınız. Mən də 

bu yanğıdan canımı qurtarmaq üçün, içimdə boğduğum göz yaslarımla özümü 

söndürüb bir kösöv kimi tüstülənirəm. 

1927. 3 oktyabr. Sənin gözəlliyini xəyalımda bir çıraq kimi yandırıb gecə, 

səhərə kimi işığında oturmuşam, ey gözəl. 

1928. 4 oktyabr. Sevgilimin adını eldən sirr saxlamaqla onu mələkləşdirirəm. 

1929. 7 oktyabr. “Həyat dörd ünsürdən ibarətdir” deyən insanlar, bəs pul? 

1930. Qəlbimın gənclik həvəsi qocalıq yoxuşunda qırova düşüb canımı üşüdür. 

1931. 16 oktyabr. Bu adamların dodaqlarını düzəltmək olmur ki, olmur. 

Düzəltmək üçün gərək gecə-gündüz yaxşılığınla girinc olasan. 
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1932. 17 oktyabr. Yanar gözəlliyinlə qaynar məhəbbətimin arasından ömrüm 

çay kimi hədər axıb gedir. Quraqlıq dərədən axıb tükənən ömrümün qurumuş 

çay kimi izi qalacaq.  

1933. Zülmətdə boğulan dağlar gecəyarı üfiqdə Ayın işığını alan kimi sevincdən 

dərələrin qulağına pıçıldadılar: -Darıxmayın, Ay bizi yoluxmağa gəlir. 

1934. Zülmətli gecədə parlaq ulduzlar gecəyarı Ayın süd işığını görcək, işıqları 

öləzidi. 

1935. 60 ildən bəri qollarıma, yanlarıma vurulan iynələri döymə iynələr kimi 

qəbul etsəydim, zürafələri ala-bəzəklikdə çoxdan geridə qoymuşdum. 

1936. Ağrılarımı əngimdə əzirəm, alnımda düyünləyırəm, nikbinliyimdə dəfn 

edirəm. 

1937. 1 dekabr. Şagirdlər bir dəniz, müəllimlər dünyanın elm sərvətini bu 

dənizə axıdan çaylardır. 

1938. 11 dekabr. Üzə deyilən qırmızı söz, qanmazı nə qəşəng əhliləşdirirsən. 

1939. 15 dekabr. Avtobusda yanımda oturan gözəl için-için göz yaşlarını 

axıdırdı. Qəlbim bu kədər selinin yıxıb-uçuran dərələri idi. 

1940. 18 dekabr. Sol əl sağ ələ dedi: –Əməkdə fəaliyyətimə görə, xalq məni 

“Solaxay” fəxri adla təltif edib. 

1941. Bakı küləyi küçələrdəki zibillərin başına min bir oyun açıb təzgisini 

götürmüsdü. 

          

1994 
 

1942. 9 yanvar. Küsülülük – bütün əlaqələrin kəsildiyi sülh. 

1943. On yaş böyüklüyümlə, ailəmizdə elə bil qabaqda gedən zaman yolunun 

bələdçisiyəm. 

1944. 27 yanvar. Gülərüzlülük – sevincin üzdə qaymaqlaması. 

1945. Qara bütün rəngləri hədələdi: -Gecə gəlsin, hamınızı öz günümə salacam  

1946. Çirkinliyin öz-özünə təsəllisi; Gecələr gözəlliyin tayıyam. 

1947. Yaza tələsən insanlar qışın ömrünü gödəltmək üçün onu böyük, kiçik 

çilələlərə, həftəlbağıdlara bölərək təsəlli tapırlar. 

1948. 7 fevral. Həqiqət həmişə iynənin ucunda oturub. 

1949. Qarınqulu: – Dünya ərzaq anbarıdır,- dedi. Hikmət sahibi kainatı kitab 

evi adlandırdı. 
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1950. Tay-tuş – ömrümüzün pərsəng daşı. 

1951. Arağın bir işi də alçağın alçaqlıq dərəcəsini açır. 

1952. 12 fevral. Uşaqlıq– qanmazlığımız, gənclik – şıltaqlığımız, qocalıq – 

imkansızlığımız, artıqlığımız.   

1953. Xasiyyətdə kişilər bütöv, arvadlar yarımçıq cümlədir.  

1954. Sovetlər Birliyi – canavar rus imreriyasının ağzında quzu Azərbaycan və 

quzu “istan”lar. 

1955. 17 fevral. Biclik də min bir naxışdır. 

1956. Qışda lopa-lopa yağan qar dənizində çılpaq ağacların yuyunduğunu 

görən iynəyarpaqlı ağaclar yaşıl kürkdə özlərini bu dənizə vurmuşdu. 

1957. 20 fevral. Gözəlliyin cazibədarlığından odlanan qəlbimin qaynarlığı 

məhəbbətimin tündlüyünü daha da artırır.  

1958. 3 mart. Adamların özünü görən gözü yoxdur. 

1959. 4 mart. Mənə bəxt verin ölümlə savaşım. Bəxtsiz, güllə qabağına qatsalar 

da, toya ayaq basmaq istəmərəm. 

1960. 6 mart. Valideyn qocaldıqca ailədə yeri daralır. 

1961. 8 mart. Həyat – ömür yükü. 

1962. Tar – muğam adlı milli xörəyimizi acgözlüklə başıma çəkdiyim çömçə. 

1963. 27 aprel. Zorun əlində boğulduqda gücümüzün yoxluğundan əfsanə 

həqiqətin yox ətəyindən yapışırıq. 

1964. Həmişə gücün əlində boğulanı güc qurtarar. Adamlar isə yanlış olaraq, 

bunu həqiqətin adına yazırlar. 

1965. Vicdanlılıq – için odluğu və ya içində od gəzdirən adam. 

1966. 7 may. Ən yaxşı dərs – ədəbsizdən ibrət götürmək. 

1967. Sabahkı xoş günüm üçün bu günümün əzabına minnətdaram. 

1968. 8 may. Sevgi mahnıları – məhəbbətimizin ruhu. 

1969. 12 may. Dərdin ağır ucu vicdanlının üzərinə düşür. 

1970. 13 may. Hadisələr dünyamızın nəbzidir. 

1971. 17 may. Məşq – zirvəyə gedən yol. 

1972. Zaman heç vaxt güclünü zəiflə ortaq məxrəcə gətirə bilməyib. 

1973. 18 may. Övladının naxələfliyini görən ana, uşağının körpəlikdə batırdığı 

bələyini yuması tez-tez yadına düşür. 

1974. Dünya tərəzisinin bir gözünü gənclik, bir gözünü dahilik tutmuşdu. 

1975. Dahilər və qəhrəmanlar zaman evinin daimi sakinləridir. 

1976. Heyif o gənclik ki, ədəbsizliyi çıxıb boynunda oturub. 
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1977. Ey gözəl, əfsuslar ki, gözəlliyin səni qəlp pul kimi əldən-ələ ötürür. 

1978. 24 may. Yoxsulluq – qara onun üz rəngi, xəcalət iç göynərtisi. 

1979. 30 may. Rusiya – xalqımın və Vətənimin qatili Rusiya.   

1980. Şimalı və Cənubi Azərbaycan – bir millətin əsrlərlə bir-birinə 

görünməyən Ayın görünməyən tərəfı.  

1981. 7 iyun. Ana ağlayan körpəsini bağrına basıb gözü yaşlı yanaqlarından 

canyanğısı ilə öpdü. Elə bildim, ana təşnəsini söndürmək üçün əyilib dərələrdən 

sızan sısqa bulaqdan su içdi. 

1982. 9 iyun. Üzsüzlüyüm, bütün uğursuzluqlarımı, uduzduqlarımı, 

gözyumduqlarımı, zəifliyimi sənin ayağına yazdım. 

1983. Xəstəlik – Allah-təalanın bəndələrinin sağlamlığını və taleyini həbs 

etməsi. 

1984. Ürəyin də quşlar kimi dili var. Məhəbbətdən, sevincdən, həvəsdən, 

kədərdən, həyəcandan, qorxudan, istidən, soyuqdan, əzabdan döyünən dili. 

Onun bu qədər dili olduğu halda, biz insanlar ürəkdən bir ritmdə danışmasını 

tələb edirik. 

1985. Prometey olsaydım, tanrıdan insanlara bəxti, sağlamlığı, gözəlliyi 

oğurlayardım. 

1986. Uzunçuluq yalanın, qısa danışıq doğrunun dilidir. 

1987. Dünya əzilənin gözündə əyri; varlının gözündə düz görünür.  

1988. Televiziya çıxışlarında rəhbərlərin tez-tez gəyirməsi – bu, toxların ac 

xalqa rişxəndi. 

1989. 10 İyun. Xəstəliyin qarlı-boranlı zirvəsindən sonsuz uzaqlıqda olan 

sağlamlıq aydın görünür. Lakin sağlamlığın qarşısında bu şaxtalı-çovğunlu zirvə 

görünməz olur. 

1990. 11 iyun. Gözəllik öz toy-büsatında, yasa batmış çirkinlik də xəlvəti onu 

həsədlə izləməyində idi. 

1991. Toyuq balalarını böyüdür, sonra da dimdikləyib özündən perik salır. 

Naxələf oğul isə valideyninə üz göstərməməklə evindən uzaq salır. 

1992. 18 iyun. Tapmağı, yaratmağı səndən, qulp qoymağı insanlardan. 

1993. 19 iyun. Canımı yaradıcılıq yanğısı alanda, qələm adlı yanğınsöndürəni 

təcili köməyə çağırıram. 

1994. 38 yaşımdan çiyinlərimdə zülm ilə daşıdığım aramsız kəskin göynəyən 

ağrılarımı taleyimin ömrümə təltif etdiyi GENERALİSSİMUS rütbəsi sanıram. 
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1995. Yox, yerişimi müharibədə itirməmişəm. Bu, revmatik poliartritin 

dizlərimə ağrılardan protez hədiyyəsidir. 

1996.  Taleyimin 55 il mənlə apardığı mübarizə qarşısında geri çəkilərək, içim 

dolu giley-güzarla müdafiə olunuram.  

1997. Sağ əl ilə sol əl qanısoyuq qardaşlardır. 

1998. Salam alıb-verməkdə sol əl laldır. 

1999. Ey ac-yalavac insan, qocalıq sənin dünya malına həsrət qoyacaq. 

2000. 27 iyun. Şirin dediyimiz bu geniş dünyada insan dedi-qodusu olmayan 

bir qarış yer tapılmadı ki, orada oturub insanlığın şərəfinə bir rikət alqış deyim. 

2001. 2 iyul. Vətən yükü çiynimizi ağrıtmazdı. Əgər nadanlar, satqınlar, 

talançılar, başkəsənlər Vətənin belindən basmasaydılar. 

2002. 12 iyul. Uzun illər vəzifələrdə milyonlar talayan, Vətəni ermənilərə satıb 

təzgisi Bakıya qaçanlar “vətənpərvərlik” göstərərək şəhərdə yaratdıqları qazanc 

yerlərinə “Şuşa”, “Laçın”, “Murov”, “Ağdam”, “Füzuli” ...adları veriblər. Soyğun-

çu, satqın milyonçular, sizin bu hərəkətləriniz ermənilərin ayaqları altında öz 

əllərinizlə dəfn etdiyiniz şəhərlərinizə Bakıda qoyduğunuz başdaşlarıdır 

2003. 13 iyul. Şəhər formadır, kənd məzmun. 

2004. Şəhər – kəndlərin məcmuu. 

2005. Xəstəlik bir qılınc kimi üstümüzə endikdə həkim adlı qalxanımıza əlatırıq. 

2006. Sevgi ömrümüzdə bir dəfə açan çiçəkdir. 

2007. Keyfim qəlbimdə elə bil civədir. Adi haldan yuxarı qalxdıqda sevincimi, 

adi haldan aşağı endikdə kədərimin qədərini göstərir. 

2008. 17 avqust. Yaradıcılıq dəftərimin yazılmamış son vərəqi şair-yazıçı 

ömrümün kəfəni olacaq. 

2009. 30 avqust. Gündüzlər – ömür yolumuz, gecələr bu yolun dayanacaqları. 

Ömrümüz bu dayanacaqlarda dincəlir. 

2010. Kasıbın özünə acıq etməsi bir yumruq kimi ruzusunun başına dəyir. 

2011. 6 sentyabr. Allahımızı sevəndən göydən asılı qalmışıq. 

2012. 11 sentyabr. Ağlamağım – sevgimin qaz halından maye halına keçməsi. 

2013. 16 sentyabr. On ay əzab çəkdiyim dizlərimdən bu gün həkim bir 

dizimdən on iki şpris maye çəkdi. Həmişə acı, sərt, qaşqabağından zəhrimar 

yağan dünyamızı müalicədən çıxanda ilk dəfə gülərüz gördüm. 

2014. Allah hər gün hər kəsin taleyi miqdarında gözünə dəyir. 

2015. Gözəllik, sağlamlıq, cavanlıq tez solan ömür çiçəyi.   

2016. Gülüş, ağlamaq padşahların, kralların taleyinə yazılmayıb. 
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2017. Çox sənətimlə otuzillik qazancım bir rüşvətxorun, talançının başdaşının 

qiyməti qədər olmadı. 

2018. Dünyam möcüzədir. Heçi çıxarılmış dünyam isə cəhənnəm. 

2019. Bu xanəndə Canəli Əkbərov da muğamatı ilə məni elə sızladır ki, elə 

bilirəm ölümcül halımda oxusa dərhal dirilərəm. 

2020. 19 sentyabr. Düzlükdən əynim qalın olduğundan canıma qorxu, yalan, 

böhtan, hədə tikanları batmayıb. 

2021. 20 sentyabr. Gecəyə tək ona görə minnətdar deyiləm ki, yatıb 

yorğunluğumu alıram. Bir də ona görə minnətdaram ki, bu ədalətsiz, zor 

dünyanın eybəcərliklərinin yarısını səhərədək məndən gizlədir. 

2022. 21 sentyabr. Saray ləyaqətli atın kənd layiqli qardaşı qatır. 

2023. Heyvanlar aləmində yeganə ögeylik (ana bir ata ayrı) atla qatırın bəxtinə 

düşüb. 

2024. Yəhər – atın saraya layiq bəzəkli libası, palan –kənd qatırının iş paltarı. 

2025. Kefiköklük vardandır, qaragün yoxluqdan. 

2026. Bəxt gətirdi yaşamağa nə var ki, bəxtin yatdı hünərin var şux yaşa.  

2027. İnsandan başqa heç bir eyni cinsli heyvanlar bu qədər bir-birini 

öldürmür. 

2028. 25 sentyabr. Uzun illər gecə-gündüz canımı əzabda saxlayana şər Allahı, 

ağrıkəsici dərmanlarımı xeyirxah Allahım kimi tanıyıram. 

2029. Ağrılarım bir şeytan kimi Allahımla mənım arama girib. 

2030. Hökmdarlar, tövbə, sizin ipinizə odun yığmalı deyil. 

2031. İlboyu ağrılardan səhərə kimi yataqda qıvrıldığım halda, bu gecə 

ağrısızlıqdan səs-səmirsiz yatmışam. Elə bil lazımsız inventara dönmüşəm. 

2032. Keyfimi soruşursan? Heç zad... revmatik poliartrit oynaqlarıma ağrıdan 

sarğı qoyub yaşayıram.  

2033. Xalq tam çılpaqdır. Qanun qorxusu xalqın eybəcərliyini gizlədən 

maskadır. 

2034. Vətənin varlığı yanğılar, ayrılığı yanğılar, yoxluğu yanğılar. Bu yanğılarla 

bəs atadan bic soyuqqanlılar necə yaranırlar?!   

2035. 27 sentyabr. İllərlə canımdan əksik olmayan ağrılarımla eləbil başı daim 

qarla örtülmüş Everest zirvəsiyəm. 

2036. Kəsişən yollar ayrıcında duran aynacamallı qız gözümə sataşdıqda, elə 

bildim maşınların hərəkətinə nəzarət üçün döngədə qoyulmuş aynadır. 

2037. Bazar iqtisadiyyatı cəmiyyəti kökdən düşmüş pianino halına saldı. 
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2038.  Çirkinlik – ömürlük məhəbbət və sevilməkdən məhrum olmaq. 

2039. Kainata, təbiətə baxan gözüm gülər, cəmiyyəti görən gözüm qəmlidir. 

2040. 6 oktyabr. Arvad sözü ata-ana sözündən ötkün olur. 

2041. Ata-ana xahiş, nəsihət, arzu bildirən cümlə, arvad əmr cümləsidir. 

2042. 7 oktyabr. Bu mığmığalar, ağcaqanadlar məni ağac bilib gecə səhərədək 

ağacdələn kimi bədənimi dəlmə-deşik etdilər. 

2043. 9 oktyabr. Arzu adamları qabağına qatıb qovur, dərd yedəyə qoşub 

arxasınca sürüyür. 

2044. Bu gözəllər elə bil Günəşdir. Gözümüzə görsəndi qar kimi əriyib onların 

səmtinə axırıq. 

2045. Qocalar dünənimiz, gənclər bu günümüz, usaqlar sabahımızdır. 

2046. Çirkin qınına çəkilib daldalanır, gözəl naz-qəmzəsi ilə özünü gözə soxur. 

2047. Tarzən Ramiz Quliyev bütövlükdə – təkcə “Çahargah”ı ilə də musiqi 

səmasında çaxan şimşəkdir. Sehrkar barmaqlarından musiqi harayı, hıçqırığı 

buludlar kimi gurlayır, çaxan şimşəkdən zülmətlər əriyir, gürşad qoparır; bu xoş 

lərzədən ruhumuz cilalanır, qəlbimiz vəcdə gəlir. 

2048. Sabah körpədir, bu gün işgüzar cavan, dünən müdrik qoca. 

2049. Sabah qaranlıq, dünən aylı gecədə görünən səhra kimi gözümüzə dəyir. 

2050. Gənclərin üzü qaranlıq sabaha doğrudur, qocaların üzü müdrük dünənə. 

2051. 3 noyabr.  İnsanlar zərrə (mikro) Allahlardır. 

2052. 8 noyabr.  Doğulduğum il adlı qarmağa bağlanan ömrüm illər dolandıqca 

bir ip kimi əşilir. 

2053. Doğulduğum 1940-cı ilə bağlanan ömrüm, illərdən uzaqlaşdıqca bir 

yumaq kimi açılır. 

2054. Doğulduğum 1940-cı il adlı qarmaqdan asılan ömrüm uzandıqca ətəyi bir 

plaş kimi illərin ayaqları altında tapdanır. 

2055. Xəyalən işıqlı görünən sabahlar gözümüz önündə zülmətdir. 

2056. Zülmətli sabahlar səhərlər işıqlı doğulur. 

2057. Qarşıma çıxan illər ömür günlərimin qatını açır. 

2058. 9 noyabr.  Rüşvət rüşvətxora palan qoyub minib. 

2059. 10 noyabr.  Dinlər – peyğəmbərlərin insanları düzlüyə səsləyən harayı. 

2060. Dini öz xeyirlərinə qurban verən “dindar” dinsizlər. 

2061. 12 noyabr.  İllərin yağış kimi üstümə çilələdiyi günləri ömrüm quraqlıq 

səhra kimi qəbul edir. 
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2062. Ömrümüzün zirvəsinə gedən yol çox uzun, zirvədən ömür yolumuz bir 

an qədər qısa görünür. 

2063. “Dama-dama göl olar”, deyənlər fikirlərimi dama-dama toplayıb 

“Mənim mənalı dünyam” adlı bir dəniz yaratdım. Hikmətli deyimlərim bu 

dənizin balıqlarıdır. Oxucularım öz zövqlərinə uyğun balıqlardan tutacaqlar. 

2064. 13 noyabr.  “Mənim mənalı dünyam” adlı qapısız-bacasız elə bir saray 

tikmişəm ki, oxucularımdan başqa heç kim bu saraya girə bilməz. 

2065. “Mənim mənalı dünyam” adlı bir bulağım var. Oxucu yolçulardan bu 

bulağın dadına baxanı; yarımçıq içəni olacaq. Eləsi də olacaq ki, dönə-dönə 

içməklə yanğısı sönməyəcək. 

2066. “Mənim mənalı dünyam” adlı bir atım var. Bilmirəm zaman yerişli 

olacaq, yoxsa zamanın arxasınca ləhləyəcək. 

2067. Görən milyarderlərin həvəsdən yuxusu gəlirmi? 

2068. Milyardçıların milyardları onların əllərindən düşməyən fikir təsbehidir. 

2069. Ağrılarım şimşək kimi aramsız çaxıb gözəgörünməz orqanlarımı 

işıqlandırır. 

2070. Zamana padşahların həyat tərzinə çatmır. Zamana onların arxasınca, 

mən də həyat tərzimlə zamananın quyruğunda sürünürəm. 

2071. Bəxt dedi: Padşahlar sevgimdir, milyonçuların dostuyam, kasıblarla 

küsülü, dilənçilərin düşməniyəm. 

2072. Gecəyarı fikirlərim mənə qonaq düşəndə yuxudan durub onlara 

dəftərimin arasında yer-döşək salıram. 

2073. Gündüzlər ömrümüzü yazır, gecələr ağ yazıların qara qovluğu. 

2074. Evcanlı ər istəyən qızlar, özümdən görmüşəm, şairlərə ərə getməyin. 

2075. Şair arvadlarının ev işi, evcanlı kişilərin arvadlarının işindən çox ağırdır. 

2076. Çirkinlik – gülünc hala düşmək, taleyin zəhləsinin hədəfi. 

2077. 17 noyabr.  Yalan düzə dedi: Mən qılığımla adamları sevindirirəm. 

2078.  18 noyabr.  Sosializm sözdə bal şirinliyi və ya acından ağlayan körpəni 

kiridən boş əmzik. 

2079.  70-il SSRİ bələyindən təzəcə çıxmış dilsiz millətim, iki ildə dil açıb 

danışdı.  

2080.  Gecə– gündüzün zənci qardaşı.  

2081.  Zülmətli gecə yuxusunun şirin vaxtinda Ayın süd işığını görən kimi gecə 

köynəyindən çıxıb Ayın tül örtüyündə səhərədək çılpaq oturdu.  
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2082. Zəncinin zülmətli üzündə gözləri zəif işıq saçan ulduzlara bənzəyirdi, süd 

kimi ağ dişləri isə üç günlük Ay kimi parıldayırdı. 

2083. Müasir Bakı xəstəxanaları ac canavarlarla doludur. Əllərinə xəstə düşən 

kimi ciblərini cırıb didirlər. 

2084. Günəş zəncinin üzünü gördükdə elə bilirdi ki, Yerin gecə tərəfidir. 

2085. Gözəllik ondur, onu da böyük vəzifə. 

2086. Bulaqlar yerin təri, neft səfrası, maqmalar bəlğəmidir. 

2087. Sağlam can bal dadır, xəstə can zəhər. 

2088. Gündüz insanların müharibəsi, gecə sülhüdür. 

2089. Ey insan, qorxuram cəhənnəmdə də tamahından qalmayasan. 

2090. Obyektiv, sənin subyektivlə nə tanışlığın var? Cavab: – Müxtəlif əqidəli 

əkiz qardaşıq. 

2091. Taleyin padşahları, kralları, prezidentləri, nazirləri bu qədər 

əzizləməsindən belə çıxır ki, Allah onları oğulluğa götürüb. 

2092. Hegemon dövlətlər canavar, kiçik dövlətlər bu canavarların iştahını daim 

artıran quzulardır. 

2093. 22 noyabr.  Mühit candakı istedadı ya üzə çıxarır, ya məhv edir. 

2094. 28 noyabr.  Tale dəhrə-yaba əlində ömür yolunda qarşıma çıxan bənd-

bərəni çəpərləyir. Mən də bu bənd-bərəni ayaqyalın, çılpaq basdayıb keçirəm, 

bəzən də tikanlıqlarda ilişib qalıram. 

2095. Ömür yolumuzu getdiyimiz yerdə baxıb görürük ki, ağac kimi özümüzdən 

övlad adlı zoğlar çıxıb budaqlamışıq. 

2096. Quşlarda qanad, insanda dil fantaziyanın təcəssümüdür. 

2097. 7 dekabr. İnkarın-inkar qanunu varlığın zəncirvarı var olma təməli. 

2098. Ömrümüz bir əqrəb kimi ölüm nöqtəsinə çatanacan illər adlı çəki 

daşlarını ömür tərəzimizin gözünə qalaqlayırıq. 

2099. Sevinc ömrümüzün çıxarı (məxarici), kədər gəliridir (mədaxilidir). 

2100. “Mütləq doğru halət görmədim”, yimiz əyri cahanda, düzlük xəyalı ilə 

özümü nəşələndirib işgəncələrə dözmək qəhrəmanlığımla qürrələnirəm. 

2101. 8 dekabr. Hər kəsin son günü ömrünün ən yazıq günüdür. 

2102. 11 dekabr. Toxumu bir ölü kimi torpaqda dəfn etdim. Çox çəkmədi ki, bu 

ölü yaşıl zoğdan özünə başdaşı ucaltdı.  

2103. 17 dekabr. Allah insanı dünyanın əşrəfi yaratdı, insansa bir-birinə 

qatılliklə özünü alçaltdı. 
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2104. 25 dekabr. Qohum-qonaqların görüş və ayrılığın ən şirin çağları qapı 

ağzına yazılıb. 

2105. 26 dekabr. Görüş, ayrılıq öpüşünün taleyinə qapı ağzı yazılıb. 

2106. 28 dekabr. Cəhalətin damarında, iliyində ədalət axtarışlarımız. 

2107. Bacara bilsəm fikirlərimdən “Mənim mənalı dünyam” adlı elə bir sahilsiz, 

dibsiz ümman yaradacağam ki, qavramayanlar bundan qaçsın, müdriklər bu 

ümmanın sahilsiz və dərinliyini bəyan etsinlər. 

2108. 29 dekabr. Televizor yataqda uzun payız gecələrin ömrünü gödəldib. 

2109. 30 dekabr. Varlığım can evidir. Fikirlər, hisslər, nəfəs, sevinc, kədər... bu 

evi yaşadan sakinləridir.  

2110.  Ay can, ay can! 50 yaşımdan bu şəhərə köçəndən Bakı mühiti altı il 

başıma döyə-döyə əlimdən rüşvət vermək xətası çıxartdı.  

   

1995 
 

2111. 1 yanvar. Sual adlı çırpanaqla cavab adlı ağacın meyvəsini salırıq. 

2112. Yalan dedi: -İstər padşah olsun, istər dilənçı mən hamının xeyirinə 

yarayıram. 

2113. “Padşah-dilənçi” müqayisəsini eşidən padşah dilləndi: -Kül olsun bunu 

deyənlərin başına! Tanrılara tay olan məni gör kiminlə yan-yana qoyurlar. 

2114. 4 yanvar. Payız – ağacların, kolların zibil qutusu. 

2115.  7 yanvar. Torpaq altındakı son mənzilimizə köçmək vahiməsindən, 

yerdə həyat eşqinə, yaşamaq işgəncəsinə, göylərdə Allah xofuna bağlandığı-

mızdan son mənzildən Allah dərgahına çarmıxa çəkilmişik. 

2116. Karsız tale fürsətin dalınca yanıxaraq: – Elə bu əqidənə görə “qanadlı 

quş” adını nahaq yerə verməyiblər. 

2117. Ömür kitabımi qalınlaşdıran günləri bir-bir itirdikcə ömrümdən qopan 

vərəqlər kimi qəbul edirəm. 

2118. 8 yanvar. Ay ulu Tanrı! Bizi insan yaratdın ki, insan kimi yaşayaq. Bəs iblis, 

şeytanlarla bir yerə qatmağın nədir? 

2119. Sənətinə vurğunları sənət zirvələrə qaldırır. Ona biganə olanların 

dalından vurub kütləyə qatır. 

2120. Uşaqlıq təbəssümümüz, gənclik gülüşümüz, qocalıq kədərimiz. 
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2121. 9 yanvar. Xəzər, sənin fırtınaların Bakını – Azərbaycanı cənginə alan 

rüşvət tufanının qarşısında çox-çox cılızsan.  

2122. “Allah elə bu tük üstdə saxlasın!” deyən kasıbın gözütoxluğu, 

olduğundan artıq gəlməyəcəyindən əlini üzmüş, azı da əlindən çıxmaq qorxusu 

qarşısında taleyinə yaltaqlanması. 

2123. 10 yanvar. Bu arvad da qab-qacağa əl atdı, yazıqların çığırtısını salır. 

2124. 13 yanvar. “Cəhənnəmə ki” ifadəsi dedi: – Nə edim, kasıblara yalandan 

təskinlik verirəm. 

2125. 15 yanvar. Paltar yumaq, mətbəx, təndir, bazar ... zəhmətində, ev 

qayğılarında itmiş qadın istedadı, qadın dahiliyi. 

2126. Gecə həlimliyi ilə doğma, gündüz əzazilliy ilə ögey anamız. 

2127. Səhərlər körpələr kimi təmiz, ləkəsiz doğulur, günlər ömrünü 

cinayətkarlar kimi başa vurur. 

2128. Uşaqlığımız ata-ana sevincli, gəncliyimiz həyat dənizində avar çəkən, 

qocalığımız əzablı yükümüz. 

2129. Pul da mənlə gizlənpaç oynayır. Hənirtimi aldı-almadı hürküb 

qismətimdən ilim-ilim itir. 

2130. Taleyim iyirmi ildir ki qazancımın 70-80 faizini sanatoriyalara, 

xəstəxanalara, apteklərə, həkimlərə gəlir vergisi tutur. 

2131. Ölüm, sən dünyadan izimi itirə bilməyəcəksən. Çünki özümü, sözümü bir 

təbərrik kimi hikmətli deyimlərə büküb elə tapşırıram. El məni yaşadacaq. 

2132. Keçmiş həmişə insanlarla danışır. O, həm də bəşəriyyətin kamil 

müəllimidir. 

2133. Mənəviyyatı ölmüşün heyvan vərdişli qarın otarmaq gərdişi. 

2134. Dəniz səhraya öyünürdü: – Dalğalarım dağlarım, ləpələrim təpələrimdir. 

2135. 18 yanvar. Kefikökə gözəl dünya, həzz alana şirin dünya, dərd çəkənə 

zalım dünya, qocalara yalan dünya, gedənlərə fani dünya. 

2136. İllər dedi: -Günləri sapa düzüb özümə aylardan boyunbağı düzəldirəm. 

2137. 21 yanvar. Üz-üzə oturan gözəllə çirkin bir-birindən xəcalət çəkirdilər. 

2138. Yox zamandan kainata, varlıqlara zamandan yaş düzəldən insan 

möcüzəsi, insan hikməti. 

2139. Bəşəriyyət insanlığı bacarmadığından ayrılıb millətlərə parçalandı. 

2140. Ailədə ata-oğul, qardaşlar, bacılar bir yerdə yaşaya bilmədiklərindən 

ayrılıb qonşu kimi yaşadılar. 

2141. 29 yanvar. Xəstəlik sağlam canın, qocalıq cavanlığın cecəsi. 
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2142. Qocalıq deyinirdi: – Gənclik insafsızcasına sağlamlığın sonuna elə çıxır ki, 

axır gün üçün bir pay da saxlamır. 

2143. 31 yanvar. Sıvaq – binaların əyninə geydiyi köynək. 

2144. Allah hər bol neməti, sərvəti, iqlimi torpağımıza; fərsizliyi biz millətə 

verib.  

2145. 7 fevral. Adəmdən bəri bəşəriyyət səhhətini necə qorumalı olduğunu 

bilmədi. Həyatda sağlamlığımızı əlimizdən asanlıqla verdiyimiz halda, başımıza 

döyə-döyə xəstəxanalarda sağlamlıq axtarırıq.  

2146. Ölüm – acılı-şirinli ömrümüzün mükafatı. 

2147. 12 fevral. Çaylar kimi gur çağlayan uzunlu-qısalı ömrümüz axıb-axıb 

axırda qəbir adlı gölməçədə yoxa çıxır. 

2148. “Erməninin vurduğu yara dərin deyil, barışın getsin” - televizorda 

məsləhət verən uzunqulaq! ... Yatağan milləti yaddaşsızlığa, qəflətə sürükləmə! 

... Ay aman! – deyib bağır... Necə də dərin yaradır!... Sənin yerində olsaydım 

qırıb-dağıdardım bu yaramazları, - deyıb haray qopar, milləti intiqama səslə. 

2149. 14 fevral. Özündən qat-qat aşağı olan eşşəklə oturub-duran at, axırda 

qatır doğdu. 

2150. Şöhrət elə şirin nemətdir ki, heç kim ondan əzizinə belə bir qırıq pay 

vermək istəməz. 

2151. İşə bir bax! Dünyanın neməti olan cansağlığı şöhrətə heyran qalıb. 

2152. İstedadın başında şöhrət tacını görən var-dövlət, yaradana yalvardı ki, 

onun da başına bu tacdan qoysun. 

2153. Gavanlıqda uşaqlığa, qocalıqda gəncliyə qibtə edib həsrət-həsrət 

ömrümüzü yaşayırıq. 

2154. 15 fevral. Sevgi – gəncliyin qaynar hala düşməsi. 

2155. Qocalıq – ömrümüzün qaynardan düşməsi. 

2156. Həqiqət, sən də susmağınla həmişə zora, gücə kömək etmisən. 

2157. Həkimlərin yanına gedirəm. Ayı 40 min (4 şirvan) manata işləyən mən 

xəstə müəllim; həkimlər çox üz-gözdən salandan sonra istədiklərindən az olan 

30 min manat rüşvəti iki həkim arasında yolboyu xəyalən bölüb onları razı sala 

bilmədim. 

2158. Rüşvət – çirkin alış-veriş. 

2159. Ömrümüz elə bil cırıq kisədir. Sağlamlığımız ömür yolunda sızıb 

mənzilbaşına çatmır. 

2160. Gözəllər, sizi gördükdə köz üstündə yağı daman kababa dönürəm. 
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2161. Bu Əzrail də, naşı həkimlər kimi bəzən çürük dişi qoyub, saf dişi çəkir. 

2162. Çürük diş kimi göynəyən xəstəni ölüm adlı kəlbətin xəstə canı əzabdan 

qurtardı. 

2163. Azadlıq– əfsanəvi şeydən insanlar bilmirəm niyə əl çəkmirlər. 

2164. 2 fevral. Allah, məndəki cürətə bax! Yaratdığın bəşərin əzablı dünya 

dərdindən, eybəcərliklərindən yaxanı bir tərəfə çəkdiyin halda, mən bu 

cılızlığımla bəşərin də, millətimin də, elimin də, vətənimin də dərdini, 

eybəcərliklərini ürəyimə yük edib daşıyıram.   

2165. 2 mart. Hadisələr, xəstəliklər canımı nişan alıblar. Atdıqları ölüm oxu 

hələ ki nişana dəymir. 

2166.  5 mart. Çeçenlər – qorxaq dünya dövlətləri qarşısında bədheybət Rus 

imperiyasının qanını özünə yaladan qeyrət. 

2167. 7 mart. Sonsuz dünyada uşaqlığımız əmanət, gəncliyimiz əmanət, 

sağlamlığımız əmanət, ömrümüz əmanət. 

2168. Nəsihət – adamların xasiyyətlərə vurduğu, lakin tutmadığı boya. 

2169. Sabir – böyük ustad, sənə min rəhmət! Axı, mən də sənin gününə 

düşmüşəm. “Cin görürəm, div görürəm qorxmuram, harda müsəlman görürəm 

qorxuram”. 

2170. 8 mart. Gözəllər baxışlarımızın güneyi, çirkinlər quzeyidir. 

2171. Allaha şükür! Nəhayət ki, mən də “Mənim mənalı dünyam” kitabımın 

hesabına təriflər eşitdim. 

2172. 14 mart. Ermənilər alçaqlıqları, Azərbaycanlılar avamlıqları ucbatından 

“xoşbəxtiklərini” quduz Rusiyaya birləşmələrində gördülər. 

2173. Eşit məni, avamlıq başına noxta olduğundan eşşək edib miniblər səni.  

2174. Hədsiz üzüyolalıqdan “xıx” deyilmədən yatan dəvəyə dönmüsən. 

2175. Cırtqoz insanı hər yetən sözlə daşlayıb it kimi hürdürür. 

2176. Nifrət - qəzəbinin artıqlığından qohum-qardaşın yanında kürt düşmüş 

toyuq kimi gəzirsən. 

2177. 15 mart. Sevgimin sənə heyranlığıma qarşı sərt it kimi üstümə cuman 

qəzəbin, səni sevməyən adama sahibinin üz-gözünü yalayan it mehrli olursan. 

2178. 18 mart. Millətin tamah xəstəliyi xərçəng kimi sağalmazdır. 

2179. “Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir” deyən bədbəxt babalarımız, bu 

əqidəmizin qurbanı olduq. 

2180. Dovşanlara, çaqqallara cəsarət dərsi – dərddən qovrulan yazıq şairlər. 

2181. Şah və rəiyyət timsallı– dəyirman bildiyini edir, çaxçax başın ağrıdır. 
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2182. “Pis günün ömrü az olur” deyənlər, bəs niyə, millətin yaman günü 

əsrlərlə davam edir? 

2183. 28 mart. Əlli altı illik ömür günümü xəyalda bir zibillik kimi eşələdim. 

İçindən xoşa gələn aylardan, illərdən heç nə tapmadım. 

2184. Şumer-Türk dili dünya dillərini bir ana kimi öz döşündən əmizdirib.  

2185. 1 aprel. Bir Aprel aldatma günüdür. Doğru sözə də inanmayacağam. 

Onsuz da ömrümüz boyu addımbaşı aldanırıq.   

2186. Yas məclisindəyik. Məclisin “solisti” mollanın “fatihə” surəsindən sonra 

qaşıqların qatma-qarışıq xoru başlandı.   

2187. 2 aprel. Uşaqlığımız səhərimiz, gəncliyimiz günortamız, qocalığımız dar 

çağımızdır.  

2188. Yalan bəzək-düzəyi, qılığı ilə dost, düz çılpaqlığıyla düşmən qazandı. 

2189. 16 aprel. Taleyin bağışlanmaz qəbahəti: Xalqını, Vətənıni sevənin ocağını 

söndürür, fürsəti satqınlara, xainlərinə verir. 

2190. Taledən gileyim: Taleyim – əltutmaq, xeyirxaxlıq eşqiylə çırpınan mənə 

nə fürsət verdi, nə də maddi imkan. 

2191. Dövlət aztəminatlı adamlara çörək pulu üçün yardım verir. Bəs niyə 

aztəminatlı kitabsevərlərə kitab pulu təyin etmir? 

2192. Doğrunun ləngliyi, utancaqlığı və qorxaqlığından yalan həmişə qabaqda 

gedir. 

2193. Könlümüz də çox simli saz kimidir. Dəmini, qəmini söz mizrabı çalır. 

2194. 19 aprel. Yazıq millətim! Əqidəmizdən dərd göyərdi. 

2195. Siyam əkiz fikirlər: 1. Məhəbbət – küllü ərzin varlığı, Allahın nəfəsi. 2. 

Varlığımız – məhəbbətin məcmuu və məzmunu. Sual: Küllü varlığın əzəli-təməli 

olan məhəbbət yüklü maddələr, hüceyrələr, nüvələr, məhəbbət yükünüzdən 

başqa daha nəyiniz var? 

2196. İslamçılıqla dilimə, gözümə, şüuruma farsların düşmən cildində “din 

qardaşlığı”. 

2197. Əllərim ciblərimə hər girəndə boş ciblərin soyuqluğundan donur. 

2198. Qazanandan bəri bir dəfə də olsun maaşım ehtiyacdan canımın buzunu 

əritmədi ki, əritmədi. 

2199. 20 aprel. Gözuyaşlı qadının ağzında qızıl dişləri gülürdü. 

2200. Dağlara elə gəlir ki, dərələr cibləridir. 

2201. 23 aprel. Dövlət də həyat kimidir. Ondan yarıyanı da olur, yarımayanı da. 
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2202. Dövlət hər kəsin ölçüsünə tikilən kostyum deyil. Kiminsə ölçüsünə gəlib 

yaraşır, kimisinə böyük, kimisinə də balaca olduğundan əyninə gəlmir. Bəs sənin 

necə? - məndən soruşursan. Dünya mənim əynimə dardır, o ki qala dövlət ola. 

2203. Əxlaqımızı əxlaq sığalımızla yaraşığa salaq. 

2204. Baş qarını dolandıra bilməsə, qarın başı dolandıracaq. 

2205. Azərbaycanın hər şeyini özünə çıxan erməniləri belə görən eşşəklər 

dovşanları, uzunqulaqlı ermənilərə görə özlərinə qan qohumu hesab edirlər. 

2206. Rusiya – hələ ki, dünyanın böyük və çarəsiz bəlası.  

2207. Rus dövlətçiliyindən söz düşəndə; “Barmağının onunu da bal elə, 

çıxaranda dişləyəcək” atalar sözü yadıma düşür. 

2208. Qələbəsini unudan millətin qismətinə məğlubiyyət yazılır. 

2209. Xeyirini, istedadını yad millətə sərf edənin goru da bilinməz. 

2210. Buludlardan qaralmış göyün üzü iki gün aramsız yağışla yuyunub güzgü 

kimi parldadı.  

2211. 10 may. Ömür yolumuz qısaldıqca qarşımıza çıxan ağrılı, acılı sədləri 

yorğun və çətinliklə aşırıq. 

2212. 22 may. Gözəl qız dodaqlarına o qədər qırmızı çəkmişdi ki, elə bildim 

öpüşdən oruc tutur.  

2213. 2 iyun. Vəzifə – ömrə işıq saçan çıraq. 

2214. 4 iyun. Xasiyyətlər adlı qatarımızda biletsiz sərnişin kimi əyləşmişik. 

2215. 22 iyun. Halallıq – gözün qabarlı əllərə möhtacı. 

2216. Şəhərin kənd möhtacı, kəndin şəhər ehtiyacı. 

2217. Bu əməyin də təmiz paltar görməyə gözü yoxdur. Bir işə əl vurmamış 

toza-torpağa bulayır. 

2218. 24 iyun. Həyat, üzümə gözucuyla xos baxmaq səndən, ağrılı-acılı ömür 

yolunda sevincdən su kimi qaynamaq məndən. 

2219. Həyat üzümə gülməyəndə ömür yolum zülmətdən düşür. 

2220. 3 iyul. “Ey iztirabda qoyduğum rahatsız ürəyim, beynim, özümə əbədi 

şöhrət qazandırana qədər mən sizi incidəcəyəm”. Rəhmsizliyimdən özünüzə 

şükür edin ki, yaxşı qurtarmısınız. Vaxtı ilə dediyim bu sözdən 20 il keçməmiş 

mən sizdən betər oldum. 

2221. Yaşıl futbol meydanında qapıçıların topa səcdəsindən qapıağzıları 

süzülüb. 

2222. 4 iyul. Ağrılarım – Allahımın məni görən gözü. 

2223. 12 iyul. Həyat eybəcərlikləri – əqidəmizin gündəlik kəfi. 
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2224. Vicdan səhhət sarıdan həmişə ağrılıdır. 

2225. 19 iyul. Dumanlı, çiskinli dağlarımızın buz bulaqlarından qovrulan 

ürəyimə köz yapışıb. 

2226. Acizliyim – boğazacan boğulduğum cəmiyyət zibilliyində iynə ucu qədər 

görünməz həqiqətə fanatikliyim. 

2227. 31 iyul. Gecənin tən yarısınadək yuxu adlı naxırımı gözlərimə güc-bəla ilə 

yığıb huşlanmışdım ki, birdən mığmığaların yalqız canavartək ulartıları qopdu. 

Qorxdum ki, səhərə qədər naxırı dağıda.  

2228. Gecə səhərədək huş içində yatmışam. Demə, gözümdə gecələyən yuxu 

adlı naxırımdan bir bölüyü çöldə qalıbmış. 

2229. Cəsarətsiz danışığım özümdə qorxu yaradır, hökmlü, zabitəli danışığım 

rəqibi, düşməni qorxuya salır.    

2230. 5 avqust. Oyaqlığım işıq kimi gözlərimi qumaşdırır. Yuxum rahatlansın 

deyə hər dəfə məni çıraq kimi söndürür. 

2231. 6 avqust. Yuxugörmə– gecələr ağlımızın gövşəməsi. 

2232. 14 avqust. Yaşadığımız, həyatın tərs üzüdür. Görünür, xəyallarda 

yaşamağımız düz üzü. 

2233. Canımda ağrılar zilə qalxdıqda utanmadan ağlamaqla ona dəm tuturam. 

2234. 12 sentyabr. Məhəbbət azalan yerdə hər cür eybəcərliklər doğur.  

2235. Xalq adlı dənizin, bəşəriyyət adlı ümmanın mən də bir damlasıyam. 

2236. 16 sentyabr. Ağrılarımın məngənəsində dünyam göz yaşlarımda gülür. 

2237. 18 sentyabr. Həsrətimi ayaqlarımın altında qalaqlayıb onun timsalında 

Bəxtə heyrancasına boylana-boylana qaldım. 

2238. 21 sentyabr. Mən görmüşü inandırmaq istəyirlər ki, cənnət, cəhənnəm 

var. Onsuz da ağrılarım nəyin olub-oımadığı təlimini mənə çoxdan öyrədib. 

2239. Adamların yanında ağrılarımı yalan-doğru nikbinliyimin ayaqları altında 

əzirəm. O da içimdə əzilmiş şüşə qırıqları kimi məni üstündə gəzdirir. 

2240. Cin dəmirdən hürküb qaçır, pul da məndən. 

2241. Məni iki şey barmağına dolayıb, biri ağrılardı, biri də pul. 

2242. 25 sentyabr. Ehtiyac dedi: Lap hökmdar olsun, lap fateh; istər dahi olsun, 

istər bəşəriyyət... zərbimdən yıxılmayan varsa, qabağıma çıxsın görüm! 

2243. 29 sentyabr. Hərcmərclik – xalqın yolundan azması. 

2244. “Allah, rəhmət eləsin!” Bu, hamının lap sonuncu, lakin görmədiyi payı. 

2245. Ömrüm su kimi günlərin, illərin döngəsində axıb getsə də, bir gün 

quruyacaq. 
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2246. 5 oktyabr. Bədbinlik – ömrümüzün paslanması. 

2247. 26 oktyabr. Yaltaq kimi görünməyim deyə vəzifəlilərə deyiləsi həqiqi 

təriflər söyləməkdən çəkinirəm. 

2248. Millətin oyanması yanğıya bənzəyir. “Qığılcımı” göründü alovunun 

qarşısı alınmaz olur. 

2249. 5 noyabr.  Ölkədə “Demokratiya” varsa, millətin və rəhbərin vicdanı düz 

mütənasibdir. 

2250. 16 noyabr.  Gözə kül üfürən yekəxanalıq, dalının açıqlığını gizlədə 

bilməyəcəksən.  

2251. Cox məəttəl qalıram, görən, bu qanmaz, yaltaq professorları hardan, 

necə tapıb ekranda camaat qarşısına çıxarırlar?..  

2252. 24 noyabr.  Canım qılınc, qiyafəm onun qınıdır. Ölüm qılıncı qından 

sıyrılsa özü bu qına sancılacaq. 

2253. 28 noyabr.  Minnət götürmək ağır olduğundan kimisi öz yükünü tək 

çəkdi. Kimisi də minnətsiz yüngül yükünü atıb, ağır minnətin altına girdi.  

2254. Yazıq istedadlı gülüş ustalarımız, bilmirlər çiy səhnə əsərlərinin duzunu 

artırsınlar, yoxsa tamaşaçıları güldürsünlər. 

2255. 28 dekabr. Ərlə arvadın mehriban danışığı dörd-beş addımlıqdır. Ondan  

o yana soyuqlar başlayır. 

2256.  31 dekabr. Gecə sübhə qədər yatmadım ki, 365 gün məni amansız 

ağrılara bələyən 1995-ci ilin necə can verdiyini gözlərimlə görüm.  

 

    1996 
 

2257.  4 fevral. “İnşallah! – ümidin qoltuqağacı və ya qoltuğuna verilən qarpız. 

2258.  “Maşallah” – bədnəzərliyin pərsəng daşı. 

2259.  Allah-Allah, bu nə dalğadır, nə tufandır bu gözəllikdə?! Xəstə canıma 

hücüm çəkib qasırğalarında qərq edir məni. 

2260.  5 fevral. Xəstəliyim – məni həyat oyunundan kənarlaşdırıb seyriçi və 

əzabdar oyunçuya çevirən hakim taleyimin mənə göstərdiyi “Qırmızı vərəqdir”.  

2261.  “Allah qoysa!”, “Allah deyən olsa!” – deyən bəndənin Allahın qılığına 

girməsi. 

2262.  Məndə dəliliyə bax; əfsanəvi həqiqətə aşiq olmuşam. 
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2263. Həqiqət heç ilğım kimi də görünmür. O da fikrin, xəyalın, arzunun tayıdır. 

Yox, elə deyil. Həqiqət güc olmayan xəlvətdə ölüm yuxusuna gedib. 

2264. 17 mart. Məhəbbətimin gözü elə bil ayaqlarının altını görmür. 

2265.  3 aprel. Yuxularım, siz mənim gecələrimə işıq saçan ulduzlarımsız. Sizsiz 

gecələrim zülmətə dönür. 

2266. Aritmiya deyilən ürəyimin döyüntüsü ara-sıra dişləri qırılmış çarxın 

hərəkətinə bənzəyir. 

2267. 15 aprel. Deyirlər balığı at dəryaya, balıq bilməsə də, xaliq biləcək. Mən 

də yaxşılıq və xeyirxahlıqla həyata atıldım. Nə balıq bildi, nə də adamlar.  

2268. Ağrılarını qırmalar kimi canıma dolduran xəstəliklər adlı yağıların qaba-

ğında taqətsiz əsir kimi, lakin həyat eşqi qəlbimdə qəbir evinə getməkdəyəm. 

2269. 29 aprel. Ağılar – ölümün ömrümüz üzərində qələbə marşı. 

2270. 2 may. Yuxunun şirinliyindən ayılmağımız bal kimi zəncirlənir, yataqdan 

çətinliklə qopuruq. 

2271. Nikbinliyim əzablı ağrılarımla elə qol-boyun gəzir ki, elə bil əkiz 

qardaşlardır.  

2272. 8 may. “Yalan ayaq tutar, yeriməz”, – deyənlərə, yalan cavab verdi: -Kül 

olsun onu deyənlərin başına! Düzlüklə hansı işin düzəlib, düzlüklə bir addım irəli 

getmisən ki, buna inanırsan?..   

2273. 28 may. Palçıqlı yerə atılan daş addamaclar kimi, zamanın çirkablarına 

batmasınlar deyə, bəşəriyyətin ayaqları altında addamac olmağı özümə rəva 

bilmişəm.  

2274. İctimai quruluş cəmiyyəti həmişə öz rəngində boyayan küpdür. Haqq və 

həqiqət carçıları bu boyağı götürməyən fərdlərdir. 

2275. Yaradıcılıq möcüzəsi – qəlbin istedad adlı astarı. 

2276. Qırıq şüşələr üstündə çılpaq uzanan yoqlar kimi, mən də giliz-giliz 

çilinglənmiş haqq və düzlük adlı köynək əynimdə ömür-günümü keçirirəm.  

2277. 2 İyun. Şimşəyin çaxmasından gecələr işıqlanır; kirpiklərin çalması 

gündüzə qaranlığın çökməsi. 

2278. Kirpiklərin çalması – qaranlığın işığa ilmə atması. 

2279. Kirpiklərim çaldıqca mənə elə gəlir ki, gündüzdən qaranlığın qırıntılarını 

çalqılayır. 

2280. Sağlam bədəndəki biotokları (elektrik enerjisini) ölməkdə olan bədənə 

qoşmaq cihazı ixtira olunsaydı insan ömrünü uzatmaq olardı. 

2281. Təmiz, səyli, səliqəli arvadlar bahar, pinti arvadlar payız fəslidir. 



107 

2282. Əlim kəpənəyin qanadlarına toxundu, o da rənglərindən barmaqlarıma 

xına qoydu. 

2283. Hökmdarların taxtları həmişə laxlamaqdadır. 

2284. 29 iyun. Taledən artıq heç nəyi yaşamırıq. Ağlımızın diqtəsini, taleyimizi 

yaşayırıq. 

2285. 30 iyun. Təmizlik fərş kimi həmişə pintiliyin ayaqları altına sərili qalıb. 

2286. Zibillər pintiliyin təmizlik üzərində ayaq izləridir. 

2287. 19 avqust. Sağlamlığımız – sağlamlığımıza qəsdimiz. 

2288. Çırtıq (çalmaq) – lağın sevinən dili. 

2289. 20 avqust. Xəstəlik – sağlamlığın yolunu azması. 

2290. Xəstəlik ölümün ömrə qurduğu tordur. Qismətinə bu tora düşəni də 

olur, hələlik şürüşüb çıxanı da. 

2291. İmkansızlığımdan arzularımı, istəklərimi içimdə boğduğumdan, 

qəlbimdə böyük qəbiristanlıq salmışam. 

2292. Bir gün ölümü cəsədimlə kəfənə bükəcəyəm. 

2293. Tanımadığım kimsə küçənin ortasında məni qucaqlayıb dərdini boşaltdı: 

– “Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!” Dedim bəs dəllək, İsgəndərin 

sirrini söylədiyi quyuyam. 

2294. 22 avqust. Dağlar dedi: -Meşələr mənim kürkümdür. 

2295. 29 avqust. Qalın kitabları çoxdan arxada qoyan “Xəstəlik tarixi” anketimi 

məmimlə dəfn edin ki, cənnət-cəhənnəm məsələsində İnkir-Minkirlə mübahisə-

miz düşməsin.  

2296. Vətənə, dilimə, xalqa Məcnun məhəbbətim pislərin ucbatından xəstə-

halam. 

2297. 6 sentyabr. Həyatın bir damla acısı bir dünya sevincimizin keyfini qatır.  

2298. 24 sentyabr. Gözəlin “çor” sözü, çirkinin “can” sözündən şirin olur.  

2299. 6 oktyabr. Əqidə– xasiyyətin şüurda kirəcləşməsi. 

2300. Utancaqlıq, xəcalət, sərtlik, həyasızlıq, utanmazlıq... üzün rəng çalarlığı. 

2301. 11 oktyabr. Yoxsulluq, zarıncı can göz qapaqlarına çıxmış çibandır. 

Dünyaya şirin gözlə baxmağa qoymur. 

2302. 3 noyabr.  Gündüz yuxusu – gecədən gündüzə yamaq salmaq. 

2303. Gecə yuxudan ayılmaq – yuxu paltarının söküyü.    

2304. 22 dekabr. Musiqisiz oxunan mahnılar tam çılpaq görünür. Musiqi 

mahnının yarlı-yaraşıqlı paltarıdır. 

2305. Kömür dedi: – Qara olmağım lağ yeri olub. Amma içim atəşlə doludur. 
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2306. 27 dekabr. İyirminci əsr, sən də tarixdə böyük hadisələrinlə və 

dahilərinlə yada düşəcəksən. 

2307. Müsibətlər və ölüm qorxusu ağlımızı Allahın qapısına mıxlayıb. 

 

1997 
 

2308. 17 yanvar. Odlu kösöyləri suda keçirdiyimiz kimi, baş tutmayan alovlu 

arzu və istəklərimi içimdə sondürdüyümdən yanıq yerləri göynəyir. 

2309. Təpələrin xoru: – Biz liliput dağlarıq. 

2310. Dəniz dedi: -Ləpələr nəfəsim, dalğalar sevincim, fırtınalar rəqsim, 

tufanlar qəzəbim. Mən ölən deyiləm. 

2311. 23 yanvar. Axmaqların həmləsinə qarşı ağlımı qalxan edirəm. 

2312. Ağır acı söz təsiredici güllədir.Ağıllı söz olan yerdə tələsib bu gülləni 

atmayın. 

2313. Ömür yazımız talenin oxunmaz şrifləridir.   

2314. 27 yanvar. Azərbaycan xalçaları – rənglərin və naxışların simfoniyası, 

rənglərin-naxışların qol-boyun rəqs yarışları. 

2315. Ağıl həmişə tale qarşısında tərkisilah olub. 

2316. Adamlar, oğurluğunuzun ucbatından məndə qorxaqlıq peyda olub. 

2317. 5 fevral. Çap olunmayan şer, hekayələrim cinayətsiz zindana düşənlərin 

taleyini yaşayır. 

2318. Böyüklər qananların qiymətində yaşayırlar. 

2319. 7 fevral. Dünyanın tarixini çəkmək üçün zaman tərəzisinin gözünə 

nəhənglərimizi qoyaq ki, Türklüyümüzin böyüklüyünə heyran olsunlar. 

2320. 8 fevral. A bala, soyuqlarla oturub – durma, soyuqlayarsan.  

2321. Babadan nəvə arasına uzanan yolam. 

2322. 9 fevral. Ey böyük insanlar, nurlu əməlləriniz zaman zümətində günəş 

kimi işıq saçmaqdadır.   

2323. Heçliyin payına heçlik düşüb – cənnət-cəhənnəm. Budur ölüyə çatan 

pay. 

2324. 13 fevral, Padşahlıqdan yuxarı Allahdır. Padşahlıqdan aşağı uçurumdur.   

2325. Hazırına nazirlərin üstündən ətir; ağır halal əməkçinin üstündən tər iyi 

gəlir. 

2326. Böyük yalan deyir hamı əl çalır,   
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             Kiçik doğru deyir, ələ salınır. 

2327. Xalqı eybəcərliklərdən təmizləmək istəyim – Allahın baş qoşmadığı bir işi 

görmək dəliliyim. 

2328. El dərdi çəkənlərin günü ahı-fəğandır. 

2329. Dəliliyin dərəcəsinə bax; əfsanə arzularıma görə xalqı qələmlə dalıma 

şəlləyib aparmaq istəyindəyəm. 

2330. Allaha qorxaqlığımızdan, sevgimizdən məhəbbət yarandı. 

2331. 16 fevral. Böyük sənətkarlarımız dolanışıq xatırınə xaricə uçub gedirlər. 

Çılpaqlaşan Azərbaycan qışını yaşayır. 

2332. 17 fevral. Xalq həmişə özünə yox, fərdinə arxalanıb. 

2333.  21 fevral. Mehribançılıq zilə qalxdısa, qabaqdan soyuqluq gəlir. 

2334. Əsərlərimiz də fərli-fərsiz övlad kimidir. Eləsi var üzümüzü danladır, eləsi 

də var təriflər dedirdir. 

2335. Cəmiyyətdə hörmüzlərlə rastlaşmaq müşküldür. Əhrimənlərə qalsa 

addımbaşı ayaqlarımıza dolaşmaqdadlar.    

2336. Xəyanət iblisin silahıdır. 

2337. Həqiqət ixtiyarlıdan, hökmdarlardan qorxur. 

2338. Qeyri-adi – həddin cızığından çıxması. 

2339. Pisliyi, namərdliyi bağışlayan bir qat, ona yaxşılıq edən on qat günahkar 

və əskikdir. 

2340. 24 fevral. Alçaqlığın gözündə dəyərli şey yoxdur.  

2341. 10 mart. Qəhrəmanları yetişdirən məktəb olmur. Lakin onlar 

müharibələrdə Vətən qarşısında qəhrəmanlıqdan imtahan verirlər. 

2342. Azərbaycan Tibb Universiteti son illərdə savadsızlar və cibgirlər 

yetişdirir. Tez olun yanğını söndürün.  

2343. 16 mart. Xatirələr – yaddaş arxivimizin sənədləri. 

2344. 27 aprel. İlk söz son sözün yanında xəcalətdir.  

2345. 11 may. Rəşid Behbudovu dinlədikcə qəlbimin nidası kirimir. Analar 

peyğəmbərlər doğur, ermənilər onları öldürür. 

2346. 19 may. Nifrət məhəbbətdən dayanıqlıdır. 

2347. Bütün günü yanıb-yanıb yataqda sönürük. Yenidən yaşamaq üçün 

gecələr bizi kül altında qalan köz kimi səhərədək saxlayır.   

2348. Canavar dövlətlər qarşısında milləti daim beynəlmiləlçi, insanpərvər, 

tolerant öyrətmək siyasəti milləti quzu cildinə salmaq qəsdi. 

2349. 25 may. Məhəbbətin səbri yoxdur. 
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2350. 15 iyul. Sirr etibarlı “torba” olduğundan sirlər onun içində gizlədilir. Sən 

demə, onun da cibi cırıq imiş. 

2351. Sözün sirr qalsın deyə sirrə bel bağlama ha. Onun da ağzı yırtıqdır. 

2352. 20 iyul. Hamı kimi mən də ömrüm boyu qorxuyla, nifrətlə ömrümün son 

anını gözləyirəm. 

2353. 21 iyul. Yanasan çirkinlik, gözəllik sənə heç yaraşmadı. 

2354. Eşqimizi, dərdimizi qələmə, fırçaya, tişəyə, rənglərə, səslərə, saza, neyə, 

tara, kamana açdıq. Nə sönə bildik, nə də eşqimiz, dərdimiz tükəndi. 

2355. Arzularımın qarşısında körpə uşağam. Kədərimin, qəzəbimin qarşısında 

kölə qulam. 

2356. Yanasan çirkinlik, adamın gözünü qum kimi döyür. 

2357. Baxışlarım gözəlliyin müsibət həvəskarıdır. 

2358. 28 iyul. Həvəs yarışda bütün ağır, çətin işlərin nəfəsini kəsdi. 

2359. İçi başdan ayağa Vətən yanğılı qərib. 

2360. 4 avqust. Cırtdan çeçenlərin müstəqilliyi uğrunda div ruslara 

inadlarından əl çəkmədiklərinə görə onların dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan 

adam kimi BMT-yə bəyan edirəm. 

2361. Cövhər Dudayev generalissimusların birincilərindəndir.   

2362. 18 sentyabr. Dini kitabları oxudum. Dinlər ulu Allahı adəm surətində 

danışdırıb, qüdrət sahibinə oxşar olmayan kölgə yaradıblar. 

2363.  Ər-arvad arasında məhəbbət olmadığından ailədə hüquq bərabərliyi 

axtarırlar. 

2364. 57 ildir həyat məni hər addım əyriliyə, yalançılığa, simasızlığa səsləyib 

firavan ömür sürməyə çağırsa da, düz əqidəmdən, düz yolumdan döndərə 

bilmədi. Allah, mən necə də inadcıl, tərs adamam. 

2365. 27 sentyabr. Qocalıq – sıradan çıxmışın özü özüylə bacara bilməməsi. 

2366. Əjdaha cavanlıq ömrün finalında həmişə halsız qocalığa məğlub olub. 

2367. 5 dekabr. Ölümə məhkum olmuş həqiqət, zaman keçəndən çox-çox 

sonralar kəsilmiş kötükdən pöhrələnmiş zəif, lazımsız zoğ kimi görünür.  

2368. 7 dekabr. Sevgi – dünya möcüzəsi, bəşəri gözəllik. 

2369. 11 dekabr. Həqiqət – insanlığın işığıdır. İnsanlar tutqun olduğundan 

bəşəriyyət zülmətdə yaşamalı olub. 

2370. Kamil Cəlilovun qaboy ifalarının fonunda dünya gözəllikləri daha da 

cazibədar cözəlliklərə bürünür.  

2371. 12 dekabr. Acı sözünü ud ki, şirinləşsin, səni də şirinləşdirsin. 
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2372. Deyindikcə sözün acısını çıxaracaqsan. 

2373. 14 dekabr. Düşmənə güzəştə getmək mərdlik deyil, millətə xəyanətdir.  

2374. Gecələrimə ayaqüstü tutduğu yuxunun şirinliyini istərəm. 

2375. 16 dekabr. Hələ işə bax; fəsillərin dördü də ömrümüzdə cəmləşib. 

Uşaqlığımız bahar, gənclıyimiz barlı-bəhrəli yay, ahıllığımız payız, qocalığımız 

özümüzü üşüdən qış. 

2376. Ey bəşər, Mən sən adlı okeanın bir sısqa bulağıyam. Şükür payıma! 

2377. Müdriklərin adi fikirləri kölgəsində gör nə qədər düzüb deməli hikmətli 

kəlamlar gizlənib. 

2378. Onun adi deyimində müdrik bir fikir duydum. Hayıf ki o, bunu cilalayıb 

üzə çıxarmaq qüdrətində deyildi. 

2379. Həqiqətin ən qənim düşməniləri dövlətlərdir. Dövlətlər həqiqəti ya 

qəbirdə çürüdür, ya da zindanlarda.... 

2380. Nə isə bütün peyğəmbərlərdən ən çox Zərdüştü müdrik sayıram. Özümü 

onun hümməti hesab edirəm. 

2381. 19 dekabr. Ay bala, söyüş verməli olsan, ağılla xərclə. 

2382. 23 dekabr. Dünyanın yarısını tutan türklərin minillik qəhrəmanlıq 

şıltaqlığı axırda gör özünü nə günə saldı.   

2383. Cəlillər, Sabirlər kimi qəlbimin yanğısını qələmimlə Türk dünyasına işıq 

sala bilmədim. Çünki çürümüş yaş odun qələmlə alışmaz. Türklüyün, Turanın 

ocağını alışdırmaq üçün kaş Bilgə Xaqanlardan, Attillalardan, Çingizlərdən, 

Teymurlardan, Xətailərdən... biri olaydım. 

 

1998 
 

2384. 7 yanvar. Dünya dövlətlərində Şimal-Cənub yox, Qərb-Şərq müqayisəsi, 

mübahisəsi, yarışı gedir. 

2385. 14 yanvar. Səhlənkar sonradan ya başına vurar, ya da dizinə döyər. 

2386. Folklor, rəvayət, şifahi xalq yaradıcılığı ƏDƏBİYYAT adlı okeanı dolduran 

çaylardır. 

2387. 21 yanvar. Millətimə vurğunluğumdan özümdə deyiləm. Köləliyimizdən 

özümə nifrət edirəm.  
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2388. Süd mayalandı qatıq, pendir olur. Biz də ərəb qapazıyla ərəbcanlı, fars 

qapazıyla farscanlı, rus qapazıyla ruscanlı, ermənicanlı olduq... Elə bil süd kimi 

tez çürüyəcəyimizdən qorxduğumuz üçün türklüyümüzdən qaçırıq. 

2389. 26 yanvar. Cismani varlığımla kütlə olmaqdan qorxmuşam. Deyəsən 

taleyim əlimə qələm, ürəyimə Vətən, dil, millət dərdi yükləməklə mənə ölməzlik 

qazandırmaq istəyindədir. 

2390. Sıra – elə bil əsgərləri sapa düzüb. 

2391. Tərəfkeş, yerlibaz, şahsevər kütlə padşahlar üstündə boğuşmaqdan 

Vətən ayaqlar altında nimdaş oldu. 

2392. 29 Yanvar. Fələyin bəşər boyda qəzası var. 

2393. Vətən məhəbbəti sonsuz olanda müharibədə can yaddan çıxır. 

2394. İşi düz gətirən uğuru özündə, işi əyilən günahı Allahda görür. 

2395. Dirijor arxasını həmişə xalqa çevirdiyindən özünü xalq adamı sayırdı. 

2396. “Mənim xalqim!”, “Mən xalqın adamıyam!” deyənlər həmişə xalqın 

saqqızını asanlıqla oğurladılar.  

2397. Nəsil şəcərəmlə mənim, Adəm-Həvvadan başlayıb milyon dərələrdən, 

milyon şaxəli “bulaqlardan” axıb gələn sısqa bir çaya bənzərim var. 

2398. Əsrlər boyu Azərbaycanımızın halı onu idarə edən şahların əməlləri ilə 

eyniyyət təşkil edib.  

2399. 13 fevral. Əmək – ən gözəl əxlaq məktəbi, gözəllik məcmuu. 

2400. Əxlaqsıza əxlaq dərsi – divara çəkilən qum sıvağı. 

2401. Bəxt də insanlar kimi çoxsifətlidir. Adamın qılığına girəni də olur, ifritəsi 

də. 

2402. Qüdrətli Türk dünyasının ən çox və ən ağır zərbəsi özünə dəyib. 

2403. Ölüm – ömür yazımıza qoyulan nida. 

2404. 15 fevral. Çaylar, bulaqlar da dünyanın qan damarlarıdır. 

2405. 21 fevral. Güc dedi: -Ən böyük xalqı da qarşımda diz çökdürərəm.  

2406. 2 mart. İnsanlığı, haqqı, düzlüyü, əxlaqı – hər yaxşı şeyi yadların adına 

çıxmaq; bu, ilkin xalqın – ulu Türk dünyasının qüdrətinə, varlığına, şərəfli 

keçmişinə qara yamaqdır. 

2407. 8 mart. Dadlı tikələri ağzımızda çox saxlaya bilmirik. Aclığımız onu həmin 

andaca ağzımızdan qapır. 

2408. Gənclik – dünyaya acgözlüyümüz; qocalıq – dünyaya toxgözlüyümüz. 

2409. 9 mart. Göy atadır, Yer ana deyənlər haqlıdırlar. Göy atadan mayalanan 

Yer döğub-törətməyindən əbədi yaşardır.   
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2410. 11 mart. Nadanlıq ağlıdayazı güldürür, dərrakəlini qəzəbləndirir. 

2411. 26 mart. Eybəcərliyə arxa duranların ya bu işdə əli var, ya da bu 

eybəcərlik onların qazanc yeridir. 

2412. 1 aprel. Ey ulu Tanrı, millətimə azadlıq, xoşbəxtlik əsirgəmə. 

2413. Beynəlmiləl şəhər dedin. Ağlıma dərhal heyvanxana (zoopark) gəldi. 

2414. 8 mart. Pul ən çətin yolu ən kəsə yolla gedir. 

2415. Başına düşəcək daşı o qədər yuxarı atma ki, qayıdanda başını əzməsin. 

2416. 4 İyun yoxluq– əbədi varlıq. 

2417. Mənim dinim dilimdir, qibləm isə müqəddəs Vətənim. Bəs xalq? ...Xalqı 

soruşursan? Xalq da Vətənin zəvvarıdır.  

2418. Əzablı poliartrit can ağrılarım, Vətənimin bu halı ürək və beyin 

ağrılarımdır. 

2419. Deyirsən niyə bu qədər Vətəndən dərdlərindən dilxorsan? Məgər 

mənim gözümü var-dövlət bağlayıb ki, Vətənin dərd-sərini vecimə almayım? 

2420.  Nadanlar çoxluğunun ifrat nadanlığı millət sevgimə ağı qatdı. Qoy bu ağı 

sözümə görə Vətən aşiqləri Vətən naminə istədikləri qədər məni danlayıb 

peşman etsinlər. 

2421. Millət dilimi də, Vətənimi də özünə tay etdi. 

2422. Allah, Allah! Necə də çürümüş südə bənzəyirik. Sən niyə özündən 

gileylisən, – deyib məni danlamayın. Axı, mən bəlalarımıza dözə bilmirəm.  

2423. 11 iyun. Ermənilər qafqazda əbədi irinli yaradır. 

2424. Şair-yazıçı qəlbim mövzu və hadisələr bolluğu ilə ətrafına tikinti 

materialları tökülüb qalmış tikilməmis binanı xatırladır.    

2425. 30 iyun. Bu Vətənin bir şeyi də maraqlıdır. Onu bir sevib xidmət etdin, o 

səni on qat sevir. 

2426. İki həftədir ki, Sanatoriyada gecə səhərədək acıqanadlar (ağcaqanad) 

qulağımın dibində şirin-şirin zümzümə edir. Belə başa düşdüm ki, qulaqlarımda 

sırğa yeri açmaq üçün məni dilə tuturllar. 

2427. Başı bəlalı millətim, dünya gözəlinə bənzəyən Bakı neftinə görə 

minnətsiz, filansız yüz illər boyu göbəyində qumar oynadılar. 

2428. 19 iyul. Özümüzün fərasətsizliyimizdəni, taleyi günahkar tuturuq. 

2429. 26 iyul. Canım haqsızlıq dünyasında sükuta qərq olmuş dar ağacıdır. 

Dünya qədər dərdli arzularımın, hisslərimin hamısı burada edam olunur.   

2430. 21 sentyabr. Xəta dedi:– Məni günahkar saymayın. Mən səbəbin 

doğduğu nəticəyəm. 
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2431. 10 oktyabr. İnsan varlığından hökmdarların əlində xərclənən qəpik-

quruş dəyərindədir. 

2432. 17 noyabr.  Böyük Çin səddi – Böyük Türk dünyasının qüdrətinin, 

çinlilərin vahiməsinin heyrətamiz təzahürü. 

          

1999 
  

2433. 12 yanvar. Ömür adlı sapa muncuq kimi düzülən sevinc və kədərim 

varlığımın qiymətli qənimətləridir. 

2434. 16 fevral. Oturmuşam, kölgəm gözümə dəyir. Elə bilirəm 

fəaliyyətsizliyimlə kölgəm kül, mən də kül içində kömürəm. 

2435. 5 mart. Hərəkətdə axar çaya, oturanda özümü gölə oxşadıram. 

2436. Bulaqlardan qat alan çaylar axıb göllərdə yumağa çevrilir. 

2437. 10 mart. Otlar balıqlara dedi: -Bu dünyada bütün canlılara yem olmaq 

ikimizin taleyinə yazılıb. Mən torpağın, sən də suların yetirdiyi yemik. 

2438. 12 mart. İlğım – hərarətdən qovrulan hava. 

2439. 25 mart. Ah ehtiyac...ehtiyac, sən bəşəriyyətin quldarısan. 

2440. 19 aprel. Tale təkcə onun sevgisi deyil, həm də onun cangüdənidir. 

2441. Ay günə dedi:– Günəşə söylə ki, özünü o qədər də böyük sayma. Gərək 

otuz gün yaşayasan ki, bir Aya tay olasan. 

2442. 3 may. “Yalan ayaq tutar, yeriməz” deyənlər, düzlük həmişə yalanların 

iri addımları altında əzildi. 

2443. “Yalan ayaq tutar, yeriməz”,-deyənlər, yeriyə bilməyən yalanların 

köməyinə həmişə də yalanlar çatıb.  

2444. 7 may. Türkün ulu əzəməti İslam qılıncında Nəimi kimi atlara qoşularaq 

dörd yerə şaqqalandı, Nəsimi kimi diri-diri soyuldu, Babək kimi qolları üzüldü, 

boynu vuruldu.  

2445. 7 iyul. Doğma dilinə məhəbbətin yoxdursa, Vətəni sevməyin yalandır. 

2446. 17 iyul. İnsanlıq hər yerdə məni iynəyə saplayır. Eybəcərlik isə dincliyim 

üçün sonsuz kainatda mənə yer tapa bilmir.   

2447. Ədalətin gücünə bax; dünyanın harasında zəfər çalırsa, sevinci burda 

qəlbimi nura qərq edir. 

2448. 31 avqust. Məhəbbət baxışlarımla qəlbini odlaya bilmədikdə elə bildim 

baxışlarım kibrit dənəsi kimi su çəkib. 
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2449. 11 oktyabr. Əqidəli səssiz-səmirsiz işini görür, yaltaq şeytan cildində 

aldadıcı sözlərdən özünə mələk libası tikir. 

2450. 9 dekabr. Kapitalizm hipertoniya (təzyiqin yuxarı qalxması), Sosializm 

hipoteniya (təzyiqin aşağı düşməsi) xəstəliyinə tutulmuş quruluşlar. 

2451. Həqiqət gec də olsa qalib gəlir, deyənlər! Həqiqət sağlığında dəfn edilir, 

qalib gəlməyi qəbirdə sklet dövrünə düşür. Siz buna qalib gəlir deyirsiz?! 

2452. 11 dekabr. Əclaf, təsadüfdən yaxşılıq edərsə, əlindən xəta çıxdığını 

güman edib özünü söyər. 

2453. 22 dekabr. Gözəllərə qiymət verin çiçəkdir açar, 

                                 Gözəllərə toxunmayın, ləçəkdir solar. 

  

2000 
 

2454. 1 fevral. Məcnun məhəbbəimlə həyatımı halallığa bağladım. Bu halal 

qazancımı sanatoriyalar, dərmanlar, həkimlər uddu. Sən demə halallıq da bir 

ifritə imiş ki, bəxtimə urcah olub. 

2455. Haram mənə düşmür deyənlər, siz hələ şükürlüsüz. Vallah, halallıq mənə 

heç düşmədi. 

2456. Kasıb hala salan qazancsız halallığa ömür sərf etməkdənsə, talançı, bəxti 

saz məmur olmaq Allah bəxtəvərliyidir. 

2457. Xasiyyətlərim, kül olsun başınıza ki, bu altmış ildə ədalət, haqq, düzlük, 

sadəlik, üzsüzlük, utancaqlıq, üzüyola adlı cındır libasınızdan çıxmadınız. 

2458. Gülüzlü gözəli zənci öpürdü. Elə bil qara bulud Günəşin üzünü örtmüşdü. 

2459. 29 mart. Yazıq adamın hədsiz üzüyolalığı, əltutanlığı əfəlliyidir, 

dövlətlinin əltutanlığı onun böyüklüyü, xeyriyyəçiliyidir. 

2460. Kosmos, kompüter əsrində də cəmiyyətin ağlını toplayıb sayına 

bölsəydik, insan ağıl sarıdan insanlıq qarşısında əliboş qalardı. 

2461. Fars dilində boğulan, rus dilinin yağışından çıxıb ingilis dilinin yağmuruna 

düşən, həmişə küncə sıxışdırılan qısa dilim. 

2462. 30 mart. Tamah: paxıllıq, yaltaqlıq, qorxaqlıq...qanındır, canındır, 

iliyindir, nəfəsindir, varlığındır. “Maşallah”, nə zənginsən?! 

2463. 31 mart. Utanmayanın açıq-saçıqlığından sirrini qat kəsmir.  

2464. 3 aprel. Zil səs – səsin gimnastikası. 
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2465. Gücün bir dəfə də gözüyaşlı olduğunu görməsək də, həqiqəti həmişə 

yetim uşaq kimi sızıltılı görmüşük. 

2466. İfrat, ən dəyərli əxlaq görüntündən nifrət doğur. 

2467. 12 aprel. Talançılıq (korrupsiya) –tamahın dəliliyi. 

2468. 15 aprel. Çiçəklər – otların gülüşü. 

2469. Qocalıq – canın ömrə təslimi. 

2470. 30 aprel. Unutmayın ki, alçaqları qiymətləndirməyiniz, alçaqlığınızın 

dəlilsiz-sübutsuz təsdiqidir. 

2471. 3 may. Dilini sevmədin millət deyilsən. Millət olmayanın Vətəni olsa da, 

özününkü deyil. 

2472. 28 may. Sənin qanmazlığının qarşısında çirkaba bulaşıb xəcalət 

çəkməyim deyə, acizliyimə üstünlük verdim. 

2473. 11 iyun. Qulağın, əlin görəcəyi işi dili görür. 

2474. 21 iyun. Taleyim, yazıçılıq ietedadını ya əzablı ömrümə yazığı 

gəldiyindən, ya da verdiyi istedada peşman olduğundan bu ağrıları sonradan 

ömrümə əlavə edıb. 

2475. Ana dilinə dal çevirmək, dində məscidi dağıtmaq, özünü inkar etmək 

kimi bir şeydir. 

2476. Həqiqət, sən həmişə qaş-qabaqlısan. 

2477. 27 avqust. Muğamat – musiqi xəzinəmizin qibləsi. 

2478. 16 oktyabr. İyirmi üç illik məşəqqətli poliartrit ağrılar, əfsanəvi 

halallığıma və düzlüyümə tanrımın mənə bəxş etdiyi qəzəb mükafatı. 

2479. 22 oktyabr. Allah yaratdığı möcüzələr daha da şirin olsun deyə dünyanın 

səfasına cəfa qatdı. 

2480. Hər şeyə layiq olan millətim, imperiyalar səni ləyaqətsiz günə saldılar. 

2481. Tanrıdan fərqli olaraq insan öz yaratdığını zəlil və məhv etmir. 

             

2001 
 

2482. 16 yanvar. Tikəmizin ləzzəti doyana qədərdir. 

2483. 13 fevral. Ömrümün altmış ilindəki səhvlərim, həyatda qura bilmədiyim, 

lakin xatirələrimdə xarabalığı qalmış abidələrimdir.  
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2484. Xatirimdə xarabalıqları qalmış abidələrə bənzər səhvlərimi xəyalımda 

tez-tez qurub-yaratsam da, xəyaldan ayrılmamış hər şeyin əvvəlki tək yerlə-

yeksan olduğunu görürəm. 

2485. “Məhəbbətimi göz yaşlarında yaşat, gözəlim!” Bilmirəm 62 yaşımda bu 

fikir nəyə görə yuxuma girib? Deyəsən, hələ kül altda köz sönməyib. 

2486. 15 fevral. Türküm, sən parçalanıb dünya zibilliyinə atılmış brilyant, 

yaqut, firuzə, zümrüd, almazsan. Sən bu zibillikdən təmizlənməsən yenə paslı 

dəmir kimi gözə dəyəcəksən. 

2487. İndi ayaqlar altında qalan Türk dünyası, lakin tarixin zirvəsinə baxanda 

bu zirvədə Türkün məskən saldığı və gözləri qamaşdıran şüası duyulur. 

2488. Bəşəriyyət elə fərsiz memardır ki, yaranandan bir dənə də olsun 

ədalətdən, düzlükdən abidə ucalda bilmədi. Elə fərsiz əsgərdir ki, xilaskar yox, 

təcavüz orduya xidmət etdi. Elə fərsiz həkimdir ki, içindəki xəstəlikləri sağalda 

bilmədi. Elə fərsiz nəzarətçidir ki, özünü eybəcərliklərdən qoruya bilmədi... 

Yüzünü, minini sadalamaqdansa, son deyimimlə kifayətlənirəm; Heç nəyi, heç 

şeyi səhmana sala bilməyən fərsiz, aciz bəşəriyyət. 

2489. Avropa-Rusiya-Qərb şərikləşib genlərinə uyğun erməni adlı bir bic, əclaf 

uşaq doğa bildilər. 

2490. Ey dünyanın Türkləri! – türk, qazax, özbək, türkmən, qırğız, tatar, 

başqort, Azərbaycan və s. bəlkə türk sözü hürk deməkdir? Bəlkə buna görə bir-

birimizdən hürkürük? 

2491. Fəxr edirəm ki, dil, millət, xalq, bəşəriyyət, ədalətsizlik kimi böyük 

dərdlərimə ortaq Böüyk Safruh (Elman Ağaoğlu) var. 

2492. Dil, Vətən, Millət dərdli Əli Vəlioğlu, Safruh (Elnan Ağaoğlu), Safruh 

kimilər tonqala çevrilib düşməni yandırıb-yaxmaq əvəzinə, hər biri təklikdə 

ocaqda tüstülənən kösöyə dönüblər. 

2493. Türkün sümüyünə düşən yad havalar Türkü özəlləşdirib. 

2494. 26 fevral (Bazar ertəsi) Yoxluq, yoxluğun qədər də canüzücüsən. 

2495. Türkü Türkə qırdırıb məqsədinə çatan qərb iblisliyi. 

2496. Qərb əxlaqsızlığı dünyanı tam bürüdükdən sonra bəşəriyyətin məhvi 

başlanacaq. 

2497. Yükləndiyim millət dərdiylə o dünyaya köçəcəyəm. Kaş yaxın 

zamanlarda baş çəkib deyəydilər; Gorun çatlasın, nə yatmısan? Dur, Türklərin 

indi əzəmətinə, cah-cəlalına, birliyinə bax! 
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2498. 6 mart. Millət üçün yananlar xalq adlı kül altında sönməz közdür. Köz 

daim üzdə olmalıdır ki, xalq həmişə işıqlıqda olsun. 

2499. Allahım, 30 illik məşəqqətli ağrılarımla, Allah haqqı mənə sağ can 

borclusan. 

2500. 8 mart. Xalq kəmiyyət, fərdlər keyfiyyətdir. 

2501. İsrafçı, həmişə qarnın ac, əynin lütdür. Bədxərc dilləndi: Bəs, mən?  

2502. 15 mart. Hüzür gülüşlə keçdi. 

2503. 29 mart. Beynəlmiləlçı – öz millətindən hürkən. 

2504. 31 mart. Ot, bitkinin törədicisi torpaq, çürüntülər də cücü, həşərat 

törədicisidir. 

2505. 25 may. Məhəbbətini ərköyün öyrədib başına çıxartma ha... Allah 

eləməsin, qəlbini əlil edər.  

2506. Zor indiki zamanın cəlladı, həqiqət gələcək zamanın hakimi. 

2507. 27 may. Məhəbbət – ömrümüzün çiçəkləməsi. 

2508. 29 may. Tikanlı kol-kos içindən boylanan çiçək timsallı vətənsevərlər. 

2509. Göz – kədərin suçəkəni. 

2510. Diyircəkli qələmlər çıxandan dəftər arasındakı suçəkənlərin dinozavrlar 

kimi kökü kəsildi. 

2511. Lalələr – qandan laxtalanmıs bağrına qara yaylıq bağlamış çöllər Leylisi. 

2512. Həqiqət – qəbri üzərində heykəlləşmiş həqiqət. 

2513. 3 iyun. Muğamatdan söhbət açan professor kirpiklərini elə tez-tez 

döyürdü ki, dedim bəs muğam dəsgahında qoşa nağara çalır. 

2514. 13 iyun. Tar və kaman – Muğam adlı Leylinin yanğılı Məcnunları.  

2515. Çaylar deyir: Fərdi sola nəğməmizi dəniz və okeanlarda simfonik xorla 

əvəz edirik.  

2516. Ağzıyırtıq (xəbərçi) dedi: Şəffaf göllər kimi içimin şəffaflığından xəlvət 

sözləri, sirləri gizlədə bilmrəm. 

2517. 14 iyun. Günəşə elə gəlir ki, istisindən əridə bilmədiyi dağlar okeanların 

buz salxımlarıdır. 

2518. Qarnı üçün partiyalara və siyasətə canatanlar, sizlər, atın təslədiyi iyinə 

cuman meşə milçəklərisiz. 

2519.  O qız gözəlliyinə yaraşıq verən ipək, şəlalə şaçlarını kəsdirdi. Mən də 

ləçəksiz qızılgülün gözəlliyini bilmək üçün ləçəklərini yoldum. 

2520. Həqiqətin qələbə sevincini görə bilmədiyimdən ömrüm edam olunmuş 

həqiqətin göz yaşlarıdır. 
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2521. Bir an belə kiriməyən ağrı-acılarım – ölmüş sağlamlığımın ruhudur. 

2522. Qocalıq – ömür yolunun yorğun yoxuşu. 

2523.  16 iyun. Minnət yaxşılığa qılıqlanaraq: Yaxşılığını qanmayana 

qulaqburması verib qandırıram. 

2524. Ağac kölgəsinə dedi: Mən yanmadığım halda bu külüm hardandır? 

2525. 18 iyun. Payızın yarpaqtökümü kimi qızlar da dizdən, göbəkdən, çiyindən 

paltartökümünə başlayıblar. Belə getsə bir azdan, çılpaqlaşmış ağacların 

gününə düşəcəklər. 

2526. 19 iyun. Ramiz Quliyevin tarla ədavəti var, nədir? Deyən yoxdur; tara 

bəzək verdiyin nədir, yazığın naləsini qoparıb sızlatdığın nə? O dinşəməz 

Məcnuna deyin ki, heç olmasa, bizə rəhmi gəlib bir az da Leylisini dilə tutsun. 

2527. 26 iyun. Dünyanın gözəlləri və gözəllikləri arasında qanqal kimi 

görünməkdəyəm. 

2528. Üzri şairi ərəb qeys Müvəlləh oğlunun əfsanəyə çevrilmiş Leyli-Məcnun 

məhəbbəti Nizami, Füzuli duhasında bəşəriləşdi. 

2529. Dünyam gözlərimi özünə güzgü edib. 

2530. Ey gülüzlü gözəlim, zülmət gecəyə bənzər qara şəvə saçlarının çallığı 

gözlərimə dəydikdə anladım ki, zülmətli gecə yavaş-yavaş yerini aylı gecəyə 

vermək üzrədir. 

2531. Yaddaşsızlıq öyünürdü: Zəngin bilikli mütəfəkkiri gülünc savadsıza çevirə 

bilərəm. 

2532. Yaddaşsızlıq – ağlın ləmsliyi. 

2533. Ayaqlar, sağa-sola əyrilikdən paralelliyi pozmusunuz. Odur ki, adamlar 

düz yollarından azırlar. 

2534. 27 iyun. Gözəllik –tanrı sevgisi, tanrı sevinci. 

2535. 28 iyun. Zülmətli gecəyə bənzər taleyimdə sağlamlığımı otuz il 

axtardımsa da, tapa bilmədim. Əli, arxayın ol ki, tale işığı bu zülməti boğmayınca 

axtarışların qəbir evinəcən getdi. 

2536. 13 iyul. On iki min dana dərisinə yazılmış; zəkası ilə aləmi heyrətə 

gətirmiş dünyanın ilk peyğəmbəri Türk ZƏRDÜŞTÜM; Şəninə “İsgəndərnamə” 

bağladığımız İsgəndər, boyun əydiyimiz islam, TURAN – TÜRK dünyasına ləkə 

yaxan, iftixarla danışdığımız Firdovsi... “AVESTA”sından yalnız 29 səhifəyə sığan 

QATALAR taleli TURAN – TÜRK dünyamız. 

2537. 19 iyul. Ey insanlar, sındırdığınız qəlbi sonradan yüz yamağa tut, yenə də 

aynaya bənzər qəlb evinin çati qalacaq. 
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2538. 15 iyul. Bəşəriyyət Allaha köməkçi hurı, mələklər yaradıb göyü 

doldurmaqla göyü daraltdılar. 

2539. Sevgi qəlbi alova bürüyən atəş, öpüs bu alovu söndürən ləzzətli sərin su.  

2540. 17 iyul. İstəkli oxucularım, qoltuğa qarpız verən haqlı, haqsız təriflər 

deyib məni düz yolumdan azdırmayın. 

2541. Arxada qalmış 200 ilə boylanıram. Əməlimizdən gözümə dəyəni ancaq 

aldanmağımız və yalana ürəkdən əl çalmağımızdır. 

2542. 18 iyul. Kəsilmiş yemişin saf toxumları arasında tək-tək puç toxumlar da 

var. Bəlkə onlar analarının əlil balalarıdır? 

2543. Sinidəki yemiş toxumları kəsilmiş qarpızın qara toxumlarını gördükdə 

aralarına çaxnaşma düşdü: Vaveyla, deyəsən içimizə zənciləri qatacaqlar. 

2544. Türklərin sümüyünə düşən yad havalara görə, düşmənlər türkləri 

özəlləşdirdilər.  

2545. Mentalitet, eksklüziv, prezentasiya, evakuasiya və minlərlə belənçi yad 

sözlərlə doğma ana dilini zibillədən millət, gözlərinin yeri qalsın. 

2546. 21 iyul. Arxamızca gələn axının, bizi əvəz edən yeniyetmələrin yerini dar 

etməmək üçün dünyanı boşaltmaq biz qocaların öhdəsinə düşür. 

2547. 1 avqust. İş naşı əlində düyün düşür, sənətkar əlində ipəyə dönür. 

2548. Qatıcılar, siz yanğını hər tərəfə yayan küləyin tayısınız. 

2549. 5 avqust. Onun gözəlliyini, yaraşıqlı gəncliyini tarımar edən qocalığa bir 

tərəfdən nifrət edirəm, digər tərəfdən adamlara zülm edəni o kökə salan 

qocalığa alqış deyirəm. 

2550. Arıq kökə dedi: Mən sən çevrənin düzxətt şəklini alan diametrinəm. 

2551. 14 avqust. Millətin hər işdə, hər zaman gələn pis sədası ürəkağrıdan olur. 

2552. Yumşaq aliminium necə də uzuyola, yumşaq biz türklərə bənzəyir. 

2553. 17 avqust. Kefim, dünyanın sevincini, kədərini, acısını, şirinini – bütün 

yaxşı və pis halını ən dəqiq göstərən cihazdır. Fikrimin icmalı: -dünyanın əhvalı 

kefimdən asılıdır. 

2554. Keyfikök – dünyanı vecinə almayan, dərdli – dünyanı dalına şəlləyən 

yolçular. 

2555. 20 avqust. On minillik yazıq Türk, 1400 illik tarixə necə sığışır?! 

2556. Hər yerdə, hər şeydə güc başda oturub. 

2557. 21 avqust. Bağda görkəmli, görkəmsiz ağacları seyr edirəm. Hamısı 

Günəşin şərəfinə əllərini göyə geniş açaraq həvəslə rəqs edirlər. 
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2558. Şıdırğı yağış altından boylanan güllər timsallı o gözəlin də, ərinin qəzəbli 

söyüşləri altında həyalı və zəriflik görüntüsü.  

2559. 26 avqust. “Ayağını yorğanına görə uzat” deyən babalar, yorğanımız 

uzun olsa da, dediyinizə əməl etdiyimizdən dizimiz qarnınıza girdi. 

2560. Kəmfürsət həyat, gözümüzü o qədər qorxudub ki, qismətimizə düşən 

dərdi, əzabımızı “Buna da min şükür” fitrəmizlə dilə tutub bir təhər yaşayırıq. 

2561. İndi bildim ki, dərin məhəbbət və acı nifrətimlə sən demə, ləti bal dadan, 

sümüyü acı olan əriyin tayı imişəm. 

2562. Həqiqətin varlığı– əsəbilik içində ədalət yoxluğu. 

2563. Ulduzlar – bəşəriyyətin qara günlərdən göyə mismarlanmış şükürləri; 

Günəş – göyün bəşəriyyətə göndərdiyi şükür əvəzi. 

2564. Bütöv Azərbaycan xəritəsinə baxıram. Sevincdən gözüm kəlləmə çıxır. 

Parçalanmış, dilim-dilim olmuş kiçik Azərbaycanı birləşdirmək, millətin adını 

ucaltmağa hansı rəhbərin qüdrəti çatar?    

2565. 4 sentyabr. Qocalıq – ömrün ölümə təhvil-təslimi; Ölüm – ömürlə haqq-

hesabını çürütməsi. 

2566. Ey insanlar, hikmət adlı xəzinəmi sizə sərf edib sevginizi qazanacağam. 

2567. Haqsızlıq, sən məni haqlılıqda həmişə uduzdurmusan. Belədirsə, alqış 

sənin cürətinə. 

2568. 10 sentyabr. İblisin öz peşəsində ustalığı, Əzrailin öz işinə məhəbbəti 

bütün mələklərin işini kölgədə qoyub. 

2569. Allahın gerçək işlərinə bəşəriyyət uydurmalar qatdı. 

2570. Zülümlər artdıqca qaranlıqlar qatılaşır, qaranlığın qatılığından isə işıq 

doğur. 

2571. 13 sentyabr. Doğma dilim tar, mən onun uzərində köklənmiş siməm. 

2572. Bəşəriyyəti millətlərə bölən dillər, bu bölgünün bəlasından millətlərdə 

anlaşılmazlıq hökm sürür. 

2573.  “Boyunduruğu” qalstuk əvəzi bağladıq. 

2574. 14 sentyabr. Dillər bəşəriyyəti millətlərə böldü.  

2575. Dərdlər mənim içimin bulaşığıdır. Dərdlərimi yazmaqla içimi 

bulaşıqlardan təmizləyirəm. 

2576. 21 sentyabr. Dünyanın və bəşəriyyətin düzəlməz dərdlərini –yükünü 

daşıya bilmək üçün, yükümü fikirlərə, arzulara, xiffətlərə, qəzəblərə, kinlərə 

çevirib beynimdə, ürəyimdə daşıyıram. 
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2577. 6 oktyabr. Dilim, Vətənim, millətim, bəşəriyyət mənim böyük 

məhəbbətimdir. Bunlara toxunan bütün eybəcərliklər məndə dərin nifrət 

yaradır. Alqış məhəbbətimi heç vaxt təklənməyə qoymayan nifrətimə!  

2578. 10 oktyabr. Çaxçax dedi: – Mən dəyirman ansamblında nağaraçıyam. 

2579. 14 oktyabr. Zəif dedi: – Bir dəfə də olsun başda oturduğumu, üzümün 

güldüyünü görməmişəm. 

2580.  MacarISTAN dedi: – Mən İtaliya, Almaniya, İspaniya – ümumiyyətlə, 

Avropada “İYA” ölkələri arasında yeganə “İSTAN” ölkəsiyəm. BolqarİSTAN ona 

arxa durdu. “İYA” ölkələri rişxəndlə: – “İSTAN”dan başqa türklüyünüzdən qalan 

nəyiniz var ki ?! 

2581. Tərəzi dedi: -100 mərtəbəli binalar tərəziliyi gözlədiklərindən duruş 

gətiriblər. Ölkələr, millətlər tərəziliyi pozduqlarından başları min bəlalar çəkir. 

2582. Kuril adaları Azərbaycana dedi: – Dama-dama göl olar atalar məsəlinə 

inanıram. Kamçatkadan dama-dama Yaponiya yaratdıq. 

2583. Cəbbəltarix boğazı dedi: – Sahillərim Mərakeş və Portuqaliya Aralıq 

dənizinin Atlantik okeanını öpən dodaqlarımdır. 

2584. Dialektlərdə yaşanan ölü sözləri dövlət də, ədəbi dil də dirildə bilməz. 

2585. İtə bənzər Skandinaviya İtaliyanı çəkməyə bənzətdiyindən onu aparmaq 

üçün üstünə cümmaq halındadır. 

2586. 15 oktyabr. Kövrəkliyimi sınamaq istəsən; dara düşmüşə, bir yazığa əl 

tutduğundan danış ki, gözlərimin dolduğunu, qəhərdən boğulduğuma güləsən. 

2587. Məhəbbətlə dolu, kövrək qəlbimi, daşlaşsın deyə kiçik bir eybəcərlik, 

kiçik bir haqsızlıqla qəzəbləndir. 

2588. 16 oktyabr. İstedadlı insanlar, sənət dühaları, millət fədailəri 

olmasaydılar, bəşəriyyət zülmətdə yaşayacaqdı. 

2589. 19 oktyabr. Pir olasan bu saz havası, ağlı-huşumu aldığından az qala 

maşın altına düşmüşdüm. 

2590. 20 oktyabr. Pis işdən qaçıram, çünki yaxşılardan qorxuram. Yaxşı işdən 

də əl çəkmirəm; ona çörə ki, pislərdən qorxuram. Fikrimin nəticəsi: həyatımızı 

tənzimləyən pisə, yaxşıya minnətdaram.  

2591. 26 oktyabr. Doğru dedim, qarğış eşitdim: – “ağzını qara molla yumsun”; 

yalan dedim dua-san qazandım: – “axırın xeyir olsun” dedilər. 

2592. 1 noyabr.  Sevincdən soruşdular: – Bəs bu göz yaşın nədir? Dedi: – Göz 

yaşım sevincimin zirvəsidir.  

2593. Bilmirəm niyə boşboğazların yekə sözlərindən ucuz şorba da çıxmır? 
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2594. Bu varlığa yanğılı məhəbbətimlə elə bil bu varlığın anasıyam. 

2595. 2 Noyabr.  Yeni nəsil, indini keçmişin başına qılınc kimi endirməyin. Siz 

indini gələcəyin qılıncından qoruya bilirsinizmi?  

2596. Qürbət – Vətən məhəbbətli alov. 

2597. 4 noyabr.  Bu yetmiş ildə vicdanımın qarşısında üzü ağam. Vicdanım əzab 

çəkməsin deyə, bütün əzablara özüm dözməli olmuşam.  

2598. 6 noyabr.  Həftələr, aylar, illər, əsrlərdən mənə həmişə ən əziz, ən 

doğma olanı, gerçəyi əlimdən tutan bu günümdür. 

2599. Günlər həftələrə, aylara, illərə, əsrlərə, eralara dedi: - Qabağınızda 

dayanan ağsaqqalınızam.  

2600. Günlər həftələrə, aylara, illərə, əsrlərə, eralara dedi: – Boyüklüyünüzə, 

nəhəngliyinizə baxmayın, hamınız məndən törəmisiniz. 

2601. Yad dillərdə reklamlardan qürbətə bənzər bu şəhərdə özümü qərib hiss 

etməyim deyə Bakı küçələrini başıaşağı gəzirəm. 

2602. 8 noyabr.  Qudurğanlıq dedi: -Haqq dediyiniz mənim haqsızlığım, mənim 

zülmümdür. 

2603. Ömür – şirin arzular, acı ehtiyaclar yollarının yorğun yolçusu.  

2604. 11 noyabr.  Əfsuslar ki, çat-çat olmuş Vətənə nə Çingiz xan, nə dərdinə 

Loğman, nə şərəfinə əbədilik şöhrət abidəsi ucaldan memar, nə də yükünü çəkə 

bılən hambal ola bilmədim. Ancaq və ancaq dərdlərinə aşkar, gizli ağlayan 

dərdli, gücsüz bir Vətən təəssübkeşi oldum. 

2605. 12 noyabr. Qayada bitən çiçək timsallı zülm ilə belini zorla düzəldən 

istedadlı Azərbaycan oğulları. 

2606. 13 noyabr.  Düşmənləri tərəfkeşliyə sürükləyən Ehtiyac, sən sülhün qızıl 

fondusan. Bu fonda Nobel Sülh Mükafatı çatmalı idi.  

2607. 16 noyabr.  Sakit görünüşlə durğun göləm, bəşəri eybəcərliklərlə barışa 

bilməyən içim tufanlı okeandır. 

2608. 22 Noyabr. Tanrım, quru cəsədimi bir qəbirə sığışdırmağa nə var ki, 

qəlbimi kainatında sığışdır. 

2609. Ey cavanlar, cavan ikən qocalığınızın qisasını sağlamlığınızla alın. 

2610. 4 dekabr. Qırmızı pomadalı lök dodaqlarına yenidən qara rənglə köbə 

salıb nə demək istədiyini başa düşməsəm də, dumanlı, çovğunlu hava açılsın 

deyə qırx keçəlin adını ipə qırx düyün vurub; “Mən nənəmin ilkiyəm, Ağzı qara 

Tülküyəm” deyən uşaqların sözü yadıma düşdü.  

2611. Sevgi – canın bahar fəsli, canın bahar çiçəyi. 
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2612. Eşq – bədənin vulkan püskürtüsü. 

2613. 6 dekabr. İllər ötdükcə mən qədimləşirəm, 

2614. Kişilik təkcə təmənnasız əltutmaqda deyil, həm də qorxmadan doğrunu 

deməkdən, qürurunu saxlamaqdan, gücsüz haqlının tərəfində durmaqdadır... 

2615. 24 dekabr. Nəvə oğuldan şirindir deyənlər, mənim də fikrim belədir: 

Övlad budaqsa, nəvə də meyvəsidir. 

2616. Sarımtıl, ağ təhər, qara təhər... – rənglərdə duzunun azlığı; qıpqırmızı, 

gömgöy, ağappaq... – rənglərin qırduzluluğu. 

 

        2002 
 

2617. Əzrail – bəşəriyyətin əbədi göz yaşlarından yanğısı sönməyən Əzrail. 

2618. Günəş batdı, ağaclar kölgəsini gecə köynəyi kimi əyninə geydi. 

2619. Gün olmadığından ağaclar üşüyürmüş kimi kölgə adlı paltarlarını 

əyinlərindən çıxartmamışlar. 

2620. Gücün, üzün yoxdursa, ac olsan da güclünün məclisinə getmə. 

2621. 19 yanvar. Yetmiş yaşlı oğul otuz yaşlı anasının yasını saxlayırdı. 

2622. Tale bəxtikəmə: -Əfsus ki, səninlə dəfn olub, sənlə ədavətim yarımçıq 

qalacaq. 

2623. 22 yanvar. Əqidə dedi: -İnsanlar, özünüzü cırıb-dağıtmayın. Öyüd, 

nəsihət, zor mənim üçün boş seydir. Necə varamsa, elə də qəbrə gedəcəyəm. 

2624. Əqidə dedi: – Ey insan, mən sənə yox, sən mənə tabesən. 

2625. “Allah biclərin, əclafların, tülkülərin... Allahıdır” – deyən xeyirxahlar, 

halallar, vicdanlılar, sizi anlayıram. 

2626. 9 fevral. Zaman ayrı-ayrı nəsillərdən ilmələr ata-ata nəsil şəcərəmizdə 

ƏLİ adda bir naxış da salıb. 

2627. 11 fevral. Pulun qarşısında insanlar sıyıx mumdur. Pul, bu mumdan 

istədiyi fiqur; ən çox da heyvan fiqurları düzəldə bilir. 

2628. Cilddən-cildə girib çirkablı yaşamaq nadanlığın asan yoludur.  

2629. 13 fevral. Evmiz mənim oturaq qaldığımı bilsə də; iş, gəzdiyim, 

gedəcəyim yerlər məni ölmüş bilir. 

2630. Güya ki, mən dünyanın ən böyük gülüş ustaşıyam. Gülməkdən özlərini 

saxlaya bilməyən dinləyicilər qarşısında ağzımı açıb oxumağa peşmanam. 
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2631. 20 fevral. Rəngli şüşə qrıntılarının kaleydoskopda təkrarsız rəngli 

naxışlarına bənzər ömrümüzün sevinc, ağrı, acı, kədər bəzəkli qırıntıları. 

2632. Gündüzlər od olan canımız, gecələr kül olur. 

2633. 22 fevral. Həqiqət dəfn olunduğunu görüb həqiqətbazları təskinliklə 

muştuluqladı: -Gələcək zamanlardan biri mənim doğum günümdür. 

2634. 28 fevral. Bütün bəlalarımızın başlıca səbəbi millət ola bilməməyimizdir. 

2635. Təsəlli – qəlb dünyamızın dağıntılarını təmir edən bənna. 

2636. Nizami Gəncəvi cürəti ilə fərqlənən peyğəmbərdir. Zalım, əzazil şahlara 

əxlaq dərsi verib, ədalətə səsləyib, tərbiyələndirməyə çalışıb. 

2637. Mənim fikrimcə, Nizami Gəncəvinin müdrikcəsinə cilalanmış “Xosrov və 

Şirin” poeması dünya ədəbi incilərinin “Tac-Mahal”ıdır. 

2638. 1 mart. Əzəli, əbədi sonsuzluqda zaman-məkan vəhdəti. 

2639. Qəlbim sevinc, qəm qoşunlarının döyüş meydanıdır. Gah o qalib gəlir, 

gah bu. Həmişə də abadlıqdan xarabalıqlar çoxdur. 

2640. Dar şalvardan əzaları yanlardan pırtlayan qızlar, don (tuman) qadınların 

yöndəmsiz əzalarını abıra salan gözəllik simvoludur. 

2641. Qızlar sıx, qısa şalvar geyinəndən, göbəkləri, sinədəki təpələr arasındakı 

yarğan, selabı görünəndən məhəbbət erkəkləşdi; sevgi, eşq tanrısı öldü, iblis 

şəhvət adaxlı paltarını geydi. 

2642. 3 mart. Ləl, cavahir əvəzinə ədəbsiz sözlərə vərdiş etmə ki, ağzın qaz 

buraxan orqana tay olsun. 

2643. Hər səhərlər günəş dünyamızın qaralmış pasını, paxırıni qalaylayıb parıl-

datsa da, yenə də hər gün bəşərin ah-naləsindən Yeri, göyü pas tutub qaraldır. 

2644. Xalqımın zəlzələ müsibətindən fürsətlənən gürcülər namərdliklərini öz 

muzeylərində Gəncə Qapısını əşyayi-dəlil kimi qoruyurlar. 

2645. Kainat Ana, canlı həyatı ona görə doğmaya bilməzdi ki, o bunsuz mövcud 

ola bilməzdi. 

2646. Toranlıq – gecəylə gündüzün görüş yeri. 

2647. Toranlıq – gecəylə gündüzün öpüşməsi. 

2648. 8 mart. Ər tərəfdən tale ulduzları parlayan və sönən qadınlar, gör nə 

qədər sizə borcluyuq. 

2649. 12 mart. Qocalıq – həyat ləzzətindən, nəşəsindən, şirin dünyadan əzablı, 

acılı dünyaya yük olan ömür.   

2650. 14 mart. Naxələf qərbin müdrik müəllimi olan ŞƏRQ öz nacins 

şagirdindən həmişə nadanlıq silləsi yeyib. 
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2651. 17 mart. Fürsət – Tanrının bəxşeyişi. 

2652. Yetmişində, səksənində qanmağın aqibəti peşmançılıqdır. 

2653. Vicdanım mənim qibləmdir, ey insanlar, bunu tanri etmək 

həvəsindəyəm. 

2654. 29-dakı doqquz iyirmiyə dedi: -İzin ver bir rəqəm hədiyyə qəbul edim. 

İyirmi dilləndi: -Başa düşdüm, məqsədin məni aradan götürməkdir. 

2655. 20 Mart. Qatı düzlük elə dar, sıx çərçvədir ki, orada özünü cörmək 

istəyən kimsə gərək gözkirəsindən maif, əliəyrilikdən iflic, tamahdan kor olsun. 

Cavab gəlir: -Nə pisniyyət adamsan. Kimsələrin zəlilliyini istəyirsən. 

2656. İllər naşı bənna kimi zamanın sərt tufani qarşısında ömrümüzdən 

dözümsüz saray ucaldır. 

2657. Hər an özümə nəzarətim məni cızığa salıb. 

2658. 31 mart. Qəlbim şəffaf bir ümmandır; ictimai, bəşəri zülmlər, 

eybəcərliklər, haqsızlıqlar çaylar kimi axıb qəlbimin şəffaflığını çamura döndərir. 

2659. 1 aprel. Sırtığın qisməti arasındakı məsafə biraddımlıqdır. 

2660. Bəşərin, dünyanın eybəcərliklərini qəbul edə bilmədiyimdən ürəyimə 

salıb oranı zibilxanaya döndərmişəm.  

2661. 8 aprel. Şərəfli qocalıqdan adi cavanlıq gözəldir. 

2662. Başa düşə bilmirəm; dahi sənətkarlar niyə mədhiyyəçi olurlar? 

2663. Zavallıların xarici yardımını məzləyən (yeyən) zırpı həşarətlər, 

nifrətimdən sizə bol-bol göndərdiyim xumsu, zəkat, fitrə həmkarlarınız 

mənimsəmədən cəlib evinizə çatırmı? 

2664. 10 aprel. Qocalıq – ömrün xıltı. 

2665. Qocalıq – bədənin kirəcləşməsi.  

2666. 12 aprel. Günəş öz planetlərinin enerji mənbəidirsə, planetlər də Günəş 

enerjişinin təminatçılarıdır. 

2667. Şəkər nəm çəkən kimi, qəlbim də haqsızlıqdan nəm çəkir. 

2668. Özünüzə bənzər zamana yaradan gənclər, sabahkı nəslə əməllərinizdə 

daşıdığınız zamandan adamların necə olacağından çox rahatsızam. 

2669. Özünü paltarlı gölə milvuran usaq kimi, gözəl musiqi sədası qulağıma 

dəyən kimi əlimdə qələmi, gözümdən eynəyi, başımdan fikirləri çıxarıb 

musiqinin dərinliklərinə baş vururam.   

2670. “Niyə evlənmirsən?” sualı ilə tez-tez əzizləndik; evlənəndən ölənə qədər 

bu əzizlikdən məhrum olduq.  
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2671. Yumşaq materiala bənzər milləti polada çevirmək üçün; mütləq 

millətçilik suyu ilə cilalamaq lazımdır. 

2672. Şayiə dedi: – Doğrunun yeddi mənzillik yolunu bir addıma gedirəm. 

2673. 13 aprel. Yazılarım mənim tənqid və təriflərimdir. 

2674. Hamı həqiqət tələb edir. Hamı da həqiqəti tapdayır. 

2675. 14 aprel. Aman Allah, məhəbbətin oyununa bax, sevdiyim gözəl, bütün 

dünya gözəllərini gözümdən salıb. 

2676. 18 aprel. Gözəllık gəncliyə, pulluluq orta yaşlıya, şöhrət qocalığa yaraşıq 

verir. Hər üçü də hər şeyə gözəllik verir. 

2677. Həyat bəşəriyyətə çirkablı bataqlıqdır. Çirkaba bulaşmamaq üçün çətin 

keçilən düzlük, ədalət, insanlıq körpülərindən keçmək lazım gəlir. 

2678. 20 aprel. Pislik tamamən yaxşılıqdan məhrumdur. Yaxşılıq ifrat halda 

gözəllikdən məhrumdur. 

2679. 21 aprel. Qadağalardan həsrət doğur, həsrətdən məhəbbət. 

2680. 28 aprel. Əvvəl – həyat, son – ölüm deməkdir. 

2681. 2 may. Cənnət – dünyamızdan insanlara çatası ümidsiz və nisyə hədiyyə. 

2682. Vətən – iç yanğımız, əqidəmiz – şahsevərliyimiz, milliliyimiz – dil 

pəltəkliyimiz. 

2683. Vətənin bütövlüyü çağırışına hələ ki, kar, kor, lal olmuşuq. 

2684. 8 may. Mən yaşa görə keçmişdən keçmis boyda bapbalacayam, 

gələcəkdən xeyli böyüyəm. 

2685. 19 may. Gözəllik dedi: -Məndən qaçanları yazıq günə salıram. 

2686. 20 may. Keçmiş, təcrübə, çoxyaşlılıq – həyat dərsliyi. 

2687. Daxili eybəcərliyindən heç kim, xarici qüsurundan hər kəs əzab çəkir. 

2688. Məndə bir ovuc torpaq, bir zərrə Günəş, bir içim su, bir udum hava 

aparmaq möcüzəsi olsaydı, kainatın istənilən sonsuzluğunda yeni bir dünya 

yaradardım. 

2689. Əyri cəmiyyətdə düzlüyüm, halallığım bu altmış üç ildə bir dəfə də 

dadıma çatmadı. Təsəllim budur; brilliyant bəzən zibilliklərdə qarışıb itir. 

2690. Qarazurna şövqün zirvəsində büsat qurmuşdur. Onun çılğınlığını belə 

görən həmkarı Dəm ahəngdar, ahəstə səslə onu dözümlü olmağa dilə tuturdu. 

2691. Ağıl azlığının yükü ağır olur. 

2692. Arzular bir toxum kimi qəlbimizdə bitmir. O, həyat şitilidir, köçüb 

qəlbimizdə göyərir.  



128 

2693. 20 İyun. Gözəlliyinə aldanıb özündən xəbərsiz gözəl, xasiyyətlərinlə 

çürük meyvəyə tay olmusan. 

2694. 6 iyul. Bədbəxtlik paslanmış elə qıfıldır ki, heç bir səadət, xoşbəxtlik, 

bəxtəvərlik açarı düşməyib. 

2695. 20 iyul. İfrat sadəlik– itin, pişiyin, uzunqulağın ağnağına çevrimiş 

çəpərsiz bağ kimidir. 

2696. 21 iyul. İdrakın kəşfi olan Türkün “Səma rəqsi” planetlərin rəmzi, 

bəşəriyyətin fəlsəfi, dünyəvi, təkrarsız rəqsidir. 

2697. 27 iyul. Qənaət – yoxsulun güvənc yeri. 

2698. Yoxsulluq dedi: – İsrafçılığı Əzrail cildində görürəm. 

2699. Alçaqlıq deyinirdi: – Adım hallanmaqda, heç də xeyirxahlardan geri 

qalmıram. 

2700. Ax yarımçıqlar, ax sırtıqlar, gözə soxulmaqda utanan üzünüz olmadı. 

2701. 13 avqust. Pul həyat nərdivanıdır. Adamları miqdarına qədər ucaldır, 

miqdarına qədər alçaldır. 

2702. Bəşəriyyət yaranandan kimsə yazılmış taleyini dəyişdirə bilmədi. 

2703. 20 avqust. Dünya dilləri arasında ən mürəkkəbi nadanlığın, ən ağırı 

xəyanətin, ən çeviki yaltaqlığın, ən barsızı yalanın dilidir. 

2704. YALtaq, YALançı, sizin kökünüzü “YAL” hüceyrəsi təşkil edir. 

2705. Nadanlığın, xəyanətin, yaltaqlığın, xəsisliyin...dili; xeyirxahlıq, səxavətli, 

vicdan, insanlıq dilinin qatı düşmənləridir. 

2706. 21 avqust. Şöhrət dedi: – Unutmayın ki, bir ayağım çərtməkdədir. 

Harınlıq ondan soruşdu: – Bu mənə də aiddirmi?  

2707. 25 avqust. Ailə dedi: – Çox günahlar məndədir. 

2708. 26 avqust. Xaraba kəndin kalavasında ucalan çinara bənzər; sevgi 

xarabalığında yaşlı-qurulu çinar timsallı məhəbbətim. 

2709. 31 avqust. Ömrümüz kösöy kimi həyat tonqalında yanır. Günlər gündəki 

fəaliyyətimiz alovumuz, göz yaşları tüstümüz, ötən günlər külümüzdür. 

2710. Şeytan, “dost” cildindən çıxmadın ki, vaxtında kimliyini tanıyaq. 

2711. Zora həqiqəti qandırsa, ancaq zor qandıracaq. 

2712. Həqiqətin xeyirxahlığı bir tərəflidir. 

2713. 5 sentyabr. Xalq da metal kimi haldan-hala düşür. Haqsızlıq zamanada 

xalq əyilir, ədalət gördükdə düzəlir.  

2714. 6 sentyabr. Gecələr – gündüzlər arasında arakəsmələr. 

2715. Sübh çağı – qarma-qarışıqlı dünyamızın nəfəsliyi (fortuçkası). 
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2716. Dünən – zamanın zirzəmisi, bu gün toy evi, sabah içəri evidir. 

2717. Pislik özünü hamıya qandırır, bu, yaxşılığın əlindən gəlmir. 

2718. Yekəxanalıq – yekəxananın özü ilə adamlar arasında çəkdiyi hasar. 

2719. 11 sentyabr. Zəif dövlətin dərdi, güclü dövlətin tamahı böyük olar. 

2720. 14 sentyabr. Çiyinlər üzərinə qalxan tabut-evim dünyanın göydələn 

qüllələrindən uca olacaq. 

2721. Haqq, ədalət axtarışlarım taleyimin əlindədir. Bu sarıdan onun da əlləri 

həmişə boş olub. 

2722. Musiqilərimizi, abidələrimizi, yerlərimizi – hər şeyimizi oğurlayıb 

özlərinə çıxan ermənilər, Allaha min şükür ki, siz dilənçiləri həmişə bizə möhtac 

eləyib. 

2723. Dadı qaçırılmış dünyanın uşaqlıq dünyasının şirinliyini qaytar özümüzə, 

ey bəşəriyyət! 

2724. 21 sentyabr. Ey gözəlim, ömrümüzün qışında kaş səni belə 

görməyəydim. Gözəlliyinlə kainat gözəlliyinin ağır tərəfinin pərsəngi idin. 

2725. Yoxluq, sənin yoxluğun varlıqlardan daha dəyərli, daha qussəlidir. 

2726. Şəxsiyyətsiz cılız sənətkarlar böyük sənətə xələl gətirirlər. 

2727. Eybəcər quruluşun, murdar zamananın ağır zərbələr yağmuruna tab 

gətirən əxlaqımı döyüş rinqində nə nokdauna, nə də nokauta sala bilmədi. 

2728. 22 sentyabr. Qəlbim yanan tonqaldır. Bu tonqalın yanacağını 

cəmiyyətin, zamananın eybəcərlikləri təmin edir. 

2729. 23 sentyabr. Canımı aramsız yeyən zalım ac ağrılarımla, südsüz döşlərini 

dümsükləyən ac körpəsini doyura bilməyən yazıq ananın günündəyəm. 

2730. 30 sentyabr. Hadisələrlə ömrümüzü xatırlaya bilirik. Deməli, hadisələr 

ömrümüzün xatirələr kitabıdır. 

2731. Özümüzü hadisələrdə tanıyırıq. 

2732. 1 oktyabr. Mənə bir yol göstərə bilərsinizmi? Arzulara, zirvələrə gedən 

yollar hamar və düz olsun. 

2733. Yaxşı yaşamaq eşqində qovrulduq.  

2734. 7 oktyabr. Uşaq anasız, kişi arvadsız yetimdir. 

2735. 10 oktyabr. “Yeri görünür” ifadəsi, sən xiffət məkanısan. 

2736. 14 oktyabr. Tərif yaltaqların dilində, böhtan yaltaqların dilində, yaxası 

quldurların əlində – xəstəliyi sağalmaz Vətən. 

2737. 16 oktyabr. Ömür alqı-satqısı – şirinliyimizi gözəlliyə, gözəlliyimizi halsız 

qocalığa dəyişən insan əlacsızlığı. 
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2738. Şirin xatirələr gözəl günlərin adgününü qeyd etməyimiz; acı xatirələr 

əzablı günlərə saxlanılan yasdır. 

2739. Qorxaqlıq dedi: – Köləlik başısalamatlığın ən asan yolu.  

2740. Ehtiyac dedi: – Şükür Allahıma, Allahım mənə yağlı, şirin dil verıb başımı 

saxlayıram. 

2741. 18 oktyabr. Böhtan – həqiqətin dilinə basılmış köz. 

2742. Yaltaq, ağzından qopan köpüklü tərifin tüpürcək kimi həqiqətin üzünə 

dağılır. 

2743. Qaydasız cəmiyyət– əqrəbsiz saat. 

2744. Qayda – cəmiyyətin nizamı, fərdlər onun əsgəridir. 

2745. 19 oktyabr. Doğma dilini qoyub yad dildə danışmağınla fəxr edən adam, 

sən millətin bic oğulluğusan. 

2746. Doğma dilini bilmək istəməyən, bu, alçağın öz millətinə nifrət sifarişidır. 

2747. Sol əlimin yarıtmazlığından elə bilirəm sağ əlim güney, sol əlim quzeydir. 

2748. Cümə axşamı dedi: – İnsanlar, niyə məni gündüzümdən ayırırsınız? Bəs 

gündüzüm? 

2749. 27 noyabr.  Təsəlli dedi: – Həqiqətin ölümünə dözün. Nə vaxtsa ədalət 

dirilib onun başdaşında həqiqətin adını yazar. 

2750. Qoyundan fərqlənmək istəmirsənsə, ömrün boyu bir kitab da oxuma. 

2751. 6 dekabr. Qoyun oldun adamlardan uzaq ol, adamsansa, qoyunların 

arasında yaşama.  

2752. Türkün dünya qapazından xilası, onun TURAN yaratmasından başlayır. 

2753. 8 dekabr. Həqiqət axtarışlarım – çovğunlu, dumanlı gecədə gurumluq, 

bələdsiz meşədə qəribin azması. 

2754. Kimi dil, Vətən, millət sevgisinə cağırıramsa lağla, gülüşlə qarşılanıram. 

Düşünürəm, bəlkə quraqlıq qum səhrasına atılmış puç toxumam. 

2755. 13 dekabr. Min bir qılığı ilə bəşəriyyəti yolundan azdıran iblisin xofundan 

şübhəm artır; yəqin min bir hiyləli iblis qadınları hamilə etdiyindəndir ki, Yer 

üzündə şeytanlar artıb-törəyib. 

2756. 14 dekabr. Müdrik qocadan soruşdular: – Qanmazlıq nə olan şeydir?  

 Cavab: – Qocalıqdan xəbərsiz cavanlıq. 

2757. 24 dekabr. Gələn nəsillərə dil, Vətən, millət dərdi çəkməyi əbədilik 

əmanət tapşırıram.  
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2758. 11 yanvar. Rep musiqimiz – musiqinin robort yerişi və dil pəltəkliyi. 

2759. Böhtan – ermənilərin kluoun sifəti. 

2760.  20 yanvar. Kölənin haqqa qəhmər dili laldır. 

2761. Nəticə doğduğu səbəbi nadan adlandırdı. 

2762. Azərbaycan dünyası – Kirdən bəri qisasımız durur. 

2763. 22 yanvar. Zəif dedi: – Bu günə qalmağımın səbəbi zəifliyimdir. 

2764. Varlıq dedi: – Əks cisimlərin sevgisindən yarandım. Mən bunların 

sevgisində əbədiləşdim. 

2765. 25 yanvar. Dahilərlə bağlı keçmişimiz bizimdir, bizə əzizdir. 

2766. Tale selində axar bir yarpağa bənzərimiz var. 

2767. Bəşəriyyətlə yaşıd olan qarıyıb-qartımıs ölüm hər gerçəyə keçəndə təzə 

və cavan görünür. 

2768. Həqiqət özünü Allaha oxşatdığından yer üzündən itib. 

2769. 30 yanvar. Pul – insanı həyat zillətindən qurtaran narkoz. 

2770. Çiskinə bənzər kütlə, göydən düşmüş meteorit timsallı dahilər. 

2771. Allah Türk nəhəngliyinin qarşısında erməni adlı həşarat da var etməliydi. 

2772. 9 fevral. Kövrəklik qocalığın qızıl tacı, göz yaşı əsası. 

2773. Kövrəklik və göz yaşları qocalığın gəncliyinə bağladığı çələng. 

2774. Qocalığın kövrəklik və göz yaşları ölmüş gəncliyinə bağladığı əklildir. 

2775. Uzun illər əzablı ağrılar sınağında Allah məni dözümlü və güclü 

yaratdığına görə, əlbəttə, səxavətinə üçün fəxr etməyə haqlıdır.  

2776. 13 fevral. Xəyalım hər dəfə gəncliyimi yadıma salmaqla, qovurub 

qocalığımın cızlığını çıxarır. 

2777. Bəşəriyyət dillərə, dinlərə, millətlərə, dövlətlərə bölünməklə özlərinə 

müharıbələr kəşf etdi. 

2778. Dünya yaranandan böyüklər, güclülər gücsüzlərə ağır yük olub. 

2779. Köhnə şüuru təzələmək cəhdi – bu nə calaq götürəndir, nə yamaq. 

2780. Qızarmış tavaya soyuq su tökürəm; elə vahımə, şivən qoparır ki, elə 

bilirəm ərəsəti-məhşər qopub. 

2781. 15 fevral. Cırtdan işıq tərəfə getdi, divə rast gəldi. Mən də halallıq yolunu 

getdim əzazil poliartrit divinə rast gəldim. 
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2782. 17 fevral. Nadan dedi: – Nadanlığım cəmiyyətə əxlaqın nə qədər dəyərli, 

nə qədər vacib olduğunu yaxşıca başa salır.  

2783. Qərb Şərqin davamı, Cənub-Şimal bir-birinin inkarı. 

2784. 18 fevral. Gəncliyimizdə başa düşmədiyimizi ahıllığa saxladıq. 

2785. 28 fevral. Ədalətsiz ölkələr – iblislərin artıb-çoxaldığı məkanlar. 

2786. Yazıq dərddə yanan şairlər, min illərlə çağırışlarınız Şah İsmayılın bir 

qılıncına dəymədi. 

2787. 29 fevral. inadla dedi: –Yer günəş ətrafında dörd ilə fırlanır. 

2788. 29 fevral. dedi: – Bu qadınlar niyə dörd ildən bir doğurlar?! 

2789. Fevral dedi: – Mən ayların liliputuyam. 

2790. 1 mart. Mərdi qova-qova namərdlər mərdin xeyirxahlığından, 

yaxşılığından məhrum oldular. 

2791. 4 mart. Avamlığın bir, bicliyin min üzü var. 

2792. Yalan dedi: – Yalan ayaq tutar yeriməz deyənlər, ayaq tuta bilməsəydim, 

mən də düzlər kimi düzdə qalardım. 

2793. Allahın sənə olan münasibətini bilmək istəyirsənsə, bəxtinə nəzər sal. 

2794. Ah, rahıb və rahibələrə çevrilən qərblilər, indi də eynicinslilərin nigah 

əməllərinizlə əxlaqsızlığın zirvəsinə ucaldınız. 

2795. 6 mart. Pislik yaxşılığa: -Hunərin varsa, mənim kimi əsrlərlə, nəsillərlə 

yaddaşlarda yaşa görüm. 

2796. 28 mart. Odu Allah bilən Zərdüşt küllü-yaranışın varlığına səbəbkar 

GÜNƏŞİ rəmz kimi kainat enerjisini nəzərdə tuturdu.  

2797. 30 mart. Əstafürullah, çörəkdən doyuram, sudan doyuram; muğamat-

dan doymuram. 

2798. Cəhənnəmdə muğamat sədası qulaqlarıma aramsz çatsaydı, bu halımla 

yerimi cənnətə dəyişməzdim. 

2799. Ədalət olan ölkədə vətənin qapısı içəri, ədalət olmayanda xaricə açılır. 

2800. -Vətən haradan başlayır? - deyənlər; Vətən hökmdarlardan başlayır. 

2801. 1 may. “Mənsuriyyə” oxuyan bir uşağın təsirindən əmanət sözüm: – 

Zərif şüşəyə bənzər Vətənin gələcəyi sizin kimilərin çiyinlərində ucalacaq. Şüşə 

düşüb sınmasın deyə çiyinlərinizin ağrılarına mətanətlə dözməlisiniz. 

2802. Sizə möhtac olduğum orqanlar, yaşımdan istifadə edərək üzümə 

durmağa başlamısınız. 

2803. 21 may. Səbrsizlik, tamah, şəhvət – şeytan xidmətçisi. 
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2804. 4 iyun. Əlifba dəyişməkdə, Vətənin pay-püşkündə, milli adımızı tapa 

bılməməkdə dünyanın ən ləkəli millətiyik. 

2805. 12 iyun. Pul Allahdan başqa hər şeydir. Hətta adamı Əzrailə da çevirir. 

2806. “Rəhmətlik!” meyvə ağacı deyil ki, 4-5 ilə barını dərəsən, O, ömür boyu 

xeyirxahlıq xidmətinin son barıdır. 

2807. 13 iyun. Güclünün zülmü təriflənir, zəifin xeyirxahlığı lağa qoyulur. 

2808. 13 iyul. Bəşəri eybəcərliklər, haqsızlıqlar qəlbimə quşbaşı qar kimi yağır. 

Nə yaxşı ki, qəlbimin dünyəvi məhəbbəti qoymur bu qar buz bağlasın. 

2809. Özünün böyük yaxşılığını qanmayan, başqaşının qarşılıqlı kiçik yaxşılığı 

qarşısında borclu qalar. 

2810. 28 iyul. Cənnət, cəhənnəmin hansında muğamat, saz musiqisi varsa, 

Allah qismətimə oranı yazsın.    

2811. Saz dedi: – Yenə istedadın əlinə düşdüm, od vurub ahımı göyə 

sovuracaq. 

2812. 24 avqust. Əslində, yaxşılığa yaxşılıq, yamanlığa yamanlıq –hər iki halda, 

nər kişinin işidir. 

2813. İnsanlara məhəbbətimin çoxluğu mənə baha başa gəlir. Təbiətə 

məhəbbətimin çoxluğu həddini aşsa da, yenə ona borclu qalıram. 

2814. Tənbəlin bəhanəsi hər an dilinin ucundadır. 

2815. Çörəyimin duzu yoxdur, – deyənlər, qolumun gücü yoxdur deyin. 

2816. 21 sentyabr. İstedadsız işçi yaltaq və üzlü olar. 

2817. 29 sentyabr. Tufanlı dənizin təlatümlü, qəzəbli dalğaları sahildə ölür. 

2818. 6 oktyabr. Tərif – yaltaqların çörək ağacı. 

2819. Bu 80 ildə şeytanlara, iblislərə adamlar o qədər təriflər söylədilər ki, 

“Tərif şeytan dilidir” tapıntımı kəşf etdim. 

2820. Bu qədər eybəcərliklərdən sonra, yaxşı ki, hisslərimi, əsəbilərimi 

təmizləyib salavatlayan gözəl musiqiyə rast gəldim. 

2821. 17 oktyabr. Yüz illərlə öz əlimizlə başımıza gətirilən bəlaları və yaltaqları 

görəndən sonra kimsənin ipinə odun yığmalı deyil. 

2822. 25 oktyabr. Ölüm yolumuz yaş məsafəsi ilə müxtəlif ölçülü, zamanca bir 

günə möhtacıq. 

2823. 9 noyabr.  Doğma, isti ata evi ərgən qızları üşüdür. 

2824. 15 noyabr.  Həyat –yaşamaq yanğısı. 

2825. 17 noyabr.  Zalımın zülmü, həqiqətin yanğılı sükutu, acizin lallığı bəşərin 

əbədi dərdi olaraq qalacaq. 
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2826. 14 dekabr. Dünya elə bir tünd şərabdır ki, içib ömürlük sərməst oluruq. 

2827. Ədalətin zəfəri zorun taxtdan düşməsindən asılıdır. 

2828. Varlıq, oxşarlıqlar törəmələr məcmuudur. 

2829. Omonimlik dil kasıblığı, dil xəzinəmizi sinonimlərlə zənginləşdirmək 

möhtacındayıq. 

2830. Milli dərdimizi kimə açdım boş quyu qədər də əksi-səda duymadım. 

2831. Güclü dövlətin cırtdan padşahı da böyük görünür.   

2832. Bəxtli adam əclafa da şirin gəlir.  

2833. 17 dekabr. Hiylə – düzün bacarmadığı iş.  

2834. Yüz illər boyu yadların, düşmənlərin heykəlləri ilə zibilləşən, yazıq 

Azərbaycanım!  

2835. Fitnə – mübarizənin kəsə və itkisiz qələbəsi. 

2836. Fəsad – qələbənin yüzdə doxsan doqquz nisbindədir. 

2837. Dişlər ağızın dadıdır. 

2838. Mədənin toxluğu ağzın tamını qaçırır. 

2839. Gənclər arxadan gələn böyük dalğadır, Qocalar, bu dalğanı ağılla 

qarşılayın ki, nüfuzunuzu selə verməyəsiniz.  

2840. 27 dekabr. Gözütoxluq – adamın az ruzu hörüyündə bağlanması. 

2841. Sözüqırmızı cavab – həqiqətin təps silləsi. 

2842. Qırmızılıq – həqiqətin şahidliyi. 

2843. 29 dekabr. Yaxşılıq həmişə pisliyə uduzub. 
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2844. 1 yanvar. Xasiyyətlər – xoşbəxtliyin, bədbəxtliyin təməl daşı. 

2845. İndiki cəmiyyətdə halal, əsl insana rast gəlmək qumlu səhrada ağac 

kölgəsinə rast gəlmək kimi bir xoşbəxtlikdir.  

2846.  Mənim zəifliyim üzsüzlüyüm, qəlbiyumşaqlığım, həqiqətpərəstliyim, 

halallığım olmaqla, zəifliyim həm də taleyimdir. 

2847. Ey gözəllər, cavanlar, insafsız qocalıq sizin bu büsatınıza toy tutacaq.  

2848. Bəxtin tülkülüyünə bax, yazıq günə saldığını gör nə şöhrətə qaldırıb. 

2849. 3 yanvar. Çirkin, eybəcər, şikəst Qvazimodanın məhəbbət gücü – tale 

eybəcərliyinin fəsadları. 

2850. 6 yanvar. Dünyanın dərki – ömrün təlatümdə çarpışması. 



135 

2851. Hindistanlılar türklərə təkcə Tac-Mahalı ilə minnətdar olmalıdılar. 

2852. Yaşımın bu zirvəsindən uşaqlıq ömrümün boxçası bomboş, gəncliyimin 

boxçası zəhmət, həvəs, həyat sevgisi, yaşamaq mübarizələriylə dolu; qocalığın 

ömür boxçası qüsur, ağrı, niskil, xiffət cındırlarıyla dopdolu görünür. 

2853. 18 Yanvar. Ən böyük zalımlıq, alçaqlıq, zülümlər adi adamların işi deyil. 

Bunlar nəhənglərin bacarığıdır.   

2854. 19 yanvar. Üzü məğlubiyyətə doğru gedən xalqın yaddaşı olmaz. 

2855. İmperiya – ölkələrdən, millətlərin qanından doymayan dilənçi.  

2856. 22 yanvar. Həqiqət gec də olsa qalib gəlir, – deyənlər, belə qalibiyyət 

həqiqətin topuğuna dəyən daldan atılan daş deyilmi?  

2857. 9 fevral. Zaman – axar çay, kainat bu çayın adası. 

2858. Qaranlıq dünyam nurlansın deyə sağlığımda kitablarımdan yanar şam 

düzəldirəm. 

2859. Bəşəri eybəcərliklərdən çatlayan bağrımı dünya gözəllikləri ilə 

yamayıram. 

2860. Deyirəm bəlkə haqq, ədalət cin kimi gözə görünmədiyindən, yoxsa şəffaf 

olduğundan görünməz olub? 

2861. “Vəhdətlərin mübarizə qanunu” – bax odur ki, simasizların simasız 

mübarizələri yal bolluğu yaradır. 

2862. 15 fevral. Sevincimdən, kədərimdən hava termometrinə bənzərim var. 

Bəşər bəlalarının acısından, milliliyimizin ağrılı-acılı taleyindən qəlbim civə kimi 

həmişə sıfırdan xeyli aşağıda dayanıb. 

2863. Dil – ağlın səsli ifadəsi, fikrin səslərə çevrilməsi. 

2864. Düzlük yaranandan elə mikroskopik incəliklə doğulub ki, bəşəriyyət var 

olandan o incəliyi qoruya bilmir. 

2865. 21 fevral. Bəşəriyyət Yerin; millətlər ölkələrin sakinləri. 

2866. Bəşəriyyət zamanla həmahəngdir. 

2867. Yenilik dedi: – Məni yad bilsələr də, həmişə təzə görünürəm. 

2868. Dillərə, dinlərə, irqlərə bölünən millətlər layiq olduğu bəlalara görə 

bəşəriyyət deyildir. Bəşəriyyət millətlər içində əriyib itib. 

2869. Həmişəlik şəffaflığını itirmis bəşəriyyət bulanıq okeandır. 

2870. “Dəmiri isti-isti döyərlər”, – deyənlər, fikri isti-isti yox, soyudub deyərlər. 

2871. İnsanlığımın bəzən orta həddi itirməsi pislərin, yamanların 

ucbatındandır. 

2872. Qovula-qovula namərd olan mərdlər, əhsən namərdlərlə mübarizənizə.  
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2873. Ömürlük xəstələr, yoxsullar – taleyin lənətini qazanmışlar. 

2874. 26 fevral. Varlılıq şöhrətin zəmanətidir. 

2875. 27 fevral. Xocalı soyqırımı – milli namərdliyimiz, milli satqınlığımız. 

2876. Qələmimlə millətimin şöhrətini dünyada ucaltmaq arzusunda ikən, 

millətim bunun əvəzində məni çiyinlərində ucaltmaq istəyində olduğunu 

duyuram. 

2877. Simfoniya – bəlkə musiqinin fəlsəfi çalarıdır, 

2878. Aqşin Əlizadənin “Beşinci simfoniya”sını dinlədikdə səmada çaxnaşan 

topa qara buludların kişnərtisinin məntiqi davamı kimi duydum. 

2879. 10 mart. Yaradıcılığım, poeziyam qəlbimin tumurcuqlamış dərdi, kədəri, 

əzabı, sevinci, həyəcanı, duyğusu, heyrətidir... 

2880. 11 mart. İnfarkt ola biləcəyim səbəbdən əjdaha həkimlərin div Əzraillə 

dartışmasından canavar ağzından salınmış leşə bənzərim var. Canavar Əzrail da 

həkimlərin əlindən mən leşi qapıb qaçmaq fürsətiylə dövrəmdə hərlənir.  

2881. 14 mart. İnfarkt Olimpinə yürüş götürən ürəyimin dabanları altında 

xırçımlanan əngim, AZIX mağarasında daşlaşmış insan çənəsinin mənimki 

olduğuna şübhə yerim qalmadı. 

2882. Cərrah stolundayam. Ekranda ürəyimin tac damarına yeridilən mili gör-

dükdə, mənə elə gəldi ki, usta tutulmuş borunu qurdalayır. Düşündüm ki, ürəyi-

min min illərin dil, Vətən, məhəbbət arxivinə çevrilməsindən xəbəri olmayan 

işçilərin əlindən xəta çıxsa, bu müqəddəs arxivdən əsər-əlamət qalmayacaq. 

2883. Mən, mənim, mənə – budur millətimin dövlətçiliyi, millətçiliyi, 

mübarizəsi. 

2884. Vəhşi pələngi yaxşılıq toruna salıb əhliləşdirmək nəticəsizliyi. 

2885. 20 aprel. Gənclik və sağlamlıq – ömrün qızıl dövrü. 

2886. Bu çirkli bəşəriyyət yaranandan Mirzə Cəlillər, Sabir kimilərin qələmləri 

ilə suya çəkilsələr də təmizlənmədi ki, təmizlənmədi... 

2887. 6 may. Kasıblıq dedi: -Yayındığım məclislərdən bəhanəmi xəcalətlə pul 

əvəzinə xərcləyirəm. 

2888. 13 may. Ağlımızın yaxası çox vaxt hisslərimizin əlində cırılır. 

2889. 1 iyun. Ağrının, dərdin içində dünyam dərdli görünür. 

2890. 4 İyun. Günlər yaşımızı artırdığı halda, ömrümüzü gödəldir.  

2891. Hər gün bir gün qazanıb, birinı də itiririk. Bu qazancdan bizə yalnız bircə 

ömür qalır. 

2892. Bu dünyaya toxum kimi səpildik, şitil kimi göyərdik, ağac kimi kəsildik. 
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2893. 16 iyun. Yaşı bilinməyən bəşəriyyət, əqidənlə əbədi bulanıqsan.  

2894. Fürsət həmişə üzügülər olub.  

2895. Şərait – bəxtin dirçəldiyi yer.   

2896. 24 iyun. Ağrılı, acılı, niskilli, ölümlü, xiffətli ömrümüzlə dünyanın 

şirinliyinə girov olmuşuq. 

2897. Həyat eşqi bəşər sayda ziddiyyətli fərdlərdən çamurlu bəşəriyyət 

yaratdı. 

2898. 27 iyun. Körpələr – bəşəriyyətin təbəssümü.  

2899. Gənclər – bəşəriyyətin gücü, gözəlliyi, qüruru. 

2900. Qocalıq – bəşəriyyətin müdrikliyi, yorğunluğu. 

2901. Millətimin işləri o qədər dolaşıqdır ki, nahaq haqq kimi müqəddəsləşib. 

2902. Vətənimə, dilimə, millətimə dərin sevgimdən bəzən millətin adına acı 

sözlər işlətməklə qəbahət qazanıb günaha batıram. Bəlkə millət mənim 

günahımı, qəbahətimi bu sevgilərımə bağışlaya. 

2903. Pul rişxənd edərək deyinir: – Bəşəriyyəti yaxşıca barmağıma dolamışam. 

2904. 11 iyul. Məhəbbətlə gözəllik qoşa doğulub. 

2905. 18 iyul. İstedad zirvədən əyilib məşqin, zəhmətin qarşısında baş əydi. 

2906. Xəstə qocalıq – canın əcəllə müharibəsi. Bu müharibədə can yeni-yeni 

məğlubiyyətlərə məruz qalir. 

2907. Məğlubiyyət dedi: – Dünyanın bahadırları, sərkərdələri ölümdən 

qorxmayıblar ki, məndən qorxublar. 

2908. 23 iyul. Gözəlliklər xüsüsi isimlər kimi qəlbimin başında böyük və qızılı 

həriflərlə yazılmış kainat möcüzələridir. 

2909. Gözəlliklərin yeri şahların qızıltaxtı kimi daima yuxarı başda qurulub. 

2910. 10 avqust. Qocalıq – gəncliyin gözəlliklərini, təravətini, gücünü, həvəsini 

yuyub aparan gur daşqın. 

2911. Alçaqlıqlar bəşəriyyətin əxlaq xəzinəsinin keyfiyyətsizliyini üzə çıxaran 

təftiş aktıdır. 

2912. Öz gözündə tiri görməyən, xalqın gözündə qılı seçən hökmdarlar 

məharəti. 

2913. Gecənin hökmündən ehtişam Günəşin qürubda boğularkən öləziməsinə, 

gündüzün edam olunmasına hər axşam tamaşamla bu sehirli aləmin 

möcüzəsinə yas saxlayıram. 

2914. 11 avqust. Qürub çağı – Gündüzün edam olunduğu yer. 

2915. Qürub yeri – gündüzlə gecənin öpüş yeri. 
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2916. 31 avqust. Hər kəs xasiyyətcə sirli, oxunmamış kitabdır. İllərlə, ömürlük 

təmasda olsaq da, biz ancaq bu kitabın mündərəcatından xəbərdar oluruq. 

2917. 5 sentyabr. 20 illik xəstəliyim Əli adımın sonuna “l” əlavə etməklə 

məndən birinci qrup əlil düzəltdi. 

2918. 11 sentyabr. Dəyərli işini qədərincə təriflədim. Mənə macal verməyib 

sözümün arasına tez-tez girib özünü çox öydün. Unutdun ki, dadlı tərifinin 

duzunu artırıb qırduz etdiyindən hamı ikrah, məni də peşman oldum.  

2919. Bələdsiz yolçular kor kimi olurlar. Yaxşı ki, yollar onlara bələdçilik edir. 

2920. Nifrətin barmağı hər vaxt qəzəbin tətiyindədir. 

2921. Qocaman tarzən Firudin Əkbərovun ifasında “Xarici segah”ı dinləyirəm. 

Mənə elə gəldi ki, Allah muğamat dünyanı zümzüməsi ilə yaratdığından toylu-

yaslı, olumlu-ölümlü dünyamızın dadını artıqlaması ilə şipşirin edib. 

2922. Ermənistana səfər zamanı erməni müxbirinin “Cənubu Azərbaycanın 

Şimali Azərbaycana birləşdirilməsinə münasibətiniz” sualina– “İran tarixinin ən 

gülünc zarafatı”,– deyən milliyyətcə türk, əqidəcə qatı farsçı olan İran prezidenti 

Məhəmməd Hatəminin 55 milyon Türk (Azərbaycan) millətinin ünvanına 

səslənən təhqir, ağzına sıxılan güllə deyil, bəs nədir?  

2923. 16 sentyabr. Allahın varlığı kainatın varlığıdır. O, haqdır və qəlbimizdə 

haqq şəklindədir. Haqqı danmaq qəlbindəki Allahına xəyanətdir. 

2924. Həqiqəti görmək filosofluqdur, ədalətli olmaq isə insanlıqdır. 

2925. Həqiqət keyfiyyət və mahiyyətdir, ədalət əməldir. 

2926. Haqsızlıq gücə, haqq ədalətə güvənir. 

2927. Ədalət haqqın şahididir. Haqq öz şahidi ilə qalib gələ bilər. 

2928. Haqqın can şüşəsi ədalətdir. 

2929. 18 sentyabr. Zarafat – həqiqətin eyham dili. 

2930. 21 sentyabr. Utancaqlığım – həmişəlik məğlubiyyətim, inadcıllığım – 

qələbələrim bununla bağlıdır. 

2931. Barmaqlar, siz qolların məhsuldar budaqlarısız. 

2932. 25 sentyabr. Hiss edəndə ki, Vətənimə, dilimə, millətimə iynə ucu qədər 

xeyirim dəyir, sevincim bütöv Azərbaycana, zamana sığmır. 

2933. Kralın hökmüylə haqsız cəzalandırılan Kvazimodanın məşəqqətli 

səhnəsinə bənzər; düşmən erməni generalın Bakıya gəlməsinə etiraz etdiyinə 

görə dörd il haqsız iş alan birinci qrup Qarabağ əlili Firudin Məmmədov yaşamı. 

2934. 26 sentyabr. Reallıq – Yerin əzabkeş sakini, xəyal – göylər mələyi. 
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2935. Atam milyarder olsaydı, bu milyonlarla özümü dünyanı ömrü boyu 

gəzən səyyah adlandırardım. 

2936. Musiqi, incəsənət, elm, maarif, ədəbiyyat, qanunlar, cəzalar, həyat eşqi, 

gözəlliyi, dünya, ömür şirinliyi çürük cəmiyyəti, bəşəriyyətı sağalda bilməmək 

imkansızlığı. 

2937. 28 sentyabr. Bütün millətlərin ədəbi və musiqi folklorları milli folklorum 

kimi mənə əziz və müqəddəsdir. 

2938. Dünya folkloru bəşəriyyətin ən zəngin və əvəzolunmaz xəzinəsidir. 

2939. Dövlətlərin bir-birinə düşmənçiliyinə görə hər bir millətə, bəşəriyyətə 

olan qəzəbimə hüsn-rəğbət bəsləyirəm.   

2940. 2940 –cı deyimimi yazıram. Mənə elə gəldi ki, anadan olmağımın 1000 

illik yubiley ilimdir. 

2941. 27 oktyabr. Xalqdan uzaq olsun; coşqun sel qabağına qatıb gətirdiyi iri 

şaxəli kötük bəndə ilişib kəndi selə qərq etdi. 

2942. Bəşəri haqsızlıqlar qəlbimə yükləndikcə içim göynəyir. Göynəyən qəlbim 

yazıqların sığınacaq yeri olduğundan özümdə toxtaqlıq tapıram. 

2943. Ehtiyacda bütün insani keyfiyyətləri sındırmaq hərisliyi var. 

2944. Həyat əbədi olaraq insanları sındırmaq yarışındadır. 

2945. 2 noyabr.  “Vətən haradan başlayir!” sualının yanlış cavablarına min 

illərin nəticəsinin gerçək cavabı: -Vətən nə məndən, nə səndən, nə xalqdan 

başlayır. Vətən onu idarə edən fərli, fərsiz hökmdarlardan başlayır. 

2946. 4 noyabr.  Gözəllərin hənirtisini alan kimi heyranlığımın dəliliyi zilə qalxır. 

Dəliliyimi gizlətmək üçün boynunu burub səsini içində sızladıram.  

2947. Asanlıqla qiymətli deyimlər şəklinə düşməyən fikirlərimi düşüncə 

kürəsində dönə-dönə yumşaldıb, ağıl zindanında inci şəklinə salana qədər 

üzərində işləyirəm. 

2948. 6 noyabr.  Tale yaradıcılıq şöhrətimi mənim yoxluğuma yazıb. 

2949. Tərif – ruhumuzun massajı. 

2950. Gələcək, adımdan postament kimi istifadə edərək üzərində şöhrət 

heykəli ucaldacaq. 

2951. 7 noyabr.  Millətim, Vətəni Qocalar Evinə atmış vətən “övladlarıyıq”. 

2952. 15 noyabr.  Ərafat dağına dırmaşıb şetyana daş atan zəvvarlar, 

ölkənizdəki əsl şeytanları daşlamalı halda, tərifləyirsiniz? Baş əyirsiniz?! 
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2953. 17 noyabr.  Muğamat – musiqi dünyamızın fəlsəfi düşüncəsi, 

duyğularımızın məntiqi ifadəsi, musiqi tənliyinin triqonometrik düsturu, ifa 

yarışının olimpiadası, yaradıcılıq sirri. 

2954. 19 noyabr.  Heç kəs ömrünün qısalığından gileylənməsin. Çünki heç 

kəsin ömrü mənzil yolundan qısa deyil. 

2955. 26 noyabr.  Qocalıq – gənclik sarayının kalafası. 

2956. 30 noyabr.  Sübh – gecə şəbnəmi. 

          

2005 
 

2957. 16 yanvar. Qudurğana yoxsulluq, xeyirxaha dövlətli olmaq arzularım. 

2958. Sevib-sevilmək bal dadır, sevib-sevilməməyin dadı şirinlə acının qarışığı. 

2959. 19 fevral. Xatirə– keçmişimizi tor görən gözümüz.   

2960. 21 fevral. Vətəni bürüyən alçaqların arxasınca deyilən söyüşlərimizdən 

gübrə, tüpürcəklərimizdən yağış kimi bəhrələnən bu simasızlar kök ataraq 

Vətənimizi bütünlüklə qanqallığa döndərdilər.  

2961. Vətəndə ədalətin varlığı, yoxluğu millətin güzgüsüdür. 

2962. 17 mart. Qəlbi kindən kirəc bağlamışın gülər üzü olmaz. 

2963. Üzüyola xalqdan qorxuram, 

2964. 14 aprel. Ədalətli quruluş ən kamil tərbiyəçidir. 

2965. Cəmiyyət əxlaqlar toplumudur. 

2966. 21 aprel. Türk-Turan havalı yanğımı söndürmək üçün ulu Tanrım mənə 

fürsət vermədi ki, Türk dünyasını zamanın çirkablarından qızıl dövrünə çıxarıb 

bəşəriyyətə təbərrik kimi hədiyyə edəm. 

2967. Bəşəriyyətin ağzını suladan Cənnət, özünü Cəhənnəmə tay tutma ha. Va-

himəli Cəhənnəm müsəlman aləmini haramlıqdan, zalımlıqdan az da olsa, çə-

kindirir. Səndən çox Cəhənnəm dadımıza yetir. Belə ki, haqqımızı yeyənlərə 

“Əşi, cəhənnəmə ki!” deyib kinimizi, qəzəbimizi söndürüb təsəlli tapırıq. 

2968. Bu gün qəzəbimi saat 14-ə qədər “Cəhənnəmə ki !” deməklə özümə 

yaxşıca təsəlli vermişəm. 

2969. 13 may. Sevinc – adamı havalandıran qanad. 

2970. 31 may. Yaltaq, yal sarıdan həmişə bəxtin gətirir. 

2971. Əgər mələklər də bir yalan, bir böhtan işlədərlərsə, iblisin tayı olurlar. 

2972. 19 iyun. Yaradıcılıqda zirvə həmişə boş qalıb. 
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2973. 11 iyul. Möcüzə– formaca heyranlığın, məzmunca gözəlliyin təzahürü. 

2974. Müşahidə– yaradıcıya Tanrı mükafatı. 

2975. 14 iyul. Qocalıq – ömür kitabımızın epiloqu. 

2976. Süpürgəni yanlarında görən ayaqqabıların xoru: -Evə zibil daşıdığımızdan 

yerimiz qapı ağzıdır. Sız ki təmizkar ola-ola niyə yeriniz qapının küncü olub? 

2977. 22 iyul. Ax telestudiyalar, verilişlərə aman verməyən reklamlarınızla 

süzənək olmuş xəstə qocaların tayısınız. 

2978. 7 avqust. Öz özümüzdən ərəşəti-məhşəri qazanan millətik. 

2979. Ey ulu Tanrı, bütün bu müsibətlərə görə ətəyindən əlimizi necə üzək?.. 

2980. 16 avqust. Qoçalıq gəncliyinin, yasını saxlayır. 

2981. 2 sentyabr. İnsani duyğularım şəffaf və billur olduğu halda, hər cür 

eybəcərliklər lil sular kimi qarışıb duyğuların şəffaflığıni lilləndirir. 

2982. Vaxt bolluğu – zəhmətin xəsisliyi, vaxt qıtlığı – zəhmət israfçılığı. 

2983. 10 noyabr.  Nadanlar, siz millətin yolunda əbədi badalaqsız. 

2984. Yalanın doğruya böhtan yaxmasını yüz doğru təmizləsə də, az da olsa 

yerində yenə şübhədən iz qalır.  

2985. 17 noyabr.  Anasından süd əmdikcə xumarlanan körpə, gör necə də 

ananı Allahlaşdırıb. 

2986. 18 noyabr.  Gözəlləri və gözəllikləri müqayisə etmək günahdir. Gözəlliyin 

düzgün qiyməti heyranlıqla ölçülür. 

2987. “Ziyalılarımız, akademiklərimiz” – Stalin sosializminin xalqa tuşladığı 

topun mərmiləri. 

2988. 28 dekabr. Körpə balalar cilalanmamıs brilyantlardır. Onları əxlaq, elm, 

incəsənətlə cilalayıb brilyanta çevirin. 

    

2006 
 

2989. 31 yanvar. Ovladlar evlənib ata yurdundan ayrılandan sonra tənha 

qalmış valideyn, meyvəsi dərilmiş, yarpaqları solmuş tağa bənzəyir 

2990. İp rəngini boyaq küpündə, adamların əqidəsi mühitdə dəyişir. 

2991. 4 fevral. Haqqın, düzlüyün qulu olanlar, mənəvi dincliyiniz, zillətli 

ömrünüzün qazancıdır. 

2992. 7 fevral. Zülm və zillətli arzularımıza çatıb-çatmamaq taleyimizlə 

cırmaqlaşmağımızdır. 



142 

2993. 28 fevral. Subay oğlanlar, qızlar yarımçıq binalardır. Bu bina ər-

arvadlıqda ya tamamlanır, ya da yenə yarımçıq qalır. 

2994. Ər-arvad münasibətlərində fəsillərin büruzə verməsi. 

2995. Gözəllərin hamısını necə sevməyə bilərəm. Axı onlar göz qafiyələrimdir. 

2996. Keçmiş – zaman adlı sapın yumağı. 

2997. İblisanə yalançılar “gözəl” vədlər libasında mələk kimi görünürlər. 

2998. Yalançı zamanada doğru nə ayaq tutub, nə də yeriyib. 

2999. Xəstəlik, can mülkünü bürüyən müharibə; qocalıq, canın zəlzələsidir. 

3000. 24 may. Körpələr dünyanın təbəssümü, gənclər gözəlliyi, cavanlar 

yaradıcısı, qocalar dünyanın yükü. 

3001. 5 iyun. İstedadın zəhməti – şöhrətin baş qoyduğu yastıq. 

3002. İstedadın zəhməti – şöhrətin zirvə yolu. 

3003. Telereklamlar – telestudiyaların aritmiyası. 

3004. 6 iyun. Vicdan həmişə ağrılı olur. 

3005. 8 iyun. İblis, cin gözəgörünməz olsalar da, Haqq və ədalətdən fərqli 

olaraq iblis əməlləri ilə, cin də qarabasmalarla varlıqlarını təsdiq edirlər. 

3006. 26 iyun. Kişilər dərdi içində, qadınlar gözundə yaşadır; məhəbbət ağrısını 

qadınlar qəlbində, kişilər dilində gəzdirirlər, 

3007. 11 iyul. Qocalıq – polad gəncliyi erroziyaya uğradan zaman. 

3008. Həya – ruzu və qismət qıtlığı. Həyasızlıq – ruzu bolluğu, qismətin üzünə 

açılan qapı. 

3009. Məhəbbət – sevgimizin şirin dili. 

3010. Hicran – məhəbbətin yanıq yarası. 

3011. 20 iyul. Gözəllik ruhun qidasıdır. 

3012. 13 avqust. Vicdanım – insanlığa xidmətimin Allah yazısı. 

3013. 23 avqust. Bəşəriyyət bekar qalsaydı o məhvə məhkum idi. 

3014. Ləpələr dənizin pıçıltısı, dalğalar onun danışıq dili. 

3015. İnqilab – dağıdıcı, insan itkisi olan dövlət zəlzələsi. 

3016. 25 avqust. Milli dəyərlər – milli varlığın təsdiqi. Bu dəyərlərin yoxluğu, 

itməsi millətin bəşəriyyət içində sürüyə çevrilməsi. 

3017. İctimai haqsızlıqda yaşamağım millətimin tərcümeyi-halıdır. 

3018. 16 sentyabr. Məhəbbətdə kor olmaq – eşqin gözdə mirvarı suyu. 

3019. Məhəbbət şairləri gözəllərin eşqiylə içindən yanan, abır və şəhvətlərini 

şerlərində boğmaqla hisslərini şirinləşdirən dəlisov məcnunlardır. 

3020. Güzgüyə baxıram. Ay Allah... taleyimin necə də dəqiq surətiyəm! 
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3021. 26 sentyabr. Talesiz ömür – istedadsız, səliqəsiz şairin qaralama dəftəri. 

3022. Yazıq bəşəriyyət bəlalardan, qırğınlardan necə qurtarsın ki, dünyası qitə-

lərə, dövlətlərə, irqlərə, millətlərə, tayfalara, məhəllələrə, dinlərə, təriqətlərə, 

məmurlara, rəhbərlərə, partiyalara, cərəyanlara, təşkilatlara... nələrə, nələrə 

bölündü. Hərə bir çimdik götürsə, bəşəriyyətin canında sağ yer qalmaz. 

3023. 29 sentyabr. Şəxsi xeyir bütün ali qanunlardan, etiqadlardan, əxlaq və 

etikalardan qabaqda durur. 

3024. Allah sevdiyinə hədsiz istedad verməklə ona ölməzlik bəxş edir. 

3025. 22 oktyabr. Yaltaqdan soruşdu: -Əlindəkindən nə qayırırsan? Cavab: -

Yaltaqlara qoşulub birlikdə hər cür yaramazlar – qorxaq, satqın, kölə, şeytan, 

simasız, cani… düzəldirik. 

3026.  29 oktyabr. Gözəlin milləti yoxdur. O, ümumbəşəridir. 

3027. Gözəllik düşməndə də heyrət doğurur. 

3028. 5 noyabr.  Yaddaşsızlıq – ağlın iflic olması. 

3029. 17 noyabr.  Yaxşılığı qazanmağın qiyməti cox-cox bahadır. İnsan onu 

ömrüboyu yaxşılığını xərcləmək hesabına qazanır. 

3030. 18 noyabr.  Yaxşılığı qazanmaq yaxşılığını xərcləməkdən qat-qat çətindir. 

3031. 29 noyabr.  Azərbaycanda həmişə yalan doğrudan uzunömürlü, 

inandırıcı, sevilən olub. 

3032. Gəncliyin gözündə həyat eşqi, qocalığın gözundə qəhər bərq vurur. 

3033. 22 dekabr. Ömrün mənası sağlamlıq və cavanlıqdır. 

3034. Ağıldan və gözdən kor olan eşqi, hakim hisslər göylərə qanadlandırır. 

3035. 24 dekabr. Maddi təlabat dedi: -Mən mənəviyyatın cazibə mərkəziyəm. 

3036. Şerlərim, yazılarım qəlb ağrılarımın vərəqlərə süzülmüş qara qanıdır. 

3037. Məhəbbət kainatda bütün yaranışların materiya şəkilində təzahürüdür. 

3038. Materiya– məhəbbət onun yaşamıdır. 

3039. 29 dekabr. Halsız (əprimiş) qocalıq – gənclik sarayının kalafası. 

3040. Xəyallarım gündüz, yuxularım gecə quşlarımdır. 

  

2007 
 

3041. 1 yanvar. Keçmiş, zaman axarının mənbəyi, gələcək bu axarın mənsəbi.  

3042. Xoşa gələnlər nəfsimizdən, yolumuzdan azdıran şeytandır. Onda belə 

görünür ki, insanları azdıran şeytanın sifəti və forması gözəlliklərdən ibarətdir.   
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3043. İnsanın ömrü zaman baxımından ovuca düşən qar dənəciyi timsallıdır. 

3044. 24 yanvar. Bağlı hörükdə ac at tımsallı ümidimiz. 

3045. Ümid aldadıcı olduğu qədər də şirindir. 

3046. 27 yanvar. Qocalığın ağır yükündən əyilmis beldə daraqlanan qollar 

qocalığın ağır tayının pərsəngidir.  

3047. 20 yanvar. Qayda-qanun – yaşam tərzinin etalonu. 

3048. Pis adama rəhmət yox, lənət yaraşır. 

3049. Azərbaycan beynəlmiləlçiliyi – milli hisslərimizin, dəyərlərimizin, 

düşüncələrimizin axtalanması. 

3050. Milliliyi daim şüar edin ki, bu düşüncə nə vaxtsa karımıza gələcək. 

3051. Şüurda həkk olmuş, daşlaşmış köhnəliyi silmək 70 illik dindarı namazdan 

uzaqlaşdırmaq qədər çətindir. 

3052. Millətdə– millilik, insanlıqda– ədalət. 

3053. 31 yanvar. Quruluşlarla rəngini dərhal dəyişən cəmiyyət haqsızlıqları 

özümüzə çeynədıb yedirdir. 

3054. Haqsızlıqları əngimdə xırçım-xırçım doğradığımdan ruhum samanlığa 

dönüb. 

3055. Torpaq kişilərin, su qadınların ruhudur. 

3056. Torpaq kişinin üst-başının toz-torpağı, su qadının təmizliyi 

3057. Yol yoldaşı yaxşı, yaman olduğu kimi, bizə yoldaşlıq edən illərin də 

yaxşısı, yamanı olur.  

3058. Uşaqlıq səhər, gənclik günorta, qocalıq qürub çağımız. 

3059. Ey gözəl, icazə ver qönçə dodaqlarındakı şirinliyi arı kimi yığım ki, 

xəyallarımda ömürlük bala çevrilsin. 

3060. Böyük, güclü dövlət qorxulu deyil, qorxulu onun ipə-sapa yatmayan 

stalin, hitler, mircəfərləridir... 

3061. Allah kimin yadına tez-tez düşür; kasıbların yoxsa milyonerlərin?! 

3062. Kim Allaha tez-tez yalvarırsa, görünür aralarında soyuqluq var. 

3063. Qadınların ağzi qulaqlarına macal vermir. 

3064. Millətə edilən lağ-millətin “təşəkkürü”, təhqir – “rəhməti”. 

3065. 6 fevral. Milli oyanışımız neçə dəfələrlə gərilmiş yayda ox olub. Lakin hər 

dəfə də yayında ikən sındırıldığından bu oyanışımız əsrdən-əsrə qalıb. 

3066. 7 fevral. Millətə beynəlmiləlçilik siyasəti – milli sevgini manqurtlaşdır-

maq kələyi. 
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3067. Avropalaşmaq və qloballaşmaq cəhdi – atın eşşəkdən törənən qatır 

timsallı millətlər toplumu. 

3068. Şahsevərlik – xalqın özünə qənim kəsilməsi. 

3069. 9 fevral. İslam – fars dövlətçiliyi əlində Cənubi Azərbaycan türklərinin 

qilinin qaytağı, qolunun qandalı, ayağının buxovu. 

3070. 14 fevral. Ruhumu, hisslərimi təzələyən gözəl gözümə dəymədiyi 

günlərim qışın günəşsiz boz günləri kimi məni üşüdür. 

3071. Məhəbbət qaynar olduğundan ya həddə çatıb qaynardan düşür, ya da 

həddi keçib fəlakətlə nəticələnir. 

3072. 16 fevral. İnsanlarda tamah Allahdan uca durur. 

3073. 17 fevral. Yaltaq, qorxaq, mədhiyyəçi şairlər, sahibinin qılçalarına 

dolaşıb ust-başını yalayan çoban itləriylə sizin sud qohumluğunuz yoxdur ki? 

3074. 18 fevral. Xudayar bəy-Məmmədhəsən əmi xarakterli bəlalı millətim.  

3075. Şeyx Nəsrullah-Hacı Həsən töhmətli zavallı millət. 

3076. Məmmədhəsənlər, novruzəlilər içindən bəşəriyyətə dahılər verən 

millətim, sənə min alqış. 

3077. 19 fevral. Ruh, bu elə xəyalın, düşüncənin, arzunun, hissin, dərkin ... 

ümumiləşmiş adı, cismimizin dirilik rəmzidir. Ruh beyin enerjisinin hasil etdiyi 

bütün fəaliyyətini özündə ehtiva edən mücərrədləşdirilmiş bir simvoldür.  

3078. Danışıq – fikirlərin, hisslərin, düşüncənin səsli ifadəsi. 

3079. Hisslər – aləmin, varlığın bədəndə sintezi. 

3080. Düşüncələr – hadisələrin, müşahidələrin, varlığın şüurda cavab 

axtarışları. 

3081. 2 mart. Söyüd barsız ağacdır, bəli. Bəs haqq, ədalət necə?.. Onlar xəyali 

söyüdlərdir..  

3082. Muğamat mənim dinim, mənim qibləm. 

3083. Həqiqət ya ölü doğulur, ya da iflic. 

3084. Dostluq şerdə qafiyə misallı olmalıdır. 

3085. Cayların axını dənizlərə, okeanlaradır; bəşəriyyətin axını torpağa. 

3086. Okeanların sunamisinə bənzər Asiya-Avropanı cənginə alan Türkün 

qabarmalarından sonra içinə çəkilmiş Türkün yeni qüdrəti gözləniləndir. 

3087. Gözəllər, hisslərimin cızığından çıxması məsuliyyətini siz daşıyırsınız. 

3088. Sual: – ABŞ nə deməkdir? Cavab: – Armeniya Birləşmiş Ştatları. 

3089. 8 mart. Fövqəladə gözəllər, siz dünya gözəllikləri ilə yarışda gözəlliklər 

müsabiqəsinin qaliblərisiniz.    
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3090. Söz dedi: - Əqidə ucbatından üzüqara qalmışam. Əqidənin cavabı: -

Boşboğazlığın, yalanın məni xəcalət edib. 

3091. 11 mart. Bədbinlik –ruhun paslanması. 

3092. Bədbinlik – həbs olunmuş ruh. 

3093. Gülərüzlülük – qəlbin həmişə çiçəkləməsi. 

3094. Xiffət bir əkinçi kimi canda dərd əkir. 

3095. Unutmayın ki, candakı gizli dərdlər üzə çıxmaq üçün bəhanə gözləyir. 

3096. Zəngulələr – muğamatımızın çağlayan şəlaləsi. 

3097. Zil ifadə – mahnı aləminin çovğunlu zirvəsi, bəm –bu zirvənin yaşıl ətəyi. 

3098. 26 mart. Xatirələr – boşa çıxmıs ömrümüzün xəyalı izləri.  

3099. 8 aprel. Yalanı, böhtanı dəlillərlə dəf et. Susmadısa, yalanı yalanla, 

böhtanı böhtanla susdur. 

3100. 9 aprel. Bəşəriyyət içində həqiqət axtarışındayam. Həqiqətin sükutunu, 

yandırıcı ilğımını görürəm. 

3101. Uşaq iynəylə şarları partladır. Nəzərimdə qəlblərdən milliliyi yox edən 

qatı mollalar canlandı. 

3102. Bəşər tarixi o qədər bulanıq, o qədər tütqun, dolaşıq, çirkab, 

qarmaqarışıqdır ki, hər şey olduğundan da aydın görünür. 

3103. 12 aprel. Varlıq əks qütblərdən yaranır. Eyni cinslərdə bu hal yoxdur. 

3104. Canımız calğı aləti kimidir. Qorxu, sevinc, həvəs, kədər, həyəcan, qəzəb, 

gülüş... ifa olunan nəğmələridir. 

3105. 13 aprel. Elm – idrakın boyartımı. 

3106. İndiki zaman bir yolçu kimi keçmiş və gələcək zamanları xurcun kimi 

çiyninə salıb yükünü daşımaqdadır. 

3107. 16 aprel. Taleyimizin qaranlıq səhifələrini yaşadıqca oxuyuruq. 

3108. Ömrümüzün zülmətli yolunu getdikcə işıqlandırırıq. 

3109. Ax, poeziya... poeziya, sən sözlərin əlvan rəngləri, əlvan naxışlarısan. 

3110. Təndir kiləsi odda; insan– zəhmət, çətinliklər, mübarizələr kürəsində 

bərkiyir. 

3111. 29 aprel. Qarışqa fərəhindən deyinirdi:– Gör nə qədər nəhəngəm ki, 

fillərlə müqayisə olunuram. 

3112. 10 may. İştahamın yoxluğundan yediyim boğazımda düyünlənir. İndi 

bildim ki, tamahsız olmağım tamahımın iştahsızlığındandır. 

3113. “Beynəlmiləlçi xalqsız” başaldadıcı təriflərlə milləti tovlayan qorxulu 

düşmənlərimiz, axı siz qatı millətçilərsiniz. 
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3114. Milli ruhumuzu buxovlayan və bəlasını çəkdiyimiz beynəlmiləlçi, tolerant 

(dözümlü), səbrli, əliaçıq, yamanlığa yaxşılıq sözlərini iblislərin kələyi, 

bayquşların ulaması kimi anlamasını millətimdən istərdim. 

3115. Çaysız bütün ölkələri keçəl, hörüksüz qizlara tay tuturam. 

3116. Sahili okeansız, dənizsiz ölkələr, nəzərimdə əsəbi tarıma çəkilmiş adam 

kimi canlanır. 

3117. 18 may. Daşürəklinin zərbəsi bütün insanların, ürəyiyumşağin rəhmi 

özünü zədələyir. 

3118. 21 iyun. Ey gözəl mələyim, qoca halımda sənə məcnun vurğunluğumu 

bəyan etsəm, qorxuram nəzərində qozbel Kvazimoda kimi eybəcər görünəm.  

3119. 2 iyul. Millət, özünü sevməyəni Allah da sevmir. 

3120. 4 iyul. Göz qapaqlarım hər enəndə dünya ondan küsdüyümü güman edib 

gözlərimi açanacan gözəlliyini məndən gizlədir. 

3121. Dünya eybəcərliklərini görməyim deyə bir anlığa gözlərimi qapayıb 

özümə təsəlli verirəm. 

3122. 7 iyul. İş dedi: -Fəaliyyətim həvəsdən, ehtiyacdan, məcburiyyətdən 

doğur. Qalan fəaliyyətimi biyar adlandırıram. 

3123. Min illərlə dünya ədəbiyyatı bir ordu kimi eybəcərliklərlə mübarizə 

aparsa da, eybəcərlər ordusundan bir əsgərin burnunu belə qanada bilməyib. 

3124. 14 avqust. Heç bir güclü ordu xəyanətə qalib gələ bilməyib. 

3125. Xəyanətin gücü ən güclü ordudan qat-qat üstündür. 

3126. 16 avqust. Qocalıq elə dildə yazılıb ki, cavanlıq onu başa düşmək 

iqtidarında deyil. 

3127. Güllər, çiçəklər dünya gözəllikləri içində Allahın gülüşü. 

3128. 22 avqust. Acı sözünü ud ki, şirinləşəsən. 

3129. 1 sentyabr. Aləm şahlara baş əysə də, sevgi-məhəbbət onları öz 

qarşısında baş əydirir. 

3130. 9 sentyabr. Zarafat – acı həqiqət deyiminin şirin kələyi. 

3131. Qəlbimdə ömürlük məhbus olmuş zalım sevgimin nə vaxtsa əff olunması 

gülünc əfsanədir. 

3132. Bütün dünya gözəllərinə və gözəlliklərinə məskən olmuş ruhumda azca 

da olsa yer sıxlığını duymuram. 

3133. 16 sentyabr. Xəstə, qoca, oturaq canım fikirlər, xiffətlər uçqununun 

altında çapalamaqdadır. 

3134. Utancaqlıq – həqiqətin içimizdə boğulması.   
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3135. Tarda muğam səslənir. Keçidlərdə yaranan fasilələri bir-birinə calayan 

kaman sanki qaynaqçı idi. 

3136. 23 sentyabr. Əclafın yüz, tərbiyəlinin, düzün bir dili var. 

3137. Adamların sınaq yeri; mənə işin, sənə işim düşəndə hər ikisinin hansı 

yuvanın quşu olduğu üzə çıxır ... 

3138. Güc dedi: -Mən hörmət sahibiyəm.Var-dövlət dedi: – Mən də, mən də. 

3139. 2 oktyabr. Qaraqaşqabaq, sən ləçəkləri tökülmüş tikanlı kolsan. 

Təbəssümlü olmaği qızıl güldən əxz et. 

3140. 9 oktyabr. Haqsızlıq – kütləni alışdıran qığılcım. 

3141. Əqidəmizə görə Allah hər dəfə də bizi Vətən itkisiylə cəzalandırır. 

3142. Sülh insanları quzuya, müharibə insanları yırtıcıya çevirir. 

3143. 28 oktyabr. İblisanə quruluşda ömrüm cəhənnəm əzabını çəkir. 

3144. Sosializmin zəhərli ideyalarıyla palanlı cəmiyyət. 

3145. İçi zarıncla dolu cəmiyyət. 

3146. 3 noyabr.  Hisslərdə az da olsa dəlilik istedadı var. 

3147. Hisslər yandırıcı, ağıl söndürücü olur. 

3148. Allah, Hitlerin yəhudilərə olan nifrətindən, biz milləti də ermənilərə 

nifrət yükü ilə yüklə. 

3149. Dərd insanın, insan xoşbəxtliyin üstünə qaçır. 

3150. Şopenhauerin “Yəhudilər yalanın böyük ustalarıdır” fikrinə əlavəm: 

Yalanları ilə yəhudilərə müəllim olan ermənilər dünyada böhtanın, yalanın ən 

böyük ixtiraçıları və bunları dünyaya sırımağın ən istedadlı yamaqçılarıdır. 

3151. Dənizdə, okeanlarda fırtına, tüfan yaradan su vannada sükuta dönür... 

aciz, yazıq adamlara yazığım gəldi. 

3152. Haqqa, ədalətə, düzlüyə, halallığa, bəşərə, dilimə, Vətənimə bu qədər ki 

sevgim var; görünür, bu acizliyimə görə Allah mənə qol-qanad verməyib. 

3153. Vətəninə millət olmayan kəs, Vətənin icbari adamıdır. 

3154. Şəxsi mənfəət milləti toz-torpağa çıxaran ələkdir. 

3155. 10 noyabr.  Din – ölülərin abır kəfəni. 

3156. “Fatihə” surəsi – ölülərin qəbirüstü əklili. 

3157. Ədəbsiz davranışı, geyimi ilə ipə-sapa yatmayan, yarıçılpaq estrada qız 

müğənnisi muğam ifası ilə əxlaq taxtında ədəb-ərkanla oturmuşdu. Bax, budur 

muğamın möçüzəsi. 

3158. Dünya oxu üzərində əyildiyindən yalanlar, əyriliklər mövcud olub. 

Dünyanın beli düzəlməyincə haqq, ədalət Yer üzündə bərqərar olmayacaq. 
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3159. Vəkillərin seçki ili gəlsəydi xalqın cibi vəkil namizədlərin şəkilli təqvimləri 

ilə dolardı.  

3160. Keçmiş, yeni nəslin müəllimi olsa da, bəzi hallarda gələcəyin dərkində bu 

müəllim insan şüurunun buxovuna çevrilir. 

3161. Zülmətli gecədə göylərin dərinliklərində aramsız şimşək çaxır. Dedim bəs 

maestro Niyazı dirijorluq edir. 

3162. 28 noyabr.  İmperiyalar – millətləri sürü halında əhliləşdirilməsi. 

3163. Millətin günahını Vətənın ayağına yazmaqla Vətəni gözdən salırsınız. 

3164. Vətəni tərk etmiş Vətən niskillilər, siz Vətəndən yox, millətdən incik 

olanlarsınız. 

3165. Bazar ertəsi həftənin şərqi, Şənbə qərbi, Bazar onun gecəsi. 

3166. Qorxaqlığımız – həqiqətin, mənliyin, qeyrətin içimizdə intiharı. 

3167. İşıq üzü görməyən arxıvlər yerin təkində qızıl külçələrdir. 

3168. 3 dekabr. Zaman, məkan, bəşəriyyət – Allahın rəmzləri. 

3169.  5 dekabr. Qanıyazığımıza girən fikirdən müalicənin ən yaxşı resepti xoş, 

məzəli, maraqlı hadisələri yada salmaqla onu başından qovmaqdır. 

3170. 7 dekabr. Gücsüzlüyümüz, üzsüzlüyümüz, küsülülüyümüz özümüzün 

üzsüzlüyümüzün üzündəndir. 70 hərfli, 57 nöqtəli bu yazını naşı adam görsə 

deyəcək: -Bu yazıların üstünü quşlar bulayıb-batırıb gör nə günə salıb. 

3171. 8 dekabr. Hər vaxt buraxılan səhvlərdən müsbət nəticə əldə edirsənsə, 

bu müdrikliyə gedən yolun başlanğıcıdır. 

3172. Məhəbbət gözəl, çirkin nə olduğunu tanımır. Hər ikisində eyni şirinliyi, 

eyni yanğını duyur. 

3173. Toxları, acları, tamahkarları millətin qabağına salmayın. 

3174. Boynumuzı əyən zorun yumruğu, belimizi əyən qarnımız olub. 

3175. Milli ruh – millət adlı çırağın yağı.  

3176. Yüz illər müstəqil, demokratik Azərbaycanımız olmadığından günahları-

mız əsrlər miqdarındadır. 

3177. 11 dekabr. Milli qələbə– millətin milli fanatikliyi. 

3178. Dırnaqlar – dərimizin dırmığı. 

3179. Qaşınmaq – canın gicitkən təbiətli alaq otu. 

3180. Milləti millətsevən dəlilərin qabağına qatın. 

3181. Uşaqlarınızı fikirlərə, məsləhətlərə, tədbirlərə münasibətdə “olar”, 

“mümkündür”, “lazımdır”, “mütləq”, “yaxşı olar” – belə sözlərlə işıqlandırın. Bu 

sözlərin əksi ilə tərbiyələndirmək uşaqları zülmətli gələcəyə aparmaq deməkdir.    
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3182. Əxlaqa xidmət edən islama doğma, millətçiliyə düşmən kimi baxan 

islam soyuqluğu. 

3183. Din Allaha xidmət edirsə, onda dini partiyalar səviyyəsinə endirmək, bu 

dinsizlik, kafirlik deyilmi?!  

3184. Bir dahi min əsrlik kütlədən qat-qat ağırdır. 

3185. Dövlət (sosializm) – min bir dilli təlxək. 

3186. Yüzillik “dövlətçiliyimiz” – Bazisdə eybəcərlik viruslarının istehsal 

laboratoriyası; Üstqurum bu viruslara yoluxdurub yaymaq səriştəsi. 

3187. Dünyaya ağalıq fikri heç bir xalqın vecinə deyil. Onun marağı azad və 

firavan yaşamaqdır. Ağalıq fikri cəngavərlərin arzularıdır. 

3188. 13 dekabr. Milli ruhun yoxluğu, yaxud çürümüş sud. 

3189. Milli ruhun yoxluğu – insan sürüsü; varlığı – millət varlığının təsdiqi. 

3190. Yaltaqlıq, satqınlıq, ikiüzlülük... – qorxaqlığın şikəst, eybəcər əhli-əyalı. 

3191. Körpələr, uşaqlar cəmiyyətin qızıl külçəsidir. Onları yüksək əyyarlı 

sikkələrə çevirmək, ədalətli və elmli cəmiyyətin varlığı kifayətdir. 

3192. Həqiqət hər kəsə hava-su kimi lazım olsa da, gəl ki, ədalət hamı 

tərəfindən pozulur. 

3193. Təhsil orta, ali məktəb, alimlik, doktorluq, akademikliklə tamamlandı. 

Həyat məktəbi ömürlük, insanlıq məktəbi ibtidai sinifdir... 

3194. Adımın heykəlləşməsi üçün yaradıcılığımdan özümə postament 

düzəldirəm. 

3195. Dilim – Allahım; Vətən – Allahımın məkanı, millət – kosmopolit bəndələr. 

3196. Vətən, səndə həyat şirinliyi var. Bəlkə həyatın elə özüsən? 

3197. İllərlə həqiqətdən, ədalətdən, halallıqdan, həyatdan, gözəllikdən, 

Vətəndən, dildən... tərif, giley; düşmənə nifrətdən yazmaqla qəlbim çağlayıb 

tükənməyən bulağa döndü. Görən, bu sönməz təkrarçılığımla oxucuları 

yormayacağam?! 

3198. 19 dekabr. Ağır, ədalətsiz şərait adamlar üçün zindan-çəkicdir. Bu 

zindan-çəkicdə şərait özünə oxşar adamlar hazırlayır. 

3199. Mənə elə bir ideal ölkə deyin ki, korlanmıs bəşəriyyəti oranın ideal 

suyunda durulayım.   

3200. Meydanları igidlərlə dolub-boşalmış Bütöv Azərbaycan! Düşmənlərin 

ağzına parça-parça atılmış Azərbaycan!! 

3201. Vətənə gələn bəlanın qarşısını vaxtında almayan xalq, sonradan özünü 

qurban verər. 
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3202. Yağlı vədlərin içi həmişə acıyla doludur. 

3203. Millətə – gənclərə, məktəblilərə bir ovuc Azərbaycanı yox, onun 

imperiya coğrafiyasını, tarixini, ədəbiyyat-incəsənət-mədəniyyətini... 

öyrətməliyik, sevincini, qəzəblə nəşələndirməliyik. Budur bizim xilasımız. 

3204. Təbliğat aslanı dovşan, dovşanı aslan; mələyi iblis, iblisi mələk etmək 

gücündədir. 

3205. Məğlubiyyət güclü qüvvələri dağıdır, qələbə zəifləri özündə birləşdirir. 

3206. Çıxış edərkən əl-qol hərəkətlərimiz – çıxışımıza drijorluğumuz. 

3207. Kösöy kimi yanan ömrümüzün dünəni kül, bu günümüz köz, sabahımız 

ömrümüzün ehtiyac hissəsi. 

3208. Milli yaddaşsızlığın fasadları: qorxaqlıq, köləlik, əyrilik, satqınlıq, 

haqsızlıq, tamahkarlıq, kimliyini unutmaq. Fəsadların doğuşu: alçaqlıq, 

mənliksizlik. Doğmuşlardan törəyənlər: iblislər, şeytanlar.  

3209.  Ağır yumruqdan qurtarıb zəif yumruq yeyən, Allahına şükr edir. 

3210.  Güclüyə söz qaytaran zəifə çoxları eyib tutar. 

3211.  Mənəvi silahdan məhrum olan millətin döyüş barıtı nəmli olur. 

3212.  İkiüzlülük– təslimçiliyimiz milli ruhumuzun xəstəliyi, düşmənlərə 

xidmətimiz, içimizdəkı satqınların çoxluğu. 

3213. 30 dekabr. Muğam – milli ruhumuzun dadı və rəngi. 

3214. “Mənsuruyyə” – muğam ladlarının qələbə sevinci, qələbə atəşfəşanlığı. 

3215. “Mənsuriyyə” – muğamatda final yarışı. 

3216. İllərlə üstümüzə yeriyən şeytan yerişli səbəbi görə bilməmək 

korluğumuz. 

        

2008 
  

3217. 1 yanvar. 68 yaşımda kainat boyda qəlbimin məhəbbət yükünün ağırlığı, 

xoşbəxtliyimdən, enib-qalxan kirpiklərimin təzyiqi qədər yüngül olduğundan 

yükümü şövq ilə, həvəslə daşımaqdayam. 

3218.  4 yanvar. Zaman bir cəhrə kimi ömür ipimizə ölümdən qatma verib eşir. 

3219.  El sevincinə çevrilən zəhmət adama el şöhrəti qazandırır. 

3220.  Haqq-ədalət acizlərin kəşf etdikləri arxasızların Tanrısı. 

3221.  Mələk görüntülü haqq və ədalət, siz hər an zorun, gücün qarşısında 

susmağınızla iblisin özüsünüz.  
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3222.  Haqq, ədalət nə vaxtsa zəifi zorun əlindən alıb ona haqq qazandırıbsa, 

deməli, bu vaxt zor ölüm ayağında imiş. 

3223.  Vicdan – ülvi hiss, qəlbin səsi, harayı, sızıltısı, hıçqırığı, ağrısı, acısı. 

3224.  Vicdansızlıq – daşlaşmış qəlb; kar, kor, vəhşiləşmiş adam. 

3225.  Zəifin əlləri haqqın, ədalətin ətəyində; haqqın, ədalətin boğazı zorun 

əlindədir. 

3226. Hökmdarlar xalqdan, haqq və ədalətdən yüz dəfə güclüdürlər. 

3227. Adam bir dəfə ölur, haqqı və ədaləti ömür boyu.  

3228. Bəşəriyyət içində hər an ölən haqq və ədalətdir. 

3229. Ömür güzgümə nəzər saldıqda çilik-çilik olmuş 68 yaşımın günlərinin sayı 

qədər qırıntılarından əlimdə qalan bu günümdə özümü görə bilirəm. 

3230.  68 yaşımı təbrik edən əzizlərim, xiffət gətirən bu qədər illərin içində 

mənimlə hələlik yaşayan bu günümdən təsəlli alıram. 

3231. İstər 100 yaşayaq, hamı ancaq tək bu günün güzgüsündə özünü görür 

3232. 6 yanvar. Həyat bir bəstəkar, bəşəriyyət onun nəğmələridir.  

3233. Ömrümüz çay kimi axıb gedir. Hadisələr bu çayın axıntılarıdır. 

3234. Dünya şöhrətli boksçu Məhəmməd Əlinin başına dəyən 29 min yumruq 

bu nəhəngi əsmə xəstəliyinə saldı. Həyatın ölüm nokautuna hələ ki tuş 

gəlməyən zəif canımız həyatın yüz minlərlə zərbəsindən, nokautundan 

gicəllənə-gicəllənə bərkidi. 

3235. Məscid insanları dinə, inama, əxlaqa, haqqa; teatr insanları mədəniy-

yətə, əxlaqa, ağıla, haqqa, ədalətə, azadlığa səsləyən müqəddəs ocaqlardır. 

3236. Mollaların əlində qazanca çevrilən din. 

3237. 7 yanvar. Milli qürur – bu hava deyil ki, hava şarını şişirdəsən. Qaz deyil 

ki, alovuna qızınasan. Metal deyil ki, məğlub generalların çiyinlərini zərli 

ulduzlarla bəzəyəsən. Hiylə-kələk nərdivanı da deyil ki, yapışıb böyük vəzifələrə 

dırmaşasan. Milli qürur Bəzz qalası, Əlincə qalası, Çanaqqala qəhrəmanlığı, Şah 

İsmayıl fatehliyi deməkdir. 

3238. 9 yanvar. Xülyalarım gerçək olmadığından həmişə də şirindir. 

3239. Dövründə qiymətini tapmayan dahilər keçmişdən sabaha işıq saçan 

günəşdir. 

3240. Yarımçıq əmələ varlığımla inandım, yağlı, şirin sözlərə inanmıram. Çünki 

insanı sözdən başqa heç nə ilə aldatmaq olmur.  
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3241. Sözün qüdrəti: İnsan sü deyil ki sıfır dərəcədə donsun, müsbət yüz 

dərəcədə qaynasın. Söz onu istənilən halda, istənilən anda dondurur da, 

qaynadır da. 

3242. Söz Allahın insanlara bəxş etdiyi əvəzsiz sevgisidir. 

3243. Qocalıq gəncliyin məhsulu, azar-bezar qocalığın çürük meyvəsidir. 

3244. 15 yanvar. Xiffət, fikirlər beynin qurdlarıdır. 

3245. 16 yanvar. Azərbaycandakı haqsızlıqları, ədalətsizlikləri, haramlığı, 

eybəcərlikləri, rüşvət və korrupsiyaları ayaqlarımın altına qalaqlaya bilsəydim 

başım Aya dəyərdi. 

3246. 19 yanvar. İblisin sualı: -Adımız nəfs, tamah olduğu halda, bilmirəm 

insanlar niyə İblis, Şeytan deyə çağırırlar? İblisin cavabı: -Bu qılaflı insanın 

kələyindən özüm də baş açmadım. 

3247. Gözəllərin yaraşığı, şəninə min tərif deyilən, sığallanan, öpülən ipək, 

şəlalə saçları, xörəkdə bir tükü bir qazan ləziz xörəyi it yalına döndərir. 

3248. 21 yanvar. Dünyada bəşər övladından kiminsə haqqı tapdanırsa necə 

demək olar ki, bəşəriyyət haqqın tərəfindədir. 

3249. 29 yanvar. Hər qəlbdə qəza hərisli şeytan yatır. Onu buxovlaya 

bılmədinsə, qapında tabut hazırdır. 

3250. Pislərin, alçaqların qəlbi dişi cinslidir. Hər dəfə Şeytandan mayalanıb 

xəta-bəla doğurlar. 

3251. Nəvələr sübh şəfəqi, babalar qürub günəşi. 

3252. İdrakın qavramadığı tale yazısı Allahın insanqraf şiriftləri. 

3253. Sayılmazların məclisdə yeri qapı ağzı, siyahıda adı axırda olar. 

3254. 31 yanvar. Yaradıcılıq dedi: -İstedad Allah payıdır. İlham mənim anam, 

zəhmət atam, məşqlər məktəbimdir. 

3255. Əsərlər dedi: – Mən ilhamın çiçəyi, zəhmətin barıyam. 

3256. 1 fevral. Daldalanmaq – qorxunun kürt yatdığı yuva. 

3257. Müdriklər müəllimini məhəbbətlə, savadsızlar kinlə xatırlayar. 

3258.  4 fevral. Hər kəs xasiyyətinə görə şeytan xidmətçisidir. 

3259. Xalq elə bir sunamidir ki, əxlaqın hansı səmtinə yol tapdı, qarşısı alınmaz 

olur. 

3260. 7 fevral. Yarıtmaz arvadın əri deyingən olar. 

3261. Boşboğazların dil əyləcı yoxdur. 

3262. Xristianların “Qırmızı Kitabında” qorunan erməni alçaqlığı. 
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3263. 10 fevral. Babalardan bizə miras qalan unutqanlığı əmanət kimi 

qoruyub, əmanət kimi də gələn nəsillərə verməkdəyik.  

3264. Dövlətin gücü onun ədalətindədir. 

3265. Gözəl musiqi-hisslərin hakimi, ehtizazı, ləzzəti; gözəl şer, misra –qəlbin 

riqqəti, saflaşması. 

3266. Təbiət, dövlət, cəmiyyət, din qanunları hər kəsi cızığında saxlayan 

sədlərdir. Lakin taleyin yazısı ilə adamlar bu səddi qıra bilirlər. 

3267. 18 fevral. Atalar ölüb gedir, fikirləri atalar sözlərində, zərb-məsəllərdə, 

müdrik ifadələrdə yaşayır. 

3268. Xəstəliklər qocalıqdan insaflıdır. Xəstəlikdə bir, iki; qocalıqda bütün 

əzalar canla mübarizədədir. 

3269. Yoxsulluq – səxavətlinin xəcalət rəngi. Xəsislik – varlının dərdi-azarı. 

3270. 26 fevral. Gözü doymayanın qarnı doymaz. 

3271. 5 mart. İllər, əsrlər dahilərin adında yaşayır, yada düşür. 

3272. 6 mart. Təmizlik bütün gözəlliklərin əvəzsiz bəzəkçisi. 

3273. Eybəcərliklər – şeytanın insan əməllərində görüntüsü. 

3274. İblis – qəlb onun daldanacaq yeri. 

3275. Saraylarda, yığıncaqlarda mədhiyyəçilərin tərif yarışları xalqın söyüş, 

qarğış göstəricisi. 

3276. Araqatanlar, sözgəzdirənlər – şeytanın güc mənbəyi. 

3277. Haqqa bağlanan, güvənən, inanan mən ömrümün 67-69-da anladım ki, 

yalan deyilən şey elə haqqın özüymüş. Əhsən belə ayıqlığıma. Yoxsa bundan 

xəbərsiz gora gedəcəkdim. 

3278. 7 mart. Usta silləsi, danlağı – şəyirdin uğur qazancı, ustanın məhəbbəti. 

3279. Ərkin irad silləsi– əxlaq nəsihəti. 

3280. 8 mart. Dəniz ləpələri, dalğaları, tufanı ilə ən böyük rəssam, ən böyük 

bəstəkar, ən qüdrətli ordudur. 

3281. Sözünü deyə bilməyən, özünü görə bilməyən millət zülmünü çəkməlidir. 

3282. Keçmiş indini gələcəyə müəllim hazırlayır. 

3283. 15 mart. Bəşəriyyət yaranandan səhvlərimizi düzəltməyə çalışsaq da, 

səhvlər yenidən yeni formada ortaya çıxır. 

3284. İyirminci əsr yalançı, böhtançı tənqid, iyirmi birinci əsr yalançı təriflər 

əsri oldu. 

3285. Üzə deyilən tərifin astarına baxın. 

3286. 16 mart. Avamlıq – zəka liliputluğu. 
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3287. 26 mart. Şairliyimi öldürmək istəyirsinizsə, onda haqqı Yerə endirin, 

dilimlənmiş Azərbaycanımı birləşdirib bütövləşdirin.  

3288. 27 may. Millət Vətənin qalasıdır. 

3289. Ağıl hisslərin əyləcidir. Əyləc tutmadıqda hisslərin qəzası baş verir. 

3290. 1 aprel. Reklamlar – televerilişlərin qarın köpü. 

3291. Acılı dünyamıza yumor, satira qatıb dadını kəmşirin edirik. 

3292. 3 aprel. Millət Vətənin qalası, dilin memarı, özünün hakimidir. Bunu 

bacarmayan millət məhvə məhkumdur. 

3293. 4 aprel. Həyat qılığıyla qəddar və tərs üzünü gizlədir. 

3294. Qırbsızın (dəyərsizin) yaxşılığı da özü kimi dəyərsiz olur. 

3295. Yüz il millətin başına keçirilən beynəlmiləl torbası süzülüb dağıldığından, 

“bər-bəzəkli” tolerant torbasını başına keçirdilər. 

3296. Qardaş dediyimiz və qardaş bildiyimiz Türkiyə, sən, Azərbaycanın 

yıxılmasını da, butöv olmasını da istəmirsən. 

3297. 5 aprel. Düşmənlərin “tərifi” və bizim qürurla fəxr etdiyimiz 

qonaqpərvər, beynəlmiləlçi, tolerant, səbirli-dözümlü xalq kimi tovlayıcı sözlər 

başımıza keçirilən itaət torbası. Görən bu torbaları bizdən başqa şovinist rus, 

şovinist fars, şovinist fransız, ingilis, cırtdan və qatı şovinist erməni və başqaları 

başlarına keçirərdılər?! 

3298. 6 aprel. (Söhbət aylardan və günlərdən gedir) Ay Günəşə zarafatla: – 

Mən bir ay sən bir gündən otuz dəfə böyüyəm. Günəş də zarafatından qalmadı: 

– bir qızıl otuz gümüşdən qiymətlidir.  

3299. 24 aprel. Vətən dedi: -Allahın altında bu millət qəriblikdə məni sevdiyi 

qədər özünü, dilini sevib özgələşməkdən qurtaraydı. 

3300. Zərərsiz xeyir gətirən hər cür kələk yarıtmaz düzlükdən min dəfə yaxşıdı. 

3301. Şairlər, Vətənin bir qarış torpağını geri ala bilmiriksə, bir ermənini zəbt 

olunmuş torpaqlarımızdan çıxara bilmiriksə, milyonlarla şerimiz bir erməniyə 

sancılan qurğuşuna dəyməz. 

3302. İyirmi ildir “Ya Qarabağ, ya ölüm!” oxuyub nəticəsini görmədiyimiz 

“Dəyirman (çaxçax) qrupu”, bizi dünyaya, halımızı və kirdarımızı bilənlərə 

güldürməyin. 

3303. 26 aprel. Dilsiz məhəbbət, dilavər məhəbbətdən yandırıcı olur. 

3304. Sevgi busəsi – məhəbbət alovunun öləziləşməsi. 

3305. Sevgi izdivacı – məhəbbət alovunun sönməsi. 
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3306. İmperiyaları, milli düşmənlərimizi, haqsız və eybəcərləri topa, raketə 

tuta bilmədiyimdən qələmə əl atdım. Qoy bu da mənim düşmən səngərinə 

atdığım qondarma (rus demişkən - uçebnıy) mərmilərim olsun. 

3307. Məhəbbətin doğumu, tozun gözə düşən anı qədərdir. Gəl ki, yanığı 

dərin, qəlbin şirin ağrısıdır. 

3308. 27 aprel. Siyasət üzərində dayanan dövlətin qüdrəti onun siyasət 

dirəyinin düzlüyündən– ədalətliliyindən asılıdır. 

3309. 28 aprel. Millətin, Vətənin gələcəyindən olduqca nigaranam. 

3310. Əlli ildən sonra bir də dünyaya gəlsəydim, görən ana dilimi başa 

düşərdim? 

3311. Xəstəlik əl-ayağımı hər yerdən kəsdiyi üçün fikir deyimlərimdən çərəkə 

kimi işlətməklə başımı qatıb özümü aldadıram. 

3312. Çox zaman ağıl hiyləyə, hisslərə uduzub. 

3313. Ermənilər rusun, xristianların bəhanə tapıntısı, bəhanə fürsəti. 

3314. Özünütərif günbəzə atılan qoz kimidir. 

3315. Oğrun, yanğılı baxışlar lal məhəbbətin həzin nəğməli dastan dilidir. 

3316. Kasıb əliaçıqlıqdan süfrəsinə ürəyini düzür. 

3317. Sənətdə sağlığında tanınmayan, alqışlanmayan, qazancını görməyən 

Vətən, dil dərdli, millət gileyli sair-yazıçı Əli Vəlioğlu. 

3318. 1 may. Yüz ildən çox ermənilər türkləri, azərbaycanlıları qırdığı, yox 

yerdən torpaqlarımızda dövlət yaratdıqları, terrora, dünyada böhtanlara məruz 

qoyduqları halda, bizlər də öz-özümüzə gileylənib, deyinib, özümüz deyib, 

özümüz eşidirik. Kül olsun belə “mübariz” başlara. 

3319. Vətən itkisində erməniyə baştutmaz sülh yalvarışımız. 

3320. Qocalığın sevimli məşğuliyyəti keçmişini aşlıqlayıb-daşlıqlayıb içinə 

(qəlbinə) od salıb alışdırmaqdır. 

3321. 4 may. Taleyimdə millətin əqidəsi də izsiz keçməyib. Onun taleyi məni 

də kirəcləşdirib. 

3322. Bəşəriyyətin varlığına peyğəmbərlər din toxumunu səpdilər. Bu 

toxumdan bəşəriyyət arasında soyuqluq yarandı; ətrli qızıl gül kolu əvəzinə, 

tikanlı qanqallar göyədi.  

3323. Millətin özünə layiq olan taleyi, millətə qan uddurur. 

3324. Ayaq altında sürünən, tapdalanan millətin dəqiq bir adı var – 

müstəmləkə xalq, kölə xalq. 
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3325. 5 may. İyirminci əsrdə azadlığa beş dəfə hamilə olan Azərbaycan hər 

dəfə ölü doğdu. 

3326. 8 may. Əməldə təslim, sözdə qəhrəmanlıq. Bilmirən buna təlxəklik 

deyim, yoxsa təzək tüstüsü adlandırım. 

3327. Azərbycanın hər dəfə məğlub olmasında beynəlmiləl paytaxtı Bakının 

xüsusi payı, günahı olub. 

3328. Ömrümüz boyu yox həqiqətə aldanmışıq. 

3329. Əməlin yalanı olmaz. 

3330. Gop sözun, yağlı vədin üzü naxışlı – qırtışlı; astarı sökükdür. 

3331. 9 may. İkinci Dünya müharibəsində Rusiyaya qələbə gətirən Bakı neftı, 

Rusiya nə bilir zəfəran nədir...  

3332. Fağırın Vətəni, sərvəti minnətsiz talanar – “Çirkini minnətsiz...” 

məsələsi... 

3333. 10 may. Dünyada millətlər sevilmir. 

3334. Qadınlar iki talelidir – ata evindəki və ər evindəki tale. 

3335. Boşamaq ona görə kişilərə məxsusdur ki, ev onlarındır. Ev arvadların 

olsaydı, daha çox boşanıb qovulan kişilər olardı.  

3336. İfrat təriflər– qananların keyfinə basılan duz. 

3337. Hakimin yıxılma ərəfəsində xalqın qəzəbini söndürmək üçün bir neçə 

nazirin dəyişdirilməsi sınanmış beynəlxalq üsuldur. 

3338. 12 may. Torpağın altı tarixin gizli arxividir. 

3339. Məğlubiyyətlərə, soyqrımlara məruz qalmaq bizim yüz illərin alın 

yazısıdır. Bəla odur ki, bu bəlaların başında özümüzünkülər durub.  

3340. Türkün böyüklüyü, qədimliyi, qüdrəti lap əzəldən dünya dövlətlərinin 

gözünə mil olub.  

3341. Yaxşılığın dəyəri şəxsiyyətin gücü və dəyəri ilə ölçülür. 

3342. Haqsızlıq, zor qalib gəldi hiddətimiz, qəzəbimiz, kinimiz təsəllimiz, 

təslimçiliyimiz olur. 

3343. Allaha tapşırdığımız arzu, dilək, şikayətlərimizin doxsan doqquz faizi 

cavabsız qalıb. 

3344. İmkanlısansa, adamlar sənə yaxşı olurlar. İmkanın əlindən getdi, 

atılmışların tayı olursan. 

3345. Zülmə boyun əyən millətin beli donqar olar. 

3346. Stalinlərdən, məhəmmədrzalardan, səddamlardan anladım ki, sahların 

mülayim dili zəhərlə suvarılmış kəsərli qılıncdır. 
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3347. Millət, İran şahzadəsi əslən türk olan Fərəh Pəhləvinin türklərə 

nifrətindən doğan cavabı... Muxbir: -İran Azərbaycanlılarının İrandan ayrılmaq 

fikirlərinə münasibətiniz? Fərəh Rəhləvi: -İran Azərbaycanlıların İrandan 

ayrılmaq uğursuzluğa bəri başdan məhkum olunmus bir ideyadır. Millət, Fərəh 

erməni qızı olsaydı, millətinin ünvanına belə nadanlıq edərdimi?! ... Atanın 

goruna... millətin fərəhləri!  

3348. İdrakın qavraya bilmədiyi Allahımız. 

3349. Cənublu-Şimallı Azərbaycan birləşən kimi, siz Allah, təcıli qaçıb qəbrimi 

muştuluqlayarsınız. 

3350. Ağlın qəzəbə səbir qulaqburması. 

3351. Haqq, ədalət ölməz deyənlər! Yırtıci quzğunlar– güc, zor tərəfindən 

öldürülmüş haqqın, ədalətin sonradan dirilməsi deyimi kütlənin dilində 

mumyalanmış cəsədləridir.  

3352. İ. Arbat deyib: “Azərbaycanlı olmaq ar deyil”. Mənim ona cavabım: - 

 Azərbaycanlı olmaq iki yüz ildir ki, ardır, intəhası ar çəkməyi bacarmırıq. 

3353.  Ağır olsa da, deyirəm: -Millətin millətinə olan sevgisini millətin özü 

qusdurur. 

3354. Millətimi millətçi, yüksələn, bütöv...görməyincə sevinə bilməyəcəyəm. 

3355. Öldürməyi Allah qarşısında günah bildiyimizdən; əsrlərlə erməni, hava-

darları rus, fars imperiya qırğınlarında günah bilib qisasımızı almadığımızdan 

milyonlarla itki verdik. Qisas ala bilməsək də, bəlalı dərdimizi yazıram. 

3356. 16 may. Din – Allahın adıyla mollaların insanları azdırması, kütləşdirməsi.  

3357. Erməni katalikosu İlyanın (703-717) Alban kilsəsinin qurultayından 

tələbləri erməni xislətinin İblisin adıyla təsdiqidir. O yazır: “Səxavətdən zəhləsi 

gedən, insanlara düşmən İblis adamları öz tələsinə salaraq, adamların 

azdırılmasında bütün qərəzli niyyətlərini anadangəlmə təbiətlərini yerinə yetirir 

və iblisanə gəzib udmaq üçün adam axtarır. Zamananın təsiri altında beyinləri 

pozur, amansızcasına aldadır, yeni böhtanlar və natəmiz vasitələrlə parçalayıb 

istədiklərinin birlikdə faizini də alır”. İblis, əgər İlyanın sənə dedikləri böhtan 

doğrudursa, daha sənə deməyə sözüm yox. Məgər başqa iş sənə qəhət idi ki, 

gedib ermənilərə oxşadın? Hayıf sənə, İblis! Çox hayıf! 

3358. 18 may. Bu şər, böhtanlı, gözgötürməz dünyada şərəfli tarıxını yaratdın, 

lakin yazmadın, o sənin deyil. 
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3359. Tarixdə günəş kimi parlayan şərəfli türklüyümüz farsın, rusun, 

erməninin, Qərbin, Şərqin şər və böhtanları ilə söndürülsə də, bu zülmətləri 

yarıb gələn öləzimiş şəfəqi yenə də dünyanın gözünü qamaşdırır. 

3360. 20 may. Millətlər – bəşərin rəngbərəng naxışları. 

3361. Millətsiz, bəşəriyyət bir rəngli (yeknəsək) görünərdi. 

3362. Millətsiz bəşəriyyəti ulduzsuz səmaya bənzədirəm. 

3363. Dünya yaranandan yalan, güc, doğruya- zəifə qalib gəlirsə, əsl həqiqət, 

vallah, elə budur. 

3364. Daim səbirlilikdə, ancaq ölüləri bağışlamaq olar. 

3365. Yadlara isti qucaq, vətənyanğılı vətən övladlarına zindan Azərbaycan. 

3366. 11 iyun. Balıq başdan, xalq ədalətsizlikdən iylənər. 

3367. Dil yalanı sevir, qəlb doğrunu. 

3368. 20 iyun. Acı ğöz yaşları – qəlbin, kədərin kiri. 

3369. Güclülük – bəxtin üzə gülməsi; zəiflik – bəxtin üzdönüklüyü. 

3370. Kasıblıq, ehtiyac, üzüyolalıq, haqsızlıq, həqarət, arxasızlıq, dözümlük, 

günah, sayılmamaq... Zəifin belindən daim düşməyən ağır, əzablı yükü. 

3371. 26 iyun. Gəncliyi elə yaşamaq lazımdır ki, ondan qocalığa da pay çatsın. 

3372. 5 iyul. Kölgəm günortalar mənə sığınıb gündən kölgələnsə də, başını 

gündən gizlədə bilmədi. 

3373. 6 iyul. Həqiqət – qələbə onun gerçəkliyi, rəngi; sevinc onun dadı. 

3374. Vicdan – qəlbin atəşi. 

3375. Vicdan– ədalətin qəldə sönməz közü. 

3376. Vicdan – qəlbin daşıdığı insanlıq vəsiqəsini təsdiqləyən möhür. 

3377. Sünilik – yalanın başgirləyən qardaşı. 

3378. Qəlbin kədəri – ömrün qaranlıq və zillətli gecəsi. 

3379. Həqiqət şahlar üçün mələk, əzilənlərə iblis xıdmətlidir. 

3380. Ona yaxın düşənlər qəlbinin soyuqluğundan az qala sətəlcəm olsunlar. 

3381. Onun istiqanlılığı hər kəsi qızdırır. 

3382. Onun soyuqluğu bütün istiqanlıları üşüdür. 

3383. Arzulara çatmaq inamı – bu, topa qoyulmuş mərmi kimidir. Bir atəş 

açmağı qalır. 

3384. Müdafiə– məğlubiyyətin güvənc üsulu. 

3385. Müvəffəqiyyətə xidmət edən tənqid – müvəffəqiyyətin gözə 

görünməyən, nəzərdən yayınan variantları üzə çıxartması. 

3386. Heyvan xislətli adamlar olduğu kimi, təbiət fəsilli adamlar da var. 
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3387. SİRR:..! Açması bəşəriyyətdən. 

 BƏŞƏRİYYƏT: -Bunu açmağa nə var? Sən ki cavabını bilirsən. 

3388. 15 iyul. Qismətin üzağı-yaxını olmur. Onun olub-olmaz hökmü var.  

3389. 16 iyul. Bəşəriyyətin dərdi Yer kürəmizdən ağırdır. 

3390. Qarpızı kəsdim. Ağ, qara toxumlar diqqətimə səbəb oldu. Qaraların 

oğlan, ağların qız olduğunu zənn etdim. 

3391. Haqqın özü də həmişə zəiflər, acizlər, gücsüzlər kimi arxa-dayağa 

möhtacdır. 

3392. Gücsüz, lakin susmayan həqiqət hökmdarların edamına məruz qalır. 

3393. 17 İyul. Ehtiyac – möhtac onun zəlil qardaşı. 

3394. Kainat dedi: -Varlığımın mühafizəsi məhəbbət adlı müqəddəş anamın 

xidmətindədir. 

3395. Bəşərlə həmyaşıd olan haqsızlıq kəmiyyət və keyfiyyətlə də bəşərlə 

həmrəngdir. 

3396. 21 iyul. Gücün, arxan yoxdursa, ədalətə bel bağlayıb yükün altına girmə. 

Yoxsa, çirkab kimi üstünə atılan ədalətin canına saldığı yanğıdan ürəyində turşu 

yanığı kimi izi qalar. 

3397. Dövlətin bir yalanı bütöv bir xalqın yüz həqiqətindən qat-qat keçərli olur. 

3398. 22 iyul. Günahsızlar məkanı Behişt (Cənnət) tamamılə bomboş qalıb. 

3399. Sevgi dolu baxışlar ilk məhəbbət dilidir. 

3400. 24 iyul. Qismət qarşılıqlı qüvvələrin törəməsidir. Bu, qüvvələrin 

cəzbetmə və cazibə fəaliyyətinin nəticəsi olur.  

3401. Məhəbbətdən istedad, sevgi doğur; qəzəbdən nifrət, xəta yaranır. 

3402. 25 iyul. Tariximizin, musiqimizin, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin 

çırpışdırmalarından, oğurlamalarından; torpaqlarımızın “peşkəş edilməsindən” 

millət kimi ortaya cıxan erməni kütləsi. 

3403. 26 iyul. Qəbahət – insanlığın nadanlıq mühitində çürüməsi. 

3404. Arzu – insanların həyat mexanizması. 

3405. 28 iyul.     Sosializmə bağlandıq, 

     Ölənəcən dağlandıq. 

    Hakimlərə əyildik, 

    Ömür boyu əzildik. 

3406. 29 iyul.  Türkiyəni yesə din fanatikliyi yeyəcək. 

3407. Həyat böyük istedadları ona görə sıxır ki, onlardan dahi hazırlamaq 

istəyir. 
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3408. 1 avqust. Yad dilə, yadlaşmağa niyə belə meyilli millət olduq?! 

3409. İlan ulduz, qorbaçovlar, nejdətnecətlər güclü xalq üsyanları, azad seçki 

görməyincə canları çıxmaz. 

3410. Dövlət, millət güclü olanda mən də güclü oluram. 

3411. 2 avqust. Bəşərin göz yaşları cəhənnəm odunu söndürə bilmədi. 

3412. Dünyanı idarə edən yalanın, bəlkə də 100 faizi yalanın payına düşür. 

3413. Hiylə insanlığı qaranlığa sürükləyir, ədalət işıqlığa çıxarır. 

3414. Həyat hər an həyat eşqiylə silahlanmış insanı sındırıb zəifləmək istəyir. 

Lakin hardan sındırırsa insan həyata eşqindən başqa səmtdən boy atır. 

3415. Hamıya gözəl görünmək üçün həqiqət kimi yox, əsl kloun olmaqla gözəl 

görünmək mümkündür. 

3416. Bəşərin kədərini qəlbimdə hıçqırığa, dodaqlarımda açı gülüşə çevirirəm. 

Budur nikbin kimi görünməyimin aldadıcı üzü. 

3417. Dünyada Allah və taledən böyük sirr yoxdur. 

3418. Divin canı şüşədədirsə, insanın canı tam şüşədir. Fələyin əcəl qumu 

dəyən kimi sınır.  

3419. Zamanın müəyyən anlarını yazılarımda mumiyalamışam. 

3420. 3 avqust. Alovlu gəncliyimizi külə döndərən kabus qocalıq, sonda 

kulumüzü başımıza sovurur. 

3421. Ey məhəbbətimin ram edilməz göylər mələyi, sənin tərsliyini Allahın 

qismətində görürəm. 

3422. Vücudumu daim yandırmaqda olan vicdanım sağlığımın cəhənnəmidir.  

Cəhənnəmə öyrəşmiş canımın o dünyanın cəhənnəmindən qorxusu daha 

yoxdur. 

3423. Mən qəlbimin sultanıyam. Həyat isə məni özünə qul, zamana kölə edib. 

3424. Həqiqət qarşısında həmişə farağat halını almış əsgərəm. 

3425. 4 avqust. Hakimiyyət ağıllılardan çox, cürətlilərin, fırıldaqların, 

hakimiyyətə hərislərin əlində cəmlənir. 

3426. Xalqın etiraz oxları hökmdarların qalxanına çatmamıç sınıb-tökülür. 

3427. 5 avqust. İşləyən yorulmur, baxan yorulur. 

3428. 6 avqust. Özünü qan ki, çox bəlalardan qurtulasan. 

3429. Diplomatlarda vicdan və doğru sifət kara gəlmir. 

3430. Qocalığın əzazilliyi az imiş kimi, hələ yanınca da xəstəlik gəzdirir. 

3431. Dünyanın tarixini vərəqlədikcə dünya tamam insan qanı içində görünür. 

3432. Bü günkü dəyərli işinə laqeyd yanaşma, o sabah tarixə dönəcək.  
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3433. Yaltaqlar dilli-dilavər olurlar. 

3434. Bəşəriyyətin naləsi göyü; qanı Yeri bürüyüb. 

3435. Yaltaqların tərifi qəzəb, hərəkətləri gülüş, öpüşləri nifrət doğurur. 

3436. 13 avqust. İnsanlarda nöqsan, pislik axtaranlar qəlbi çirkablılardır. 

3437. Qara qızıl (neft) Azərbaycanın alnına yazılan qara bəxtidir. 

3438. Yaşadıqca zaman bızı yavaş-yavaş tam tərkisilah edir. 

3439. Fürsət ən güclü silahdır. 

3440. Fürsət – bəxtin üzə gülməsi. 

3441. 15 avqust. Başımda çulğalanan fikirlərə görə, zirvəsi daim dumanlı 

dağlar özünü mənə oxşadır. 

3442. Üzüyola acı söz eşitdikdə təbdən çıxmır. 

3443. 16 avqust. Vətən, dil, millət dərdi qəlbimin kiriməyən ağrılarıdır. 

3444. 18 avqust. Türk bir millət, qitələrə səpələnmiş onlarca dövlətdir.  

3445. Milli zatı dəyişilən adam, cinsi dəyişimiş qatır timsallıdır. 

3446. 20 avqust. Ali insan elmin təşnəsidir, cahil ehtirasların. 

3447. Eybəcərliklərə nfrət vülkanı püskürənin qəlbi məhəbbətdən yoğrulub. 

Bu, məhəbbət vulkanının eybəcərliklər üstünə püskürməsidir. 

3448. Dünyanın acısını da, dünyanın gözəlliyi, şirinliyi kimi mərdliklə içirik. 

3449. Xasiyyətdə insanlar müxtəlif dada, ətrə malik olan ağacların canlı 

surətləridir.  

3450. Əqidə və xaraktercə adamları müxtəlif heyvanlara bənzətmək əbəs 

deyil. Axı, Allahın yaratdığı bitki, heyvan, insan bir mahiyyətin üç şəkildə oxşar 

təzahürləridir. 

3451. Gündüzlər dıjmır (nadinc), gecələr itaətkar vərdişli insan. 

3452. 24 avqust. Hər vaxt həqiqəti axtardığım yerdə həmişə də iblisin taxtda 

əyləşdiyini görürəm. 

3453. 26 avqust. Hər vaxt, hər işdə şeytan həqiqətdən qabaqda dayanır. 

3454. İblisin güclü solosu qarşısında həqiqətin göz yaşı görünməz; zəif sızıltısı, 

giley xoru eşidilməz olur. 

3455. Daşyuxulu həqiqətin yorğanını qaldırdım, yatağında gücün tökdüyü köz 

üstündə yatdığını gördüm.  

3456. 27 avqust. Elm hər şeyin zirvəsidir. 

3457. Toyuq yumurta üstündə kürt yatıb cücə çıxartdı. O isə xəstəliyin üstündə 

on illərlə yatsa da, Allaha şükür, ölüm quşu çıxmadı. Görünür xəstəliyi lax imiş. 

3458. Bir (təklik) təmiz idi. İkiləşdi... dərhal da saxtalıqdan hamilə oldular. 
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3459. Zəifin həqiqətə uzanan əlləri həmişə boş qalıb. 

3460. Sağalmaz xəstəyə qısa ömürlü xoşbəxtlik bəxtin şahanə hədiyyəsi. 

3461. Ömrümüzün üzüdönük xoşbəxtlik və gözəllik qonaqlarından gileyli 

canımız!.. 

3462. Gözəlliyə aid olanlardan əsas iki şeyi – sağlamlıq və cavanlığı xoşbəxtlik 

kateqoriyasına aid edirəm. 

3463. 6 sentyabr. Tale – xoşbəxt ömrün böyük memarı. 

3464. Talesizlik – ömrün aramsız dağıdıcı zəlzələsi. 

3465. Moskva – satqın Azərbaycan prezident və məmurlarının sığınacaq yeri.  

3466. İki birdən güclü, üçdən zəifdir. Dörd üçdən güclü, beşdən zəifdir. Deməli, 

hökm güclülərindir. 

3467. Vətən! Bütövlüyün, azadlığın üçün xalq adlı qurbanlığın var! 

3468. İnsan həyatında dörd güc tanıyıram: ağlın qüdrəti, taleyin, pulun, gücün 

qüdrəti. Tanıdığım dörd bəla da elə bunların yoxluğundan doğur. 

3469. “Dünyanı gözəllik xilas edəcək”,- deyən müdriklər, dünyanı ancaq ədalət 

xilas edə bilər. Gözəllik isə ona cila verəndir. 

3470. 13 sentyabr. Vətən adı çəkdilər; yaramın üstünə düz tökdülər. Dilimin 

adını çəkdilər; xəyalıma qocalar evi gəldi. Vətənin, dilin tapdalanmasına 

səbəbkar millətin adını çəkdilər... Millət haqqında heç nə deməyəcəyəm. Fikrimi 

hara yozursunuz yozun. 

3471. Dostluq – məchul qaranlıq mağaraya baş uzatmaq istəmirəm. 

3472. Səmanın ənginliklərinin ən dərinliklərində güclə közərən bir ulduz 

həqiqət kimi gözümə görsəndi. Yanasan həqiqət, bəşəriyyətin əlindən gör harda 

özünə yurd salıb. 

3473. Ədalətin, həqiqətin yerini soruşdum. –O nə olan şeydir? – deyə, üzümə 

təəccüblə baxdı. 

3474. İşığını, sevincini, köməyini görmədiyim əfsanə həqiqət, tək ümid 

verdiyinə görə sənin yoxluğuna da, əfsanəliyinə də səcdə etdiyim qibləmsən. 

3475. Biclərin Allahı düzlərin Allahından həm qayğıkeş, həm də əltutandır. 

3476. 15 sentyabr. Mina dağında şeytan daşlayan müsəlmanlar, hər kəs öz 

qəlblərdəki şeytanları öldürə bilsəydi dağa çıxmaq əzabı sizə qalmazdı. 

3477. İbrahim (ə.s), Allahdan hasil olan diləyinə görə məsum körpə oğlunu 

qurban verincə, özünü Allaha qurban verərdin. Bu nə oyundur? Bu, heç də 

yenilik, Allaha sitayış yolu deyil. Hakimiyyət uğrunda oğlunu öldürən şahlar, 

hökmdarlar çox olub. 
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3478. 16 sentyabr. Cavanlığın əsl dəyəri qocalıq zirvəsindən aydın görünür. 

3479. 20 sentyabr. Hər insan müqəddəs bir bütdür. Lakin içindəki pis 

xasiyyətlər bu müqəddəs bütləri murdarlayır. 

3480. Xeyirxahlığın tündlüyü qəlbimdəki sevinci qaynadıb gözlərimdə gülabını 

çəkir. 

3481. Dünyanı xilas edə bilməyən gözəllik bəşəriyyəti tam heyran etməkdədir.  

3482. Həvəs görüləcək ən çətin, ən mürəkkəb işlərin iki yüz faizini öz üzərinə 

götürmək şövqündədir. 

3483. Nədənsə qocalığım mənə tanış gəlir. Hə, yadıma düşdü. Atam bu ömrü 

yaşayırdı. 

3484. 29 sentyabr. Mütaliə zirvəyə uzanan nərdivandır. 

3485. Gözəllik baxışların cazibə qüvvəsi, baxışlar gözəlliyin odunda ütülən 

pərvanə. 

3486. Gözəlliyinə görə dünyamız cənnət, bəşəriyyətinə görə cəhənnəmdir. 

3487. Allah yaratdığı gözəlliklər bir daha gözəl olsun deyə insanı əlavə etdi. 

3488. 8 oktyabr. Böyük uğurun 99 faizi gərgin məşq, məşqin uğur 

qazanmasının 99 faizi tükənməz həvəsdir. 

3489. Millətin varlığının ən böyük sərvəti milli ruhu, millətçiliyidir.  

3490. 17 oktyabr. Mən mən olduqda mənəm. Mən sən və ya o olduqda 

klounlaşmış sən və ya oyam. Böyük müsibətdir millətin klounlaşması. 

3491. 22 oktyabr. Zaman dedi: -Mən bəşəriyyətlə deyil, dahilərdə yaşayıram. 

3492. Saman çöpündən yapışmaq– insanın son ümidi. 

3493. Həvəs– həyat, enerji, sevinc, güc, uğur, məhəbbət ... mənbəyi... 

3494. 23 oktyabr. Lənətə gəlmiş şeytan bəzi hallarda bizi xətalardan qurtarır. 

3495. İblis – milli, dövləti, bəşəri bəlalar; şeytan – fərdi cinayətlər, xətaların 

törədiciləri. 

3496. 28 oktyabr. Müslüm Maqomayev musiqi aləmində taleyin şah əsəridir. 

3497. 23 noyabr.  Bəşəri, dolu eybəcərliklərdən bu qənaət hasil olur ki, 

bəşəriyyət özünü ləkələmək naminə özünü oda-közə vürür.  

3498. Bəşəriyyət əbədi olaraq bulanıq çay kimi axacaq, çamurlu okean olaraq 

qalacaq. 

3499. Heç bir yenilik asan və nöqsansız doğulmur. 

3500. 26 noyabr.  Bəşəriyyət – insanlığın çatışmazlığı. 

3501. İldırımötürən qəzanı sovduğu kimi, ailədə də dərd, xəstəlik, bəla birinin 

qismətinə düşür.  
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3502. Ömrümüzü üzatmaq üçün hər gün gün adlı bir həb qəbul edirik. 

3503. Tale öz pianosunda mən adda simfoniyasını bəstələməkdədir. 

3504. Gücsüz həqiqət bar verməyən ağac kimidir. Nə barı olur, nə kölgəsi. 

3505. Tənqid etmək sarıdan yaltaqlar da, qorxaqlar da laldılar. 

3506. Böyüklərə uydurmalar qoşmaq insan xislətinin adətidir. 

3507. 9 dekabr. Müdrik Nizamidən iqtibas: Elmsiz, ey bəşər, nədir səmərin? 

3508. İnsanı dünyanın əşrəfi edən onun elmi və əxlaqıdır. 

3509. Üsyanlar – xalqın hakim və məmurlar çirkabından təmizlənmək eşqi. 

3510. Dəniz, dalğaların nəyə görədir? Cavab: -Çirkablardan təmizlənmək 

üçündür. 

3511. Övladlarından yarımayan valideynlərin gününə salan yazılarım mənim... 

3512. Şeytanları daşlaya-daşlaya vətənində şeytanların sayı durmadan artan 

Azərbaycan müsəlmançılığı. 

3513. 15 dekabr. Toxum onu içində saxlayan meyvəyə dedi: -Mən ağacın 

nəvəsi, sənin balanam, ağac mənim balamdır, sən də mənim nəvəmsən. 

3514. Biclik dedi: -Düzlüyn aça bilmədiyi qapıların açarıyam. 

3515. Hökmdarlar doğrunun topallığından yeriyə bilmədiyi halda, qanun adlı 

qoltuq ağaclarıyla tullana-tullana yüyürürlər. 

3516. Cavanlıqda görduklərini, başına gələnləri yaddaş cibinə atıb, qocalığında 

onları kövrək fikirlərə çevirib özünə xiffət yükləyən qocalar.  

3517. Mən övladlarımın qayğısına qalıram, çünki atayam. Bəs bəşəriyyətin 

dərdini niyə çəkirəm?!... Əstafürullah!.. Mən ki bəşəriyyətin atası deyiləm. 

3518. 18 dekabr. Dilli-dilavər yaltaq, rəisini tənqid etməsin deyə zal dolu 

adamların içində siçan deşiyi axtarırdı ki, başini dürtsün. 

3519. Şöhrətin gözləri yuxu nə olduğunu bilmir. 

3520. 28 dekabr. Qəzəbini nəşələndirən içkinin çürüklüüyü xəta çıxarır. 

 

2009 
 

3521. 1 yanvar. 2009-cu ilin bir yanvarı ömrümün 70-ci illərin mərtəbəsinin 

özülünə qoyulan ilk kərpici oldu. 

3522. Tale məni 1 yanvar 2009-cu ildə ömrün 70-ci illərinin darısqal, darıxdırıcı 

mənzilinə qeydiyyata saldı. Bu mənzillər o qədər körüm-köhnə, cırım-cındır ilə 

doludur ki, qorxuram bu halımla bu darısqallıqda tərpənməyə yerim olmasın. 
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3523. 11 yanvar. Yetmişimdə cavanlığımı dişimə vurdum. Cavanlıq demə 

ömrün kal dövrü imiş. 

3524. Cavanlıq ömrün kal vaxtı, qocalıq dəyib əprimiş dövrü. Bəs bunun saf 

vaxtı nə zamandır? 

3525. 12 yanvar. Yalan yüz qulpludur, doğru isə əldə balıq kimi sürüşkəndir. 

3526. 15 yanvar. 70 ildə ölüm beş dəfə sidqi-ürəklə mənlə haqq-hesabı 

çürütməyə gəlib. Tam yetişmədiyimi görüb, dərməyib getdi. 

3527. Parlament yaltaqlarından xalqın üzünə çəkilən “Çin səddi”. 

3528. 19 fevral. Həqiqət işığa, hiylə qaranlığa aparsa da, həmişə görmüşük ki, 

çox zaman hiylə işıqlığa çıxıb. Həqiqət isə işıqlıqda azaraq qaranlıqda itib-batıb. 

3529. 22 Fevral. Siyasət– iblisin kələyi və gizli üzü. 

3530. Təbliğat– xalqı yolundan azdıran siyasət fahişəsi. 

3531. Siyasət– dövlətin və hökmdarların varlığını ayaq üstə saxlayan qızıl dirək. 

3532. Zalım, sərtüzlü qocalığı heç də müftə qazanmırıq. Dəyərli cavanlığımızı, 

dəyərli ömrümüzü itirmək bahasına başa gəlir. 

3533. Zalım qocalığın sərt üzünü görməmək üçün çoxları dəyərli cavanlığını 

ölümə hədiyyə ediblər. 

3534. Əldəndüşmüş, xoşagəlməz qocalığımı gözdən salmayın. Onu, mən çoxlu-

çoxlu illər– gözəl, şux, güclü, zirək, dəyərli cavan ömrümü xərcləyib 

qazanmışam. Kim mənim bu halıma gülüb qınasa, başına gəlsin! 

3535. Qocalığım güllü-çiçəkli bahar gəncliyimin çovğunlu, boranlı zirvəsidir. 

3536. Taleyin xəsisliyindən çoxlarına qocalıqdan pay düşmür. 

3537. İlk məhəbbət qəlbdə yeri qalan çiçək yazısıdır. 

3538. 14 mart. İslamçılıq– Türklüyün parlaqlığını itirən boyaq küpü. 

3539. 17 mart. Dünən qocaların, bu gün cavanların, sabah körpələrindir. 

3540. 23 mart. Qorxmazdan qorxarlar. 

3541. Ey gözəllər gözəli, gözəlliyin məgər tünd şərabdır ki, eşqimi bihuş edir? 

3542. İpək qurdu kimi ürək də damarlarla canımızı tora salıb canımızdan özünə 

barama toxuyub. 

3543. 8 aprel. Yaddaş insanın ən qiymətli sərvətidir. 

3544. İnsanı mələklərdən uca tutan Allah, mələkləri insanın xidmətinə endirdi. 

3545. Alovdan yaranmış alov qürurlu İblis, Adəm palçıqdan yarandığından ona 

sitayış etməyərək Allaha ağ oldu.  

3546. 10 aprel. Cavanlıq nə bilsin qocalıq nə çəkir. 
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3547. Şirin, qanadlı arzular gənclərin, xiffətli, acılı fikirlər qocaların boyuna 

biçilib. 

3548. Bəşəri bəlaların səbəbkarı insan olduğu halda, iblisə irad tutur. Bu, insan 

məxluqunun iblisə iftirasıdır. 

3549. Şeytansifətli məxluqlar günahlarını iblisin üstünə atıb özlərinə tay 

etməklə onlara əbədilik lənətlər qazandırdılar. 

3550. Əgər seytansifətlilər günahlarını İblisin üstünə yıxıb əl çəkmirlərsə, İblis 

insanlardan qisas almaqda haqlıdır. 

3551. Doymaq– iştahın inkarı. 

3552. 17 fevral. 3777 saylı deyimimdə sira ilə düzülmüş 7–ləri gördükdə, elə 

bildim 7-lər 3-ə və 1-ə qarşı 17 fevral. istefa mitinqinə çıxıblar.  

3553. Qonşuya gələn Hamlet mazla ayaqqabısını parladıb kirini əxlaqına yaxdı. 

3554. 22 aprel. Dünya məndən soruşdu: -Hansımızın yükü ağırdır? ... Cavabım: 

– Sənin nə yükün var? Mən, Allahın kainat ağırlıqda ölüm yükünü daşıyıram. 

3555. 28 aprel. Xasiyyətlərimiz – ömür ağacımızın acılı, şirinli meyvəsi. 

3556.  Xasiyyətlərimiz– havamız olmasa da, nəfəsimizdir. 

3557.  Cəhətlərə görə, mən də Yer kimi; sağ-sol, baş -ayaq qütblü bir planetəm. 

3558.  Ekvator – insanların Yerin ortasına bağladığı kəmər. 

3559.  Musiqi dedi: -Bəşəriyyəti oynada bilən bir möcüzə varsa, önümə çıxsın. 

3560.  25 may. Qanmazlıq – bədbəxtliyi doğan qadın. 

3561.  7 iyun. Varlığım bir tar kimi taleyimin əlində çalınır. 

3562.  Düzlük bağırırdı: -Qadan alım, Yalan! Dərdin mənə gəlsin, Yalan! Əlində 

yağın daşsa da, təcili dadıma yet. Ölüb düzdə qalmışam, meyitimi götür! 

3563.  Ax Vətən, Vətən! Yaltaqlıq, saxtalıq, tamahın zibilinə düşmüş Vətən! 

3564.  Qızım vətən yanğılı şeirlərimdən göz yaşlarını saxlaya bilməyib dedi: -

Vallah, Vətən dərdli şairlərdən böyük peyğəmbər yoxdur. Onların qəbirləri əsl 

ziyarət yerləridir. 

3565.  Mən fəxr edirəm ki, cəhənnəm ölkədən heç yerə qaçıb getməyən 

dözümlü, vətənsevgili vətəndaşam. 

3566.  Sevincimin təməlində də, başında da Vətənimin xoşbəxtliyi durur, 

xoşbəxtlikdən məhrum olan vətənim!! 

3567.  Vətənə ağır yük, ağır dərd olan millətik. 

3568.  Xalqın azadlığı uğrunda “Lider” kimi tanınan Lefortovodan buraxılan 

Etibar Məmmədovu, həbsidən buraxılan Nemət Pənahlını milli sevgiylə öpdüm. 
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Milli dövlətimizə qəsdində “Liderləri” görəndən sonra dodaqlarımı murdarlamış 

olduğunu duydum. 1993-cü ildən hər səhər dodaqlarımı salavatlayıram.  

3569.  İnsan, nəsən, osan. Əqidəni özün əyməsən, dünya yığılsın əyə bilməz. 

3570.  21 iyun (Bazar) Söyüş– qəzəbin köpü. 

3571.  (Bir vətən, millət sevən rəhbər haqqında) – O közü niyə söndürdülər? 

Axı bir el ondan işıq alacaqdı. 

3572. Min illəri eşələsən məlum olmayan dahilər o qədər var. 

3573. 23 iyun. Qızlarda gözəllik ondur, doqquzu don– “yalandır”. Elə onu da– 

yarıçılpaq ekrana çıxmalarıdır. 

3574. Dünyanı güldürən görkəmli aktyor Siyavuş Aslanı 75 yaşı kövrəltdi. 

3575. 27 iyun. Erməni xalqı beynəlxalq dilənçidir. 

3576. Ölümün girovu insan varlığı. 

3577. Həqiqət insana hava kimi lazımsa da, əqrəb kimi zəhərli iynəsi də var. 

3578. Mən də Yer kimi üç hissə su, bir hissə qurudan ibarət bir planetəm. 

3579. Səviyyəli adamın öz dəyərini saxlaması üçün, ömrü boyu özünə nəzarəti 

bəsdir.  

3580.  Dünya şöhrətli Maykl Ceksonun ömrü bəxtlə bədbəxtliyin mübarizəsin-

dən ibarət idi. 

3581. 28 iyun. Yorğunluq əza əzabımız, qəzəb iç ağrılarımız. 

3582. Onun sənətində qığılcım işartısı belə yoxdur. Çünki ürəyi yoxdur. 

3583. Yüz illərlə boynumuza dolaşan anakondalarımıza sevgi dəliliyimiz. 

3584. 5 iyul. Dərd, insanı iynəyə saplaya bilir. 

3585. 10 iyul. Kölgəsiz şəkil təsvirin skeletidir. Kölgə ona can verən nəfəsdir. 

3586. Xasiyyətsiz adam adam maketidir, Xasiyyət onun canı; kimliyinin, necəli-

yinin təsdiqidir. 

3587. Səbəb əyri, qaranlıq dəhlizlərdən keçib işıqlı nəticəyə qovuşur. 

3588. Səbəb (bərabərdir) = müəmmaya (yəni nəticə düsturunun qiyməti).  

3589. Allahı məntiqlə dərk etsən, görəcəksən ki, dinlərdəki Allah görüntüləri, 

uşaq düşüncəsinin təsviridir. 

3590. 24 iyul. Həqiqət – əzabın günahsız məhbusu. 

3591. 8 iyul. Vicdanın qəbul edə bilmədiyi ən yüngül şey dünyadan ağır gələr. 

3592. Güc itirdiyi nüfuzunu tezliklə bərpa edə bilir. 

3593. 9 avqust. Korifey sənətkar Zakir Mirzəyevin qarmon ifasında 

“Mirzəhüseyn Segahı”nı dinləyirəm. Ağlımı, huşumu sərməst edən bu ifadan 

sonra qorxuram təsirindən bir il özümə gələ bilməyəm. 
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3594. 10 avqust. Həqiqət yalanların, böhtanların, əyrilərin qarşısını kəsən 

çürük səddir. Sadalananlar isə çürük səddi yıxıb-uçuran gur axınlı sellərdir. 

3595. 13 avqust. Doğru şübhə yaradır, yalan maraq doğurur. 

3596. Taleyi ilə oynayan on qat artıq cəzasını alır. 

3597. Zorun polad yumruğundan daim ağzıqanlı həqiqət. 

3598. 27 avqust. Kütləviləşən sənətdən dahilər çıxmır. 

3599. 3 oktyabr. Ağ ciyərim hava ilə, beynim fikirləşməklə nəfəs alır. 

3600. 17 oktyabr. Vicdan – bəşərin insanlıq tərəzisi. 

3601. Hökmdarlar bildiyini edən dəyirman, xalq başını ağrıdan çaxçax. 

3602. Həqiqət - vaxtında dada yetməyən, itkidən sonra lazımsız açılan tərs 

düyün. 

3603. Dilini yersiz yad sözlərlə zibillədən millətin özü çirkab mənbəyidir. 

3604. 29 noyabr.  Tarixini bilməyən xalq nəslini bilməyən adam kimidir. 

3605. Ah! Şeirlərdə yaşayan Vətən!... 

3606. 3 dekabr. Eşq göylər sakinidir. 

3607. Dilini zibillətmək çirkab millətə məxsusdur. 

3608. Qılıncı qından çıxmayan xalqın özü öz qınında paslanıb. 

3609. 20 dekabr. Ağıl əqidənin quludur. 

3610. Məhəbbətin kökü ürəkdə olur. 

3611. 31 dekabr. Bu qocalığın sağlamlığımıza xətər yetirməkdən, canımızı 

gülünc hala salmaqdan başqa əlindən qara qəpiklik iş gəlmir. 
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3612. 13 yanvar. Ölüm, dağıdıcı olmasa, müharibə əsl kişilik oyunudur. 

3613. Qanundan yayındıq, qınaqdan qorxduq. 

3614. 25 yanvar. Türk dünyasının dərinliyinə endikcə anlayırsan ki, qeyri-türk 

dünyasının min illərlə iş-peşəsi Türk adını, tarıxı şöhrətini tarixdən silmək olub.  

3615. 5 fevral. Həqiqəti doğan zor ana ya bətnindəcə boğur, ya ölü doğur, ya 

da çox nadir hallarda doğuşu ilə özü həqiqətin əlində boğulur. 

3616. 28 fevral. Fəlsəfə kainat evimizin çox dilli açarıdır. Bu açar bütün elmlərin 

əlində cəmləşib. 

3617. Eşq qurbanının qatili gözəllik, sizin bir-birinizə olan vəfanız, sədaqətiniz 

izə əbədilik alqış qazandırıb. 
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3618. Sevgi fəlakətləri gözəlliyin xətasıdır. Gözəllik əbədi olaraq bütün 

mühakimələrdən azaddır. 

3619. Məhəbbət mənim yeganə ən böyük qələbəmdir. 

3620. Biri doxsan yaşında, biri pəhləvan gücündə zarıyıb çoxdan ölmüş 

anasından imdad umurdu. Bəlkə buna görə analar Allahımız adlanır. 

3621. Xəsis heç vaxt “Çörəyimin düzü yoxdur” deməyib. 

3622. Mərd olub qovula-qovula namərd olanlar, nə siz, nə də hamı namərdi 

qova-qova mərd edə bilmədiniz. 

3623. Xalqın buynuzu gicişəndə başını polislərin dəyənəyinə sürtər.  

3624. 2 mart. Haqsızlıq havasında təngnəfəs ömür sürən varlığımdan haqqın 

müqəddəs quluna çevrilmişəm. 

3625. Qudurğanlar nifrətin girovudur. 

3626. 7 noyabr.  Hər adam dünya səhnəsində tamaşaya qoyulmuş “BƏŞƏR” 

faciə-komediyasında öz rolunun mahir ifaçısıdır. 

3627. 9 mart. Cins, adam, irq, din, təriqət, vətəndaş, ziyalı, oğul, ata və bu kimi 

adlarla yüklənmiş canım bu ağır yüklərdən bir də olsun azaylanmayıb. 

3628. Adda bütöv, özlüyündə ovulub xırdalanan bəşəriyyət. 

3629. 11 mart. Adımız az imiş kimi bəşəriyyət gurluğunda azğın düşməyək 

deyə millət, irq, din, təriqət, ölkə vətəndaşı, soyadlarıyla da damğalandıq. 

3630. Hansısa müdrikin sözüdür: “Mən üç tərbiyə almışam. Ailə, məktəb, 

həyat tərbiyəsi. Sonuncu özündən əvvəlkilərin yalanını çıxardıb”. Mən də əlavə 

edərək deyirəm: Mən dörd tərbiyə ilə böyümüşəm: -Ailə, məktəb, din və həyat 

tərbiyəsi. Həyat təcrübəsi ailənin də, məktəbin də, dinin də yalanını çıxarıb.  

3631. 23 mart. Ah... içi şeytan yuvası, üzü maskalı insan 

3632. 6 aprel. Ölüm qorxudur, söz aldadır. 

3633. Dilimizdə omonim sözlər bolluğu kimi, biz də yadlar arasında omonim 

millətik. 

3634. 19 aprel. Dərmanlar olmasaydı bəşəriyyət ulalı qalardı. 

3635. Sevincimiz, kədərimiz Allahımız şəklində gözümüzə görünür. 

3636. 29 aprel. Qorxaq, yaltaq cəmiyyətin həqiqəti görməyə bir əsr bəs etməz. 

3637. 1 may. Nikbin ol ki, taleyin qasırğasını, gülərüz ol ki, dünyanın zülmünü 

yola verə biləsən. 

3638. 3 may. Uşaqlığımız nağıl oldu, gəncliyimiz dastan, qocalığımız hekayə, 

ömrümüz bir epopeya.  
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3639. “İt oğlu”, “köpək oğlu”, “qancığın qızı” sözlərindən yer üzünün insanları 

onlardan törəndiyini eşidəndən itlərin sevinci yerə-göyə sığmır. 

3640. 5 may. Qazancım HÖRMƏT olsun deyə, qarmaqda HÖRMƏT adlı 

tilovumu birinci özüm işə salıram. 

3641. Babalarımızın qoyduğu torpaği qoruya bilməyən biz fərsiz, övladlar 

olduq. Bir ovuc torpaq, bir dünya milli dərdlərlə yüklədiyimiz; bu dərdlərlə yükli 

qalan fərsiz nəvələrimizin gorumuzu söyməyə böyük haqları çatır. 

3642. 9 may. Mənbədən başlanan ömür adlı bulanıq çayımın mənsəbinə yaxın 

ölüm adlı bir çay da qarışıb daha da lilləndirir. 

3643. 10 may. Bütün millət özü üçün, biz Azərbaycanlılar hamı üçün yaşayırıq. 

3644. 16 may. Gecələrim çıraqsız, gündüzlərim sözsüz-söhbətsiz zülmət olur. 

3645. 17 may. Qədrini bilmədiyimiz ömrün qızıl tacı gəncliyimizin mükafatıni 

qocalıqda yasını saxlamaqla dəyərləndiririk. 

3646. 31 may. İçimdə çağlayan dərdlərdən bədbin görünməyim deyə, dünyaya 

özümü nikbinliyimlə qızıl suyuna çəkilmiş kimi göstərirəm. 

3647. 4 iyun. Yekəxanalar daxilən dayaqsız olurlar.  

3648.  Bundan belə bilgisayarsız (kompütersiz) cəmiyyət qaranlıqda yol gedən 

yolçu kimidir. 

3649. Əlifbanın kəşfi bəşəriyyətin “lallığına”, işığın kəşfi “korluğuna”, 

nəqliyyatın ixtirasi ləngliyinə (piyadalığına) son qoydusa, kompüterin kəşfi 

dünyanı bəşəriyyətin barmaqlarında kodlaşdırdı. 

3650. Fərsiz övlad atasını söydürər, fərli oğul atasına rəhmət qazandırar. 

3651. 13 iyun. Dəmir yedirdən imperiyalarla Azərbaycanın dostluğu Əzrailin 

sonsuz adama uşaq paylaması kimidir. 

3652. 15 iyun. Pul bəşəriyyət adlı canlı mexanizmin daim hərəkətdə saxlayan 

əbədi mühərrikidir. 

3653. İnqilabi çevrilişlər çox keçmir ki, xalqın səhvini, peşmançılığını üzə çıxarır, 

günahı səbəbindən onun özünü qusdurur.  

3654. 23 iyun. İqlim buz və qaynar suyun sərtliyini sındırıb öz halına gətirdiyi 

kimi, mühit də insanları sındırıb öz halına salır. 

3655. Döyüşkən, mübariz Türkdən çin kələkbazlığı yarandı. 

3656. 3 iyul. Gənclik alovlanan, qocalıq tüstülənən ocaqdır. 

3657. 5 iyul. Allah külli-kainatı, pul bütün bəşəriyyəti idarə edir. 

3658. Ağac dedi: Nəsimidən betər soyulan, Babəkdən betər doğranan, 

Cordono Brunodan betər yandırılan canım! 
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3659. Nəfs-tamah – boğazı kəndirdəki adamın ayağı altından qaçmaqda olan 

kətil. 

3660. 25 iyul. Güclünün iti də sevilir. 

3661. 29 iyul. Ah bəşər, bəşər. Aldadılmış bəşər, aldanmış bəşər. 

3662. 5 avqust. Keçmişim bu günümün arxasınca uzanan kölgəmdir. 

3663. Cavan arzularla, xəyallarla; qoca xatirələri ilə yaşayır. 

3664. 28 avqust. Taleyin min bir şövq ilə ucaltdığı insanı hayıfı gəlmədən bir 

anda yerlə-yeksan etdiyinə görə ona bel bağlamamağı lap əzəldən anlamışdım. 

3665. Şah, kral, prezident ətrafı, məmurların qəlbləri sirlər qəbiristanlığıdır. 

3666. Lənət bütün alçaqların, əclafların, namərdlərin şərikli malıdır. 

3667. Cənnət – kommunizm – “əfsanəvi mələklər”. 

             Cəhənnəm – sosializm– əzazil Əzraillər. 

3668. 30 sentyabr. Sinonim sözlər əkiz, omonim sözlər siyam qardaşlardır. 

3669. Qocalıq – ömrümüzün üstümüzə düşən kölgəsi.  

3670. Yalanın zəhəri o qədər acıdır ki, milyonlarla düzlərin qəlbini göynədir. 

3671. Dünyanın, zəmanənin, ictimaiyyətin, bəşəriyyətin eybəcərlikləri daim 

qəlbimi zibillədir. Ağlım zibillərdən rişələnən söz çəmənindən gülabını çəkib 

ədəbi yaradıcılığımı rayihyələndirir. 

3672. 18 oktyabr. Bəşəriyyəti eyni bacarıq və eyni əxlaqi səviyyədə görmək 

mücərrədliyi– bəşəriyyətin ibtidai sürüyə qayıtmaq cəhdi. 

3673. Xeyirin-şərə, həqiqətin-yalana çevirən zəmanənin iblisanə ustalığı. 

3674. İctimaiyyət bazarında natura dəyərində əxlaq alveri. 

3675. Tamahın ayaqları altında əzilən əxlaq bəraəti. 

3676. Balıqlar, ot, xalqlar nəhəng canlılara yem olaraq yaradılmışdı. 

3677. Kəramət sahibi Allah insanı yarımçıq, qəlbi boş yaratmayıb. Onun karına 

gələn hər cür mənfi və müsbət xasiyyətlərlə mükafatlandırıb. İntəhası, insanın 

günahı Allahın bu nemətlərinin hansından, necə işlətməsidir. 

3678. Tarixi daha çox qanla yazan qalibiyyət əbədiləşir. 

3679. Hər adi şeyə hər an əl çalan (alqışlayan) xalq ölü canlardır. 

3680. 20 oktyabr. Dahilər – bəşəriyyət onun gülqabıdır. Təbiidir, qarışıq torpaq 

münbit və məhsuldar olur. 

3681. Xalqlar özlərini idarə edə bilmədiyinə görə, özlərinə hakimiyyət adlı 

adamyeyən maşın icad etdilər. 

3682. 29 oktyabr. Mən bütöv ömrümü imperiyalar ağzında çeynənən, didilən 

– bütöv olmayan bütöv Azərbaycanımın dərdinə həsr etmişəm. 
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3683. Mənim ən böyük dərdim itirilmiş, müstəmləkələrə parçalanıb varlığını 

təsdiq edə bilməyən Azərbaycan dərdidir. 

3684. 2 noyabr.  Mənfi qiymətləndirdiyimiz biclik, tərifə layiq düzlükdən çətin 

işlərin öhdəsindən məharətlə gəlir.  

3685. Haqq, ədalət yükü elə ağırdır ki, haqqın, ədalətin özü bu ağır yükün altına 

girməkdən həmişə boyun qaçırıb. 

3686. Əvvəl haqqın, ədalətin özü edam olunur, sonra haqlı, ədalətlı. 

3687. 4 dekabr. Gücsüz həqiqət ölüdür. Ona güvənəni o yanına çəkir. 

3688. Ölümcül həqiqətə aldananın günü cəhənnəmdə keçər. 

3689. Gücsüzün xeyirxahlığı da özü kimi qiymətsiz olur. 

3690. Yer kürəmiz inləyir: Altı milyardlıq bəşər, özünü və eybəcərliklərini 

artırmaqla məni də, özünü də məhvə aparma. Həddi gözlə. Məni dincə burax!  

3691. 9 dekabr. Azərbaycan neftinə görə əsrlərlə çırağı sönmüş, günü qara, 

qara neft içində boğulan millətik. 

3692. Budur insanın təbiəti: Pələng oldun it kimi qorxacaqlar, eşşək oldun 

minəcəklər, inək oldun sağacaqlar, qoyun oldun qurbanlıqsan. Millət də belədir. 

3693. 13 dekabr. Haqsızın bəlasını haqlı çəkir. 

3694. 18 dekabr. Allahın səbri qırx ildir, biz millətin səbri əbədidir. 

3695. Haqsızlığa, haramlığa, zülmə qarşı işlətdiyim haqq, ədalət, düzlük, 

halallıq adlı silahlarımı; əzəldən boş, saxta olduğunu indi-indi anladığımdan bu 

silahları bu yaramaz saxtaların özlərinə qarşı çevirmişəm. 

3696. Mən sürətli bildiyim haqq, ədalət, düzlük, halallıq – dördgözlu həyat 

qatarında ömrümü yaşadım. Sonradan qandım ki, sən demə, əzablı, şaxtalı bu 

qatarın əzəldən nə yanacağı, nə təkərləri, nə mühərriki, nə sükanı varmış. 

Aldadıcı, şirnikdirici görünən bu qatar, demə, sınıq-salxıq müqəvvadan başqa 

bir şey deyilmiş.  

3697. 19 dekabr. Həyat elə sərt, elə qatı, acılı-şirinli yapışqandır ki, heç cür 

ondan qopa bilmirik, qopmaq da istəmirik. 

3698. Əzilən kiçik xalqlar əsrlərlə könüllü əzablı ölməkdən qorxmadan zalıma 

qarşı birləşmək qorxusundan canları çıxır.  

3699. Haqqı özümə Allah götürməkdənsə, kaş, yalanı özümə dayı götürəydim. 

3700. Zaman geridönməzliyi ilə, həyat təkrarçılığıyla varlığa əbədiliyət verdi. 

3701. Məkan zamanın anasıdır. 

3702. Əzənlər mübariz olduqlarından əzən, əzilənlər mübarizədən qorxduqla-

rından əzilən oldular.   
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3703. 2 yanvar. Dəvə boynuna bağlanan zınqırov kimi, ömrümün 70-ci illəri 

boynumdan bir zınqırov kimi asılıb səsləndikcə ötən və gələn hər anımı 

xatırladıb məni diksindirir, qəlbimi xiffətlə doldurub yaşamağımı burnumdan 

tökür. Budur həyat sevgimin cəzası. 

3704. Həqiqət həmişə bəşərdən uca, böyük, təmiz, gözəldir. Amma əfsuslar ki, 

bəşəriyyətin daima kirli ayaqlarının çirki, nimdaş palazı; əyri, qanlı əllərinin silgi 

parçası olub. 

3705. Yetmis birillik ömrümün gücsüz, aciz illərində arxa-köməyim atam-anam 

və övladlarım olub.  

3706. Bəşər tarixindən öyrəndiyim və qənaətə gəldiyim budur: Gücün hakim 

olduğu haqq, ədalət, düzlük, halallıq deyilən şey ancaq və ancaq zəiflərin, 

bacarıqsızların, əzilənlərin, kasıbların, qorxaqların...xəyalı oyuncaqlarıdır. 

3707. 8 yanvar. Yaltaqlıq qorxaqların sığınacaq yeridir. 

3708. 10 yanvar. İnsanlara məhəbbətimin israfçılığımın əzabını çəkirəm. 

3709. 22 yanvar. Məğlubiyyət möhürü ilə damğalanmağımızdan doğan qəzəbli 

özümlə və xalqımla Azərbaycan bütövləşəndən sonra barışacağam. 

3710. 23 yanvar. Xalq özünü də, Vətənini də əsrlərlə hakimlərə qurban 

verdiklərindən gözüm elə qorxub ki, tövbə, daha heç kimə inamım qalmayıb. 

3711. 3 fevral. Dili işlək olmayan, yad dillərə möhtac qalan millət savadsız, kölə 

və bədbəxt olar. 

3712. Allah millət yaratmayıb. Onun yaratdığı bəni-insandır. Millət bölgüsü 

bəşəriyyətin kəşfidir. 

3713. Elə bil bu dünyaya ədalət axtarmaq üçün gəlmişəm. 

3714. 20 fevral. Göz yaşları – sevgi gülabı. 

3715. 23 fevral. Allah, Allah! Bu pul bəşəriyyətin şüurunu axtalayıb. 

3716. 6 mart. Bəşəriyyət ölüm dəryasında üzən həyat aşiqləridir. 

3717. Həyat, ölüm dəryasında üzən insanların başını şirin yalanlarıyla elə qatıb 

ki, insanların həyatı sevməkdən başqa bir çarəsi qalmayıb. 

3718. Doğulan andan ölüm dəryasında çabalayırıq. Həyat nə yaxşı ki, dərhal 

batmayaq deyə, müvəqqəti də olsa, kömək əlini insanlardan əsirgəmir. 

3719. Qorxağa qayğı, hörmət olmaz.  

3720. 8 mart. Tərif – uçurumun başına aparan cığır. 
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3721. Yaradıcılığım boyu heç vaxt nə sağlamlığımı, nə də qazancımı düşündüm. 

Özümü ütdüm ki, Vətənə ad, millətə şöhrət qazandırım; oxucuları düşündürüm, 

duyğulandırım və ovqatlara sevinc, ruhlara qida bəxş edim. 

3722. Məhəbbətin qaynar həddi qovuşana qədərdir, eşqin qaynar həddi 

faciəvi sonluqla bitir. 

3723. Düşmənlər əlində parçalanmış Vətən, dərdləriylə dəliləndirərək millətim 

haqqında mənə dedirtdiyi bütün acı sözlərim mənim gileyim yox, didim-didim 

olmuş Vətənin biz millətə vurduğu acı və tərs sillədir. 

3724. 18 mart. Cəhənnəmə dönmüş Vətən də behiştdir. 

3725. Cəhənnəmlik insanların sıxlığından behişt Vətənimiz cəhənnəmə dönür. 

3726. 20 Mart. Milli ruh – milləti zirvəyə atan yay. 

3727. İnsanlar –fərdilikdə mübariz, inadçıl, yaradıcı; bəşərilikdə süst və iflicdir. 

3728. Fərdlərin görə bildiyi işi bacarmayan bəşəriyyət. 

3729. Qaranlıq bəşəriyyət fərdlərin işığında nəhəng görünür. 

3730. Mən bəşəriyyətin içindən qopub bəşəriyyəti işıqlandıran fərd olmaq 

istərdim. 

3731. 25 mart. Zaman gah hakim olur, gah müttəhim. 

3732. 28 mart. Düşmənlərin yüz illərlə bütöv millətə, bütöv Azərbaycana 

soyqırımı az imiş kimi, illərlə milli mətbuatımız, televiziyalarımız, dardüşüncəli 

qırıldayanlarımız doğma dilimizə soyqırım yarışına girişiblər. 

3733. 3 aprel. Sözün barmağına doladığı bəşəriyyət. 

3734. 6 aprel. Gözə dəyməyən bəşəriyyətin nəhəng görüntülü dahiləri. 

3735. Dahilərə tay gəlməyən bəşəriyyət. 

3736. Qəlbi sözlərlə silahlanmış və sözlərlə tərk-silah olan cəmiyyət. 

3737. 8 aprel. Dahilərin adında daşlaşmış zaman. 

3738. Dahilərsiz zaman yoxluğu, dahilərlə yada düşən zaman. 

3739. 17 aprel. Pislik dedi: -Mən yazısı silinmiş yaxşılığın tayı deyiləm, mən 

yazısı solmayan bir dastanam. 

3740.  Odlar yurdu Azərbaycana odla birlikdə muğamat da bəxş edilib. 

3741. 22 aprel. Mədəniyyət millətin içi, incəsənət millətin şüurudur. 

3742. Cavanlıq – ömrün xəzinəsi, qocalıq – ömrün xatirə və təcrübə arxividir.  

3743. Maddi varlıq dedi: -Məndə bütün bəşəriyyəti, bütün canlı varlıqları 

ehtiyac və möhtac toruna salmaq qüdrəti var. 
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3744. 25 aprel. Vətən borcu bütöv Azərbaycandan çox-çox böyük və ağırdır. 

Millət var olandan ödəməklə bu borc nə bir santım azalıb, nə də bir qram 

yüngülləşib. Əksinə, hələ bir o qədər də artıb ki, azalmayib. 

3745. 30 aprel. Qonaqsevər millət, sən özünü sevirsənmi? 

3746. Səbirli xalqın yükü belindən düşməz. 

3747. Səbirli xalqın belinin yükü səbri tükənənə qədərdir. 

3748. Tükənməz səbir köləlik zənciridir. 

3749. Tükənməz səbrin yükü bel əyər. 

3750. Tükənməz səbirdən əyilən baş salamat qalar. 

3751. Vətənsiz, Vətənsevgisiz, ərazı iddialı türklərdən yana erməni təəssübkeş-

liyilə erməniləşən, dünyaya özünü yazıq cildində təqdim edən erməni sifətli er-

məni xisləti. 

3752. 1 may. Ermənilər, xristianlığı qəbul edəndən kilsələrinizdə Allaha, İsaya 

deyil, Türklərə nifrətdən özünüzə sevgi dini yaratdınız. Şükürlər, Allahdan, 

İsadan çox Türklərə bağlılığınıza, Türk dininizə, şükürlər din sevginizə, şükürlər 

Allaha inamınızı üstələyən türklərə nifrət sevgili dininizə.  

3753. Rüşvət Azərbaycanda insanların gəlirli, əsas dolanışıq mənbəyidir. 

3754. Tunis, Liviya, Misir, Suriya, Yəmən müsəlman ölkələrində hüsnümüba-

rəklərin, bəşərəsədlərin, qəddafilərin zülmündən milyonlarla ölənlərdən və da-

ğıntılardan, ibrət götürməyən, Misirin prezidenti olmayacaq birisinin bir-

birinizə macal vermədən əllərini öpməkləri – bu xasiyyət şüurlarda əbədi 

dolaşıq düşmüş kələfdir. 

3755.  Aman Allah, bu iddialı insanlar həzin muğam qarşısında necə də mumu-

məlhəmə dönüblər. 

3756. 2 may. İnsanın ən yaxın və böyük dostu, düşməni xasiyyətidir, taleyidir. 

3757. 3 may. Ermənilərin dinə saxta inamı Türkə düşmən sevgisidir. 

3758. Erməni kilsələri ermənilərə Türk düşmənçiliyini öyrədən akademiyadır.  

3759. Biz millətə bu xəstəlik hardandır?! Yad dillərdən yad sözləri göydə 

qapmaqda, sanki diliylə uzaqdan həşəratları qapan buqələmunun tayıyıq.  

3760. Milli qeyrət millətin tükənməz mənəvi sərvəti, xəzinəsidir. 

3761. Qatili ölüm mənə qalib gəlsə də, gələcəkdən adımı silə bilməyəcək. 

3762. 10 may. Vicdan həqiqətin can şüşəsidir. Vicdan öldü, həqiqət öldü. 

3763. Milləti gözdən salmaqla dəyərdən düşür. Özünü dəyərləndir ki, Vətən 

cəhənnəmə dönməsin. 

3764. 11 may. Hiylə– şeytanın gizli təxəllüsü. 
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3765. Vətəndən çox nigaranam. Qorxuram ki, Türk imperiyasının silahlı 

qüvvələrinin baş komandanı Ənvər paşanın MASONLARIN əliylə Türk 

imperiysının yıxıldığına söylədiklərini; millət də bu günki hadisələrə, Vətənə 

xəyanətə, yadlara xidmətə görə bəlkə də deyəcəklər: “Biz Sultan ikinci 

Əbdülhəmidi anlamadıq. Biz sinoistlərə alət olduq. Bizi beynəlxalq masonluq 

istismar etdi. Biz ancaq, sionizm üçün çalışırdıq. Acıdır”.  

3766.  14 may. Ah... əsrlərlə torpağı, sərvəti, milləti, dili, azadlığı, bütövlüyü, 

əxlaqı, yazısı, özü – hər şeyi zəbt olunmuş Azərbaycanım. 

3767. 19 may. İqtidardakılar – müxalifətin fatihəsini oxuyan mollalar. 

3768. Torpaq altda xatirələri, hadisələri, arzuları, sirləri uyuyan bəşəriyyət. 

3769. Ömür – məlumdan naməluma gedən insan yolu. 

3770. 21 may. Sözdən alışan yanğını sözlə söndürmək asandır. 

3771. İpə-sapa yatmayan zalımı yalmanlamaq üçün söz ən yaxşı üzəngidir. 

3772. Söz rüşvətin, korrupsiyanın mərtəbəsinə qaldıran qanadıdır. 

3773. Söz olan yerdə əlini işə salma. 

3774. 24 may. İnkar– inkar olunanın tərəf növünün kamilliyi.  

3775. Kamil növdə inkarın zühuru, bu yeni növ dəyişkənliyi, yaranışı – təbiət 

təkamülü. 

3776. İnkar inkarın və məntiqin törəməsidir. 

3777. İnqilabı, siyası; yaxud digər şavaşlar hakimiyyətə canatan tərəflər 

arasında Vətən futbol topu, şahlığın qızıl kuboku. 

3778. İnkar gerçəyin, mahiyyətin başqa səmtdən təsdiqidir. (Aydın olsun deyə; 

Bu ağdır? Yox, qaradır. Ağın inkari qaranın təsdiqidir). 

3779. 30 may. İnsanların qorumadığı həqiqət, ədalət özlərinin ayaqları altında 

əzildikcə şüşə qırıqları kimi qəlblərinə batıb naləsini çıxardır. 

3780. 5 iyun. Söz – sülh və müharibələr ocağı. 

3781. Söz – bütün kainatın (varlığın) sirr açarı. 

3782. 15 iyun. Millətçi olsan, millətin olarsan. 

3783. Millətçi olmasan, millətin deyilsən. 

3784. 17 iyun. Zaman – bəşəriyyət kainat hanasında ağlı-qaralı ömür sapından 

kainatın boyuna toxuduğu əbədi tül örpək. 

3785. 3 iyul. Dil millətin canıdır. Dil öldü– millət öldü. 

3786. Dünya gözəl, kainat ecazkar, həyat şirin, şəhərlər gözəl, qızlar ecazkar; 

bu gözəlliklər içində bəşəriyyət çirkabından təmizlənmədi ki, təmizlənmədi. 
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3787. Okeanlar, dənizlər içindəki çirkabları sahilə atıb özünü təmizlədiyi halda, 

daima çirkablı bəşəriyyət vulkan kimi içinin çirkabını əbədi püskürür.  

3788. 6 iyul. Bəşəriyyət üçün kitabdan qiymətli şey tanımıram. 

3789. 25 iyul. Su hər şeyi bütün çirkablardan təmizləyir, düzlük insanları hər 

eybəcərliklərdən qoruyur. 

3790. 4 avqust. Nifrət – haqqın haqsıza, halalın harama, yaxşının pisə, düzün 

əyriyə, zəifin zora qarşı hədəfə dəyməyən atəşi. 

3791. 11 avqust. İnsan məhəbbətinin quludur, qəzəbinin silahı. 

3792. İnsanlar gündüzlər od, gecələr bu odun külüdür. 

3793. Qəlb ensiklopediyasının fəsilləri: məhəbbət, sevgi, eşq, kədər, qəzəb, 

duyğular, düşüncələr, xiffət, xəyal, fikir, nifrət, sevinc, ikrah, etiraz, xeyirxah, 

səxavət, xəsis, kəzzab, yaxşılıq, pislik, insanlıq, iblis, tamah, yaltaqlıq və sair...  

3794. Ataya, anaya, övlada, həyata məhəbbətin əvvəli və sonu ideal saflıq; 

sevginin və eşqin əvvəli ideal təmiz, sonu izdivac hərisliyi. 

3795. Fəlsəfə zamanlarda ləngisə də, o heç zaman qocalmır, köhnəlmir. 

3796. Bəşəriyyətin çirkablı izi zamanla qoşadır. 

3797. Yaltaq təriflərdən, yalan tənqidlərdən qulağı döyənəkli bəşəriyyət.  

3798. Saxta təriflərə, qəzəbli tənqidlərə əlçalan insan cəmiyyəti. 

3799. Gərgin mübarizələrdə illərlə əzab çəkənlərin qazancının hazırına nazır 

olmaq şahların qismətinə yazılıb. 

3800. 14 avqust. Yaxşılıq naminə özümə qəsd ilə yaşamışam. 

3801. 17 sentyabr. Dünyanın ən hündür – 8848 metrlik Everest zirvəsi ilə yarış 

həvəsinə düşmüşəm. Özümün 4674 mərtəbəli “MƏNİM MƏNALI DÜNYAM – 

ovqat ayələri” adlı göydələn abidəmi ucaltmaqdayam. Dünya rekordunu 

təzələmək üçün göydələn abidəmi Everestdən bir mərtəbə artıq – 8849-a 

çatdırmaq istəyindəyəm. Əgər ömür fürsət verərsə.  

3802. Müdriklərin hikmətli deyimlərindən ibarət 78 səhifəlik kitabı maraq və 

heyrətlə oxuyuram, eyni zamanda məşhur tarzən Əhsən Dadaşovun udda “Şur” 

muğam ifasını dinlədim. Heyrətamiz muğamımıza yaraşan, 1170 müdrik 

fikirdən birini seçıb yazmaq istədim. Muğamımız qədər ehtizaza gətirəni olmadı. 

3803. Azadlığı gəzirəm. Hər bucaqdan cavab gəlir: Onu doğan ana hələ 

dünyaya gəlməyib. 

3804. 3 noyabr. Acı və şirin dadlı haqq və ədalətdən dadmadan, görmədən sər-

məst, sərxoş olan insan aləmi, bilmirəm nədən bu yoxluğun vurğunu olub.  
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3805.  27 noyabr.  Külli-kainat, külli varlıqlar gerçəkliyi sirrin astar qatıdır. Sirr 

bu gerçəkliklərdə yüz min qat dərinliklərdə gizlənib. 

3806. Biz çörəyi yemirik, çörək bizi yeyir. 

3807. Fərdlərdən öyrəndik. Bəşəriyyətdən heç bir yaxşı şey öyrənmədik. 

3808. Taleyimin ömrümə alqış epiqrafı: “Halal qazancın iynə, dərmana getsin!”  

3809. Millətimin “Sabaha hazır olar” vədinin vaxt məsafəsi 8-12 aylıqdır. 

3810. 4 dekabr. Xoşbəxtliyin, gözəlliyin, sağlamlığın, milyonçuluğun hamıya 

gücü çatmadığı halda, qocalığın hamıya gücü çatır.  

3811. Paxıllıq, gözgötürməzlik, qərəzçilik yaradıcı istedadların yolunun 

üstündə basdırılmış minalardır. 

3812. Zamananın yaxası toy pullarından havalanan yarıçılpaq əndamlarını 

ekranlarda sərgiləyən, qucaqlarda sığallanan müğənniciklərin əlində qalıb. 

3813. 5 dekabr. Mən “Sabah” sözünə inanmıran. Çünki o, mütləq deyil. O, 

mücərrəd uzaq aylardan, illərdən biridir. 

3814. 45 illik xidmətimə dövlətin yetim payı qədər verdiyinin yarısına şərik 

olduğu təqaüdümü hər ay alanda; harınların kimsəsiz, yetim uşaqlara rişxəndlə 

“Uşaqdır, burnunun fırtığını yalasa bəsidir” ifadəsi qulaqlarımda səslənir. 

3815. Varlıqdan doğan ZAMAN VARLIĞIN anası oldu. 

3816. Zaman üzərində addımlayan MƏKAN. 

3817. 9 dekabr. Qocalıq gənclərin başa düşmədiyi kitablardır. Qocaldıqca insan 

bu kitabları asanlıqla oxuya bilir və məzmununun dəqiqliyinə şahidlik edir. 

3818. Xalqlar hər prezident üçün iki dəfə itki verir, şənlənir, atılıb-düşür. Bir 

hakimiyyətə zorla gətirəndə, bir də hakimiyyətdən zülm ilə qovanda. 

3819. Dünənə “Keçənə güzəşt”, bu günə “Səbir et”, sabaha “Allah kərimdir” 

demişik. VƏTƏN, bizdən ağlın nə kəsir? Cavab: Ölünün dalısınca danışmazlar. 

3820.  Millətçilik millətin, Vətənin ən qüdrətli və məğlubedilməz ordusudur. 

3821. Məğlubiyyətlərimiz, köləliyimiz qatı millətçi olmamağımızdandır. 

3822. Mən insanlıqda insanpərvərliyi, beynəlmiləlçiliyi, millətlərə hörməti, dini 

dözümlüyü (tolerantlığı), səbirliliyi alqışlayıram, bəyənirəm. Lakin bir millətçi 

kimi, millətimi heçliyə sürükləyən, Vətənimin daim parçalanmasına xidmət 

edən bu ifritələrə bütün varlığımla nifrət edirəm. Bunlar yaxşı şeylərdisə, bütün 

ağzıqanlı şovinist millətlərə qismət olmasının arzusundayam. 

3823. Asif Atanın “Zərdüşt odundan Budda külü törəndi” deyiminə güzgü 

tutduqda Zərdüşt görüntüsü: Zərdüşt odunun külündən törənən bütün dinlər.  
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3824.  Aldandığım həqiqəti tapmasam da, məğlub nikbinliyimlə mübarizədə-

yəm. Bədbinliyim– bəşəriyyətin itmiş həqiqəti Allahın kölgəsində gizlənməsidir.  

3825. Zorun daban suyunu cəmiyyətə içirən zamana. 

3826. Həqiqəti axtara-axtara ibtidaidən gələn və həqqətin ardınca gələcəyə 

yüyürən əlibos bəşəriyyət.  

3827. Dərmana pulu çatmayan təqaüdçülər də elə bilir ki, ölülər halva yeyir. 

3828. 17 dekabr. Qorxaqlar dünyanın ömürlük məhbuslarıdır. 

3829. Millətdən millətə nifrət közünün yanğısı var. 

3830. 18 dekabr. Mən 20, 50, 70 il, 72 il “həqiqət” deyib çığırdım; hər dəfə də 

“Get zorun qoltuğuna sığın” eşitdim. 

3831. “Baş üstə”, “gözüm üstə” – qorxaqlığın köləliyi, məhəbbətin şirin dili. 

3832. 20 dekabr. Qan təzyiqimi, başağrılarımı, göz zəifliyimi, darıxmalarımı hər 

dəfə oxumaqla, yazmaqla başlarını qatıb kiridirəm, aldadıb məqsədlərindən 

hələlik yayındırıram. 

3833. Allaha, dinlərə yalan inam, sitayışlər; mədəniyyətə, elmlərə, məntiqə, 

həqiqətə qatı düşmənçilik bəsləyən erməni-rus birləşməsi Xocalı soyqırımını 

törədirsə; bu qəddarlığa, bəşəriyyət ağzına su alıb susursa, qəddarların tərəfini 

saxlayırsa, bu o deməkdir ki, bəşəriyyət dəyərsiz, mövqesiz, sadalanan insani 

dəyərlərin cəmi isə bir kor qəpiyə dəymirmiş.  

3834. “Haqq”ın təbiətdən, kainatdan başqa heç bir canlı varlıqlara dəxli 

yoxdur. Yaxşı ki, dəxli yoxdur. Yoxsa, ağızlı canlılar yer üzündən silinər; təbiət, 

kainat yetimləşərdi. 

3835. “Haqq”ın – ağızlılara dəxli yoxdur. Haqsızlıq ağızlıların əbədi və kamil 

həyat tərzidir. 

3836. Bu gedişlə bəşərin axırı nə olacaq?! Ali, müqəddəs, bəşəri hiss – sevgi, 

məhəbbət, eşq telebazarlara, telehərraclara çıxarıldı.  

3837. Allah xofu, Allaha sevgi – bəşəriyyətin doğru yolu. 

3838. Azərbaycan sözlərinə tüpürüb qondarma türk sözlərinə aşiq olanlar, bu 

əqidənizlə sizlər türkçülüyə sevgidən deyil, ancaq və ancaq əri yanında olan 

gözüdağınıq, suyuboş arvadların tayısınız. 

3839. Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirən, mədəniyyətin sürətlə inkişafında, 

islam dinini yayan, dünyanın möcüzələrindən Tac-Mahalı yaradan 330 il 

hökmüran türk sultanları ola; sultan saraylarında salnamələr fars dilində 

yazıla!!! Türk dilini ərəb dininin, fars dilinin köləsinə çevrilən fateh Türk 

sultanları, bu qanmazlığınızla, gərək boynunuz qırılaydı. 
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3840. Dünyanın üçdə birini fəth edən Türk fatehlərinin dilimiz üzərində fars 

dilini fateh dilə çevirən Türk sultanlarının, şahların, hökmdarların və şairlərin 

goru çatlasın!  

3841. 23 dekabr. Ölüm sağlamlığın qarşısında aciz olduğundan, o, adamı ya 

qəfildən yaxalayıb qəzaya salır, ya da xəstəliklə, qocalıqla yorub haldan 

düşəndən sonra məqsədinə nail olur. 

3842. Azərbaycanlı olmağından xəcalət çəkib qara şəvə saçlarını saraltmaqla, 

milliliyini daşıya bilmədiyi halda, adlarını dəmir tullantısı (tərkibindən mis, qızılı 

çıxarılmış filizin qalığı nəzərdə tutulur) şəklinə salmaqla özlərini avropalılara, 

ruslara oxşamağa can atan ayka (aybənizlər), zema (zenfiralar), lilya (leylalar), 

qulya (gülnarələr) və sairələr, siz bu əqidəylə nigahdan kənar doğulub atılmış 

körpələrə bənzəmirsiniz? Millət siz törəyənlərdən nə umsun? 

3843.  Başsız cəmiyyətə “Cəmiyyət nəzarət etməlidir” deyib nəsə ummaq, 

bataqlıqda iynə axtarmaq kimi bir şeydir. 

3844.  26 dekabr. Türkün ululuğundan, böyüklüyündən vahimələnən qatı düş-

mənlərimizin: “Nə diliniz Türk dilidir, nə özünüz türksünüz. Diliniz də, adınız da 

Azərbaycandır”, – deyən, qoluzorluların zorundan Azərbaycan olduq, türklüyü-

müzə qəbir qazıb boyladılar və üstündə də “AZƏRBAYCAN” başdaşı ucaltdılar. 

“Azərbaycan” türklüyümüzün qəbirüstü başdaşımız oldu. 

3845.  Bilsəydim ki, 72 yaşa qədər ölməyib yaşayacağam, bir dəfə də olsun 

ölümlə fikir debatına çıxmazdım. 

3846.  Yekəxanalıq, əlindən bir qəpiklik iş gəlməyənin boynuna biçilib. 

3847. Kişilərə qalan dünyanın, Vətənin, cəmiyyətin dərdi-səri elə bil qadınlara 

aid deyil. Guya ki, bu yükləri ancaq kişilər daşımalıdır. 

3848. “Özüm ölüm!”, “Sən öl!” kişilərin mərdlik möhürü. 

3849. Qadınlar canlarını çox istədiklərindən “özüm ölüm” ifadəsini deməkdən 

hürkürlər. 

3850. Ailəli övladların köməyə möhtac qalmış dul atalarının evlənməyinə 

etiraz etmələri – atanın oğula möhtacı timsalında – “Örkən nə qədər uzun olsa 

da, yenə doğanaqdan gəlib keçəcək” məsəli. 

3851. Arxaikləşmiş “doğanaq” sözü “Örkən nə qədər uzun olsa da, 

doğanaqdan gəlib keçəcək” atalar sözündə əbədilik qazanıb. 

3852. Rəssamlıq göz sənəti, şairlik düşüncə sənəti, musiqi qəlb, ruh sənəti, 

3853. Siyasət haraya soxulsa oranı yandıracaq. 

3854. Siyasət – iblisin masa üzərində əyləşməsi, iblisin danışan dili. 
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3855. Siyasət – gerçəkliyin intiharı. 

3856. 27 dekabr. Gözəlliklər dünyanın gülüşüdür. 

3857. Xəstəliyin cəmiyyətdən, həyət-bacadan evə didərgin saldığı qəribəm. 

3858. Pulu çoxluluq – insanların Allah köməkçisi. 

3859. Safruhun deyimi: “Ərəblər olmasaydılar, biz hansı sözlərlə danışardıq?” 

Cavabım: Fars sözlərlə qırıldayırıq, rus sözlərlə hırıldayırıq, ingilis sözlərlə 

quruldayırıq, qardaş türk sözlərlə xırıldayırıq, fransız sözlərlə xoruldayırıq; hələ 

o qədər zırıldamağa, mırıldamağa, fırıldamağa, fısıldamağa, şırıldamağa... dil 

zapaslarımız var ki, itinə də tök. Safruhumuz da elə bilir ki, biz lap ölü adamlarıq. 

Qoy bu barədə ingilislər dərd çəksinlər. 

3860. Həqiqətsiz dünyada cəhənnəmin QIR QAZANINDA qaynadıq. Allah 

həqiqət helikopterini göndərsəydi bizi cəhənnəmdən evakuasiya edərdi. 

3861. Yalanı yalanla pərdələmək məharəti – iblisin mat qalma halı, düzlüyün 

gözü kəlləsinə çıxmaq heyranlığı. 

3862. Üzsüzlük utancağı başıaşağı gördükdə dedi: – Boyunu yerə soxum! 

3863. 28 dekabr. Mən bir dənizəm. Əhval-ruhiyyəmdə əks olunan dünyanın 

üzünün necəliyini aydın görürəm. 

3864. 29 dekabr. Xeyli təriflərdən feyziyab olan fərəh qanadlanıb uçurdu ki, 

“amma” sözünü eşitcək pozulmuş keyfindən qanadları yanıb külə döndü. 

3865. Bəşəriyyət içində haqqı tapdalamayan bir adam varsa, qabağa çıxsın! 

3866. 30 dekabr. Göydən gələn damcıları torpaq qəbul edib nemətə çevirdi. 

Bəşəriyyətin göz yaşlarını torpaq kimi göylər də cavabsız qoydu. 

3867. 31 dekabr. Qızıl ördəklər (flaminqolar) çayda başlarını suya basıb yem 

axtarırdılar. Uzun boyunları xokkeyçilərin çubuqlarına bənzədiyindən, elə 

bildim xokkey oynayırlar. 

3868.  2011-ci il, 2012-ci illə görüşmək anındasan. Məni ona tapşırıb de ki, 

ömrü kövrək qocayla xoşrəftar olsun. 

   

2012 
 

3869.  1 yanvar. Mənə 72 yaş gətirən 2012-ci il, illərin üstümə qalaqladığı ağır 

yüklü qocalığı görəndən sənin gəlişinə sevinmədim. Səninlə yaşayıb xoş rəftarını 

görsəm, dekabrın 31-i saat 24-00-da sənin gəlişinə sevinəcəyəm, gedişinə 

kədərlənəcəyəm. 
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3870. Səhər-səhər ömür-gün yoldaşım 72 yaşımı təbrik edib, nigarançılıqla 

Allaha üz tutub mənə ömür arzuladı. Qızımın təbrikində qəlbinin kədərini, 

gözünün doluxduğunu gördüm. Cavabımda ölümlə bağlı bir söz çırtması 

vursaydım, qəlbinin gurultusu, gözlərinin yağışı başlayacaqdı.  

3871.  2 yanvar. Mən vətənin daha oğlu olmuram. Vətənin övladlarıyıq deyib, 

onu qocalar evinə atan oğul günahları qazandıq. Taleyimin əlindən bir iş 

gəlməsə də, dərin məhəbbətlə sevdiyim dərdli Vətənimin dərdlərinə ürəkdən 

ağlayan anayam. 

3872.  Bulud damlalarından gur sel, daşqın; bəşəriyyətin insan damlalarından 

tükənməz faciələr yaranır. 

3873.  Pislik toxumu dünyanı bürüdüyündən yaxşılığın kökü tükənməkdədir.  

3874.  7 yanvar. Millətimin zənginliyini icad etdiyim üç çəki daşımla: 

vətənsevərlik, millətsevərlik, haqq deyilən ölçü vahidimlə dəyər qiymətini təyin 

edirəm. Bəşəriyyətin zənginliyini haqq daşıyla çəkib qiymətini verirəm.  

3875.  9 yanvar. Arxasız, yiyəsiz, azğın düşmüş həqiqət. 

3876.  Ehtiyac – iblisin zühuru. 

3877.  Allah, rəngsiz həqiqəti göyə çəkib, əliqanlı iblisi dərgahından qovub 

insanlara köməkçi göndərdi. 

3878.  İnsanlar həqiqəti axtara-axtara it də getdi, ip də getdi. 

3879.  Ağız, dad sevdiyin halda, niyə pinti, ürəkbulandırıcı sözlər buraxırsan? 

3880.  15 yanvar. Qanmazlıq– əsəbin dincliyi. 

3881.  Canda bədən üzvülərinin çoxluğu; insanların xəstəliklərin və əcəlin əlinə 

asanlıqla keçməsinə gözəl bir fürsət verir. 

3882.  16 yanvar. Qocalıq cavanlığın sonuna çıxdığından; cavanlıq da qocalığı 

yandırıb-yaxır, gözüyaşlı qoyur. 

3883.  19 yanvar. Ölüm – beynimizin çeynədiyi saqqız. 

3884.  Mal-qara yediyini qaytarıb kövşədiyi kimi, beynimiz də həyatın 

şirinliyindən duyğuya çevrilən “ölümü” ləziz tam kimi ömrümüz boyu kövşəyib 

həyatın dadına bir az da şirinlik qatır. 

3885.  Haqsız zorla haqlı zəifin mübarizəsindən doğan məğlubiyyət həqiqət 

adlanır. 

3886.  55-60 milyonluq Türk (kiçildilmiş Azərbaycan) milləti hər biri öz ölçüsü 

boyda torpaq qorusaydı, Azərbaycan düşmənlər arasında bölünməzdi. 
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3887.  Millət, tarixin mübarizələrindən, müharibələrindən, məğlubiyyətlə-

rindən, qələbələrindən doğur. Məğlubiyyətlərinə bu qədər öyrənmə, vərdiş 

etmə. Yoxsa, bu hal sənin əbədi xasiyyətin olacaq. 

3888.  21 yanvar. Ağıl qəzəbi boğur. 

3889.  Nikbinlik və bədbinlik arasında çarpışıram. Vətən, millət arasında çaş 

qalmışam. Bədbinliyim milli məğlubiyyətlərimizdən çatan qazancım, nikbinliyim 

rəhmimin parçalanmış Vətənimə təsəlliverici başsağlığımdır. 

3890.  22 yanvar. Cavanlığımızı minib yorub-yortduq, qocalığımızı çiynimizdə 

gəzdirib əzizləyirik. 

3891.  23 yanvar. Xeyirlə şər arasındakı mübarizədə, sonda xeyir qalib gəlir. 

Xalqla hökmdarlar arasındakı döyüşlərdə həmişə hökmdarlar qalib gəliblər. 

3892.  Cavanlıq elə bir tünd şərabdır ki, təsiri qocalıqda da başından getmir. 

3893.  Cəmiyyətin, bəşəriyyətin bir insan qədər də qədir-qiyməti bilinmir. 

3894. Məqsədi, ehtiyacı ucundan həqiqətə əl açıb yaranan bəşəriyyət əlini boş 

görəndən həqiqətə yaltaqlandığına çox peşmandır. 

3895.  Bəşəriyyət bir kül, mən və mənim kimilər bu kül altında qorunan 

közlərik. 

3896.  24 yanvar. Neçə gündür ki, göydəki dəhşətli uğultu Qərb 

yarımkürəsində eşidilməkdədir. Bu səs dünyamızın sonunun çatdığından xəbər 

verdiyini deyirlər. Tutaq ki, bəşəriyyət məhv oldu. Onda bəs kim Allaha sitayış 

edəcək, yalvaracaq, and içəcək, əzizləyəcək, yaşadacaq? ...Arxayın olun, Allah 

bəşəriyyətdən qazandığı şərəfi itirəcəyi işə əl atmaz. 

3897.  25 yanvar. Qarğış arvadların, söyüş kişilərin alçaqlara sovqat payıdır.  

3898.  Arvad sirbazlığı: “Bacı, bu sözü təkcə sənə deyirəm ha... Sən Allah, bir 

yerdə ağzından çıxmasın. Bu sirr kimi ikimizin arasında qalsın”. 

3899.  Bacarıqsızın ən yaxşı sənəti yaltaqlıq, ən yaxşı müdafiəsi qorxaqlıqdır. 

3900.  Əmanət – vicdan namusudur. 

3901.  Bacarsam böyük ustad M. Şəhriyarın anasına heykəl yapacağam və 

abidəyə onların danışığını həkk edəcəyəm... M. Şəhriyar farsca yazdığı şerini 

anasına oxuduqda, anasının kədərli olduğunu görüb soruşur:  

 – Anacan, yoxsa xəstələnmisən? 

 Anası şair oğluna farsca cavab verir.  

 – Ana, sən nə üçün farsca danışdın? 
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 – Sən türkcə şer yazırsan ki, mən də sənə türkcə cavab verəm?! Ot kökü 

üstündə bitər. Türkcə ilə böyüdün, farsca yazırsan. Artıq şerlərini 

dinləməyəcəyəm. 

 Şəhriyar xeyli fikirləşir və öz-özünə deyir: Türkcə yazacağam... Bundan sonra 

türkcə yazacağam: “Heydərbaba, ildırımlar şaxanda...” 

3902. Yalan isanların mənəvi sərvətisə, yaltaqlıq maddi xəzinəsidir. 

3903. Yaltaqlıq – yaltağın yal və yalaq qabı. 

3904. Qanmaz, qərəzli, pis adamlar zarafatı həmişə tərsinə, pisinə yozarlar. 

3905. İmperiya – zəif müstəmləkələrin toplum gücü. 

3906. Müstəqil dedi: Təmiz gül kimi yaşayırdıq. “LƏKƏ”-ni qəbul edib 

müstəmLƏKƏ olandan günümüz itin günüdür. 

3907. Arvadların saatlara sığmayan günlərlə telefon danışıqları, dedi-qoduları, 

qeybətləri, yersiz-mənasız mırt vurmaları, boşboğazlıqları Vətənə, millətə, 

əxlaqa beşcə faiz xərclənsəydi, Vətən, millət, əxlaq dərdləri altında çürüməzdi. 

3908. Qaymaq dedi: Bəxtimə çıxan qafiyəmə bax: Qaymaq-Maymaq.  

Şirin dedi: Məni də siyahına sal: Şirin-İrin. Gül dilləndi: Bəs deməyiblər; özü 

gözəl olunca, bəxti gözəl olsun. Yoxsa mənim kimi; Gül- Kül. 

 Kül şaqqanaq çəkib güldü: Mənimki qafiə deyil ee...bəxtdir, bəxt; Kül- Gül. 

3909. Dil qollu-budaqlı, köklü-gövdəli, çiçəkli-meyvəli əbədi zaman ağacı. Dil 

milli ruhun varlığı. 

3910. Dinlər – Allaha, peyğəmbərlərə sitayiş, əxlaqa xidmət dərsidir. 

Əməllərdən yayınan, sözdə geniş vüsətli adamlar. 

3911. Dağdan, qayadan keçən elin ayaq izlərindən yol, cığır, çəhlim qalır. 

3912. Erməni tarixçisi Qrand Bastırmaçıyan kilsə haqqında yazır: “Erməni 

kilsəsi milliyyətçilik ruhunun vücududur”. Mən yazıçı, şair Əli Vəlioğlu isə 

deyirəm: “Azərbaycan məscidləri milli şüurların axtalandığı məntəqə” 

3913. 31 yanvar. Yaxşılıq əvəzini alır da, almır da. Pislik əvəzini qat-qat ödəyir. 

3914. Ey Türklər – Azərbaycan, qazax, özbək, türkmən, qırğız, tatar və xeyli 

türk millətləri, imperiyanın şüurunuzdakı milli soyqırımı ilə barışacaqsınızmı? 

Barışacaqsınızsa, zəlilliyiniz ananızın südü kimi halal olsun! Barışacaqsınızsa, 

bəşəriyyət qarşısında üzüqara qalmağınız qayım-qədim olsun! 

3915. Güclu dövlətlər ayaqlarındakı erməni adlı özləri kimi kirli, murdar 

sürütmələrini Türk dünyasını adına yaxmaqdadırlar. Nə qədər ki, Türk 

dünyasından vahimələnəcəklər, nə qədər ki, güclü xristian dövlətləri olacaq, o 

vaxta qədər də murdar erməni üfunəti dünyanı bürüyəcək. 



186 

3916. Yaxşılıq gələcək üçün qazanılır.  

3917. 10 fevral. Qızım, Vətən üçün tökdüyün gözyaşlarında böyük 

Azərbaycanımızın bütövlüyünü görürəm. 

3918. Kəpənəyin gözəlliyinə bu qədər səy, həvəs, bacarıq, vaxt sərf edən 

Allahımız, görən niyə adamları bəşəriyyətin sayı qədər qüsurlu yaradıb?! 

3919. 4 fevral. Yazıçı sözümüzü öldürüb, Türkün “YAZAR” sözünü qəbul etdik. 

Dilimizdə deyirik: Birinci deyim – YAZAR yazar. Bu cümlədəki birinci YAZAR sözü 

türklərdən alınmış Azərbaycan dilində YAZIÇI deməkdir. Cümlədəki ikinci yazar 

sözü iş, hərəkət bildirən feldir və felin arzu formasını bildirir. Tərcüməsi belədir: 

Yazıçı yazar. İkinci cümlə. ÖYRƏTMƏN, öyrətmən. Birinci ÖYRƏTMƏN sözünü 

türklərdən əxz etmişik. Azərbaycan dilində müəllim deməkdir. İkinci söz olan 

öyrətmən sözü, xalis, lakin hələ dilimizdə yaşayan Azərbaycan sözüdür. ÖYRƏT 

felin kökü, MƏ felin inkar formas, N birinci şəxsin cəmini bildirən şəkilçidir. İndi 

də cümlənin bütöv tərcüməsini verək. ÖYRƏTMƏN, öyrətmən. Yəni; Müəllim, 

öyrətmən (öyrətməyin). 

3920. Arvadlar hazır dolu tüfəngdir. Fürsət düşən kimi qazanclarını, 

yaxşılıqlarını ərlərinin başına çaxırlar. 

3921. 7 fevral. Rənglər, ətirlər güllərin, çiçəklərin xasiyyətləridir. 

3922. Meyvələrin dadı, ətri ağacların xasiyyətləridir.  

3923. Kainatın yaranışında “Böyük Partlayış” nəzəriyyəsi üzərində tədqiqatçı 

beş min alim “Böyük ADRON Kollayder” 100 metr dərinlikdə, 27 km. qapanan 

tuneldə elementar hissəciklər – borionların, mezonların – adronların toqquşdu-

rulmasından alınan nəticədə kainatın yaranış sirlərinin açılışına çalışır. Bu, 

kainatda sirlərin açılışı deyil, yox olması deməkdir ki?!  

3924. 8 fevral. İki imperiya arasında ikiyə bölünmüş Cənubi Vyetnamın hökm-

darı Mqo Din Zuem Vyetnamın birləşmək müqaviləsini hakimiyyəti xeyirinə 

rədd etdi... Eh!! Azərbaycanda məgər Mqo Din Zuemləri olmayıbmı?!  

3925. Müharibələr – imperiyaların əzələ məşqi, sevimli oyunları. 

3926. İmperiya – hegemonluq, gavurluq dəliliyi. 

3927. Özünüzü xəstəliklərə tanıdıb yaxına buraxmayın, nazınca oynayıb 

ərköyünləşdirməyin, əzizləməyin. Yoxsa, sevilən it yiyəsinin üz-gözünüzü 

yalayan kimi, o da çiyninizə tullanıb üz-gözünüzü rəhmsizcəsinə yalayacaq. 

3928.  15 fevral. Qocalıq – ölmüş cavanlıq. 

3929.  Qocalıq – cavanlığın qatili. 

3930.  İllər məğlub millətə xəcalət damğasını vurur. 
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3931.  16 fevral. İçindən keçənləri üzündən oxudum. İçində məhəbbətdən 

əsər-əlamət yox imiş. 

3932.  Sultan Mahmud Qəznəvinin xətasından dilsiz, ədəbiyyatsız, ölü, 

qaranlıq farsların başı üzərində Firdovsini bir ulduz kimi yandırdı. Bu xətadan 

qaranlıq farslar işıqlandı, Turan dünyasına ləkə düşdü. Farsları işıqlandıran 

imperiya sahibi Mahmud Qəznəvi bu xətası ilə Türk dünyasının bədbəxtliyinin 

başlanğıcını qoydu.  

3933.  Türkün əzəmətli qüdrətindən imperiyalar yaradan Türk sultanları, 

hökmdarları, şahları, siz ümumi Türk dilinə həqarətlə baxan qatilləri, fars dilini 

doğub ərsəyə gətirən, əzizliklə böyüdən bic qadınların özüsünüz.  

3934.  Milləti yüz illərin yuxusundan quru sözlərlə, gileylərlə oyatmaq olmaz. 

Milləti ancaq dövlətin davamlı qələbələriylə, düşmənlərindən intiqam almaqla 

oyatmaq olar. 

3935.  Şair Təbrizli Əlinin millətimiz haqqında dediyi bir fikrini kitabımda 

ərmağan kimi saxlayıram: “Məşrutiyyətdə biz (türklər) yorğa getdik, onlar 

(farslar) mindilər, hizblərdə və ittihadiyyətlərdə bizlər əza olduq, onlar rüəsa”. 

3936.  19 fevral. Oğlanlar nişanlılarının evinə köçürülsəydilər, arvadlar ərlərini 

evlərindən tez-tez qovardılar, ya da boşayardılar. 

3937.  Əlindən iş gəlməyən irad tutar, iş bacaran əl tutar. 

3938.  Onun nifrətinin ifrat həddi – nifrət elə onun sevgisidir.  

3939.  Ermənilərin ən böyük, əbədi bədbəxt sevgisi Türkə nifrətidir.  

3940.  Ən kiçik nöqsan belə, vicdanla yaşayanın ən ağir yüküdür. 

3941.  Millətimizin birliyi qum palçıqdan yoğrulub. Əl toxunmamış dağılır. 

3942.  Düşmənin pisliyi dostun xəyanətindən qat-qat yaxşıdır. 

3943.  Haqq kəsərli olsa da, boynu hər vaxt haqsızın kəsərsiz tiyəsində üzülür. 

3944.  Biz millət düşmənlərimizlə topla, silahla vuruşmaq əvəzinə, həmişə 

şeirlə vuruşuruq. Şeir bizim şuarımız, silahımız, “qələbəmizdir”. 

3945.  Ölümcül hala salınmış Türk dili üzərində fars dilini hakim səviyyəyə 

qaldıran dünyada on altı Türk imperiya hökmdarının, sultanının, fars, ərəb 

dilində yazan şairlərin, alimlərin ümumi Türk dünyasına, dilinə edilən 

xəyanətləridir. İndi də var bəlasını çəkirik və yüz illərlə də bəlasını çəkəcəyik. 

3946.  Millətə, milli qürura bağlılıq, yadlıq – millətin doğma dilinə 

məhəbbətindən asılıdır. 
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3947.  Gənubi azərbaycanlıların inqilabi qələbəsindən yararlanan və 35-40 

milyonluq Türkü ölümcül hala gətirən Xomeyniyə ucaldılan mavzoleyi Türklərə 

təhqir, gözdağı kimi mənim gözümə batır. 

3948.  Güclü, hiyləgər düşmənlə müzakirələr aparmalı deyilik, onunla top-

tüfəng davasına çıxmalıyıq. 

3949.  Mən milli birliyin yoxluğundan güzgüdə tez-tez öz əksimə baxıram; bu 

birliyə sevinirəm, göz yaşlarımla gülürəm. 

3950.  Millət olmaq istəyiriksə, beynimizi milli ruhla tam doyurub, dadını 

çıxarana qədər gövşəməliyik. 

3951.  TarÇI, sazÇI, ədəbiyyatÇI, nağılÇI, dilÇİ, qarmonÇU, nağaraÇI, çalğıÇI, 

musiqiÇİ, dastanÇI, zurnaÇI, sənətÇİ və onlara qoşulan yüzlərlə ÇI-lar sözü bir 

yerə qoyub yazıÇI sözünü öldürüb; bundan sonra da YAZAR deyən, yazan 

kimsənin yeddi arxa dönəninə min lənət olsun dedilər... Bunu eşidən 

METNTALİTET sözünün qurbanları onlara qoşulub: milli əxlaq, əqidə, dəyər, 

milli şüur, düşüncə, duyğu, dərk, ərkan, milli adət, ənənə, xasiyyət, milli varlıq, 

davranış... biz çoxların – sinonim sözlərin hamısını bir qəbrə qoylayıb 

MENTALİTET sözünü başdaşı kimi ucaldanların zatlarına birağızdan lənət 

oxudular... Yaşamağın söyüşdən başqa mübarizə yolumuz yoxdur deyə 

ANOLOQ-un qurbanları olan: bənzəri, əvəzi, oxşarı, tayı-bərabəri, yeganə – 

sinonim sözlər də qarğış deyənlərə qoşulub DİLİ öldürənlərin ana-bacılarına 

olmazın yamanını yağdırdılar.  

3952.  Mentalitet sözü dedi: -Əvəz etdiyim on iki sözün hamısı mənim 

oynaşlarımdır. Bunu eşidən Anoloq dilləndi: -Elə mən də sən kefdəyəm. 

3953. Milli bəlamızdan “Azərbaycan dili, yoxsa Türk dili?” deyək labirint 

dolaşığında yüz ildir ki, çabalayırıq... Bu o deməkdir ki, “Bir dəli bir quyuya daş 

saldı, doqquz milyonluq millət yüz il yığışıb bu daşı quyudan çıxara bilmədi”.  

3954.  24 fevral. Keçmiş tərbiyə verir, İndi tərbiyə götürmür. Görək, Gələcəyin 

halı necə olacaq? 

3955. Qınaq, ar-əxlaq ustaları. 

3956. Dünyamızın üç hissəsi su, bir hissəsi quru, havamızın 21 faizi oksigen 

olduğu halda, eşitdiklərimizin 99 faizi rəvayətlər, əfsanələr, nağıllar, dastanlar, 

yalanlar, böhtanlar, hədələr, söyüşlər; doğru sözlərin isə cəmi bir faizdir. 

 Göz dedi: Danışdıqlarımın 99 faizi doğrudur. 

 Ağız dedi: Dediklərimın 10-15 faizi doğrudur.  

 Qulaq dedi: Eşitdiyimin 5-3 faizi doğrudur. 
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 15 mart. Prezident Sarkozinin – yəhudiliyinin haxırtısına bulanan Fransa 

parlamenti, Fransa həqiqəti, demokratiyası, ədaləti və xristian avropa 

təəssübkeşliyinin həyasızlığı, qərəzliyi. 

3957.  ATƏT-in Minski qrupu xristian birliyinin qərəzliliyinin canlı ifadəsidir. 

3958.  Orxan-Yenisey yazılı abidələri Türklərə məxsusdur sübutu ilə yazılı 

mədəniyyətimizin qədimliyini aşkara cıxartmaqla Türk dünyasının tarixinə 

şərəfli abidə ucaldan danimarka alimi Vilhelm Tomsenə qədirbilməz Türk 

dövlətlərindən heç biri alimin şərəfinə bir abidə ucaltmasalar da, küçələrdən 

birinə adını verilməsələr də; mən qabağa düşüb, onun şərəfinə qəlbimdə böyük 

sevgi abidəsi ucaltmışam.  

3959.  16 mart. Mənlə görüşməyə fəxr etdikləri üçündür ki, əcəl üç dəfə, ölüm 

iki dəfə ziyarətimdə olublar. 

3960.  Hirs, əsəb dedi: -Mən haqsızlıq, eybəcərlik bataqlığında bitən qamışam. 

3961.  Əxlaq mədəniyyətin anası, mədəniyyət əxlaqın qalın zirehidir. 

3962.  Ədəbiyyat – dil və əxlaq xidmətçisidir. 

3963.  Ölümün yadından çıxmayım, yaddaşımdan çıxmasın deyə, ölüm məni 

tez-tez yoxlamaqla yaddaşımı təzələyir. 

3964.  22 mart. El, adının qabağına yazdığı mənfi işarəni bir tənlik kimi əxlaq 

düsturu ilə açsaq alınan dəyər qiymətinin cavabı sıfır olar.  

3965.  25 mart. Cavanlıq dünyamın qaranlığında dəfn olunmuş mənim işıqlı 

qocalıq dünyam. 

3966.  27 mart. Yad sözlərini göydə qapmamış ona dərhal sahib olmaqda 

dünyanın ən əlaçı dilənçiləriyik. Yüz illərlə özümüzün bir sözü yaranmadığı 

halda, dolu kimi başımıza yağan yad sözlərin dilimizə qətlindən bütöv 

Azərbaycan boyda bir dil qəbiristanlığı salmışıq. 

3967.  Bəşəriyyətə ümid bağlamaq və ondan kömək gözləmək dəlilikdir. 

3968.  Susmaq həqiqətin ölümüdür. 

3969.  Ölənlərə yanıxıb dözə bilsəm də, mənə dərd verən həqiqətin ölümünə 

dözə bilmirəm 

3970.  1 aprel. Gecələr sirbaz, gündüzlər sözbazdır. 

3971.  3 aprel. Dünyada dərmanlar olmasaydı, həkimlər də kökü kəsilmiş 

dinozavrıların tayı olardı. 

3972.  Güyə doğrayan xalça timsalı mənəm. Vətən, millət dərdi məni içimdən 

güyə kimi doğramaqdadır. 

3973.  4 aprel. Ölüm – ən ağrıkəsici dərman. 
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3974.  “Mələməyənə süd yoxdur” deyən babalarımız, sizdən fərqli olaraq, 

bizdə rüşvətsiz vəzifə, iş yoxdur. 

3975.  Həqiqətin qəbri ürəklərdədir. 

3976.  Güc həqiqətin edam ağacı. 

3977.  Həqiqət, yalnız hər vaxt ağızlarda çeynənən acı saqqızdır. 

3978.  Bəşəriyyət Tanrının “Bəşər” adlı faciə-komediya əsərinin aktiyorlarıdır. 

3979.  17 aprel. Sol üz sağ üzdən soruşdu: Niyə həmişə sillələr mənə dəyir?... 

Sağ cavab verdi: Bəs eşitməmisən... qada ötər yetimə dəyər?  

3980.  20 aprel. Elmə xidmət edən zülmə, mən Tanrı deyərdim. 

3981.  22 aprel. İblislərə şahanə təriflərdən, həqiqətə ifrat böhtanlar və 

tənqidlərdən boğaza yığılmış cəmiyyət insani cildini dəyişib. 

3982.  Özüm məndən qabaqdır, mənə məndən yaxın və əzizdir. 

3983.  26 aprel. Gücün çatmadığı gücü-ordunu hiylə asanlıqla yıxıb. 

3984.  Sual həqiqətin, cavab insanın dilidir. 

3985.  Dərd – insan qəlbi onun məskənidir. 

3986.  30 aprel. Bəşəriyyətin alnına müharibələr yazılıb. 

3987.  Türkün əzəli gücünü özünə qaytaran peyğəmbəri doğulacaq. 

3988.  Min illərlə Türk imperiyaları, güclü Türk dövlətləri uzun illərlə bir-

birləriylə müharibələr, qırğınlar aparmasaydılar dünya Türklərin olacağıydı. 

3989.  2 may. Fürsət – bəxtin doğum evi. 

3990. 16 may. Cadı-pıtı – mərdimazarların, gözügötürməzlərin nadanlıq, 

qəzəb, nifrət, paxıllıq düyünü. 

3991. İnsanların “Allah, şükür!”, “Allah, sənə şükür!” deməyi; Allahın 

kəramətinə insanların itaət sifarişi. 

3992. 18 may. Bəşəriyyətin qanı və haqsızlıqları ilə hər səhifəsi dolu tarix. 

3993. 20 may. Xasiyyətlərim də kölgəm kimidir. Hara gedirəm mənimlə gedir, 

harda oluram mənimlə bardaş qurur. 

3994. Xasiyyətlərim iç kölgəmdir. 

3995. 21 may. Həqiqət öləndə bütün alçaqlıqlar doğulur. 

3996. Həmişə aldanan ağlar qalar. 

3997. Hiylə– qaranlıq yolu stündə qazılmış dərin quyu. 

3998. 24 may. Gənclik, həyatının daha yaxşı olacağını gələcəkdə görür, 

qocalığın isə bu günü sabahdan yaxşıdır. 

3999. 26 may. Həqiqəti görə bilməmək qanmazlıqdan, həqiqətə məhəl 

qoymamaq imansızlıqdan gəlir. 
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4000. 28 may. Bəşər var olandan əbədilik bol və sonsuz hadisələrlə zaman adlı 

kitabını yazıb doldura bilmədi. 

4001. Bəşərin sonsuz bəlaları ilə səhifələri dolu zaman kitabı.  

4002. Yalanlarıyla insanların sonsuz sevgisini qazanmıış dünya. 

4003. İnsanların içi işıq düşməyən qəm quyusudur. Qayğı oraya düşən işıqdır. 

4004. Diqqət vermək – şüur axtarışı, həmin mənbəyə işıq salması. 

4005. Qalmaqal – həqiqət itkisi. 

4006. Haqsızlığa susmaq – vicdanın korluğu, lallığı. 

4007. Peşmançılıq – fürsətə saxlanılan yas. 

4008. Öz doğma dilinə təcavüz edən millətimin zindanında canımı çürütməkdə 

olan ömürlük tənha məhbusam. Bu an ekranda Habil Əliyevin kaman ifasında 

muğam səsləndi. Bu milli sərvətimiz mən məhbusun qəlb ağrılarını 

yüngülləşdirən məlhəmim oldu... Payın çox olsun, ustad! 

4009. Özümüzü sevdiyimizdəndir ki, özümüzdən bir millət kimi küsürük, “Elə 

qırılmalı millətdir!” deyib, hirsimizi soyuduruq. 

4010. Bütün bəlaların baiskarı çörək, sən bəşəriyyəti dilsiz-ağızsız kölə 

etmisən. 

4011. Şirin dünya, gözəl dünya, haldan saldığın qocalar doxsanında sənin sərt, 

insafsız üzündən doyub iyrənir.  

4012. Ömür – həyat ehtiyaclarının qurbanlığı. 

4013. “Bütün ölkələrin proletarları, birləşin!” Bu nağıldır, əfsanədir. Həqiqət, 

Əli Vəlioğlunun dediyidir: Bütün dünya TÜRKLƏRİ, birləşın! 

4014. 1 iyun. Keçmişi başıqapazlı, paltarını çıxarıb lüt edən cahillər, siz 

keçmişinizə, indinizə, gələcəyə qənim kəsilənlərsiniz. 

4015. İnsanın Allaha qovuşan yolun başlanğıcında tamah adlı bir əjdaha kəsib. 

4016. Külli-kainat Allahın möcüzəsi, dinlər şəxsilərin tapıntısı. 

4017. Hacı Fərhad Mirzə “Kəlamlar” kitabında deyib: “Meyidə yiyə duran ac 

qarğalar...” Təsəvvürümdə Vətən, millət, ac quzğunlar canlandı. 

4018. Yaşamaq dueldir. 

4019. Ağıl, hünər, qüvvə, təpər yaşamın ən güclü silahıdır. 

4020. Vətənin dərdi millətin bəxtinə yazılıb. 

4021. Təkamül bəşəriyyətin tərəqqi yoludur. 

4022. Təkamül mübarızələrdən doğur. 

4023. Yarıtoxluq qulların azadlığıdır. 

4024. Bədbəxt o millətdir ki, qəhrəmanlara möhtacdır. 
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4025. Qəhrəmansız millət sönmüş vulkandır. 

4026. Qarnı üçün çapalayanların qisməti noxtadır. 

4027. Özünü sevməyənin izi, ünvanı, mənzili olmaz. 

4028. Avam ən yaxşı üzüyola quldur. 

4029. Yad dildə danışan millət özünə yox, yada xidmət edir. 

4030. Əlifba keçmişdən əbədiyyətə işiq tutan zəka günəşidir. 

4031. Keçmişini bilməyən xalq laldır. 

4032. Rəyyət – zillət onun əyninə biçilmiş yaraşıqlı paltardı. 

4033. Zülmə öyrəşən millət özü boyunduruğa girməyə canatır. 

4034. Narkoz altında doğranan xəstə ağrı bilmədiyi kimi, keyləşdirilmiş millət 

də ağrısını duymaz. 

4035. Qorxu qanunların yazılmamış anasıdır. 

4036. Yaltaq: Bütün bəşəriyyətə üz tuturam. Məndən yararlanmayan varsa, 

qabağa çıxsın. 

4037. Dilini öldürən, millətinə qəbir qazır. 

4038. 3 iyun. Vətən yüz illərdi maskalanmış düşmən iblis hakimlərin 

satqınlığından parçalanıb kiçildi. 

4039. Pulsuzluq – fikir, qəm, əzab yükü. 

4040. 9 iyun. Kürt toyuq yumurtalarını sındırıb içən, lax edən kimi, elə ki 

ehtiyac tale üstündə kürt düşdü ya onu sındırıb içir, ya da lax edir. 

4041. Kaş qadınların bitib-tükənməyən dedi-qodulara, yersiz sözlərə, 

qiybətlərə olan hədsiz maraqları elmə, savada sərf olunaydı. 

4042. 16 iyun. Qəlb – sirlər anbarı. 

4043. Öpmək, öpüşmək – istək, sevinc ifadəsinin ən yüksək anı 

4044. Bu yaşda işim gecə-gündüz xəstəlik, qocalıq yükünü güc-bəla ilə 

daşımaqdır. 

4045. Bu halda bekarçılıqdan darıxmayım deyə fikirlər, xatirələr, xəyallar 

oyuncaqlarımla başımi qatıram.  

4046. 21 iyun. Damarlar – can hanamızda ürəyin toxuduğu ilmələr. 

4047. Dəri – canımızın səyli-sahmanlı yığılmış ət-sümük torbası. 

4048. 21 iyun. Külli-kainatın, bütün canlıların hərəkəti enerji və güclə bağlıdır. 

4049. Lal, kar, bir əllı, bir ayaqlı bəşəriyyət, nə özünə, nə bir kəsə güvənc yeri, 

ümid yeri, arxa-dayaq ola bilmədin.  

4050. Bəşəriyyət – millətlət, fərdilər qədər gücü olmayan bəşəriyyət. 
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4051. Bəşəriyyət, niyə gücün yoxdur? Cavab: Onlarla irqlərə, onlarla dinə, 

yüzlərlə məzhəblərə, təriqətlərə, təfriqətlərə, inamlara, minlərlə dillərə, 

ölkələrə, millətlərə əriştə kimi doğranan bəşəriyyətdə güc qalarmı? 

4052. Bəşəriyyət Əli Vəlioğluna səsləndi: Mən elə bir nəhəng okeanam ki, 

içimdə hər cür həşaratlar, hər cür balıqlar, köpək balıqları, suitilər, timsahlar, 

delfinlər, morjlar, balinalar, pinqivinlər, mığmığalar, ağcaqanadlar, zəlilər və sair 

tipli canlıları yetirib, yedirib, yaşadıram. 

4053. 30 İyun. İnsan bir val, tale bu valı oxudan sehirli bir qüvvə. 

4054. Əzablar, xəstəliklər, dərdlər, tale əlində cızılmıs ömür yazımız vala 

bənzəyir. Bu cızılmıs ömür nəğmələri anlaşılmaz, qırıq-qırıq səslənir. 

4055. 1 iyul. Sevgimizdən Allahımızı qəlbimiz adlı qəfəsdə əzizliklə saxlayırıq. 

4056. 8 iyul. Dərd-xiffət gündüz yuxu gətirər, gecə yuxu qaçırar.  

4057. Vətənə olan borcumu mən millətimə, millət də mənə borcunu verə 

bilmədik. 

4058. 45 il yazdıqlarım Vətənə ödəyə bilmədiyim borclarımdır. 

4059. 14 iyul. Dünyanın yarısını gəzən, böyük yaradıcılarla ünsiyyətdə olan 

şair-yazıçılara tay ola bilməsəm də, cəmiyyətdən kənar sakit güşədə “Mənim 

mənalı dünyam – ovqat ayələri” adlı hikmət kitabımı yazıram. 

4060. Geridə qalmış, insanlığı alçaldan bir imperiyadan dördəllı yapışıb razı 

qalmaq nadanlıqdır. 

4061. Haqq cin kimi gözəgörünməzdir. O öldükdə gözə dəyir. 

4062. Haqqın yoxluğu haqqın doğum günüdür. Əfsuslar ki, onda da ölü 

doğulur. 

4063. 16 iyul. Hikmətli sözlərimi hər yazıb tamamlayanda xoşuma gələni 

olursa, sevincimdən deyirəm: Halal olsun atama, məni doğan anama!.. Beş min 

fikirdən özümə cəmi-cümlətanı 6-7 dəfə alqış demişəm. 

4064. 18 iyun. Azadlıq və həqiqət bəşəriyyətin xəyali qibləsidir. 

4065. Bəşəri bəlalarla, çaxnaşmalarla, qırğınlarla içi dopdolu zaman. 

4066. Artıq, millət öz əliylə millətə rəqib, özünə yadlaşan yad ruhda, yad 

sevgiylə uşaqlarını böyüdür.  

4067. Heç bir millətin, xalqın xeyrinə-şərinə yaramayan cılız proletariat, cılız 

bəşəriyyət.  

4068. Adı böyük, özü böyük; özündən çox-çox kiçik millətlərin xıltı proletariat.  

4069. Özünü tanımayan proletariat, özünə yararsız bəşəriyyət. 

4070. 30 iyul. Sirin söz, yalan vəd adamın düşdüyü tələ.  
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4071. Qarğış, söyüş ağızın zəhərli gülləsi. 

4072. 1 avqust. “Həyat mübarizədir” deyənlər yanılırlar. Həyat amansız və 

qaydasız döyüşdür. “Qaydasız döyüş”ü idarə edən hakim HƏQİQƏT, amansız 

həyat döyüşündən qorxaraq hakimlik borcundan birdəfəlik imtina edib. 

4073. 5 avqust. Xatirələr ömrümüzün yollarında tökülüb qalan xəzəlləridir. 

4074. Qarpız toxumu–təbiətin qarpızın qarnına atdığı güllənin qəlpələridir. 

4075. Qarpızın qarnındakı təbiət gülləsinin toxum qəlpələrini təmizləmək üçün 

qarpızı bir cərrah kimi dilimləyib yararlı hala gətirirəm.  

4076. 7 avqust. Qarpızın canına dolmuş təbiətin güllə qəlpələrindən nəsli 

kəsilməsin deyə, qarpız bu qəlpələri nəsil davamçısı kimi toxuma çevirir. 

4077. Bəzən mən özümə qalib gəlirəm, bəzən də özüm mənə qalib gəlir. 

4078. 9 Avqust. Gücün hər şeyə haqqı var. 

4079. 13 avqust. Utandın, nəinki heç nəyə, hətta çörək kəsməyə də əlatma. 

4080. Yaşımız ömrümüzün yanacağıdır, o qurtardı çıraq kimi sönürük. 

4081. Gənclərə uzun görünən illər, qocalara çox qısa gəlir. 

4082. 16 avqust. Uşağa, cavana yüz yaş; qocaya qalan ömrünü ağrısız, 

möhtacsız yaşamaq arzuları... 

4083. 18 avqust. İnsan dünyası yazıçı, şair, bəstəkar, rəssam, heykəltaraş, 

memarsız lal və çılpaq görünərdi. 

4084. Acizlik, avamlıq adamın düşdüyü və ömürlük çıxa bilmədiyi dərin, 

qaranlıq quyu. 

4085. 19 avqust. Səhv işin zəhmət haqqı– “Mən nə eşşək adamam ee!... Kül 

mənim başıma!” deyən adamın özünə ağılvermə mükafatı. 

4086. Gel əməliyyatı ilə dodaqları babasil (hemoroy) olan “müğənni” qızları 

ekranda hər görəndə, meymunun quyruqaltı ikrah doğuran, eybəcər kündə ət 

parçası yadıma düşür.  

4087. 20 avqust. Xalqıma, millətimə verdiyim söz və fikir adlı sərvətimin ağır 

zəhməti mənim, doğura biləcək sevinc, ləzzət onların olsun. 

4088. Bekarçılıq bütün eybəcərlikləri doğan fahişə qadındır. 

4089. Kənd həyatı – xatirələr qalereyası, şəhər həyatı – xatirələri işiq görmüş 

lent (plyonka).  

4090. Tale dedi: Onu ağlar qoydum ki, səni xoşbəxt edim.  

4091. 77 adamı qətlə yetirən cani Anders Breyvikə 21 il cəza kəsildi. O hesabla, 

təhqir ucundan bir günahlı ermənini gəbərdən Ramil Səfərovu gərək 
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ermənipərəst macar hakimlərinin “xristian ədaləti” ilə ömürlük yox, 208 gün 

həbs edəydilər... Budur təzadlı Avropa insan haqqları, Avropa demokratiyası. 

4092. Millətim üçün yad sözlər dilimizin dadlı yavanlığı olub. Onlara elə gəlir 

ki, bu yavanlıqdan gen-bol işlətməsələr, Türk dili (Azərbaycan dili) ilan sümüyü 

olub boğazlarında qalacaq. 

4093. Xalq uğrunda mübarizəyə qoşulan mübarizlər xalqın əlində kəsən 

qılınclarıdır. Əfsuslar ki, bu qılıncdan yapışan əllər seyrəkdir. 

4094. 26 avqust. Saçı ağlıq – qocalıq memarının gümüş sarayı. 

4095. Hər millətin 1-2 dərdi; kimisinin imperiya, hegemonluq dərdi olsa da, 

bizim qədər dərdli ikinci millət yoxdur. Vətənin beş yerə bölünməsi, üç 

imperiyaya qul olması, 8-9 dəfə əlifba dəyişməsi, Vətən, millət, dil adının 

dəfələrlə yadlaşdırılması, tarixinin danılması, saxtalaşdırılması, yaddaş azlığı, 

düşmənlərə sevgi, milliliyindən hürkməsi və sair. 

4096. Yaxşılıq insanlara dedi: -Mən yaxşılıqlarımla sizi özümə borclu salıram.  

4097. Öz keçmişimə baxmaqdan, xatırlamaqdan vahimələnirəm. Bu dibsiz 

quyunun qaranlıq küncündə keçmişimin meydini görürəm. Dibsiz, qaranlıq 

quyudan uşaqlığımın, gəncliyimin sızıltılı sədasını duyuram. Bu anlaşılmaz, 

tükürpədici sızıltılar cəhənnəm əzabından xəbər verir. 

4098. Ürəyə düşən şübhə toxumu illər uzunu quraqlıq olsa da, rişəsi solmur ki, 

solmur. 

4099. Qəlb evimin daim əzizi Allahım və qovub çıxara bilmədiyim ölümdür. 

4100. Əsəb ağlımın sərt iti, dilimin tüfəngidir. 

4101. Tər – canımızın istisi. 

4102. Küfr – taleyin qəzəbli dili. 

4103. Doğum və ölüm arasındakı məsafəni insanın bir addımlıq yolu, 

bəşəriyyətin Bermud Üçbucağı adlandırıram. 

4104. 73 illik ömrümdə həyatın bütün ağır, çətin işləri hər yaşımın gücü qədər 

asan görünürdü. 

4105. 30 avqust. Göz görüntüsündən qabağımız daim gündüz, görə 

bilmədiyimiz arxamız daim qaranlıq gecədir. 

4106. Müsəlman tövhidi (birliyi, qardaşlığı) Avropa (xristian) Birliyinin əlinə su 

tökməyə də yaramadı. 

4107. Gözəllik adamın şəfəqli ləçəyi, acı dili bu gözəlliyi bürüyən tikanlarıdır. 

4108. Rəssamların cansız fırçaları ilə canlı təbiətə qarşı kim-kimə yarışına 

çıxması. 
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4109. Yaradıcılıqdan məni yarımçıq ayıranlar, siz din əhlini namazından 

ayırmaq kimi günaha batırsınız. 

4110. Xəstəlik canda əyri-üyrü naxış salan (şırım açan) can rəndəsidir. 

4111. Əlillik adını eşidən çolaq qıç dilləndi: -Əlin mənə nə dəxli? İnsanlar əlil 

deməklə adımı, əzabımı, izimi itirirlər. Digər üzvülər də gileyləndilər: – Yaxşı olar 

ki, hər şeyi öz adıyla çağırsınlar. Bu insanlar belədi də. Bütün pis, əskik işləri yaxşı 

adla Leninin, Stalinin, hökmdarların; ermənilər də öz adlarına yazırlar. – Xalq 

neynəsin, ancaq yalan danışmaqla güclə başını girləyir. 

4112. Cəlaləddin Rumi deyir: “İtlərin məhəbbəti aralarına bir sümük atana 

qədərdir”. Əli Vəlioğlu: -Çörək itirənlərin, yaltaqların da məhəbbəti qabağına 

sümük atıb götürənə qədərdi.  

4113. Vəhşi insanlıq dünyasına nifrət edirəm. Allah-taala insanı insana yem 

edincə, insanı qızılgül yaradıb kəkliyə, göyərçinə, ceyrana-cüyürə yem edirdi. 

4114. Sağlam canı, xoşbəxtliyi Allahdan istəyirəm. Təmtəraqlı rahat həyat 

üçün pula Allah kimi yanaşıram. Deyəsən, pul məni çoxallahlığa qaytarır. 

4115. Ağrılı vicdanımın harayından bütün əzalarımın yoxluğunu duyuram. 

4116. Vicdanın ağrılı oxu ürəkdən keçir. 

4117. Bədbinliyim hər dəfə sərt it kimi üstümə cumanda nikbinliyimi bir parça 

sümük kimi ağzına atıram.  

4118. 14 sentyabr. Qocalıq– sönmüş gəncliyin acı tüstüsü. 

4119. Qocalıq– sönməkdə olan ömrün acı tüstüsü. 

4120. Nikbinliyimi ərköyün öyrətdiyimdən bədbinliyimin çiyninə çıxartmışam. 

4121. Dildən kənar heç nə yoxdur. 

4122. Hər bir dildə söz yaratmağın imkan miqdarı həmin dildə hərflərin sayı 

üstdə 10-15– bu vuruqlardan birinin cavabı qədərdir. Məsələn, Azərbaycan 

dilində söz yaratmağın imkanı 33 hərfin üstü 12(13) vuruğun cavabı qədər olar. 

4123. Həqiqətləri deyə bilməmək qorxusundan dilimizin geriyə süpürdüyü 

şeylərə içimiz zibil qabı oldu. 

4124. 15 sentyabr. Müharibə meydanlarına baxın ee...azadlıq, haqq, həqiqət 

tankın təkərləri altında necə də əzilir. 

4125. Əsil azadlıq elə gücdür, zordur. Güc yoxdursa heç nə alınmır – cansızdır, 

sükunətdədir.  

4126. 16 sentyabr. Dünya tərəzisinin ağır gözünü əyən xöşbəxtliyin tərəzi 

dabanını, dünyanın heç nəyi yerdən üzə bilmədiyi halda, dərdin yeli əscək ağır 

gözdə heç nəyin qalmadığı üzə çıxdı. 
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4127. Bir damcı qara rəng yüzqat özündən çox ağ rəngə dedi: -Sənin rəng 

keyfini pozaram.  

4128. Qara rəng onqat özündən çox ağ rəngi qorxudaraq: -Bir damlamla səni 

boğaram. 

4129. Xoşbəxtlik elə bir əzəmətli saraydı ki, dərd tufanı əsdi yerlə-yeksan olur. 

4130. 17 sentyabr. Qocalıq – ömrün keçmiş günlərinin çöküntüsü, xıltı. 

4131. Dünyada 16 imperiya yaradan Türk fatehləri, imperiyalar yaratmaq 

əvəzinə, kaş dünyaya beynəlxalq Türk dili bəxş edəydiniz. Onda dünya Türkə 

düşmən kimi yox, beynəlxalq dil sahibi kimi baxardı.  

4132. 15 oktyabr. Kasıblıq, dərd artdıqca “Allah, şükür!” alqışı da artır. 

4133. 16 oktyabr. Dildə ümumiləşmək milli ruhun axtalanması (və ya növ 

dəyişmə – yəni milli ruhların cırlaşması, cırlaşdırılması).  

4134. Qocalıq – ömür yolunun sonunda oturub ölümünü gözləyən ömür.  

4135. 28 oktyabr. Onun təbəssümü üzündə daim şəfəq saçır. 

4136. O qız boynunda qızıl, mirvarı boyunbağı, medalyon gəzdirmək əvəzinə 

dodaqlarında daim təbəssüm gəzdirir. 

4137. Bir şeyi dəqiqləşdirə bilmirəm. Biləmmədim seytan birdi, yoxsa, dünya 

əhalisinin sayi qədərdi. 

4138. 1 noyabr.  Qocalığın yaşam kodu: -Yatıb dura bilirsən? 

4139. 19 noyabr.  Fürsət həmişə gücün əlindədir. 

4140. Qələbələr elin, millətin, xalqın varlığının bel sütunudur. 

4141. Millətdə milli ruhun yoxluğu (ölməsi, öldürülməsi) – heyvana çevrilməsi. 

4142. 23 noyabr.  Qədrini cavanlıqda bil ki, qocalanda dadına çatsın. 

4143. Qürur, mənlik ən böyük qələbədir. 

4144. Gəlinə gəlin deyiblər, gedin deməyiblər. 

4145. 27 noyabr.  Kilsə zəngi adamları ibadətə səslədiyi kimi, xəstəliklər də 

həkimləri xəstələrə yardıma çağıran zəngdir.  

4146. 1 dekabr. Biclik həmişə gücə qalib gəlib. Güc qalib gəlibsə, deməli, orda 

da bicliyin gizli əli işləyib. 

4147. 5 dekabr. Xalqlar bir-biri ilə yola gedir. Yola getməyən padşahlar, 

hökmdarlardır. Onların mənəm-mənəmliyindən müharibələr, qırğınlar kəsilmir.  

4148. Safruhun: “Ərəblər olmasaydılar biz hansı sözlərlə danışardıq?” fikrinə 

cavabım: Bəşərin ilk dili – Türk sözlərini mənimsəyib özlərinə ərəb, fars dili 

quraşdıranlar; görən biz türklər olmasaydıq, bəs onlar hansı sözlərlə 

danışardılar? 
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4149. 6 dekabr. Mən bu gündən sonra gələn bütün zamanların, insanların 

yaşca ən qocası, ən qədimiyəm.  

4150. 9 dekabr. Haqsız və eybəcər quruluşda məğlubiyyətlərim yadımdan 

çıxmasın deyə qəlbimdə peşmanlıqla əzizləyib yaşayıram. 

4151. Gündən-günə elm-texnikanın, ixtiraların sürətlə inkişafı zamanasında 

xarici dilləri bilmədiyimdən özümü dənizdə boğulan kimi hiss edirəm. Dilimizdə 

bütün bunların tərcümə olunmaması Azərbaycan dili dənizdə saman çöpü 

qədər də köməyimə yetmir.  

4152. “2” qiymət məktəblərdə cəza polisidir. 

4153. “2” qiymət dedi: Mənim cəzamdan təhsil abıra düşür. 

4154. Zalımın qorxusundan insanlar içindəki qorxu adlı qəbirdə gizlənirlər. 

4155. Ölüm dedi: Ölüm QORXUSU, VAHİMƏSİ olmasa, mən heç nəyəm. 

Onların varlığı mənim dəyər əyarımdır.  

4156. 10 dekabr. Körpələr dünyanın gülüşü, uşaqlar dünyanın sevincidir. 

4157. Həqiqətin köməyinə gəlsə... vicdan gəlir. 

4158. Əxlaqi, ibrətamiz məsələ və misallar– həyat dərsi, insanların qaranlıq 

yollarına işıq tutan çıraq; və ya həyatın nabələd yollarının bələdçisi.  

4159. Bu gündən əvvəlki zamanların ən balacası, ən cavanı mənəm. 

4160. Mən dünəndən kiçik, bu günlə yaşıd, sabahdan böyüyəm. 

4161. Söyüş -ürək yanğısının qığılcımları... Aydındır, qığılcımdan yanğı törəmir. 

4162. Ölüm fikri – insanın əzablı ömür yükü. 

4163. Haqsızlıq – bəşər ürəyinə yapışan köz. 

4164. 16 dekabr. Çinlilərin yüz illərlə kələyi, “şirin dili”, çini-maçin gözəlləri; 

türklərin, uyğurların və digər türk tayfalarının çin ordusundakı mübarız 

xidmətləri Çin imperiyasını yaratdı və qüdrətləndirdi. 

4165. Türk hökmdarı Yoluqtəkinin çağırışı türklərin qulağında sırğa olmasa da, 

onun müqəddəs çağırışını brilyant sırğa kimi kitabımdan asıram: – “... Siz ey 

müdrikliyi çatışmayan adamlar, şirin dillərə aludə olub gedir və orada böyük 

sayda qırılırsınız... Sən ey Türk xalqı, bəylər səhvə,  xəyanət yoluna düşməyə 

meyillidirlər, xalq isə ağıllı deyil... Türk xalqı, sən ac və üzülmüş olanda toxluğun 

səbəblərini başa düşmürsən, bir dəfə doyandan sonra isə açlıq vəziyyətini başa 

düşmürsən”.  

4166. Firdovsi: “Xeyli əzab çəkdim bu otuz ildə, 

Parsları yüksəltdim bu ana dildə”. 

Əli Vəlioğlu: Pars dilin sən deyil, Türk sultanları, 
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Şairlər, satqınlar çıxartdı başa. 

Firdovsi: “İsa tək möcüzə göstərərək mən, 

Bu ölmüş milləti diriltdim həmən”. 

Əli Vəlioğlu: Bu ölü milləti dirildən Türklər, 

Parsı dirildərkən Türkə qəsd etdi,  

Öz dilin öldürdü, parsı ucaltdı.  

Firdovsi: “Türkün kökü çirkin, bədəni murdar, 

Soyunda yalnızca kötülüklər var. 

Əli Vəlioglu: Firdovsi, söyüşlər buraxan ağız, 

Qazdımı, sözdümü, fərqi bilinməz.  

4167. Nifaq – qələbənin asıldığı edam ağacı.  

4168. 21 dekabr. Sultan Mahmud Qəznəvi kişi bətnindən, Firdovsi demişkən 

“Ölmüş pars milləti”ni diriltmək üçün Türklərə qənim, düşmən kəsilən bir 

Firdovsi doğub Türklərə əbədi xəcalət gətirən müsibətin başlanğıcıni qoydu. 

4169. 10-12 min il Asiyada, Avropada parlayan Türklərin şərəfli adına, 

“tarixçilər” qəzəbdən, nifrətdən böhtanlar yazıb, tarixdən silməyə can atdılar.  

4170. Özlərinin tarixləri olmayanlar, Türkün qüdrətli tarixini pozub özlərinə 

xəcalətli tarix yaratdılar.  

4171. Asiyanı-Avropanı fəht edən –avropalılar demişkən “Allahın qutu -(gücü) 

Türklər”; bizlər isə “ Allahın qəzəbi Türklər!” kimi qələmə verərək tariximizə, 

qüdrətimizə kölgə salıb öz-özümüzü başıqapazlı, özümüzə nifrət donu biçmişik.  

4172. 16-17 imperiya yaradan Türk hökmdarları TÜRK dilini ərəb, fars dilinin 

köləsi etdilər. 

4173. Akademik İ.Y. Marrın ümumi Türk (Turan) dünyasının yazılacağı himnin-

də yazılmalı “YUNAN VƏ LATIN DİLLƏRİ ÇIXANA QƏDƏR TÜRKLƏR ARALIQ DƏ-

NİZİNİN SAHİLLƏRİNDƏ VAR İDİLƏR. ARALIQ DƏNİZİNİN TARİXİNİ TÜRKLƏRSİZ 

BAŞA DÜŞMƏK OLMAZ” sözlərinə kitabımda yer verməklə; yadlara heyran, 

özündən xəbərsiz, özünü tanımayan və tanımaq da istəməyən, özünü həmişə 

aşağılayan milli korların gözünə soxub deyirəm: Ey korlar, anlayın siz kimsiniz. 

Özünüzü tanıyın! Dəyərinizi qanın! Kölə şüurunuzdan qopun!  

4174. 24 dekabr. Hələ dinlər, peyğəmbərlər, “Tövrat”, “İncil”, “Quran”... yox 

idi, insan məxluqu Allahını tanıyırdı, sitayiş edirdi. Guya ki, Allahı bəşəriyyətə 

tanıdan dinlər olub.... Dini sev, amma insandan qabağa buraxma. Hər şey Allah 

üçün, hər şey insan üçün!  

4175. Allaha inamın özü, Allaha sevgi ən böyük, müqəddəs dindir.  
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4176. Dinlərdə Allahın kölgə təsvirləri şüurlardakı Allahımızın təsvirini poza 

bilmədi. 

4177. Xəstə ömür – fotoplyonkada neqativ şəkil görüntüsü. 

4178. Bir xəyanət min ordudan güclüdür. 

4179. Millətimizin şərəfini, əzəli dilini, ideal əxlaqını– Vətənə, Allaha, ataya, 

anaya, qadına, övlada, ağsaqqala sonsuz məhəbbət və ehtiramını göstərən 

“DƏDƏ QORQUD” dastanımız mənim əsl dini kitabımdır. 

4180. 16-17 imperiya yaradan Türk hökmdarları əzəli və köklü Türk dilini cavan 

yaşlı ərəb, Firdovsi dediyi kimi “bu ölmüş millətin”– fars dilinin köləsinə 

çevirdilər. 

4181. 27 dekabr. Pislik dedi: adamları özümə borca salmışam. 

4182. Pisliyin borcunu dərhal qaytaran adamlar yaxşılığın borcunu ya heç 

qaytarmır, ya minnətdən çıxarır, ya da eşşək öldüsünə salırlar.  

4183. Yaxşılıq insanları həmişə özündən asılı qoyub. 

4184. 30 dekabr. Fanatik – betonlaşmış adam. 

4185. Millətin millətdən üstünlüyü nədədir? – Milli ruhunun gücündə. 

4186. 31 dekabr. İ. M. Dyakonov və İqrar Əliyev üç min illik Türk-Azərbaycan 

tarixinin şumunu çıxaran cütə qoşulmuş qoşa öküzlərdir. Qədim Türk tarixinin 

yerində kökü kəsilməyən fars çayırı, qanqalı göyərtdilər.  

4187. Dünyada ən böyük, ən vahiməli yalan Dalay-Lamanın dediyi və maya 

təqviminə görə 2012-ci il dekabrın 21-25-i planetlərin parad düzümündən 

dünyanın sonu və kainatın 4-5 günlük zülmətə qərq olacağı xəbəridir.  

4188. Yalançı zamanada doğru nə ayaq tutub, nə də yeriyib. 
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 4189. 4 yanvar. 2013-cü il. Ölüm – varlıqdan yoxluğa şütüyən qatar. Ömür – 

ölüm adlı qatarın sərnişini. 

 4190. Külli-kainat –  mütləqin yaranışı, mütləqdən yaranış. 

 4191. 10 yanvar. Dilimin, Vətənimin, Millətimin dərdi mənim amalım, dinim, 

partiyam, siyasətimdiir.  

 4192. Qəlbimdə tıxaclanmış Vətən dərdi Vətən sevgimin çürüntüsüdür. 

 4193. Bir tum kimi qəlbimə düşmüş Vətən sevgimdən vətən dərdləri göyərdi.  
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 4194. Allahın xidmətçiləri Cəbrail, Mikail, İsrafil, Əzraildən fərqli olan, Allahın 

yerə göndərilmis bəşəriyyətin xidmətçiləri Həkim, Müəllim, Qüdrət sahibinin 

yerdəki beşinci, altıncı mələkləridir.   

 4195. 13 yanvar. Həvəs zəhməti dizinin altına qoyar.  

 4196. Zəhmət həvəsin üzüyola buyruqçusudur. 

 4197. Həvəs zəhmətin bütün ağırlığını öz boynuna götürür. 

 4198. Həvəs ağır zəhmətin toy-bayramıdır. 

 4199. Həvəs yorucu zəhmətin istirahət ocağıdır. 

 4200. Allah külli-kainatı həvəsi ilə həvəslə yaratdı. 

 4201. Allahın həvəssiz işi yoxdur. 

 4202. Həvəs çətin, yorucu zəhmətin ağır yükünü sıfıra endirir.  

 4203. Ağır zəhmət dedi: Həvəsə qurban olum, rəysiz, yorğun halda mənə nə 

qədər dayaq durub. Çox vaxt onun hesabına üzüm ağ olub.   

 4204. Zəhmət dedi: Ehtiyac məni həmişə təngənəfəs edib 

 4205. Zəhmət: Ehtiyac, işimi birə on qat çətinləşdirib ruhdan salırsan. Ehtiyac: 

Məndən gileyli olduğun halda, qorxudan bir kəlmə də demirsən. 

  Zəhmət: Mən sən hökmdardan nə deyim. Mən ehtiyacın quluyam. 

 4206. “BİR MİLLƏT, İKİ DÖVLƏT” bu türklərin kiçildilməsi deməkdir. Əslində; 

türklər “BİR MİLLƏT, ONLARLA DÖVLƏT”.  

 4207. Tarixə baş uzatmaqdan ətim tökülür. Bütün qırğınlar qarın davasıymış.  

 4208. Qarın – fəlakətlər, müharibələr ocağı. 

 4209. Qarın iblisin xidmətçisi. 

 4210. 14 yanvar. Milli ruh – özünü, milləti tanımaq, tanıtmaq, sevmək, 

sevdirmək, özünə, millətə hörmət. Milli ruh – qeyrət, qürur, birlik- bütövlük....  

 4211. Milli ruhsuz millət – suyu qurumuş dəniz. 

 4212. 15 yanvar. Qocalq - bəşəriyyəti əyməyə qadir güc.  

 4213. Yüzlərcə millətçi rus təhrifçiləri Türk salnaməsi “İQOR POLKU DASTANI”nı 

“cərrah stolunda” həvəslə əməliyyat apararaq Ruslar üçün nigahdan kənar lal, 

kar bir körpə– dastan kimi ərsəyə gətirdilər.  

 4214. 17 yanvar. Millətçi ruc tarixçilərinin min bir həvəslə rus evinin dul gəlini 

etdikləri “İQOR POLKU DASTANI”nın gəlin duvağıını yuxarı qaldırsaq, onun 

qəhrəman TÜRK bahadırı olduğunu görəcəyik. 

 4215. Adları XY əsrdən o yana aşmayan ruslar tarıx qarşısında xəcalət 

qalmasınlar deyə, IX əsr Kiyev knyazlığını Kiyev-rus dövləti adlandırmaqla 

yaşlarını doqquz əsr artırdılar. Bu rüsvayçılıq rusların ilk dövlətçilik soyqırımı idi. 
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4216. Ey millət, ey türklər, tarixinizdən dünyanı heyrətə salan qüdrətli 

keçmişinizdən, şərəfli qəhrəmanlığınızdan xəbəriniz yoxdur. Min illərlə adımızı 

tarix səhifələrindən silən, üstümüzə çamur yaxan böhtanlardan yadlaşdıq, 

uzaqlaşdıq, milli biganəlik dərdinə tutulduq. Yenidən dirilmək, yaşamaq üçün 

tariximizi, keçmişimizi oxuyaq, öyrənək, kimliyimizi dərk edək, tədqiq edək! 

Təpər, güc qazanıb dirçələk, ucalaq!...  (Başdaşım üzərində yazılası sözlərim).  

 4217. 18 Yanvar. Cəzasız qalan əclaflar heç nədən utanmır, qorxmur, 

çəkinmirlər. Çünki... əclafdılar.  

 4218. Kütlə bulanıq. Hər şey orda lil, bulanıq, baş-ayaq görünür. 

 4219. Mən haqq, düz, doğru, yaxşı, Vətənə-millətə xeyirli işimi kütlənin rəyinə, 

müzakirəsinə, ixtitarına, buraxmaq istəmirəm. 

 4220. Cəllad kötüyü – həqiqətin qızıl taxtı. 

 4221. Cəllad kötüyü – həqiqətin günahının yuyulması. 

 4222. Cəllad kötüyü – mürdəşir stolu, həqiqətin “fatihə”si 

 4223. 19 yanvar. Qəhrəman xalqla zaman tarixiləşdi. Qəhrəmanlıq tarixindən 

dərs almayan millətlər əridilər. 

 4224. Şərait var adam doğur, şərait var adam boğur. 

 4225. 20 yanvar. İmpeiyadan qurtulanların intibahı başlayır. 

 4226. Ağızdan çıxan məsləhəti, nəsihəti, müdrik sözləri qulaq yığdısa dürdür, 

ləldir, cəvahiratdır; yığmadısa qara qəpiklik dəyəri yoxdur. 

 4227. Mübahisə, acı söz şar kimidir. Üfürdükcə şişir-şişir, axırda partlayır. 

 4228. 21 yanvar. Qocalıq – çılpaq ömrə yağan qar. 

 4229. Bədən üzvüləri – fərdi fəaliyyət və ümumilikdə fərdiliyin yaşam 

mübarizəsi. 

 4230. 22 yanvar. Yaxşılıq görəndən çox yaxşılıq edən sevinir.  

 4231. 23 yanvar. Azı üçminillik qızıl tarixini qızıl hərflərlə tarixə yazan türklərin 

kimliyindən heyrətlənən, lakin haqq-ədalət dilləri lal olmuş, milli keçmişləri 

olmayan, dünyaya təzə göz açan millətlər Türkün şərəfli tarixinə ləkə yaxıb 

“vəhşi”, “barbar” dedilər. Türkün qəhrəmanlığından özlərinə tarıx 

quraşdranların bic əsərləri özlərinin vəhşiliyi, əxlaqsızlılığının yazılı təsdiqidir.  

 4232. Xurafat – qanmazlığın nadan qardaşı. 

 4233. 25 yanvar. Qırğınlardan, müharibələrdən tarix doğulur. Onlarsız zamanın 

zamansız halı.  

 4234. Tarixin səhifələri qanla yazılıb– bu onun rəngidir. Yazılarda bağırtılar, 

iniltilər, sızıltılar, zarıltılar tarixin ahəngidir. 
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 4235. Hadisələrsiz ədəbiyyat – incəsənətin bütün növləri ölüdür. Hamısı 

hadisələrin varlığından doğur.  

 4236. Həqiqətə gedən yol iti ağızli qılıncın üstündən keçir. 

 4237. Hikkə– döyüş qılıncının dəstəyi. 

 4238. Sənətin qulu olmaq dahiliyə aparır. 

 4239. 27 yanvar. Otuz beş illik xəstə canın qılığına girib bir milliqram həb qəbul 

edirəm. Hər dəfə elə bilirəm susuz dəvəni bir üskük su ilə suvarıram.  

 4240. Əruzun vurduğu zərbədən başı gicəllənən dilimiz, ədəbiyyatımız. 

 4241. Müsəlmançılığın zühuru Türkün mənəvi varlığının ölüm tarixi. 

 4242. 29 yanvar. Diktatorlara yalançı təriflərin çəkisi, xalqın qəlbindəki həqiqi 

sözlərlə tərs mütənsibdir.  

 4243. Heroqlif – insanların təsviri dili. 

 4244. 31 yanvar. Bəşəriyyəti qorxuya salan ağrıların əzablı, insafsız, sərt 

üzündən, insan vahiməli ölümə üstünlük verir.  

 4245. Dəhşətli, əzablı ağrının nə olduğunu bəşəriyyət görməsəydi, ölüm 

insanları bu qədər qorxutmazdı. 

 4246. Mədəmiz bir qab xörəklə doyur. Gəl ki beynimizi dünya hadisələri ilə bir 

dəfə də olsun doyura bilməmişik. 

 4247. Ordunu bir xain satir, can üzvülərdən biri xain çıxıb ölümə satılır.  

 4248. 1 fevral. Hansısa müdrik deyib: “Tarix Türklərdən başlayır”. Məntiqi 

həqiqətdir. Türklər olmasaydılar dünya yeknəsək görünərdi.  

 4249. Tarix bəşəriyyətin yaşıdır – yaş kağızıdır. 

 4250. Millət öldü, tarixi də öldü. 

 4251. 2 Fevral. Bütöv Azərbaycanımızı imperiyalar qəbiristanlığa çevirdilər. 

 4252. Tənbəllik milçək yığını kimi bir şeydir. Canı bürüdü halsızlaşdırır. 

 4253. Tarix zamanın yaddaşıdır. 

 4254. Zaman tarixdə yaşayır. 

 4255. Tarixsiz zaman ölüdür. 

 4256. Tarix zamanın – günlərin, illərin yaş pasportudur. 

 4257. Tərcümeyi-halım mənim tariximdir. 

 4258. Analar uşaq doğduğu kimi, beynim də dünyaya əsərlər gətirir. 

 4259. Tarix millətlərin güzgüsüdür. 

 4260. Haqsızlıq dedi: Kül başıma. Həmişə qarşımda susan, heç nəyə yaramayan 

əlsiz-ayaqsız haqqı qəhrəman uydurub bəşəriyyətin ağzına söz saldım. 
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 4261. Haqsızlıq: Yaxamı insanların əlinə verməyim deyə, adamları əlsiz, dilsiz 

həqiqətlə başlarını qatıb öz işimi görürəm. 

 4262. Haqsızlıq dedi: Zülm maşınının təkərləri mənəm. Həqiqətə qaldıqda 

havası boşalmış təkərdir. 

 4263. İblislə şeytanın fərqi nədir?-deyə soruşursan.  

 İblis – marşal rütbəli imperiyalar, dövlətlər , zalım hökmdarlar.  

 İblislər də iki cürdür: 1.Açıq iblislər-stalinlər (tanıdığını əlavə et).  

 2.Gizli iblislər – mikoyanlar (bildiyini əlavə et). 

  Şeytan – rütbəsiz, adamlar içində gəzib-dolaşan, adamları təklikdə, dəstə 

halında, dostlar-qohumlar-tanışlar arasında sözgəzdirən, qatıb-qarışdıran 

mərdimazar “xidmətçi”. 

 4264. 5 fevral. Onun millətə daimi nifrəti, milləti yandırdıği qədər özünü də 

yandırır. İçinin qəzəbi isə samavar kimi bir an da qaynardan düşmür. 

 4265. Böyük arzum – Vətənin böyük əsəri olmaqdır. 

 4266. Vətənimiz parça-parça, milli ruhumuz dağınıq millətik. 

 4267. Çeçələ barmaq özündən yuxarı baş barmağın gödəkliyinə yuxarıdan- 

aşağı rişxəndlə baxır. 

 4268. 8 fevral. İndi, keçmiş və gələcək arasına günlərdən ilmələr atıb zaman 

ardıcıllığını calayan mildir. 

 4269. Bədəni 80 ildən çox həvəslə, rahatlıqla gəzdirən ayaqları, indi qocalıq ağır 

yük kimi onu arxasınca insafsızcasına sürükləyir. 

 4270. 11 fevral. İnsan bir tonqaldır. Söz adlı maşa ilə qurdalasan qoru qalxıb üz-

gözünü qarsacaq. 

 4271. 25 fevral. Bütün eybəcərliyə qarşı nifrətim nizamlı ordum. İnsanlara 

məhəbbətim can bahasına məni qumara qoydu. 

 4272. Xasiyyət insandan asılı deyil, insan xasiyyətlərinin quludur. 

 4273. Xasiyyətlər insanın kodlaşmış planı, proqramı, rejimi, ağası və hökm 

verənidir.  

 4274. “Qordi düyünü” dedi: Mən Azərbaycan düyünü deyiləm ki, açılmaz qalım. 

 4275. Xiffət adlı quyunun dibi göz yaşlarıyla doludur. 

 4276. Yalan sözlər bir-birinin üstünə qoyulan yumurtalara bənzəyir. 

 4277. 9 mart. “MƏNİM MƏNALI DÜNYAM - OVQAT AYƏLƏRİ” – hikmətlə dolu 

aləmim, sağlığımdan sonra içində uyuyacağım mavzoleyimdir.  

 4278. Yaradıcılığım geniş fantaziya, möcüzələr yaratmaq imkanı versəydi, 

“MƏNİM MƏNALI DÜNYAM - OVQAT AYƏLƏRİ” əsərimi “TAC MAHAL”a yaraşan 
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hədiyyə edib deyərdim: Qoy dünyamız TÜRKÜN qoşa möcüzələrilə daha da 

gözəl, cilvəli görünsün. 

 4279. 11 mart. Taleyə, yaradanına, Allahına möhtac bəşəriyyət. 

 4280. Tam milli ruhsuz, Vətən, millət, dil dərdi anlamayan, anmayanlar millət 

kimi ən bədbəxt, ən zəlil; adam kimi ən xoşbəxt canlılardır. 

 4281. –Yazıq, öldü canı qurtardı. 

            – Bəs deyirsiz həyat şirindi? 

 4282. 16 mart. Kim ki haqqa möhtacdır, o, haqqı, kim ki ədalətə möhtacdır– 

ədaləti, kim ki azadlığa möhtacdır– azadlıği, kim ki gücə möhtacdır– gücü, kim 

ki Tanrıya möhtacdır – Tanrını axtarır. Kim nəyə möhtac deyil, heç biri yadına 

düşmür. Ehtiyac, möhtac bu müqəddəslərin ünvanıdır.  

 4283. Ey insanlar, dərdlərinizlə məni hər vaxt kədərləndirirsiniz. Dərdlərinizdən 

doğan qəlbimin hıçqırığı mənim sizə Tanrı payı kimi təsəllim olsun.  

 4284. 9 may. Millətlərin varlığı mənfi yüklü qüvvətlər toplumu. 

 4285. Türk dünyasının gücündən qorxanlar, sizin bəxtinizdən Allah Türkləri bir- 

birinə savaşa calayıb. 

 4286. Kimyəvi elementlər –bütün varlığı doğan anadır. 

 4287. Şah dilənçinin, cavan qocanın, sağlam xəstənin halını anlaya bilməz. 

 4288. 20 iyul. Millətlərin varlığı insan məhəbbətinin mənfi elementləridir. 

 4289. Həqiqət cəmiyyətin içində çürüyüb. 

 4290. Şahlar dilimizə qənim kəsildi, 

            Uydu fars dilinə, millət əzildi. 

 4291. 23 iyul. Ömür – baş qatmaq (əmək) onun meyarıdır. 

 4292. 24 iyul. Ömründə pay gəlməyən ailə Allahın yaddançıxmıs bəndəsidir. 

 4293. 27 İyul. Tarix – bəşəriyyətin tale yazısı. 

 4294. Milliliyini (kimliyini, özünü) tanıyan millət imperiya qazanına yerləşmir.  

 4295. Millətin içində pərdələnən düşmənlər milli viruslardır. 

 4296. 4 avqust. Ömür dediyimiz əyri oxlardan ibarətdir. Hədəfdən yayınmamaq 

üçün əyri oxunu hər kəs özü düzəltməlidir.  

 4297. Türk öz kimliyini tanıyıb milli sevgisinin dəlisi olsa, o, dünyanın əşrəfi olar. 

 4298. Milli ruh milli oyanışın açarıdır. 

 4299. Türk hökmdarları, alimləri, şairlərı öz dibinə işıq salmayan ərəb, fars dilini 

elə işıqlandırdılar ki, gözləri qamaşan türklər hələ də korluqlarındadır. 

 4300. Türk hökmdarlarının Türk və yad torpaqlara sonsuz hərislikləri Türkün 

milli təəssübkeşliyini öldürdü.  
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 4301. Millətini sevməyən türk mənim qatı düşmənimdir. 

 4302. Min illər boyu fars siyasətindən hamilə olan Türk hökmdarları, sultanları 

Türk dünyası üçün fars dilini doğdu, döşlərindən süd verib özlərinə qənim 

yaratdılar. 

 4303. Mən vətənimin, millətimin azadlığı, bütövlüyü uğrunda inqilab fədaisi ola 

bilmədiyimdən şair, yazıçılığa qurşanıb atəşli arzularıma, yanğılı dərdlərimə su 

çilədim ki, bəlkə sönəm. Sən demə, yanğımın üzərinə benzin tökürmüşəm.  

 4304. Ulu dilinə ərəbin, farsın sözləridir deyib qondarma, süni dil qayıran Türki-

yəli cərrahlara “Azərbaycan Mərkəzli Türkçü Düşüncə” kitabından bir etiraf: 

“Demokrasi və demokratik liderlik sürəlik teorik və praktik savaşın yetir-

məsidir”. Bax burda deyiblər: “Qaş düzəldən yerdə vurub göz çıxartmaq”. Bax 

buna deyiblər təmizlənmiş, saflaşmış, zənginləşmiş Türkcə. Molades, sobak!  

 4305. Bəşəriyyət insani dəyərlər üzərində qurulmadığından, dəyərsiz olub. 

 4306. Sevgi, məhəbbət, istək, ata-anaya, ovlada hörmət, qayğı, Vətənə, millətə, 

dilə sevgi, dinə inam, Allaha ibadət-sevgi-sitayış və bütün hər yaxşı şeylər insani 

dəyərlərdir. Onda bəs, İslami və digər dini dəyərlər hansılardır?  

 4307. Türklük təkcə Azərbaycanın bütövlük ruhu deyil, həm də Turan 

dünyasının bütövlük ruhudur. 

 4308. Milli ruh – millətçiliyin nüvəsidir. 

 4309. 29 Avqust. Ey Türk dünyası, sən bölündün, süründün Turan dağıldı. Turan 

uğrunda ölmək gərəkdir ki, Türk dünyası dirilsin. 

 4310. “Yaşasın Azərbaycan! Məhv olsun İran!”, “Azərbaycan bir olsun, mərkəzi 

Təbriz olsun!”... Şuarlarla deyinib qəzəbinizi, mübarizənizi öldürürsünüz.  

 4311. Türküyənin hazırki qondarma dili. Yağışdan çıxdı, yağmura düşdü.  

 4312. Qərbdən Şərqə min illərlə hakim olan Türk sultanları, fatehləri imperi-

yalar yox, Türk dilini beynəlxalq dil səviyyəsinə yüksəltsəydilər imperiyaları kimi 

müvəqqəti yox, Türkün şöhrəti əbədi olardı. 

 4313. Keçmişləri qanla yoğrulmuş, imperiyalardan köləliyə düşmüş türklər.  

 4314. Dilimizə, kimliyimizə, tariximizə, yazılarımıza, əlifbamıza, Vətənimizə, 

özümüzə, qənim kəsilib bizdən yararlanan imperiyalar.  

 4315. Milli ruhsuz millət millətlərin yonqarı və xıltıdır. 

 4316. Dünya ölümüylə belə sərt olmasaydı, boğazı bəşəriyyətin əlində üzülərdi.  

 4317. Yandırıcı qəzəbimiz soyusun deyə zamana su kimi möhtacıq. 

 4318. 4 sentyabr. Dünyaya sığan, yerləşən; özünə, əsrlərə sığmayan, 

yerləşməyən Türk dünyası. 
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 4319. Yunan yazılı əsatirləri “İliada”, “Odisseya”, “Alkesida”, “Zəncirlənmiş 

Prometey və s. Oğuz-Türk şifani ədəbiyyatının bətnindən doğulmuşlar. 

 4320. Antik Yunan ədəbiyyatı mövzuları Oğuz-Türklərdən idxal etdikləri 

mallarıdır.  

 4321. Antik Yunan ədəbiyyatını “Bəşəriyyətin beşiyidir” adlandıranlar; antik 

Oğuz - Türkün varisi olduğundan ya xəbərləri yoxdur, ya da bəşəriyyətə utanc 

gətirdiyi üçün tanımaqdan imtina etmişlər. 

 4322. 8 sentyabr. Ekvator boyu, ekvatordan şimala doğru dünyanın hansı bir 

yerinə külüng vursan, orada Oğuz-Türk izlərinin şahidi olacaqsan.  

 4323. 11 sentyabr. Tale – enişli, yoxuşlu ömür yolu. 

 4324. Cavan idim dünya ayaqlarım altında qalmışdı. İndi qocalığım dünyanın 

altında qalıb.  

 4325. Cavan idim dünya ayaqlarım altında qalırdı. Qocaldım boğazım dünyanın 

əlinə keçdi. 

 4326. Yaşamaq amıli – Göydə Allah, ortada həkim, yerdə dərmanlar. 

 4327. Torpaq kişilərin, su qadınların bəxt üzüyüdür. 

4328.  Türkün bəla fırtınaları – Harpaq (Kiri – farsları hakimiyyətə gətirən), 

Sultan Mahmud Qəznəvi, Firdovsi  

4329. Tarixə vurulan yalan düyünü yüz illərlə açılmır. 

Vicdan – insanı yalmanlayan cilov. 

4330. Vicdan – dərdin ayaq qoyduğu üzəngi. 

4331. Şahanə duruş, görünüş, davranış gözəlliyin qızıl tacıdır. 

4332. Farsların dili farsları vahid millətə çevirdi, Türkün dili türkləri millətlərə 

parçaladı. 

4333. Tamah dedi: -Mən ehtiyacın böyük, acgöz, sümsük qardaşıyam. 

4334. Qorxu dedi: -Məni yaltağa çevrilməyimdən qoruyun. 

4335. Ehtiyac dedi: -Məni alçalmaqdan, dilənçilikdən qoruyun  

4336. 4 oktyabr. Pul – insanlığın alqı-satqısı. 

4337. Yaltağın ruzusu qıt olmaz. 

4338. 5 oktyabr. Xalq ağ rəngdir. Amma o zil qara görünür. 

4339. Millət tez ləkə götürən ağ rəngdir.  

4340. Hökmdarların qızma (qəzəblənmə) halı müsbət bir, soyuma həddi mənfi 

250 dərəcədir.  

4341. 6 oktyabr. Dil sevgisi olmayanın vətən, millət sevgisi olmaz. 

4342. Özünü sevməyən millət özünə, dilinə, Vətəninə xəyanət edir. 
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4343. Dil millət kimliyinin pasportudur. 

4344. Qərib qürbətə Vətənini, millətini, əzizlərini deyil, dilini özüylə aparır  

4345. Maymaqlığımızdan, bacarıqsızlığımızdan dilimizi yad dillərin artıq-

urtuğuyla yamayıb “zənginləşdiririk, təzələyirik”. 

4346. Yad dillərə aludəliyimizdən doğma sözlərimizdən arxaikləşmiş zəngin bir 

qəbiristanlıq yaratmışıq.  

4347. Türklər tarixən bir-birini oxla, qılıncla məğlub etdilər, düşmənlər – fars, 

erməni, rus, ərəb, çin, yəhudi, yunan, gürcü, Avropanın qərəzli tarixçiləri... 

Türkün tarixini şərlə, böhtanla qaralayıb izini itirməyə can qoydular  

4348. Hökmlü zaman, hökmlü həyat. 

4349. Zaman hökmüylə qəddar, həyat hökmüylə də şirindir. 

4350. 8 oktyabr. Yaxşı düşüncə və fikir peyğəmbərliyə gedən yoldur. 

4351. Partiyalar – Vətən “sevgisi” arxasında daldalanan siyasi fahişələr– 

oyunçular. 

4352. 13 oktyabr. İt üzlülərin, min üzlülərin bəxtləri saz olur. 

4353. Mövqelinin bir çətin yolu, mövqesizin min asan yolu var. 

4354. Bəşəriyyət yaranandan bu qədər qanli qırğınlardan, amansız 

müharibələrdən bu hasil olur ki, şər Allahı Əhrimən, xeyirxah Allahı Hörmüzü 

öldürüb bəşəriyyəti barmağına dolayıb.  

4355. 15 oktyabr. “Sevirəm!” – sözü qəlbin alışqanı. 

4356. Doğma Vətənimizə, doğma dilimizə hamının ögey münasibətindən 

bilinir ki, millət Vətənin ögey uşaqlarıdır. 

4357. Üç minillik Türk dövlətinin qucağında bəslənilən farslar 730 illik ayrı-ayrı 

zamanlarda üç dəfə – əhəmənilər, sasanilər, pəhləvilər tayfa hökmdarları 

türklərin mənəvi və fiziki dünyasına qılınc endiriblər Ey Türk! 730 illik fars zülmü 

səni intizarla gözləyir.  

4358. Qələm dedi: -Zülmətli dünyanı nura qərq edən günəşəm. 

4359. 20 oktyabr. Vicdanım mənin ağam, mən vicdanımın quluyam. 

4360. Şairlər içlərində boğduqları həqiqətlərdən kor, əlil yalanlar doğulur.  

4361. 26 oktyabr. Səhralar – təbiətin sükutu  

 Meşələr – təbiətin – fəsillər donu. 

 Okeanlar – təbiətin əbədi nəğməsi. 

 Dağlar – təbiətin şah vüqarı. 

4362. Həqiqət həmişə sal qayaya (zora) rast gələn aliminum mismardır.  
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4363. Həqiqətin heç zaman sağlam doğulduğunu görməmişəm Onu çox zaman 

əzilmiş, şil-küt, əlil, həbsdə yatıb-çıxmış halda görmüşəm Edam olunduğunu, 

qəbirdə çürüdüyünü də eşitmişəm.  

4364. Ovlad ömür yolunu düz getsin deyə, valideyin tərbiyəsi, qatarın 

hərəkətini nizamlayan dəmiryolu kimi dəqiq qurulmalıdır  

4365. 30 oktyabr. Ölüm dedi: -Ağrılardan zarıncı xəstə, qoca ona görə məni 

arzulayırlar ki, mən bu ağrılardan daha insaflı, daha xoşrəftarlıyam. 

4366. Əldən düşənə qədər adamlar ölümdən qorxur. Elə ki, qocalıb əldən 

düşdü; hər şeydə, köməyə möhtac olacağından qorxub ölümə duaçı olur.  

4367. Qocalıq ömrü – sönməkdə olan ocağın acı tüstüsü. 

4368. Dərd gözyaşlarında islandıqda yuyunub təmizlənir. 

4369. Dərdin acısı gözyaşlarıyla çıxır. 

4370. O, dərdlərini həmişə gözyaşlarında çimizdirib. 

4371. Adamların eybini torpaq örtər deyə-deyə adamlarla barışmalı olmuşuq. 

4372. Qozbelin düzələcəyini görməyib “Qozbeli qəbir düzəldər” deyib 

ümidimizi qəbirə bağladıq. 

4373. Düzlük elə bir sısqa bulaqdır ki, axıb qumluqda yoxa çıxır. Ədalət elə bir 

əzəmətli şəlalədir ki, sal qayalara çırpınıb havadaca çiskinə, suya, şehə çevrilib 

yox olur. Haramlıq elə bir seldir ki, yoluna çıxan hər şeyi yıxıb uçurur. 

4374. 2 noyabr.  Nifrət içində qaldıqca özünü, çölə çıxdıqda özgəsini yandırır. 

4375. Bu dünyanın dağları, daşları, qayaları qanmazları ayılda bilmədiyindən 

“Başı hələ əlhəd daşına dəyməyib” deyə, qananlar əlacsızlar. Cəhənnəmin əlhəd 

daşından imdad diləyirlər  

4376. “Ağız dediyini qulaq eşitmir” deyə, arvadlar gileyləndilər. Qadınların 

qulaqları on, ağızları çuval olsaydı, yenə də ağız dediyini qulaq eşitməyəcəyidi. 

4377. Ya ağıl, ya güc. 

4378. 3 noyabr.  Məğlub millətin günü konsertlərdə keçər. 

4379. “Leyli və məcnundan” təsirlənib İbn Salam yolunu tutdum. 

4380. 5 noyabr.  Bəşəriyyət – insan adlı planet. 

4381. Bəşəriyyət təbiətlə daim yarışdadır. 

4382. 6 noyabr.  Bəxt ailədə birinə çatar. 

4383. Çürüntü – dünyanın təmizlənməsi, təzələnməsi, tənzimlənməsi. 

4384. XIX əsr, Rus imperiyası, türkləri dillərə parçalayan qılınc oldu. 

4385. Hər gözəl, möcüzə görəndə onlarda Allahın nurunu görürəm. 

4386. Ədəbiyyat əxlaq, fəlsəfə idrak süfrəsidir. 
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4387. Ev heyvanları, südü dünyanın əvəzolunmaz bərəkətidir. 

4388. Makedoniyalı İskəndər dünyanın nadir incisi, əvəzsiz abidəsi “Avesta”nı 

içindən sökən leş quzğunu idi. O, Zərdüşt dininin tarixində leşeşən quzğun kimi 

qalacaq. 

4389. 8 noyabr.  Düz ilə əyrinin şərikliyi əyrinin, halalla haramın şərikliyi 

haramın malına çevrilir. 

4390. Mübarizələr həyatın zəruri gövhəridir. 

4391. Elmlər – ucalığın və şöhrətin pillələridir. 

4392. Dil ədəbiyyatçıların dilində daşınır, qələmində qorunur. 

4393. Xalqın ağzında yaşanan dil, “ziyalılar” ağzında acı saqqız kimi çeynəndi-

meynəndi, şirinliyi çürüdü.  

4394. 10 noyabr.  Sufizmiyə görə “Doğuş – qəmdir”  

4395. Əli Vəlioğlu deyir: Doğuş qəm içində sevincdir. 

4396. Qanun və əməl barışmazlıq əmsalı. 

4397. Söz – məqsəd yolu, əməl əzab yükü. 

4398. Sözlə əməlin birliyi – əməlin kələyindən sözə inamsızlıq möhürü vürulub. 

4399. 12 noyabr.  Gəyirmək – mədədə qida uçğunu. 

4400. Qusmaq – mədədən qidanın evakuasiyası. 

4401. Bütün düyün və dolaşıqların açarı olan ədalət əfsuslar ki tutacaqdan 

(qulpundan) qırıqdır.  

4402. Haqq gözə görünmür. O öldükdə gözə dəyir. 

4403. Zamanə ilə razılaşmaq– qabağı görməmək korluğu. 

4404. Zamanə ilə razılaşmadığımdan zamanənin əsirinə çevrildim. 

4405. Mən zamanə ilə küsülü yaşadım. 

4406. 13 noyabr.  Zamanə– zamanın, tatixin, dünyanın üz qarası. 

4407. Zamanə insanların işgəncə qamçısıdır. 

4408. Müqəddəs zamandan doğulan iblisanə zamanə. 

4409. Məkan zamanı öz rənginə boyayan boyaq küpü. 

4410. Taleyi ilə oynayanı tale qat-qat cəzalandırır. 

4411. Qismətdən qaçma, qismətə doğru qaç.  

4412. 16 noyabr.  Qiyamət günü nə sağdayam, nə solda – Ərafdayam (Behiştlə 

Cəhənnəm arasında yer). 

4413. Mən imperiyaların oyunlarını görə-görə Cənublu-Şimallı Azərbayca-

nımızın yenidən parçalanmasından qorxuram! Qorxuram!  

4414. 24 noyabr.  Canım mənim içimdədir. Mən canımın qabığıyam. 
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4415. Cavanlıq ömrün hər əzabına sinə gərib yaşamaq həvəsindədir Əzablı 

qocalıq yaşamın daha əzablı olacağından qorxub yaşamaq da istəmir, ölmək də.  

4416. Yer üzündə bəşəriyyətin özü qədər qədim, ən təmiz ömür eşq ömrüdür.  

4417. “Eşq” dediyimiz gözəllik möcüzəsinə cənnət də, behişt də çatmaz. 

4418. “Eşq” – dönməzlik onun zirehidir. “Eşq” inaddan sərməst – Məcnun 

olanların mükafatıdır. 

4419. Günlər ömrümüzün damlalarıdır. Bu damlalar illərə, zamana qarışıb itir. 

4420. Azadlıq var, – deyənlər, siz Darvinin “İnsan meymundan əmələ gəlib” 

nəzəriyyəsini təkrarlayırsınız. 

4421. Əməlsiz əxlaq nigahdan kənar doğulmuş bic körpənin tayıdır. 

4422. 12 dekabr. Utancaqlıq – için üz boyası. 

4423. İçən sərxoş olur, qarnıtox harınlayır. 

4424. 14 dekabr. “Ziyalılarımız” sözdə millətin aynasıdır, əməldə isə aynanın 

arxası kimi qaradır Bu qaralıqda millətin üzünə zülmət çökür. 

4425. İnsanın yerlə dərdi qəbirəcən, goylə dərdi əlacsızdır. 

4426. 15 dekabr. Söz ağıza gəldi ovurd dolu su kimidir, saxlamaq olmur  

4427. Hava dedi: Söz də mənim kimi hər an bəşəriyyətin qidasıyıq. 

4428. Adamlar gündə 3-4 dəfə sudan– çörəkdən yeyib doyduqları halda, bütün 

günü ağızları söz çeynəməkdən doymur  

4429. Söz şüurun səsli; arzu, xəyal, xatirə, düşünmək şüurun buxar hallıdır  

4430. Öpüş – eşqin dadı. 

4431. Hər insan bir tale yumağıdır Yaşadıqca bu yumaq açılır. 

4432. Tale varlığın ən sərt, dəyişilməz, pozulmaz sirli kodudur. 

4433. Yarıtmaz biclik həmişə tələdədir. 

4434. Kamil biclik nə əldir, nə ayaqdır; bicin qızıl qanadlarıdır. 

4435. Kamil biclik ağlın təkamülü, ağlın qızıl tacıdır. 

4436. Biclik bacarmayan ağıl üçüncü qrup əlildir. 

4437. Biclik qazanc xəzinəsidir. 

4438. Biclik – yaşamın təməl daşı. 

4439. Əzəldən gözə görünməyən, oxunmayan taleyin gizli ömür ilmələri 

toxunduqca bütün naxışları üzə çıxır  

4440. Qaranlıq gələcəyin tale sirləri keçmişin alatoranlığında parıldayır. 

4441. Gələcək zülmətli gecə, keçmiş tutqun gündüzdür. 

4442. Keçmiş açılmaz tale sirlərinin açarıdır. 

4443. Dünyanın ən böyük yalanları ona sığındığımız dövlətdir. 
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4444. Pisliklə vurulan düyün yaxşılıqla, şirin sözlə açılır. 

4445. Yalan haqqa, ədalətə, halallığa qəzəblə: -Nə vaxta qədər özünüzü 

insanlara göstərib mənlə müxalifət olacaqsınız?! Xalqı aldada-aldada öz 

gününüzə saldınız. 

4446. Yalan hər yerdə hakim olduğundan düzün düzdə qalan meydini götürən 

tapılmadı. 

4447. Yalan çılpaq həqiqətə gülüb dedi: -Demədimmi səni soyundurub 

paltarlarını özüm geyəcəyəm.Bilmirəm yazıq adamlar, özünü qoruya 

bilməyənin nəyinə güvənirlər?! 

4448. 18 dekabr. Üzsüzlük – adamın belindən düşməyən palan. 

4449. Xəsislik – xasiyyətlərin qısır növü. 

4450. İnsan toplumunun dedi-qodusundan canını götürüb qaçan həqiqət, 

təbiətin saf qoynunda, insan nəfəsi dəyməyən tənha meşədə, dağda daldalanıb.  

4451. İnsan həqiqətin ab-havasını duymaq istəyirsə, təbiətin hər kəsdən 

xəbərsiz saf qoynunda daldalanmalıdır. 

4452. Həqiqəti görmək istəyən birinci zoru-gücü öldürməlidir. 

4453. İki adam arasında həqiqətin dəyəri yarıbayarı azalır. Deməli, İnsan 

çoxaldıqca həqiqət də yoxa çıxır. 

4454. Harınların məclisində həqiqət məsxərə, gülüş, lağ hədəfinə çevrilir. 

4455. Həqiqət üca, müqəddəs olduğundan anladığımız onun xəyalı kölgəsidir. 

4456. 21 dekabr. Bütöv Azərbaycan, Böyük Turan dərdləri, arzularıyla elə bil 

işıqla bəzədilmiş yolka ağacıyam. Yolka işıqları kimi rəqs edib şölələnən 

dərdlərim qəlbimin zülmətini yara bilmədi.  

4457. 22 dekabr. Yüz illərlə imperiylar əsarətindən qurtara bilmədiyimizdən, 

balalarını yeyən canavarın qarnını yırtıb ŞƏNGÜLÜMÜ, ŞÜNGÜLÜMÜ azad edən 

KEÇİNİN qeyrətinə həsəd aparıram.  

4458. Səbəb həmişə nəticəyə hamilədir. 

4459. Hünər, qüvvə, təpər yaşamın güclü silahıdır.  

4460. İnsan dünyanı sevsin deyə, Tanrı ona üç hissiyat verib: məhəbbət, 

tamah, ehtiyac Məhəbbət dünyanı insana sevdirir, tamah insanı dünyaya 

bağlayır, ehtiyac insanı dünyanın qulu edir.  

4461. Yalan dedi: Mən bəşəriyyətin yararlı paltarı, şirin– yağlı diliyəm. 

4462. Tanrı kasıbın paltarını zillətdən, şahların paltarını xoşbəxtlikdən biçib. 

4463. Zülmət ölkəsində ədalət cücərməz. 

4464. Doğru, düz əfsanə həqiqətin fanatik divanəsidir. 
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4465. Özünü sevməyən yadın quludur. 

4466. Ehtiyac bəşəriyyətin başının üstünü kəsən Əzraildir. 

4467. Avam – qul sifətində gözəldir. 

4468. Pul həyatın dadı, ömrün şirinliyidir. 

4469. Əzazil mühit cəmiyyətə qoltuq ağacı bağlayır. 

4470. Rüşvət iblisin görünən üzüdür. 

4471. Həyat elə sərtdir ki, bəşəriyyət yaranandan onu öz doğanağından keçirir. 

4472. Bir ömür xatirinə bəşəriyyət həyatın min acısını udmaq həvəsindədir. 

4473. Günahlı bir məkanda doğulmağın özü bir Allah qarğışıdır.  

4474. 23 dekabr. Ağız söz emalatxanasıdır O, sözlərdən çox çeşidli: şirin, 

faydalı, acı, zəhərli dərmanlar, məlhəmlər və döyüş alətləri emal edir  

4475. Tülkü sifətli adamlardan fərqli olaraq acıdıllılər oxlu kirpilərlə 

həmcinsdilər. 

4476. Dil millətin malıdır, xalqa məxsusdur. Kimliyini, zatını tanımayan atadan 

bic, doğma dilimizlə qoz-qoz oynayan yadsevər fahişələrin malı deyil. 

4477. Söz-əməl münasibətləri – boşboğazla saxtalığın oynaşlığı. 

4478. 25 dekabr. Həmişə nifrət etdiyim biclik, sən demə, kamil sənətdir. 

4479. 31 dekabr. Haqsızlıqla möhürlənmiş, açılmaz qapıya haqqın, ədalətin, 

düzlüyün açarını salsan açarlar qırılacaq. 

4480. Alçaq, əyri zamanada həqiqət, düzlük açarını yanımca gəzdirməklə 

özümə ağır yük, həm də qəsd edirəm. 

 

2014 
 

4481. 1 yanvar. 2014-cü il İki şəxs arasında üçüncü şəxs çaxmaqdaşı ilə qovdan 

qopan qığılcımdır. 

4482. 2 yanvar. Fanatiklik – şüurun kal meyvəsi. 

4483. Ədalət, haqq olmayan ölkədə cəmiyyət çat-çat olmuş divardır. 

4484. “Doğruya zaval yoxdur” deyən babalar, doğrunun sözü heç yerdə 

keçmirsə, bu, doğrunun müsibəti deyil, bəs nəyidir? 

4485. 6 yanvar. Zamanın tufanı qarşısında yalınqat divar dözümündəyəm. 

4486. Badalaq – şeytan üsulu, şeytan vərdişi, şeytan ayağı. 

4487. Dili əriyən millətin ömrü az olar. 

4488. Gözəllikdən nə göz doydu, nə də zövq. 
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4489. Səhər səxavətli dəliqanlı, gecə xəsis, qıt əlli. 

4490. Günlər süpürgədir İzlərimə süpürgə çəkir İlişib qalanı ömrümün əmanəti 

kimi yaddaş sandığında xatirələrə çevrilir.  

4491. Uşaq səbrinin, hövsələsinin dözümü yaşı boyda olur. 

4492. Xəsislik üzərində yaşanan ömür, qurulan ailə, “zənginləşən ev” 

bayquşun ixtiyarındadır. 

4493. Dil axsaqlığımız– fars, ərəb, rus dilləri dil əsamızdır.  

4494. Milləti əbədi edən, fərqləndirən onun dilidir.  

4495. Günlər çay kimi axıb məndən yaşım böyüklükdə göl yaradır Çayın axını 

bir gün dayanarsa, yetmiş ildə yaradılmış göl bir andaca buxarlanıb yox olar  

4496. Zəiflər, əzilənlər ölmüş həqiqətin üstündə yas qurarlar. 

4497. Zəiflər əzilmiş həqiqətin qoltuğuna sığınar. 

4498. Ümid– əzabkeşin şirin yuxusu. 

4499. Əxlaq – heç bir ədəbiyyatın, fəlsəfənin, dinin, etikanın, dövlətin, 

hökmdarların yaratdığı mal deyil. Əxlaq insan varlığı ilə doğulan, insan varlığının 

tərkib hissəsi, bəşəriyyətin yaşam mahiyyətidir.  

4500. “Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir” deyən hökmdar, bütün dustaqları 

azadlığa buraxdı. 

4501. 17 yanvar. Yox həqiqəti axtarmaqda Zərdüşt əzabı çəkdim. 

4502. Yoxluğu şirin və acı həqiqət. 

4503. Həqiqət şəffaflığından görünməzdir. 

4504. Astronomik deyiləm, mənə elə gəlir ki, fəzada “Qara dəlik” kainatın 

mərkəzdən qaçmanın qarşısını alan, kainatın mərkəzə qaçma nizamlayıcısıdır. 

4505. Həqiqətdə qar dözümsüzlüyü var. Qar istidə, həqiqət gücdə, zorda əriyir. 

4506. Yaddaşı güclü olan çox bilər. 

4507. Şərt çox oxumaqda, çox gəzməkdə, çox eşitməkdə, çox görməkdə deyil, 

şərt yaddaşın güclülüyündədir. 

4508. Mühakimə yürütmək, nəticə çıxartmaq, nəzəriyyə vermək çox 

oxumağın, çox bilməyin işi deyil, ağlın, idrakın işidir. 

4509. Cəhənnəm zamanəsində ağızlarda çeynənmiş Azərbaycanıma 

xoşbəxtlik, Cənnətə çevrilməsini arzulayıram. 

4510. Həqiqətin kor, əlsiz, çolaq yolçusuyam. 

4511. Diktatorlar şeytan piramidalarıdır. Xalqa sırınan “həqiqət” görüntüsü 

vulkan püskürmələri, qulaqları kar edən şeytan şeypurunun səsidir. 

4512. Millı dəyərimiz– imperiyadan kiçik adalara dönmüş Azərbaycanımızdır. 
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4513. Mən milli dəyərə qalxa bilmədiyimdən adam olaraq qaldım. 

4514. Millətimdən bu qədər gileyimə görə; Vətəninin, dilinin, millətinin 

vurğunu olan dərdlilər məni söyməyəcəklər. Əksinə, acı dərdlərimə şərik 

olacaqlar. Bu şəriklik mənim mükafatım olacaq. Qanmazlar da söyür, qoy 

söysünlər. Bu onların dərdləri ilə barışmasıdır. 

4515. Lil, bulanıq, yalan– şəffaf doğruya yaxılan ləkə. 

4516. Allahımdan aşağı Vətənim, dilim mənim Quranımdır  

4517. 21 yanvar. Vətənim, dilim varlığımın gövhəridir Vətənə, dilinə, özünə 

yad, ögey münasibətli millətim canımın soyuqlamasıdır  

4518. Milyonçu nazirlərin, məmurların sallandığı çürük ipin ucu prezidentin 

qayçısının ağzındadır. 

4519. Cavanlıqdakı səhvilərimizin peşmançılığını qocalıqda çəkirik. 

4520. Dünyada şair, yazıçı, rəssam, bəstəkar, memar və bütün sənətkarlar 

olmasaydı, bəşəriyyət, dünya bəzəksiz, mənasız, cansıxıcı görünərdi.  

4521. “Mənim mənalı dünyam – Ovqat ayələri” gündəliyim dövrümüzün, 

həyatımızın, halımızın əyər-əksiyini gələcəyə tanıdan şahidlik təqvimimdir. 

4522. Haqsızlıq meydanında çılpaq doğulan haqqın yolu haqsızlığın 

darağacında sona yetir. 

4523. Mənzilə çatmayan haqq, ədalət, düzlük, halallıq ömür yolum, Leninin 

sözüylə desək: “Hər addım yerimdə, iki addımım geri” olub. 

4524. 23 yanvar. Yad əlifbaların, yad dillərin, dinin təsirindən nəhəng çinar 

ağacına bənzər on minillik türklüyümüz doğrandı Yenicə rişələrə vurulan yad 

calaqdan cır (zəif) şüylər zoğladı.  

4525. 24 yanvar. Zaman şəffaf olduğundan cəmiyyətin ağ-qara ləkəsi bu 

şəffaflığı soldurub özünə oxşar zamana yaradır.  

4526. Əxlaqdan büllur adamlar daim lil, bulanıq, gur axan cəmiyyət adlı çayın 

dərinliyində mirvari dənələridir. 

4527. ABŞ, Avropa İttifaqının sözlərini hesaba almayan, bəşərəsədlərə, 

sərkisyanlara, putinlərə...sanksiya hədələri – bu, şuluq şagirdi küncdə ayaq üstə 

saxlayan müəllim tənbehinin imperiyasayağı cəzasına bənzəyir. 

4528. 28 yanvar. Vətən, millət xainləri dərhal edam olunmalıdılar. Azadlıqda 

gəzdi, az vaxt keçməmiş günahları yaddaşlardan silinəcək. Ekranlara çıxıb 

uydurma “qəhrəmanlıqlarından” ağzı köpüklü dəm vuracaqlar. 

4529. Əzabverici, ömür gödəldən xiffət və fikirlər yuxuna haram qatırsa, yaxşısı 

odur ki, gülməli hadisələri, sevişdiyin anları, xoş xatirələri xəyalına güzgü tut. 
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4530. 30 yanvar. Uşaq ağlayanda, yaralananda onu qıdıqlayıb güldürürük 

Belədirsə, niyə kədərli, xiffətli anlarımızı xoş duyğularla özümüzü qıdıqlamayaq. 

4531. Taqətsiz dizlərimlə yataqdan, stuldan bəzən qalxa bilməyəndə 

“hoppan!” əsasına söykək verirəm. Qalxa bilmədikdə, başımın üstündə daim 

sallanan “Ya Allah!” sözündən yapışıb dartınıram.  

4532. Xoş duyğular ən yaxşı xiffətkəsici dərmandır. Mən çox zaman bu 

xiffətkəsici dərmanla müalicə olunuram. 

4533. Tək qalıb darıxdıqda xəyalımda gözəllərin portretini yaradıb 

məhəbbətdən nağıl deyirəm. 

4534. Ey gözəl, göyərçin kimi uçub xəyal budağıma qonub darıxmamaqda 

mənə yoldaşlıq edirsən. Sənə təşəkkür edirəm. 

4535. Ədalətli, millət, vətənsevgili, qüdrətli rəhbər xəstə dövləti, milləti, 

bölünmüş Azərbaycanı sağalda bilər.  

4536. Bir şeytan məni yolumdan azdırırsa, deməli, çoxlu şeytanların 

xətasından yayınmışam. 

4537. Ümumi Türkün bir dostu olmadığı kimi, dünya dövlətləri, millətləri də 

TƏPƏGÖZ imperiyaların düşmənləridir. 

4538. İmperiya mədəsi – iylənmiş, göyərmiş, bağırsaq, qarın pintisinə bulaşmış 

leşdən yeyib zəhərlənməyən kaftar timsallıdır. 

4539. Türk dünyasının qatı düşməni, şeytan ixrac edən rus dövlətçiliyi, fars 

şovinistliyi yox olmayınca Azərbaycanın bəlaları mütləqdir. 

4540. Vicudumda birləşən, ayrılmaz, bölünməz əzalarım xəstəliyin, qocalığın 

təhriki ilə mənə qarşı müxalifət olub, bir-bir “Ölüm” partiyasına qoşulurlar.  

4541. Sual: Vətənin, millətin dostu çoxdur, düşməni? 

4542. Cavab: Dostları – Vətəni, milləti canından əziz tutanlardır.  

4543. Düşmənləri isə: Milləti, özünü tanımayanlar, vəzifə hərisləri, haram, 

qudurğan, satqın sürüləri, düşmənə işləyənlər, imperiya qulları, toxlar, zülmə 

qatlaşanlar, bütün xarici və qonşu dövlətlər, millətlər... 

4544. Dayan, dayan Məni infarkt eləmək istəyirsən?  

4545. Üsyanlarda xalq ona görə yüz minlərlə qurban verir ki, hökmdarlar da 

div kimi 40 mənzilli, 40 qapılı, 40 qıfıllı iqamətgahda qorunur DİVƏ bir gözəl qız 

keşik çəkirsə, hökmdarların qıvardiyası, minlərlə tankı; tüfəngli, dəyənəkli 

polisləri, gözyaşardıci qazı, zəncirli itləri, vəzifə hərisləri, yaltağı var. 

4546. Millətdən bir dahi, bir dövlət adamı, sərkərdəsi çıxırsa; millətin qüdrəti, 

intibahı başlayır. 
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4547. Ağrılar – xəstəliklərin danışan dili. 

4548. Ağrısız xəstəliklər laldır. 

4549. Bədəndə gəzən ağrılar – xəstəliyin xəstə adamla gizlənpaç oyunu. 

4550. Sızıltı – xəstəliyin sayıqlaması. 

4551. Xəyal – şüur dumanı. 

4552. Yuxugörmələr – düşüncələrin gecələr dərələrə çökmüş duman 

mənzərəsi. 

4553. Xəstəliklər deyinirdi: -Ağrıların satqınlığından, xəbərçiliyindən işimizin 

öhdəsindən gələ bilmirik.  

4554. Bəşəriyyət bir ümman, adamlar sonsuz ümmanın damlalarıdır. 

4555. 1 fevral.  Adamlar fərdilikdə işıqlı...bəşəri görüntüdə kölgəli insanlardır. 

4556. Sokrat: “Qadın gözəlliyi dəyərdi, onu satana fahişə deyərlər” Əli 

Vəlioğlu: Prezidentlik Tanrı dəyəridir. Vətəni satan Yankoviç kimilərə fahişə 

deyərlər. 

4557. 2 fevral. Bəşəriyyətin özünə qalsa qaranlıq gecə kimidir. Heç kim seçilmir 

Dahilər, korifeylər, ad-sanlılar bu gecənin parlaq ulduzları olduğundan qaranlıq 

bəşəriyyət aylı gecəyə bənzəyir. 

4558. 1967-ci ildən – ildir ki qurub ucaltmaqda olduğum “Mənim mənalı 

dünyam – Ovqat ayələri” adlı ədəbi sarayımı zaman dağıda bilməyəcək.  

4559. Atalar sözləri ümumi elin malı olduğundan parlaqlığını, kəsərini itirmir. 

4560. Atalar sözləri bütün zamanlarda kəsərliyini itirməyən alətdir. 

4561. Başsız xalq çobansız qoyun sürüsü kimidir. 

4562. 3 fevral. Mənim üçün Nizami, Nizami kimi böyük dahilər; Vətəndən çıxan 

peyğəmbər olsun, belələrinin dəyərini Azərbaycana, Türk – Turan dünyasına 

ideal xidməti, ideal vurğunluğu ilə ölçürəm.  

4563. 10 fevral. Həmişə həqiqətə doğru yüyürmüşəm Həqiqət insanlardan 

hürkdüyündən həmişə də əlim ətəyinə çatmayıb. 

4564. Qorxaq cəmiyyətin gülüşü ya yaltaqlıqdan, ya da nifrətindən doğur. 

4565. Kitablar mənim müəllimim və peyğəmbərimdir. 

4566. Azadlıq uğrunda savaşa silahsız, gücsüz həqiqətlə getmə Zoru, gücü, 

qüvvəni özünə silah götür. 

4567. 12 fevral. Gəncliyimin damla-damla xoş anlarımdan qocalığım üçün şirin 

xatirəli bir qəsr yaratmışam. 

4568. 14 fevral. Bəşəriyyət içində əldən-ələ gəzən pul şeytan əməlidir, şeytan 

xidmətlidir. 
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4569. Bəşəriyyəti hər şəkilə salan pulun tərkibini analiz etdim. Aydın oldu ki, 

91 faizi şeytan əməlidir, 3 faizi kağızdır. Qalan 6 faiz tərkibin nə olduğunu 

kimsəyə söyləməyi rəva bilmədim. 

4570. İqtidar – müxalifətin neqativ oyunlarını mikroskop altında baxdım Hər 

şey iqtidar-müxalifət dediyi kimi tər-təmizdir. 

4571. 15 fevral Əzizlərim, nə o qədər isti ol ki, kölgə axtarsınlar, nə o qədər 

soyuq ol ki, istiyə qaçsınlar. 

4572. Allah verdiyi hərtərəfli bəxti, bu səhnə qızı öz adına çıxır.  

4573. Həmişə cismani tox olsam da, ictimaiyyətdən mənəvi aclığım daimidir. 

4574. 16 fevral Düzlük – dolaşıq düyün. 

4575. Düzlük – düz danışanın özünün özünə qəsdi. 

4576. Düzlük yalana yalvardı: Gəl mənimlə gedək. Sözüm keçməsə səni qabağa 

verəcəyəm. 

4577. Gülüş üzün yaraşıqlı bəzəyidir. 

4578. Hikmətlərlə dolu kitabım mənim mirasın deyil. Millətimin bəşərə bəxş 

etdiyi ümumi bəşəri dəyərlərdir.  

4579. Hitler: “Türklər elə bir millətdir ki, həyatda bir dənə belə qalsa, dövlət 

qurub intiqamını alacaq” Biz də-60 milyonluq Türk millətiyik. Bəs niyə 200 ildir 

Bütöv Azərbaycan qura bilmədik, intiqamımızı almadıq?!  

4580. Vətəni, dilini sevmək üçün yadların gözləri ilə, yadların tərifləri ilə baxma 

Mənim vətənvurğulu, Cənub yanğılı gözlərimlə baxmaq kifayətdir. 

4581. 19 fevral. İnsanların alqışından çox qarğışı, qarğışından çox söyüşü, 

söyüşündən çox yamanı, yamanından çox yalvarışı, yalvarışından çox gileyi, 

gileyindən çox yalan tərifi, bundan da çox yaltaq tərifi var. 

4582. Oğlunu sevmədiyi qızla evləndirib ürək ağrısı verdilər. Elə bildim 

ayaqlarına dar gələn ayaqqabını tərsinə geyindirib toyunda oynatdılar… 

4583. Suriyada, Misirdə, Liviyada, Kiyevdə.. Prezidentlərin qanlı əlləri ilə 

dağıdılan ölkələr onu göstərir ki, qanlı əllər çox dövlətlərə uzanacaq.  

4584. Ölkələrdə gedən qanlı hadisələrdən anladım ki, diktator, avtoritet 

qəddafilər, bəşərəsədlər ölkələri boyüklükdə benzin çəlləkləridir. Xalqın kiçik 

etirazından qığılcım alan benzin çəlləkləri ani olaraq partlayıb ölkəni alova yaxır. 

4585. Can ukrayınalılar, can kiyevlilər– prezident Putinin, prezident 

Yanukoviçin birgə qəzəbinin bəlasına gələn qurbanlar! 

4586. Vətən dərdlərimə dözümümlə elə bil möhkəmlikdə polad əridən domna 

sobasıyam.  
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4587. Qanla, “Urayla” qovub, başqasını “Urayla” hakimiyyətə gətirib bayram 

edən xalq özünün yeni qəbirqazanını hazırlayır.  

4588. 20 fevral. Dünya mənim içimdə, mən dünyanın içində. 

4589. Oynaşlığın əvvəli şirin məzə, sonu peşmançılıqdır. 

4590. 23 fevral. Soruşursan: Dünyadan şirin şey nədir? 

 -Dünyadan şirin vətəndir. 

 -Bəs, Vətəndən sonra?  

 -Həyatımız. 

4591. Hər şeyə yiyələnmək vərdişi ağlın gimnastikasıdır. 

4592. Həyatın yükünü ağzımızda danışdıq, beynimizdə daşıdıq, ürəyimizdə 

əzizlədik, əlimizlə, ayağımızla dartdıq, çiynimizdə, belimizdə apardıq. Nə 

yorulduq, nə də həyat yükümüz azalmadı, qurtarmadı, yorulmadıq.  

4593. 26 fevral. Qoyun dərili, canavar dişli. 

4594. 28 fevral. Vətən xainləri, milli satqınlar, Qarabağ, Şuşa, Xocalı, 20 Yanvar 

baiskarları– ümumiyyətlə bütün millət “mənim xalqım”, “müdrik millətik”, 

“Babək, Cavanşir qeyrətli xalqım”... o qədər dedilər, çərənlədilər ki, xalq 

ağızlarda çeynəndikcə çürümüş saqqıza döndü. 

4595. ABŞ, Avropa, Rusiya.. güclülərin zəiflər üzərində “demokratiya” 

hegemonluğu – gözbağlayıcı illuziyası, fahişəlik istedadı. 

4596. 2 mart. Şahlıq “xidmətində” – Bermud üçbucağı. 

4597. 4 mart. Vətən var olsun deyə, xalq canından can verir, talançı 

hökmdarlar Vətəni qurban verir.  

4598. 5 mart. Şahlıq taxtı– əzrayılın ölkələrdəki fəaliyyət filialı. 

4599. 6 mart. Qanun, qorxu olmadıqda meydan oğrularındır.  

4600. Birinci satqın: And olsun Allaha! Düşmənə hucum edəcəyimizi mən yox, 

komandirin özü gizli ötürüb. 

Komandir: Allah haqqı yalan deyir, onun özü əvvəldən əlaqə saxlayırdı. 

İkinci xain: Allaha and olsun, yalan deyir Nə mən, nə də komandir bu alçaqlığa 

getməzdik. Özlərinin dəstəsidir. 

Üçüncü satqın: Allah şahiddir ki, biz vuruşurduq Onların dəstəsi bizi arxadan 

atəşə tutdular Az bir hissəmiz qurtara bildik. 

Dördüncü xain: Bir Allaha and içirəm, biz köməyə gəlməsəydik, onlarından biri 

də sağ qalmayacaqdı. 

Beşinci satqın: Allah şahiddir ki, mühasirəyə düşməyimizin planını komandir, 

onun köməkçisı, siz hazırlayıb düşmənə ötürmüsünüz. 
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Köməkçi: Allaha and iç ki, sizi biz satmışıq. Allah haqqı, bizim belə planımız 

olmayıb.  

Altıncı satqın: Allah haqqı, plan sizin idi, satan da siz idiniz. 

Aparıcı: Hamınız Allaha and için ki, biz satqın olmamışıq. 

Hamısı: Allaha and olsun, biz satqın olmamışıq. Allaha and olsun ki, biz 

qəhrəmancasına vuruşurduq. 

Aparıcı: Hamınız Allaha and içirsiniz. Adamda şübhə qalmır. Məcburuq inanaq, 

bu andlara inanmayan kafirdir. Bəs sizcə, bu satqın planları kim qururdu, kimin 

işi ola bilərdı? 

Hamısı: Allah haqqı, bilmirik. Onu bilənlərdən soruşun.  

Aparıcı: Hamınız Allaha canı-dildən and içirsiniz, sizə inanmayan gərək kafir ola. 

4601. 7 mart. Sosializm – zibilə çevirdiyi millətlərin zibil qabı. 

4602. Sosialist Rusiyası – millətlərin ağzına vurulmuş surğuc. 

4603. Nə köhnəsi yarıtdı, nə yenisi. Yaxşı nədir, tapılmır.  

4604. Dinlər bəşəriyyəti, millətləri səhmana sala, nizamlaya bilmədisə də, na-

dir, əvəzsiz ibadətgahları ilə dünya memarlığında bir inci kimi parlayaraq dinin 

özünü yaşatdı, təsdiqlədi, müqəddəsləşdirdi, dinin əsas, baş xidmətçisi oldu. 

4605. Aləmi heyrətləndirici məscidlət, kilsələr, ibadətgahlar əzəmətində dinlər 

təşəkkül tapdı, kölgəsinə sığındı.  

4606. Dinin hitlerlərə, stalinlərə, bəşərəsədlərə… dəxli yoxdur. Xalqın tökülən 

qanı elələrinin şərəfini, şərafətıni qaldıran içki növüdür. 

4607. Həqiqətləri içlərində boğub; külünü başlarına sovuran yazıq şairlər. 

4608. Fəxriyyəçi, mədhiyyəçi şairlər iblis xidmətçiləri, şeytan törəmələridir.  

4609. Günlər bir-birinin izini silə-silə illərə qarışıb yoxa çıxır. 

4610. Dərdsiz gəlib, dərdlər qoyub, dərdli gedən bəşəriyyət. 

4611. Azın çoxluğa, kiçiyin böyüyə tabeliyi Allaha asilik, azadlığa edilən qəsd. 

4612. Əzəli şirin (sevinc), sonu acı itgiylə tamamlanan hər şey. 

4613. Məscidlər, kilsələr dinlərin təsdiqi, möhürlü qəbələsi. 

4614. Bütün müqəddəs dini ibadətgahlar dinlərin vahid canı, varlıqlarının 

təminatçısıdır.Bunlar olmasaydı dinlər havadan asılı qalardı.  

4615. Palanlı, ağzına sığmayan tolerantçılığımızdan elə həvəslə, elə şövqilə 

danışırdı ki, elə bil Rusiyada, Ermənistanda, Gürcüstanda, İranda, İraqda, bütün 

ərəb ölkələrində milli qırğınlarda qırılanlar biz türklər deyilik. 

4616. 10 mart. Hər adam günlərlə səhifələnmiş tale yazılı kitabdır.  

4617. Bəşər – zamanın zaman qalınlıqda sonsuz cildli kitabıdır. 
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4618. Bəşər “Zaman” adlı kitabını yaratsa da, yazıb doldura bilmədi. 

4619. Məhəbbətin kökü beyində bitir, gözdə çiçəkləyir, ürəkdə yetişir, 

şirinləşir. 

4620. İstini bir qoz kimi sındırdım, içindəki həyat imiş. 

4621. 11 mart. Dəbdən düşmüş ifadə: “Sözünü gül ilə kəsim”. Dəbə düşməli 

ifadə: “Sözünü mobil telefonla kəsim”. 

4622. Dəbdən düşmüş ifadə: “Söhbətinin arasında oğlun (və ya əzizlərin) 

dursun Dəbə gətirməli ifadə: Söhbətinin şirin yerində araya mobil telefonun 

girsin, mesaj gəlsin.  

4623. Valideynin övladına qayğısı ana südü kimi təmiz və şəffafdır. Övladın 

xidməti isə şirindir. Lakin nədənsə, bu şirinlik valideyndə xəcalət təsiri oyatmağa 

meyillidir.  

4624. Klip – zümzüməçilərin həzz almaq yarışı, açıq-saçıq məzələrlə 

mazaxlaşmaları, şəhvani hisslərini kiritmək bəhanəsi, həzz almaq sənəti. 

4625. Dünya qarşısında Azərbaycanımın başı göylərə dəysin deyə “Mənim 

mənalı dünyam – Ovqat ayələri” aforizm kitabımdan ona özül yapmaqdayam. 

4626. 21 mart. Sağlamlığın dəyəri xəstəlik, gəncliyin dəyəri qocalıq, bolluğun 

dəyəti qıtlıqdır. 

4627. 23 mart. Söz – insan sürüsünü arxasınca aparan çoban. 

4628. 24 mart. Soruşursan: -O özü ilə nə apardı? Cavab: Həmişə eşitdiyi “İt 

oğlu” sözüylə atasını özünə yançı apardı ki, arxalı olsun. 

4629. Doğru malından qorxar, oğru canından. 

4630. Hər dəfə ədəbi yaradıcılığa başlayanda can ağrılarımın sarğısını 

təzələmiş kimi hiss edirəm. 

4631. Uşaqların şuluqluğuna, tərbiyəsinə məsləhət, tapşırıq, nəsihət, 

qadağalar lazım deyil. Cib telefonu bu işin öhdəsindən artıqlamsı ilə gələ bilir. 

4632. 31 mart. Tilsim – sirr qapısının qıfılı. 

4633. İnsan çoxcildli elə bir varlıqdır ki, onun hər səhifəsində pislikdən, 

namərdlikdən xeyli sətrlərə rast gəlmək olur  

4634. 6 aprel. Sevgi- məhəbbət beynin ürəyə səpdiyi toxumlardır. Ürəkdə 

göyərən sevgi-məhəbbətdən ürəyə kölgə düşür  

4635. Ürək beynin əkin sahəsidir, hər cür toxumdan səpib göyərdir. 

4636. İnsanlara məhəbbətim məni uduzdurur. 

4637. Millət xəstədirsə halına qalın sağalsın; ölüdürsə, lənət oxuymayın, 

“ölməlı millətdir” deyib qarğamayın. Onsuz da dərdi özünə bəsdir. 
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4638. Düşüncənin sərhəd məhdudluğu, ölçü etalonu yoxdur. 

4639. Sevgi-məhəbbətin özü ürəkdə, kökü beyində olur. 

4640. 18 aprel. Borc – çiynə yüklənmiş daim əziyyətli ağır yük. 

4641. Tanrı-Allaha səslənən ərkyana deyimlər şairlərin ərkyana şıltaqlığıdır  

4642. Kasıbçılıq – insanın cızığından çıxmaması. 

4643. Qanmaz adama xidmət etmək qanmazlığı – ulağı ağır yüküylə dalına 

şəlləyib daşımaq əzabı  

4644. “Şərt kəsən barmaq ağrımaz” məsəli – ədalətin aliliyi, müqəddəsliyidir. 

4645. Yaşamaq asan olduğu qədər də çətindir. 

4646. Zalım hökmdarlar əgər əşya bütləri olsaydılar, mən də həzrəti İbrahim 

kimi bütxanaya girib zalım bütləri qırıb, sındırıb zalımlığın kökünü kəsərdim. 

4647. 1 may. 41 ildir ki, sağlamlıq axtarışına çıxmışam Tale adlı anam yol şələmi 

ruzu əvəzinə tükənməz, çoxçeşidli dərmanlarla doldurub yola salıb. 

4648. Bütün elmlər ümumibəşəri peyğəmbərlərdir Kəşflər isə imamlardır. 

4649. 3 may. -İnsanın insandan nəyi artıqdır? -Bəxti. 

4650. 10 may. Böyük sənətkarlar yer, bölgə adamları deyil, el adamlarıdır.  

4651. Şairlər – Vətən, azadlıq dərdiylə yüklənmişlər. 

4652. “Palaza bürün, el ilə sürün” –bəlkə, “Əlifbalara bürün, dallarınca sürün” 

ifadəsini də atalar sözünə çevirək  

4653. Müşahidələrim mənim mikroskopum, teleskopumdur. 

4654. Müşahidələrim mənim ən etibarlı şahidlərimdir. 

4655. Ailəyə yığılan arvadların söhbətindən macal tapıb ağzımı açmamış hər 

dəfə sözümü yarımçıq kəsirlər. Artıq özümü reanimasiya şöbəsində hiss 

etməkdəyəm.  

4656. 11 may. Sağlam canı xəstə ömür çürüdür,  

4657. Çürük canı qocalığa sürüyür.  

4658. 13 may Millətlər bəşəriyyətin təkrarsız rəngləridir. 

4659. 17 may. Sağlamlıq budağından üzülən ömrümün yarıdan çoxu xəstəliyin 

çürük qarmağında ilişib qalıb. Yaşam xatirinə ümidimi inamıma bağlamışam  

4660. Haqsızlıq dünyasında yıxılmayım deyə, haqq-ədalət adlı çürük qoltuq-

ağacına söykənmişəm. 

4661. “Sirli su”, “Sirr suyu” yazılmalı halda, “Sirab” yazılmış su hər dəfə gözümə 

dəyəndə süfrəmizdə yadın ağalığına qəzəbim coşur. 

4662. 18 may. Ən qəddar, insafsız, rəhmsiz oyunlar taleyə məxsusdur. 

4663. Milli qürur, milli qüdrət, milli şərəf-şöhrət Vətən yazısıdır. 
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4664. Milli qeyrət, milli qüdrət Vətənin taleyidir. 

4665. Dünyada taledən əzazil, insafsız, rəhmsiz, qaniçən, kəzzab, kəmfürsət, 

gavur ikinci bir şey varsa, o, elə taleyin özüdür. 

4666. 26 may. Məşəl əllərində ağrılar ordusu bir həftədir ki, zülmətli canımda 

ölümümü axtarmaqdadır. Mən də cansız bədənimlə bu dağıdıcı ordunun talançı 

əməllərini seyr etməkdəyəm.  

4667. Günəşin dalınca düşüb gedən gündüz qaranlığa qərq oldu. 

4668. Ağrılardan səhəri gözlədiyimdən səhərəyaxın yuxu məni aparıb. 

4669. Adamlar palçıqdan yarandı. Mən aforizmlərimi inci, ibrətamiz, fəlsəfi, 

hikmətli, müdrik, qızılı sözlərdən yaratdım. 

4670. Günəşin işığına gedən gündüz qaranlıqla qarşılaşdı. Qatı zülmətdə 

itməsin deyə gecənin izinə düşüb gəlib səhərin işığına çıxdı. 

4671. Qocalıq özü ilə vuruşur, cavanlıq həyatla çarpışır. 

4672. Ölmək çətin deyilmiş, çətin ölümdən sonra qalanların yası, vay-

şivənləridir. 

4673. Ölüm mənə qorxulu gəlmir. Mənə qorxulu gələn mənə yas, vay-şivən 

saxlayanların halıdır. 

4674. Ölümün vahiməli görünməsi candakı əzablı, vahiməli ağrılardandır. 

Yoxsa, ölüm sağlamlıqda yada düşən ölümdən fərqlənmir. 

4675. Çox hallarda xəstəliklərimin əlində Əzrail tərəfindən təsdiqləməmiş 

ölüm aktının saxta olduğunu gördükdə ona burnumu silib atmışam. 

4676. 40 illik xəstəliklərimlə həkimlərin sağmal malı olmuşam. 

4677. Vətən sevgisi və xəstəliklərimin arasında futbol topu olmuşam. 

4678. Ömrümü nizamlayan xəstəliklərim omrümün əqrəbləridir. 

4679. Ömrümü yaşamıram, xəstəliklərlə başını qatıram. 

4680. Xəstəliklərimlə canimin şirinliyinə zəhər qatıram. 

4681. Xəstəliklərimlə dünyanın nə qədər ləzzətli olduğunu görürəm. 

4682. Xəstəlik acı olsa da, həyatın dadına şirinlik qatır. 

4683. -Salam, qoca xəstə, ölümünü harda salıb itirmisən ki, 40 ildir tapa 

bilmirsən?  

             -Əleyküməssalam!... Sən deyəsən evlər yixansan?! 

4684. Hər şey yazıram, təkcə sağlamlığıma tale resepti yaza bilmədim. 

4685. -Cavan oğlan, gündüz nə axtarırsan? 

             -Müdrik baba, dünyada ideal adam. 

             -Oğul, adamların əfsanə nağıllarına aldanma. O da ədalətin tərs üzüdür. 
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4686. Döyüş silahımız yumruğumuz olduğu halda başımızın altına yastıq 

etmişik.  

4687. Əxlaqsız dövlət – iblislər yuvası və ya iblisləşmiş cəmiyyət. 

4688. Qonşu dövlətlər – daima düşmənçilik, vaxtaşırı saxta və kövrək dostluq. 

4689. “Mələk cildli” iblisə sitayış nankorluğun, nadanlığın şirin payıdır. 

4690. 29 may. Arxasız həyat tərzi – sapdan asılmış vərəqdə yazmaq bacarığı.  

4691. Canımın şirinliyindən, səxavətliyimdən hər vaxt xəstəliklərlə, ağrılarla 

qonaq-qaralıyam.  

4692. Südü qurumuş ana olub, canımla əzablı xəstəliklərimi, ağrılar adlı yer- 

yetimimi qonaqlayıb özümə qənim bəsləyirəm. 

4693. Mən ölümsüz, ölüm mənsiz yaşaya bilmirik. 

4694. Həyatla döyüş yarışındayam. 

4695. Qaranlıq Günəşi yuxuya verib gecəni səhərə hamilə etdi. 

4696. Xəstəliklərimi, ağrılarımı əzizlədiyimdən o qədər ah-vay edib ağlamışam. 

Üzlərinə bir dəfə də gülməmişəm ki, deyərlər sevinir.  

4697. 30 may. Suyun dadı saflığında, ləzzəti buz kimi soyuqluğundadır. 

4698. Yaxşılıq və məhəbbət insanların bir-birinə bağlılığının qızıl halqalarıdır  

4699. Xəstəlik yanar təndir, ağrılar onun alovudur. 

4700. Ağrılar məni xəstəlik təndirində ütür; yadıma anamın təndirdə kəllə-

paça ütməsi düşür. 

4701. Bir həftədən çox xəstəlikdən elə bil ağrılar seyrəngahına çıxmışam. 

4702. Gərək oxucular xəstəlikdən yazdığım fikirlərimin üstündən gözüyumulu 

keçəydilər. Bunu bacarmayıblarsa, üstlərinə, canlarına sağlıq. 

4703. Ağrılar məni çarmıxa çəkib. Deyəsən dərimi qurudub hazırlıq 

məntəqəsinə verəcək. 

4704. Əcəlin qılığına girib, bu dəfə də xəstəliyimin, ağrılarımın anasını ağlar 

qoydum. 

4705. Deyəsən xəstəliklərim, başınadöndüyüm ağrılarım mənim istedad 

qələmimdir. 

4706. On gündən çoxdur ki, Əzrail dövrəmdə vurnuxur. Belə anladım ki, məni 

əcəldən qoruyur.  

4707. 31 may. Mən əzazil xəstəlik və zalım ağrılara nigah olmuşam. 

4708. Cavanlıq zoğladıqca özü kötüklədi. 

4709. Forma məzmunu üstələdikdə, nigahdan kənar doğulan körpəyə dönər. 

4710. Məzmun sağlamlıq, rahatlıqdır; forma estetik zövqdür. 
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4711. Məzmunu formaya qurban verdik, gerçəklik ögeyləşdi. 

4712. Məzmun üzərində forma üstünlüyü – məzmun əlilliyi. 

4713. Məzmun – ağıl kəşfi, forma – göz heyranlığı. 

4714. 1 iyun. Bədxərc ailənin bərəkəti unsuz dəyirmana bənzər. 

4715. Elmlər sirlərin açarıdır. 

4716. Valideyndən, “Övladlarının hansını daha çox istəyirsən?” – soruşmazlar. 

Soruşarlar: Övladlarınızın hansı sizə daha çox hörmət, qayğı göstərir.  

4717. Aydın eşidilməyən söz karın tayıdır. 

4718. Aydın səslənməyən danışıq laldır. 

4719. 2 İyun. Tanrı yaratdığı bütün canlılıarın qarınlarına sərhəd qoymayıb.  

4720. Bəşəriyyətin gülüşü bəşəriyyətin göz yaşları okeanında kiçik bir ada. 

4721. 7 iyun. Qadınlar hüquq bərabərliyində atalarını və ərlərini üstələyiblər. 

4722. Bəşəriyyət dərdlər okeanında yaşıl bir ada kimi görünmədədir. 

4723. Bəşəriyyət ölümlə halqalanmış odun-alovun içində oynayır. 

4724. İnsan sağlamlığını axıra kimi qoruya bilmədiyi halda, həyat eşqini ölənə 

kimi qoruyur. 

4725. Həyat eşqi şirin olduğundan insan onu ozüylə o dünyaya aparır. 

4726. Xoşuma gələn hər bir aforizmim, deyimlərim ömrümün bir pilləsidir. 

4727. “Mənin mənalı dünyam – Ovqat ayələri” aforizmlərimi hər oxuyanda elə 

bilirəm behişt bağına seyrəngaha çıxmışam.  

4728. Allah insanı o qədər inamlı, inadcıl, güclü, dözümlü yaratmış ki, 

bəşəriyyətə bəxş etdiyi ölüm halqasını hər kəs sirk ustası kimi bədənində fırladıb 

həyata vurğunluğunu məşq edir. 

4729. …Bu sayda buraxılmış fikrim, bir çox tapıb-itirdiyi yaddaşımın 

yaddaşsızlıq sənədi olsun. 

4730. Başımızı aldadıb qocaldan dünya elə bu imiş?!... Bəs qalanı hanı?... 

4731. Satqınlar tərəfindən saxta və böhtanla yazılmış tariximiz və yazılmış 

tarixlər... 

4732. 8 iyun. Günəş, gündüzlər əritdiyi şəfəqdən gecə mumu hazırlayır.  

4733. Günəş gündüzün toyunu edib sabahkı gündüzün toyuna getdi. 

4734. Günəşin iş-peşəsi gündüzü gecəyə, gecəni gündüzə calamaqdır. 

4735. Üzümə piy yığa bilmədim ki, qırışlarıma ütü çəkib “millət vəkilinin” üzü 

kimi şumal, parıltılı olsun.  

4736. Gözəllərdən utandığımdan gözlərim qamaşa-qamaşa gözəlləri 

baxışlarımın qıyı ilə seyr edirəm.  
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4737. Görən hamı gözəllərdən qamaşır (utanır)? 

4738. Gözəllərdən utandığım (qamaşdığım) qədər də eybəcərlərdən utanıram. 

4739. Utancaqlığım az qalır məni iynəyə saplaya. 

4740. Utancaqlığım məni iynə kimi sancır. 

4741. Utancaqlığım məni tərlə sulayır. 

4742. Utancaqlığım üzümü tərlə silir.  

4743. Utancaqlığım üzümü tərlə yuyur. 

4744. Halallıq – ömür yolunun ağır şələli piyada yolçusu. 

4745. Haramlıq – ömür yolunun keçib-keçəbilməyəcək atlısı. 

4746. Vəzifəsizlik – cəmiyyət bərabərliyi. 

4747. Vəzifə– cəmiyyət bərabərsizliyi. 

4748. Bərabərsiz cəmiyyət – dərdlər çoxluğu. 

4749. Atam (Allah ona rəhmət eləsin) deyərdi: “Dövlət bir quyruqdur onu 

yeyənə”. Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl dedi: “Dövlət dediyin dənizdir, 

onu yeməyən donuzdur”  

4750. Hakimiyyət qan yuvası olduğu kimi, hakimiyyətsiz dövlət də qan 

yuvasıdır.  

4751. İnsan daxili enerji istehsal edən və bu enerji ilə qidalanib hərəkətə gələn 

canlı elektrik şəbəkədir (stansiyadır). 

4752. Gözüm görə-görə atam, anam qocaldı, gözüm görə-görə ömür yoldaşım 

qocalır, gözüm görə-görə qardaşlarım-bacılarım qocaldı, gözüm görə-görə hamı 

qocalır, gözüm görə-görə qocalır övladlarım. Görünür, özümü görməyə vaxtım 

olmayıb.  

4753. Cib telefonları adamları dünyadan, həyatdan, ailədən, məhəbbətdən 

soyudur Bu gedişlə insan cəmiyyəti hara gedir? 

4754. Qanmazların zülmü, nadanlıği qananlara yük olur. 

4755. Qızım deyir: Bu qədər savadsızlıqdansa, qanmazlıqdansa ölüm yaxşıdır. 

4756. Sevinc gəlib iz qoymadan gedir, kədər gəlib iz salıb qalır. 

4757. 10 İyun. Fürsət dediyin bəxt quşudur, əldən çıxdı peşman olursan. 

4758. Dünyanın, həyatın, ömrün ən şirin dadı gözəl və sağlam yaşamaqdadır. 

4759. Beynimə gələn fikirlərim məni tez-tez stula oturdur. 

4760. İllərlə hər gün 5-8 dərman içməklə mədəm dərman xalvarıdır. 

4761. Kainat-bütün varlıq, Böyük Allahın külli-kainat irilikdə sirlər və möcüzələr 

qalereyasıdır. 
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4762. Cib telefonları ədəbsizlikdə bir dənədir. Tez-tez sirin söhbətimizin 

arasına girib keyfimizə soğan doğrayır. 

4763. Bu cib telefonları yasda adamların bir-birinin hal-əhvalını soruşmasına 

imkan verməyən mollaların tayıdır.  

4764. Yasda pıçıltını tez-tez kəsən mollaların “Fatihə!” qışqırığı ilə, burnunu 

sirin söhbətlərə ara vermədən soxan cib telefonlarının mesajlarında bir fərq 

görmədim.  

4765. Güclü ikən cavanlığımızı əlimizdə saxlaya bilmədiyimizdən halsız qocalıq 

qovurub əlimizdən alır. 

4766. Ölüm, sənin sərt, qılıqlı üzünü uşaqlıqdan tanıyıram. Məni öldürüb 

evimizə yas salacaqsan, cüməliklərdə, qırxımda yaxınlarımı bir az ağladacaqsan, 

qarabayramımı, ilimi sovub məni unudacaqsan. 

4767. Meyvələrin qabıqları qalın, içi dadlı, ləzzətli; saxta adamların üzü 

bulanıq, içi qurdludur. 

4768. Qismətin yoxluğu adamın ağlını başından çıxarır. 

4769. 11 iyun Ağrılar, yataq xəstəlikləri, siz nə qədər alçaqsız ki, yazıq qocalar 

sizin qorxunuzdan ağ bayraq qaldıraraq ağrısız ölümə yavıncı düşüb yalvarırlar. 

4770. Ali milliyimizin yoxluğundan millət ola bilmədik. Odur ki hər işimizdən 

rahatsız, razısız, gileyliyik. 

4771. Qismət, pay, rüşvət varlıların ruzu daşıyıcılarıdır. 

4772. Ruzusu qıtın qismət-pay yolunu əzəldən tale seli yuyub-aparıb.  

4773. Rusiya yüz yerə, yüz millətlərə parcalanıb dağılmalı halda, Azərbaycanı, 

Gürcüstanı, Ukraynanı və başqa ölkələri parçalayıb dağıtmaqla hələ ki özünü bu 

bəladan bir təhər yayındırır.  

4774. Əlyazmalarımda ağ köpüklə ağardılmış yazılarımı görənlər elə biləcəklər 

ki, cümlələrin, sözlərin paxırını qalaylayıb ağardan qalayçıyam. 

4775. Azərbaycanın taleyindən elə qorxuram. Qorxuram putinlər, 

yanukoviçlər Azərbaycanı şimaldan, qərbdən, cənubdan, içimizdən parçalayıb 

nimdaşımızı çıxardalar. 

4776. Oğru, rüşvətxor cəmiyyətdə əzabla təmiz yaşamaq – ümidini Cənnətə 

bağlamaq.  

4777. Yer planeti haqda məlum olmayan kiçik bir açıqlama: xəyalımda, Yerin 

oxu ətrafında alınan səs, Yerin günəş ətrafında dövretmə səsindən xeyli artıqdır. 

4778. Vaxt sənindir, yarat, cavan. Yubandın, qocalıq əlini boşa çıxaracaq. 
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4779. Dünya dolur boşalır... Mən də dünyanı yamsılayıb şarı üfürüb 

doldururam, boşaldıram. Sonra da dünyanın bu qazancsız oyununa gülürəm. 

4780. 12 İyun. Forma adamın xasiyyətlərinin təzahürüdür. 

4781. Xasiyyətlər formadan rişələnən zoğlardır. 

4782. Közə çox üfürməklə ocaq alışıb alovlanır. Arvad da sözü çox çeynəməklə 

ərini yandırıb alovlandırır  

4783. Canımız istəyir çıxsın, dava-dərmanla dirildirik. 

4784. Ömrümüzü azaldan insanlar, Əzraili günahkar tuturuq. 

4785. Əsəbi, qəzəbli, xiffətli, ağrılı olduqda; yazıb-oxumaği sakitləşdirici həb 

kimi qəbul edirəm. 

4786. Haqsızlığa bax, canımızı yeyən insanlardır, amma biz yazıq şeytanı 

daşlayırıq.  

4787. “Ömürdən seçmələr” kitabımı yazsam; dəqiqə və saatlardan başqa, 

günlərdən, aylardan, illərdən heç nə seçə bilməyəcəyəm.  

4788. 14 iyun Saysız, böyük arzularla məlum olmayan ömür yolumuzu 

fəhmimizin alatoranlığında gedirik. 

4789. Cəmiyyəti kim tərbiyə edəcək? Təkcə məktəbin, ailənin, dövlətin işi deyil 

Həm də qananların və cəmiyyətin borcudur. 

4790. 16 iyun. Su qabda… adam qocaldıqda... 

4791. Cavan: -Qurtuluşun mübarək! 

 Zənmətkeş: -Nə qazandıq? 

 Müdrik: -Milliliyimizi itirdik.  

4792. “Qonşun pisdir, köç qurtar”, “Namərdliyə yaxşılıq mərd kişinin işidir”, 

“Qonşunu iki inəkli istə, özünü bir inəkli” deyən zəlil babalar, bu əqidənizin 

bəlasını çəkmirikmi?  

4793. 23 iyun. Gənclik ömür kitabını yazır, qocalıq bu kitabı vərəq-vərəq, 

təkrar-təkrar oxuyub saf-çürük edən təftişçidir (korrektordur)  

4794. Yuxular qaranlıq gecələrin şirin dadıdır. 

4795. Qaranlıq gecələrin şirin dadı günəşli gündüzdən daha şirindir. 

4796. Gündüz ağrı-acısını çıxartsın deyə, gecəni bir həb kimi qəbul edir.  

4797. Gecə gündüzü qoynunda yatırdan anadır. 

4798. Əxlaq, ədəb dərsinin ən kamil müəllimi cəmiyyətin özüdür.  

4799. Cəmiyyət əxlaq müəllimliyini bir dəfəlik üstündən atıb. 

4800. Gecə gündüzün qapısından asılmış qıfıldır. 
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4801. 17 iyun. Varlığımın əzəli həqiqət, sonu həqiqət Əzəlin və sonun 

arasındakı məsafə dərin, uçurum Məsafə yolları həqiqətin yoxluğu; həqiqət 

yoxluğunun soyuqluğu, əzabı... 

4802. 18 iyun. Məhəbbət insanın ən sevimli, doğma, doymadığı oyundur. 

4803. Məhəbbət insanın ən sevimli, yorulmayan məşqidir. 

4804. Küləyi nəğmə sanan yarpaqlar budaqlarda bütün günü rəqs edirlər.  

4805. 26 iyun. Dalğalar dedi: -Mən dənizin nəfəsiyəm. Dəniz dedi: -Sən mənim 

çırpınan ürəyimsən. 

4806. Bolşevik xidmətli nərimanovların əvvəl atdığı sosalizim adlı daşlar 

millətin başına, sonradan atılan daşlar (etiraf məktubları) millətin topuğuna 

dəydi.  

4807. Gözəllik, bəzək-düzək artdıqca məzmun, kamillik azalır. 

4808. Çirkinlik məhəbbətin qayçısıdır. 

4809. 28 iyun. Şou-nekroloq: Uzun illərin ağır xəstəliyindən yüz yaşı keçə 

bilməyən Əli Vəlioğlunun vaxtsız ölümü dünya farmokologiyasına və Bakı 

apteklərinə ağır itki oldu.  

4810. Ölümlə bu qədər yaxınlığım, doğmalığım, zarafatlarım, hörmətim 

ömrümü uzadır.  

4811. Ölüm qədər mənə döğma olan heç nədir. 

4812. Həyatla ölümü iki gözü dolu xurcun kimi ömrümə yük edib çiynimdə 

daşıyıram. 

4813. Üstünə hürən itdən qorxub qaçdın, dalınca düşəcək. Mən də üstümə 

gələn ölümdən qorxub qaçmıram ki, məni süpürləsin. Əksinə, üstünə gedib 

özümü tanıtdırıram. Odur ki, tanışlığımız, mehribançılığımız, hörmətimiz davam 

edir.  

4814. Dillər dilləri yeyir, dinlər dinlərə qənimdir, insan insana kələk gəlir, 

millətlər bir-birinə düşməndir Budur bəşəriyyətin tutduğu yol. 

4815. Yalan təbliğat – arıq qoyunların qurbanlığa bağlanması. 

4816. 29 iyun. Xəstəlik– Əzrailin insanları cərmələdiyi sarı vərəqə, ölüm qırmızı 

vərəqəsidir. 

4817. Yalanın arxaları: yalan danışanlar, yalanı alqışlayanlar, yaltaqlar, 

satqınlar, yal yalayanlar, yala qaçanlar, qorxub susanlar və sairə. 

4818. Ölkələr, şəhərlər, insanlar gözəlləşir; əməl, əxlaq pisləşir. 

4819. Qərbdən Şərqə gözügötürməyən dövlətlər əzəli Türkün qüdrətli, 

əzəmətli varlığını, şərəflə keçdiyi yolu, keçmişini qaralamaqla, pozmaqla, 
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dağıtmaqla, böhtan atmaqla, bütün yaxşı şeylərini özlərinə çıxmaqla 

yarışdadırlar.  

4820. 30 İyun. Xəyal yüz dəhlizli, yüz otaqlı kəhkəşanlı xəzinələr sarayıdır 

Hansına baş vurursan əliboş çıxırsan. 

4821. 30 İyun. – bu gün 2014-cü ilin günlərlə dolu iki gözlü xurcununun bir 

gözünü xərcləyib qurtarıram. 

4822. Fikirlərimi yazıb durmaq ərəfəsində yeniləri məni təzədən masaya 

qaytarır.  

4823. Kimsənin ürəyini yandırmayın. Yanan yerdə qırx il ot bitmir. 

4824. Sağlamlıqda yada düşməyən əzalarımız qocalığın xarabaya qalmış 

qapısında dərdləri ilə boynubükülü yetim kimi növbəyə düzülüblər  

4825. Fikir gəlməmiş 5916-cı sayı əvvəldən bir tələ kimi qurdum. Görək hansı 

fikir bu tələyə düşəcək. Baxıb gördüm ki, yenicə qurduğum tələyə bu fikrin özü 

düşüb. 

4826. İnsan ömürlük qaynayan söz bulağıdır. 

4827. Heyran olduğum, gözəllərin gözəlliyi məni yandırır. 

4828. Düşüncələrimdə gözəllər sıxlıqla düzülüblər. Gözümdə telefon xəttində 

quşların düzülmüş mənzərəsi canlanır. 

4829. Dəli-ağıllı və ya güc-həqiqət məsələsi: Yüz Avropa-Amerika bir il 

fikirləşincə, dəli Putin bir günə Krımı zəbt etdi.  

4830. Rusiya Avropanın, Amerikanın gücünü (qeyrətsizliyini) 2008-ci ildə 

Gürcüstana soxulanda qarışladı. 

4831. Həqiqətin, düzün arxası:  Hünəri olan gəlsin... 

4832. 2 iyul. Dövlət – həqiqətin, azadlığın düşdüyü tələ. 

4833. Dilini saxla ki, eybini görməsinlər. 

4834. 6 iyul. Adət-ənənə – insanların, cəmiyyətin əxlaq dərsi. 

4835. Deyingənlik – tüstülənən ocaq. 

4836. Keçmiş gələcəkdən sürətlidir. 

4837. Keçmişin addımı illərlə, əsrlərlə; gələcəyin addımı saniyələrlə ölçülür. 

4838. 10 iyul. Halalın gözü tox, cibi boş olar. 

4839. Bütün insanların Allaha yalvarıb zülmkarlara, haqsızlara, zalımlara 

tuşladıği qarğışları içi boş silahdır.  

4840. Haqq, ədalət nə vaxt hakimliyə dəvət edilibsə, gəlib haqsızlığın onlara 

məhkəmə açdığını görüb.  
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4841. Haqqın, ədalətin zora qurduğu mühakimədə, özlərinin çapaladığını 

gördük. 

4842. Doğuş: Zülm ölür, haqq doğulur. Gündüzdən gecə, gecədən gündüz 

doğulur. Dostluq düşmənçiliyi, düşmənçilik dostluğu; yaxşılıq pisliyi, pislik 

yaxşılığı öldürür... Budur dünyanın proqramı.  

4843. 12 iyul. Türkün gücü, qüdrəti dünyaya yüz illərlə sahib oldu. Bu gücü 

dillərinə sərf etsəydilər, Türk dili əbədi beynəlxalq dil olardı.  

4844. Bəşər var olandan insanlıq kəfənlə doğulub. 

4845. Qəlbi sosializm zillətində yanan, xəyalında kommunizm arzulu 

Sosializmin sürü qurbanları. 

4846. Tamah insanların qəlbində şeytan tufanıdır. 

4847. Cəmiyyət alqışladığına peyğəmbər donu geydirir, zaman taxtdan 

salanda soyundurub dalıaçıq yola salırlar.  

4848. Məni şam bilən fikirlərim ağlımın işığında özlərini cilalayır.  

4849. 13 iyul. Dünyanın akt kitabında həyat hər kəsin qiymətini yazır.  

4850. Taleyimiz zülmətli gecədir, bu zülmətdə ömür taleyimizi oxuya bilmirik. 

4851. Bu günümüzdən başqa, gələcəyimiz də keçmişin tayıdır. 

4852. Qənaət – kasıbın güvənc anbarı. 

4853. Bəşəriyyətin dərdlərindən qəlbim qəm dəryasıdır. 

4854. Klassik yalançı yalanını yalanları ilə ustalıqla elə cilalayır ki, çirkablı 

yalanları brilyant kimi parıldayır. 

4855. Keçmişimiz yalana dönür, gələcəyimiz ümidə söykənir. 

4856. 14 iyul. Onun yalanlar üzərində qurduğu ömür, mənim həqiqət üzərində 

qurduğum ömürdən bəzəkli, barlı-bərəkətli oldu. 

4857. Çoxlarının yalan üzərində qurduğu çoxmərtəbələr, rəqibinin ədalət 

üzərində tamamlanmamış bünövrədən daha davamlı, daha üzünömürlü oldu.  

4858. Onun ömrü boyu yalanları “ÇİN səddi” qədər əzəmətli göründü. 

4859. Kimsəninn xəsisliyini kasıblığıyla ölçməyin. 

4860. Kasıba xəsisdir deməzlər Varlının xəsisliyini kasıba yamamayın. 

4861. Varlıdan bədxərc çıxmaz. Çıxsa o, varlı deyil. Gec-tez kasıbın tayıdır. 

4862. Səxavətlilik ağıldandır, bədxərclik dəlilik əlamətidir. 

4863. Ağzımızın dadı düzəldi. 

4864. Millətimə vurğunluğumu, məhəbbətimi son iyirmi il əlil etdi, qibləmdən 

səmtimi azdırdı. 

4865. Vətənə vurğunluğum göz yaslarında gölməçəyə dönmüş Vətənim! 
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4866. Zamanəmizin idmançı, futbolçuların mücərrəd şəkillərlə bəzədilmiş 

bədənlərinə bənzər Azərbaycan qanunçuluğu.  

4867. 17 iyul. Qocalıq – xəstəliklərin sığınacaq yeri, xəstəliklərin yarış meydanı, 

xəstəliklərin laboratoriyası, qarderobu.  

4868. “Qocanın eybini yorğan örtər”, – deyən qoca, indi də məni eşit: Cavanın 

eybini (tənbəlliyini) yorğan açar.  

4869. 22 iyul. Yaxşılıqlarımın əziyyəti mənə ağır yük olmadı. Mən bu əzablı 

yükü fəxr etdiyim atımda fərəhlə daşımışam. 

4870. 23 iyul. Xəyanətin əli gizlində, xainin əli dərində, satqının əli işlək olar.  

4871. 26 iyul. Xalq dövlətin əsgəridir. 

4872. 27 iyul. Anaların qəlbi övlad qayğısı, sevgisilə ocaq üstünbə daim 

qaynardan düşməyən qazandır. 

4873. 4 avqust. Qəzəbim, hissim məhəbbət sərhəddini keçə bilmir. 

4874. 20 avqust. İnsanlar göz yaşları içində gülüşdür. 

4875. Təhsil, elm millətlərin ölçü vahididir. 

4876. Sevinc – kədər məlhəmi. 

4877. 22 avqust. Yaltaq dili tərif dilidir. 

4878. Türk dünyası öz kimliyini dərindən tanısa, milli sevgisinin dəlisi olar. 

4879. 23 avqust. Sənə dadlı gələn xörəkdən doyunca o qədər çox yemə ki, 

qurtaran kimi pisləməyəsən. 

4880. Haqq, ədalət – tamahın, gücün yıxıb-uçurtduğu sədd. 

4881. 23 avqust. Dillər bəşəriyyət adlı cismin damarlarıdır. 

4882. Görən, niyə xəyal adlı qanadımı unudub quş qanadlı olmaq 

arzusundayam? … Bu, nağdı-nisyə məsələsi oldu. 

4883. Yazıq arzulu şairlər, yana-yana yandılar insanlar düzəlmədi ki, 

düzəlmədi. 

4884. 5 sentyabr. Baba olan ata, övlada qağılarının səngidiyindən qayğılarına 

nəvə arzluları yüklədi.  

4885. 8 sentyabr. Bu gününü dəyərli et ki, sabahın işıqlı olsun. 

4886. Sabaha olan pulun bugünkü pulundan çox olmalıdır. Bu, həyatın – 

sabahın qaranlığından doğur.  

4887. Millətə çağırışım: Bütün bəlarımız aldanmağımızdan, bölünməyimizdən 

doğub. Erməni və havadarlarının vətənimizin işğalını özlərinin qələbəsi hesab 

etdiklərindən güclü xristian dövlətləri “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyı-

rıq” aldadıcı, kiridici yallanlarıyla ədalətin ağzını surğuşladılar. Ey millət, Türk 
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dünyasının əzəli və əbədi qatı düşmənlərinin böhtanlarını 100 il də eşidəcəyik. 

Haqqımızın, ədalətliyimizin gücü birliyimizdən, siyasi idrakımızdan doğur.  

4888. Müvəqqəti – zamanın milyard illərinin yarımçıq qalmıs bir anı  

4889. Əbədiyyət – sonsuzluğun əfsanəvi kölgəsi. 

4890. 11 sentyabr. Allah, ata-anaya xoş rəğbətindən əziz nemətlə– övlad payı 

ilə onları mükafatlandırdı Allahın mükafatına kor baxan ağlar qalar  

4891. Allah ata-ananı ömürlük sevindirmək üçün övladları şəklində onların 

yaxşı mahiyyətini yaratdı.  

4892. “Verdiyim pay, hədiyyə adıma görədir”,– deyənlər, əgər yaxşılığı 

qanmırsa, onda necə? 

4893. Dini abidələr – kilsələr, məscidlər dünya memarlıq abidələrinin əvəzsiz, 

əzəmətli inciləridir. Kaş dinlər də əzəməti ilə onların yarısı qədər olaydı. 

4894. Fikir – lal danışığımız, çolaq gəzintimiz, qanadlı səyahətimiz. 

4895. Əzəli sıfır, sonu sıfır – iki heçlik arasındakı ömrümüz hadısələrlə dolu 

taleyimizin nağıl yazısıdır. 

4896. 12 sentyabr. Haqq və ədalət mənim iç köynəyimdir. Əfsuslar ki, o da 

qılçıqlı və pıtırqanlıdır. 

4897. Haqq və ədalət insanlığın ən təmiz, ən şəffaf paltarıdır. Mənim bundan 

başqa dəyişəkli patarım yoxdur İnsanların mənə yazıq münasibətlərindən 

anladım ki, sən demə özümə yaraşıq bildiyim bu paltar cəmiyyət, bəşəriyyət 

tərəfindən çirklənmiş, süzülmüş, atılmış miras malıdır. 

4898. İçimdə daim alovlanan məhəbbət Allahın işığıdır. 

4899. Xəsis, həm də başqasının verdiyinə xəsisliklə yanır. 

4900. Sait səslər sözlərin aydın dilidir. 

4901. Bəşəriyyətin, insanlığın qızıl nizamlayıcısı həqiqət, ədalət, azadlıq, siz 

bəşəriyyətin əməlləriylə sapından qırılıb göydən başlarına yağan günahlarısınız.  

4902. 14 sentyabr. İnsanlar azadlıq, həqiqət, ədalət ehtiyacından, övladlarına 

Azad, Həqiqət, Ədalət … adları verdilər. Azadlıq, həqiqət, ədalət görməyən 

insanların xəyal arzuları, onların təsəlli mükafatları oldu.  

4903. Azadlıq, həqiqət, ədalət el malıdır. El buna sahib durmursa, el tərəfindən 

tapdanırsa, bir yol qalıb: “Palaza bürün, ellə sürün”  

4904. Həqiqət anamdan döğmadır mənə. Lakin həqiqət adlı anamdan 

məhəbbətin, həqiqətin həmişə ögeyliyini görmüşəm.  

4905. Vicdan – insanlığın təməli və zirvəsidir. 

4906. Sıfır – hər şeyin başlanğıcıdır. 
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4907. Zirvə– dağların boy artımı. 

4908. Maddələr mübadiləsinin hasil etdiyi istilik canımızın enerji mənbəyidir.  

4909. 21 sentyabr. Deyimlər: 

Stalin: Dövləti təkbaşına da idarə etmək olar. 

Xruşşov: Dövləti axmaq da idarə edə bilər  

Brejnev: Dövlət başçısız da idarə oluna bilər. 

Mən: Dövləti Beriya kimi qadın düşkünləri… sərxoşlar… talançılar idarə edə 

bilər…  

4910. Türklər – bir millət, çox dövlət. 

4911. Biz türklərin DİL uğrunda mübarizəsi olmayıb Bu milli ruhun 

yoxluğundan, yadameyillilikdən doğan həmişəlik bəlamızdır  

4912. Qısqanclıq – sevgi bəlası; çirklənmək qorxusu. 

4913. “Millət dövlət üçün yox, dövlət millət üçün çalışmalıdır” deyən 

hökmdarlar! Bu fikir, özünüzü gözə soxmaq istəyinizin, millət xidmətinə 

laqeydliyinizin bariz nümunəsidir. Dövlət millət üçün, millət dövlət üçün. Güc 

birlikdən doğur. Tək əldən səs çıxmaz. Tək ayaqla uzağa getmək olmaz.  

4914. Gələcəyi, gələcəyini görmək istəyirsən, keçmişi, keçmişini aydın 

görməlisən. 

4915. Şərait-fürsət – bu cütlükdən hasilin (bəxt gətirməyin) doğum tarixi. 

4916. Xəyal – mənim qanadlarım, fantaziyam memarım, zəhmət mənim 

dəzgahımdır.  

4917. Borc – xəcalət təri, dilin gödəkliyi, ömrün rahatsızlığı. 

4918. Bekarçılıq – gəncliyin əxlaqsız, cinayət yolu, qocaların acı xatirələr kitabı. 

4919. Dillərin inkişafında millətlərin sönük, elmin, ixtiraların qızıl dövrü. 

4920. Dilim ikinci Allahım, Türkçülüyüm mənim dinim, Türk dünyasi 

qibləgahım, İnsanlıq peyğəmbərimdir. 

4921. Məhəbbət – varlığın mütləq anası, hisslərin sonsuz çoxmənalığı. 

4922. Düşünmək – hər kəsin dəyəri və hər kəsin ağli qədərdir. 

4923. Düşmənini Allaha tapşırmaqla yox, fəaliyyətinlə, qələbənlə məhv et.  

4924. Düşməninə güzəştin axmaqlığın, qanmazlığın, qorxaqlığın, alçaqlığın; 

millətə, Vətənə xəyanətdir. 

4925. 23 sentyabr. Təsadüf xeyrədirsə, Allahın növbədənkənar mükafatı 

şərədirsə, şeytan badalağı  

4926. Çox yanşaqlıq – ağlın qıcqırıb köpməsi. 

4927. Çox yanşaqlıq – şüurun süzənəkliyi. 
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4928. Köpmək – iştahın acgözlüyü. 

4929. Qocalıq – ömrün şikayət dəftəri.  

4930. 25 sentyabr. Keçmişin qaranlıq üzündə qalanları ala- toran görürük, 

gələcək təmiz, şəffaf olduğundan üzündə heç nə görə bilmirik. 

4931. Hisslərin dərini və dayazı olur. Dərinliklərə enə bilmədik, dayazlarda üzə 

çıxammadıq.  

4932. Hörmət – bir zəncirin iki tərəfi. 

4933. Fəlsəfi fikirləri fəlsəfi düşüncəlilər aça (anlaya) bilər. 

4934. Hədəf – iki gözlə görünər, bir gözlə nişangaha dəyər. 

4935. Hədəf bölünməzdir. O, çoxluqlardan birinə çatar. 

4936. Həqiqətə arxayın olanın payına cəhənnəm əzabı düşər. 

4937. Hə – başağrısı; Yox – can dincliyi. 

4938. Subaylıq – səmtin itməsi. 

4939. Səbir – içində od yanğısı. Dözdün, sönən iç yanğının şirinliyini biləcəksən  

4940. Siyasət – cəmiyyəti cəhənnəmə dartmaq, şairlik – cəmiyyəti 

cəhənnəmdən qorumaq – çıxartmaq  

4941. Tənbəllik – kasıblıq yükünü ömürlük belində daşıyan ağıryerişli eşşək. 

4942. Alçağı tərifləyib mələk kimi göstərənlər, sizlər mənim gözümdə həqiqətə 

yüz qat qara yaxanlar, iki yüz qat alçaq, üc yüz qat yaltaq, beş yüz qat qorxaq, 

min qat şərəfsiz görünməklə, min bir faiz nadanlığınızı təsdiq edirsiniz  

4943. Yazıq – sadəliyini özünə ağır yük edən; harının qudurqanlığı – tanrısına 

şıllaq atan – fərqli xasiyyətli eşşəklər  

4944. Ömür yolumun yan-yörəsinə baxıram. Ən şirini, ən sədaqətlisi uşaqlıq 

xatirələrimdir. 

4945. Qocalar doluxmuş gözləriylə ömrünün xatirələrinə işıq saldıqca acı 

xatirələri şirinləşir.  

4946. Göz yaşlarım məhəbbətimin gülabıdır. Uşaqlığımın şirin xatrələrinə bu 

gülabdan qatıb xoş rahiyyəsini artırıram. 

4947. Var, dövlət, padşahıq sənə rəhmət oxutdurmayacaq. Təmiz əməlin, 

təmiz vicdanın, təmiz insanlığın sənə rəhmət qazandıracaq.  

4948. Əldən verib itirdiyin, düşmənə qalan torpağın sənin vətənin deyil. Olsa-

olsa yad kişiyə qoşulub qaçan arvadın və yanınca aparıb soyu, ata adı 

dəyişdirimiş, səni tanımayan, sənin unutduğun övladın qədər sənindir. 

4949. Nadanlar – onlara tuşlanan qəbahətə, söyüşə qranit qaya və ya özündə 

saxlamayan tük balınc (maçalka) kimi bir şeydir.  
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4950. Qəlbdə gizlənən sözü, həssaslar uzdən, gözdən oxuyarlar. 

4951. Məqsəd ürəklə dil arasında qaldıqda çürüyür. 

4952. İnsanların yalanları məni ağrıtmır. Məni üzən, incidən insanlara 

inamımın itməsidir Yaşın oduna qurunu da yandırıram.  

4953. Düzlük 99 faiz qazanc, varlanmaq yeri olsaydı, yalan çoxdan özünü 

dirigözlu qəbirə atmışdı. 

4954. Düz– şahidliyi sevir, yalan– alqışı. 

4955. 28 sentyabr. İmperiyaların “SÜLH MƏRAMLI QÜVVƏLƏRİ” – təcavüzun 

bəhanəsi. “Nə yoğurdu, nə yapdı, hazırca kökə tapdı” variantı. 

4956. Canımızı zəhmət adıyla pula sərf edirik. Pulu yaşamaq xatirinə 

xərcləyirik. Yaşamaq daha dəyərli, daha müqəddəs olduğundan canımızı pula 

sərf etməyə dəyər. 

4957. Suyun azlığından ürəyinizin yanğısı sönməyəcəksə, bu yanğını 

söndürməyin bir yolu var. Axtarın, tapacaqsınız. 

4958. Bəşəriyyətin sayından sonsuz şaxələnmiş xasiyyətlər, əqidələr, niyyətlər 

torunda dolaşıq dünyamızda bəşəriyyətin xəyalpərəstliyi.  

4959. Onlarca Türk qardaşlığı, birliyi, təşkilatı əvəzinə, qondarma SSRİ, QUAM– 

Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova təşkilatı yaratdılar, sonu nə oldu?!  

4960. 29 sentyabr. Yoxluğun səmti yoxdur. 

4961. Deyən yoxdur, ay Əli, yoxluğa sürətlə şütüyən haqq və ədalətin daba-

nından yapışıb dallarınca o qədər süründün ki, axırda dizlərin poliartrit bağladı.  

4962. Yoxluqda itib-batan yoxluq. 

4963. Yaşamaq candan şirindir. 

4964. Can ancaq gözəl ömür sevdasındadır. Yaşamaq da kasıblığa, xəstəliyə, 

şikəstliyə, qocalığa, kifirliyə, məhəl qoymadan yaşamaq azrusundan qalmır. 

4965. İnsanlar dəyərləndirmədiyini zaman dəyərləndirir. 

4966. 3 oktyabr. Yaxşılığa (Azərbaycana) yamanlıq hər dövlətin işidir. 

Yamanlığa – hər millətə yaxşılıq Azərbaycanlıların işidir.  

4967. Nümayişlər – polis dəyənəyinin boks yastığı, qaydasız döyüşü. 

4968. Nümayişlər – su və bibərqazı hamamında xalqın arzularına qüsl qoymaq. 

4969. Mən keçmişdən gələcəyə gedən səyyaham. 

4970. Keçmişimiz – zaman itkisi. 

4971. Musiqi bəşəriyyətin mənəvi qidasıdır.  



237 

4972. Şeytanı daşlayanlar, yel olub zalımın yanından ötə bilməyəcəksiniz. Barı 

Şeytanın əməlini yadına salıb qəzəbləndirməyin. Daş atanlar çoxaldıqca, 

şeytanlar birə yüz qat artır.  

4973. 5 oktyabr. Şeytanın şəxslərə görə dəyişməsi:  

 Mən şeytanam, Biz şeytanıq, 

 Sən şeytansan, Siz şeytansınız, 

 O, şeytandır, Onlar şeytandılar. 

4974. Güllərə, çiçəklərə hər baxanda üzümə gülürlər. 

4975. Çiçəklər kiçik, güllər böyük bacılardır. 

4976. Müharibə hökmdarların şöhrət oyuncağıdır. 

4977. Yersiz qürur adamı şikəst qoyur. 

4978. Vaxtında əyilməyən bel heç zaman dikəlməz. 

4979. Qəhrəmanlar özü üçün deyil, Vətəni, xalqı üçün doğulurlar. 

4980. Müdriklərin ölümü el yasıdır. 

4981. Dövlət dili hansı xalqa məxsusdursa, o da güclüdür. 

4982. Dövlət dili millətin varlığıdır. 

4983. Ruh, sevgi varlığımızın şərəfi, tükənməz gücüdür. 

4984. Güc boynunu əyməyi, əyilməyi bacarmır. 

4985. Milli ruhsuz millətin, millətsiz bir xalqın özülü yoxdur. 

4986. Qanun insanları yedəkdə könüllü aparan əxlaq dərsidir. 

4987. Sirr yerdə, qisas qiyamətə qalmaz. 

4988. Tanrı şahların zülmünə çox dözümlüdür. 

4989. Hökmdarların daşlaşmış xasiyyətləri - əvvəl şirin mükafatı, sonra acı 

fərmanları. 

4990. Şah əyanlarının əqidələri mum, tamahları daşı dəlir. 

4991. Xəyanət oxunun məsafəsi qısadır, çünki geri qayıtması var. 

4992. Çürük nərdivanla zülmün zirvəsini aşmaq olmur. 

4993. Güclülər, haqlılar məğlub oldular bağışlanmırlar. 

4994. Qələbəyə xidmət edən hər cür alçaqlıq, alqışa layiqdir. 

4995. 7 oktyabr Yaddaş – ömrümüzün qızıl arxivi. 

4996. Yaddaş – ömrümüzə düşən işıq. 

4997. Yaddaş – ömrümüzün xatirələr fondu. 

4998. Yaddaş – gördüklərimizin, hadisələrimizin, eşitdiklərimizin qızıl sapı  

4999. Zəhmət ehtiyacın quludur. 
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5000. Eybəcərliklərə nifrətim silahlı ordumdur. Gözəlliyə məhəbbətim 

ağbayraqlı əsirimdir. 

5001. Giley-güzardan sonra yaxşılığın dadı təlx, dəyəri sıfırdır. 

5002. Ölüm – Əzrailin partiyası, bəşəriyyət onun üzvüləridir. 

5003. Yalan sözlər bir-birinin üstündə durmayan yumurtalara bənzəyir. 

Hökmdarlar daima “BF” yapışqanlı yalanlarıyla “Tac-Mahal” yaradıblar, 

yaradırlar, yaradacaqlar.  

5004. Lap çox-çox uzaqlarda gecənin zülmətində darı boyda bir işıq közərirdi 

Cəmiyyətdən qovulmus bu közərən işıq həqiqətin özü idi. 

5005. 8 oktyabr. Ədalət– Günəşin payı olub bəşəriyyəyə işıq saçan, lakin 

insanların əliylə söndürülmüş Yerdəki filialı. 

5006. Satqınlar dünyası – həqiqətin boynunun vurulduğu cəllad kötüyü 

Yaltaqlar dünyası – həqiqətin intihar olunduğu kəndir. Qorxaqlar dünyası – 

didərgin həqiqətin məkansızlığı. 

5007. Ədalət – İnsanı insanlıq cızığında saxlayan cazibə. 

5008. Ədalətsizlik – insan və cəmiyyət pozğunluğu. 

5009. 20 oktyabr. Qanandan tamahımi qəlb dustağı etdim İndiyə kimi bir səs-

sədasın eşitmədiyimdən, tam arxayın oldum ki, elə yerindəcə dəfn olunub.  

5010. Ədalətli olmaq Allahımızın insanlara verdiyi borcdur. Borcdan yayınan 

Allahın dərgahından qovulan İblisin tayıdır.  

5011. Ümid – Allahın dərgahına dikilən göz. 

5012. 29 oktyabr. Allah insanı Təbiətlə yarışmaq üçün yaratdı.  

5013. Fikri Cənnət yüklü, canı Cəhənnəm qorxulu, yolu bilinməz bəni-insan. 

5014. Qələmin ucu ilə yeni dünyalar yaradan şairlər, yazıçılar, fırçalı rəssamlar, 

tişəli heykəltaraşlar, notlu bəştəkarlar.  

5015. 7 noyabr.  Mənim Vətənimin hər cür dərdini, millətimin bütün yaxşısını, 

hər cür pisini deməyə haqqım var. Çünki mən onları dəlicəsinə sevən şair, dərd 

çəkən yazıçı, həm də bir ana qayğısı ilə yanan təəssübkeşəm.  

5016. Mis dedi: Qızıldan tutmus bütün metallar musiqi səsinə yararlı deyillər. 

Çılğın, gözəl, ecazkar səsimlə musiqi dünyasında gur səsliyəm.  

5017. Tamahımın qapısıni lap əzəldən halallıqla surğuşlamışam. 

5018. Vicdanımın qapısında həkk olunmuş yazı: “Ədalət is başındadır. Bütün 

yadlara giriş qadağandır!”  

5019. Haqsızlıq torunda haqlı çapalayan haqsız bəşəriyyət. 

5020. Əlacsızlıqdan dərdlərini sərxoşluqla, narkomanlıqla unutduran insanlar. 
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5021. 9 noyabr.  Dirisində lənət qazanan, öldükdə rəhmət oxunan xalq kütləsi.  

5022. “Qiyamət günü yaxınlaşır”. Nağdını qoyub, nisyə deyənlərə inanmayın. 

1813-ci ildən – Bütöv Azərbaycan bölünəndən bu millətin Qiyamət günü 

başlanmayıbmı? 

5023. Bəşər özünə layiq olduğu həyatını yaşayır. 

5024. İnsanlığa xidmət edən zülm mənim Tanrımdır.  

5025. Varlığında gözə dəyməyən, haqqa əl uzada bilməyən, yoxluğu Allah 

dərgahında axtarılan həqiqət.  

5026. 11 noyabr.  Uşaqlıq həyatımı ancaq tək özümə xərclədim. Sonrakı 

həyatım bütünlüklə ailəmə, başqalarına xidmət etdi. 

5027. Quldarlıq heç də fərdi quldarlarla sona yetmədi. Daha geniş vüsət 

alaraq, daha zalım, ağır əməkli kolxoz şəkildə ortaya çıxan quldar sosializm 

quruluşu.  

5028. Vicdanım haqqın, ədalətin dilidir. 

5029. Vicdanım haqqa, ədalətə arxa dura bilməyib susursa, deməli, onların 

edamından əvvəl mən vicdanımı həbs etmişəm.  

5030. Zaman ömrümdən günlərimi anbaan doğrayan amansız qəssabdır. 

5031. Mən zamanın qurbanlığıyam. 

5032. 13 noyabr.  Həyat insana şahlıq dərsi də öyrədir, dilənçilik dərsi də O, 

bütün halları öyrədən kamil ustadır. 

5033. Həyat hər işdə bəşəriyyətin müdrik müəllimidir. 

5034. Dünyalara sahib olan tamah mədə adlı kiçik gölməçəni doldura bilmədi  

5035. Tamah dedi: Şeytan mənim balamdır, mən şeytanın anasıyam. Mən 

şeytanın içində, şeytan mənim içimdə.  

5036. Ey gözəl, sən mənim sonsuz xəyallarımın zəngin xəzinəsisən. 

5037. Parisi ingilislərə təslim edən Perine Leqklerinə xalq tərəfindən təhqir 

ediləsi heykəl qoymuşlar. Azərbaycanın iki yüzillik tarixində Leqklerlər hədsiz 

çox olsa da, əfsuslar ki, xalqın tüpürəcəyi heykəlləri yoxdur.  

5038. Bəni-bəşər üçün həyatın tale qapısı o qədər alçaq, o qədər dardır ki, 

qapıdan keçən hər kəs başını əyib səcdə edir. 

5039. Tale qarşısında hər kəs qozbel, boynu bükük yaranıb. 

5040. V.Hüqo “Paris Notr – Dam kilsəsi”ndə YAK KUAKTYE XI LÜDOVIKƏ deyir: 

“Əlahəzrət, sizin bir əlacınız var. Biz sizin böyrünüzə ERMƏNİ DİLİNDƏN, 

yumurta ağından, taxta yağından və sirkədən hazırlanmış məlhəm qoyarıq”.  
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5041. Prezident N. Sarkozinin və Fransa dövlətinin – millətinin ermənilərə 

vurğunluğu, bəlkə buna görədir?!  Sən demə, fransızların böyrünə ERMƏNİ DİLİ 

və qulağı şəfa məlhəmi imiş.  

5042. Əzabkeşlərin, əzilənlərin udduğu hava dərd, verdiyi nəfəs ahlarıdır. 

5043. Troxil quşu timsahların ağzında yuva qurduğu kimi, biz millət də dostluq 

və kiçik qardaşlıq yuvamızı imperiyalar ağzında qururuq.  

5044. Qulaqlara dəyən sevgi səsinin təsiri Tanrı möcüzəsinin sədasıdır. 

5045. Təbiət səxavətindən çayların sağ, sol ətəklərinə dağlardan, təpələrdən, 

meşələrdən, düzlərdən, çəmənliklərdən qırçınlı, möcüzəli, mənzərəli köbə salıb.  

5046. Təbiət – gözəllik möcüzələrini doğan İlahi ana. 

5047. Yoxluğu mümkün olmayan mütləqi səbəbdən mütləq var olalı kainat. 

5048. Kainat mütləqin, qanunauyğunluqların mövcudatıdır. 

5049. Dağlar düzlərin göyə alqışıdır. 

5050. Dağların ağırlığı düzlərdə itir. 

5051. Dağlar – düzlərin alov dilləri. 

5052. Məhəbbət – dünyanın əbədi rəngi. 

5053. Dağların ağırlığından düzlər yerlərində sərili qalıb. 

5054. Tanımadığım adamlardan qulağıma çatan təriflərdən belə anlayıram ki, 

hikmət kitabımla, deyəsən, millilikdən bəşəriləşirəm.  

5055. Həyat adamlara alimlik dərsini keçsə də, insanlığı öyrədə bilmədi.  

5056. Vicdansızlıq – adamların həyatda duruş gətirə bilməməsi. 

5057. 26 noyabr.  Gündüzlə gecənin varlığı kimi, hərəkətdən güc, gücdən 

hərəkət doğur. Budur, dünya varlığının əsas qayəsi. 

5058. Sağlamlığımız Allahımız deməkdir! Sevin, qoruyun Allahınızı! Adamların 

həyat dolanışığına, dərdi-sərinə başı qarışdığından sevimli, müqəddəs 

sağlamlıqları qayğısız qalıb. 

5059. Sağlamlıq, bəxt – Böyük Allahımızın sağ əli. 

5060. ÖLÜM dedi: Özünü mənə tay bilən yanımda dayansın! Dərhal da halsız, 

əprimiş QOCALIQ, öldürücü xəstəlik ÖLÜMÜN qarşısında mil durdular.  

5061. Harınlamış kapitalizm, dilənçi sosializm, adı var - özü yox cənnətmkan 

xülyalı kommunizm.  

5062. Məhəbbət – külli-kainatın doğumu, külli-varlığın canı və hərəkəti.  

5063. Kommunizm xəyallı Marksın, ardınca Leninin, quldur və talançı Stalinin 

aldadılmış, aldanmış dünya proletarları, dağılın !!! 



241 

5064. Nəzarətsiz xalq çayır otudur, çaxır çəlləyidir. Dövlət hər an xalqa göz 

qoymalı, nəzarətdə saxlamalıdır. Nəzarətdə boşluq yarandı eybəcərliklər 

cəmiyyəti çayır kimi bürüyəcək, ürəkləri bulandıran çaxır üstlərini batıracaq.  

5065. Təzəyə qıymadığımızdan, köhnə daha çox dadımıza yetir. 

5066. Atılıb çiyninə çıxan qocalığın ağırlığına tab gətirməyən bədən əyilib 

gəncliyinə səcdə edir. 

5067. Xörəyin dadı bir çeynəmlə deyil. Çox çeynəməklə xörək də, ağız da dada 

gəlir.  

5068. Yataq dedi: Ev, adamların yaşamaq qəfəsi, mən insanların isti 

yuvasıyam.  

5069. 3 dekabr. Allah insanları təbiətə yardımçı yaradıb. 

5070. Qohum, qonşu, dost, tanış... fərdi və fərqli, lakin mahiyyətcə insanlardır. 

5071. 5 dekabr. Dünya hadisələri bəşəriyyətin hər an üzə çıxan haqsızlıqları, 

eybəcərlikləri, çirkablarıdır.  

5072. Dünyaya bərabər bəşəriyyət dünyanı təmin edir. 

5073. Tamah, mədə siyam əkizi döğulmuşlardır. Hər ikisi də ac və daim 

tələbkardır.  

5074. Tamah mədəni doyura bilmədi, çünki tamahın özü acdır. 

5075. Müdrik qoca, insanlar niyə belə yaramazdılar, şeytandılar?.. 

5076. Bala, adam içindəki artıq tullantıya çəkib. O, gülaba çevrilsəydi, adam da 

gülaba dönərdi.  

5077. Taleyin sıfırdan sonsuzluğa qədər qiyməti var. O, hər kəsə fərdi və fərqli 

qiymətlər yazır.  

5078. Tərcümeyi-halım – şirin uşaqlığım, qaynar gəncliyim, davamlı xəstəliyim.  

5079. Gənclik qızmar, qocalıq soyuq, paslı dəmir. 

5080. Şair, halal nədir, haram nə? Cavab: Canına sınan, iştahla yeyilən halal; 

iyrədən, çimçəşdirən hər şey haramdır.  

5081. 7 dekabr. Atalar sözü: “Ölünü öz başına buraxsan, tabutu batırar, kəfəni 

yırtar”... Diriləri özbaşına buraxdın, gör nələr olur, imperiyaları öz keyfinə 

buraxsan, qəzəbləri dünyanı dağıdar. 

5082. Pul, sən ki bəşəriyyəti barmağına dolayıb asanlıqla hər cildə salırsan, əsl 

iblisin, şeytanın, caninin elə özüsən ki varsan!  

5083. Ədalət elə dövlətin özüdür. Ədalət olan yerdə dövlət axtarmırlar.  

5084. Mədəsi doyub, tamahı acdır.  
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5085. 13 dekabr. Cəmiyyətdə ən çox giley-güzar qohumlar arasında olur. Onlar 

bir-birinə yaxşı giley nişangahları, hədəfləridir.  

5086. Əlifbalarla milli tariximizi yaradırıq. Hər dəfə əlifbaları dəyişdikcə 

əsrlərlə yaratdığımız tarıximizi silib zamanın qəbristanlığında dəfn edirik. 

5087. Bir milləti məhv etmək, kimliyini unutdurmaq lazım gəlirsə, onun əlifba-

sını, qondarma adlarla tez-tez dəyişdir. Bu hal millət əriməsinə çox yararlıdır. 

5088. Şair, milləti necə görürsən? 

– Necə var, elə görürəm. 

– Necə? 

– Şikəst, sevincindən qalmayan liliput böyüyən uşaq kimi. 

5089. Delfinlər okeanlarda təcavüzə məruz qalan canlıların təcili xilaskardır. 

5090. Gözəllik cəzb edəndir, çirkinlik dəf edən. 

5091. 14 dekabr. Qocalığın ən yaxşı əlacı sağlamlıqdır. 

5092. Bəxt, sağlamlıq bəşəriyyətin göydən enmiş, çiyinlərə qonan mələkləridir 

Xəstəlik isə yerdə İblisin özüdür.  

5093. 16 dekabr. Dövlət– ağzından od püskürən çoxbaşlı əjdaha. 

5094. Dövlət – azadlığın edam ağacı. 

5095. Cavanlığımda fəaliyyətimlə, fərasətimlə, bacarığımla, uğurlarımla heç 

kimi sevindirə bilmədiyim üçün onların yanında üzüqara oldum. Xəstəliyimlə, 

qocalığımla, fəaliyyətsizliyimlə, fərasətsizliyimlə, məğlubiyyətimlə hər kəsi 

sevindirib, onların qarşısında üzüağ gəzirəm.  

5096. Yazılmamış qanun: Vəzifəcə bir-birindən yuxarıda duranlar haqlı, bir-

birindən aşağıda dayananlar günahkar olurlar.  

5097. Cəmiyyətdə ağırlıq zəiflərin üzərindədir. 

5098. 14 dekabr. Millətin dili zəifsə dövlətin zəifliyindəndir. Ya da imperiyanın, 

güclü dövlətlərin əlaltı quludur. 

5099. Fırıldaq dedi: Düzə kələk gəlməyə nə var?! 

Yalan ordan dilləndi: Düzü aldatmaq mənim əlimdə su içmək kimi bir şeydir. 

5100. Düz dedi: Mənə atılmış böhtandan özümə gələnə qədər ölüyəm. 

5101. Düz dedi: Hər kəsi düz bildiyimdən, həmişə də əclaflara uduzmuşam. 

5102. Nə yaxşı ki adamın içinin paxırını təmizləyən bu yanşaqlıq, giley-güzar 

var. Yoxsa, adamlar bunları içinə saldıqca çərənləyib ölərdilər. 

5103. Yazıq adamlara bir köməyim dəyə bilməsə də, onlara yazığım gələrək 

təəssüblərini çəkib, fikrən üzüqara qalmıram.  
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5104. Cavan, gözəl qızların çətini müğənni ola bilməsidir. Müğənni ola bildi, 

bütün televerilişlərdə – ailə, namus, adət, əxlaq, ədəb, toy, yas, hüquq, siyasi, 

dövlət, fəlsəfə, tibbi və sair haqda məsləhətləriylə “intellektləri” üzə çıxır.  

5105. Həmişə çərənləməklə canını vərəmləməkdən qurtarırdı. 

5106. 20 dekabr. Bir bayatım hikmət kitabıma qonaq kimi düşdü:  

             Kasıb oldun, kim anar?  

             Salam versən, kim alar? 

             Dəryaca varın olsa,  

             Hamı sənə baş əyər. 

5107. Ruzu beş üzlüdür: 1. Əvvəldən axıradək bol olur. 2. Əvvəldən axıradək 

qıt olur. 3. Əvvəli bol, axırı qıt. 4. Əvvəli qıt, axırı bol. 5. Gah olur, gah olmur. 

5108. 21 dekabr. Min şahid bir həqiqətin yerini verə bilmədi. 

5109. Məni istəməyənlər, paxıllar məni içlərinə salıb qəlblərini döyənək 

edirlər. 

5110. Bütün vəzifədəkilər elə bilirlər onu “sevənlər”, yaltaqlananlar həqiqət 

carçılarıdır. 

5111. Düzlük – düzdə sürünən ilan, biclik – havada, qayalıqlarda qıy vuran 

qartal. 

5112. Düzlük piyada yolçu, fırıldaq atlı səyyah. 

5113. Düzlük – tamahsız, ziyansız, hər kəsin xoşuna gəlib piyada yerişli düzlük.  

5114. “Ağrı elə ağrıdır” demə. Hər meyvənin dadı, hər gülün ətri bir olmadığı 

kimi, can əzalarının ağrıları da bir-birinə bənzəməz. Hər ağrının öz hökmü var.  

5115. Torpaq işığa, suya forma, keyfiyyət, mahiyyət, şəkil verən; onları dada, 

rəngə, ətrə çevirən sehrbazdır.  

5116. Sudan, Günəşdən mayalanan Torpaq daim hamilədir. 

5117. Planetimizin bu gününə gəlib çıxanlar; Yerin əzəlki, daim, əbədi 

yaratdığı, yaradacağı varlıqların əsl nüsxələridir.  

5118. Haqq hər zaman azdırılmış, özü tapılmayan azğındır. 

5119. İşləsəydim, bu qədər yorulmazdım ki, baxmaqla yoruldum. İşləyən 

yorulmur, qulp qoyanlar yorulmur, baxan yorulur.  

5120. Qıs-qıvraq – həvəsin cəldliyi; qısqı – başın, əlin, ayağın dolaşıq düşməsi.  

5121. Xalqımızın iki qınağı var: Adamı düz yola çəkən qınaq, adamı azdıran, 

taleyini puç edən qınaq.  

5122. 22 dekabr. Asanlıqla alınan hər şey ömrün şirinliyini artırır Çətinliklə və 

ya heç alınmayan işlər yaşamağın dadını qaçırır. 
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5123. Qocalıq əzabı – sağlamlığa qəsdimizin, cavanlıq qanmazlığımızın, 

pisliklərimizin, səhvlərimizin, haqsız yaxşılıqlarımızın günahıdır.  

5124. Şəkər suyu şirinləşdirdiyi kimi, mən də səni yaxşılıqlarımla şirinləsdirib 

adamlar cərgəsinə qoşacağam. 

5125. Can dedi: Sağlamlıq doğmaca, müqəddəs anam; dərmanlar halıma qalan 

xalalarımdır. 

5126. Hikmətlə dolu kitabıma “elə-belə yazılanı da var”, - deməyin. Təbiətdə 

“elə-belə” güllər, çiçəklər yoxdur. On minlərlə dərmanın hərəsi bir xəsləliyə 

yarayırsa, “elə-belə” bildiyiniz fikirlərim də bu dolaşıq dünyada nə vaxtsa, 

kiminsə dadına yetib ovqatına sığal çəkəcək.  

5127. Ölümdən danışmayın, ruhunuz daralar, pislikdən danışmayın qanınız 

qaralar, yaxşılıqdan danışın keyfiniz durulsun.  

5128. 23 dekabr. Həvəsin dadı şirin, əli işlək olur. 

5129. Hövsələsizlik – gicitkən təbiətli qəlb otu. 

5130. Hövsələ – intizarın behişt darısı.  

5131. Düz bedi: Hər kəsi düz bildiyimdən, həmişə alçaqlara uduzmuşam.  
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5132. 11 yanvar. Gecə içində hər şeyi gizlədə bilsə də, qorxunu gizlədə bilmədi. 

5133. Qohumlardan paxıl və bədnəzər olan şorgöz kişilərin tayıdır. Paxılın, 

bədnəzərin vara, cana zərəri dəyir, şorgöz ad ləkələyir.  

5134. 8 yanvar. Dini ədavətlər sönməz ədavətlər olaraq qalacaqdır.  

5135. Cəhənnəmə dönmüş vətən, zibilliyə atılmış körpə.  

5136. Qış – fəsillərin qəzəblisi, təbiətin qəzəbi. 

5137. 9 yanvar. Sadə, fağır adam çəpərsiz, qoruqsuz bostan sahəsi.  

5138. Ağrılar yanacağıyla dolu canımla əzalarımın təbii peykiyəm. 

5139. Tarazılıq – ağrısız, rahat yük. 

5140. Tarazılıq– əsl bərabərlik, əsl demokratiya. 

5141. 15 yanvar. Dövlət mənim əlçatmayan evimdir.  

5142. Yüz illərlə Azərbaycanı idarə edənlərə millətçi ola bilmədik. Onlara sərf 

edən tərif söyləyən, alqışlayan, qonaqsevər, dözümlü, beynəlmiləlçi, tolerant 

xalq olaraq qaldıq. 

5143. 16 yanvar. Şair, yazıçı millətin qələmi və aynasıdır.  
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5144. Şair, yazıçı millətin paxırını açıb üzünə desə də, gəl ki, xalq incimək 

əvəzinə, onları özünün doğmaları bildilər. 

5145. Şair, yazıçı xalqın dərdini dəqiq təyin edən, lakin müalicə edə bilməyən 

həkimlərdir. 

5146. 17 yanvar. Bir həqiqət söyləyin keyfim açılsın. 

5147. Yetmis beş yaşa qədər şıltaq təbiətdən, qəzəbli qışdan gördüyüm həqi-

qətin yüzdə birini nə cəmiyyətdə, nə bəşəriyyətdə, nə də dövlətlərdə gördüm.  

5148. Tərbiyənin ən kamil yolu özünü tərbiyələndirməkdir. 

5149. Hər gülün, hər çiçəyin öz dili olsa da, bir-birini başa düşə bilmədilər 

Təbiət onların başa düşdükləri ünsiyyət dilidir.  

5150. Bəşəriyyət – surətdə insan, toplumda hər şey. 

5151. 22 yanvar. Xəcalət – kasıblığın üz rəngi. 

5152. Gecədə şeh havası var – bu təbiətin xəyalı naxışıdır. Sunami, zəlzələ, 

vulkan, qasırğa – bu, təbiətin qəddarlığı, dəliliyidir.  

5153. 25 yanvar. Kölgə: -Günortalar yatıb dincəlirəm, qalan boş vaxtlarımı 

boyumu uzatmaqla məşğulam. 

5154. Xəstəliklə qocalıq mənə qarşı həmrəydilər, müxalifdilər.  

5155. Ömür şərbətinin şirinliyi qocalıqda, xəstəlikdə zəhərə dönür. 

5156. Sabah Günəş açarıyla Sübhin qapısını açıb Gecəni qaranlıq zindadan 

azad edir.  

5157. Uşaqlıqdan hamını qorxuda saxlayan qocalıq, indi bildim ki, əzablarına 

güvənməyinlə çox haqlı imişsən. 

5158. 30 yanvar. Sözlərlə ehtiyatlı davranın. Sözlər iki cür olur: ruhu 

qidalandıran gülab ətrli, ruhu zəhərləyən pis qoxulu.  

5159. Sürü olmaq istəmirsənsə, millət ol. 

5160. Milli ruhlular millətin dərdini və xəcalətini çəkir. 

5161. İnsani kamillik əxlaqın gövhəridir. 

5162. Hər kəsin milliliyi onun kamilliyidir. 

5163. Millətləri qırğınlarla üz-üzə qoyan dinlərin xidmətlərini özündə yox, 

ancaq bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir, möhtəşəm, əzəmətli dini memarlıq 

abidələrinin zövqə verdiyi estetik xidmətində görürəm. 

5164. Siyasətin dili 91 faiz yalandan ibarətdir. 

5165. Cəmiyyətin danışığının 81 faizi yalana, nağıla, söhbətə xidmət edir. 

5166. Xeyir olan, güc üstələyən yerdə doğru sözə bir faiz də yer qalmır. 
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5167. Yaşam-halım: 75 yaşımın düz yarısını; Məşəqqətli Ağrı dənizində 

batmayım deyə, 37 ilini xəstəxanalarda gizlənərək ölümdən yayınıb 75 yaşıma 

güclə gəlib çatmışam. 

5168. Hökmdarların qəzəbi ancaq edam hökmiylə sönür. 

5169. İnsanlar ən çox pisliyi qohumlardan görür. 

5170. Kainat hüdudsuz saat, Günəşlə Yer zamanın yaşını ölçən əqrəbləridir. 

5171. Bəşəriyyətin günü, ili göstərən günəş, Yer əqrəbli zaman saatı var.  

5172. 10 fevral. Harda şeytan yoxsa, orda erməni kələyi düyün salır.  

5173. Şeytan barmağını soxmadığı yerdə, erməni başı görünür. 

5174. İnsanların ürəyini yandırmayın, ahı-naləsi Allaha xoş getmir. 

5175. Məni pul, çörək, su aldada bilmədi, sözlər aldadıb. 

5176. Söz puldan qat-qat kəsərli və itidir. 

5177. Sözün ağzı yırtıqdır. 

5178. Söz sirr dağarcığının qarnını deşən iynədir.  

5179. Sirr dedi: Sözün ağzını tikin. O həmişə məni bara qoyub. 

5180. Gözəlliyə heyran olan hər kəs, bəşəriyyət günaha batmaz. 

5181. Gözəlliyin qurbanları bəşəri sevgi qazanır. 

5182. Milli ruh milləti köləlikdən, rəzillikdən qoruyan etibarlı səngərdir. 

5183. Milli ruh millətin məğlubedilməz ordusudur. 

5184. Millət milliliyi ilə millət olur. 

5185. Milli ruh millətin dirçəlişinin rəhnidir. 

5186. Milli ruh qələbələrin birinci şərtidir. 

5187. Milli ruhu güclü olan milləti ram etmək olmaz.  

5188. Milli ruh millət kimi yaşamağın saf havasıdır. 

5189. Gözəlliyə heyran olanları Allah sevir. Çünki O, gözəllik mücəssəməsidir. 

5190. İnsanların uzaqlığından yox, yaxınlığından, yaxındakılardan qorxun. 

5191. Uzaqlığı isti, yaxınlığı soyuq adam, qohum. 

5192. Taleyim məni, nə zamanın eybəcərliklərindən qoruya bildi; nə də 

ictimaiyyətin haqsızlığına endirən qılıncım, başımi qoruyan qalxanım olmadı. 

5193. Cənnət də, Cəhənnəm də suyu sovulmuş dəyirmanlardır. Nə gələni var, 

nə gedəni. 

5194. Xiffət, fikir, həyəcan, əsəbi– dərdbağlama əllərində adam axtarırlar ki, 

paylasınlar. 
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5195. Həyatda baş tutmayan arzularımın, istəklərimi xəyalımı sehrbaz çubuğu 

kimi işə salıb, daha gözəl, möhtəşəm maketini, surətini yaradıb kölgəsində keyf-

işrətə dalıram. 

5196. Vicdanın rəngi həqiqət çalarlıdır. Haqdan, ədalətdən qatı olmayan 

vicdan vicdan deyil, qəlb çürüntüsüdür. 

5197. Vicdan haqqı, ədaləti, həqiqəti doğan anadır. 

5198. Vicdan həqiqətin başının qızıl tacıdır. 

5199. Vəzifə – “Qapımın heç iti ola bilməz” deyən, onun qapısının tulası oldu. 

5200. Bərk-bərk büründüyü yorğan altından azacıq görünən alnından elə 

bildim çanağına (qınına) çəkilmiş gecə tısbağasıdır. 

5201. Vicdan öldü, qəlbdə hər cür yaramazlıqlar kök atdı. 

5202. Xatirələr – ömrümüzün bünövrəsi, ömrümüzün təməl kərpicləri. 

5203. Xatirələrimdə ucalan sarayları ömrümün zaman tufanları dağıda bilmə-

di. Lakin xəyallarımda qurduğum əzəmətli sarayların ömrü xəyallardan ayılınca-

dır.  Ayrıldım, yerlə-yeksan olmuş sarayların xarabalıqları da gözümə dəymir.  

5204. Sonsuz külli-kainat özünə tay olan zamanın boşluğunu doldura bilmədi. 

5205. Sonsuz külli-kainatda özündən sonsuz böyüklükdə zaman gözə çarpmır. 

5206. Sonsuz ölçülü zaman nəhəngliyi an sürətindən balaca olduğundan gözlə 

görmək olmur. 

5207. Zamanin an müddəti ortaya keçib keçmişi və gələcəyi kamında əridir.  

5208. An – zamanın diri halı. 

5209. Sonsuz ölçülü zaman, sonsuz ölçülü külli-kainati qarnında bəsləyir. 

5210. Sonsuz külli-kainatın kütləsi zaman sürətindən geri qalır (azdır). 

5211. Sonsuz zaman, sayca və kütləcə sonsuz olan kainatın qabığı-pərdəsidir. 

5212. Saniyə əqrəbində sonsuz sürətli zamanın hərəkətini görürəm. 

5213. Sonsuz sürətli zamanın addımında ləngimələr, büdrəmələr, nəfəs 

acışmaları olmur.  

5214. Zaman anı əbədi sağlam, külli-kainat xəstəhaldır. 

5215. Hər şey sözdən alışıb yanır. 

5216. Prezident S.Dəmirəl deyib: “Dövlət dediyin dənizdir, onu yeməyən 

donuzdur”. Ölkə prezidenti belə deyirsə, mən niyə deməyim:  

-Dövlət dediyin göldü, ondan içməyən öldü.  

-Vəzifə dediyin çaydır, onu içməyən zaydır. 

-Dövlət dediyin dağdır, onu talayan sappasağdır. 

-Belə də demək olar: Dövlət malı halaldı, kim taladı, kam aldı. 
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5217. 1 mart. Günəş Yer kürəsinin döyünən ürəyidir. 

5218. Okeanlar yer kürəmizin ağ ciyəridir. 

5219. Okeanlar yer kürəmizin hərtərəfli zəngin xəzinəsidir. 

5220. Su Yer kürəmizin canıdır. 

5221. Adamlar ki yığıldı bir yerə, dünyanın söz-söhbəti, nağılı qurtarmır. İllahda 

ki arvadlar başladı. 

5222. Gecələr də gündüzlər qədər şirin və əzizdir. 

5223. Əzablı cana gecə də, gündüz də əzablıdır. 

5224. Xəstə cana acı dərmanlar ana südüdür. 

5225. 2 mart. Azadlığa layiq olmayan xalq paslanmış, çürümüş atılmış kimidi. 

5226. Zəiflər qocalmırlar, həmçinin balıqlar və balıq kimilər də. 

5227. Hava axını Yerin qurşağına qərbdən şərqə dolanır. 

5228. Təbiət mərhəmətlə bəşəriyyətə xidmət edir, bəşəriyyətsə təbiətə 

qəddarlıqla rəftar edir. 

5229. Güclülər çoxaldıqca qorxu onları yumuşaldıb razılıq sənətini imzaladır. 

5230. Bəşəriyyətin təbiətə qarşı soyqırımının sonu görünmür.  

5231. Zaman anı– əzəli-əbədi sonsuz zaman onun yemidir. 

5232. Hərəkətlərimiz– canımızın yanacağı. 

5233. Məhəbbətin isti nəfəsi, xeyirxah əli Allah vergisidir. 

5234. 3 mart. Hidrogen– külli varlığın kökləri. 

5235. Qazlar – külli-varlığın gövdəsi, budaqları, tumurcuqları, yarpağı, 

çiçəkləri, meyvələridir. 

5236. 6 mart. İmperiyalar – millətləri əngində çeynəyən nəhəng dəzgah.  

5237. İmperiyalar – Allahın millətlərə göndərdiyi sağalmaz bəla. 

5238. Müstəmləkəçilik – ağzıqanlı imperiyaların əngində çeynənən canlı 

saqqız. 

5239. Partiyalar – dövləti ələ keçirmək uğrunda mübariz ordu təşkilatları. 

5240. 7 mart. Sözün təsiri yaşla bağlıdır. 

5241. Müxalifət şüarları – barıtsız fişənglər. 

5242. 8 mart. Ağız ocaq, söz yanacaq. 

5243. 9 mart. Gözəl səs gözəl qızlar kimidir. Heyranlıqdan doymaq olmur.  

5244. 10 mart. Maaşlar – rüşvətin burun dəsmalı. 

5245. Milli qanmazlıq – millət xəstəliyi. 

5246. Dəniz okean dodağıyla içilməz, okean dəniz dodağıyla içilir. 
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5247. 14 mart. Quduran itə ət at səni tanısın. Yaxşılığı qanmayana, çörək 

itirənə yaxşılıq etsən səni qapar.  

5248. Müsbət xasiyyətli adamların bolluğu, mənfi xasiyyətlər qıtlığını yaradır. 

Mənfi xasiyyətlilərin çoxluğu müsbət xasiyyətliləri yolundan azdırır. 

5249. Həyat əzabıyla bəşəriyyəti hər cür əyriliyə sürükləyir. 

5250. İnsan varlığı zamananın və cəmiyyətin burluğanında mübarizələrdə 

ömür sürür. 

5251. İnsan kədər və sevinc kürəsində bişmiş dözümlü varlıqdır. 

5252. Sevinc tək, dar qapılı, kədər çox darvazalıdır. 

5253. Sevinc ruhumuzun ətridir – tez uçur. Kədərin yanıq izləri isə silinməzdir. 

5254. Gəlin, kədəri sevinc sədası altında dəfn edək. 

5255. Yaxşı ki sevinc kədərin məlhəmidir. 

5256. 20 mart. Körpələr gülüşündə çiçək açır xoşbəxtlik. 

5257. Körpələr gülüşündə xoşbəxtliyin rahiyyəsi məni məst edir  

5258. İnsan kimyəvi elementlərin dağarcığıdır. 

5259. İnsan kimyəvi elementlər toplumuna görə canlı Mendeleyev cədvəlidir. 

5260. Nakam məhəbbətin ülgüsü niskil, həsrət, xəyallar, xatirələr biçimdədir. 

5261. Ulduzlar olmasaydı göylər, dünyamız qorxulu, vahiməli görünərdi. 

5262. Gecələr– külli-kainatın yaş kağızı. 

5263. Şeytan dedi: – Adamlar məndən qorxur, mən adamlardan qorxuram. 

5264. İblis dedi: – Bəşəriyyət məndən şübhələnir, mən bəşəriyyətdən. 

5265. Şeytan-İblis söhbəti: Biz– böhtan, şər, qəzəb, kin, qisas, tamah, hiyləgər 

– çoxsilahlı insanların əməllərinin girovundayıq. 

5266. Şeytanın məni görməyə gözü yoxdur, elə mənim də onu ... 

5267. Sual: – Niyə səni Allahın dərgahından qovdular? İblis: -Bu, bəşəriyyətin 

mənə yaxdığı böhtanıdır. Yerə göndərildim ki, yolundan azmışları doğru yola 

qaytarım. Əfsuslar ki, tamah adlı əriməz, əyilməz maddələrdən toxunmuş 

adamların şərindən Allahın dərgahında üzüqara olmuşam.  

5268. -Seytan, sən Cəhənnəmi görmüsənmi? 

             -Mənim insanların məskənində nə itim azıb? 

5269. -Seytan, nəslindən, tayfandan necə, Cəhənnəmə düşəni varmı? 

             -Cəhənnəmin bizlərə dəxli yoxdur. İnsanlar üçün hazırlanmış günah 

düşərgəsidir o.  

5270. Məğlubiyyətə aparan haqq, ədalət, düzlük İblisin dili, donunu dəyişmiş 

İblisin özüdür. 
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5271. Dövlətlər qan üstündə qurulur. 

5272. Dilini itirən millət hər şeyini itirir. 

5273. Türklər öz kimliyini tanıyıb milli sevdaya tutulsa, dünyanın əşrəfi olar. 

5274. Milli ruh – milli varlığın özəyidir, mayasıdır, gövhəridir, nüvəsidir. 

5275. Milli ruh – milli oyanışın açarıdır. 

5276. Millət ruhu ilə dirilir Ruhsuz millət ölüdür. 

5277. Ağrı– xəstəliklər adlı nəğməkarların ağı bayatıları. 

5278. Ağrı– xəstəliklərin özünə yas qurması. 

5279. Azərbaycan dolanışığı: Ölülər mollaların, xəstələr həkimlərin, tələbələr 

müəllimlərin; dələduzlar, oğrular, quldurlar həbsxana islahatları... 

5280. 28 mart. Ağrılar – xəstəlik adlı ananın zarıncı xəstə körpələri. 

5281. Gəncliyim qocalığın adaxlısı idi. Qocalığım xəstəliyə adaxlanıb? 

5282. Xəstəliyə və qocalığa mübtəla canım gecələr aralarında qoşa yatdıq-

larımın istəyini təmin edə bilmədiyindən səhərədək yuxuma haram qatırlar. 

5283. 29 mart. Xalqı, milləti, Vətəni yararsız hala salan yalançı, yoluxdurucu 

partiyalar çoxluğundan qoruyun!  

5284. Bu gecə yataq soyuq olduğundan yorğanı başıma çəkib nəfəsimi odun 

yerinə işlətmişəm. 

5285. Gecələr yatağımı yanacaq kimi canımın istisiylə qızdırıram.  

5286. 31 mart. Düzlük, halallıq, tamahsızlığım məni həmişə iblislər 

bolluğundan gizlədib. 

5287. Paltiyalar – xalqın, millətin parçalanma həddi. 

5288. Sosialist kolxozunun mərhələləri: 1. Stalinin mərhələsi – kölə və 

quldarlıq dövrü. 2. Brejnev mərhələsi – oğurluq və talançılıq dövrü. 3 Qorbaçov 

mərhələsi – SSRİ-nin dağılma mərhələsi.  

5289. 4 aprel. Cümlə sonunda üç noqtə – tamamlanmayan fikirlərin məzarı. 

5290. 6 aprel. Məni hər kəs öz səviyyəsində görür. 

5291. Dar gün namərd insanları, qohumları aydın göstərən şaffaf güzgüdür. 

5292. Dar gün – insanlığın sınaq meydanı. 

5293. Sosializm – 272 milyon tələbəli Sosializm Yaltaqlıq İnstitutu, Oğurluq 

Universiteti, Qorxaqlıq Akademiyası, təhsilli “Qızıl Diplom”lu kadr bolluğu.  

5294. “Dırnaq dibi tutursan” ifadəsi – yaxşılığı itirən qanmazın üzünə dirənən 

şahid.  

5295. 17 aprel. Güllər, çiçəklər qaranlıqda qalmasınlar deyə, başları üzərində 

yandırdıqları əlvan ləçəklərin şəfəqindən gecələri gündüz oldu.  
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5296. Bəşəriyyət milyardlarla əqidələrin basırığındadır. 

5297. Şan-şöhrət – taleyin var-dovlətin sinəsindən asdığı orden və medallardır. 

5298. Şan-şöhrət var – dövlətin tərtib etdiyi mükafatdır. 

5299. Milyardlarla əqidəli bəşəriyyətin əqidələr tıxacında başını itirməyən, 

işində azmayan, hər işin, hər kəsin öhdəsindən kamil ustalıqla gələn şeytan 

əməli.  

5300. Gecələr – dünyamızın qara kağızı. 

5301. Gecələr – gündüzün ölüm aktı. 

5302. Saylar (rəqəmlər) ardıcıllığı – sonsuzluğa qədər uzanan nərdivan. 

5303. Danışıq səsləri – dünya dillərinin rəngli ilmələri. 

5304. İnsan duyğuları beynin məhsuludur Mən ruhu ürəyimlə duyuram. 

Ürəyimin məhsulu ruhumun məskənidir. 

5305. Ruh – sirli taleyin dalğalarını hər kəsə ötürən fərdlər antenasıdır. İnsanla 

tale arasında əlaqə vasitəsidir.  

5306. Əsrlərlə Türk dünyasına qarşı xristian birliyinin riyakar, qərəzli, ədalətsiz 

siyasətlərini görəndən, onların dövlətçilik “demokratiyasına” qusub 

batırmaqdan özümü saxlaya bilmirəm.  

5307. 19 aprel. Düzlük hansı qapını asanlıqla aça bilir? 

– Düz məftillə tutulmuş kanalizasiyanı da açmaq olmur. 

5308. Gülüşdən ağlamaq çox, sevincdən kədər çox, rahatlıqdan əzab çox. Bu 

çoxluqlar içində yaşanan həyat eşqi.  

5309. 22 aprel. Qorxursansa, sus, amma alçaqları yaltaqcasına tərifləyib xalqın 

belinə çıxartma.  

5310. Qorxudan susursansa, bu heç olmasa, haqqa dəyib toxunmamaqdır. 

Lakin əclafı tərifləyib çiyinlərə qaldırmaq – bu, şeytan əməli və şeytana 

xidmətdir. 

5311. Haqsızlq hər kəsin ürəyini yaralayan silahdır. 

5312. Məğlublar təriflərlə dirilməz. 

5313. Məğlubların gop-gop danışığı ürək bulandıran aşılanmış dəri iyi verir. 

5314. 2 may. Möcüzəli, sirli dünyam göz yaşlarımda qəmgin, əzablarla dolu 

nağıllı dünyam gülüşlərimdə nazlı-qəmzəli görünür. 

5315. Ağız ki var, söz bulağıdır. 

5316. Ağız dediyimiz söz xəzinəsidir. 

5317. 3 may. 1940-cı ildən başladığım gün adlı qızılı sapla toxuduğum ömür 

xalıma ilimin naxışlarını salıram. 
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5318. Məhəbbət çağlar çay kimidir. Çay qayaya rast gəldikdə yolunu azır, 

məhəbbət vəfasıza rast gəldikdə quruyur. 

5319. 5 may. İnsan təbiətlə yarışa girib. 

5320. Telefon, su, təmizlik qadınların ən müqəddəs məşğuliyyətidir. 

5321. 76 yaşım var. Zamana mənlə həmyaşıddır. 

5322. Bütün yaşlarımda zamana mənlə həmyaşıd olub. 

5323. Hər yaşımda zamana mənlə həmrəng olub. 

5324. Su kimi şaffaflığımdan lillənmiş zamana məndə duru qalıb. 

5325. Yuxularım mənim gecə ulduzlarımdır. 

5326. Gecələrim zülmətə qərq olmasın deyə, yuxularım çıraq kimi yanıb 

zülmətə işıq saçır. 

5327. Yuxular mənim gecə qonaqlarımdır. 

5328. Gecələr mənim yuxu adlı həmsöhbətim var. 

5329. Mən bir günəş, yuxularım mən kainatın ulduzlarıdır. 

5330. Qocalıq – ağrısız xəstəlik. 

5331. Qocalıq – xəstəliklərin və ağrıların ömrə verdiyi mükafatı. 

5332. Xəyal korların göz işığı. 

5333. Təsəvvür korların canlı-cansız əşyaların qaranlıq görüntüsü. 

5334. Bütün gün cib telefonu qulağından düşməyən o qız da mümkin olsaydı 

telefonunu gecələr özünə balınc edərdi.  

5335. Tay-tuş, qohum qızlar bir evə toplaşdılar günəbaxan tumundan ziyafət 

qurarlar.  

5336. 6 may. Arı şirəyə qonar, yaltaq yala cumar  

5337. 7 may Bəşəriyyət zaman axıntısıdır. 

5338. İllər zamanın ləpələri, əsrlər dalğalarıdır. 

5339. Ömür zaman burluğanında axıntıdadır. 

5340. Kainat zaman içərisində süzən bir adadır. 

5341. Onluqlar ana kimi doqquz tənliklərə dayəlik edir. 

5342. Fikirdən fikir doğur. 

5343. Hər fikrin özünəməxsus sualı var. 

5344. Hər şualın bir neçə cavabı var. Çox cavab bir suala xidmət edir. 

5345. Sual sadə, cavab mürəkkəb cümlələrdir. 

5346. Sual savadsız, cavab savadlı, ağıllı danışıq.  

5347. Bəşəriyyətdə irqlər, dillər, dinlər, millətlər, dövlətlər nə qədər 

mövcuddur, müharibələr, qırğınlar əbədilikdir.  
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5348. Mürəkkəb– qələmin danışığı. 

5349. 9 may. Bəşəriyyət parçalanmağa çox meyillidir. 

5350. Zərdüşt həqiqət axtarır. Xeyirxah Mələk onu ölümsüzlərin məclisinə 

aparır. Mən həqiqət axtardım, hər yerdə haqsızlığın yas məclisinə rast gəldim.  

5351. İnsan həqiqəti öldürür, özü isə haqsızlıq ağzında çeynənir. 

5352. Ağıl tamahın yemidir. 

5353. Alçağın, əclafin sürəti yarıyolda tükənir. 

5354. Təriqətlər, məzhəblər din adlı ağacın meyvələridir. 

5355. Təriqətlər, məzhəblər dində ədavət cəbhələridir. 

5356. Təzadlar – Bakı neftimizlə, qəhrəman diviziyalarımızla Almaniya faşizmi 

üzərində qələbə çalan Rusiya Moskvada qələbənin 70 illiyinə parad keçirir 

Azərbaycan Qarabağın, ətraf bölgələrin rus-erməni işğalının 22 ilinin yasını qeyd 

edir.  

5357. Güc haqq deyil, haqsızlığın zor biləyidir. 

5358. Ehtiyac iynə deşiyi qədər geniş, iynə deşiyi qədər işıqlı “xeyirxahdır”. 

5359. İllər boyu konsertlərdə, yubiley konsertlərində günlərini şən keçirən, 

milli bəlalarını, vətən dərdlərini, 20 Yanvar, Xocalı – yüzillik soyqrımlarını 

konsertlərlə unutduran “bəxtəvər, şən, dərdsiz millət”. 

5360. 14 may. Okeanlar qitələr arası gəzən səyyahlardır. 

5361. Okeanlar yer kürəmizin qitələr arası axan çayıdır. 

5362. Xristian dünyası İslam dünyasının başı üzərində daim asılan Səlib 

qılıncıdır. 

5363. Dünya gözəlliyi əbədi şeytan oyunları ilə də bəzənmiş gözəlliklərdir. 

5364. 25 ildir ki, BMT – nin 4 qətinaməsini zibil sayan, burnuna silən cırtdan 

Ermənistan dünya təşkilatı olan BMT-yə ... İt hürər, karvan keçər məsələsi.  

5365. 18 may. Günəş gecəni qabağına qatıb qovur, gecə günəşin arxasına 

düşüb təqib edir. 

5366. Qanın tərkibində çoxsaylı dəyişiklik müəyyən xəstəliklərdən xəbər verir. 

“Qanısoyuqluq”, “istiqanlı”, “Qanı qaradır” ifadələri xəstəlik əlamətləri deyil, 

əxlaq, xasiyyət göstəriciləridir.  

5367. “Ürəyim isti-isti tökülür “ ifadəsi ürəyin aritmiyasından xəbər verir. 

5368. 24 may. Var-dövlət – müharlbə qaliblərinin xəzinə ocaqlarıdır. 

5369. “Tamah dişimi çəkmişəm” – ümidi, inamı itmiş tamahın özünə intihar 

cəhdi. 

5370. Qocalıq – gənclik, gözəllik atəşindən kömür, tüstü hasıl edən dəzgah. 
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5371. Yorğunluq – şirin yuxuda onun ana bətnindəki halı. 

5372. 26 may. Min əzabli qocalıq və vahiməli ölüm arasında çırpınan adam 

yaşamaq eşqiylə həyat şirinliyinə yapışıb qalmaq arzusundadır.  

5373. Vahiməli ölümü özümüzünkü sandığımızdan onu əhliləşdirib doğmalaş-

dırmışıq.  

5374. Zalım və ədalətsiz ictimaiyyətin qıl körpüsündən başıaşağı yuvarlan-

mayım deyə, dəryada boğulan saman çöpündən yapışdığı halda, mənim saman 

çöpü qədər də dayağım olmadı. Yaşamaq inadım cəhənnəm körpüsündə məni 

salamat saxlayan nizam ağacım oldu.  

5375. Deyəsən, ana bətnində ilk rüşeyim qarınqulularda qarınları, tamahkar-

larda nəfs orqanı, oğru, əyri, əlkəsənlərin əlləri, yaltaqların, satqınların dilləri 

formalaşır.  

5376. Qanmırsa, güzəştə getmək olar. Dəfələrlə deyilənlərə əməl etmirsə, 

verdiyin cəzaya layiqdir. 

5377. Yüz adama yüz dəfə eşitdirmək (qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit) 

nəticəsiz, yüz adama bir tapşırıq tələbi nəticəli iş üsulu.  

5378. Hər sənətkar öz sənətinin dəlisidir. 

5379. Qudurğanların odu dörd tərəfi yandırmasın deyə, barı Allahın rəhmi 

yazıqların üstündə olsun. 

5380. 29 may. Bütün zamanlarda hər bir cəmiyyətin əxlaq davranışları Sabirlər, 

Mirzəcəlillər kimi canlı güzgülərdə parlaq görünməkdədir.  

5381. Sosializm və zamanənin kəmfürsət, qəddar düşmənləri; Fərhad cüssəli, 

yaradıcı atamın il yaratdıqlarını alıb xarabaya çevirdilər.  

5382. Qocalıq gəncliyini məhəbbətlə əzizləyib göz yaşlarıyla yad edir, gənclik 

yoxluğu ilə qocalığa dağ çəkir. 

5383. Gənclik məhəbbətlə sirdaş olur, qocalıq – ölüm duyğuları onun həmsöh-

bətidir. 

5384. 30 may. Allah bəndəsinə yaxşıdan, pisdən bəxt yazır; ana övladına 

ömrüboyu məhəbbətini qəlbində canla-başla yaşadır. 

5385. 31 may. Qocalıq – cavanlıqda canımızda, ürəyimizdə, fikirimizdə, 

xiffətimizdə daşıdığımız, çəkdiyimiz əzabların, əziyyətlərin, ağrıların fəsad izləri  

5386. Xiffət-xunah – ömrün şəffaflığını lilləndirən canın çamur axıntısı. 

5387. Ağrılı-acılı, fikir-xiffətli, xəstəliklərlə dolu can arabamı bələdsiz, qaranlıq, 

keçilməz ömür yollarında dağılıb itməsin deyə, arzularımın işığında illik qocalıq 

mənzilinə qaranəfəs gətirib çatdırdım.  
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5388. 2 iyun. Bütün bəşəri bəlaların, qırğınların, müharibələrin banisi 

insanların böhtanlarına, şərinə məruz qalan uydurulmuş iblis, şeytan əfsanəsi  

5389. – Cin, şəyatin görmüsən, Şair? 

 -Eşitmişəm, görməmişəm. 

 -Şeytan, iblis, necə, görmüsən? 

 -Bəzəyirlər, görməmişəm. 

 -Şair, bəs, haqq, ədalət, necə, görmüsən? 

 -Olmayan şeyi bu yaşa qədər axtarmışam, görməmişəm, 

tapmamışam. 

5390. Yazıq qocalar, ağrı-acınızı, xiffətinizi özünüzdən başqa bir yaxın döğma-

nız tam aydınlığı ilə anlaya bilmədi. Anlamaqları qaldı özlərinin qocalığına.  

5391. Buğalar qırmızı parçaya aldanıb çox yaralar qazandığı kimi, millət də 

SSRİ-nin QIRMIZI bayrağına aldanaraq canını bu bayrağa fəda etdi. Mənə 

gəldikdə isə yox həqiqətə, ədalətə aldandığımdan vicdanım qana boyandı.  

5392. Millət Vətənin pasportu, tərcümeyi-halı və güzgüsüdür. 

5393. Millət diliylə, böyük sənətkarları ilə tanınır. 

5394. Vətən hardan başlayır, soruşursan, Vətən fateh sərkərdələrdən başlayır.  

5395. Allahdan elə bir böyük xoşbəxtlik istəyirəm ki, bu xöşbəxtliyimdən bütöv 

Azərbaycana, Türk dünyasına, bütün ehtiyacı olan adamlara da pay düşsün. 

5396. Müstəqillikdən millətin intibahı başlayır. 

5397. 26 iyun. Məğlubiyyət ömrünü ürəkdə yaşadır. 

5398. 3 iyul. Qocaların özündən, cavanlığından gileyini, peşmançılığını haram 

buyururam. Bəs özünü necə? 

5399. Məğlubiyyət, kədər yuxunun qənimidir. 

5400. Əcəl – Əzrayılın ölüm adlı iynəsi (şprisi). 

5401. İynə-dərmanlı həkimlə, əcəl iynəli Əzrayılı üstümdə dəfələrlə üz-üzə 

qoymuşam. 

5402. Əcəl iynəli Əzrayılı iynə-dərmanlı həkimlə dəfələrlə peşman etmişəm. 

5403. 14 iyul. Ata məsləhəti, ata nəsihəti övlad yaşlananda qulaqlarında 

məktəbin son zəngi kimi dəfələrlə çalınır. 

5404. Qocalıq gəncliyin kalafasıdır, taleyin qocayla ədavətidir. 

5405. Səbirə qalsa, səbir biz millətin ölçü etalonudur. 

5406. Səbir biz millətlə qəbirə qədərdir. 

5407. Atam deyərdi: “İş ki qaldı səbirə, üzünü çevir qəbirə”. 

5408. Dil söz gülləsi ilə dolu tüfəngdir. 
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5409. Sevgi, məhəbbət dərdləriylə daim gileyli şairlər hicran yanğılı, vüsal 

həsrətli ağzıyırtıq (söz saxlamayan) Məcnunlardır, Leylilərdir.  

5410. Bütün hikmətli deyimlərimlə bütün hikmət deyimlərimin tayıyam. 

5411. Susqunluq dibi görünməz-bilinməz sirlər xəzinəsi.  

5412. Asanlıqla düzələn yalanı qoyub, əfsanə həqiqətlə işlərimi həmişə 

alınmayan çətinliyə salmışam.  

5413. 15 iyul. Qocalar öz nəslinizin, kəndinizin keçmişini yaşadan canlı 

ensklopediyalardır. Qocalar sağikən onlardan keçmişinizi öyrənin və yazın.  

5414. 18 iyul. Şair, min bir əzabla, ağrılarla yaşamaqla nə artırmısan?...– 

Taleyimin yaş yazısına borclu qalmayım deyə, canımı dişimə tutub yaşamaqla 

ömür borcumu ödəyirəm. 

5415. Hər bir ömür bu dünyanın oyunudur. 

5416. Atam deyərdi: İnsan dünyanın oyuncağıdır. Dünya aldadandır, aldanan 

insan. 

5417. “İt hürər, karvan keçər” deyib latayır söyüşlü ağızları açdırmayın. Belə 

ağızlar üfünət püskürən sönməz vulkandır.  

5418. Böhtana şahid lazım deyil. O, təsdiqini tapmış kimi ağızdan ağıza dolanır 

Döğruya şahidlik şübhəli görünür. 

5419. Uşaqların birinci ilk ibtidai məktəbi ana bətnidir. Xüsusən ana, atayla bə-

rabər ana bətnindəki körpəni sevgi, məhəbbət, xoş əhval, musiqi, şer, gözəllik, 

əxlaqi duyğularla “qidalandırmalıdır” ki, körpə həyata sağlam və hazır gəlsin.  

5420. Əcəliynəli naz-qəmzə ilə başımın üstünü kəsən əzrayil, bu dəfə mənə 

xatir edib öz növbəsini təcili dadıma yetən iynə-dərmanlı həkimə verdi. 

5421. Bütöv Azərbaycan uğrunda yüz illərdir əllərimiz havada yumruğa döndü, 

şeirlər, nəğmələr coşdu, ucalan şüarlarımız ünvanına çatmadan sönmüş fişəng-

lərin tüstüsü kimi başımıza ələndi. Qazancımız… köhnə hamam, kohnə tas.  

5422. Milləti, Vətəni tərifləyib göyə ucaldan şeirlərə, şairlərə daha mən 

inanmıram. Özümə də inamım itib. 

5423. İntizardan gözümə eynək taxmışam, ümiddən arzularıma dayaq vermi-

şəm. 

5424. 23 iyul. Bütöv Azərbaycan dərdimiz biz türkləri cöşa gətirdiyi kimi, 

farsların da dərdi olub qorxuda, vahimədə saxlayır.  

5425. Bütöv Azərbaycan dərdimizin gələcəyi işıqlı, farsları daim vahimədə 

saxlayan bu dərdləri onların qaranlıq gələcəyindən xəbər verir. 
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5426. Din, fars imperiyasının 40 milyonluq türklər üzərində hökmranlığını 

təmin edən canıdır, varlığıdır.  

5427. 24 iyul. Sıfırlara can vermək üçün qabaqlarına birdən doqquza qədər 

istədiyim rəqəmləri yazıram. 

5428. Milyon, milyard rəqəmlərin dəyərini, yararsızlığını sübut etmək üçün 

qabaqlarına istədiyim sayda sıfır düzüb vergüllə ayırıram.  

5429. Millətimizin, dilimizin, Vətənimizin, əlifbamızın taleyi bəxtimizlə düz 

mütənasibdir. 

5430. Özümüzü Bütöv, cənnətməkan vətənə oxşada bilməsək də, bölünmüş 

Vətəni özümüzə tay etdik. 

5431. Sevinc daxilimizə düşən, ruhumuzu qamaşdıran taleyimizin gur işığıdır. 

5432. Necəsən yetimə, aca vəzifə verim axşama qudursun, qənimin olsun. 

5433. Fürsət rəhmsizin, zalım qaniçənin əlində zəhərli qılıncdır.  

5434. Ömrümüz taleyin insanlara verdiyi borcdur. Taleyin verdiyi bir börcu 

ölməyimizlə onqat artıqlaması ilə ödəyirik.  

5435. 26 iyul. Son 20 ildə hər dəfə kimsə danışığımın arasına dürtülüb sözümü 

yarımçıq qoyur. Belə bir vərdişlə sevinirəm ki, İnkir-Minkir dayı-əmimin sorğusu 

arasına kimsə qoşulub mənim yaxamı qayğıkeşlərimin əlindən qutaracaq.  

5436. Dilimlərdən qarpız dənələri asanlıqla aralandığı kimi biz türklər də milli 

sözlərimizdən, milli kimliyimizdən, milli birliyimizdən beləcə asanlıqla aralanırıq.  

5437. 17 avqust. Fağırın üzünə qapılar bağlı olur. 

5438. Kasıblıqda cəmiyyət aclığa dözə bildiyi halda, bolluqda haqsızlığa dözə 

bilmir. 

5439. Bolluqda, qıtlıqda haqsız cəmiyyətdə haqq çörəkdən irəlidir. 

5440. 28 avqust. Hikkə-qəzəbin sönməz enerjisi, qəzəbin qəlbdə kirəcləşməsi, 

çöküntüsü, kinin sönməz vulkanı.  

5441. 1 sentyabr. Keçmiş zaman adlı müəllimimizdən aldığımız klassik 

əxlaqımızı indiki zamanın şou əxlaqı siçovul kimi gəmirməkdədir.  

5442. Mətbuat hakimiyyətin uzaq və yaxın vuran çevik və sərrast topdur. 

5443. Mətbuat, televizorlar yalanlara mələk donu geydirib aləmə car çəkən 

İblislərin şeypurudur.  

5444. 2 sentyabr. İnsan cəmiyyətdən tam uzaq olub tək-tənha yaşadıqda 

müqəddəs mələk olur. İnsan cəmiyyətinə düşdükdə lillənir, bulanır, kirəcləşir.  

5445. 8 sentyabr. Daxili üzvülərimizin ömrümüz boyu davamlı olması, 36 

hərarətli ana bətnində – kürəmizdə bişib bərkidiyindəndir. Soyuq kürədən 
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çıxmış olsaydıq, mədəyə hər nə gəldi doldurmaqla, ürəyə mənəvi əzabları 

yükləməklə heç bir il də dözməyib ovulardı.  

5446. Mollalar, ayətullalar – cəmiyyəti Cənnətə hazırlayan, lakin hamılıqla 

konkursdan keçə bilməyən insanların xəcalətli, bacarıqsız müəllimləri. 

5447. İnsanın bərkliyi – doqquz ay ana bətninin hərarətində bişib-bərkimiş güc, 

əqidə dözümlüyü.  

5448. Təcrübə – bütün elmlərin, ixtiraların anası. 

5449. 13 sentyabr. Qoçalıq – bişib, dəmə qoyulmuş ömür.  

5450. 14 sentyabr. Ağır şey suda batar. Deyə bilməyən qorxulu sözlər isə 

qəlbin dərinliklərində gizlənər. Pislikdən, qəzəbdən coşan qəlb gizlinləri özündə 

saxlamayıb hədəfin üzünə qaytarır. 

5451. Yalan təriflər suda üzə çıxan noxud qabığı, qaynar suda üzə çıxan ət 

köpüyüdür. 

5452. Yaltaqların tərifinə inanmayın. O, yaltağın üzə çıxan qəlbinin çirkabıdır. 

5453. 23 sentyabr. Atalar deyib: “Qonşuya ümid olan şamsız qalar”.  

             Əli Vəlioğlu deyir: Turan birliyinə ümid bağlayan türklər gücsüz qalar. 

5454. Atalar deyib: “Ölmə eşşəyim ölmə, yaz gələr yonca bitər”.  

             Əli Vəlioğlu deyir: Nə olsun ki, Türk dövlətləri bir-birinə arxa deyil, dayaq 

deyil, Turan yaranar birlik olar, arxa olar, dayaq olar. 

5455. Bütün Azərbaycan sözlərinə o qədər bu, ərəbindir, bu, farsındır deyiblər 

ki, hər dəfə Azərbaycan orfoqrafiyasına baxanda Vətən dilindən ayrı düşmüş 

qəribliyimə yazığım gəlir. Bütün sözlər ərəb, fars xofu kimi gözümə görsənir. 

Danışmağa söz tapmadığımdan nitqim tutulur, lal baxışıma nifrət edirəm.  

5456. 25 sentyabr. Gecə – gündüzün cecəsi, pası. 

5457. Qocalıq xiffət pətəyi, xatirələr pətəyin sancan arıları. 

5458. Həyat eşqindən külli rüşeyimlər təbiilikdən çıxıb – fidan, cücə, böcəklər 

körpə şəklində təzahür edib dünyanı bəzəyib zənginləşdirir. 

5459. İsti – bütün rüşeyimlərin canlı aləmə çevrilməsinin ana bətnidir. 

5460. Azadlıq Fələyin qapısı başından asılsaydı, insanlarda uçmaq qabiliyyəti 

olsaydı hamılıqla oraya qalxıb, bəşəri neməti göydən yerə endirərdilər. 

5461. Ruzu Allahın yerdəki surətidir. O, hər bir canlının cazibə qüvvəsidir. 

5462. 28 sentyabr. Gecə yarıdan ağlıma gələn fikirlər yuxuma haram qatdılar. 

Əzabdan qurtarım deyə, gecədən xeyli keçmiş yataqdan qalxıb fikirlərimi 

dəftərimdə – qonaq evində rahatladım.  

5463. Gecələr – doğduğu gündüzlərə yas quran qara bürüncəkli analar. 
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5464. Gecələr – yatmıs bəşəriyyətin üstünə örtülmüş yorğan.  

5465. Yuxu – bəşəriyyətin gündüz məzuniyyəti. 

5466. “Mənim mənalı dünyam – Ovqat ayələri” deyimlərimin mürəkkəbliyi – 

heş kimin ağlına gəlmədiyi; sadəliyi – mənim deyimimdən sonra hamının 

bildikləri. 

5467. Adamlar – bəşəriyyət onların dünya böyüklükdə ölçü vahidi. 

5468. Marks-Lenin proletariatı – azadlığa aldanan, bəşəriyyətə tay olmaq 

istəməyən bəşəri tör-töküntülər. 

5469. Proletariat – bəşəriyyətdən zoğlayan çılpaq (yarpaqsız) və meyvəsiz 

budaqlar. 

5470. Proletariat – heç vaxt inkişaf etməyib, həmişə liliput qalan proletariat. 

5471. Lidersiz ölü, liderli sürü proletariat.  

5472. 1 oktyabr. Xalq həmişə bir havaya oynayan oyunçudur. 

5473. Sonsuz və əbədi bildiyimiz gecə və gündüzün ömrü, sən demə, 12 saatlıq 

imiş. 

5474. Darçağı gündüzün, səhərçağı gecənin can üstə olması. 

5475. Dövlətlər bəşəriyyət var olandan güc və yalan üzərində bərqərar olur. 

5476. Övladlarım, nəvələrim, şərait məkanız, fürsət, bəxtiniz maqnitli olsun, 

sürüşkən olmasın!  

5477. Ovladlarım, nəvələrim, şərait məkanınız, fürsət sahlıq taxtınız, bəxt 

başınızın tacı olsun! 

5478. Gözəl qızların odlu və hərarətli sevgi baxışlarının qarşısında oğlanlar 

mumu-məlhəm olurlar.  

5479. Yalan-doğru, hansının bəxti gətirir milli qəhrəman olur; hansı əsl 

qəhrəmanın bəxti gətirmir millət xaini kimi ləkələnir  

5480. Deyirlər, Əzrayıl uşaq paylayır Bəs imperiyalar nə paylayır? 

5481. Qəzəbin qaynarlığından ürəkdə qalan yanıq yeri yada düşdükcə qövr 

edir. 

5482. 3 oktyabr. Millət dərdlərindən yanan hər kəsin millət haqqında tənqidi, 

gileyi doğrudur. Hər deyilən göp, yalan təriflər millətimizə böhtandır.  

5483. Danışıqda doğma sözlərimiz milli qeyrətsizlərin, satqınların ağzını kal, 

südlü əncir kimi büzür, dodaqlarını yandırır.  

5484. Plov qarasız yeyilmir, Azərbaycan dilində də çoxlu yad sözlərsiz 

danışmaq olmur.  
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5485. Köhnəlik zamanla ayaqlaşa bilmədiyini, qocalığını görüb ölməyinə yas 

saxlayır.  

5486. Ölümündən sonra ad almaq – “Daldan atılan daş topuğa dəyər” məsəli. 

5487. Acı söz – südlü irisdən ağzımın şirinliyinə acı badam içi qatdığımdan acılı-

şirinlı ağzımın dadını tüpürməli oldum. 

5488. 6 oktyabr. Ovçunun əlindən səxavət xətası çıxsa; payı– atdığı ovun 

güllədən deşilmiş qançır leş əti olar.  

5489. Xəstənin bütün günü ağrıdan, xəstəlikdən deyingənliyi özünü yormur, 

onun deyingənliyindən evdəkilər yorulur.  

5490. Nəfsimizin, mədəmizin tələbindən ağzımız həmişə dadda, tamda olur. 

5491. Boğazdan ötdü, ağzımın dadı itdi. 

5492. Qisasını namərddən almayan, yaxşılıq edən “mərd” alçağın, qeyrətsizin 

tayıdır. Qisasını almayan mərd özünün özünə qəsdidir.  

5493. Namərdlərə yaxşılıq etməyin, qisasınızı alın. Namərdlərə güzəşt, yaxşılıq 

etdikcə sayları artıb çoxalır, dünyanı cəhənnəmə döndərir.  

5494. Dünyamızı, Vətənimizi, kəndinizi namərdlərdən təmizləyin ki, gülüstana 

çevrilsin. 

5495. Vətənimizin əfsanəvi cənnətə, behiştə oxşamasını istəmirəm, əsl həqiqi, 

ədalətli ölkəyə çevrilsə bəsimizdir. 

5496. 8 oktyabr. Sözlər mənim mirvarı dənələrimdir. Gələcəyimin boynuna 

asmaq üçün fikir sapına incilər düzməklə başımi qatıb əylənirəm.  

5497. Həyat məni əzməyə çalışdı. Heç bir əzaba, çətinliyə əyilməyib həyatla 

dostlaşdım. Bu yaşıma qədər ona sadiq olub yoldaşlıq edirəm. 

5498. Qocalıq tülkülük edib səssiz-səmirsiz canımı baltalayır. Xəstəlik açıq-

aşkar həyasızcasına canımı mişarlayır. Deyəsən su qızdırmaq üçün yuyuculara 

məndən odun hazırlayırlar. 

5499. Ömür boyu ətrafımı bürüyən alçaqlar, Allahın kəramətindən yaxşılıqları-

mın əvəzinə nadanlıq edirlər. 

5500. 10 oktyabr. Qızların iki taleyi olur. Ata evində və ər evində. 

5501. Yasımda molla mənim yazılı və danışan başdaşım olacaq. 

5502. Gəncliyimdə fikirlərim məhəbbət planetinin peyki idisə, qocalıq çağımda 

orbitindən çıxmış fikirlərim ölüm adlı planetin mərkəzində dövr edir.  

5503. İndiki alimlərin çoxuna hamı deyir: “Ordan-burdan köçürüb alim 

oldular”. Amma bu böyük dünyada biri çıxıb demədi ki, Zərdüştdən köçürənlər 

peyğəmbər oldular. 
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5504. 11 oktyabr. Mənim üç anam var: Anamdan doğulmuşam, Vətəndə 

doğulmuşam, 1940-cı ildə dünyaya gəlmişəm. 

5505. Vətənimin xeyrini görməsəm də, işgəncələrə məruz qalsam da, dar 

ağacından asılsam da o yenə mənimdir. Dövlət – yeyənlərindir. Ölkə – 

dağıdanlarındır, bunu görəndə Vətən yaddan çıxır. Lakin hücuma məruz 

qalanda, müdafiə olunanda Vətən yada düşür, doğmalaşır, mənim olur. 

5506. Vətən gözəllikdə, doğmalıqda heç nəyə bənzəmir. Nə əfsanəvi Cənnətə, 

nə əfsanəvi Behiştə. Vətən elə Vətənə bənzəyir. 

5507. Ölümümün ziyarətinə ildir yol gəlirəm. Çatmaq üçün hələ nə qədər də 

yol getməliyəm. 

5508. Qanandan ölümə aldanıb ildir dalınca düşüb yol gəlirəm. 

5509. Həyata keçirə bilmədiyim, alınmayan arzularıma elə gəlir ki, mən onların 

ögey, qəddar analığı olmuşam. 

5510. Qəlbinin soyuqluğundan ağzındakı sözü bişirmədən çiy çıxarır. 

5511. Həyata keçə bilməyən, alınmayan arzularım itib-batmasın deyə 

qəlbimdə mumyalayıb dəfn edib, üstlərində mavzoley ucaltmışam.  

5512. Xəstəlik dedi: Mənim adamlara yazığım gəlir. Onlar ağrılara necə 

dözürlər?! 

5513. Xəstəlik: Ağrılar zəlil doğulan zarınci körpələrimdir. 

5514. Xəstəlik dedi: Ağrılar mənim analizim, həm də tərcümeyi-halımdır. 

5515. 12 oktyabr Yazığım gəlmək – bilmirəm buna vicdanımın baş ağrısı deyim, 

diş ağrısı, yoxsa ürək ağrısı?  

5516. Zalımın zülmü fağıra anasının südü kimi halaldır. 

5517. Zalımın əxlaqı əzmək, fağırın əxlaqı dözmək. 

5518. Ağlamayanlar, mərhəmətsizlər, yazığa gülənlər, vicdan hisslərindən 

məhrum olanlar kimlərdir? 

5519. Nöqsan – qanmazlığın kal meyvəsi. 

5520. Peşmançılıq – ağlın sərxoşluqdan ayılması. 

5521. Xəcalət – duyğuların sərfa tökümü. 

5522. Dərd – dünya darlığı. 

5523. Dərd – canın deşilməmiş yarası; xiffət – dərdin qaysaqlaması. 

5524. Həqiqət – insanların inandığı, lakin möcüzəsini görmədiyi pir. 

5525. Həqiqət – sönmüş ocağın külü. 

5526. Həqiqətin boynunu həmişə zorun qoltuğunda görmüşəm. 

5527. Həqiqət – qanadları yanmış, ayaqları şikəst, dili lal həqiqət. 
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5528. Dünya Xeyirlə Şərin şərikli malıdır. 

5529. Qorxaqların ağzının yaşmağı, ağzının tıxacı həqiqət. 

5530. Ağrılarım zilə qalxdıqda keyfimin sarı simi qırılır, ümidim kökdən düşür; 

ölüm yanımı kəsdiyindən tərcümeyimi-halımı danışıb ağladıram  

5531. Qocalıq – ömrün quraqlığı. 

5532. Qocalıq – dərilmiş meyvə kimi illərin şəfəqində qurudub canından İnkir-

Minkir tanışına qax hazırlayır.  

5533. Əyriliyin, oğurluğun, haqsızlığın, qanunsuzluğun hakim olduğu yerdə 

vətənpərvərlik təbliği – küçüyün ulduza hürməsidir.  

5534. Mənə haqq, ədalət, qanun, elmin hakim olduğu ölkə verin, sizə ideal 

əxlaqlı cəmiyyət verim. 

5535. Kimi gözdən salıb nifrət yaratmaq istəyirsinizsə, gecə-gündüz təriflərlə 

qulaqları, gözləri, hissləri döyənək edin.  

5536. 13 oktyabr. Gənclikdə həyatla, məhəbbətlə qol-boyun idimsə, yaşımın 

bu çağında ölümlə həmsöhbətəm.  

5537. Düz yolla, düz xətlə heç yerə, heç nəyə nail olma bilmədiyimiz kimi, 

hərfləri, rəqəmləri elə-belə əymədən düz xətlə heç nə alınmır. Ömür yolu da 

belədir.  

5538. Əzablı ağrılar – ölümün xəbərdarlıq zəngi. 

5539. Qocalıq, xəstəlik əzabı – ölüm toyuna dəvət. 

5540. Elə baxma, ürəyimə ox dəyər. 

5541. Cavanlıqdan qocalıq, sağlamlıqdan xəstəlik görünmür. Qocalıqdan 

cavanlıq, xəstəlikdən sağlamlıq ovuc içi kimi görünür. 

5542. Gənclərin yaşamında, davranışlarında nizam yoxdur. Əprimiş, halsız 

qocaların nizamını pozmayın. Pozuldu, qum kimi dağılmağa hazırdır.  

5543. Qadın əzalarını normada saxladıqda Tanrı bəxtəvəri olur. Saxlamayıb 

əndazəni aşıbsa, Tanrı qarğışına gəlib.  

5544. 14 oktyabr. Səbəb havaya yazılır, nəticə tarixə. 

5545. Canım qiymətli olduğundan onu xərcləməyib son itkiyə saxlamışam. 

5546. İnsanlara xidmət etməyən gözəllik şeytan kələyidir. 

5547. Necəsən, səni milli düşüncədən məhrum edim, heyvanlara tay olasan.  

5548. Uşaqlıqdan ta bu günə qədər özümü düzlük, halallıq, tamahsızlıq, haqq 

və ədalətlə cilalayıb insanlıq cildinə salmışam. Çox qaşınan yer yara olduğu kimi, 

indi anlayıram ki, bu cilalar məni insanlıqdan ayırıb qəlbimi, ağlımı, duyğularımı 

yara edib.  
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5549. Qadınlar əqidəcə nədirsə, elə odur. Yüz il rəndələ, düzələn deyil. 

5550. Cavanlıq dağ kimi qabağımızı kəsdiyindən qocalığımız görünmür. 

5551. Sağlamlığın bətnində varlığı yox kimi görünməz xəstəliklər.  

5552. Dünən – yaşadıqlarım mənim deyil. Keçmişin idi, uçub getdi. Sabah mə-

nim olmayacaq, keçmişindir, gəlib gedəcək. Mənə ömürlük qalan bu günümdür. 

5553. Qədir-qiymət – ehtiyac onun dəyər qiyməti. 

5554. Ehtiyac qədir-qiymətə “ƏLA” qiymət yazan müəllimdir. 

5555. Mürəkkəbliyin dəyəri maraq və heyrət doğurmasıdır. Sadəliyin dəyəri 

dəyərsizliyi və sahibsizliyidir. 

5556. 18 oktyabr. Keçmişimə dünənim deyib yaxınlaşdırıram, həm də eralara 

qarışan vaxt ölçüsünü dünənim qədər kiçildirəm. 

5557. Gələcəyə sabahım deyib özümə tay qoşuram. 

5558. Mən sabahıma, gələcəyimə dərs öyrədən müəlliməm. 

5559. Keçmişimə dünən, gələcəyimə sabah deyib eyni yaşlı tanışlarımla 

söhbətləşirəm. 

5560. Keçmişimə dünən, gələcəyimə sabah deməklə hər ikisini bir boy-

buxunda görürəm. 

5561. Dünyanı bürümüş Türk varlığının itmiş, itirilmiş, ip ucunun açılışlarını 

daha sürətlə çözələyib dünyaya tanıtdıra bilsək, dünya millətlərinin çoxu ilk 

əcdadlarının Türk olduqlarına şübhə yeri qalmazdı.  

5562. Qanmaz – hər cür nadanlığın, haqsızlığın əzab-əziyyətlərinin ağır yükünü 

ağrı çəkmədən daşıyan canlı. 

5563. Qanan – qanmazlığın, nadanlığın, haqsızlıqların dərdini ürəyində 

yaşadan əzabkeş. 

5564. Dünya xristian ölkələri əminliklə fərqinə varsalar ki, Latın əlifbasını 

yaradanlar Türklər olub, Türklərin acığına, onları yandırıb-yaxmaq üçün min 

illərlə işlətdikləri latın əlifbasından imtina edib erməni hərflərinə keçərlər. 

5565. Millətimə, Vətənimə, dilimə xidmət edən hər şey mənim dinimdir. 

5566. Qibləm mənim müqəddəs Vətənim; dilim öpülən möhürümdür.  

5567. Millətimin milli ruhluları mənim nazil olmuş kitablarımdır. 

5568. Əyri, tamahkar, rüşvətxor cəmiyyətə istər sosializm, kömmunizm, 

kapitalizm, istər feodalizm olsun fərqi yoxdur, yükünü aşırmış ulağın tayıdır.  

5569. 6776-dakı altılar yeddilərə dedilər: Sizdən kiçik olmağımıza baxmayın, iki 

tərəfdən elə sıxarıq ki, tərki-vətən olarsınız. 

5570. Dünya gənclərin hesabına gözəlləşir. 
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5571. Dünyanı gözəlləşdirən gənclər dünyaya gözəllik qatıb cavan qalmasını 

təmin edirlər. 

5572. Suda, havada, quruda yaşayan canlılar qruplara, fəsilələrə bölündüyü 

kimi, bəşəriyyət də irqlər və millətlər qrupuna bölünüb. 

5573. Bəşəriyyətin hər birinə bir şeytan, hər şeytana bir adam düşür. 

5574. 26 oktyabr. Qan içənləri elin qarğış selinin içinə at, üst-başları az da olsun 

islanmayacaq. 

5575. İnsanın yaratdıqları hər şeyin təməlinin əzəli söz, inkişaf mərhələlərinin 

kərpicləri sözdür. 

5576. Ağrılar – sızıltılar, ah-uflar onun nəğmələridir. 

5577. Cəmiyyətdə yaltaqlar, məddahlar sürüsünün yarışlarını görəndən 

keçmişin əfsanəvi nağıllarına inanıram. 

5578. Beynim kainatın, dünya hadisələrini özündə sərgiləyən qalereyamdır. 

5579. 30 oktyabr. Layiqsiz insanları çox da şişirdib göylərə qaldırmayın. Gözləri 

kor olub özündən aşağıdakıları görməyəcək. 

5580. Heç nəyin vurğunu olmayanın başı salamat qalar. 

5581. 31 oktabr. Qocalıq – ömür yolunun səssiz-sozsüz, uzüyola; cavanlıq 

özünü daşdan-qayadan atan yolçu. 

5582. Yuxular – gecələr canıma yağan qar-yağış, şeh-çiskindir. 

5583. Qadına yüz tərif de, bir nöqsan Bir nöqsan vurub yüzünün heçini 

çıxaracaq. 

5584. Yuxular– canımın gecə şəbnəmi.  

5585. Ər-arvad – ailədə ömürlük sülh-müharibə ocaqları. 

5586. Allah sevdiyi adamın qarşısına yaxşı övladlar və qonşular çıxarır. 

5587. Parçalanmış Vətənin halına məzlum, dilsiz bir millətin xidməti 

yararsızdır. 

5588. Dalğalar dənizin qayaları yalayan dili, ləpələri sahili öpən dodaqlarıdır.  

5589. Xəfif mehdən yaranan qırçınli ləpələrin qoynunda dəniz mışıl-mışıl 

yuxuya getmişdi.  

5590. Dünya gözəlliklər, sirlər və möcüzələr sərgisidir. 

5591. 1 noyabr. Zərif meh suların tül ləpələriylə dənizə sığal çəkirdi. 

5592. 2 noyabr.  Cəhənnəmin QIL KÖRPÜSÜ olduğu kimi, bu dünyanın da 

düzlük adlı keçilməz QIL KÖRPÜSÜ var. 

5593. Bəşəriyyətin ən çətin, salamat keçilməyən düzlük adlı bir ömür yolu var. 

Heç kəs bu yolu azmadan keçə bilməyib.  
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5594. Seçdiyim həyat yolu düzlük adlı çətin, keçilməz qıl körpüdür. Bu az imiş 

kimi, ömrümün düzlük adlı ağır yüküylə bu körpüdən keçirəm.  

5595. 3 noyabr.  Qocalıq gənclikdən qalan ömür xalısını doğrayan güvədir. 

5596. Qurbanlıq üçün evdə bəslənən erkəclər kimi, qocalıq da əprimiş qocaları 

evdə əcələ qurbanlıq bəsləyir.  

5597. 4 noyabr.  1400 ildə milyardlarla zəvvarın hər il yeddi dəfə daşlamaqla 

milyardlarla daşı Şeytanın başına ələnsə də, ölməyib işini həvəslə görür.  

5598. 1400 ildə milyardlarla zəvvarın daşı Şeytanın başına yağdırıldı. Afərin 

sənə, Şeytan! Afərin sənin polad sağlamlığına. Kaş sənin polad bədənin məndə 

də olaydı! 

5599. 40 illik əzablı xəstəliklərim, sən İblisdən, Şeytandan döğub-törəmiş 

küçüklərsən.  

5600. Sal üstündəki pöhrədən 40 il əzablı xəstəliklərdən rişələnənib il boy atan 

yaşım qaya üzərində ucalan çinar ağacıdır.  

5601. Qohumlara, insanlara sevgimi, məhəbbətimi daşa çevirə bilsəydim, 

vurub təpəmi yarıb, onların yanında üzü ağ, başı qanlı gəzərdim.  

5602. Ah məhəbbətim! Məhəbbətim! Özünə yığışmayan məhəbbətim! Özü 

sevilməyən, məni sevdirə bilməyən, yaxşılıqlarımın əvəzi qəlb (yalançı) borcla 

özümə qaytarılan məhəbbətim! 

5603. Ağlıma gələn fikirlərim bələkdəki körpə kimi zarıyıb arxamca sızıldayır. 

İşimi-gücümü atıb yazmayınca sızıltısı kirimir. 

5604. Əprimiş qocalıq ən çətin, ən mürəkkəb imtahandır. Kəsilib konkursa 

düşənləri Əcəl aparıb qəbir zindanına salır. 

5605. Qurbanlıq üçün evdə bəslənən erkəklər kimi, Qocalıq da qocaları evdə 

əcələ qurbanlıq bəsləyir. 

5606. İndi hamı halalam, düzəm deyib Allaha and içir. Üzünü o yana 

çevirməmiş yaramazlıqlar edib xeyir güdürlər. 

5607. Şeytan: -Toya gedirsən, məni də apar. 

 -Xasiyyətini bilməmiş, niyə aparım? 

 Şeytan:– Paxılam, tamahkaram, evlər yıxanam, satqınam... Hara 

getdin? Qayıt, dediklərim hələ hamısı deyil... 

 -Sənlə mənimki tutmaz. 

 Şeytan: - Get... get… Ordakılar guya məndən yaxşı adamlardır... ?! 

5608. Şər, sən şeytanın ögey, yoxsa doğma oğlusan? 

 -Mən şeytanın böyük oğluyam… 
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5609. 9 noyabr.  Xəbərim olmadan cavanlığımı qocalığa qurban vermişəm. 

Möcüzəçi olsaydım, toy-bayramla qocalığımı cavanlığıma qurban verərdim. 

5610. Adam gərək son tikəsini ağzında böyüyə-böyüyə yeməsin. Elə yesin ki, 

ləzzəti qaşığı yalamaqda görsün. 

5611. Kimi doğru deyir, dara çəkilir. 

5612. Kimi yalan satır, başa seçilir. 

5613. Şairlər millətin üzünü işıqlandıran, Vətənə işıq saçan Günəşdir. 

5614. Muğamlarımız o qədər gözəl, incə, o qədər oxşar Siyam əkizlərdi ki, 

naşılar ömrü boyu onları bir-birindən fərqləndirə bilməzlər. 

5615. 8848 km hündürlükdə olan Everest zirvəsi vahimələnərək dedi: Qurban 

olum torpağa, havaya. Onların çürütmək halları olmasaydı, Yer üzünə aramsız 

tokülən, atılan milyard tonlarla zir-zibilin altında qalan dünyanın nəfəsi 

kəsilərdi, mən də zibil dağlarının altında qalıb görünməz olardım.  

5616. 10 noyabr.  Ayaqlarımız altında alovlanan vətənim mənim içimi yandırır. 

5617. Talelər də rənglərdir. Milyardlarla çalara malik olan rənglər silsiləsidir. 

5618. Vətən dərdlərimdən üzüm tülfü kimi işə gəlmişəm. Dərdlərimdən cövhər 

çəkilsə Vətənimin şəffaf, büllur rəngi və ətri alınar. 

5619. Bəşəriyyətin hər biri öz rəngində görsənir.  

5620. Mən bəşəriyyəti ümumilikdə bir rəngdə, fərdilikdə milyon rəng çalarında 

görürəm. 

5621. 12 noyabr.  Haram– ədalətin əzəli qatili. 

5622. Mütilik xalqın bəlası, fanatiklik xalqın xəstəliyidir. 

5623. Dil həm keçmişin, həm də gələcəyin şərikli malı və körpüsüdür. Bir 

millətin arada qırılan, dəyişilən dilı keçmişin zülmət yoxluğuna gömülməsi, 

gələcək səmtinin yoxluğu, azdırılması deməkdir.  

5624. Dili, əlifbası tez-tez dəyişilən, tarixi itirilən, azdırılan millətin başına 

Savadsızlıq qayası düşər. 

5625. Çoxlu adlar arasında azdırılıb milli adını dəqiq bilməyən millət, yetimlər 

evindən götürülmüş körpəyə bənzəyir. 

5626. Toxluq mədəmizin bağli qapısı. 

5627. Elin gücünə qarşı çıxma.  

5628. 21 noyabr.  Meyvələrin gün görməz tərəfinə bıçaq, tərbiyə görməyən 

adama söz batmaz. 

5629. Həyatda hər şeyin, həyat çətinliyinin özü də düşünüşənəcəndir. 

5630. Gözə görünməyən ağrılar canımızda İblisin düşərgə yurdudur. 
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5631. 1 (bir) dedi: Bütün sayların adını dəyişmək mənim əlimdədir. 

5632. Qələbə qazanmadan SÜLH görünməz. 

5633. Mən diri ikən ölmüş o zaman diriləcəyəm ki, yatmış millətin fateh 

sərkərdəsi çıxıb milləti yuxusundan qaldıracaq. 

5634. Millətin sahib sərkərdəsi yoxdursa, ölümümə haram qatmayın. 

5635. Milli satqınların kütləviliyindən diri ölüyə dönmüşəm. 

5636. 70 ildə nəhəng kimi gözümə dəyənlər hər gür alçaqlıqları ilə o qədər 

kiçildilər ki, mikroskop altında da cırtdanlıqları görünmür. 

5637. 22 noyabr.  Ata-ana üçün uşağın əziyyəti də şirindir. Böyüyüb qazanc 

gətirsə də dərdi-səri çoxalır.  

5638. Ağrılar gözə görünmədiklərindən İblisin, Şeytanın doğmaca anasıdır. 

5639. Yalan danışa bilməməkdə, fırıldaq, biclik bacarmadığımdan südəmər, 

iməkləyə bilməyən körpənin tayıyam.  

5640. Gop danışıq: Mən hər nə istəsəm ola bilərəm, edə bilərəm. 

5641. Həqiqətin dili: Gopdan fərasətli, sənin kimilərin hamısının əli sonda 

boşda qalıb. 

5642. SÜLH məğlubiyyətin kəfəni kimi torpaqda çürüyüb. 

5643. Məğlubiyyət qara çarşaflı Sülhü özünə kəfən etdi. 

5644. 24 noyabr. Yüz alqış, yüz dua-sananın şirinliyi bir içimlik şirin sudur. Bir 

söyüşün, qarğışın acısı candan gedənəcəndir.  

5645. Bildiyini, bacardığını görmür, bilmədiyi işdən qopmur. 

5646. Axşamdan parıldayan AYIN tezliklə qərbdə sönəcəyini görən yer, 

GECƏLƏR zülmətdə itib-batmasın deyə, kölgəsiylə AYI dilimləyib GECƏLƏRƏ bir 

işıq şöləsi verdi. AYIN yoxluğunu görən yer peşman olduğundan GECƏLƏRƏ 

payladığı şölə dilimləri bir-bir geri alıb caladı və özünə təzə AY düzəltdi.  

5647. 2 dekabr. Lal danışıq – bəşəri dildir. 

5648. Qanmazlıq – insanlar arasında qığılcım mənbəyidir. 

5649. Vicdan – adamın əxlaq, qeyrət, ədalət, insanlıq xəzinəsidir. 

5650. Dünyada milyardlarla gözəllər və gözəllikləri qəlbimdə yerləşdirməyə 

boş qalan yerlər çoxdur.  

5651. İnsanlar göz yaşlarıyla içinin dərdlərini suya çəkib təmizləyirlər. 

5652. Gün qaranlıqdan qorxub kölgəliyə girmir. 

5653. Qocalar sabahlarını düşündükcə, boğazının qəddar günlərin əlində 

olduğunu görürlər. 

5654. Söz – yanacaq; danışıq– adamın işıq saçan şöləsidir. 
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5655. Qaynar suda ət köpüyü üzə çıxır. Söz saxlaya bilməyənin içinin 

qaynarlığından eşitdiyi sözlər köpük kimi daşıb ətrafı bulayır.  

5656. Adam təklikdə arxasız, tək kösöv kimi ocaqda alışa bilməz. 

5657. 5 dekabr. 66-dakı bir-birindən üz döndərən 6-lar, çoxsaylı Türk 

dövlətlərinin bir-birinə dönüklüyünə bənzər. 

5658. Odun yanar, ocağa kül yığılar. Qocaların qəlbində gəncliyinin xiffəti 

qalaqlanar.  

5659. Arzular gəncləri göyə uçurar, gənclik xiffəti qocaları çürüdər. 

5660. 20 dekabr. Arvadlar ərinə yalan, böhtan deməkdə günahlarını kişisinin 

ustünə yıxmağın mahir ustalarıdır.  

5661. Bildiklərimiz bizi düşündürür, danışdırır, incidir, işlədib yorur; 

bilmədiklərimiz ruhun dincliyidir. 

5662. Səxavət üzə vurulmamalıdır. Üzə vurulan səxavət silləyə çevrilir. 

5663. İnsanlıq Vətənə, elə, insanlara xidmətlə ölçülür. 

5664. Varlıq dörd ünsürün mövcudatıdır. Insanlıq da dörd ünsürün 

təzahürüdür: Məhəbbət, düzlük, vicdan, səxavət.  

5665. Vicdan gördüklərin deyil, duyduqlarındır. 

5666. Etiraf – vicdanın doğmaca oğludur. 

5667. Vicdan kəşf olunmamış fəlsəfə, açılmamış riyazi düsturdur. İnsan bu 

fəlsəfəni qəlbində yaradır, əməllərində bu düsturu açır. 

5668. Vicdan – qəlb onun məskənidir. 

5669. Vicdan əzabdır, vicdan atəşdir Sahibi bu atəşdə yanan pərvanədir. 

5670. Vicdan– haqsızlığın caynağında didilən azadlıq –Simurq quşu . 

5671. Vicdan ədalət yolunun işığıdır. 

5672. Vicdan bütün əxlaqı keyfiyyətlərin ana şahıdır. 

5673. Qəlbimin kədəri – ömrümün zülmətli gecəsi. 

5674. Mənlikdən azadlıq doğur, azadlıqda həqiqət yaşayır. 

5675. İnsani borc cəmiyyətin mənəvi sevincidir. 

5676. Hiylə– namərdin silahsız kəşfiyyatçısıdır. 

5677. Hiylə– terrorçuluq sənəti. 

5678. Keçmiş gələcəyin anasıdır. 

5679. Bu gün – dünənin yarımçıq doğulmuş körpəsi. 

5680. İrsiyyət özüllüyünü dəyişməyən, tərbiyə calağı tutmayan barsız ağacdır. 

5681. Hər ağacın öz tumu, hər ağacın öz xüsusiyyəti var. 

5682. Sünilik – yalanın eybəcər qardaşı. 
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5683. Yatan millətin taleyi millətin özündən qabaq yatıb. 

5684. Zülm sabahkı mübarizəmizin planını hazırlayır. 

5685. Köləlik cındır köynəyini cırıb sabaha azadlıq bayrağı düzəldir. 

5686. Qəzəb göz yaşlarından sabaha qırmalar hazırlayır. 

5687. Yumruqlar sabah üçün birləşir. 

5688. Biz keçmişin dalınca sürünmürük. Ondan öyrənib sabahkı yürüşümüzə 

hazırlaşırıq.  

5689. Xalqımın qanla yazılmış kitabının yeni səhifələrinin azadlıq rəngində 

yazılacağına inanıram.  

5690. Bu gün ayağa dururlar, sabah yürüşümüz var. 

5691. Xalq bu gününə şübhə ilə baxır Sabah deyəsən şimşək çaxacaq. 

5692. Göydə tək-tək ulduz görünür. Sabah yəqin günəş doğacaq. 

5693. Xalq “tərifli” günlərinin yalanını duyub, deyəsən İblisə toy tutacaqlar. 

5694. Dünənimin, bu günümün ucalığını yox, sabahımın ucalığını istəyirəm. 

5695. Bu gün dünənin, sabah da bu günün qiymətini verəcək. 

5696. Hökmdarların taxt-tacları zülm üzərində qurulub. 

5697. Hökmdar zülmünə arxalanır, sənətkar söz dünyasının sultanıdır. 

5698. Hökmdarı gücü, sənətkarı hikməti yaşadır. 

5699. İradə insanın yanacağıdır. 

5700. Zəhmət ucalığa doğru uzanan bir nərdivandır. 

5701. İnam – cürətin nəfəsidir. 

5702. Qəhrəmanlar çoxaldıqca, kişilər də çoxalır. 

5703. İradə – keçilməsi çətin olan uçurumların körpüsüdür. 

5704. Qaranlıq, qaragünlü xalqımın sabahkı üfüqündə ağgünlü gələcəyinin 

işığını görürəm. 

5705. Vətən qucağında ölmüş oğulam. 

5706. Stalin zülmündə ömrü keçən atam deyərdi: “Dövlətə bel bağlama, müflis 

etsə ağlama”. 

5707. Atam bir də belə deyərdi: “Dövlətlə yoldaş, namərdlə sirdaş olma”. 

5708. Əgər, ilk bəşəri yaranışdan türklərin bir hissəsi Marsda qalıb müstəqil 

dövlət olsaydılar, rus dövləti milyon tonluq dağıdıcı raketlərini uçurub Marsı 

planetlikdən silərdi. 

5709. Gözəl qızlar şirin bal kimidir. Oğlanların baxışları bal arısı kimi yapışıb 

qopa bilməyən arılardır. 

5710. Millət millət olsa, Vətən BEHİŞT olar. 
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5711. Vətən behişt olsa, dərdli şairlər satirik yox, Vətənin nəğməkar bülbülləri 

olardılar.  

5712. 31 dekabr. Vicdanım həmişə ağlar olub. 

5713. Vicdan – içimizin ağlayan gözü. 

5714. Vicdan, yuxusundan durmuş ac südəmər körpə kimidir. Ac vicdan daim 

sızlayıb canımızı yeyir.  

5715. Haqsızlığın qığılcımlarından yüzlərlə vicdan od alır. 

 

2016 
 

5716. Qocalmağı sevməyənlər tez köçüb gedirlər. Qocalığı sevənlər müqəddəs 

ömür yüklərini – cavanlığını, güclərini, gözəlliklərini, gözlərinin nurunu, 

eşitməyini, sağlamlıqlarını tədricən itirib xəstə, ağrıli qocalıği qazanırlar.  

5717. Yaşamaq eşqiylə bir cani kimi ömrümün ilini öldürüb yaş qazandım. 

Bilirəm ki, gec-tez cinayətlərimə görə Əcəl illərin qisasını məndən alacaq.  

5718. 2 yanvar. Çoxuşaqlı ailədə bəxt, ruzu bərabər bölünməyib. Bəxt, ruzi, 

gözəllik birinə düşür; xəstəlik, kasıblq, eyibli olmaq bir başqasına.  

5719. Yuxarıdan baxılan kiçik və asan, aşağıdan baxılan böyük və çətin 

görünür. 

5720. Məhəbbət – istilik, qaynarlıq onun xassələri. 

5721. Aclıq başlanmamış əhalinin, camaatın iştahı artar. 

5722. Can sağlam olduqda bütün üzvülər birlikdə bədənə xidmət edir. Biri 

sıradan çıxdıqda, o biriləri də bir-birinin bəhsinə xidmətlərindən üz döndərirlər. 

5723. Hər şeyi bilməməkdə, hər şeyi bacarmamaqda bəşəriyyət bərabərdir. 

5724. 10 yanvar. İsmayıl Qaspıralı deyib: “Dildə, işdə, fikirdə birlik”. 

             Ə. Vəlioğlu ona istinadən deyir: Dildə zənginlik, fikirdə yenilik, sözdə 

birlik, işdə yaradıcılıq, əməldə yüksəliş, hər şeydə birlik, millilik. 

5725. Millətin dərdini, tarixini şairlər yazır. Şairlər millətin əxlaqını göstərən 

aynadır, şairlər millətin ağlayan ürəyidir. 

5726. İnsan fikir, xəyal tellərindən özünə barama hörüb ömrünü bu barama 

işində başa vurur. 

5727. Üst-üstə qalaqlanan çox illərin ağır yükünü qocalar daşıya bilmədiyindən 

belləri əyilir, oturaq düşürlər. 

5728. 13 yanvar. Dillər – bəşəriyyətin millətlərə parçalanmaq soyuqluğu. 
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5729. Millətçilikdə, dildə ümumi Türk olduq, dində bölünüb yadlaşdıq. 

5730. Dildə Türkəm, dində yad. 

5731. 16 yanvar. Adamlar talelərinin və xasiyyətlərinin bəlasını çəkirlər. 

5732. Yaş artdıqca ömür gödəlir. 

5733. Pis xasiyyət adamın birinci düşmənidir. 

5734. 25 yanvar. Düzlük saflığından çox zaman bicliyə, fırıldağa uduzur.  

5735. İlan hər yerə əyri getsə də, yuvasına düz gedir. Fırıldaq hər yerə əyri 

getdiyi kimi məqsədinə də əyri gedir. 

5736. Fırıldağın mənzilə gedən yolu əyriliklərdən başlayır, əyrilikdən keçir. 

5737. Fırıldaq düz yollarda azır. 

5738. Atalar sözlərinin hansına inanım? Gah deyir: “Yamanlığa yaxşılıq nər 

kişinin işidir”, gah da deyir: “Yaxşılıq eləyən, evinə salamat getməyəsən”. İndi 

qalmışam iki yol arasında, “Əli aşından da olmuşam, Vəli aşından da”. 

5739. 28 yanvar. Yaşlandıqca gənclikdə güvəndiyim haqqın, ədalətin 

yoxluğunun şahidi oluram.  

5740. Cavanlıqda tanıdığım dünyanın qocalıqda tam əksini görürəm. 

5741. Gərək başı “Əlhəd daşına” dəyə ki, ağlı başına gələ. Bu o deməkdir ki, 

ayılmayan insanların ayılmasına ümid qalıb əfsanəvi “Əlhəd daşına”.  

5742. Gənclik gələcəyə baxır, qocalar keçmişinə üz tuturlar. 

5743. Ayılmaq üçün gərək əli işdən soyuya, başı yaşa dəyə ki, həyatı, insanları 

tanıya.  

5744. Ömür boyu gördüklərimizi, üzləşdiklərimizi, həyat hadisələrini 

yaddaşımıza həkk edirik ki, əlimiz işdən düşəndə, qocalanda darıxmayaq deyə, 

danışıb xatirələrimizlə başımızı aldadaq. 

5745. Ömrümüz boyu aldandığımıza, yalanlara inandığımızdan yaşlandıqca 

peşmançılığını çəkirəm.  

5746. 29 yanvar. Həyat, can, yaşamaq o qədər şirindir ki, yaşamaq xatirinə min 

bir əzablı xəstəliklə, min bir əzabli qocalıqla qol-boyun olub əzablı həyatdan 

dördəlli yapışıb qopmaq istəmirik.  

5747. 1 fevral.  Cavan, işlə çarpışır, vuruşur; qoca öz canı ilə müharibədədir.  

5748. Qanısoyuq oğulun qazancı arvadını bəzəyər, dərdi ata-ananı yandırar. 

5749. Hamı tamahkar, əyri, oğru; gəl ki hamının belələrinə nifrəti var. 

5750. Gündüzlər, axşamdan məni tərk edib qaranlıqda qoyur. Sonra da 

peşman olmuş kimi sübhün alatoranlığından qapımı kəsib üzr istəyirmiş kimi 

oyanmağımı gözləyir. 
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5751. 2 fevral. Alçaq, əclaf qohum doğmaların ürəyinin başına yapışan, daim 

yandıran közdür.  

5752. Unutmayın ki, qeybət süfrəsinin başında həmişə gədalar oturur. 

5753. 5 fevral. Acı həqiqət mənim Allahımdır.  

5754. Acı həqiqət gözqamaşdırıcı günəş şüası, şirin yalan gözyaşardan acı tüstü 

5755. Hiylədən, biclikdən məhrum ağıl yarıçürük qoz ləpəsidir.  

5756. Həyat mübarizəsində həmişə ağıl hiyləyə məğlub olub.  

5757. 7 fevral. Bəxtimi ancaq yaşadığım yaşa qədərini bilirəm yaşdan eləni də 

yaşayıb öyrənəcəyəm.  

5758. Hiylə bilməyən– həyatın ağır şələli piyada yolçusu. 

5759. Qətiyyən hiylə bacarmayan mən hiyləni tapa bilsəydim bir naşı, tamarzı 

kimi onu bağrıma basardım.  

5760. Hikmətli sözlər ruhu, musiqi qəlbi qidalandırır. Lakin maddi həyatın bir 

öynəlik yeməyin xərcini ödəməkdən məhrumdur.  

5761. O qədər ye ki, dərhal qaytarmayasan. 

5762. Ölüm hər yada düşəndə üstündən keçə bilməyi öyrənim deyə, idmançı 

kimi son günə qədər hündürlüyə tullanmağı məşq etmişəm.  

5763. 8 fevral. Bütün günu onunla oynadığım Gündüz adlı anam mən körpəsini 

atıb gedir; yetim, sahibsiz uşaq kimı gecənin qoynuna sığınıb yatıram.  

5764. Bu dünyada bir kibrit dənəsi kimiyəm Sağlığımla onu yandırıb işığına 

yaşayıram. 

5765. Yalançı, yaltaq təriflərlə iş almadım, çörəkpulu qazanmadım. İnsan 

yaşayışının ən vacib, asan, hər yerdə kara gələn bu qazanc xidmətinə nifrət 

etmişəm.  

5766. Qışınkı istidir, yayınkı sərin. Gəl ki qocaların nə qışa dözümü var, nə də 

yaya taqəti. 

5767. Bəşəriyyət tarixində azadlığı əfsanə, yoxluq sanıramsa da, qəlbimiz azad 

arzular bolluğunda böğulur.  

5768. Eybəcər zamanə, quruluş, eybəcərlər məni şatirik şair-yazıçı etdi. Yaxşı 

bilirəm ki, büllur suyun içinə tüpürməzlər. 

5769. Mənim satirik, tənqidi şer və hekayələrim alçaqlara tüpürməyimdir. 

5770. Bütün dünyəvi, bəşəri pasları, paxırları yazmaqla güya bəşərin təmizliyi-

nə çalışıram. 

5771. Zaman-zaman milyardlarla insanların pisliyindən paxır bağlamış əlacsız 

bəşəriyyət. 
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5772. 11 fevral.  Zülmətli gecə– gecənin lallığı, karlığı, korluğu. 

5773. Axırət evi tikmək arzusuyla tikilən ev, bu dünya üçün ucaldılmış əzəmətli 

saray. 

5774. Əcaib hallar – Dəvənin keçi əmməsi, oğlağın it, küçüyün inək əmməsi o 

anlama gəlir ki, tamah, qarın heyvanları da insan cildinə salıb şeytanlaşdırıb. 

5775. Bir, iki … səbəbin bir nəticəsi var. Səbəbdən səbəblər isə sonsuzluğa 

qədər uzanır. 

5776. Elmi ağlıma böyüdücü, yaxınlaşdırıcı, aydınlaşdırıcı bir eynək kimi 

taxıram. 

5777. Fəlsəfi qanunlarla dünyanın, bəşəriyyətin, dövlətlərin qaydasız 

gedişatlarını təbii qəbul etdiyimdən nikbinliyimi, dözümlülüyümü qoruyub 

saxlayıram.  

5778. Dünya qırğınlarının, müharibələrinin indiki və tarixən olacaq halına, 

labüdlüyünə keçmiş on minillərin gözüylə baxıram. 

5779. Bəşəriyyət ən çox da öz insafsızlığının qurbanı olub və qurbanlığıdır.  

5780. Dünya qarışıqları, həyat mürəkkəbliyi, çatışmazlıqları içində ilməsi 

qaçmış, xam naxışlarla naşı əlində səliqəsiz toxunmus bir adamam.  

5781. Düzlük, vicdan tərəzimin məhək daşıdır. 

5782. Yoxluğun yoxluğuna dözdüyüm qədər də, varın yoxluğuna dözmüşəm  

5783. 16 fevral. Bəxt dedi: Ağıl, hiylə, fırıldaq, tamah, sırtıqlıq mənim bəxtimə 

düşən yaradıcılığımdır.  

5784. Ay xeyirxahlar, nadanlara, əlkəsənlərə etdiyiniz yaxşılıqlar başınıza 

dəysin, burnunuzdan gəlsin! 

5785. Tarixin yaddaşına yazılanlar silinməzdir. 

5786. Həqiqətlər tarixin sinaqlarından çıxa bilmış əlillərdir. 

5787. Yersiz qürur adamı şikəst edir. 

5788. Vaxtında əyilməyən bel peşmançılıq gətirir. 

5789. Qəhrəmanlar özləri üçün doğulmurlar. Onlar Vətən, millət üçün doğu-

lanlardır. 

5790. Müdrikləri döyüşə yollamazlar. Onların ölümü elin ölümüdür. 

5791. Xalqın gücü hökmdarların zəifliyindən sınır. 

5792. Dövlət dili hansı millətə məxsusdursa, o millət güclüdür. 

5793. Şüura həkk olan hər şey silinməzdir. 

5794. Güc boyun əyməyi bacarmır. 

5795. Zəiflər qoltuqlara sığınarlar. 
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5796. Dövlət güclə qüdrətlənir, hiyləylə məğlub olur. 

5797. Düşmən dövlətin içindədir. 

5798. Saray əyanlarının əqidələri “mumdan hazırlanıb”. Tamahları daşı dəlir. 

5799. Xəyanət oxunun məsafəsi qısadır. Çünki geri qayıtması var. 

5800. Çürük nərdivanla zülmün zirvəsini aşmaq olmaz. 

5801. Cəmiyyət daim parçalanmağa meyillidir. 

5802. Hökmdarsız xalqın taleyi qanla yazılır. 

5803. Düşmənə əyilən bel qozbel qalar. 

5804. Güclü olub məğlub olanlar bağışlanmır. 

5805. Güc, bəxt hər şey deməkdir. 

5806. Gücü güc ilə, hiyləni hiylə ilə dəf edərlər. 

5807. Qələbəyə xidmət edən hər alçaqlıq, əskiklik alqışa layiqdir. 

5808. Məğlubiyyətə aparan haqq, ədalət, düzlük, halallıq iblisin dilidir, 

əməlidir. 

5809. Yaşamaq istəyirsənsə ağıla, gücə, hiyləyə sığın. 

5810. Hiyləyə sığınanların yeri, gücə, həqiqətə sığınanlardan uzunömürlü olar. 

5811. Dovlətlər, azadlıqlar qan üstündə qurulub. 

5812. Milli ruh – millətçiliyin özəyidir, mayasıdır, nüvəsidir. 

5813. Milli ruh – mənəviyyatın gövhəridir. 

5814. Hər şey vərdişdir, vərdişdən kənar şey yoxdur.  

5815. Hadisələrin ən gərgin, əzablı yeri yadda qalan olur.  

5816. 25 fevral. Zəif, kasıb adamlar qumluqda yoxa çıxan sısqa sudur. Güclülər 

isə qumluq səhranı yuyub özünə yol açan gur çaydır. 

5817. Ağıl, güc, bəxt, hiylə bir-birinə yarayan (bağlanan) zəncir halqalardır. 

5818. Mən əqidəmin qınıyam. 

5819. Hər Türkün içində közərməkdə olan bir Türk yanğısı var.  

5820. Haqq, ədalət, düzlük, halallıq mənim mübarizə məcəlləmdir. 

5821. Vicdanım ömrümün qanun məcəlləsidir. 

5822. Mübahisələrdən, mübarizələrdən əvvəl əlimi haqq adlı qılınca əl atıram. 

5823. Haqq adlı silahım olmadan döyüşə girmirəm. 

5824. Güclü haqsızın qarşısında haqq qılıncım kəsərsiz olsa da, inamımı ondan 

üzməmişəm. 

5825. Haqq adlı ağ bayraq qarşısında həmişə təslim olmuşam. 
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5826. 6 mart. Rus tarixçisi T.Y.Burmistrova görə, rusların 60 faizinin 

damarında Türk qanı axır. Əli Vəlioğlu: “Rus dövlətçiliyinin özlərinə məxsus 40 

faiz qanı, Türklərə qarşı düşmənçiliyinin qaynar həddi 100 dərəcədən artıqdır”.  

5827. Kölgələr axşamların qarşısında baş əyir, cavanlıq qocalığın əsəri 

gəlməmiş onun səcdəsində əyilib yolunu açıq saxlayır. 

5828. Gəncliyimizi cavan ömrümüzün başına fırlatdıq. İndi də qalan ömrümüzü 

qocalığın başına fırladırıq. 

5829. Tərif iblisin dili, yalan şeytanın əməli. 

5830. Qocalıq – sahilsiz fikir, xiffət, qəm dəryası. 

5831. 14 mart. Fırtınalar dənizin, okeanların zəhərli dilidir. 

5832. Dalğalar dənizin sahili öpən dodaqları, ləpələr sahilə əsən mehidir. 

5833. Hiss qəlbi bürüyən qara duman; qəzəb– ürəkdə çat verən şimşək izləri. 

5834. Kədər – xoşbəxtliyin çoküntü halı. 

5835. Xoşbəxt olmayan bədbəxtlik dənizinin peşəkar üzgüçüsüdür. 

5836. Haqsızlığa göz yuman– haqsızın doğmaca böyük qardaşı. 

5837. Haqsızlığa “haqq” qazandıran, haqsızın iblis əqidəli atasıdır. 

5838. Bədbəxt – kədər dənizinin peşəkar üzgüçüsü.  

5839. Şerdə, şüarda yaşayır vətən, 

             Dərdi bizim olur, sahibi düşmən.  

5840. Oturaq düşmüş qoca başına gələn işləri, yaxşılıqlarını, qohum, tay-

tuşlarını fikrindən keçirir, giley-güzar tabağında əfsiyib saf-çürük edir. Yaxşı 

bildiklərinin 99 faizinin çürük, yararsız, artıq-urtuğa çıxdığını görür.  

5841. Körpə iməkləmək üçün əlini yerə, qoca yerimək üçün belini əlinə dayaq 

verir. 

5842. 27 mart. Siyasiləşdirilən hər şey – onun bakirəliyinin pozulması. 

5843. Türk dünyasının fatehlik tarixi onu böyük ixtiralardan, məqsədlərdən, 

gələcək inkişaflardan saxladı. 

5844. Yersiz and içmələr – yalanını yuyub suda durulamaq cəhdi. 

5845. Oğruların, yaltaqların ibtidai məktəbləri olmasa da, akademiyaları var. 

5846. 28 mart. Zəiflər qumluqda batan (itən) sısqa bulaq suyudur. Güclülər 

qumluqda özünə yol açan gür seldir. 

5847. Keyf-əhvalım mənim dünyamın çəki tərəzisi, acısını-şirinini təyin edən 

sınaq aparatımdır. 
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5848. Mən həyatı, dünyanı özüm bilib bütün varlığımla dəlicəsinə vurğunu ol-

dum. Onlar isə dəli sevgimə dönük çıxıb ən ağrılı xəstəliklərlə məni mükafat-

landırdılar. Lənət onların səxavətliyinə, dönüklüyünə, əziz mükafatlarına. 

5849. 29 mart. Kimisi yeyir yaşamaq üçün, kimisi yaşayır yemək üçün, mən də 

yaşamışam, yaşayıram dərman-iynələr qəbul etmək üçün. 

5850. 5 aprel. Sevinc qəlbdə doğan günəş, gülüş üzdə bərq vuran şüadır. 

5851. “Azərbaycanlıların sonrakı ağlı”, ermənilərin əvvəlki kələyi, alçaqlığı, 

sonrakı peşmançılığı.  

5852. Gənclərin, millətin vətənə vurğunluğu dövlətin ədalətliliyindən, Vətənin 

uğurlu qələbələrindən qanadlanır. 

5853. Ağrılarım canımı bürüdükdə əzalarımdan onlara ziyafət verirəm. 

5854. 17 aprel. Qanmazların yaddaşlarında yaxşılıqlar sabun köpüyünə dönür. 

5855. Bəxtəvərlərin hər iki çiyninə qonmuş mələklər onlara bəxt-taledən 

naxışlar salır. Bədbəxtlərin çiyinlərində oturan iblis-şeytan isə onların bəxtlərinə 

açılmaz düyünlər vurur.  

5856. 30 aprel. Zərurət – mütləqin doğuşu. 

5857. Zaman axınında itən gəncliyimizi qocalıqda xəyalən darayıb əlçimləsək 

də, əlimiz həmişə boşda qalır.  

5858. 3 may. Mən dünyadan küsməzdim, dünya məni küsdürməsəydi.  

5859. Duman – buludun başından sürüşüb düşmüş tül örpəyi. 

5860. Duman – buludların buxarı. 

5861. 76 ildə, hələ indi-indi görürəm ki, harda, kimlərə başı qarışan ölüm mənə 

doğru çox sürətlə şığıyır. Mənə tez çatmasın deyə, qoca yerişimlə ona doğru 

ayaqlarımı qəsdən sürüyürəm. 

5862. 4 may. Ə. Biruni: “Varlığı tanıdacaq daha mühim bir şey yoxdur”. 

             Əli Vəlioğlu: Varlığı tanıdan daha mühim sey onun görünüşü, külli-kainat 

varlığının şahidliyidir.  

5863. Allahı tanıdan mühim sübut külli-kainatın özüdür. Külli-kainat Allah 

varlığını təsdiq edən pasportdur.  

5864. İnsan qəlbi böhtan, şər, haqsızlıq ocağı üstündə damla-damla əriyib 

cızıldayan quyruqdur. 

5865. Tariyel Azərtürk: “Bizdə yaxşı söz çıxaranın gözü çıxar”. 

5866. Tarix – zaman ölçüdə, dünya böyüklükdə, bəşəri yaşda əbədi xəzinə. 

5867. Ömür gödəlir, yaş uzanır. 

5868. Vaxtı, ölçüsü bilinməyən Anların əbədi zaman varlığı. 
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5869. 8 may. Allahlardan od oğurlayan Prometey Qaf dağına zəncirləndi. “Mə-

nim mənalı dünyam” kitabımdakı işıqlı hikmətləri Tanrıdan oğurladığımdan, 

məni də əzablar zirvəsində poliartrit şəklində qayaya döndərdi. 

5870. Məşəqqətli ağrılar, əzablar mənə dirigözlu Cəhənnəmin ortasını göstərib 

ulatmaq istəyir. Mən də o xəstəhallılarla məzələnib yandıqlıq verirəm.  

5871. Dünya hikmətlərlə dolu sonsuz okeandır. Bəşəri hikmət sahibləri sonsuz 

okean sahilindən topladığı mirvarilərin cəmi bir faizdir.  

5872. Tamahın, nəfsin gözündə dünya onları doyura bilməyən var-dövlət, 

ərzaq xəzinəsidir. 

5873. Səxavətdə də, əxlaqda da – hər şeydə ifrata varmaq böyük günahdır. 

5874. Arzu insanı göyə uçuran qanad, həyata bağlayan zəncirdir. 

5875. 9 may. Alman professoru Fritz Neumark: “Siz türklər, gerçək kimliyinizə 

döndüyünüz zaman Avropanın rifahı və mədəniyyəti yıxılar.” Əli Vəlioğlu: 

“Çörəkitirən avropalılar, Türklər sizlərə 300-500 il sahiblik etdi, sizlərə 

mədəniyyət, əxlaq, incəsənət, memarlıq öyrədib ucaltdı.”  

5876. Nə vaxt ki güclü olmuşuq nazımızı çəkiblər, elə ki zəif olduq nazlarını 

çəkən olduq.  

5877. Sağlamlığım – xəstəliklərimin, ağrılarımın çöküntüsü. 

5878. Canım – çeşidli ağrılarımın qalereyası. 

5879. Həqiqət – gecə quşu. 

5880. Həqiqət – sınıq körpü. 

5881. Adamların özünə, içinə baxan gözləri yoxgur. 

5882. Əqidələr rəndə kimidir; kimisi yaxşılıqdan özünü adamlara tərəf fərəhlə, 

kimisi adamları həyasızcasına özünə tərəf yonur. 

5883. Bütün dünya xalqlarının folklor və musiqisi qarşısında baş əyirəm. 

5884. 6 iyun. Torpaq lazımlını dirildir, lazımsızı çürüdür. 

5885. Qocalıq – ömrün doğanağı. 

5886. Hadisələr köhnəlir, yaddan çıxır, sözlər köhnəlmir. 

5887. Sirr söz sısqa su kimidir. İllərin, əsrlərin dərinliyindən, qaranlığından sızıb 

üzə çıxır. 

5888. Canım hisslərimin hörüyündədir. 

5889. Künc, bucaq – artıq, lazımsız, işlək ev əşyalarının sürgün yeri. 

5890. 9 iyun. Yaxşılığa namərdlik, namərdlərin işidir, namərdliyə namərdlik, 

mərd kişinin işidir. 

5891. Namərdlərə yaxşılıq yazıq, qorxaq kişilərin işidir. 
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5892. 20 iyun. Pozğun kommunizm – Cənnət əfsanəvi nağılıyla insanları 

tamahlandırıb yolundan azdıran xəyalda gözəl, “vəddə” yalançı bacılar.  

5893. Milli ruhumla, varlığımla – Vətən orbitində dövr edən canlı qəlpəyəm.  

5894. Milli ruh, milli vicdan – milli sağlamlığımın çiçək yazısı. 

5895. Azərbaycan dünya siyasət aləmində mandatını itirmiş dövlətdir. 

5896. Ağıllı pulsuz nökər oldu, ağılsız pullu nökər saxladı. 

5897. Böhtan – zəhərli ilan.  

5898. Acı söz qığılcımın tayıdır. Hər iki tərəf uda bilə. 

5899. Milli vicdan – millətin şöhrət tacı. 

5900. Vicdan – haqqın, ədalətin, halallığın əmanət sandığı. 

5901. A.Çexov: “Bir milləti gözdən salmaq üçün onun müəllimini gözdən 

salmaq kifayətdir”. Ə Vəlioğlu: -Bir millətin mənəvi, maddi varlığına sahib olmaq 

üçün onun milliliyinə - 60 il tam qadağalar kifayətdir.  

5902. Köhnəliyin ölmək qorxusu, yeniliyin qəlmək qorxusu. 

5903. Diktator, despot hökmdarların doğuluşu milli fəlakət; ölümü xalqın 

bayramı olur. 

5904. Tərləmək – iç buxarımız. 

5905. 22 iyun. Qeybət – paxıllığın acı dili, giley – həqiqətin yanıqlı deyingənliyi. 

5906. Mənim bütün yaradıcılığım, bütün yazılarım – haqqın, ədalətin, 

halallığın, düzlüyün, vicdanın, əxlaqın, insanlığın, azadlığın susmayan, çevik, 

qahmar dili, danışığıdır.  

5907. 28 iyun. Xəstəlik – ömrün qızıl tacı sağlamlığın; qocalıq– ömrün qızıl tacı 

cavanlığın qapı dilənçiləri. 

5908. “Yalan ayaq tutar yeriməz” deyənlər; zəiflərin, kimsəsizlərin doğrusu da 

ayaq tutub yerimədi. İmperiyalar, şahlar, krallar, vəzifəlilər əzəldən düzlük adlı 

ayaqsız doğulsalar da, yalan adlı ayaqlarıyla rəqs, yallı, balet oynayan oldular.  

5909. 2 iyul. Xalq, ordu dağıda bilmədiyi dövləti, poza bilmədiyi milli əxlaqı 

gəda hökmdarlar asanlıqla məhv edə, poza bilirlər.  

5910. Bəşəri haqsızlıqlardan, faciələrdən yaslı görünməyim deyə, qara çarşaflı 

nikbinliyimlə yas saxlayıram (Ç Çaplinlə xəyalı söhbətim). 

5911. 5 iyul. Mən günəşə Allahın nuru, suya şəffaflığı, təmizliyi; torpağa 

bərəkəti, havaya nəfəsi deyirəm. 

5912. 10 iyul. Razı olduq-olmadıq, həqiqət budur ki, millilikdə əzilmiş millətik. 
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5913. Quyruq közdə əridiyi kimi biz türklər də ərəb-islam zülmündə, fars-rus 

imperiyaları tiyanında əridiyimizdən milli ruhumuzdan, milli mənliyimizdən 

azdırılmış, azmış millətik.  

5914. Bəşər – sonsuz zaman axınında dərd yüklü yolçusu. 

5915. Bütün fanatik dindarları; milləti, vətəni, dili dinə satan kütləvi 

“mömünləri” Vətənin, millətin düşmənləri hesab edirəm. 

5916. Safruh (Elman Ağaoğlu): “...İndi mən də “əski” türk sözlərinin soyxalarını 

qabağıma sərib, onların üzərində ağlamaq istəyirəm”. Safruh, Əli Vəlioğlu döyə-

nəkli dilimin yad protezini, əsrlərdən əsrlərə keçid edən köhnə, çürümüş nərdi-

van adlı əlifbaları, çoxçeşidli milli adlarımızı, imperiyalar tətəfindən güllələn-

miş– əskər şineli kimi əllərdə didim-didim olmuş Vətənimi, qəsd, zəbt edilmiş 

milli mənəvi dəyərlərimizi soyxa kimi qabağıma sərib illərlə ağlayıram, kirimi-

rəm.  

5917. Millət! … Diri ikən yaralı, ağlamalı ölülərini ağla! Səni qılıncdan keçirən 

ölülərə ağlama, ağlar günə qalarsan.  

5918. Qarabağ döyüşündə itirdiyimiz bölgələrin, rayonların ildönümünü 

keçirməyimiz, ermənilərin sevinc qələbəsi kimi gözümə soxulur.  

5919. Millətin dilimizə ərəbindir, farsındır deyə kütləvi hücumu, baltalanması; 

dilimin müqəddəsliyinə çamur atan fahişələrə dərin, qəzəbli nifrətim var.  

5920. Artıq mənim aləmimdə nə sevməli dil qaldı, nə sevməli millət. Sevgimin 

zirvəsində təkcə Vətən yaşayır. Onun da tabutuna ağlayan çox, yerdən götürəni 

yox. 

5921. Xatirələrim itə dönüb duyğularımı cırmaqlayır. 

5922. Dil, millət sevgisindən əli boşda qalan ruhum, Vətən sevgisi ilgəyində 

özünə intihar qəsdindədir. 

5923. Millətdə dil, millət sevgisi itəndən həyatda təklənmiş, sönmüş çırağam.  

5924. 11 iyul. Naxır sürüsüylə itib, Safruh da “ala dana” axtararaq soruşur: 

“Mən bilmək istəyirəm ki, Bakının yiyəsi kimdir?”  

5925. Mən də müdrik Safruhdan soruşuram: Ərəb islamı gələndən bütöv 

Azərbaycanın, 6-7 yerə şırıxlanan, ərəb-islam, fars, rus çəlləyində qovrulan o 

taylı- bu taylı Böyük Azərbaycanımın yiyəsi kimdir? 

5926. Lenini yamsılayıb deyirəm: Millət, Vətəni hərəkətə gətirən təkərləri, 

vintləri, mühərriki və yanacağıdır... Yazıq hər şeyini itirmiş Vətən!  

5927. Millət – hər kəs Vətənin gur işıq saçan lampasıdır. Lakin bu lampaların 

əzəldən simi qırılmışı, közərən olduğundan vətən, millət işıqlığa çıxa bilməyib. 
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5928. Mollalar – müsəlman aləminin işığını söndürüb qaranlıqda qoyan keçirici 

(rubilnik). 

5929. Düşünmək – insan ağacının meyvəsi. 

5930. Dərk etmək – şüurun yetişmiş məhsulu. 

5931. Ümumibəşər millətik. Millətin ümumibəşər sayına düşən payın 

mikroskop görüntüsü. 

5932. Elm, savad, ixtiralar qoy sənin çörəyin, suyun olsun – millət! 

5933. Millət yüz illər vuruşdu, qırıldı, məğlub oldu – qalib olammadı. 

5934. Millət həmişə döyüşüb, vuruşub, qırılıb, amma yenə məğlubiyyətdən 

bezməyib. 

5935. Dil sevgisini itirmiş millət, özünə sevgisini itirmiş millət. Dil-millət sarıdan 

təklənmiş, öyünə bilməyən, adı ağızlarında çeynənən, başı çiyninə əyilmiş 

sevgili Vətənim.  

5936. Ərəb-islam, rus, fars ögey-zalım imperiyaların döşündən bihuşedici qanı 

əmib sərxoş olduğumuzdan, anamız Vətənin şirin südünü haram bildik. 

5937. 16 iyul. Ümid yoxdursa, gözləmək yoxdursa – yoxluğun dincliyi. 

5938. Mənə elə gəlir ki, təbiət, həyat bəşəriyyət içində əriyir. 

5939. Xurafat – müsəlman dünyasını udan Bermud üçbucağı. 

5940. Atalar sözü: “Gen qaz, dərin qaz özün düşəcəksən”. Zülmə səslənirəm: – 

Güclü imperiyalar, xristian baxımlı tərəfkeş dövlətlər! Zəif, kiçik, İslam, türk 

dövlətlərinə qazdığınız quyular nə qədər dərin – gen olsa da, axırda özünüz 

düşəcəksiniz– əmin olin!  

5941. Onun haqqında illərlə deyilən təriflər – şər, böhtan şeytanların 

sözləridir. 

5942. Ad-san qazanmağın yolu – Vətən, millət adlı ağır yüklərin daşıyıcısı, 

əzabkeşi olmalı; haqq, ədalət azadlıq səngərinin vuruşan əsgəri olmalıdır. 

5943. Filosoflardan, hikmətlərdən gözümə düşən işıq məni öz kölgəmdən 

qoruyur, qaranlığıma işiq salır. 

5944. Filosoflar həyatın, varlığın ayrı-ayrı bağli qapılarının açarlarıdır.  

5945. Millət sevgim azalsa da, çiyinlərimin yükü birə on beş artıb. Əzabını 

çəkərəm, qoymaram bütün ağırlıqlar yaralı Vətənimin çiyinlərinə düşsün. 

5946. 19 iyul. Yazılarımda özümü müdriklərə oxşadıram. Güzgüyə gözüm 

sataşanda özümdə heç nə görmürəm. 

5947. Ömür uzunluğu – 90 il; nə qədər uzun olur-olsun, ölüm arşınıyla 

uzunluğu bir an qədərdir. 
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5948. 21 iyul. Başınıza dönüm, nəvələrim! Yanımızdan köçüb getdiniz, 

uşaqlığımı da, sevincimi də özünüzlə apardınız. 

5949. Keçmişi, şərəfi 100 illərlə içində qalıb çürümüş Türk dünyası! 

5950. Dünyalıqdan bölgələrə, muxtariyyətlərə, yad respublikalara parçalanmış 

Türk qırım-qırtası.  

5951. Türk dünyasının parçalanmış xəritələri deyil, öz bütöv xəritəsi 

çəkilməlidir. 

5952. Azmışların, özgələşən, özgələşməyə meyillilərin ağzının üstündən dövlət 

yumruğu endirilməlidir; ya da belənçiləri xalqın şişinə taxılmalıdır ki, hər kəs 

milli kimliyini bilsin, Vətənin nizamı, Vətənə sevgi pozulmasın. 

5953. Özgələşdiyindən zatını, kimliyini bilməyən qatır! – Bəs niyə eşşək yox, 

qatır?!... 

5954. Mən bütün dinlərin üz və astarından elə qorxmuşam ki, bundan sonra 

minlərlə din yaransa belə, heç birinə qul olub kölgəsinə sığınmaram. 

5955. Heç bir din millətimin başı üzərində qalxan olmadı ki, üstümüzə enən 

qılınclardan qorunaq. Əksinə, İslam qılıncıyla ərəb, fars; islamçı olduğumuzdan 

erməni, rus, ingilis, fransız – bütün xristianların qılıncına hədəf olduq. 

5956. Dünya xalqlarının millətçiliyi qarşısında qatı, şərəfli millətçiliyimlə fəxr 

edirəm. Mənə qoşulmaq istəyənlərə gözüm üstdə yerləri var. 

5957. Doğma türk dilinə dalını çevirib ərəb, fars döşündən qan əmənlərə 

mənim xəyalı fərdi cəza üsulum: “Oğlaq anasını əmməsin deyə, sahibi keçinin 

əmcəyinə islanmış qığ sürtər, oğlağın da ağzına gəm vurardı (çubuqdan cilov). 

Bu üsulu bütün yad əmcəklərə tətbiq edərdim. Ondan sonra görüm kim belə 

əmcəyin həvəskarı olur. 

5958. Ey Türk!... Bayrağındakı deyimlərə (rəmzlərə) – islamlaş, müasirləş, 

avropalaş, qərbləş, qloballaş. Neçə yerə bölünəcəksiniz?!... Bir əldə iki qarpız 

tutmazlar. Ey Türk! Azdırıcı çağırışlara inanma! Sənin inam, işıqlı yolun 

bunlardır: azadlıq, Türkləşmək, milliləşmək, birləşmək! 

5959. Unutmayın ki, bütün pisliyin, alçaqlığın ülgüsü (planı) dünən hazırlanıb 

bu gün işə keçirilir: bu gün hazırlanan sabah işə keçiriləcək... Rahatsız olmayın, 

bunlardan qıtlıq çəkməyəcəksiniz. 

5960. Mənim kimi indi deməyə, yazmağa nə var ki? Hünər istər qılınc başının 

üstündə dayananda deyəsən, yazasan... Deyirəm böyük, müdrik, dahi Nizami 

başımızı kəsən fars sərkərdələrinin, İskəndərin şərəfinə, fars hökmdarlarının 

adına dastanlar bağlayanda, Türkün cahanşümül sərkərdələri niyə yada 
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düşmədi?! Gərək dahi Nizami Firdovsinin qəzəbinə, şər-böhtanına cavab olaraq 

Türk sərkərdələrinin şərəfinə “ATİLLANAMƏ”, “METE DASTANI”, “BÖYÜK 

XAQAN DASTANI” və s. yazıb Firdovsini susduraydı. Hanı bizdə o qeyrət?! 

5961. Vətənini, dilini, millətini yadların ayağının altına sərənləri, 

başkəsənlərimizə təriflər, dastanlar yazan şairləri xalq bağışlamamalıdır. Amma 

nə fayda?!... 

5962. Millət haqlı olaraq dilinə “Yamaq dil” deməyə başlayıb. Bir dilin ki 

dörddə üçü ərəb, fars, rus, ingilis, yunan, latın, Avropa sözləri; texnika, tibbi, 

kompüter, idman, iqtisadi, hərbi... sözləri, elm terminlər olsun. Bəlkə, millət var 

olandan lal yaranıb? Yoxsa, islamın zühurundan başımıza daş düşüb?! 

5963. Dilimizi öldürən bizlər, əvvəlcə millətimizi, sonra da Vətənimizi 

özümüzün ölümcül halına saldıq. 

5964. Dilini öldürüb, fars, ərəb dilini göylərə qaldıran mılli qeyrətsiz, şərəfsiz, 

kor hökmdarlarla və onlardan fərqlənməyən yaltaq, qorxaq, başıboş şairlərlə 

qarşı kinim, qəzəbim bir an da olsun susmayan döyüş silahımdır. 

5965. Milləti ayaqlar altına atan, sağalmaz dərdlərimizdən çixması mümkin 

olmayan, millət xainlərinin ünvanına dediyim bütün bu sözlərə görə məni 

doyunca söyəcəklər. Nə edim? Ya Vətəni, milləti, dilimi sevməməli, ya da 

sevdiyimdən söyüb, özüm də çoxlu söyüşlər qazanmalıyam.  

5966. 24 iyul. Gözəllik istilikdir. Bəşəriyyətdə cazibə qüvvəsidir. Gözəllik 

bəşəriyyət arasında – Yerdə günəş qəlpələri kimidir. Gözəllik baxışları cəzb edən 

şüa toplumudur. Çirkinlik soyuqluqdur. Adamlar arasında dəfedici qüvvədir. 

Çirkinlik sönmüş ocaq külü, baxışları donduran, canları üşüdən buzdur.  

5967. Hikmətdə “Atalar sözləri” mənim ibtidai sinfim olub. Dünya filosoflarının 

“Hikmət memarı” məktəbinin həmişəlik tələbəsiyəm. 

5968. Günlər alt köynəyimiz, illər kürkümüzdür. 

5969. Bu gecəni də belə yola verdim. Səhərə yaxın yatağıma təzəcə girmişdim 

ki, bir fikir: “Gündüzlər alt, təmiz, ütülü köynəklərimizdir. Diqqətli olaq ki, bir 

günlük köynəklərimizə ləkə düşməsin, ütüsü pozulmasın”. Ağrınmayıb, yerdən 

qalxıb bu deyimimi yazdım.  

5970. Halallıq, ağır, qazancsız əməyim, 40 illik ağır xəstəliklərim məni zamana 

adamlarının gözündən salıb, onlara güldürmək üçün; köhnə, nimdaş, dəyişəksiz 

HALAL bildiyi paltarı əynimə geydirib. Nə qədər pis, yamaqlı olsa, yenə də təmiz 

ağ paltardır. Mən bu paltarda özümü daha rahat, dinc hiss edirəm. 
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5971. “Mələməyənə süd yoxdur” – deyənlər! Lap əzəldən bizlərdə mələyənə 

də, yalvarana da, ağlayana da, dayısız, qanedici rüşvət vetməyənə də nəinki süd, 

heç ayran da vermirlər... Tamah dişinizi çəkin!  

5972. Elə ki fikirlərimin leysan yağışı başladı, qeydiyyata düşmək üçün 

Azərbaycanlılar kimi növbə gözləməyib basırıq yaradırlar. Novbəyə hövsələsi 

çatmayan fikirlər məndən küsüb əkilirlər. 

5973. Dəstə ilə üstümə gələn fikirlərimi qarşılamaq üçün yuxuma haram qatıb, 

qonaqlarımı sevinclə gözlədim. 

5974. Bizdə hara, nəyə, kimə əl qoysan, orada zibillər, cinayətlər dizə çıxır. 

5975. Toz çıxmayınca göz döyür. Söz gəldi ağızı deşib çıxır. Ağlına gələnı deyə 

bilmədin ürəyə düşüb zədələyir.  

5976. 25 iyun. Rus dövləti olmayıb. Türk-qıpçaq çölləriydi. Bu torpaqlar 5-6 

əsrdə tayfa knyazlıqları arasında gedən müharibələrdə zəiflədi, parçalandı– 

yerində Türk yamaqlı işğalçı Rus dövləti yarandı.  

5977. Parçalanmış, başıqapazlı 40 addan çox – 350 milyonluq türklərdən 200 

ildə heç birindən bir Atatürk çıxmadı. Gərək hər birindən 10-20 ildən bir 

Atatürklər yetişəydi – Budur Türk dünyasının qaranlığı. 

5978. Zalım, dardüşüncəli Türk hökmdarları düşmənlərinin sonuna çıxmaq-

dan, kəsərli qılınçlarıyla özlərini doğradılar, imperiyalardan köləliyə düşdülər, 

şərəfli Türkün qüdrətini, şahlıqlarını şərəfsiz qula-nökərçiliyə dəyişdilər. Ərəb, 

fars dilini türk dünyasının imperiyasına ucaltdılar, türk dilini zəlil etdilər! Özləri 

kimi milli ruhdan uzaq, düşmən təəssüblü, mədhiyyəçi şairlər ordusunun 

“fəthi”– ərəb-fars dilini dilimiz üzərində zəfər bayrağı kimi ucaltdılar. Bu 

bağışlanmaz halı özlərinin qələbəsu, şöhrəti bildilər.  

5979. Doğru – yalan onun altına qoyulan aminal. 

5980. Türk dünyasi qaranlıqdan çıxsın deyə, islam, rus, fars, ABŞ, Avropa 

xristian dövlətlərindən üzümüzə “doğan” günəşimizi qapamalıyıq. Türkləri 

qaranlıqdan işıqlığa çıxardan günəş öz içindən doğmalıdır! 

5981. Millət olaraq yadlar qarşısında özümüzü aciz kimi göstərdik. Yadları 

şərəfləndirmək irsi xəstəliyimiz, genetik yaddaşımızdır. 

5982. Müsəlmanlar özünün yazıq, üzüyola, zavallı davranışları xoşlarına gəldi-

yindən, ləzzət aldıqlarından – elə hesab edirlər ki, bütün bunları islam mərifəti, 

islam etikası, müsəlman əqidəsi, qanunu, Allah adamı olmaq bunları tələb edir. 

5983. Min illərlə türklərin zəfərli müharibələri sübut etdi ki, bu qanlı, amansız 

döyüşlər düşmənlərin birliyinə, güclənməsinə; türklərinsə parçalanmasına, 
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zəifləməsinə, imperiyalara kölə-qul olmasına, dillərinin süqutuna xidmət edən 

müharibələr imiş.  

5984. “Türk!” deyə-deyə ağladıqca kor ağlımıza, kor gözümüzə işıq gəlir. 

Səcdələrinə əyildiklərimizin şüalarının öləzidiyini görməkdəyik. 

5985. Türklərin keçmişi, şərəfi, zəfərləri özlərinin kəsərli qılınclarıyla yoxa çıxdı. 

5986. Qanmazlıqdan başkəsənləri, qaniçənləri, gözçıxaranları başımıza çıxart-

dıq. 

5987. Gücə, ağıla deyil; haqqa, ədalətə güvənənlərin boynu zorun qoltuğunda 

olar. 

5988. Haqq, ədalət zalım dövranda köləliyin qızıl halqaları (zənciri). 

5989. İndidən “peyğəmbərdir” deyib kəndiri boğazımıza salmayın. “Cücəni 

payızda sayarlar” – hamısını dişimizə vurub görmüşük. 

5990. 26 iyul. Min illərdir dilini ərəb-fars sözləriylə zibilləyib, İndi ayılıb zibilini 

təmizləyir, yenə də zibilləyir– türklər. 

5991. Ürəklər hər cür xılt məskənidir. 

5992. Havada oksigen, hidrogen, karbon, azot, ozon və sair qazlar olduğu kimi, 

insan qəlbi də alqış, dua xeyirli sözlərlə; söyüş, qarğış və sair zərərli xıltlarla 

doludur. 

5993. Bazar – satıcıların tərif, alıcıların söyüş, giley-güzar, söyüş-qarğış yeri. 

5994. Satıcı mal satır söyüş qazanır, alıcı pul verir söyüş-qarğış xərcləyir. 

5995. Sevdiyimdən içimi yandırıram, dağlayıram. Yandığımdan millətimi 

danlayıram, ağlayıram, tikansız söyürəm  

5996. Alverçilik bəzi adamı o qədər alçaldır ki, satılıb qabağında qalan artıq-

urtuğu, çürük-əziyi yetim-yesirə, kasıb-kusuba verməyib zibilliyə atmağı özünün 

fərasəti bilib rahatlanır. 

5997. İmperiyalar – kölə, müstəmləkə ölkələrin cəhənnəm ocağı. 

5998. Qarin toxluğu, bekarçılıq – şəhvəti artıran təsirli dərman. 

5999. Bekarçılıq – hər cür eybəcərliyin, cinayətin yelləndiyi yellənəcək. 

6000. Meşələr dağların nəqməkar dili. 

6001. Meşələr – küləyin orkestr aləti. 

6002. Zülmətli gecələr iç xiffətimdən qatı, tünd ola bilməz. 

6003. Bazarlarda meyvələri alıcılara kal-kal sırıyırlar. Meyvələrin dadı, cana 

faydası tam yetişməyindədir. Buna görə də bu faydasızlıqdan adamlar 

faydasızlaşıblar, cırlaşıblar, xəstəliklər artıb. 
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6004. Hər yaşın, hər peşənin, hər adamın, hər sənətin pozulmayan 

psixologiyası var. Şahın – dilənçinin, sağlamın – xəstənin, toxun – acın, hətta 

fahişənin də bir-birinə bənzəməyən psixologiyaları var. Hamıya bir gözlə 

baxmayın. Hər quşun öz dili, hər kəsin öz xasiyyəti. 

6005. Zor qarşısında hüquq şişdə qızardılan ətdir.  

6006. Hikmətli deyimlər hər gür alaq, tikanlı, adi sözlərdən əfsinib, 

tabaxlanmış, seçilib cilalanmış zərvari sözlər düzümüdür. 

6007. Niyə varlı, firavan yaşaya bilmədim?... Çünki haram səhraya gedən yolun 

üstündə sərt, keçilməz halallıq dağı qarşımı kəsmiş, dağ hər tərəfdən halallıqla 

minalanmışdı.  

6008. Elə bu solğun geyiminlə müəllimlik edirdin?! Nə edə bilərdim? Gözümü 

dikmişdim az gəlirli fəxr etdiyim halallığın ümidinə. 

6009. Əyilmək – fanatiklik gimnastikası. 

6010. Məzmun – forma onun xoruz qurbanlığı. 

6011. “Hər şey” dünya böyüklükdə elə boşluqdur ki, bütün varlıqları “hər şey” 

adıyla orada yerləşdirmək olur. 

6012. “Bəzi”, “bəzən”, “bəziləri” elə dar qapılı otaqdır ki, hər şey, hamı oraya 

yerləşə bilmir. 

6013. Yaxşılıq, gözəllik elə şeylərdi ki, dünyada hələ onlardan doyan 

olmayıbdır.  

6014. Pislik, iyrənclik hamını qovduğu kimi, hamı da onlardan qaçır. 

6015. Yalansız yaşamaq həyat kəndirindən yıxılıb şil-küt olmaq qədər çətindir. 

6016. Müəllimlər – sonradan əziz xatirələrə, şirin nağıllara, acı xəyallara, 

gileyə, gülüşə, lağa çevrilən müəllimlər.  

6017. Böhtanlar, şərlər içimizə axıdılan çirkli, lilli sular. 

6018. Meyvələri daddıqca günəşin bütün yay uzunu yanğılı öpüşlərindən 

sevgisinin ballanan sağ yanağında onun şirinliyini, doğmalığını; kölgədə qalıb 

solan sol üzündə isə günəşin dodaqlarının soyuqluğunu, ögeyliyini duyuram. 

6019. Millətin şairi, rəssamı, bəstəkarı olmaq istəyirsənsə, xalqdan uca, 

bəşəriyyətin olmaq istəyirsənsə, bəşəriyyətdən uca olmalısan. 

6020. Hökümətə sürtünən – ilanın qabığından çıxdığını nəzərinə gətirsin. 

6021. Poeziya, şer – musiqinin ağ (ağız) yavanlığı. 

             Musiqi – poeziyanın üzünə yaxılmış yağ-bal. 

6022. Söz dilimdə, qələm əlimdə döyüşdüyüm halda, bir əlimdə azadlıq 

bayrağı, o birində silah döyüşə atıla bilmirəm. 



286 

6023. Müəlliflərin lağa, tənqidə, satiraya tutduqları mənfi surətlər hər yerdə, 

hər zaman müsbət qəhrəmanlardan daha çox, gülərüzlə atalar sözü kimi 

köməyimizə yetir, danışığa gözəllik verir. 

6024. Dildə omonim (eyni) sözlər görünüşdə qarışıq mallar mağazası (dükanı).  

6025. Dildə sinonim (müxtəlif, fərqli) sözlər çoxluğu – dilin zənginliyi, fikir, 

duyğu, hisslərin incə, dəqiq, anlayışlı deyimi (ifadəsi). 

6026. Bəşəriyyətin günahı, cinayəti bəşəriyyətin özü boydadır. 

6027. 28 iyul. Mən və başqaları Azərbaycan – Türk dili deyəndə, yazanda 

qatıqla doşabın qarışıq rəngi xatirimdə canlanır. 

6028. Azərbaycan dili– ərəb, fars, rus, ingilis və digər qatışıq dillərin balası. 

6029. Azərbaycan dili – çoxanalı dil; nigahdan kənar doğulmuş şərikli dil. 

6030. Azərbaycan dili– ərəb, fars, rus, ingilis və digər dillərin şərikli – sahibsiz 

miras dili. 

6031. Azərbaycan dili – yad dillərin qarışığından xoşagələn, doğmalaşan dil. 

6032. Dil sarıdan çox protezlı ağzımız, bu qədər yad protezlərdən yaxşı ki, 

nəfəsimiz kəsilmir, ürəyimiz ağzımıza gəlmir. 

6033. Hava – 72 % hidrogen, 21 % oksigen, 5 % karbon və digər qazlardan 

ibarətdir. Yad qarışıqlı dilimizdə öz sözlərimiz 15-20 % təşkil edir. 

6034. 21% oksigenin varlığı bütün canlıların həyatını təmin edir Qarışıq 

dillərdən tam təmizlənsək 15%-li öz sözlərimizlə təzə dil açan körpənin gününə 

düşərik. 

6035. Azərbaycan-Türk dili deyəndə yetimlər evindən götürülmüş əsli 

bilinməyən uşağa oxşayıram. 

6036. Ayrılıqda Azərbaycan və ya Azərbaycan-Türk dilimiz deyəndə özümü 

yalınqat divara oxşadıram. 

6037. Mən və başqaları Azərbaycan-Türk dili deyəndə, yazanda ayaqları sapa 

dolaşmış toyuğun küçədə yerişi, küllükdə eşələnməyi nəzərimdə canlanır  

6038. Azərbaycan-Türk dili deyəndə, bilmirəm bu sözlərin hansı dazbaş, hansı 

parikdir.  

6039. Beynimə, dilimə vurulan düyünlərin dolaşığını aça, qıra bilmirəm. 

6040. Millətini soruşanda “müsəlmanam” deyir. Bu cavabdan dəqiqini bildim 

ki, ata-anasından xəbəri olmayan kimsələrin belindən, qarnından gələn bicin 

(zinanın) biridir. 

6041. Razıyam, yad dillər üzərində duruş gətirən dilimiz tamam uçurulsun. 

Yəqin bilirəm ki, dağıdılmış bu xarabalar altında millətim, minilliklərim yoxa 
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çıxacaq Gələn nəsillərin keçmişini görən gözləri kor olacaq– keçmişini itirən 

gələcəyinə kor gedəcək. 

6042. Dilim çox qibləli, millətim çox qibləli. Bu çoxqibləlik içində bəs Vətənimin 

qibləsi haradır?!... 

6043. Mənə dinsiz deməyin! ... Qibləm– vicdanım, dinim– tək Allahımdır! 

6044. Qınaq – yolundan azmış günahın, nöqsanın qazancı. 

6045. Qınaq – yolundan azmış günahı, nöqsanı yolundan saxlayan əyləc, onu 

nizamlayan sükan. Texnika diliylə desək – hərəkətlərini nizamlayan pult. 

6046. Cümlə – hərflərin, sözlərin yer düzümü. 

6047. Cümlə – sözlərin dirilməsi, sözlərin rəng çalarlığı, danışıq dili. 

6048. Şair-yazıçı – tərifdən qızınan, tənqidlərdən tüstülənən, tüstüsünə 

boğulan peşəkarlar. 

6049. Dünya, həyat tələbkar; insan dünyadan yarımaqda sərt, inadkar. 

6050. Səbəb – külli varlığın anası. 

6051. 3-4 sözü hörüb – “Türk dil-bilgi” kimi pəltək sözlər qayıran Türk “ustalığı, 

məharəti, fəhmi...” 

6052. Dilləriniz ölsün, ay mərdimazarlar, bəlkə, ağ günə çıxaq; qapılardan söz 

dilənçiliyindən yığışaq. 

6053. Millət çoxluqla, sürüylə tanınmır. Atalar deyib: “Bir olsun, pir olsun”. 

6054. Bir milyarddan çox kürəyi zəncirli müsəlman var, deyirsiniz. Hanı?! Kaş 

əllımilyonluq bizlər bir milyardlıq kürəyi zəncir yaralılardan qopub, Babək qılıncı, 

azadlıq, müstəqillik bayrağı əlimizdə minillik qisasımıza qalxaydıq. 

6055. Qərbin elm-texnika inkişafı Şərqin əlinə keçən kimi qərblilərin tənəzzülü 

başlayacaq, nəfəsləri kəsiləcək... İslamın doğuşuyla Türk dünyası iflic oldu. 

6056. Yerin Allahı deyilən zalım hökmdarlar xalqın “İstefa!”sında sürtündükcə, 

qavralandıqda qəlp pul olduqları üzə çıxır... Nikolaylar, çauşevskilər, qəddafilər 

kimi... 

6057. Müsəlman dünyasıdan qorxan xristian dünyası müsəlmanları əzir, qırır, 

dağıda-dağıda yenə islam dünyasından qorxur. 

6058. Kommunizmi behiştə tay bildik. Daha bilmədik ki, qıl körpüdən keçə 

bilməyən kommunizmin özü cəhənnəmlik olacaq. 

6059. Müsəlmançılıqda hər işin başında “bismillah!”; Mütləqə inamçıların hər 

kəlməbaşı “Atamız var olsun!” (peyğəmbər qəbul etdikləri Asif Ata nəzərdə 

tutulur). Bu oxşarlıqların nə fərqi var? – fanatikliyin start xətti. 
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6060. İslamda hər başlanğıcda – “…və ali-Məhəmməd”, Mütləqçilərdə hər 

başlanğıcda – “Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim, İnam Atanın – Asif 

Atanın ulu adına baş əyməklə başlayıram sözə!” Bax burda deyiblər: 

“Görməmişin oğlu oldu, dartdı şeyini qopartdı”. Məni bu dinə dəvət etdilər. 

Belə iyrənclikləri görüb imtina etdim... Nə fərqi var? Keçəl Həsən olsun, ya 

Həsən keçəl?!... Yoxsa, Həsən ağanın qohumudur?… Həsən ağanın 

qohumudursa, gəlsin çıxsın çiynimə... 

6061. Dərdləşmək – dərdlilərin natura bazarı, yəni mal dəyiş-düyüşü. Belə də 

demək olar – Qarışıq mallar alveri Və ya silələnmiş dərdli qəlblər bazarı. 

6062. 29 iyul. Bəşəriyyət – tale, həyat, din, azadlıq qurbanları. 

6063. “Dünya vecimə deyil” - deyənlərin, mən veclərinə baxdım. İçləri tər-

təmiz gül kimi idi. 

6064. Payız təbdən-təbə düşən kimi qocalıq da hər gün yeni ağrılarla üzləşir. 

Qorxudan çıxan qoca ağrıların keçici olduğunu biləndən, üzlü-həyasız qonağını 

ah-vayla qarşılayır, ah-vayla yola salır. 

6065. Sənə quzu kəsim, cavanlıq – qayaları muma döndərirsən. Yanasan 

qocalıq, mum da qarşında qayaya dönür. 

6066. Gözəl, ismətli qız bakirəliyinin pozulmasından qorxan kimi, o, da pis söz 

eşitməkdən, danışmaqdan, pis iş görməkdən qaçırdı. Qorxurdu ki, bu pisliklər 

onun insani bakirəliyini pozar – bu Sizif əzablı insan. 

6067. Əzablı ağrıların qorxusundan hər gün acı dərmanları anamın südü kimi 

içirəm. 

6068. Bəzən bütün günü, gecəni beynimdə dolaşan fikirləri yazmadıqda arı 

kimi sancıb mənə rahatlıq vermir.  

6069. Qonağı ev yiyəsindən çox, yurd yeri qovar. 

6070. Məni qalayçı bilən köhnə, paslı, əzik-üzük sözlər məndən gözəllik 

istəyirlər. Mən də onları cilalayıb çeşidli-cığallı deyimlər şəklinə salıram. 

6071. Dünya, adamlar, uşaqlıq-gənclik illərimə baxmayın. Əvvəlki kimi sizi sevə 

bilməyəcəyəm. Dünyanı da, bəşəriyyəti də dişimə vurmuşam. Lax yumurta 

imişlər. 

6072. Çoxsaylı milli adımıza girinc qaldığım kimi, soyadımda da özümü 

itirmişəm. Orta məktəbdə Əliyev, Universitetdə Həmzəyev, sonra 95 manat 

təmanna ilə “EV”-dən azad olub ƏLİZADƏ-ləşdim. Universitet diplomunda 

dəyişiklik əzabına qatlaşmayım deyə, Məşədi İbad Sənəmə razı olan kimi, 

Həmzəyev soyadını daşımağa razı oldum. 
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6073. Qocalıqda əlimdən bir iş gəlmədiyindən bütün günü uşaq kimi sözlərlə 

oynayıb nizama düzürəm, onlardan qiymətli deyim oyuncaqları düzəldirəm. 

6074. Ali məktəb haqda: Uşaqlar da meyvə toxumları kimidir. Bəzən yemiş, 

qarpız toxumunu acı bibər adıyla, bəzən acı bibər toxumunu yemuş, şamama 

adıyla əkirlər – əmək zaya gedir. 

6075. Həyat gərək adamın müəllimi ola. Dərs götürməyəni həyatın özü 

cəzalandırır. 

6076. 31 iyul. Qocalıq – gəncliyin qaynardan düşməsi, soyuyub qaymaqlaması. 

6077. Bütün gövhərlərdən bütləşmiş əzalarım sağlamlıq sapından qırılıb 

dağılmış muncuq dənələrinə bənzəyir. 

6078. Hər şeyin son həddi var. Dostluq da, sağlamlıq da təbiət hadisələri kimi 

bir haldan başqa hala keçir. 

6079. Güclülərin adamları düzlüyə itaət dəvəti. Bu, onların istismar siyasətidir. 

6080. Gənclərə üzün ömür, can sağlığı arzuları elə-belə adi sözlər kimi səslənir; 

qocalara can sağlığı arzuları onların ürəklərindən xəbər verir. 

6081. Talançıların, harınların halallıq “dərsi”. 

6082. Sağlamlıq görməyən canım xəstəliklərin sınaq laboratoriyasıdır. 

Sınaqdan çıxmış xəstəliklər təcrübə sahəsi kimi canımda becərilir. 

6083. Bəşəriyyət – milli rəngli bəşəriyyət. 

6084. İllərlə ağrılı, xəstə canla sağlamlıq tapmaq əfsanəvi xoşbəxtlikdir. 

6085. Uzun illərboyu xəstəliklərdən, ağrılardan bir anlığa qurtarmaq yenidən 

doğulmaq əlaməti kimi görünür. 

6086. Sağlamlıq – gülüş; ağrı, xəstəlik – iç ağısı. 

6087. Bəzi kasıb-kusub çörək qazanmaq, dolanışıq oğrusudur. Bəs milyonçular, 

milyarderlər?... 

6088. Millətin üzü bəzək, rüşvət əqidəli içi təzək. 

6089. Vicdan müasir adamlarda rüşvət, tamah ocağının üstündə qaynardan 

düşməyən qazana dönüb. 

6090. Şairlərin, yazıçıların dil bəlası. 

6091. Haqsızlıqlar, eybəcərliklər dillərdə söyüş, qarğış toxumu əkdi. 

6092. Ağrılar mənim qəm yoldaşlarımdır. Tez-tez onlara yas qururam. 

6093. Bəhanələr rəng tutmayır. 

6094. Təriflər – Adama yaraşıq verən və tez də solan söz medalları. 

6095. 29 avqust. Heç cür baş aça bilmirəm Azər-Türk, Azərbaycan-Türk dili 

bunların hansı hansının ayaması, hansı əsl addır? 
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6096. Millətin çoxadlılığı Azər-Türk, Azəri-Türk, Azərbaycan-Türk dili deyimləri, 

bilmirəm millətin zənginliyidir, fəxridir, yozsa nadanlıq, qorxaqlıq əlamətləri? 

Hər seydə səmtini itirmiş kompassız millət. 

6097. Milli yaranışdan qoşa adlılıq: imperiyalar, əlifbalar çoxluğu, qoşa adlar – 

Məmmədhüseyn, Məmmədbağır, Əhmədəli, Həzrətqulu..; çox soyadlilıq– “ov-

yev”, “zadə”, “soy”, “li”, “i”, “iski”; ...mixi, runi, alban, ərəb, latın, kiril əlifbalı; 

Azər-Türk, Azəri-Türk, Azərbaycan-Türk dil adlı torlarda çapalayan yazıq, 

ağıryüklü ağıldan dayaz canımız! 

6098. 1 sentyabr. Həyat-yaşamaq məcburiyyəti – adamlığın korlanması, itmə 

mərhələsi – əməldə-əqidədə adam halına enmə, alçalma ehtiyacı. 

6099. Dünən – sürət qanadlı; sabah – ağır addımlı fərqli zamanlar. 

6100. Avqustun 47 dərəcə istiliyini çölümüz qəbul edir, istisiylə içimizi 

qaynadıb tərini çıxardırıq. 

6101. “Dünya gözəl, can şirin” deyən babalar, hər ikisini tərəzinin gözlərinə 

qoydum. Şirin can yüzqat, gözəl dünyadan ağır gəldi.  

6102. 3 sentyabr. İstidə cazibə qüvvəsi var. Kürəyə qoyulan bankalardan 

anladım. Bəlkə bunun üçün çox-çox xəstəliklər istiliklə müalicə olunur? 

6103. Canımdakı Avqust istilərini qarşıdan gələn soyuq qış şaxtalarıyla 

soyudacağam. 

6104. Nəsillər gərək özünün məktəbi, tərbiyəçisi, anası olan millətdən yaran-

sın. Yoxsa ki min illər təlimçisi olan ərəb islamından, fars, rus imperiya inkubato-

rundan çıxmış çüçə olmaya. Yekəldi toyuq sürətində adam tipli kütlə sürüsü 

olacaq. 

6105. Lal xəstəliklər – ağrılar onun sızıldayan, zarıyan, kiriməz dili.  

6106. Millət yad sözlərlə dilini zibillətməməlidir, yad dilləri özünün çeşidli 

sözləri ilə zənginləşdirməlidir.  

6107. Millətsevər, Vətəncanlı, ədalətli hökmdar Allahın millətə, xalqa 

mərhəmətidir Zalım, qəddar, qaniçən hökmdar Allahın xalqa qəzəbidir. 

6108. 4 sentyabr. İnam təməli üzərində möhkəm qurulan insan ömrü, gəl ki 

ümid saplağından asılı yaşayır. 

6109. Taleyimin qovluq yazısı ilə yaşadığım illərin uyğunsuzluğunu anlayanda, 

yəqin etdim ki, burda şeytan xəyanətinin əliylə dəyişdirilmiş yazısını yaşayıram. 

6110. 40 ildə olduğu kimi acı dərmanları daha birbaşa içməyəcəyəm. Bundan 

belə can dərmanlarımı əzizliklə bir-uki dəfə öpüb nuş edəcəyəm. 
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6111. Qorxaq, yaltaq, satqın, oğrurluğu yüksək həddə çatdıran Stalin 

kommunizm-sosializm quruluşu yaradıcı istedadların ağızlarını qıfılladı, yaradıcı 

əlləri qandalladl sovet ədəbiyyatının, incəsənətinin kütləviliyini “çiçəkləndirdi”.  

6112. İlandan soruşdum: Səndən qorxulu, zəhərli nədir? 

             İlan: Acı, zəhəri dil. 

6113. BAŞ və DİL hekayəsi: Onun acı dili öz başını yedi. O, dilini qorxu sarğısıyla 

sarıyıb başını salamat saxladı. O, isə, dilini yaltaqlıq bülövüylə cilalayıb iti və 

parlaq saxladı. Bülövlənmiş cilalı dil sahibini həmişə, hər yerdə yuxarı başa 

keçirtdi. 

6114. Yaşamaq üçün hər günümü qurban verirəm. 

6115. Yaşadıqca qazancım da, itkim də günlər olur. 

6116. Şirin-əzabli qaşınma dedikdə, o da şirin-əzablı dünyamizin bir üzüdür. 

6117. Arxa bildiklərimiz kəndin qocalarını, yaşlılarını itirmişik, qabağımız boşda 

qalıb. 

6118. 15 sentyabr. Dünənimiz köhnəlib, bu günümüz sabahdan köhnədir. 

6119. Bax, bax, qoca! Dünyaya yaxşı-yaxşı doyunca bax! Gənc ikən baxa 

bilməmisən. 

6120. Hər gün ömrümü yaşamağa qurban vermişəm. 

6121. Yaşayıb günləri qazandım, elə itirdiyim də günlər oldu. 

6122. Uşaqlıqda ata-analı iki dayaqlı idim. Gəncliyimin ağırlığına dözə bilməyib 

gəlin gətirib sacayaqlı dayağa çevrildilər. 

6123. Övladlı – qol-qanadlı valideyn olduq. 

6124. 25 sentyabr. Üzr istəmək – acılığın şirin dadı, düşmənçiliyin dost üzü, 

qəzəbin-kinin bağli qapısının açarı. 

6125. 22 sentyabr. Vicdanın yoxluğu, vicdan ölüsə, hər pislik diridir. 

6126. 26 sentyabr. Əl çatan yerdən boş qayıtmır. 

6127. Günah və savab– əqidə, əxlaq tərəzisinin çəki daşları. 

6128. 6 oktyabr. Günəş kainatı, elm bəşəriyyəti işıqlandırır. 

6129. Qısqanclıq – vicdan yarası, ürək ağrısı. 

6130. Gözü qorxudulan millətin içi xofla doludur. 

6131. Şair dili – Vətənin, millətin dərdli dili. 

6132. Ağıl bicliyi sevmir, biclik ağlın dərin qatlarıdır. 

6133. Harınları, satqınları, eybəcərləri tək-tək tənqidə tutmaq lazım deyil. 

Əxlaqsız cəmiyyətin özünü top atəşinə tutmaq gərəkdir. 
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6134. Fikirlər beynimizin aramsız qaynar dumanıdır. Bu duman bədənimizi 

bürüyüb hisslərimizin fəaliyyətini təmin edir. 

6135. Fikirlər beynimizin fəaliyyət yağı və yanacağıdır. Bunlarsız beyin quruyub 

fəaliyyətdən düşərdi. 

6136. Beynimiz daim guraxımlı fikir bulağıdır.  

6137. Şairlərə, yazıcılara hökm, edam düşür. Şerlərinə, yazılarına nə hökm, nə 

də edam düşür; qadağalar düşür. Hakimdən sonra onlar azadlıq, bəraət qazanır. 

6138. Bu yaşa qədər həyata vurğunluğumun qarşısında dönə-dönə ölüb-

dirilmişəm. Gözlərim, canım öyrəşdiyindən ölümdən qorxmamışam, desəm də 

inanmayacaqsınız. Lakin qocalığın-xəstəliyin vahiməli əzabını çəkə-çəkə bundan 

belə yaşamağımdan dəhşət qorxuram. 

6139. Avamlıq – itaətlin kamil qulu. 

6140. Əzablı ağrılar, əzazil xəstəliklər canı donduran şaxtalı qışdır Canımızdakı 

sağlamlıq, həyat eşqi olmasa canımız buz bağlayardı. 

6141. 4 noyabr.  Bəxt – ömrün tapıntısı. 

6142. Bəxt yoxluğu – yarımcan ömür. 

6143. Bəxtsiz adam – ömrünün uçqunları altında qalmış ömür  

6144. Türk dünyası– ərəb alətiylə özünün qəbirqazanı. 

6145. Gözəlliyi bilinməyən, duyulmayan sənət bir şey deyildir. 

6146. Külli-kainat bir nizamlı hərəkətdə Lakin şıltaq fəsillər tez-tez 

cızıqlarından çıxdıqlarından iplərinə odun yığmalı deyil. 

6147. Məndən soruşmayın, niyə bir adama sözünü, tapşırığını 3, 4, 5 ... dəfə 

deyirsən? ... Çünki, naşı ovçu ovunu bir gülləyə vura bilmədikdə, məcburdu ki, 

arxasınca çoxlu güllələr yağdırsın. 

6148. Cavanlığımı, gücümü tapsaydım, düzün ortasında yaşlı qurbanlıq canımı 

başlarına yüz dəfə fırladıb yanlarında can verib yerimi ziyarətgaha çevirərdim. 

6149. 7 noyabr.  Xasiyyət yazı: fürsətli-fürsətsiz bu ölkənin adamları oğru, 

yalançı, aldadan; fürsət düşdü insafsız, vicdansız, talançı olurlar. 

6150. Millət ayılmasın, yatsın deyə yalanlarla, tərifli bəzəklərlə başını piyləyin 

Ayıltmaq istəyirsinizsə, acı-tikanlı həqiqətlərlə qırmanclayın. 

6151. 9 noyabr.  İnfarkt fikri canda tez-tez çalınan ölüm zəngidir. 

6152. İnfarktlı ürək ölümün canda qeydiyyata düşməsi. 

6153. Əməl, əqidə xasiyyətlərindən ağır yüklü millətimizin dərmansız 

bəlalarından silkinib çıxması üçün milli sayımız qədər, milyon ton ağırlıqda zəng 
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olsaydım, min hava gürültusuna bərabər milli ideyalarımı (proqramımı) 

qulaqlarına aramsız guruldayardım. 

6154. Uşağın sağlamlığı ana südüylə, millətin – ruhun sağlamlıqı ana diliylədi.  

6155. Tale – adamlara zəhmət adlı palanını, kimsələrə şöhrət adlı yəhərini 

bağlayıb həyatın, ömrün, dünyanın ağır- yüngül, acılı- şirinli dərdi-sərini ehtiyac 

qamçısıyla daşıtdıran tale. 

6156. Yazıq insan - bəxtəvər insan. 

6157. Tərbiyə elə bir yamaq, elə bir suvaqdır ki, kimə, necə yamasan, sıvasan 

da sökülən və töküləndir. Yüz naşı yüz ilə bu çətin işin öhdəsindən gələ bilməz. 

Çünki həyatın özünün xüsusi yamağı, xüsusi sıvağı var. 

6158. Dərdi-sər, xiffət-fikir bədən dolaşığı, sarmaşığı. 

6159. Parçalanmış dərdli Vətənimi düşündükcə ürəyimin yanğısı artır. 

Deməyin bu nə yanğı? Araz boyda çayı içib qurutsam da, təşnəm sönmür. 

6160. 11 noyabr.  Yadların, millətimizə qonaqpərvər, sadə, səxavətli, səbirli, 

xeyirxah, tolerant. Qızışdırıcı deyimlərin xeyirini yadlar görür, bizə dərd-sər 

gətirən tərifləri daşımağımız qalır. 

6161. Payın qiyməti çox bahadır. Onun qiyməti məhəbbətlə ölçülür. 

6162. Məhəbbət ölçülü payın qiymətini gədalar, nadanlar nə bilir. 

6163. Hörmətin dəyəri hörmətlə ölçülür. 

6164. -İblis, Şeytan haraya gedirsiniz? -Bəşəriyyətin üstümüzə atdığı 

yalanlarıdan, pisliklərdən, şər-böhtandan təmizlənmək üçün intihar etməyə 

gedirik. -Gedin, gedin... Guya ki, bəşəriyyət ölünüzdən əl çəkəcək? 

6165. 15 noyabr.  Bütün sevinclər bir dadda deyil. Hər birinin ayrı-ayrılıqda 

fərqli, xüsusi dadları var. 

6166. Sevinc isti və durudur. Qəlbin hərarətindən müəyyən bir zamanda əriyib 

buxarlanır... Kədər soyuqdur, qəlbi üşütdüyündən donub buz bağlayır.  

6167. İnsan əqidəsi yayda hazır oxdur – çəkilməsinə bənddir. 

6168. Din millətləri “yeyən” ən nəhəng dəzgahdır. 

6169. Fikir, xiffər adlı buludlara; xəyal, düşüncə adlı dumana bürünmüş dağam. 

6170. Azərbaycan: Vətən idim parça-parça bölündüm, 

                   Birləşməsəm, necə deyim Vətənəm?! 

                        Millət:Millət idik bölük-bölük bölündük, 

                   Birləşməsək, necə deyək millətik?! 

6171. Bütün vətən, milli bəlalarımızın başlanğıcı, köklü səbəbi, parçalanma-

ğımız, bölünməyimiz, birləşməməyimizdir. 
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6172. Dünyadan da ən ağır yük ölümdür.  Ömrüm boyu bu ağır yükü borcum 

kimi dincəlmədən daşıyıram. 

6173. Kədər, xiffətimi şirin xatirələrimlə ovuşdururam – massaj edirəm. 

6174. 19 noyabr.  Ömrün əvvəli şirin, axırı acıdır. 

6175. Zaman və Tarix – Əzəli-əbədi dünya yolunun qoşa yolçuları. 

Zaman – cümlə bəşəriyyətin vaxt ölçüsü.  

Zamanın doğum tarixi – mikro və külli-kainat varlıqların rüşeyim halı.  

Zaman – külli-yaranışın ölçü vahidi külli-kainatı doğan ana. Doğuşları ilə özü 

doğulan, doğuşlarilə varlığınının təsdiqi, doğuşlarilə tarixiləşən Zaman. Zaman – 

görünməyən, hiss edilməyən, hərəkətsiz, lakin saniyələrin milyardda biri qədər 

aramsız sürətli axınında səngiməyən Zaman axını. Bənzərsiz, xəyalən havaya tay 

qoşduğum, təsəvvür gözlüyündən küllü varlığın ruh anlamlı, şüura sığmayan 

şəkili. Başlanğıcı əzəl, sonu sonsuzluq – əbədi yolu sonsuz keçmişdən sonsuz 

gələcəyə axımlı – vaxt ölçülü Zaman. Zaman – tarix onun yaş kağızı. Tarixlərdə 

donub qalan Zaman... Hadisələrsiz Zaman heçliyi tarixiləşməmiş yoxluğu. 

Zaman – külli- varlıqlardan, hadisələrdən, Tarixlərdən doğan, yaşayan Zaman... 

Külli-varlığın əzəli-əbədi örtüyü Zaman… Tarixin yorğanı Zaman – Zamanın 

başaltısı (yastığı) tarix.  

6176. İnqilablarda, dövlət çevrilişlərində adətən igidlər, qabiliyyətlilər həlak 

olur, satqınlar, fırıldaqlar iş başına gəlirlər. 

6177. Əzilmiş, döyülmüş, həbsxanalarla qorxudulmuş millətin, yeni gənclərin 

keçid mərhələsində rolu.  

6178. Kökəlmə – əyləcsiz iştahın zilə qalxma həddi. 

6179. Bu 20-25 ildə gecə-dündüz “Vətən”, “millət” deyib bağıranların əlləri 

kresloya çatan kimi 360 dərəcə dəyişib, xalqla qoz-qoz oynadılar. 

6180. 20 noyabr.  Ağıl beynin fəaliyyətidir. 

6181. Ağıl beynin canıdır. 

6182. Kitab ağlın şamıdır (işığıdır). 

6183. Bədbinliyimin inad damarı tutdu, nikbinliyimi şərab kimi içirib keyfini 

qaldırıram. 

6184. Bədbinliyimi zəhərlənmiş gördükdə nikbinliyimi işə salıram. 

6185. Bədbinliyimin əlində aciz qaldıqda təcili olaraq nikbinlik palatama 

köçürürəm. 

6186. Nikbinliyim bədbinliyimin yüksək təzyiqini nizama salan şərabımdır. 

6187. Bədbinliyim nikbinliyimi yola verməyən, qanudduran can qonşularıdır. 
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6188. Bədbinliyimin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini görən nikbinliyim arsızlığı 

narkotik maddə kimi qəbul edir. 

6189. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nikbinliyimin söylədiyi yeddi bəndlik məsləhət 

nikbinliyimə yazdığı reseptdir. Hər kəs üçün yazılmış pulsuz peseptdən istifadə 

etmək çox yararlıdır. 

6190. Su əlın, üzün kirini təmizləyir, şirin söz qəlbi.  

6191. 21 noyabr.  Günlər ömrümüzü lazımsız zibillərlə qalaqlayır (yükləyir). 

Həyat sovurub çör-şöpdən təmizlyir. 

6192. Kürd Əli Şüud (1514 -…): “Kim 3 qızılbaş (türk) öldürsə, behiştə düşəcək” 

Minlərlə soyqırım nəticəsində cəsədi puç qiymətə satılan millətim. 

6193. Qatillər, canilər üçün bron saxlanılan behişt, Cənnət mükafatlı islam 
təlimatçıları... 
6194. Cəsədləri əfsanəvi – Behişt-Cənnət qiymətli xoşbəxt, bəxtəvər 
millətim... 
6195. Fitnə-yalanlarla, İslamın adı ilə fars prezidenti Xamaneyi: “İraq 

döyüşündə qəhrəmanlıq göstərən bu açarla Cənnətə düşəcək”,- deyə Türk 

döyüşçülərinin boynundan “Cənnət” açarını asır. 

6196. Qədir-qiymətsiz, müftə cənnət ordenini canları bahasına qazanmıs 
behişt-cənnət sakinlərı... 
6197. Qismət, bəxt balıq deyil ki, tilov atasan, quş deyil ki, tor qurasan, 
siçan da deyil ki, bir parça çörəyə gəlib tələyə düşsün. Onları axtarmaqla 
deyil, özləri gəlib adamını tapacaq. 
6198. 25 noyabr.  Siz qansanız sizin özünüzə dərd olar, qanmırsınızsa 
mənə, elə dərd olur. 
6199. Kiçik yaxından aydın; Azərbaycan içindən də, xaricdən də olduğu 
kimi görünür. 
6200. Sənin bəzəkli görünüşün hamıya xoş gəldiyindən aldanırlar. 
6201. Deyəsən, gözəlliyin o biri üzü aldadıcı olur. 
6202. Vətəni olmayıb heç yerdən vətən yaradanlar, qitə böyüklükdə 
Vətənini satıb itirənlər əl içi boyda torpağa sığınanlar, yerləşənlər... 
6203. Yaxşılıq yolunun uzunluğu ömrün bu başından o başına qədərdir. 
6204. Pisliyin atdığı daşlar yaxşılıq bostanımdan heç zaman əskik olmayıb. 
6205. Pisliklərin yaxşılıq bostanıma atdıqları daşları yığıb onun tərəfinə 
atmamışam. Nəzər duası kimi, bostanımın ortasında – açıq yerində 
qalaqlayıram. 
6206. Nəsihətlər, qınaqlar, qorxular, qanunlar adamları cızığında saxlayan, 
insanlığa bağlayan, ömür yollarını nizamlayan, bəşəriyyəti təmin edən 
yüksək əxlaqı dəyərlərdir. 
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6207. 60 il getdiyim yol izlərinin üstünə tən gələn eyni izim düşməyir. 
6208. Bekarçılığın gözündə günlərin uzunu qısa, qısası uzun; zəhmətli 
günlərin gözündə hər ikisi uzun görünür. 
6209. 26 noyabr.  Həqiqət yaysız oxdur. 
6210. Gücsüzün həqiqət sözü bumeranq kimi mənzilə çatmamış qayıdıb 
özünə dəyir. 
6211. Dövlətə tuşlanan həqiqətin tələbi, gileyi boyda ağır daş olub 
tələbkarın başına düşər. 
6212. Zəifin güclüdən haqqının tələbı böyük yumurta kimi öz başında 
partlayır. 
6213. Haqsızlıq qanunsuz, sorğu-sualsız kəsərli qılıncdır.  
6214. Allah bütün zəif canlıları güclülərə yem yaradıb. 
6215. Milli binamız özəlindən – bünövrəsindən əyri qurulub. 
6216. Tikanlı həqiqətdən it kimi qorxan güclülər həqiqəti it yalı edib itin 
ağzına atırlar.  
6217. Deyəsən “millət vəkillərinin”, məmurların kresloları qətran qarışıq 
qırdan hazırlanıb. 30-40 ilə yapışıqlı qaldıqları yerlərindən qopa bilmirlər. 
6218. Xalqa qanudduran zalımlar yerlərindən laxlayan kimi ilan dillərini işə 
salırlar. 
6219. Aydan şəngil (yelləncək) salıb, ekvator boyu qitələrin, ölkələrin 
üstündən yellənmək istərdim. 
6220. Unudulmuş qohumları işi düşəndə yada salırlar. 
6221. İnsan – istidən qaçıb kölgədə sərinləsə da, kölgəli adam axtarır ki, 
kölgəsində qızınsın.  
6222. Gözüm bədən üzvlərimin ağrı-acısına, xəstəliklərinə göz yaşı axıdan 
anadır. 
6223. İmperiyaların ipinə qəti odun yığmalı deyil. 
 -Bəs kimin ipinə odun yığmalıdır? 

 -Yazıqların, fağırların, yükgötürən müstəmləkələrin. 

6224. Məhəbbətimin gur işığından qamaşan gözlərim; pis, yaman, qədir-
bilməz, namərd adamları gördükdə gözlərimi acıbibər tozu kimi yandırır.  
6225. Qəlbim, məhəbbətimin öhdəsindən gələ bilmədiyindən namərdləri 
başıma çıxartmısan. 
6226. Vicdan hər şeydən əvvəl qəlbin haqq və ədalət tərəzisidir. 
6227. Senzura, qadağalar – haqq, ədalət deyən şairin, yazıçının ağzına 
yapışdırılan skoç. 
6228. Qorxum dilimin güdükçüsü, başımın qalxanıdır. Məni bütün 
bəlalarından sağ çıxarır. 
6229. Ağıza dad, gözə gözəllik yaraşır. 
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6230. Saniyə dedi: – Dəqiqə, saat, gün, il, əsrlər yüklü zamanı yedəyimə 
alıb qaranəfəs sonsuzluğa şütüyürəm. 
6231. Dünyada zəiflərin başına çıxmaq sosial ədalət prinsipinə əsaslanan 
uyğunluqdur. 
6232. Cin dəmirdən qorxar, haqq-ədalət, azadlıq hakimlərdən... 
6233. Bir xalq var, Vətənin şirinliyini, dadını çürüdüb. 
6234. 5 dekabr. Ömrümə düşən günlər mənim tale yazılarımdır. 
6235. Tarix zamanın danışan dili. 
6236. Qocalıq – gənclik sarayının yavaş-yavaş dağılması. 
6237. Seçkilər – xalq zəlzələsi. 
6238. Xəstəlik – canın dumanlı– çiskinli borana düşməsi. 
6239. Ömrümün günlər adlı tale kitabının hər gününün vərəqini 
oxuyuram.  
6240. 7 dekabr. Vətən, el dərdindən yanan günəşəm. 
 Hesab etməsinlər can çürüdürəm. 

 Alışan günəşəm, sönməz atəşəm. 

 Əriyən deyiləm, dərd əridirəm. 

6241. 15 dekabr. Əllərin ifadəsi: 
 Məhəbbətdən əllərin sığala çevrilməsi. 

 Sevincdən – əllərin “Şükür” duası. 

 Qorxudan – əllərin başa qalxan olması. 

 Nifrətdən – əllərin böğmaya çevrilməsi. 

 Qəzəbdən – əllərin yumruğa dönməsi. 

 Yarıtmazın – əllərin başına qapazı. 

 Mərdimazarlara– əllərin qurusun qarğışı. 

 Xeyirxahlıqdan – əllərin var olsun mükafatı. 

6242. Acıqdan – yumulmus barmaqlar arasından baş barmağın əxlaqsız 
işarəsi.  
6243. Əjdaha dövlətin Allahı olmaz. 
6244. Əqidəyə heç bir sədd yoxdur. 
6245. 17 dekabr. Gözəlliyin sərhəddi yoxdur. 
6246. Bəşərin varlığı haqqa möhtacdır. 
6247. 28 dekabr. Vətəni candan sevənlər adi illərdə sürgün, həbs olunur, 
güllələnirlər; müharibədə igidliklə vuruşub, Vətən qəhrəmanına çevrilirlər. 
6248. Vətənimin xarici, daxili qatil düşmənlərindən qisas ala bilmədim. 
Qəzəbimi, nifrətimi qisas mərmilərinə, bombalarına çevirib içimdə 
partladıb zərərsizləşdirirəm. 
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6249. Zülmətli gecəyarı yuxunun şirin vaxtında gözümə bir saniyəlik işıq 
parıtısı dəydi. Bir saniyəlik parıltıda həqiqətin rəngini gördüm.  
6250. Cəllad Stalinin qanlı zülmündən SSRİ xalqlarının mənəvi-əxlaqi 
dəyərləri ən azından iki yüz il geriyə atıldı. 
6251. Qohumlara, adamlara olan hədsiz məhəbbətimdən, onlar məni 
avam, fağır, xay, üzüyola buyruqçu kimi tanıyıblar. Məcnunlar, Fərhadlar öz 
məhəbbətlərinin qurbanları olmadılarmı?  
6252. 30 dekabr. Millətə yalan deməyin, yalan satmağın vaxt uzunluğu bir 
il də ola bilər, 10 il də, 25 il də, 100 il də. 
6253. Qızım, sənin tarixçilər haqqında dediyin həqiqət sözünü kitabıma 
yazdım: “Mən tarixçilərə inanmıram. Tarix kimin əlinə keçib, saxtalaşdırıb”. 
6254. Cavanlıq işıqdır, gözəllikdir; qocalıq soyuqluq, qaranlıqdır. 
 

2017 
 

6255. 5 yanvar. Yaltaqların, nadanların dilində təriflənən, alqışlanan 
adamlar utanmaq əvəzinə yalanlardan şişirlər. 
6256. Tənbəlin bir işi olmasa da, dindirsən deyəcək: 40 dərdi-sərim var. 
6257. O dünyanın Cənnət-Cəhənnəm mükafat-cəza evləri yoxdur. Amma 
istərdim ki, yaxşılıqdan rəhmət qazananlar həmin anlarda bir neçə saatlıq 
özlərini Cənnətdə, lənət qazananlar isə iki gün Cəhənnəmdə yansınlar. 
6258. 15 yanvar. Hörmətim, yaxşılıqlarım qar üstündə izlərimdir. 
Yaxşılığımın əvəzi pisliklər isə qəlbimdə izi qalmış çapıqlardı. 
6259. Yaddaşımdakılar silinməsin deyə təkrarçılığa möhtacam. 
6260. Yaxşılıqlar qar üstündə iz olduğundan, mənə edilən yaxşılıqlar 
yaddaşımdan silinməsin deyə, özlərinə, başqalarına tez-tez söyləyib 
yaddaşımda təzələyirəm. 
6261. Pislikləri hər vaxt söyləyirsiniz Yaxşılıqları da tez-tez söyləyin ki, 
hayıfdır itməsin. 
6262. Yaxşılıqlar: – Kül olsun başımıza, bir pislik qədər də yaddaşlarda 
qeydiyyata düşə bilmədiz. 
6263. 16 yanvar. Partiyalar bütün ölkələrdə nəhəng dövlət ağacı 
budaqlarında sürü halda ömürlük yuva quran və meyvələrini sürü halda 
dimdikləyən quşlar sürüsüdür. 
6264. Bir din tədqiqatçısının hesablamasından: Ərəb əlifbası ilə yazılmış 
“QURAN”da müəyyən işarələrindən başqa, 323671 hərf olduğu halda, təkcə 
Nöqtələrin sayı bir milyon on beş min otuzdur – (1.015030).  
6265. Azərbaycan dünyamıza tamamilə yad olan minillik bu torda 
millətimin ilişib qaldığını görürəm. 
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6266. 20 yanvar. Qocalıq xatirələrimi – hər gün yüz dərənin suyunu bir 
yerə axıtsam da, bir ovuc irilikdə gölməçə yaranmadı. 
6267. Bilinməyən yaxşılıqlar, demə, yalanmış. Yaddan çıxmayan pisliklər, 
namərdliklər isə doğrudur. 
6268. Halımı yoxlanışa (analizə) verdim. Cavab bu oldu: -Fikrindən qara 
qanlar axır.  
6269. Yaşlaşdıqca ömrümüz süd kimi qaymaqlayır. 
6270. Qoca, bu halsız yaşınla nə iş görürsən? 
-İşim itmiş inamımın qırıqlarını axtarıram, soyumuş ruhumun yatağında 

donuram.  

6271. 1 fevral. Milli ruhsuz millət robot xalqdır. 
6272. Tarixləri dəyişdirmək, saxtalaşdırmaq, danmaq olur. Lakin tarixi 
həqiqətlər kiminsə ağzından yayılır. 
6273. Azərbaycan tut yarpağı– rus, fars, ərəb imperiyaları bu yarpaqla 
bəslənən ipəkqurdları. 
6274. Vətən məni yandıran odlu köynəyim, millətim buz bağlamış 
köynəyim, dilim yad dillərin cəmindən miras “malımdır”.  
6275. Milli faciələrimizin kodları: 1913-1917-18-1946-47-1990-2017. 
6276. 3 fevral. Dünya qocalardan seyrəlir, cavanlarla bollaşır. 
6277. Qəlb – ürəyin geniş şöbəsi, çoxçeşidli duyğuların, hisslərin qarışıq 
mallar bazası. 
6278. Xatirələrim – ancaq özümün oxuya bildiyim ömür dastanlarım. 
6279. Fantastik, əfsanəvi xəyallarım mənim qanadlı mələklərimdir. Mən 
mələklərimin möcüzəli qanadlarında ömrümün sonsuz boşluqlarını şirin 
duyğularla seyr edırəm. 
6280. Həqiqət – dənizdə boğulanın saman çöpündən yapışması. 
6281. Həqiqət – gizli daldanacaqlar onun dustaq evi.  
6282. Təmiz əxlaq göz bəbəyi kimi zərifdir Böhtan -şərdən tez yaralanır.  
6283. 7 fevral. SSRİ-də kolxoz quruluşunun quldarlarına 100 ildi (100 illər 
bundan sonralar da) kolxoz sədri demişik. Bu yüz ildə 250 milyon sosializm 
bədbəxti kolxoz sədri birləşməsinin həqiqi mənası olan “QUL (kullar) SƏDRİ” 
kimi anlamadılar. Bu sözün həqiqi mənasını anladığımdan, 250 milyon 
bədbəxtin tayı olmaqdan canım qurtardı.  
6284. 10 fevral. Kasıblıq, əvvəl-əvvəl adamın ağlını alır. Sonrakı fəaliyyətini 
tədricən həyata keçirir. 
6285. Ağrılardan müəyyən zaman içində canın dincliyi yenidən doğulmağa 
bərabərdir. 
6286. Şair sözü top mərmisindən səsli olduğundan çoxları diksinir. 
6287. Dünya, həyat gözəllikləri gözə şirin görünür, dərdləri ürək yandırıcı 
olur.  
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6288. Güclülərin ipinə odun yığmalı deyil. 
6289. Cəmiyyətdə qanunsuzluq, dövlət xəstəliyidir. 
6290. Azərbaycanımızın 7-8 dilimə bölünməsi, dilimizin yad dillərin 
təsirindən əriməsinin babalı biz millətin boynuna! 
6291. 12 fevral. Övlad var ki valideynə yaradır, övlad da var hər çətinə yarıyır. 

6292. Adam çox yaşadıqca yaddaşının yapışqanlığı azalır. 

6293. Xəyallarım mənim dünyada, bəşəriyyətdə hərtərəfli, sürətli, bənzərsiz, 

möcüzələr yaradan sehrbazımdır. 

6294. İnam – qəlb evinin mahir memarı, kolxoz işi– şeytan fəhləsi. 

6295. İnam, Allahın-taleyin insanlara yazdığı dərmanı (resepti).  

6296. İnam qəlbin qələbəsidir. 

6297. İnam insanın qələbə həvəsi, mübarizə əzmidir. 

6298. Ən mürəkkəb işlər inam və həvəs qarşısında muma dönür. 

6299. Müharibələrdə böyük qələbələr inamla qazanılır. 

6300. İnam, hökmdarların dayanıqlı qalasıdır. 

6301. İnanmayacaqsınız. Mən 40 il ağır xəstəliyimə, ölümcül halıma inamdan 

sarğı qoyub gəlib bu yaşa çatmışam. Ölüm yanımda tez-tez hərlənsə də, 

inamımdan inamla yapışmışam. Yaşamınızı, qələbənizi inama bağlayın. 

6302. “Bu işdən gözün niyə böyüdü?” deyimi əbəs deyilmiş. Demə, qəzəbdən 

can soyuyur, bəbəklər yarıbayarı kiçilir, soyuqdan bədən titrəyir, gözlər bərəlir, 

baxışlar buzlaşır, baxışların soyuqluğu qarşısındakı adamlara da keçir. 

6303. Sevgidən, məhəbbətdən bəbəklər 40 faizə qədər böyüyür, gözlər işıqlı 

və parlaq görünür, baxışlar-nəzərlər qızır (istiləşir), bu isti baxışlardan sevgi, 

məhəbbət yaranır.  

6304. Mənim dincliyim – halallığım, tamahsızlığım, haqlı, ədalətliliyimdəndir.  

6305. Zəifliyim – ifrat düzlüyüm-təmizliyim, ifrat halallığım, ifrat 

haqsevərliyim, insanlara məhəbbətimdir. Güclülüyüm – nikbinliyim, inama 

bağlılığımdır.  

6306. 13 fevral. Kim yatmış, kim oyaq? 

6307. Hamı çoxdan yatmış, Cırtdan əzəldən oyaq. 

6308. Övladına ömrü boyu qayğı, məhəbbət bəsləyən ata-ananın ağır, çətin 

zəhmətli, kasıblığı uşaqlarından rəhmi gələni olmayıb.  

6309. Qışın şaxtasında evlərə üç gün qaz verilmədiyindən barmaqlarımın ucu 

dondu. Elə bildim barmaqlarım qışda dam örtüyündən sallanan buz 

salxımlarıdır. 
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6310. Qışda dam örtüyündən sallanan buz salxımları donları açılsın deyə 

damcı-damcı əridikcə canlarına isti gəlirdi. 

6311. 17 fevral. Onun hər giley-güzara, dedi-qoduya dərin marağı; dağlardan, 

dərələrdən axan gür çaylardan dəniz yarandığı kimi, bu dedi-qodulardan da 

onun içi dənizə dönmüşdü.  

6312. Sosializm quruluşunun bütün dərdi-səri, əzab- işgəncələri şüarlarda, 

şeirlərdə, mahnılarda, təriflərdə, xalq nümayişlərində əriyirdi. 

6313. Yalanlar tərifləndikcə, həqiqət can verir. 

6314. 5-10 yaltağın tərifi, alqışı bütün bir xalqın qarğışından uzun müddətli, 

tutarlı və kəsərli olub. 

6315. 5-10 yaltağın alqış seli, bütöv bir xalqın qarğışını yuyub apardı. 

6316. Yalana alqışlar, təriflər – həqiqətin intihar ilgəyi. 

6317. 6 milyardın lənəti bir yaltağın alqışından kəsərsiz oldu. 

6318. Nakam aşiqlərin yanğılı ahlarına, xəyalımda tale elçisi kimi dirilik suyu 

gətirdiyim anda odlu ahlardan buxarlanıb yox oldu. 

6319. Allaha and verib, dünyanın din xadimlərinə, müqəddəs məkanlara, dini 

ocaqlara müraciət edirəm! 

6320. Dinlər Allaha sevgidən, məhəbbətdən, mərhəmətdən yarandı. Allah bu 

sevgi qarşısında dinlərlə bəşəriyyətə sülh, sevgi, mərhəmət, dost, qardaşlığı əta 

göndərdi. 

6321. Lakin dinlər yaranandan aralarında çəkişmələr, qırğınlar, müharibələr, 

kin-qəzəb səngimədi. Əksinə, daha da artdı, qızışdı. 

6322. Müharibələr, qırğınlar – hamısı insanlar arasında qarın davasıdır. 

6323. Ey müqəddəs din xadimləri, qarın davası olan müharibələrə dinlər niyə 

qoşulurlar, fitva verirlər?! 

6324. Axı, dinlər tərəfindən baş verən bütün bu çəkişmələr, qırğınlar Allahın 

insanlara əta etdiyi borca xəyanətdir! 

6325. Gəlin, hər gün, hər həftə Allaha, peyğəmbərlərinə sitayış edənlərlə 

dolub-boşalan müqəddəs dini məkanlarda sülhü, dostluğu, qardaşlığı, sevgi-

mərhəməti dinlər arasında Allahın əmri kimi car çəkin, təbliğ edin, fitvalara son 

qoyun! 

6326. 18 fevral. Kürək, bel qaşınmasaydı, təcili yardıma gedən əllərin kürəkdə 

nə iti azmışdı ki, pulsuz-parasız yardıma tələssinlər. 

6327. Xəstəliklər qısqıya qoyduğundan ölmək də istəyirəm, yaşamaq da. 

Qalmışam həyatı itirməklə – sevmək arasında. Qəti fikrə gələ bilmirəm. Hansı 
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azca güc gəlirsə güclünün tərəfinə keçirəm. Onlar da öz aralarında məni bax 

beləcə ələ salıb oynadırlar. 

6328. 19 fevral. Əmanət – vicdanın barmağına boş gələn, düşüb, salıb itirmək 

qorxusu olan qızıl üzük.  

6329. Xəyal – dadlı, şirin, lakin qurumuş, meyvəsiz ağac. 

6330. Ümid – ağlayan uşağa: Bala, ağlama, anan indi gəlib, sənə qaqa 

gətirəcək. 

6331. Körpə uşaq həmişə anası üçün, anasının dalınca ağlayır. 

6332. İllərlə qaşovlanmayan, tozu-kiri alınmayan, kirli palanlı, ağır yüklü kolxoz 

qatırları yükdən azad olub bellərini, yanlarını dirəyə sürtünməkdən yara yerləri 

qaşov bağlamışdı. 

6333. Quldar quruluşlu sosializmin ağır müsibətlərindən, haqsızlıqlardan, 

köçürmələrdən, sürgünlərdən, güllələnmək qorxusundan ürəkləri qırılmış 

insanlar görən nə ilə özlərini ovundururdular? 

6334. Yəqin ki sosializmin təm-təraqlı şuarlar çoxluğunda.  

6335. Üç şey adamı gözdən salır – ağır, üzücü xəstəliklər, bədbəxtlik, kasıbçılıq. 

6336. Uşaq yediyini udmurdu, çünki ağlamaq ona “şirin” gəlirdi.  

6337. 20 fevral. Dünyamız bəşəriyyət evidir. Gündüzlər açılan, gecələr 

bağlanan qapılarıdır. 

6338. Bəxt insan ömrünün çox halqalı səadət, xoşbəxtlik zənciridir. O 

halqalardan birinin, bir neçəsinin yoxluğu səadət, xoşbəxtlik zəncirinin yarımçıq, 

tamamlanmamış bəxtdir.  

6339. İdeal cızığından çıxmaq; ideal hər şey – halallıq, düzlük, vicdan, haqq, 

ədalət, tamahsızlıq, tənbəllik, üzsüzlük, keylik, kələk və sair bəxt zəncirini 

dolaşıq salmış halqalarıdır. 

6340. Hər səhər pəncərəmdən süzülən sübhün şəfəqini içib bütün günü məst 

oluram. 

6341. Ümid, Səbir, Bəlkə – iplərinə odun yığmadığım anabir, atadan ayrı bacı-

qardaşlardır. 

6342. İki gün yediyimi ağrılı dişimlə əzabla çeynədim və ağlıma gəldi ki, demə 

bəlalı ictimai quruluşu ömrüm boyu ağrılı ruhumla həzm etmədən udmuşam. 

6343. Sağlam zamananı “murdar zamana” halına salan, qan təzyiqinin bütün 

zamanlarda yüksək olmasına səbəb cəmiyyətin, bəşəriyyətin özüdür. 

6344. İctimai quruluşu bir qurd kimi gəmirə-gəmirə yaşadım. 
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6345. Cəmiyyət kütləvi şəkildə – oğru, qorxaq, yaltaq, satqın, haram, yalançı, 

rüşvətxor və sair– bütün əxlaqsızlıq boyasında bişdiyindən dönüb həmin 

şəkillərə düşdülər. 

6346. “Zamana” dediyimiz şey – cəmiyyətin, bəşəriyyətin özünə bənzər boyaq 

küpündə qaynayıb çıxmiş üzüdür.  

6347. Zamana, cəmiyyət eybəcərliklərini – dəmir, metal doğrayan dəzgah kimi 

əngimdə doğrayıram. 

6348. Tarixə nəzər saldıqda əmin olursan ki, hər cür fırıldaqlar, hərcür 

əxlaqsızlar ölkələrdə hakim olublar. 

6349. Adamlar torpaqlı, tozlu, kirli əqidələrindən xəstəliyə yoluxaraq 

cəmiyyətə infeksiya yoluxdurdular. 

6350. Gərək elə söz deyəsən ki, tarixdə ya sözün qala, ya izin. 

6351. Sirrin gücü möcüzə, maraq doğurması onun gizli qalmasındadır. 

6352. Cilalanmış “Gülüş güzgüləri” kimi zamana da insanları, cəmiyyəti əyri 

əxlaqlarla cilalayıb eybəcərliklərdən gülüş – faciə-komediya yaradır. 

6353. Bir çiçək kimi solmuş zamanın qurumuş ləçəklərində Ə.Sabirlərin, 

Mirzəcəlillərin, M.Hadilərin… harayı bütün zamanlarda parlayan şəbnəmdir. 

6354. Dilimizin xroniki, əriməkdə olan halında “Beynəlxalq ana dili” günü, ildə 

bir dəfə səslənməklə millətin qulağında gecənin ilk xoruz banı qədər də 

eşidilməz oldu. 

6355. Əsrlərlə, zaman-zaman əlifbalar, adlarını dəyişməklə özlərini və çox 

şeylərini itirən yazıq millət. 

6356. Yalançıların “sabah hazır olar” vədinin uzunluğu 365-366 gündür. 

6357. Dünyanın şirinliyi qocaların ağzında dadı, gözlərində gözəlliyi, 

qəlblərində sevgisi itdi. Əvəzində yalan dünya, fani dünya adını qazandı. 

6358. Əziyyətli, ağır, az qazanclı əməkdən fərqli olan haramla, oğurluqla rahat 

yaşayanlara “Bacarana baş qurbandır” deyirlər. Deyəsən doğrudan da belədir. 

6359. Digər yollara – yaltaqlığa, yalana, qorxuya, satqınlığa, paxıllığa – bütün 

alçaq çirkin əqidələrə qurşananlara nə gəlib ki, murdar adlarıyla el içində 

alnıaçıq, üzüağ, diliuzun, rahatlıqla gəzirlər? 

6360. İnsan talelər kainatın özü qədər dolaşıq, mürəkkəb, sirli, möcüzələrlə 

doludur.  

6361. Bu dilsiz dağlar nədəndir bütün əzəməti, təkrarsızlığı, vüqarlı duruşları, 

gözəllikləri, möcüzəli yaranışları ilə eldən ayrı düşməklə bu qədər miskin, qərib, 

xiffətli, qəmgin görünüşləri ilə yenə də ecazkar görünürlər? 
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6362. Dağlar dumanın məskəni, duman dağların fikirləridir. 

6363. Bu ölkənin bütün sahələri, dəlmə-deşikləri ac, yırtıcı canavarlarla 

doludur Bir əldəyməz, gizli yer tapmazsan ki, orda əmanətini daldalandırasan. 

6364. Dənizdə boğulan saman çöpündən yapışar. Quduz imperiyalar əlində 

boğulan Türk xalqları xəyali Turan dünyasının çatısından yapışar.  

6365. Görünüşü Notr Dam qozbeli Kvazimoda taleli Vətənim, dilim, millətim... 

6366. Mərhəmətsizlik, laqeydlik diktatorların daşlaşmış xasiyyətləridir. 

6367. İztirab – hər şeyi doğan qadın.  

6368. Teleekran çıxışlarında jurnalist dəstələrinin yaltaq yazılarına baxanda 

nəzərimdə yaltaqların festivalı canlanır. 

6369. 4 mart. Hər 90 ildən bir kəndlər, rayonlar, şəhərlər, ölkələr, dünya 

adamlarla çox fərqlə dolur, boşalır. Deməli, bir min ildə 11 dəfə, 10 min ildə 110 

dəfə, 20 min ildə 220 dəfə, 30 min ildə 330 dəfə dünya artımla dolur, boşalır. 

6370. Adəm peyğəmbərdən bu günə kimi dünyanın dolub-boşalmasını mənim 

90 ildən bir nisbi nəzəriyyəmdə tapmaq olar. 

6371. Adəm peyğəmbərin 90 il ərzində dünyada onun nəsil sayı 15, 20, yaxud 

30 nəfər idisə, bu da dünyanın bir dəfə dolub-boşalması deməkdir. 

6372. Beləliklə Adəmdən Nuha qədər 14 nəsil, Nuhdan İbrahimə 14 nəsil, 

İbrahimdən İsa peyğəmbərə qədər 14 nəsil edir. 

6373. İnsanın yaranma tarixini bir milyard il olduğunu deyirlər. Mənim “90 

ildən bir” nisbi nəzəriyyəmə görə bir milyard ildə dünyamız təxminən 99.990 

dəfə dolub-boşalıb.  

6374. Yazısı itmiş millət tarixindən, mənəviyyatından azğın düşər.  

6375. Min illərlə çinlilər, hindlilər, yəhudilər, gürcülər, ermənilər və digər 

millətlər özlərinin əlifbalarını yaşatdılar; hansı ki mixi, runik, latın, alban və s 

əlifba yaradan türklər, sonradan ərəb, kiril əlifbalara möhtac olan ümumi 

türklərin bu halı “Qarğalar mənim toyuğumdur” təsəllisidir, ya yumurtasını 

sındırıb içən, ya da yumurtalarını azdıran toyuğun tayıdır.  

6376. Vətən, dil, millət dərdi nə olduğunu bilməyənlər, Vətən dərdlərindən 

doğan tənqidi sözlərimə görə məni bağışlamayacaqlar.  

6377. Onlara demək istəyirəm ki, yasda arvadlar öz dərdlərini ağlayırlar. 

6378. Vətən, dil, millət dərdlilər ağılarını ağıma qatıb mənə qarışıb yas 

quracaqlar.  

6379. Vətən, dil, millət dərdlərinə ağılarım – bu şəkillərin üzünə qara parça 

çəkdiyim örtüklərdir.  



305 

6380. Ağlı-huşu başımızdan alan dünya olduğu halda, “Ağlımı-huşumu alıb 

başımdan”, -deyə yarı günahkar tuturuq.  

6381. Ədalətsiz, haqsız zamanə əfsanə həqiqəti, ədaləti şişirdib çiynimizə 

çıxartdı. Lap sonradan anladıq ki, həqiqətə vurğunluğumuz dəliliyimizdir.  

6382. İyrənc quruluşun ədalətsizliyi, haqsızlığı başımızın üstündə bir qılınc 

oldu. Yaltaqlıq, fırıldaq, yalan, kələk adlı qalxanım olmadı ki, bu qılınclardan 

özümü qoruyum. 

6383. Dünya bəşəriyyəti dolayıb aldadır, məni də fırfıra kimi fırladır. Mən də 

gözlərimi bərk-bərk qapayıb dünyanı qaranlıqda boğuram.  

6384. 6 mart. Tufan qanadlı zamanın arxasınca zəncirvarı sürünən vaxt, 

zamanın qızılı halqalarıdır. Vaxt zəncirinidən yapışıb. Zamanın ardınca 

qaranəfəs yüyürən hər kəs ömrünün qızılı halqalarına güvənir.  

6385. Günlər vaxt yumağından ilmələr atıb hər ömrə fərqli bəzəkdə naxışlar 

salır. 

6386. Millət olmağın üç müqəddəs borcu var: 1. Özünü milliləşdirmək – milli 

ruhla cilalayıb kamilləşmək 2. Vətənin bütövlüyünü, azadlığıni qorumaq 3. 

Dilinin zənginliyinin, təmizliyinin, yadlaşmasının qarşısını almaq. 

6387. Millət üç varlığını itirməklə məhv olur: 1. Milliliyini 2. Vətənini 3. Dilinin 

yadlaşması, itməsi ilə. Bu üş müqəddəs sərvəti itirən millət yadlaşıb məhv olur; 

fərdiləşir, adam sürüsünə çevrilir. 

6388. 7777 saylı hikmətli deyimlərimdə 7-lərin arasında görünən 6 rəqəmi, 

Koroğlunun 77 dəlisi arasına soxulub. Qır atı qaçıran, dəlilər arasında 

çaxnaşmalar salan keçəl Həmzədir  

6389. Adamları sürü halından ayıran səbəb, adamların millət olmasıdır. 

6390. Vəzifə – bəzəkli qalstuk, şişman bədən, parıltılı bant; həqiqət deyən 

ağızların tıxacı. 

6391. Ümidin görüntüsü– qaranlıqda kibrit dənəsinin işığında görüntü. 

6392. Atom – enerji-hərəkət; küllü kainatın, mikro varlıqların doğumu – 

yaranışı. 

6393. Sait səsləri dildə yeni sözlər düzəldən, leksikamızın,söz yaradıcılığın 

mahir memarı. 

6394. Samit səsləri dil abidəmizin inşasında ən çox işlənən, ağır, vacib tikinti 

materiallarıdır.  

6395. Bolluq – hələlik arxayınçılıq; qıtlıq – daimi əzginlik, əzab, nigarançılıq. 
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6396. 7 mart. Keçmişlər unudulan deyil. Çünki müəllimimizdir. Hər vaxt 

müraciət edirik, ondan öyrənirik Gələcəyi isə hər vaxt yad edirik Çünki ömrümüz 

gələcəkdən asılıdır. 

6397. Övladlarım hər vaxt “ata” deyərək bir dəfə də adımla çağırmayıblar. 

Deyəsən, adım yadlarından çıxıb. 

6398. Bir cüt, bir tək. İki cüt, bir tək. Beş cüt, on cüt, bir tək dedikləri halda, heç 

vaxt bir tək, beş cüt, bir tək, on cüt deməyiblər. Görünür, belə deyimlər 

çoxluqların qorxusundandır, ya da referendum, seçkilərdə “səs çoxluğu” 

nəticəsinin inikasıdır. 

6399. Dözümsüz qocaların azca isti, soyuq olan kimi canları civəyə dönür. 

6400. Gölə düşən yağış damcıları sudan oksigeni udduqca, yaranan qovcuqları 

dəbilqə edir, başına düşəcək damcılardan özünü qorumaq istəyindədir.  

6401. -Düz xətt, səni hara kimi çəkim? 

             -Haqqa, ədlətə qovuşana qədər. 

6402. Düz xətt əyilməsin deyə xətkeş qoyub çəkirəm. 

6403. Cavab: – Düzəmsə, mənə qoltuqağacı lazım deyil. Məgər çolaq 

olmuşam? 

6404. Kub dedi: Mən küllü-varlıq səmtlərinin həndəsi fiquruyam. 

6405. Kürə dözmədi: 6 üzlü, 24 bucaqlı hardan oldun külli varlığın səmti? Bütün 

səmtləri özümlə daşıyan fiquram.  

6406. Baş-ayaq, sağ-sol, arxa-qabaq, sizin ifadə şəklinizi necə çəkim? 

-Kub bizim bərabərliyimizin ifadəsi və qrafik şəklidir. 

6407. Xarici gözəllik daxili gözəlliyi qəpik-quruş kimi xərcləyib özünə bəzək-

düzək verir. 

6408. Əxlaqsız, əqidəsiz quruluşda cəmiyyət çamurlu bataqlıqdır Orda 

çürümüşlərdən qamışlar boy atır. 

6409. Şərikli mal, ən çox kimə məxsussan? 

-Üzlülərə, əqidəsizlərə, tamahkarlara, zorlulara, vicdansızlara, həyasızlara və bu 

qəbilədən olan bütün adamlara. 

6410. Hakimiyyət ona şərik çıxan qardaşları, ata-oğulları bir-birinə çox qırdırıb, 

edam etdirib. 

6411. Bir dedi: Hamı məni danışıqda, cümlələrdə şirin saqqız kimi çeynəyir; 

aralıq atı kimi harda gəldi işlədir. Məsələn: A, bir bura gəl. Bir de görüm 

yığıncağa kimlər gəlmişdi?... Aya, üzünə bir vur. Canında bir çeynəmlik ətin 



307 

yoxdur, birin vursam, birdəfəlik olacaqsan. Bir, on bir, iyirmi bir, əlli bir, yüz bir, 

min bir, on min bir və sair. 

6412. İnsan ağ lövhədir. Kiçik bir nöqsandan bu lövhyə ləkə düşüb sahibinə 

Gəhənnəm şələsi yükləyir. 

6413. Yüz minlərlə arxaikləşmiş sözlərimiz Azərbaycan dialektlərində– 

şivələrdə, ləhçələrdə yadlaşdığı halda, milli töhmət-xəcalətimiz olan yadlardan 

söz dilənirik. Yeni-yeni ixtiralar, texnika dillərə çoxlu sözlər-terminlər gətirir. 

Bunların bəzilərini əvəzləyən sözlər, qarşılığını yaradıb yad sözlərin əsiri 

olmayaq. Əfsuslar ki, öz doğma sozlərimiz aramsız arxaikləşir.  

6414. 9 mart. Dünən bir gün idi, o da dünəndə qaldı. Mənə sabah, sabah deyib 

yalançı olma. Sabahımız 365 gündür, o da qurtaran deyil.  

6415. Qohum-qardaşa, dosta-yoldaşa-qonşuya-tanışa, elə-obaya bəslədiyim 

məhəbbətimin, əvəzsiz yaxşılıqlarımım canı yansın! 

6416. Hər kəsə məhəbbət bəslədim, qulluğunda durdum; məni külqabı bilib 

daxili pisliklərini, qəzəblərini siqaret kötüyü kimi, canımda söndürdülər.  

6417. İndi-indi bu yaşda yanıq yerlərinin sızıltısını hiss etdikdə canımı bürüyən 

yanıq yerləri aramsız zuqquldayır, hədsiz göynəmədədir. 

6418. Obyektiv-subyektiv – tərs mütənasiblik. İnkarı inkar qanunu müba-

hisələrin, mübarizələrin döyüş meydanı. 

6419. Dovşan sürüsünə cürət dərsi, azadlıq qalasına hücum təlimi. 

6420. Pay qismət deyil, qismət paydır. 

6421. Rənglər – hədlərdə arakəsmələr; musiqi səsləri – avazlı (harmonik) 

düzümlü qonşular. 

6422. 78 illik ömrümdən bu günümə gəlib çatan – mənə qalan, mənlə yoldaşlıq 

edən yalnız və yalnız acılı-şirinli, xiffətli xatirələrimdir.  

6423. Ömrüm boyu hadisələr, gördüklərim, eşitdklərim çaylar kimi yaddaşıma 

yığılıb böyük xatirələr dənizini yaradıb. 

6424. Vətən dərdli sevgim – qızarmış şişə taxılmış ürəyim, ruhum. 

6425. 10 mart. Mən qocaldım Xatirələrim uşaq, cavan qalıb. 

6426. Qartalın təhriki ilə sərcə hacıleyləkdən soruşdu: Hə vaxtdan bəri Hacı 

olmusan? 

6427. Hacıleylək: -Bu sənin sözün deyil. Səni öyrədən var. Dikbaş olma, 

qanadlarını sındırarlar. Öz işinlə– düzlərdən yem axtarmağınla məşğul ol.  

6428. Xatirələr ötən ömürlərdən qalan qızıl xəzinədir. 

6429. Hər yaşdakı xatirələrim məni özlərinə tay edir. 
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6430. Ömürdən, hadisələrdən yaddaşın qatlarında qurumuş xatirələr 

ömrümüzün qaxlarıdır. Könlümüz istəyəndə ağzımızda şirin saqqız kimi həvəslə 

çeynəyirik. 

6431. Çox zaman xəyalım xatirələrimin həndəvərində dolanır. 

6432. Bekar olduqda xatirələrim məni pətək bilib bal arıları kimi başıma 

hərlənir. 

6433. Xatirələrdən bu qədər yazmağım qocalığın sifarişi ilə bəstələdiyim 
“Xatirələr” simfoniyamdır – marşımdır. 
6434. Bir hikmət əxz etdim Aşıq Alıdan: 
 “Sabah eşidərsiz Əli də öldü, 

 Hikməti, kitabı ellərə qaldı”  

6435. Vətəndən didərginlər Cəhənnəmin İnkir-Minkirlərin əlindən qaçıb xarici 
ölkələrdə özlərinə Cənnət sığınacağı tapdılar. 
6436. Qocalıq evlərdə ən ağır, dilxor yükdür. 
6437. Deyirlər, başına gələn başmaqçı olar. Amma mən başına gələnlərin 
başmaqçı olduğunu görmədim. Çoxunu çoxbilmiş, bəzilərini müdrikləşmiş adam 
olduğunu gördüm.  
6438. Hər yaşımın xatirələriylə həmyaşıdam. 
6439. Bekar oturduqda xatirələrim məni pətək bilib, başıma hərlənir. 
6440. Seçkilər – dövlət zəlzələsi, xalq çaxnaşması, dedi-qodusu, sevinci-toyu. 
6441. 13 mart. Su qaldığı yerdə, vəzifədə çox oturanlar iylənər.  
6442. “Arı-namusu yeyib, töhməti boynuna bağlayıb”. Bu xalq deyimindən 
belə çıxır ki, boyun qalstuka ilgəkdən başqa, həm də ar-namus-töhmətin saxlanc 
(bağaj) yeridir. 
6443. İynə-dərmanla müalicə – süzülmüş, dağılmış bədəni gözəmək, sırımaq, 
yamamaq üsulu. 
6444. 14 mart. ”İstirahət otağı” – qışda Cənnətdirsə, yayda Cəhənnəm yeridir.  
6445. Yay dedi: -Qışın adına “İstirahət otağı” yaraşır. Mənim adıma niyə 
“Sərinlik” otaqları olmasın? 
6446. Ölkələrdə, hər yerdə insanların törətdiyi qanlı müharibələri, qırğın-
qadalarını görsəm də, qəzalarda taleyə inansam da, insanların “Əzrayil can 
alandır” uydurmalarına qətiyyən inanmıram.  
6447. Ocağı, alovu nəzər kəsməsin deyə, tüstü ocağın ətrafına yığılanların 
gözlərini acışdırırdı.  
6448. 18 mart. İnsan xam torpaq kimi dincliyi sevir. Lakin ehtiyac zəhmət 
qamçısıyla insanlara kotan kimi yer şumladır. 
6449. Tarixin yaddaşına yazılanları silmək olmaz. 
6450. Şüura həkk olanlar silinməzdir. 
6451. 19 mart. Ölümcül can ağrılarıma nikbinliyimlə süni nəfəs verirəm. 
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6452. 30 mart. Gənclik sarayım dağılandan kirə verməyim deyə, qocalıq adlı 
xarabalıqlara ömrümü girov qoymuşam. 
6453. Dünyada seçki ixtira olunandan ŞAHLIQ QUŞUNUN kökü Yer üzündən bir 
dəfəlik kəsildi, əvəzində bayquş quşları dəbə düşdü. 
6454. Toxgözlüyümdən, düzgünlüyümdən, halallığımdan rüşvətin, payın, 

haramlığın, oğurluğun dadını, rəngini, şirinliyini, ləzzətini, bərəkətini görmədim. 

6455. Belə görünür ki, Məcnun eşqindən, mən də həyatdan kam almadan 

yaşamışıq. 

6456. 2 aprel. Həyatın, adamların, cəmiyyətin, quruluşun, ədalətsizliyini, 

haqsızlıqlarını, eybəcərliklərini necə qəbul edə bilərdim?!... Bütün bunları 

əqidəmin gur alovunda yandırıb külünü başlarına sovurmaqla gözlərindən 

məharətlə yayınmışam.  

6457. Ermənilərin yalanları, yaltaqlıqları qarşısına Türk ünvanlı böhtanlarına 
cavab verə bilməyən, başlarını itirmiş xristian, Rusiya, Avropa, ABŞ 
qəhmərdarlığı. 
6458. 7 aprel. Sözlər deyilmi adamları aldadan? 
6459. Gözəlliyə aldanışım, gözəlliklərə heyranlığım mənim günahım deyil!  
6460. Gözəllikləri ilə məni yandırıb-yaxanlar – onların alışqan, kibrit, od, alov 
olmalarıdır. 
6461. Qəbir, qəbiristanlıqlar – ömrü qurtarmışların əbədi arxivləri. 
6462. Gözütoxluq – adamın çox şeyə, bolluğa tamarzi qalması. 
6463. Tapmaca: O nədir ki, uzandıqca gödəlir? -O ömürdür, uzandıqca gödəlir. 
6464. Vəd – qarmağına düşdüyümüz söz tilovu. 
6465. Haqq təkdir, haqsızlıq bəşəriyyətin sayı qədərdir; on dəfə artıq çoxüz-
lüdür.  
6466. İnsan dənizində hər an, hər gün boğulan həqiqət. 
6467. Həqiqət bir dilli, haqsızlıq minbir cinayətli şeytan. 
6468. Bəşəriyyətlə barışa bilməyən həqiqət. 
6469. Dövlət dəyirmanında üyüdülən, dövlət emalında çürüdülən həqiqətlər. 
6470. Xalq dilində çox çeynənmiş sözlər zəhərə dönüb xalqı göynədən yalanlar. 
6471. Dünyada hüsn-rəğbətlə qarşılanan milli adətlər, milli ənənələr dünya 
mədəniyyətinin zənginlikləridir. 
6472. Dünyada çox dinlər; daxili təriqətlər, məzhəblər millətlər arası nifaq 
qığılcımlarıdır. 
6473. 10 aprel. Mütləqdən var olan sonsuz kainatda ilkin rüşeyimin, ilkin 
zərrəciyin səbəb başlanğıcı ZAMANIN doğum günüdür (tarıxidir). 
6474. Mütləq varlıqdan doğan sonsuz kainat, varlıqlar səbəbin, daxili-xarici 
təsirlərdən yaranışı sadə; idrakdan, şüurdan kənar mövcudluğu mürəkkəb, sirli, 
dərk edilməzdir. 
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6475. Zaman hadisələrdə doğulur, tarixlərdə yaşayır. 
6476. Zaman tarixiləşməyi sevir, tarixiləşdikcə yaşayır. 
6477. Yaddaşımızda hadisələr, xatirələr ömrümüzdə zaman izləridir. 
6478. Varlıqsız, hadisələrsiz zaman yoxluğu.  
6479. Külli (sonsuz) kainat tamam yox olarsa, zaman da yox olacaq. 
6480. 12-14 min il bundan əvvəl Sakit okeanda MU qitəsinin məhvi (okeanın 
dibinə batması) ondan xəbər verir ki, neçə min illər keçəcək, bu hadisə 
Yaponiyanın taleyində də təkrarlanacaq.  
6481. Mütləqin mahiyyəti varlığındadır. Varlığın mahiyyəti mütləqin 
doğuşundadır. 
6482. 17 aprel. Yazıq, maymaq adamın evini dağıdarlar, zəif, maymaq millətin 
varını, sərvətini talayarlar. 
6483. 18 aprel. Pul dedi: Mən bu dünyanın ağasıyam. Mən bəşəriyyətin 
quldarı, bəşəriyyət mənim qulumdur. 
6484. Kasıb, əlil, yataq xəstəsi, yetim, bəxtsiz Allaha xoş gəlmədiklərindən öz 
cəzalarını çəkirlər.  
6485. Referendumlar – hakimlərin ülgüsünə biçilmiş “bayram paltarı”. 
6486. 7777 sayı görən kimi xəyalıma Koroğlu və 77 dəlisi gəldi Koroğlu bu 
sayda dəliləri ilə şahlara, padşahlara qalib gəldiyi kimi, mən də 77 hikmətli 
aforizmimlə insanların qəlbini fəth edəcəyəm.  
6487. 22 aprel. İnsan varlığının yaradıcısı Tanrı, yaratdığını həyat eşqiylə 
nəşələndirir, ağır zəhmətin, ehtiyacın ağzında çeynədib qocaldır. 
6488. 23 aprel. Uşaqlıqda şəngil salıb yelləndiyim çatının üzülmüş yerini 
gördükdə, ixtiram kimi– üzülmüş yerə çatının özündən sıx-sıx düyünlər vurub 
işlək hala salırdım. 
6489. Xəstəliklər – canı üzüb, üzdüyü yerdən ömrü qırmaq iddiası. Müalicələr– 
ömrün üzülmüş yerdən qırılmasın deyə taleyin düyün vurması.  
6490. 25 aprel. Qocalıq – ömrü doğrayan güvə. 
6491. Sağlam canla oynaşlıq edən xəstəliklər, sağlam canın – cavanlığın 
əlindən çıxdığını gördükdə dərhal qocalığın qılığına girib onunla nigah bağlayır. 
6492. Millət kimi düşündükdə; ayaqlar altında əzilmiş, əlllərdə didilmiş, 
harınlıq cəhrəsində əyrilmiş xam– tabsız yumaq kimi özümü hiss edirəm.  
6493. Dilsiz millət sönmüş çıraq kimidir. Dil – neft kimi bu çırağı şölələndirib 
ətrafını işıqlandıran yanacağıdır. 
6494. Bütöv Azərbaycanın dünya təcavüzkarlarından qətiyyən qorxusu 
yoxdur. Çünki ərəb-islam imperiyası, rus, fars imperiyaları, ABŞ-Avropa xristian 
arxalı erməni təcavüzləri ilə qorunan sahibləri var.  
6495. Qatı şovinist millətləri, dövlətləri; vətənimizdə yadsevər məmurların, 
alimlərin, ziyalılarının güclü dövlətlərdən qorxaqlıqlarını, yaltaqlıqlarını 
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görəndən mən də dönüb qatı millətçi oldum... Bu inadıma görə millətçilərimizin 
adından öz- özümü alqışlayıram.  
6496. Dünya dağıdıcı əməllərlə xarabazara dönür, yaradıcı əməllərlə gözəlləşir. 
6497. 27 aprel. N Gəncəvi: “Kamil bir palançı olsa da insan, 
 Yaxşıdı yarımçıq papaqçılıqdan”. 

 Əli Vəlioğlu: Türkcə hər yazılan – palançılıqdır. 

 Farsca yaz, bu kamil papaqçılıqdır. 

 Farsıca yazılan cındır papaq da,  

 Millətin gözündə dönüb tac olur. 

 Şahlara bəzəkdir farsın libası, 

 Onlara ar gəlir Türkün qumaşı. 

6498. N Gəncəvi: “Hünər elmdədir, başqa cür heç kəs, 
 Heç kimə üstünlük eyləyə bilməz”. 

 Əli Vəlioğlu: Hünər güclüdədir, hər zaman hər vaxt 

 Güclüyə arxadı həm tale, həm bəxt. 

6499. 30 aprel. Televiziya verilişlərində birisi dedi: “İctimai nəzarəti xalqa başa 
salmaq lazımdır”... Qanmazı başa salın ki, dövlətin ədalətliyi, ali qanunları və ali 
icrası ictimai nəzarətin qızıl tərəzisidir. 
6500. Pozulmuş xalq pozulmuş dövlətin güzgüsüdür. 
6501. Dövlət xəstədirsə, xalqın xəstəliyi get-gedə şiddətlənir. 
6502. Oğru, talançı, yalançı məmurlu ölkənin əhalisi çat-çat olmuş kuzədir. 
6503. 1 may. Dünya dövlətləri yaranandan bildiyini edən dəyirman, xalqın 
başını ağrıdan çaxçaxdır. 
6504. Ölkədə, hər ailədə geniş vüsət almış əxlaqsızlıq, sonradan o xalqın 
sevimli vərdişinə, əyləncəsinə, adətinə çevrilir. 
6505. Yox həqiqəti, ədaləti, düzlüyü, azadlığı, halallığı vurulduğumdan taleyim 
30 yaşımdan ən ağrılı xəstəliklərlə məni ömürlük cəza ilə mükafatlandırıb. 
6506. 3 may. Göz qorxdusa, adamın fəaliyyəti sıfıra enir.  
6507. Uşaqlıq, gənclik, hadisələrdən əzəmətli xatirələr qalereyası yaratdım. 
Qocalığın bekarçılığından darıxmayım deyə xatirələrimdən bir məşğulluq 
mərkəzi açıb başını qatıram.  
6508. Dünya qonaq evi, Əli də ölər, 
             Hikməti, kitabı ellərə qalar. 

6509. Şərikli sahiblərin tərəzi gözünün biri yüngül olur, biri ağır. 
6510. Qəbiristanlıqlar – yoxluqlar məkanı. 
6511. “Adam mübarizələrdə bərkiyir”, – deyənlər, güclülər vəzifələrdə 
bərkiyir, zəiflər mübarizələrdə əzilir, edam olunur. 
6512. 4 may. Fikirlərim – beynimin daimi axmaqda olan şəlaləsi. 
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6513. Yuxu görmələrim – gecələr beynimdən çilənən fikir damcıları. 
6514. Gecələr yuxu görmələrim – diri olmağımın vəsiqəsi. 
6515. Yuxularım – mənim gecə keşikçilərim.  
6516. Elmin yollarında can qoyan dövlət, 
             Bütün dövlətlərdən ucadır, mütləq. 

6517. Elm dövlət əlində cəmlənə gərək, 
             Azadlıq, yüksəklik ondadır demək. 

6518. Milləti ucaldır elmi, savadı, 
             Savadsız bir millət kor, lal, yavadır. 

6519. Körpələr sevilmək, uşaqlar buyruq, cavanlar işləmək üçün yaranıb. 
6520. 7 may. Təkrar dünyanın varlığı – varlığın xəzinəsidir. 
6521. Milləti ucaldar elmi, savadı, 
             Bunlarla ucalır şöhrəti, adı. 

6522. Yaxşılıqların, xeyirxahlıqların, canıyananlığın vaxtında qabağına çıxmırsa, 
yəqin ki, peşmançılığının əzbını çəkəcəksən. 
6523. Güclü imperiyaların dili sel kimidi. Xırda, zəif millətlərin dili bu daşqın 
suların bataqlığında qaldıqca yadlaşır. 
6524. Bütün bərk metalları – poladı, dəmiri.. Əritmək, istənilən şəklə salmaq 
olur. İnsan xasiyyəti əriməzdir, əyilməzdir  
6525. Mərdi qova-qova namərd etdik, namərdi qovmayıb başımıza çıxartdıq. 
6526. “Sağ əl verdiyini sol əl bilməməlidir” deyə-deyə, sol əli namərd öyrətdik. 
6527. Pul dedi: – Kim mənim yolumda canını qoyursa, ona canım qurbandır. 
6528. O, qonşusunu iki inəkli istədi ki, özü də bir inəkli olsun...olmadı. 
Qonşudan süd almağa nə pulu oldu, nə də üzü. 
6529. Ö özünü iki inəkli istədi, qonşuya bir inək də istəmədi. Qorxdu ki, südü 
satılmasın. 
6530. 11 may. İnsanları bir tərəfdən parazit qurdları, digər tərəfdən də özünün 
paxıllığı didib dağıdır. 
6531. Güclü ağrıkəsici dərmanlarla özünə xəstələr cəlb etmək ustalığına malik 
olan həkimlər. 
6532. Çörək təkcə həyatımız deyil. O həm də boynumuzdan ömürlük 
düşməyən ağır boyunduruğumuzdur. 
6533. 12 may. Həyat mübarizədir. Bu mübarizənin döyüşkən, inadcıl ordusu 
bəşəriyyətin elə özüdür. 
6534. Mübarizə– həyatın yaşamın, sağlam hissəsidir. 
6535. Yaşamaq şirindi; şirin olduğundan həm zəhmət-əzabına, həm də 
dəhşətlərinə dözümlüyük. 
6536. Səlib müharibəsi dünyanın ən uzun müharibəsidir, – deyənlər! Bəs, əzəli 
bəşəriyyətin sonsuz qırğınlarını necə adlandıraq?! 
6537. 14 may. Allahdan aşağı Yerdə ən böyük hökmdar taledir. 
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6538. Tale dedi: Allah məni Yer üzünə özünün köməkçisi kimi göndərib. 
6539. 17 may. Bəşəriyyətdə ən dözümlü adam maymaqlar olur. 
6540. Ömür yolumuz əzəldən sonadək tıxaclarla doludur. 
6541. Ölkə haqq-ədalətlə idarə olunursa, daha impuçment məhkəməsi nəyə 
lazımdır Yox, əgər haqq-ədalət işə keçmirsə, yenə də belə məhkəmə kimə 
lazımdır?! Çürük taxtadan mebel çıxmaz. 
6542. Dövlətlərin hüquqi məhkəmələrinin fahişəliyindən Beynəlxalq Hüquq 
Məhkəməsi doğuldu. 
6543. Məşədi İbadın həyatını, başağrısını, peşmanlığını çəkən yazıq millət. 
6544. 18 may. Qarmaqarışıq yuxular – gecənin zülmətində fikirlərin azması. 
6545. Haqsızlıq dünyasında, hakimiyyətlər arasında kələk, fırıldaqla bağlanan 
aldadıcı siyasətlər dövlətin sinəsində “qızıl ulduz” kimi parlayır. 
6546. 22 may. Hər xalq öz dövlətinin güzgüsüdür.  
6547. Heç vaxt xalqdan haqqa – həqiqətə arxa, kömək çıxmayıb. 
6548. Bəşəriyyət həyatın fərdi ülgüsüdür, həyat bəşəriyyətin sonsuz, sirli yolu. 
6549. İlkin bəşəriyyətin doğumu ilə həyat öz varlığını tapdı. 
6550. İnsan aləmindən– bu yaranışdan bir an qədər gecikmiş həyat insan 
varlığının yaranış tarixidir. 
6551. İnsan yaranışıyla birgə başlanan həyat, bəşəriyyətin sürətini əsrlərlə 
qabaqladı. 
6552. Həyatla qol-boyun bəşəriyyət. 
6553. Həyatın şirininə, acısına, kədərinə fərq qoymadan həyata eyni sevgi-
məhəbbət vurğunluğu ilə bağlı bəşəriyyət. 
6554. Allah insanı yaratdı, insan da borclu qalmayıb, Allahın varlığını, 
yaratdıqlarının varlığını kəşf etdi. 
6555. 8 iyul. Allah dünyanı var etdı İnsan dünyanın sirlərini öyrəndi, tarixini 
yaratdı-yazdı. 
6556. Təbiət dünyanın çoxçeşidli halıdır. 
6557. Təbiət dünyanın dadıdır, şəklidir, möcüzələridir... 
6558. Təbiətsiz, dadsız dünya ölü planetlərin, ulduzların kainat toplumlarından 
başqa bir şey ola bilməzdi. 
6559. Üz-gözünü kifirlik basmış tənbəl adam şaxtadan çiçək açmayan ağacdır.  
6560. 12 iyul. Qarğadığımız, incidiyimiz dünyamız – sevib, doymadığımız, 
dördəlli yapışdığımız minnətli dünyamız. 
6561. Heç kimə inanmayan, hamının sözünə aldanan cəmiyyət. 
6562. Mələklərin çiynimdə oturduqları olmayıb. Ömrüm boyu çiyinlərimdə 
yuva quran İblis, seytan olub. Onlar da mənim bütün yaxşılıqlarımı, xeyirxah 
əməllrimi tərsinə yazıb qabağıma çıxardır. 
6563. Ömrüm boyu sağlamlığımı yarımcan edən xəstəlik oxlarına bədənimi 
daima nişangah edən naşı bəxtimin mənlə ədavətidir.  
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6564. Umid bilib Allahımıza yalvarıb tapşırdığımız bəxtimiz, sağlamlığımız hər 
yerdə onun-bunun, namərdin əlindədir. Odur ki, mənim işim həmişə it nəfəsinə 
gəlib. 
6565. Tələm-tələsik adam səliqəsiz iş görər. Ləng, ağır adamın işi səliqəli olar.  
6566. Yalan tərif – yalan danışanların vicdanının analiz cavabıdır, yalan – 
vicdansızın rentgen snimkası (şəkil görüntüsüdür). 
6567. Yalan tərif – qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq. 
6568. “Qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq” atalar sözü, loğman babalarımızın 
sağlamlığın resept kodudur, yəni, qaşınmanın əsas müalicəsi bədəndən qan 
almaqdır. 
6569. Dərdli, işi çətinə düşənin, xeyir işə başlayanların əlçatmaz müqəddəslərə 
“Allah, Məhəmməd, ya Əli!” çağırışları müəmmalı; zarıncı, yataq xəstələrinin 
“Ay dədə vay, nənə vay!”...sızıltıları hər yerdən əli üzülmüşlərin əlacsız 
harayları. 
6570. Hansı bəxt yazandır ki, birini şahlığa ucaldır şükür qazanır, kimisini 
şöhrətə çatdırır, kimisinə var-dövlət verib şükür qazanır; kimisini yandırır, 
sızıldadır, kasıb edir, şükür qazanır. Qocalara da min bir əzab-işgəncə verib küfr, 
qarğış, giley.. qazanır. Bütün bunları görüb anlayan müdrik bir ağsaqqalın gəldiyi 
nəticə bu olub: “Şükür sənə, adı böyük, özü yarıtmaz Tanrı!”  
6571. Beynim bütün bildiklərimin xəzinəsidir. Onun xəzinədarı mənəm. 
6572. Milli tariximiz millətin əbədi ibrət dərsliyidir. 
6573. Kitaba əli dəyməyənlərə, kitabdan hürkənlərə qızımdan hikmətli töhfə: 
“İnsanların əsl müəllimi kitabdır”. 
6574. Taleyin nə yaman sərt üzü varmış, 
6575. Zəifdən, acizdən bərk yapışarmış. 
6576. 15 avqust. İclasa gələnlərin çoxluğundan nəfəskəsici dar kabinetin qapısı 
açılar-açılmaz nəfəsi çatışmayan hava adamlara macal vermədən qapının 
yanlarından sıvışıb özünü təcili çölə atdı. 
6577. Kəsilmiş qarpızın, yemişin içində tək-tük çiyi, puç toxumlarını görəndə 
ana bətnindən ölü doğulan, xəstə, əlil körpələrə rəhmim gəldi. 
6578. Dilli arvadların deyingənliyi nacins ərindən qoruyan qalxanıdır. 
6579. Sevincimdən Allahıma “şükür” deyəcəkdim ki, lənətə gəlmiş şeytanlar 
məni elə çaşdırdılar ki, sözüm ağzımda qaldı. 
6580. Rəhmətlik müdrik atam tez-tez deyərdi: “Allah heç kimin işini həkimlərə, 
hakimlərə, mollalara salmasın!” 
6581. Vətənimdə tam düzlük, tam ədalət olsaydı, işim düşdüyü idarələrin 
qapılarını öpərdim. 
6582. Hökmdarlar qarşısında vəzirlərin, məmurların – cəmiyyətin xəstəlik 
resepti: Tarıxən yaltaq tərifli; üzlərinə nöqsanlarını, günahlarını deyə bilməyən 
lal cəmiyyət. 
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6583. Ərinin bir sualına cavab verməyə qəzəblənər. Bir cavab əvəzinə 10-20 
cümlə doğrayıb tökər. Arvad qaynar qəzəbdən düşməz, ər günahkar kimi susar.  
6584. Başına gəlməyən çətinliyin nə olduğunu bilməz. 
6585. Xəyallarım məni məst edən şərabımdır. 
6586. Xəyallarım zühur olmasa da, həqiqətə çevrilməsə də, mənə daha doğma, 
daha əziz, daha şirindir Fürsət tapan kimi onlarla əylənirəm. 
6587. Xatirələrim həyatımın yaddaş siyirməsi, ömrümün yaddaş arxivi. 
6588. Qəddarlığı ilə zülmün səmasına ucalanlar yerdə insan leşi yeyən 
quzğunlardır. 
6589. Tələskən adamlar keyfiyyətsiz olurlar. 
6590. Yox olasan zamana, keçmişin keyfiyyətlərinin dadını qaçırır. 
6591. Zəhmətdə kişilər torpaq qurdu, qadınlar su sonasıdır. 
6592. Dadlı pendir tikəsi şirin qarpızın ədviyyatıdır. 
6593. Yağlı-dadlı-isti kababın üstündən pendir dürməyi ziyafətdə deyilən 
tostdur. 
6594. 16 avqust. Cavan: -Müdrik qoca, insanlar bu qədər ki qapğış, dua edir 
biri tutmursa, əbəs yerə niyə başlarını ağrıdırlar? 
6595. Müdrik qoca: -Elə deyil, oğul Adamlar qarğışla qəzəbdən təmizlənir; dua 
ilə qəlbi rahatlıq tapır, gözləri işıqlanır. 
6596. Yaddaşım ömrümün sahilidir Sahilə yazılmış acılı-şirinli hadisələr 
zamanın silə bilmədiyi xatirələrə çevrilir. 
6597. Xatirələr... yatıb oyanmayan xatirələr, yaddaşımdan silinməyinizdən 
qorxuram. 
6598. Xatirələr yaddaşdan silindikcə ömür çılpaqlaşır; meyvəsi solmuş, 
yarpaqları tökülmüş qurumuş ağacın tayı olur. 
6599. Quldar Sövet dövləti 71 il bağırdı: Hansı respublika “MİLLƏT” adı tutsa, 
yerə elə vuracağam ki, qarpız toxumu kimi dağılsın! Bəli vurdusa da qarpız 
toxumu kimi dağılmadı. Lakin zərbədən 15 respublikanın içindən Çernobıl, 
Alma-Ata, Fərqanə, Moldava, Tiflis, Kırım, Qarabağ kimi.. qırğınlar alovlanıb 
millətləri yandırdı. 
6600. Yaltaqlar yağlı yerə, fahişələr pullu tərəfə yıxılar. 
6601. İmperiyanın yalını kəsən millətin leşi yerdə qalar. 
6602. 17 avqust. Səfərdəyəm Ruzu əvəzinə yaddas boxcamdakı xatirələrimi 
götürüb yola çıxmışam. 
6603. Xatirələr gəzintimdən tox, xəyallar səyahətimdə heç nəyin yoxluğundan 
ac və susuz qayıdıram. 
6604. Elan: Dırnaqlarda qaşındırıcı virus var. Dəri əmanəti! Dırnaqlarınızla 
təmasa girib dərinizi qıcıqlandırıb virusa yoluxdurmayın. 
6605. Arvadın adi şeylərə deyingənliyi kişisinin qulaqlarından sırğa yeri açdı. 
6606. Əsəbilərin ağzını açdırmayın. Onların içi süzülmüş torbadır. 
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6607. Fağırı, utancağı danlamayın, onlar dərdlərini içlərində əridirlər. 
6608. Dəmiri isti-isti döyərlər, Qarabağı isti-isti alarlar. 
6609. Vətən dərdlərini yüz illərə saxlamazlar. 
6610. Unudulan dərd sağalsa da, iz yeri sağalmır. 
6611. Vətənsizlər – ömrü boyu köçəri maldarlar; evsizlər – ömrü boyu 
dəyələrdə qalanlar, kirayədə yaşayanlar. 
6612. 18 avqust. Hər an başımım üstünü kəsən əcəldən başdaşım var. 
6613. Günlərin necə keçib, şair?... Sağlamlığımı zəhmətlə, xəstəliklərimi ağrı-
larla, qocalığımı min bir borcdan birini ödəyə bilməyən yandırıcı fikir-xiffətlə. 
6614. Qardaş gileyi. Baş barmaq Çeçələ barmağa: -Qardaşların bir işinə 
yaramadığından uzanıb çöpə dönmüsən. 
6615. Çeçələ barmaq: – Sən də dörd qardaşın yükünü çəkməkdən donqar olub 
gödək qalmısan. 
6616. “Sağlam” canımı pullarla, həkimlərlə, dərmanlarla hasarlamışam. 
Hasarın o üzündəki əcəl hələ ki boynuuzalı qalıb. 
6617. Gəncliyində sevgidən-məhəbbətdən yazan şair, ömrün qürubuna tez-tez 
boylanırsan. Olmaya, zirvəndəki qrovun soyuqluğunu duymusan? 
6618. Sülh uzandı çürümüş süd kimidi. 
6619. Qisassız millət – barsız və yandırılası yararlı ağac. 
6620. 19 avqust. Dünənimi çağırdım... Min illərin dərinliyində duyulan əks-
sədadan qulaqlar tutulurdu. 
6621. Fəsilləri yorğan kimi üstümə örtürəm. 
6622. Qışı yorğan, payızı odeyal, yazı mələfə, yayı isti vanna kimi qəbul edirəm. 
6623. Dünənimə əl üzatdım, sonsuz zamanda heç nə əlimə dəymədi. 
6624. Dərindən inandığımın gözüm qarşısında oğurluğuna inammadım.  
6625. Rəngli, rəngsiz illərdən özümə naxışlı ömür toxumuşam. 
6626. Bəşər şərdən uzaq olsun deyə, özündən şər qüvvələr – cin, şəyatin, iblis, 
şeytan, halnənəsi, cəhənnəm uydurdu ömrü boyu xofda qaldı; xoşbəxt həyat 
üçün haqq,ədalət, düzlük, halallıq, cənnət, behişt, mələklər uydurub dünyanı 
doldursa da, uydurduqlarını görə bilməyib, əli boşda qaldı. 
6627. 20 avqust. Payızda yaşıl donunu soyunub qışda çılpaqlaşan ağaclardan 
fərqli olaraq, payızda başlayıb qışda qalın geyinən adamlar yazda qalın 
paltarından çıxıb yayda yarıçılpaq olurlar. 
6628. Sağlam dərinin ləzzətlə qaşıntısı bədənin xoşallanması. 
6629. Behişt– əsl dünyamızın əfsanəvi filalı. 
6630. Min bir çeşidli yazılarım hamının üzünə açıq olduğu halda; qaranlıq, 
qapısız, pəncərəsiz, bacasız – sonsuz fəzaya sığmayan xatirələrim qəfəs olub, 
məni bir sirr kimi gizlədir. 
6631. Dünya, dünya qədər acılığın olsa da, sonsuzluğun qədər də əfsanəvi 
şirinliyin var. 
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6632. Asta yerişli, ağır şələli xatirələrimlə bir yolçu; xəyali qanadlarımla fəzada 
süzən səyyaham. 
6633. 21 avqust – Dünya görmüş qoca adamlar həqiqəti niyə görə bilmirlər? .. 
Oğul, həqiqət şəffaflığından görünməzdir. O, hisslərlə, duyğularla görünür. 
Vicdan onun duyan, görən gözüdür. 
6634. Harınlamışlar kor və qəzəbli olurlar. 
6635. Güzgüdə gördüyümüz hər şey həqiqətin özüdür. O, da səmtini (sağını-
solunu) itirmiş həqiqətdir. 
6636. Hər yerdə, hər zaman tərifli çıxışlara bükülmüş qızılıkağızların qatını bir-
bir açdım; hamısının içindən yalan çıxdı. 
6637. Tikanlı, alaq otları olan yalansözlü adamlar arasında doğru sözlü birisi 
günəş zərrəsi kimi parıldayırdı.  
6638. “Heyran” olduqlarımızın qurbanlığı olduq. 
6639. -Torpaq, qoynunda bəslədiklərin ətrli, dadlı nemətlərindən hansı sənin 
üçün əzizdir? –Ata-anaya verilən “övladlarının hansını daha çox istəyirsən?” 
sualını mənə verməyin.. 
6640. Ətirli şamamanı çox iylədim. Nədənsə acdım... Onun iştahla nə alış-
verişi? 
6641. Ətrli şamamanı iştah açan görüb, iylədikcə gözlərimin üstünə qoydum. 
Dedim bəlkə, gözlərə də işıq verir. 
6642. Hər gün Allahıma dediyim “şükr” dünən dediyim “şükür”lərdən çox olur.  
6643. 22 avqust. Günlər izini itirməsin deyə böyük hadisələrlə sonsuz keçmişə 
qoşulub zamanın daimiliyini tənzimləyir. 
6644. Zaman – nə cismdir, nə gövhər. Nə varlıqdı, nə yoxluq. Nə məkandır, nə 
hərəkət. Əzəli yox, sonu yox. Nə var olandır, nə yox olan. Nə görünəndir, nə 
duyulan. Tam boşluq, tam sükunətdir; hadisələrdə var olandır. 
6645. Külli-kainat hadisələrin mücərrəd deyimidir. Fəza boşluğu şəklində 
simvolik zaman zərrəcikləri, zamanın vaxt ölçüsündə insan şüurunun inikasıdır.  
6646. Çoban qızının gözəlliyinə aşiq olan şah oğlu, şah atasını ipə-sapa gətirdi. 
6647. Günlər hadisələrilə keçmişə qoşulub zamanın yaşını artırır. 
6648. Zamana qoşulmus ömrümüzlə zamanaya dönürük. 
6649. SSRİ-də kasıblığın eybini kütləvi oğurluq və talançılıq örtürdü.  
6650. Keçmişlə ölçülən zaman ardıcıllıği qırılmasın, itməsin deyə keçmişi indisi 
ilə nəfəs alır. 
6651. Cəmiyyəti özbaşına buraxsan – “Ölünü özbaşına buraxsan tabut...” 
məsələsi.  
6652. Tarixən Azərbaycanın torpağını maddi-mədəni-mənəvi dəyərlərini 
oğurlayan leş hərisli quzğun ermənilər, leş üstündə boğuşan onların havadarları 
qara qarğalar, ac çaqqal-canavar sürüsü.  
6653. 23 avqust. Rüşvət – Azərbaycanın fəxri vətəndaşı. 
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6654. Rüşvət – “Qurdağzı baylayan” duanın adamların ağzını bağlayan kəsərli 
variantı. 
6655. Rüşvət – hər yerdə, hər idarədə “İAD” – İşə Asanlıqla Düzəldən 
departament pəisi. 
6656. Rüşvət – Əmr N: - 1. 
6657. Gözütoxluq – iştahın axtalanması. 
6658. Gözüac adam – nəfsin şorgözlüyü (fahişəliyi). 
6659. Gecə-gündüz – sirli, görünməz Zamanın görünən üzü. 
6660. Gecə-gündüz – varlıği qavranılmayan, görünməyən Zamanın özünün- 
özünə şahidliyi. 
6661. Gecə-gündüz Zamanın zamanla yarışı. 
6662. Gecə-gündüz Zamanın növbəli işi. 
6663. Gecə-gündüz Zamanın rəngli, dəyişək paltarı. 
6664. 25 avqust. Ayağımın çeçələ barmaqlarında dırnaqların yox kimi 
görünməsi, vaxtıyla burulmuş erkək çəpi.lərimi yadıma saldı. 
6665. Axtalanmış ata, burulmuş erkək çəpişlərə özünü oxşatmaq istəyən 
oğlanlar cinslərini dəyişdirirlər.  
6666. 20 avqust. Mal bölgüsü ata övladlarının arasına soxulan zəhərli qılıncdır. 
6667. Şərikli mal – qohumlar arasında minalanmış sahə. 
6668. Ağacı qurd içindən yeyir, adamı kini, nifrəti. 
6669. Nifrət, kin bəslədiyin adama qurd düşmür. Qurd – illərlə kin, nifrət 
bəsləyən adamın içində qaldığca qurd vurmuş kovuşa dönür. 
6670. Qalayçı paslı qabları qalaylayib ağardır. Millət də bölünmüş Azərbaycanı 
yüz illərlə şerlərdə, mahnılarda birləşdirir. Nəticəsini görmədiyimiz bütün 
bunlar çat-çat olmuş Böyük Azərbaycana – dərdlərimizə təsəllidir. 
6671. 27 avqust. Giley – hədəfə dəydi-dəymədi daldan atılan daş. 
6672. Qeybət – qeybətcillərin hər gün içinin azarını-yanğısını söndürən soyuq 
duşudur. 
6673. Düşmənlərə yarınmağımız, sülhümüz, söyüş-yamanlarımız uzaqdan 
atılan, lakin hədəfin bir metrliyinə də çatmayan mərmisiz topumuz, tüfəngimiz.  
6674. Millətimizi yeni dinlərin qəbulundan qoruyun!  Səbəbi? 
6675. Belə ki, bolqar türkləri (1654) xristianlığı qəbul etməklə türklüyünü itirdi. 
Albanlar xristianlıği qəbul edərək bir hissəsi erməniləşib türklüyünü itirdi. 
Qıpçaqlar – türklər xristianlaşaraq erməni kimi göründülər. Qızılbaşlar Türk 
sultanı Sültan Səlimin göstərişi ilə kürdlərin qırğınını təşkil etməklə qızılbaş - 
türklərin bir hissəsi kürdləşdi. Türk dünyası islamı qəbul edərək türklük əqidəsini 
itirib ərəb dininin köləsinə düşdü. Və sair... 
6676. Dinlər türkləri içindən aşındıran tutarlı maddədir. 
6677. Sirr – ermənilər Azərbaycan əleyhinə min illərlə tarixi dəyərlərini yazılı-
pozulu halda alt-üst edib şumladılar. Böhtan və şərlərini muzeylərdə, arxivlərdə, 
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kitabxanalarda; dünya kitabxanalarında məxfi – sirr saxlamaqla bütün dünya 
alim-tədqiqiqatçıların üzünə bağlanmış erməni xəcaləti, erməni alçaqlığı, 
erməni yalanları – erməni sirləri. 
6678. 3 sentyabr. Həqiqət anamdan yaxındır mənə. 
6679. Göylərə yazmışam şikayətimi. 
6680. Bütöv Vətəni məhşər odunda, özü məhşər alovunda ütülən millət!  
6681. Həqiqət və ədalət vicdanımın çəki daşları. 
6682. Həqiqət və ədalət insanlığın əvəzsiz baş tacıdır. 
6683. Qanmazı, başına gələn hadisələr, bəlkə qandırdı. 
6684. Düşmənə üzdə yaltaqlıq, daldada söyüşlər – alçaqlığın klassik üsulu  
6685. Adamı gözdənsalan bəxtin işinə Allah qarışmır. 
6686. Tale yazımda “sağlam can” sözünə rast gəlmədim. 
6687. Dünyadan gözəldir ağrısız bir can. 
6688. Əfsus, xəstəliyə bağlanıb qurban. 
6689. Xəstəlik görsə də, min naz, min xidmət, 
6690. Xəstəlik nə qanır yaxşılıq, hörmət. 
6691. Xəstə ömür ocaqda tüstülənən çürük odundur. 
6692. İnsanlar dünyanın, ömrün, ölümün əzab-ağrılarına küfr düşməsinlər, bu 
səbəbdən, Allah insanların ömrünə sevinc, şirinlik, yaşamaq həvəsi caladı. 
6693. Eybəcərlikləri, əxlaqsızlıqları, haqsızlıqları görən cəmiyyət həyatdan elə 
iyrəndi ki, axirda ağızları söyüş, qarğış qabı oldu. 
6694. İt motaldan əl çəkdi məsəli – Millət Vətəndən, soyğunçulardan, 
satqınlardan əl çəkdi; soyğunçular, satqınlar millətdən, Vətəndən əl çəkmədilər. 
6695. Məhəmməd Hadi: “İmzasını qoymuş millət ovraqi-həyatda. 
6696. Yox millətimin imzası imzalar içində”... 
6697. Əli Vəlioğlu: Tarixim, əzəlim, Türkün yazısı, 
6698. Yazıb on min dastan, bu da imzası! 
6699. Dörd qitə dar gəldi Türkün gücünə,  
6700. Nə haqla deyirik imzamız yoxdur?! 
6701. Şairəm, millətimin dərdlərini anlayıram, 
6702. Yazıram, millətimin dərdlərini ağlayıram. 
6703. Əsrlər yaşlı nəsilləri yeni nəsillərlə təzələyib yeni əsr yaradır. 
6704. Görənlər elə bilir ki, adamların başı işdən ayırd olmur. Daha demirlər ki, 
adamların başı, yaxası işin əlində qalıb. 
6705. 16 sentyabr. İşləri tərs gələnlərin söyüşü bol olar. 
6706. Yeni nəsillər öz əsrlərinə uyğun söz-nağıl, əxlaq yaradırlar.  
6707. 18 sentyabr. Dünyanın gözəlliyi gözlə, dadı, şirinliyi ağızladı. 
6708. Cəmiyyətə inamım, əlləri-ayaqları mıxa düşmüş susuz at kimi öz 
axurunda bağlı qalıb. 
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6709. Həyatın uçub-dağılmış düzlük adlı körpüsündən keçə bilməsəm də, 
iradəm məndən əvvəl körpünün o tayındadır. 
6710. Ümidin kəndiri yadların əlindədir. 
6711. Ümid – xəyal müjdəçisi. 
6712. Ümid kəndirim başqasınn əlində olsa da, iradə kəndirim qəlbimə 
bağlanıb.  
6713. 19 sentyabr. Ədalət – bəşəriyyətin üzünün ağlığı. 
6714. Ədalətsizlik – bəşəriyyətin üz qarası. 
6715. Şiə-sünnü – bir millət, iki cəbhə.  
6716. Şiə-sünnü – bir millətin əbədi sancısı. 
6717. Şiə-sünnü – bir millətdə şüur fərqi. 
6718. Adamlar yaşlandıqca doğmalar, qohum-əqraba arasında soyuqluq 
başlayır. 
6719. 25 sentyabr. Eşq – ürəkdə çiçək yazısı. 
6720. Mən gənclikdən gələcəyimi qocalar adlı güzgüdən oxumuşam. 
6721. Tarix keçmişi, qocalar gələcəyi göstərən güzgüdür. 
6722. Kişilər arvadını döyüb hirsini soyudur. Arvadı da şüşə qabları kişisinin 
ayağı altına çırpıb sındırır. Bundan sonra aralarında kövrək sülh yaranır.  
6723. Kişilər, haqlı olsanız da qadınınızı əsəbiləşdirməyin. Dillənsə sizi borclu 
çıxaracaq. 
6724. Biz məğlubiyyətlərimizə vərdiş etdiyimizdən məğlubiyyətlər bizi 
qorxutmur; qələbə qazana biləcəyimizdən qorxuruq. 
6725. Talançıları, tamahkarları, rüşvətxorları, oğruları, vətən-millət xainlərini 
həbs etsəydilər; günahsız azsaylı əhalinin hamısını yerləşdirməyə kiçik bir kənd 
də bəs edərdi. 
6726. Həyat külli hadisələrinin adıdır – cəmidir. 
6727. Həyat insanların başına gətirdiyi hadisələrlə özünə tarix yazır.  
6728. Hadisələr həyatın canı və nəfəsidir Hadisələrsiz həyat doğulmayıb. 
6729. Hər insan ömür hadisələriylə tarixin cild-cild qalın kitablarıdır.  
6730. 26 sentyabr. Qəlbləri nifrətlə dolu, dildə barışıqlı adamlar, qohumlar, 
sizin barışıq düsturunun açılış qiyməti sıfırdır. 
6731. İnsanların xasiyyəti tabsız kəndirdir. Kəndirbazlıq edib üstündən 
saymazyana keçməyin. 
6732. Qəlbin gizli saxladıqları danışıqlarda bulanıq görünür. 
6733. Gözdəki fəsillər: 
-Qorxudan gözlərim qaranlıqladı – qış fəsli. 
-Gözləməkdən gözlərimin kökü saraldı – payız fəsli. 
-Sevincdən gözlərim yaşardı – yaz fəsli. 
-Yuxusuzluqdan gözlərim qızarıb – yay fəsli. 
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6734. 27 sentyabr. Xəstəliklər ölümün bədəndə gəzən kəşfiyyatçısı, ağrılar 
xəstəliklərin ayaq səsləridir.  
6735. Sızıltılar – üçüncü qrup xəstəliklərin bədəndə pəncəsi üstdə yerişi. 
6736. Sızıltılar – xəstəliklərin bədənə oğurluğa girməsi. 
6737. Namərdlər mənfi, mərdlər müsbət yüklü adamlardır. 
6738. 8 oktyabr. Yaradıcılıq dəftərim mənim canamazımdır. Hər gün tez-tez 
səcdəsinə əyilirəm. 
6739. -Şair, arabir görünmürsən, hardasan? 
            -Hər gün tapa bilmədiyim cənab həqiqətin kölgəsinin intizarındayam.  

6740. Elin qarğışlarına Allah əməl etsəydi, dünyada bir adam qalmazdı. 
6741. Ölüm məndən qaçırsa, mən ölümdən yuxarı; ölüm məni gəzirsə, mən 
ölümdən aşağı. 
6742. 11 oktyabr. Milləti, millətçiliyi mollalardan qoruyun. Milləti hər dərddən 
milyonlarla axundovlar, mirzəcəlillər, sabirlər, şirvanilər, rəsulzadələr, 
atatürklər... qurtara bilər. 
6743. Analar bu dünyada ağladılır, “Behişt anaların ayaqları altındadır” 
vədlərilə təsəlli verirlər. 
6744. Kişilərə xəbərdarlıq!  Behişt analarla tam dolduğundan, kişilərə bir qarış 
da yer yoxdur. 
6745. 18 oktyabr. İnsan varlığı dünya gözəlliyinin ölçü vahididir. 
6746. Bəşəriyyətin varlığı külli-kainatın dəyər qiymətidir. 
6747. İnsan yoxluq anından əvvəl 100 il yaşasa da, bu, gözqırpımından başqa 
bir şey deyil. 
6748. 19 oktyabr. Həyat mübarizədir! Bu mübarizənin mübariz, döyüşkən, 
inadcıl ordusu elə bəşəriyyətin özüdür. 
6749. Mübarizələr ömrün sağlam halı; xəstələrin dözümü, inam gözləməsi. 
6750. Mübarizələr həyatın özü qədər çoxşaxəlidir; fərdi insanlar fərqli 
xasiyyətlər qədərdir. 
6751. Mübarizə– arzu, azadlıq, məqsəd, yaşam, inad, haqq, ədalət.. onun 
tələbi, təməli, təlimidir. 
6752. Arxa, ağıl, güc, birlik, fürsət, bəxt mübarizə darvazasına düşən qızıl 
açarlardır. 
6753. Bütün yaşam amilləri fərqli, fərdi ümumiləşmiş düsturdu. 
6754. Məsləhət verən, qulp qoyan, ağız büzənlər çox olar; iş görənlər yox olar. 
6755. Gur çaylar, həzin sulu bulaqlar gündüzlər lal olur, gecələr dil açıb 
səhərədək nəğməsini oxuyur. 
6756. Kapitalizm sosializmdən on qat yaxşıdır. Lakin quldur, sahibsiz 
sosializmdən doğulan kapitalizm raxit uşağın tayıdır.  
6757. 21 oktyabr. Bu gün nə təzə xəbər eşitmisən? 
-Təzə xəbər eşitməmişəm. 
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-Deməli, bu gün kar imişsən.  

6758. Hər gün təzə xəbərlər gün adlı səhnədə oynanılan tamaşalardır. 
6759. Birlik məhəbbətlədir. 
6760. 26 oktyabr. Birlik-məhəbbət – qızıl gül qönçə ikən ləçəklərə ayırmaq 
olmur. Elə ki açıldı zəif külək ləçəkləri bir-bir qoparıb havaya sovurur. 
6761. 30 oktyabr. Əmək– həyatla mübarizə qılıncı. 
6762. Tamah, ehtiyac insanı həyatla mübarizədə hərəkətə gətirən yanacaqdır. 
6763. Danışıqda ağız dəyirman, sözlər dən, dil, əl-qol hərəkəti onun çaxçağıdır. 
6764. 26 noyabr.  Sirr – şeytan xətalı kod. 
6765. Dostunun, qohumunun gizli münasibətini bilmək istəyirsənsə, bir 
bəhanə ilə onu qıcıqlandır. O, içinin acı, gizli tərəfini çölə tökəcək. 
6766. Özünü ağıllı, təmkinli, savadlı kimi göstərən vəzifəlinin içinin paxırı açsın 
deyə, söhbətə tutduqda, maskasın yırtıb əsl kimliyinə imza qoydu. 
6767. Pazı paz ilə çıxardarlar, kirli paltarları sabunlu suda bir-birinə 
əfkələməklə kirdən təmizləyirlər. 
6768. 2 dekabr. Qisməti nə düymək, nə də qırmaq olur. 
6769. 3 dekabr. Haqqı nahaqqa caladım, haqq lal doğuldu. Nahaqqı haqqa 
qatdım, haqq kar, lal doğuldu. 
6770. 1 (bir) dedi: Onluq, yüzlük, minlik, milyonluq, milyardlıq.. sayların 
ayaqyeriyəm (üzəngisiyəm) 9 (doqquz dözməyib dilləndi: Mən də həmin 
sayların zirvəsiyəm (yəhəriyəm). 
6771. Rəvayətlər, xəyali uydurmalar əzəli bəşərin məhsulu olan dini kitablarda 
cəminin toplumudur.  
6772. Külli-kainata dəxli olmayan, əzəli bəşəriyyətin özunə lazım olan – 
Mələkləri uydurub planetimizin orbitinə çıxartdığı kosmonavtlardır. İblis isə 
şeytanı əməllərindən xarab etdiyi raket yerə çaxıldı, İblis qəlpə-qəlpə olub 
şüurlara səpələndi, insanlar şüurdan zədələndi. 
6773. 6 dekabr. Səssiz danış, gizlində qulaq asan var. 
-Bu şirə milçəkləri danışığımızı hardan bildilər? 

6774. Tez-gec yetişən meyvə, tez-gec solan gül, uzun-qısa ömürlü ağaclar 
olduğu kimi, bəşəriyyətdə də qısa, orta, uzun ömürlü nəsillər var. 
6775. Bəşəriyyətin qarğışının, yalvarışının ümidi yeri olan Əzrayil adamların 
əlində kəsərdən düşmüş qılıncıdır.  
6776. “Sirr yerdə qalmaz” deyimində; torpağın dərin qatlarında, 
gözəgörünməz zaman tufanınında çürüməyən, insanların qəlbini döyənək edən 
sirr yetişməmiş çiban əzablıdır. 
6777. Nə vaxtsa yetişib özü üzə çıxacaq (Qardaşım Tariyelin 8-10 minillik Mixi 
yazılarının sirri). 
6778. Pay– verdin, elə qapıağzında da yaddan çıxır. 
6779. Pislik dedi: -Mən yaddaşlarda ilişib qalan pıtırqan, qılçıq xasiyyətliyəm. 
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6780. Sirli Allahımızın yeri qəlbimizdə olduğundan, sirli-soraqsız məkanından 
xəbər tutammadıq. 
6781. İki yüz ildən çox Azərbaycanın açılmaz bəxtini qat kəsdiyindən, mənim 
də qəlbimdə Azərbaycan dərdim qatı kəsib, güyə vurub. 
6782. 10 dekabr. Yer planetimiz külli-kainatın döyüş, mübariz, qırğın 
meydanıdır, tamaşalar səhnəsidir. 
6783. Qarın – bütün canlıların yaşam mübarizəsi. 
6784. İnsanların səslərində heyvanı izlər: Nə xoruz kimi banlayırsan? Çaqqal 
kimi vaqqıldama. Canavarsan, ulayırsan? Eşşək kimi anqırma! Donuz kimi 
xortuldayırsan. Pişik kimi gendən movuldama. İlan kimi nə fisıldayırsan? Ayı kimi 
bağırma. Elə hey it kimi ulayır, hürür. Kəklik kimi qaqqıldayır. Yumurtası tərs 
gələn toyuq kimi nə qaqqıldayırsan? Keçi kimi mələmə. Dana kimi böyürmə. 
Dəvə kimi nərildəmə. 
6785. Körpələrin səsini kəsmək, qocalığın suallarına cavab verməkdən asandır. 
6786. Allaha yalvarmaqdan, bəxtə gileylənməkdən başqa əlimizdən heç nə 
gəlmir İnsanlar onu da öz xeyirləri üçün edirlər. 
6787. Qaynənə öldü, nacins gəlinlərin əzabından canı qurtardı. O dünyadan 
xəbər tuta bilsəydik, soruşardıq: O dünyada gəlinlərin əzabından 
qurtardınmı?... Qurtarıbsansa, bəxtəvər ölümünə. 
6788. Nəsihətdə dil çox sürətli; nəsihətin qəbulunda qulaq öz aləmindədir…  
6789. 16 dekabr. Gündüz şəffaf ayna, gecə bu aynanın qara tərəfidir. 
6790. Mehriban, gülərüz adam yaddaşda şəffaf qalır, qaraqaşqabaqlı yaddaşa 
düşməyən adam.  
6791. 18 dekabr. Adamların ömrü zaman saatıdır. 
6792. Adamlar can mülkinin bağbanı, xəstəliklər can mülkünü talayan 
oğrulardır. 
6793. Mehriban, şirin sözlülər yaddaşlara düşən işıq, qaş-qabaqlılar yaddaş 
qaranlığı. 
6794. Millətimə sevgimdən Tac-Mahal əzəmətində saray ucaltmışdım, 20 ildə 
milli satqınlar, xainlər, nadanlar sürüsünün dağıdıcı əməllərindən milli sevgim 
alt-üst oldu. Vətənimin dağıntıları altında qalan Tac-Mahalımın xarabalığını 
görürəm.  
6795. 22 dekabr. Şər iblisin özüdür. O, zarafatı sevmir. 
6796. Zamanın çətinliklərindən adamların VİCDANI barıt kimi nəm çəkib. 
6797. 27 dekabr. Mübarizə həyat yolunun pilləkənləridir. 
6798. Vicdan insanlığın zirvəsidir. Əfsuslar, o da həmişə qarlı – boranlı olur. 
6799. Vicdan hər an insanlığın qızıl xərcliyidir. Xərcləyə bilsə Həqiqəti, ədaləti 
hər an işlətdiyimizdən sabun köpüyü kimi havada partayıb yox olur. 
6800. Vicdan, həqiqət, ədalət Tamahin xərcliyi olsa da, həmişə əliboşda qalıb.  
6801. Niskil – yoxluğun yarası, xiffətin çürüntüsüdür. 
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6802. 28 dekabr. Sevgi, məhəbbət ruhun yanacağı. 
6803. Maraq adamın kamilliyidir. 
6804. Yaltağın çörək yolu şərəfsizlik körpüsündən keçən yoldur. 
6805. İllər mənim yolumdur, mən bu yollarda yaş itirmişəm. 
6806. Hisslərim yollarını azmasınlar deyə, ağlım onları yolcöstərənidir.  
6807. 30 dekabr. Yalan söz barsız ağacdır, nə çiçək açır, nə də bar gətirir. 
6808. Vəzifə, dövlət, güc dilin uzunluğu, sözün kəsərliyidir. Bunlarsız söz 
kəsərdən düşür. 
6809. Hökmdarların qəzəbi hökm verməklə yatır. 
 

2018 

 

6810. 2 yanvar. Adam! Qəlbinin dərinliklərinə – iblisi əməllərinə boylandım. 
Orda qara bulud kimi aramsız çaxnaşmadan şimşək, göy gurultusunun qəzəbi 
duyulurdu.  
6811. “Bütün yer üzünün xoş gələcəyi / Hər zövqü, səfası partiyamızdır”... Bu 
şeri bir qoz kimi sındırdım.  İçindən komunistin qanlı əlləri mənə uzalı qaldı. 
6812. 5 yanvar. Cəhənnəmliklər – Azərbaycanda Cənnətə düşmüşlər. 
6813. Qoyun sürüsünün qabağına qatılan erkək 500-600 sayda bir sürünü 
dolandırır. Azadlığa aparanın yoxluğundan bir “təkə” də qabağımıza düşməyib. 
6814. Rəhmi, yazığı gəlmək– VİCDANIN ağrılı, sızıltılı ürəyi, həqiqətin gözü, 
ədalətin dilidir. Bunlarsız VİCDAN kar, kor, laldır. 
6815. Dəmiri isti-isti döyərlər.Tənbəl adamı, uşağı həvəsləndir, təriflə işə qoş. 
6816. Adamlar yaranandan boyunlarına ehtiyac zənciri bağlanıb. Ehtiyac 
yedəyində insanları hər cür çətinliklərə sürükləyir. 
6817. Murdar əqidəli qohum– əqrabaların iştəkləri qəlblərində paxır 
bağlamasın deyə, özlərini giley – qeybətlə qalaylayıb ağardırlar. 
6818. Adamlar! Özünüzü, sözünüzü həmişə evinizdəki ilandan qoruyun. 
6819. Ağaca içindən qurd düşüdüyü kimi, ailələrə də içindən qurd düşür. 
6820. Nadanların nadan sözləri altında qurud kimi əzilirəm. 
6821. Acı söz də ilan kimi zəhərlidir. Cavabını verdin, həmin an şəfa 
tapacaqsan. Qorxdun, utandın söz yarasından daima sızıldayacaqsan.  
6822. 9 yanvar. Böhtançının sənə atdığı söz gülləsi qarşısında həqiqət cavabın 
onu topa tutmağındır. 
6823. Qoca, fağır qayınanalar zalım gəlinlərin əlində yun darağında didilirlər.  
6824. Zalım qayınana oğul– gəlin evini xarabaya qoyan bayquş, yaxud oğul-
gəlin məhəbbət ipini kəsən qayçı.  
6825. Qoca,  yaşamaqla nə öyrəndin? 
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-Oğul, dünyanın, taleyin tərs gedişatını, insan varlığının kimliyini, necəliyini – 

eşitdiyim, gördüyüm, oxuduğum, bildiyimin; nəyin düz, nəyin yalan olduğunu 

ovcumun içi kimi bildim, tanıdım . 

6826. Nadan tarixçilər, tədqiqatçılar yarışaraq böhtan-şər- yalanlar yazıb 
Türkləri dünya gözündən saldılar; dünyanı aldatdılar, türkləri inandırdılar. 
Yalanlardan-böhtanlardan belı əyilmiş türklər hələ də ağır yükdən düzələ 
bilməyiblər.  
6827. 16 yanvar. Yalanları, böhdanları ilə xeyir görənlər, qazandığınız nifrətdən 
xəbərsiz yalançılar, böhtançılar.  
6828. Avropa, Amerika, Asiya ölkələrinin hansı işinə boylansaq, üstümüzə 
hürən erməni, fars, rus, ərəb, kürd və s... Böhtançıların aramsız şər əməllərini, 
şeytan barmaqlarını görəcəyik. 
6829. Xəbərçi qarğış- söyüş adlı ikigözlü xurcunu çiynində qapı-qapı düşüb 
payını yığır.  
6830. 26 yanvar. Ömrümüz də saat kimidir İllər– kiçik əqrəb, aylar – böyük, 
günlər – saniyə bildirən; dayanacaq vaxtı bilinməyən əqrəblərimizdir. 
6831. Ömrümüz boyu dərdlərimizi susmağımızla, göz yaşlarımızla udmuşuq. 
6832. 30 yanvar. Satqınlar dövlətin minalanmış qalası, çevik kəşfiyyatçılarıdır. 
6833. 7 fevral. Arvadlar sonu tükənməyən giley-qeybət dastanlarıdır. 
6834. Yamaqlı yalanlar xına tutmur. 
6835. 11 fevral.  “Özünü söyüş qabı eləmə” Bu tapşırıqdan anladım ki, belələri 

tüpürcək qabının tayıdır. 

6836. Dayı, de görüm, lənətlik adamlara rəhmət düşürmü? 

-Cavan oğlan, “hə” deyib həqiqətə qara yaxıb şeytanın tayı olub lənət qazanmaq 

istəmirəm  

6837. Yaltaqlıar, yaxşı yaşamağın sənin “qızıl” diplomundur. 

6838. Molladan soruşdular: Elin qarğışı gedib yerinə çatırmı? 

6839. Molla: -60 milyon xalqın şikayət ərizəsi şahlara çatmırsa, şifahi qarğış 

məkanı bilinməyən yerə necə gedib çata bilər?! 

6840. Sevgisiz Vətən, sevgisiz hər şey duzsuz, təlx xörəyin tayıdır. 

6841. 13 fevral. Sonsuz səmada buludlara yer olmadığından, kölgəsini Yerdə 

dağlara, səhralara, meşələrə, okeanlara sərir. 

6842. “İlan dili açsan da, dediyindən dönmür”. Bu, babaların gönüqalınlara 

qoyduğu diaqnozudur.  

6843. Qocalıq, halsız canımızla ağırlığını çiynimizdə zirvənə sürükləməyimiz az 

imiş kimi, zirvənə yaxınlaşdıqca qabağımızı rəhmsiz cəzalarınla – şaxtanla, qar-

çovğununla, külək-tufanınla, buz bağlamış sürüşkələrinlə qarşılayırsan. 
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6844. Mollanın mollaya cavabı: -Nədən gileylisən?  Ailədə iki-üç üşağı 

tərbiyələndirmək çətindir. Biz mollaların qudrətinə bax ki, bir milyarddan çox 

müsəlman ordusunu milli düşüncələrdən məhrum edib itaət halına salmışıq. 

Fəxr edirəm ki, bir milyarddan çox müsəlman şagird – tələbəmiz var.  

6845. 23 fevral. Gözütoxlar – dünya xəzinəsinin xəzinədarları. 

6846. Ürəkgenişliyindən dar daxma da qonağın çoxluğuna bəs edir.  

6847. Əmək, zəhmət həvəsi, sevgisi insan əxlaqının gövhəridir. 

6848. Əmək, zəhmət insanların başını qatan ən vacib əxlaq tərbiyəçisidir. 

Sosilaizm quruluşunu dişinə vurmuş adam, 70 il aşıq xorunun “ İşıqlıdır nobaharı 

kolxozun” alqışını necə qəbul edirdin?  

-Aşıqların bu alqışını “Yaltaqların himni” kimi qəbul edirdim. Mən də 

“Bataqlıqdır, quldurluqdlr hər deşiyi kolxozun” boğazımda zümzümə edib 

qəzəbimi kiridirdim. Ağır şələli qoca, dünya qazancından apardığın rəhmətdir, 

lənətdir, nədir?  

-Oğul, o dünyaya əliboş, hec nəsiz gedirəm. -Niyə bəs belin əyilib? 

-Oğul, belim quldar sosializmin əzablı quruluşundan əyilib. Bu dünyadan isə 

təhkimçi kolxoz quruluşunun ağır zəhmətli biyar qazancımı aparıram. 

6849. Keçmişin aydınlığında işini görən gələcək, keçmşin işığını gileyinlə, 
qınağınla, töhmətinlə söndürüb özünü qaranlıqda qoyursan.  

6850. Dövlət çürükdürsə, təməlsiz millət sürüşkən yarlığandır.  
6851. Yaxşılıqlar quma yazılır. Az keçmir günlər silib itirir. Zalım hökmdarların 

zülmü qayaya həkk olmuş yazılardır. Əsrlər, eralar bu yazıları tarixdən silə 
bilmir.  

6852. 25 fevral. Əfsanəvi aşiqlərin məskəni göylərdir. 
6853. Sirli aləmin varlığı məhəbbətin özüdür. 
6854. Dünya insan varlığıyla gözəldir. 
6855. Duyulmayan gözəlliklər, yaxşılıqlar yoxluğun tayıdır. 
6856. İnsan varlığı dünya gözəlliyinin ölçü vahididir. 
6857. İnsan varlığı külli-kainatın dəyər qiymətidir. 
6858. Bəşəriyyətin səs-küyü dünyamızın toy-bayramıdır. 
6859. Ömür yolumu getmək üçün günlərdən əsa kimi istifadə edirəm. 

6860. Təzə üsul tapmışam. Ayrı düşdüyümüz dağlarımızın saf, buz 
bulaqlarından içmək üçün, gecələr susuz yatıram ki, yuxuda içdikcə təşnəmi 
söndürməyən o sulardan yalan da olsa səhərə kimi içim. 

6861. Dərinliyin qaranlığında, uzaqlığın dumanlığında görə, duya 
bilmədiyimizdən şeytanların, iblislərin, canilərin şıdırğı rəqslərinə heyran 
qaldıq. 
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6862. İlk körpə doğulan andan subay qızları müqəddəs “ANA” adına yüksəldib 
Tanrıya tay qoşur.  

6863. Keçmişin aydınlığında işini görən gələcək, keçmşin işığını gileyinlə, 
qınağınla, töhmətinlə söndürüb özünü qaranlıqda qoyursan.  

6864. Dövlət çürükdürsə, təməlsiz millət sürüşkən yarlığandır.  
6865. Yaxşılıqlar quma yazılır. Az keçmir günlər silib itirir. Zalım hökmdarların 

zülmü qayaya həkk olmuş yazılardır. Əsrlər, eralar bu yazıları tarixdən silə 
bilmir.  

6866. Ana – məhəbbətdən, sevgidən yoğrulmuş əbədi hərarətli atəşgahdır, 
Günəşin tayı olan bir varlıqdır. 
6867. Mən tut yarpağıyam. Günlər barama qurdu kimi ömrümdən yeyib 
ölümdən mənə tor toxuyur.  
6868. Analar balasına qıymadığını, yaradan yaratdığı bəndələrinə qıyır.  
6869. “Parçala, hökm sür” siyasətı aparıb MİLLƏTİ atır zindana, 
               Göz dağı çəkdirir AZƏRBAYCANA!” 
6870. Gündüzlər keçə bilmədiyim idarələrdən, bağlı qapılardan; gecə 
yuxularımda təhlükəli, qayalardan, uçurumlardan uçub, çətinliklərdən 
qurtardığım üçün şük edirəm.  
6871. Keçmişimizi, gələcəyimizi düşünə bilmədiyimizdən həmişə çiynimiz ağır 
yüklü, dilimiz gileyli, ürəyi yanıqlı olmuşuq.  
6872. Həyata yüksək qiymət verməklə dəyərini birə-yüz artırırıq. 
6873. Həyat qapan tərəzisi deyil ki, onun dəyərini aşağı salmaq üçün qulpunun 
son 100 rəqəmindən geriyə çəkib sıfıra salasan. 
6874. Kədər dünyanın sevincinə zəhər, sevinc dünyanın acısına şirinlik qatır. 
6875. Həqiqətlə dilimi, sözümü kəsənlərin sözsüz quluyam. Şər– böhtançılar, 
şər-böhtanlarınızla qəzəbimin altına aminal qoyursunuz.  
6876. Qəzəb, söyüş, təhqir mənasında işlənən “YALTAQLANIR” sözü; 
böyüklərə ünvanlandıqda tərcümədə belə səslənir: “YARINIR”  
6877. 5 mart. Şimal qütbündə buz dağları – aysberqlər əridikcə soyuqluq 
insanlara keçir.  
6878. Gəncliyin– cavanlığın atəşi, şöləsi öləzidikcə qocalığın sönmüş kösövünə 
ümid bəsləyirik. 
6879. Qazılmış çuxuru öz torpağı doldurmadığı kimi, mənə elə gəlir ki, ilimin 
hər anını yenidən yaşamaqla yaşadığım illərdən boş yer qalardı. 
6880. 6 mart. Yük altında qal, kir içində qalma. 
6881. Xalq dövlətin kütləvi qurbanlığıdır. 
6882. Ziyarətlərdə milyon qoyun qurbanlıq kəsilir. Müharibələrin milyonlarla 
insan qurbanlığı var. 
6883. Ağıl qəlbin boşluğunu dolduran gur axan çaydır. 
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6884. “dır, dir, dur, dür” ; “dı, di...”, siz, bitmiş bir fikirn tamamlandığını xəbər 
verirsiniz. 
6885. Baba, təbəqəyə görə insanlar neçə qrupa bölünür? -Qananlar. 
Qanmayıb deməklə, öyrənməklə qananlar. Qandıra bilmədiyimiz qanmazlar. 
6886. Günəş əkinçi kimi sonsuz tarlasına bütün günü mirvari– almaz səpir, 
yetışmiş zəmini Ay bir biçinçi kimi səhərədək biçib qurtarır.  
6887. 7 mart. Aydın eşidilməyən səs qulağı, aydın görünməyən əşyalar gözü 
aldatdığı kimi, insanların görünüşü də adamları aldadır. 
6888. Əməllər sözlərin, vədlərin insanların saxtalığını göstərən güzgüdür. 
6889. Yalançı dilini işə salmağa yer; saxta adam tamaşasını göstərməyə 
yığıncaq axtarar. 
6890. Azərbaycanın inkişafında riyazı terminlər:  
: bölmə – “Parçala (böl) hökm sür!”– V. İ. Lenin;  
+ toplama – “Azerbaydjan şiroko şaqayet !” – L. İ. Brejnev;   
-çıxma – “Az yeyin, forma saxlayın!” – millət vəkili (şəklindən tanımadım.); 
( ) mötərizə – “Ayağınızı yorğanınıza görə uzadın!”– millət vəkili.  
Onluq kəsrlərin ixtisarı – Hər il paltar almıyın, toya getmiyin!” – millət vəkili. 
Faydalı iş əmsalı – “İşdən sonra fəhləlik edin!” – millət vəkili.  
SIFIR işarəsi –  “Soğan əkin!”– millət vəkili......?                
Tamam – yoxsa Davam?... Əlbət ki, Davam!  Tanıyaq, gülək! 
6891. Bir, beş yalançı, qorxaq, satqının zərəri mənə dəyir. Bütöv bir millətin 
qorxaqlığı, satqınlığı, yaltaqlığı Vətənin, millətin başında çatlayır, iflic edir. 
6892. Xəyalən keçmişimi gəzintiyə çıxdım, Zülmətli gecədə heç nə gözümə 
dəymədi. Düşündüm, nə yaxşı bu zülmətli yollarda azmamışam. Bildim ki, bu 
zülmətli yolları günlərimin işığında gəlib yaşa çıxmışam. 
6893. Keçmişlərin, gələcəyin ən dərinliklərinə boylandım. Bu gündən başqa 
hər yer qatı qaranlıq idi. 
6894. Külli-kainat məhəbbətin varlığından yarandı Məhəbbətlə qoşa 
addımlayan həvəs Allahımızın insanlara bəxşeyişidir. 
6895. 14 mart. Günah insanların zibillə dolu iç qabıdır. 
6896. Mən bir işıq dirəyiyəm, günlərim şəfəq saçan lampalarımdır. 
6897. Gecələr yuxugörmələrinin közərtisi (süsültüsü) altında uzanıb yatdığım 
lampalarımdır. 
6898. Qəlb var adamların üzünə açıq, xeyirxah qapılıdır. Qəlb də var şeytan, 
xəyanət yuvasıdır. 
6899. Dünyagörmüş rəhmətlik anam deyərdi: “Adamların qəlbində gizli bir 
əydaha yaşayır”. 
6900. Sağlam qocalıq dünyagörmüş müdrikdir, ağır, yataqxəstəsi qoca ailənin 
can ağrısıdır. 
6901. Adamların qəlbi sirri bağlı xəzinə arxividir. 
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6902. İnsan nəhəng dünyamızın təkrarıdır – surəti (kopyasıdır). 
6903. Torpağın təki, tarix, zaman sirləri saxlaya bilmədiyi halda, adamlar 
qəlbinin gizli sirlərini qəbir evinə aparan etibarlı əmanətçidir. 
6904. –Anacan, heyvan qarnının çox qırışıqlı hissəsinə adamlar niyə 
“yeddigəlin” deyirlər? 
-Başına dönüm oğlum, bu çoxlu qatlara yığılan yem artığını yeddi gəlin yuyub 

təmizləyə bilmədiyindən adı “yeddigəlin” qalıb. 

-Anacan, açıq qarını təmizləyə bilməyiblərsə, yazıq adamlar görünməz 

əqidələrini özlərindən necə təmizlləyə bilərdilər? 

6905. Rejimli, şirin yuxulu adam sağlam və bir qədər uzunömürlü olur. 
6906. Bütün dinlər kiçik dəyişiklərlə bir-birinin təkrarıdır. 
6907. İsa Məsihin 12 həvarisi xristian dininin büro üzvləridir.  
6908. Bütün millətlərin atalar sözləri əsl dini ayələrdir. 
6909. Burnum heç yaragötürməyənin biridir. Yeməkdən azca qırnıq tullanan 
kimi elə həşir-qiyamət qoparır ki, elə bilirəm məni cəhənnəmə sürükləyir. 
6910. 16 mart. Nəfs həvəsi hərəkətə gətirən yanacaqdır. 
6911. Tamah həvəsi qəzaya salan maşındır. 
6912. Nəfsisıyıq – zibillikdə eşələnən it. 
6913. Tamahın üzü qara olsun ki, bəşəriyyətin üzünün ləkə xalıdır. 
6914. Paxıllıq – adamın içində zəif qələvi turşusu. 
6915. Adam var ona halallıq, adam var haramlıq düşmür. Adam da var 
haramlıq anasının südü kimi halal olur. 
6916. Bədəni gənclikdə əməkdə, istidə, soyuqda bərkitmək lazımdır; qocanı 
istidən, soyuqdan qorumaq lazım gəlir. 
6917. Su olmayan yerdə hər şey solur, saralır, insafsız cəmiyyətdə insanlıq ölür. 
6918. Çoxsaylı rəqəmlər – 13-211. Sonda tək saylar, siz sayların bərabər 
bölünməsində dedi-qodu, küsülülük yaradırsınız. 
6919. Deyəsən, Allah Yer kürəmizə suyu ən əziz, müqəddəs həyat olaraq 
hədiyyə edib. Deyəsən niyə?... Həqiqət axtardığımız elə budur da! 
6920. Fikirlərim beynimin sorğusuz, vaxtlı-vədəsiz gələn müqəddəc 
qonaqlarıdır.  
6921. 17 mart. MƏKAN – ZAMAN– MƏKAN (külli-kainat) Allahın varlığı. 
6922. ZAMAN – Allahın ruhu. 
6923. Zamanə – bəşəriyyətin əqidə çürüntüsü İblisin, Şeytanın əməli. 
6924. Məkan-zaman – vəhdətin tamlığı, bölünməz vəhdət. 
6925. 18 mart. Gəncliyin əzəmətli ömür sarayını, qocalıq yerlə yeksan edib, 
özümdən betər xarabaya çevirib. 
6926. Doğma dilinə nadan çıxanlar millətlərdən söz dilənməklə ağızlarında 
DİLAŞI bişirirlər. 
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6927. Vəzifələr adamları gumrah saxlayan, şişirdib hadağasından çıxardan 
GENlər. 
6928. “Qıymadım” – insanlığın ali həddi. 
6929. Yazığıgəlmək – vicdanın tələdə çapalaması. 
6930. Adam köcür, sözü-nağılı qlır. 
6931. Təlatümlü okeanların qəzəb, tufanları qarşısına çıxan nəhəng binaları, 
ağacları, kəndləri silib-süpürdüyü halda, qəzəbin, tufanın burnu qayalarda 
ovulur.  
6932. Eyibli bəşəriyyətə hər an arxa olan gözəllik tanrıçası Həqıqət, hər an 
bəşəriyyətin tamahından bəkarəti pozulmuş sahibsiz qızın tayeyini yaşayır. 
6933. Bəşəriyyət, güclülər, hakimiyyətlər tərəfindən hər an zorlanan kimsəsiz 
Həqiqət xəcalətindən insanlardan uzaq düşüb. 
6934. Xalqın qarğışı xalqı tutmaz. Çünki xalqlar Allahın hədəfindədir. 
6935. 26 mart. Krılovun “Qurd və quzu” təmsili yaddaşımı təzələyib, hər dəfə 
divağızlı imperiyanı və bir tikəlik millətləri yadıma salır. 
6936. Zamanəni Zamana şərik qoşmayın! Zaman Allahın ruhu, zamanə isə 
bəşəriyyətin əxlaq – əməl emalatxanasında əridilib düzəldilmiş; özünə sərf edən 
hala salınmış sosial – siyasi alətidir. 
6937. Təmiz, büllur, şəfəqli zaman ləkə götürmür. Zamanə isə bəşəriyyətin kir 
bağlamış burun dəsmalının qaşovunun qatılığını daha da parlaq göstərir. 
6938. Gördüyünüz nəhəng ağaclar, çoxdan şana-kürək olub... 
-Bəs, böyük filosof Heydər Hüseynov, dahi şair Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq... 

onlar kimi yüzlərlə, minlərlə dahilərə nə gəldi? 

-Onların hamısını iynəyə saplayıb ilməsi qaçmış ağızlarını, tikdilər dodaqlarını 

gözədilər. 

6939. Zamanənin haramlarından, harınlarından mayalanmış Haqsızlıq onların 
özləri kimi lal, kar, kor küçükləyib dünyanı xarabaya qoydu. 
6940. 27 mart. – Ey körpə! ... 
– Gözünə elə görsənir. O hələ doğulmayıb. 
– Doğulmamış, nə axtarırsan? … 
– Həqiqəti... Ölübsə qəbrini... 
– Tapa bilməyəcəksən. Həqiqətin qəbri bəşəriyyətin qəlbindədir. 
– Həqiqətin qəbri bəşəriyyətin qəlbidirsə, mən belə dünyaya 
gəlməyəcəyəm! 
– Belə dünyaya gəlməməyin daha məsləhətdir.  
6941. Uşaq kimi sevinmək, əzizlənmək, ərköyünlük istəyirəm.. Nə göyləri, nə 
mələkləri, nə 124 min peyğəmbəri, nə imamları, nə hökmdarları, nə partiyaları, 
nə deputatları, nə dünya filosoflarını, heç kimi, heç kəsi istəmirəm!.. Təkcə ANA 
dizlərində, ANA qucağında olmaq, ANA südü ilə yaşamaq istəyirəm!  
6942. -Dəhşət!... Dəhşət! ... 
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6943. Küçə aşağı qaçandan soruşdular: – Nə bağırtı salmısan?...Nə olub?... 
6944. -Nə olacaq?! … Zamanə insanları sürü halına gətirib... 
– Elə bu?... Qəribə iş olub... 
– Deyirəm, insanlar sürüləşib. Bu da deyir qəribə iş olub...  
6945. Ç.Darvin: - “Meymunun insana çevrilməsində əməyin rolu”. 
6946. Əli Vəlioğlu: -Deyə bilmədiyimiz, tüpürcəyə çevrilənləri tüpürə bilməyib 
udduğumuz Həqiqət içimizdə çürüdüyündən insanların sürü halına 
çevrilməsində çürümüş həqiqətin rolu.  
6947. Onun mənliyini, qürurunu sındırın ki, heyvandan fərqlənməsin. 
6948. Dünyanı bürüyən mitinqlər – meydanlarda həqiqətin, azadlığın boğazına 
salınmış edam kəndiri. 
6949. Yaddançixma – qəlbdən dərdi-qəmi təmizləyən içsabunu Fikirdən 
dərdləri-qəmləri süpürən çalqu. 
6950. Duman– dərələrin qarınsancısı. 
6951. 5 aprel. Millət – adam qırıqları. 
6952. Xalq – millətlərin fərqli şəkli. 
6953. Yüz illərlə kölə halını yaşayıb qurbanlıq qoyun sürüsünə tay olan xalq. 
6954. 16 aprel. “Vətən bölünməz” deyənlər! Millət bölünübsə, Vətən ondan 
əvvəl bölünüb, dağılıb. 
6955. Padşah olmaqdan qorxuram. Qorxuram ki, 1-2 layiqli dostumu itirib sürü 
yaltaqlar arasına düşəm. Yaltaqlar, qorxaqlar, satqınlar, yalgüdənlər sürüsü 
şahlıq şarımı yalan, yaltaq təriflərlə şişirdib, göyün yeddinci qatına qaldıralar, 
şar dözməyib partlaya; mən göyün yeddinci qatından qopub başıaşağı yerə 
çaxılam.  
6956. -Ata, bu kasıblığınla özündən razısanmı? 
-Oğul, mən kasıb olsaydım, 16 yaşımdan il Brejnevkimilərdən, deputatlar 

tərəfindən “səs dilənçiləri” qapıma gəlməzdilər və əliboş qayıtmazdılar. 

-Ata, deməli, sən hamıdan çox varlısan ki, qapına səs dilənməyə gəliblər? 

-Əlbəttə, elədi, oğlum. 

6957. Satqınlar, 2010 cu ildə Yaponiyada baş verən “SUNAMİDƏN” daha güclü, 
daha dağıdıcıdır. 
6958. İnsanların ölüsü dirisindən rəhmətlikdir  
6959. Allah İblisi dərgahından qovdu İblis darıxmasın və özünü Allaha şərik 
qoşmasın deyə yanına cözəlçə Şeytanı qoşdu. İblis-Şeytan cütlüyündən ilk 
yarışeytan nəsli yarandı, çoxaldı. Bu çoxluqlardan dünyanı kifir basacağından 
qoruyan Allah, Yerə Adəm-Havva cütlüyü göndərdi ki, yeni insan nəsli yaransın 
və hər iki nəslin qarışığından yaranan bəşəriyyət bir qədər durulansın. 
6960. Mənim beynim daxili aləmimi, varlığımı işıqlandıran günəşimdir.  
6961. 22 aprel. Bəşəriyyət pis, orta, yaxşı hadisələr axınındadır. 
6962. Yerin enerjisi Yerin sərvətlərini təkrar, əbədi hasil edən zavoddur. 
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6963. Gəhənnəm – haqsızlar məkanı. 
6964. Elm-texnika ixtiraları olmayan millətlərin dili zəif, kasıb olar. İxtiraçı 
dövlətlərə möhtac qalar, gözü əllərdə olar. 
6965. Zaman iz itirən tufandır. Vaxtında öyrənin, yazın ki, ağlınız, əliniz boşda 
qalmasın.  
6966. Dağlar Okeanlara dedi: Heç də zənginliyinizdən danışmayın. Qürurda, 
əzəmətli duruşumla sizdən uca olan mən sonsuz XƏZİNƏLƏR məkanıyam. 
6967. Gur, büllur, parlaq, şəfəqli sağlamlıq gəncliyin gözünü qamaşdırdığından 
sağlam canda sağlamlığın dadı bilinmir, sağlamlığın gözəlliyi gözə görünmür. 
6968. Xəstə canın sağlamlığı görən gözləri iti olur. 
6969. Allahım, sənə də min şükür, qəlbimə verdiyin, daim rahatsızlıqda 
saxlayan Vətən sevgimə də min şükür! 
6970. Dərdi çox, toplu-mərmili – tanklı düşmənləri çox, daima hədə-qorxuda 
saxlanılan, hücumlara məruz qalan əlləri boş millətimin döyüş, taktika və 
stragediya silahları:  
1) Barıtı nəm çəkmiş DUALAR...  
2) Allah qoysa – eşidilməz YALVARIŞLAR...  
3) ALQIŞLAR – başı üstündə rəngbərəng işıqları, yanıb tez də tüstülənən 
salyutları. 4) İNŞALLAH – kəşfiyyat döyüşçüsü... 
5) MAŞALLAH – silahsız əllərə nəzər duası...  
6) QARĞIŞ, SÖYÜŞ – püstonsuz patronları... 
7) GİLEY–GÜZAR – daldada basdırılmış başlıqsız mərmilərı ... 
8) YALVARIŞLAR – qəbul olunmayan sülh çağırışları... 
9) Bir- birini TƏNQİD – döyüşdə fərarılik... 
10) Bir-birini SATMAQ – Vətənin altına basdırılmış dolu mərmiləri.  
6971. 23 aprel. Əgər əzəldən adını eşitməsəydim, şəklini, özünü görməsəydim, 
Kamil Cəlilovun qaboy ifasını sehirli aləmdən Yerə endirilmiş Tanrının sirri kimi 
qəbul edərdim.  
6972. Kamilin qaboyu, beş duyğu üzvümüzü özündə yaşadan möcüzədir. 
Ruhumuzu doyurmayan, ruhumuzun ləziz qidasıdır.  Min bir əlvan rəngli, min 
bir rayihəli güllərdən-çiçəklərdən çəkilmiş, duyğularımıza bihuşedici gülab 
təsirlidir. Ümumiyyətlə, hər şeydir. Allahın sevgisi Kamil Cəlilovda canlı 
görüntüsüdür. 
6973. Kamil Cəlilov hansı planetdənsə qopub Yerə düşmüş qaboy şəkilli 
meteoritdir. 
6974. Kamilin yandırb-yaxan qaboy ifasına özümü güclə saxlayıram. 
Maraqlıdır, Kamilin özü bu ifalara necə dözür? Yəqin, ilk nəfəsdən özünü 
dualayır, duyğularnı ilk andan sehirləyir.  
6975. Hünərim nədir, Allahın mənə verdiyi Vətən sevgisini vəsf etməyim? 

Vətənimi solmaz misralarımla bəzəmək istədim. Gördüm ki, ustad Kamil 
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qoboyunun diliylə Vətəni MUĞAMLARIYLA elə bəzəyib ki, mənim bəzəməyimə 

bir boş yer də saxlamayıb. 

6976. Yerdə Kamil qaboyu ilə səmadakı qara, sıx buludlarla sanki yarışa çıxıb. 
Səmada topa-topa, sıx, qaralmış buludlar ŞİMSƏK çaxması ilə, İLDIRIM 
gurultusuyla qəlblərdə vahimə, xof yaradırsa, Kamil ruhumuzu, qəlbimizi incə – 
zərif möcüzələri ilə cilalayır, sığal çəkir. 
6977. Mənə elə gəlir ki, Kamilin qaboy ifası ecazkar Həyatın, gözəllik tanrıçası 
Təbiətin həyalı – ismətli üzünə salınmış tül örpəkdir. 
6978. Fağırlıq və utancaqlıq – ağır əməyin və ağır zəhmətin adamın boynuna 
bağladığı boyunduruq. 
6979. Gərnəşmək – süstləşmiş, sahmansız, qırışlı bədənin ütülənməsi. 
6980. –Dünyagörmüş qoca: Şeytan murdardır, ya şeytanəməlli adam? 
-Şeytan təhrik edəndir, qızışdırandır, Şeytanəməlli adam isə cinayəti törədəndir. 

6981. 27 aprel. ÜçÜncÜ gÜn sözündə doqquz hərf, 8 nöqtə var. Bilmirəm bu 
millət niyə qızıl vaxtlarını, ağlını nöqtələrə sərf edir?! 
6982. Gecələr insanlar üçün divə, gündüzlər əjdahaya çevrilir. 
6983. Gündüzlər gözüaçıq xəyallara dalmaq – günorta ulduzlara baxmaq; 
şirinliyini itirmiş qırıq-qırıq xəyallar işıq görmüş Xəyal lentində seçilməyən 
qarışıq kölgə. 
6984. Mən, təbiətdən başqa, insanların dediklərinə şübhə ilə yanaşıram. 
6985. Ey cavanlar! Gücünüzdən artıq, görə bilməyəcəyiniz ağır-çətin işin altına 
əbəs yerə girib özünüzü ömürlük şikəst etməyin. 
6986. Cavanlar, bilirsinizmi, lazımsız işlərə başını soxub şikəst olanların sayı 
dünyada nə qədərdir? 
-Qoca, bəri bax. Bu yaşına qədər fəxr ilə millət-millət deyib sevdiyin nədir, son 

illərdə millətdən incidiyin, gileyləndiyin nə? 

-Oğul, Allah eləsin, sən də anlayasan; mən çəkdiyimi çəkəsən . Bir millət ki, 

özünün vətən xainləri, satqınları, qorxaqları, yaltaqlar sürüsü tərəfindən 

hərraca qoyulsun; əməllərinə görə cəzalanmasın, belə qırıq-quruqlar sürüsünü 

sevmək nadanlıqdır, milli bədbəxtlikdir. 

6987. Mənlə işiniz olmasın. Siz gedin belə sürülərlə fəxr edin.  
6988. Rəhmətlik Abbas Səhhətə nəzirə: 
 Əlbir olub erməni, rus, fars ilə  

 Ovladılar milləti hiylə ilə. 

 Çeynədilər, dişlədilər, diddilər... 

 Millətimi al-qana qərq etdilər. 

 Vətənimi bölüb oldular ağa 

 Ermənisi, rusu, farsı, hər dığa. 
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6989. 26 aprel. Həyat Cənnətlə Cəhənnəmin şərikli malıdır. 
6990. “Təkrar biliyin anasıdır” – deyənlər; təkrar həm də yaddaşın doğmaca 
anasıdır. 
6991. Günlər həyatımın qazancı, ömrümün ruzusudur. 
6992. Kimisi öz ömrünün naşı bənnası, kimisi ömrünün memarıdır.   
6993. 30 aprel. Həqiqət – haqsızlıq tavasında qızardılan balıq. 
6994. Mən illərin oyuncağı, günlərim də mənim oyuncağımdır. Oyuncağımla 
oynayıb başımı qatıram. 
6995. Günlərimi ayaqlarımın altında qalaqlayıb ömrümün zirvəsinə qalxıram. 
6996. 2 may. Xiffət, kədər – düz, enişli-yoxuşlu ömür yollarımızın dağıntıları.  
6997. Başlanğıcını külli varlıqladan alan beş duyğu üzvü ağıl adlı Okeanına axan 
çaylardır. 
6998. Millətimə atılan təpiklər dəyib mənim dizimə, ağlım gəlib başıma... Gop 
yalanlara daha inanmıram. “Yaşasın kommunizm”. “Yaşasın Kommunist parti-
yası”. “Kommunizm nəzəriyyəsinin banisi”. “Proletariatın dahi rəhbəri”. “Millə-
tin atası və müəllimi”. “Əl tutmaq Əlidən qalıb”. “Əli belini qurşasın”. “Yaman-
lığa yaxşılıq nər Kişinin işidir”. “Qonşunu bir inəkli istə, sənin iki inəyin olsun”. 
“İslam birliyi”. “Sülh və azadlıq”. “Türk qardaşlığı”. “Böyük rus qardaşlığı”. 
6999. 4 may. Biclik adamları qudurdur, adamlığı öldürür. 
7000. Həqiqət deyənə dünya dar olur, 
 Yalanla yaşayan bəxtəvər olur. 

 Düz olan həmişə düzlərdə qalıb, 

 Yaltaqlar dünyada bəxtiyar olub. 

7001. Həqiqət dediyin – ya çürük bir qoz, 
 Azadlıq – əfsanə, o da quru söz. 

 Göydə yox olanı Yer qəbul etmir, 

 Arzumuz, duamız Tanrıya çatmır. 

7002. 6 may. Yuxunuz şirin olsun! – Günlərin gecə tərəfi şirin, gündüz tərəfi 
gözəl, heyranedicidir.  
7003. Həyat – yalan, qorxu, yaltaq, oğru, çoxdilli və bəm (peşə-yaradıcı) simli 
alətdir. Hər gələn çalar-gedər. 
7004. 10 may. Yal məclisində – Yal, Yal-a, Yal-an, Yal-lan, Yal-ançı, YALTAQ-lar 
lap başda yer tutublar. 
7005. Mənə elə gəlir ki, lap ilkin planetlər sönmüş Merkuri, Venera; sonra 
məsafəcə üzaq olan yer, Saturn, qazlardan ibarət Yupiter, ardıcıllıqla sonrakı 
planetlər yaranıb. 
7006. Yer bütün planetlərin bəzəyi, canlısı, möcüzəlisidir. Bütün kainat 
varlığının təsdiqı, möhürlü sənədidir.  
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7007. Vətənimi yarımcan edən, millətin şərəfini alçaldan bütün satqınlardan, 
xainlərdən, yaltaqlardan, tamahkarlardan, bütün nadanlardan təmizləyib 
hamısı Cəhənnəm kombinatına göndərilməlidir. 
7008. Ölkələrdə namizədərin vədləri; kənd toyları və uşaqlığımız gözümdə 
canlanır. Sağdışlı – soldışlı Bəy balkondan gəlinin başına bir torba əncirqurusu, 
mövüz, qoz, iydə, sirini, 2-3 qəpik, bir alma səpir. Biz balaca kənd uşaqları 
qaranlıqda düzlərdən, tamaşaçıların ayaqları altından bir-birimizə macal 
vermədən qapırıq.  
7009. 14 may. Adam köhnəldikcə dünyanın dadı itir, həyat daha da şirinləşir. 
7010. Tərif qarşısında insan rezin şar. 
7011. Yel verib şişirtmə, dolar, partlayar. 
7012. 16 may. Qürub çağı – gündüzün ölümayağı (ölüm anı). 
7013. Gecə – gündüzün ana bətni. 
7014. 18 may. Müharibələr ölkəni məğlub etsə də, millət millət kimi məhv 
olmur. Milləti tam məğlub etməyin fars, erməni, rus... hökmü var. Onun tarixini, 
abidələrini yer üzündən silmək, millət, şəhər, kənd adlarını, əlifbasını 
dəyişdirmək, böhtan-yalanlarla şərləmək, milli ruhunu tam öldürmək üsulları. 
7015. İnsan varlığına xas olan tamahı, rüşvəti Yer üzündə heç bir qüvvə kəsə 
bilmədi.  
7016. Ermənilər dünya tarixinə saxta yalanları ilə çıxılmazlıq torunda çapalayır. 
7017. Var-dövlət eyib örtüyü, yoxsulluq dərdin çılpaqlığı. 
7018. Həyat ikigözlü tərəzidir. Yüngül gözündə dünya, ağır gözünüə ölüm adlı 
çəkidaşı var. 
7019. Uşaqlıqda “Xuxu gəldi”, deyib qorxudardılar. Ruslar, farslar, ermənilər, 
dünyanın iri dövlətləri Türk dünyasını “Xuxu kimi” qəbul etdiklərindən daim 
qorxudadılar. 
7020. 29 iyun. Qənaət – Ehtiyacın qızıl fondu. 
7021. Dünyada şahlıqquşunun kökü kəsiləndən onu əvəz edən qarğalar dəstəsi 
– partiyalar peyda oldu.  
7022. Dünya gözəlləri və dünya gözəllikləri bəşəriyyətin heyran hədəfi oldu. 
7023. 10 avqust. Əsl insanlara məhəbbətim onlara hədiyyəm, sevməyim 
onlara mükafatımdır. 
7024. Gecələrimi yuxularımla şam kimi işıqlandırıram. 
7025. Millət satqınlarının, Vətən xainlərinin, canilərinin cəzası güllə olduğu 
halda, xalqın qınağına vermək böyük nadanlıq, ən böyük mükafatlarıdır. 
7026. 10 iyun. Bəxt yazımı pozmamışam, tale yolumu azmamışam. 
7027. Nifrətlilərə soyuqluğum qəlbimin buz heykəlidir. 
7028. Sevdiklərimi məhəbbətimlə əzizləyib, qəlbimdə yaşadıram. 
7029. Xeyrxah əllər uzun, yüngül; dillər şirin olur. 
7030. Öpüş – məhəbbətin şirin dadı-tamı. 
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7031. Göz yaşları – dərdin sısqa bulağı.  
7032. 24 avqust. Əsəbi qadınlar gözü tutulmus bulaqdır. Azca əsəbiləşdirdin, 
bulağın axını dayanmayacaq. 
7033. Alçaqların, nadanların, satqınların, gədaların qurbanlığı, yazıq 
Azərbaycanım! 
7034. -Yaşlı qoca, əvvəlki halın yoxdur. İndiki işinin adı nədir? 
            -Bala, yaxşılıqlarıma nadanların pisliklərindən yaranan peşmanlığımla 

yaxşılıqlarımın yasını saxlayıram.  

7035. Ata oğlunun evini işıqlandırmaq üçün qonşudan kibrit əvəzinə qız alıb 
apardı. Dostu da buna baxıb tanımadan-bilmədən qonşudan qız aldı. Daha 
bilmədi ki, gətirdiyi qız evi yandırıb külə döndərən bir çəllək benzin imiş.  
7036. Günlər ömrümün bir günlük gəliri, qazandığım bütün ömrümün çıxarıdır. 
7037. -Qoca, çox yaşamaqla nə qazanmısan?  
 -Bala, ömür qazanmışam. 

 -Bəs, itirdiyin nə olub? 

 -Ömür qazancımın hamısı. 

 -Qazancın çox olub, itirdiyin? 

 -Oğul, kədər sevinci üstələsə də, ikigözlü həyat tərəzisinin yükü 

pərsəngsiz bərabərdir. 

7038. Şirin yuxu, rahat-dinc yatmaq sağlamlığın doğmaca qardaşıdır. 
7039. Xəstəsi olan evin havasından qış duyulur. 
7040. Qanun insan əxlaqının ütüsüdür.  
7041. İştahası nəfsin qarmağından daim asılı qalan insan azğınlığı. 
7042. 26 sentyabr. Mollalar – ya Sovet kommunistləri... 
7043. Təbəqələr cəmiyyəti içindən dağıdan viruslardır.  
7044. “Mən” və “Mənəmlik” – adamın adamlığından azğın düşməsi. 
7045. 29 oktyabr. Əlləri dostluq, qonaqpərvər qandalı ilə bağlanmış, dili-ağzı 
beynəlmiləl möhürü ilə surğuclanmış, ağlı, ürəyi islam təfəkkürülü, özündən 
xəbərsiz, yadların tələsində çapalayan millət. 
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