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XALQIN  DƏRDİNƏ  YANAN  ŞAİR 

 
 

 Mənə təqdim edilən bu 
poeziya toplusu şair Nəri-
man Əyyubun oxcularla 

on doqquzuncu 
görüşüdür. Mən Nəriman 
Əyyubun bütün 
yaradıcılığı ilə tanışam. 
  İldə bir kitab nəşr et-

dirən şair hər dəfə kitabı çıxanda birini 
mənə təqdim edir. Mən vaxtilə çapdan 
çıxan “Sənsiz”, “Ata” və “Vətən” 
kitablarının redaktoru olmuşam. Hər bir 
kitabını oxuduqda şairin xalqını, Vətənini 
nə qədər sevdiyinin şahidi olursan. İndiyə 
qədər çap olunan kitablarda Qarabağ 
müharibəsinə aid “Qarabağ qartalı”, 
“Dirilən Cəfər”, “Namus”, “Ağır ağrı”, 
“Yara”, “Haray” poemalarını nəşr et-
dirmişdir. Göstərilən əsərlərin hərəsi bir 
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səhnə əsərinin mövzusudur desək, 
yanılmarıq. Təəssüflər olsun ki, 
suverenlik illərindən bəri ildə bir kitab 
nəşr etdirən şair Nəriman Əyyub haq-
qında kitabların redaktorlarının ön 
sözündən başqa bir tənqidçi belə bir söz 
deməyib. Kövrək qəlbli şair bu kitabına 
son ildə yazdığı şeirləri, rübailəri ilə 
birlikdə, vaxtsız vəfat edən Zakirin həyat 
və fəaliyyətindən bəhs edən “Zakir” poe-
masını da daxil etmişdir. Bu poemada 
zəhmətkeş, qayğıkeş, vətənini, xalqını 
sevən Zakirin acı taleyi göstərilib. 
Poemanı həyəcansız oxumaq olmur. 

 
Bir koma tikdirdi başqa bir yerdə, 
Hamıya həm ata, həm ana oldu. 
Göstərdin hünəri həmin namərdə, 
Böyüdü kişilik həddinə doldu. 

 
Zakirin mənalı ömür yolunu poeziya 

dili ilə şair özünəməxsus tərzdə yerli-
yerində təsvir edir. Şair klassik poeziya 
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növü olan rübailərə də öz yaradıcılığında 
geniş yer verir. Rübailərini oxuduqca 
başqa bir aləmə düşürsən: 

 

Bəzən tərbiyəli olan bir kəsin, 
Tərbiyəsiz övlad kəsir nəfəsin. 
Nə qədər eyləyir tərbiyələnmir, 
Hirslənib tapdayır onun kölgəsin. 

*** 
Rəqibin qanmırsa yorma özünü, 
Havayı xərcləmə yaxşı sözünü. 
Faydası yox, təsir etməz qanmaza, 
Boşdur, beləsindən tez çək gözünü. 

*** 
Alçaqlığın səbəbkarı tamahdı, 
Onun da axırı qüssədi, ahdı. 
Tamahlanıb yoxsulları incitmə, 
Olsa həyatında böyük günahdı. 

Şair Nəriman Əyyub özünəməxsus 
poetik dillə tərənnüm etdiyi hər gözəlliyin, 
hər hadisənin sanki şəklini çəkir. Oxucu 
onu oxuduqca başa düşür ki, şair nə 
demək istəyir. Xalq dilində deyilən hər bir 
sözü xalq özü yaxşı qarşılayır: 
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Yenə gileyləndin ay tut ağacı, 
Görürəm ki, səni sulayan yoxdur. 
Nar kənardan baxır mənə çox acı, 
Bu baxış qəlbimə açılan oxdu. 
 

Sanki tut ağacı ilə söhbət edir. Onun 
dərdinə acıyır. Vaxtında özü əkdiyindən 
indi özü kənddə olmadığından hər gəlib 
getdikcə təsirlənir, əkdiyi ağaclarla 
dərdləşir.  

Bəzən də xoşuna gələn gözələ poetik 
münasibətini bildirir: 

 
 
O xumar gözlərin vurğunuyam mən, 
Qara qaş altında “ay ala gözlər”. 
Vurulduğum gündən yorğunuyam 

mən, 
Qaşların altında “piyalə gözlər”. 

 
Nəriman vurulub o qələm qaşa, 
Gözəlliyə daim edir tamaşa. 
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Ömrünü namusla vuracaq başa, 
Sizlər də gözündə ucala gözlər. 

 
Doğma ata yurdu Vedibasarı heç 

vaxt yadından çıxartmır. Vedi həsrətiylə 
yanan, alovlanan ürəyinə Vedini 
tərənnüm etməklə sanki sərinlik gətirir. 
Bütün yaradıcılığında Vedi daim ön 
sırada gedir. Doqquz yaşından oradan 
çıxmasına baxmayaraq, o yerləri heç 
vaxt yadından çıxartmır. Dönə-dönə tə-
rənnüm edir: 

 
Doğulduğum o diyarda, 
Gözəl-göyçək elim qaldı. 
Vedim artıq qalıb orda, 
Qönçələnmiş gülüm qaldı. 

 
Ələkbərtək gözəl dağım, 
Mirzikdəki bağça-bağım, 
Ağmanqaldakı yaylağım, 
Çiçəklənən çölüm qaldı... 
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Hazırda insanların dəyişməsini, varla-
naraq insanlığı itirənləri gördükcə qələmi-
nin süzgəcindən keçirərək öz 
münasibətini bildirir: 

 

Adam var körpəkən quzu kimiydi, 
Sonralar nədənsə varlandı, çaşdı. 
Mehriban, qayığıkeş, səmimi idi, 
Həmin o səmimi “şişdikcə”, daşdı. 

 
Və yaxud başqa bir şeirində aşağıdakı 

kimi fikrini ifadə edir: 

 
İnsanlar dünyada azalıb gedir, 
Bu hal ürəyimi pərişan edir. 
Kövrək ürəyimi diddikcə didir, 
Bu azalmış insanlığa fatihə. 

 
Bakının küçələrində əcnəbi dilində 

yazılan yazılara acıyır. Sovetlər dövründə 
ruslaşan xalqın indi də fransızlaşan 
xalqa çevrilməsi şairi narahat edir: 
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Əcnəbi dilində yazılır adlar, 
İngilis dilidir san ana dilim. 
Burda at oynadır nə qədər yadlar, 
Pozğun adətlərə yüklənir elim. 

 
 
Beləcə dağılır gündəlik Vətən, 
Qızlar küçələrdə gəzir “tumansız”. 
Heç də dillənməyir hər yoldan ötən, 
Xalqa ləkə yaxır abırsız-arsız. 

 
Evdə nə atası, nə də anası, 
Fikir verməyir daha qızına. 
Kənardan boylanıb qoca babası, 
Öyüd verə bilmir abırsızına. 

 
Yaşının kamillik dövrünü yaşayan şair 

Nəriman Əyyub hər zaman həqiqətdən 
yazmağa çalışır. O, əvvəlki kitablarında 
gedən şeirlərinin birində demişdir: 

 
Müxalif deyiləm, nə də iqtidar, 
Nə görsəm gözümlə onu yazıram. 
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İqtidardan yazsam yaltaqlıq olar, 
Ömrümün əzəlin, sonun yazıram. 

Belə olduğu halda gözəl şairimizin 
poeziyadakı bəzi qüsurlarını göstərsəm 
inciməz. Belə ki, atalar “təkrar biliyin 
anasıdır” desə də, təkrarçılıq poeziyada 
o qədər də müsbət hal deyildir. Şair 
Nəriman Əyyub nədənsə poemada, 
rübailərində və eləcə də bəzi şeirlərində 
ziyadə təkrarçılığa yol verir. Qafiyə 
xatirinə şeirdə ağırlaşdırıcı sözlərdən isti-
fadə edir. Bu da yaşının keçməsi və 
zehnin yorulmasının əlamətidir desək, 
səhv etmərik. Fəqət bu yaşda gündəlik 
gənclik həvəsi ilə yazıb-yaratmaq, zəma-
nəmizin şəklini olduğu kimi çəkmək, son 
on səkkiz ildə on doqquz kitab yazıb nəşr 
etdirmək özü böyük hünərdi, gərgin 
əməyin və istedadın bəhrəsidi.  

Şair Nəriman Əyyuba gənclik həvəsi 
ilə yazıb yaratmağı, yeni-yeni gözəl 
əsərlər ərsəyə gətirməyi və möhkəm can 
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sağlığı arzulayıram. Qoy qələmin daha iti 
olsun Nəriman Əyyub! 

 
Hörmətlə Bayram Qəmxar 

Şair-publisist   
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Z A K İR  
(poema) 

 

Bacım oğlu Zakirin əziz 
xatirəsinə  

ithaf edirəm 
 

Zakir, düĢmənini heç vaxt bilməzdin, 
Yan-yana düzülmüĢ bu gün onbirlər1. 
Nə qədər onlarla dünyanı gəzdin, 
Bu mənfur onbirdə varıymıĢ sirlər. 
 

Düz əlli yeddi il bu onbirləri, 
Gəzdirdin, bilmədin düĢməndi sənə. 
Ġnsan aça bilmir olan sirləri, 
Ölümün çox təsir eylədi mənə. 
 

Belə bir qismətə layiq deyildin, 
Allahım nə üçün qıydı bilmədim. 
Tək bircə Ģübhəm var, gözlə yeyildin, 
Bu vaxtsız ayrılıq nəydi bilmədim. 
 

Min doqquz yüz əlli dördün ilində, 
Göz açdın dünyaya, adını verdim. 
Apardıq yaylağa atın belində, 
Öpdükcə üzündən güləyən gördüm. 

 
1
 Zakirin 11.11.2011-ci ildə vəfatına iĢarədir – Red. 
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Elə körpəlikdən sən Ģirin idin, 
Səni sevib əzizlədi bacım da. 
Əpruzun qəlbində çox dərin idin, 
Heyif ki, ömrünü tez verdi bada. 

 
YetmiĢ üçdə bağıĢladı ömrünü, 
Qırx üç il yaĢadı o, bu dünyada. 
Səni tərif eyləyirdi hər günü, 
Fəqət, vəfasızmıĢ fani dünya da. 
 
Bütün övladlardan çox sevdi səni, 
Əpruzun birinci sevimlisiydin. 
Sənin kimi həm də sevirdi məni, 
Ancaq hamımızın birincisiydin. 
 
Nə qədər mənalı keçirtdin ömür, 
Dərsin əlaçısı, ev zəhmətkeĢi. 
Bu günsə fikirdən qəlbimdi kömür, 
Ədalətsiz imiĢ fələyin iĢi. 

 
Nə deyəsən fələyin bu iĢinə, 
Niyə vaxtsız aparırsan Zakiri? 
Baxmadın iĢinə, nə keçmiĢinə, 
Bütün qardaĢlardan o idi diri. 
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Yoxsa diriliyi girdi gözlərə? 
Bəlkə qoçaqlığı baĢına bəla. 
Çox gözə görünmək vermir səmərə, 
Onun hər iĢləri əlaydı əla. 

 
Əlindən düĢmürdü gündəlik kitab, 
Hərdən yer belləyir oxusa belə. 
Hər iĢə dözürdü, eyləyirdi tab, 
QardaĢa, bacıya o idi Lələ. 
 
Evin çox iĢini o aparırdı, 
Ġki bacı, dörd qardaĢı olsa da. 
Çətin olan iĢin bağrın yarırdı, 
Yanıram iĢləri düĢəndə yada. 
 
O, əla qurtardı orta məktəbi, 
Yollandı Bakıya oxumaq üçün. 
Ġgidliklə birgə itiydi təbi, 
Lazım olan nəsə öyrənmiĢ bütün. 

 
Oxuyub mühasib oldu beĢ ildə, 
Oldu bir sovxozun baĢ mühasibi. 
Qırmızı diplomu varıydı əldə, 
Vardı bacarığı, həm də təsibi. 
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“Aran” sovxozunda qazandı hörmət, 
Hamı çağırırdı yoldaĢ Mahmudov. 
Beləcə illərlə yarandı Ģöhrət, 
QardaĢa çevrildi qardaĢ Mahmudov. 

 
Anası Əpruzun ayrılığına, 
Hərdən dözməyirdi, təəssüflənirdi. 
Övlada lazımdır hər zaman ana, 
Anasız olduqca qüssələnirdi. 
 
Ġki qız, beĢ oğul olan atası, 
Arvadsız yaĢadı qısaca illər. 
Artıq unuduldu Əpruzun yası, 
DüĢmüĢ aralığa neçə fəsillər. 
 
Atası Ġsmayıl onca il subay 
Qalsa da söylədi: - Evlənməliyəm. 
Mən subay qalmıĢam on il, neçə ay, 
Sanmayın ağıllı, yaxud dəliyəm. 

 
Əpruzun ruhu da məni bağıĢlar, 
Nə edim arvadsız yaĢamaq çətin. 
On il gözləmiĢəm, olmaz mənə ar, 
Heç kim deyə bilməz, yoxdur qeyrətim. 
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Mahmudun oğluyam, Bəko babamdı, 
Kənddə kürd Ġsmayıl deyirlər mənə. 
Ağılım baĢımda bütovdü, tamdı, 
Baxın atanıza, ata deyənə. 

 
Yenə söylədi ki: evlənirəm mən, 
Oğlanlar dinmədi, qızlar dilləndi. 
Elmira ağladı, dindi yerindən, 
Onun ağlamağı bürüdü kəndi. 
 
Əsmər dinməsə də, Elmira dedi: 
- Ata bəs bizləri hara qoyursan? 
- Mən arvadsız qalım? Dediyin nədi? 
- Görürəm hər sözü kəndə yayırsan. 
 
- Bilmirəm, haraya gedirsiz, gedin! 
Mənə qulluq etməlidir arvadım! 
Siz də baĢınıza bir çarə edin! 
Eybi yox çağrılsın vəfasız adım! 

 
Bu söhbətdən, sözdən sonra Zakirim, 
Yığdı qardaĢ, bacısını baĢına. 
O, mənim ocağım, o, mənim pirim, 
Qıydı o cavanca olan yaĢına. 
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Bir koma tikdirdi baĢqa bir yerdə, 
Onlara həm ata, həm ana oldu. 
Göstərdi hünərin həmin namərdə, 
Böyüdü kiĢilik həddinə doldu. 

 
QardaĢlara tikdi ayrıca bir ev, 
Ailəli eylədi bu qəhrəmanım. 
Ay insan, belə bir qəhrəmanı sev, 
TamaĢa olmuĢdur mənim hər anım. 
 
Əli ev tikəndə, o, kömək etdi, 
Sanki özü tikir həmin komanı. 
Vəlinin evini tikdirdi getdi, 
Bir Ģey əskik olsa qızmazdı canı. 
 
Eləki dağıldı Sovet dövləti, 
Quruldu ağalar-qullar dünyası. 
Bəziləri yığdı olan sərvəti, 
Əli çatmayanın quruldu yası. 

 
Dağıdıldı bütün kolxoz, sovxozlar, 
Hansıki kolxozu dağıtmaq olmaz. 
Kollektiv kəndlinin idi həmin var, 
Onları dağıtdı neçə yaramaz. 
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ĠĢsiz qaldı Zakir, nə etsin deyə, 
Məcbur olub getdi Leninqrada. 
FikirləĢdi qulluq eyləsin nəyə, 
Kiçik bir biznesi qurdu orada. 

 
Fərasətli, bacarıqlı bu insan, 
Alın təri ilə qurdu, yaratdı. 
O, zəhmətkeĢ doğulmuĢdu anadan, 
Xeyli kasıblığın daĢını atdı. 
 
Əli xəstələndi, müalicə etdi, 
Nə qədər xərc çəkdi öz qardaĢına. 
Mahmud xəstələndi onu da etdi, 
Qıydı öz cavanlıq olan yaĢına. 
 
Əlinin, Vəlinin cüt qızlarını, 
Köçürtdü özünün öz xərci ilə. 
QardaĢlara qıydı sərvət, varını, 
YaxĢı xasiyyəti yayıldı elə. 

 
QardaĢa, bacıya həm ata oldu, 
Həm də analığı aldı boynuna. 
KiĢiyana xasiyyətilə ucaldı, 
DüĢdü hər birinin olan oynuna. 
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Unutqan atanın bəzən də iĢin, 
Alırdı boynuna kömək edirdi. 
Unutmurdu kiĢiyanə vərdiĢin, 
Eybi yox, atadır, yola gedirdi. 

 
Ögey anasından oldu övladlar, 
Qızı bacı, oğlanı qardaĢ saydı. 
Onlardan da əsirgəmədi heç var, 
Saydı ki onlar da doğmaya taydı. 
 
Ögey olmasına baxmadı yenə, 
Əslini də sevdi bir ana kimi. 
Hörmət eyləyirdi o dönə-dönə, 
Bu fani dünyada qalana kimi. 
 
Doğma qardaĢlardan, bacılarından, 
Ayırmadı Mayanı ya Əzizi. 
Əzizi buyurdu qardaĢtək hər an, 
Qalmadı heç yerdə öyəlik izi. 

 
Elə də mehriban hər qohumuna, 
Əl atdı çoxuna, çörək də verdi. 
Həqiqəti desəm, nə inci, qına, 
Piter həm soyuqdu, həm nəmli yerdi. 
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O nəmlik, soyuqluq dəyiĢdi çoxun, 
Çörək verdikləri nanəcib çıxdı. 
Kapitalı çoxaldıqca hər toxun, 
Desəm yaramazdı, bilin ki, haqdı. 

 
Tənqid eylədikcə bəzi qanmazı, 
Tənqidi təhqirə çevirir nadan. 
Belə baĢa düĢür savadsız azı, 
ġair, həqiqəti nə gizlə, nə dan. 
 
Nə yalançı, nə də yaltaq olmadım, 
Ona görə yazıram həqiqəti. 
YaxĢılıqlarıma cavab almadım, 
O soyuqluq unudulmur heç qəti. 
 
Ġnciməyin dəyiĢibdir mənası, 
Qanmazı qandırmaq olmur heç zaman. 
Nə üçün Allahım verdi bu yası? 
Zakir getdi, yandı Milli Nəriman. 

 
Zakiri heç kimlə dəyiĢmək olmaz, 
O, nur idi, nur ananın balası. 
Bu həsrət qəbimdə daimi – solmaz, 
Gəzdirəcəm ömrüm boyu bu yası. 
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Bir yaxına çörək verdi, o, nadan 
Çörək ilə quduraraq saymadı. 
Ona yaxın olan həmin bevicdan, 
Onun yaxĢılığın elə yaymadı. 

 
Vicdanı, qeyrəti olmayan gədə, 
SoruĢmağa əhvalını gəlmədi. 
Bilmədi ki, ona o, olub dədə, 
Olan yaxĢılığı heç də bilmədi. 
 
Piterə yollanan hər bir tanıĢı, 
Çəkirdi öz “qanadının altına”. 
Kömək eyləyirdi həm bahar, qıĢı, 
Çoxlarına oldu həm ata-ana. 
 
Nəinki qohumu, hər bir kəndlisi, 
Onun köməyinə möhtac olurdu. 
Bəzən bir-bir deyil, hətta ikisi, 
Özünün qaldığı evdə qalırdı. 

 
Ürəyi istəkli, qəlbi çox geniĢ, 
Hörməti keçirdi yaxına, yada. 
Tapırdı çoxuna lazım olan iĢ, 
Belə insan tək-tək olur dünyada. 
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Əzəldən dünyamız olubdur geniĢ, 
Allahım ayırmır pisi, yaxĢıdan. 
Daimi qalıbdır onda bu vərdiĢ, 
Nə üçün söyləmir pislərə utan! 

 
Fələyin bu iĢinə mən narazı, 
YaxĢını yamandan ayırmır, niyə? 
Müəyyən fərq qoysun bir azca azı, 
YaxĢılar yamandan yaxĢıdır deyə. 
 
Doğrudur yaxĢının adı qalacaq, 
Bu ad yaxĢılara böyük hədiyyə. 
Fəqət, kimsələrə qalmır od-ocaq, 
Nə bir qoç igidə, nə də gədəyə. 
 
Bircə onu deyim Zakirtək insan, 
Yandırıb yaxacaq, yanacağam mən. 
Qeyrətli, zəhmətkeĢ gəlmiĢ anadan, 
Qəmli ağlayacam gündə yenidən. 

 
Yadıma düĢdükcə o keçən günlər, 
Həsrətdən ürəyim kömürə dönür. 
Zakirə əvəz yox, olsa da minlər, 
Nə fikrim dəyiĢir, nə də ki, çönür. 
 



 

 

Z a k i r  

 23 

 
 
Bu dünyamız qəribədir-qəribə, 
Nadana nan, qanana cəfa verir. 
Gəbə toxumayan ən gözəl gəbə, 
Gəbə toxuyanlar çətin gün görür. 

 
Pislik edənlərə verir var-dövlət, 
YaxĢılıq eyləyən çətin yaĢayır. 
Namərd, nakiĢiyə nə qədər övlad, 
YaxĢılar övladçün həsrət daĢıyır. 
 
Fələyin bu iĢi xoĢuma gəlmir, 
Nə üçün yaradır yaramaz insan? 
Yaramaz olanı tezliklə silmir, 
Tez aparır xoĢa gələn gözəl can. 
 
Bəlkə səhv edirəm belə lazımdı, 
Rəbbim, səhv eyləsəm bağıĢla məni. 
XoĢ günlər keçəndə qıĢda yazımdı, 
Düzgün danıĢanda alqıĢla məni. 

 
Doğru danıĢmıĢam ömrüm boyu, 
Nə yaltaq, yalançı olmamıĢam mən. 
Daim gözləmiĢəm keçmiĢi, soyu, 
YaxĢılıq etməkdən qalmamıĢam mən. 
 



 

 

Няриман Яййуб  

 24 

 
 
Belə tərbiyəni aldım atadan, 
Tərbiyəm oxĢayır tərbiyəsinə. 
Bir də nəsihəti aldım anadan, 
Heyranam ruhuna – hər ikisinə. 

 
Tərbiyə atadan-anadan gəlir, 
Onların öyüdü övlada keçir. 
YaxĢı tərbiyəyə insan yüksəlir, 
Hərə səpdiyini özü də biçir. 
 
Buğda səpən becərəcək buğdanı, 
Arpa səpənər də eləcə həmin. 
YaxĢı məhsul yığsan yaĢadar canı, 
Allah qismətinə sən söylə amin. 
 
Zakirin də övladları gül bala, 
Arazı, Mahiri oxĢayır ona. 
Ġnanmıram ondan geridə qala, 
KiĢiliklə ömrü vursunlar sona. 

 
Təəssüf ki, Zakirin ömrü az oldu, 
Belə bir ömrü qıymazdım heç an. 
Son illər qəflətən saraldı-soldu, 
Nədən belə etdi Böyük Yaradan? 
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Əlinin toyunda oturmuĢduq biz, 
Əpruzla yanaĢı, biz qardaĢ-bacı. 
Söhbətlər olduqca uzun olan iz, 
Əpruz ailəmizin baĢının tacı. 

 
Söylədim ki, Əpruz, nə üçün belə, 
Zakiri hamıdan çox istəyirsən? 
Söylədi ki, yaxĢı tamaĢa eylə, 
Onda baĢa düĢəcəksən özün sən. 
 
Bax, hamı dağılıb, öz kefindədi, 
Fikir ver tək bircə iĢləyir Zakir. 
HəmiĢə iĢləyir, belə gündədi, 
Bizim evimizin qeydini çəkir. 
 
Oxumaqda birinci, iĢdə birinci, 
Ġnsanlar sevilir yaxĢı iĢilə. 
Zakirim qoçaqdır, incidir-inci, 
Tək yarıĢa bilər neçə beĢiylə. 

 
Ona görə istəyirəm birinci, 
Düzdür baĢqalar da övladdır mənə. 
Fəqət hamısından Zakirdir inci, 
Qəhrəman olacaq ana Vətənə. 
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Ġndi qəhrəmanın darıxıb sənsiz, 
Tez gəlmək istəyir yanına bu gün. 
Əpruz, olmamıĢıq dumansız-çənsiz, 
Sənin də çox qısa oldu ömürün. 

 
Ömrünə bənzədi Zakirin ömrü, 
Sən qırx üçcə il, O, əlli yeddi. 
Həm sənin ömürün, həm onun ömrü, 
Bizim hamımızı pəriĢan etdi. 
 
Sən gedəndə ana sənə ağladı, 
Zakirə ağlayan ana olmadı. 
Əsmərlə Elmira qəlbim dağladı, 
ġamam Zinyət ilə qalxdı fəryadı. 
 
Bibim qızı Gülsəba da ağladı, 
QoĢuldular ona Sevinc, Aybəniz. 
Zibeydə baĢına qara bağladı, 
YaĢ axıtdı Gültəkinlə Gülbəniz. 

 
Bəsti də dözmədi, yadına düĢdü 
Bakıda birlikdə oxuduqları. 
Ağladıqca sanki ürəyi biĢdi, 
Rəngi tez saraldı oldu sapsarı... 
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Necə qıydı Zakir kimi insana? 
Ġnsanlıqda insanların Ģahıydı. 
Fələk nədən qıydı qıyılmaz cana? 
Ağılda, kamalda O, bir dahiydi. 

 
Orta məktəb müəllimləri sevirdi, 
Xasiyyətdə, oxumaqda əlaçı. 
O kitabı, həm dəftəri sevirdi, 
Qıvrım tökülürdü çiyninə saçı. 
 
Anası əvəzi sevdi Əsməri, 
Bütün ixtiyarı verdi Əsmərə. 
Əsmərin də böyük oldu hünəri, 
Əziyyət çəkdi Əsmər min kərə... 
 
Bütün arzuları yandı, puç oldu, 
Göstərsə də neçə alim, loğmana. 
Arzu bəd gəldikcə saraldı, soldu, 
Axı Əsmər idi Zakirə ana. 

 
Zakir ata kimi olsa da belə, 
Fəqət ana kimi oldu Əsmərim. 
O, Ģirin ömrünü versə də yelə, 
Elə oldu ki, tək qaldı Əsmərim. 
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QardaĢa, bacıya bir ana kimi, 
Qulluq eylədikcə fərəhlənirdi. 
EĢitmədi istəyəni, hər kimi, 
Nə dağdan düĢürdü, nə də enirdi. 

 
O, qurban eylədi bütün ömrünü, 
QardaĢa, bacıya, of demədi heç. 
Fəqət gözləmirdi bu acı günü, 
Ġndi də ürəyi alıĢan bir peç. 
 
Zakir itkisinə indi dözməyir, 
Bilməyir nə etsin qəmli qızcığaz. 
Gahdan çölə çıxır, gah evə dəyir, 
Rahatlıq tapmayır bir misqal, bir az. 
 
Artıq Zakir yoxdur zarafat etsin, 
Girsin qılığına, desin “Mahmudov”.  
Yanına getmək olmur, o necə getsin, 
Bivəfa fələyə oldu vaxtsız ov. 

 
Kor fələk nə üçün onu aparır, 
Baxmayır insanın ən yaxĢısına. 
Sanki yaxĢıları pisdən qoparır, 
Fələyə nifrətim, istər sən qına. 
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Elmiranın dərdi özünə bəs kimi, 
Fəqət Zakir vurdu ən ağır yara. 
O çox fəryad etdi, O gedən dəmi, 
Ağlamaq Zakirə etmədi çara. 

 
Qismət oldu ona çarəsiz bir dərd, 
Bu dərdi sağaldan hələ görünmür. 
Təəssüf ki, bu dərdi apardı bu mərd, 
Namərd dərdə düĢmür, belə sürünmür. 
 
Qaçdı gah Piterə, gah da Bakıya, 
Elmira tapmadı bircə təsəlli. 
Yalvarmaq təsəlli verəcək guya, 
Fəqət xəstəliyi olmadı bəlli. 
 
Çarəsiz xəstəlik çarəsiz qaldı, 
Apardılar hər bir yerə olmadı. 
Araz Mahir ilə sanki qocaldı, 
Almaniyadan fırladılar qalmadı. 

 
Arazın, Mahirin əziyyətini, 
Çox boĢa çıxartdı bu qanlı fələk. 
Ġllərlə çəkdilər hər bir çətini, 
Olmayıb heç zaman vicdanlı fələk. 
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Ölüm haqdı, fəqət vaxtında ola, 
Meyvə yetiĢməmiĢ nə üçün tökür? 
Zülümdür insanlar çox vaxtsız sola, 
Vaxtsız gedən insan ömrünü sökür. 

 
Necəki bükülüb bir ovuc olub, 
Əsmərlə Elmira o gözəl qızlar. 
Bir anın içində saralıb, solub, 
Bacım balaları olan ulduzlar. 
 
Kiridə bilməyir ġamam onları, 
QarıĢıb zarıyır onlardan betər. 
Onları vurubdur sanki cır arı, 
Fəqət nə faydası ağlamaq hədər. 
 
Ağlamaq heç kimi qaytara bilməz, 
Gecəli-gündüzlü ağlasan belə. 
Heç kim Zakir bəyi eyləməz əvəz, 
Ġstər saçını yol, istər ver yelə. 

 
Fələyin vecinə olmur heç zaman, 
Öz iĢini görüb, dayanıb səssiz. 
Bir də oyanmağa qalmadı güman, 
Zakir yatıb dinməz, səssiz-səmirsiz. 
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Ha özünü öldür, ha yol baĢını, 
Gedən gedib, bizləri heç eĢitmir. 
Ġstər vur baĢına çaylaq daĢını, 
Çatmır o məzara olan səs-səmir. 

 
O, artıq gedibdir haqq dünyasına, 
Bizsə nahaq dünyadayıq hələlik. 
Bizi qərq eyləyib olan yasına, 
Faydası yox kəssən min ceyran-əlik. 
 
Ġstər tök süfrəyə min cürə nemət, 
Rəhmətlik gedənə xeyiri yoxdur. 
Ancaq yaĢayana lazımdır sərvət, 
Adi süfrə salsan o elə çoxdur. 
 
Eləsi var dədəsini saymayıb, 
Sağlığında atıb qoca evinə. 
Öləndə özünə bilibdir ayıb, 
Sanki ölən vaxtı qıyıb cibinə. 

 
Tökübdür süfrəyə min cürə nemət, 
Fəqət bilmir xalqın gözü tərəzi. 
Sağ olanda saymayıbdır biqeyət, 
Belə yaramazlıq eyləyir bəzi. 
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Özünü göstərir bəzi biqeyrət, 
Bilməyir ki, tanıyanlar güləcək. 
Sənin eyibini gizləməz sərvət, 
Xalqlar həqiqəti yaxĢı bilirlər. 

 
Ölüyə lazımdır tək bircə Quran, 
Oxudasan eĢidəsən səsini. 
Quranı da yaradıbdır Yaradan, 
Öyrənəsən Quranın kəlməsini. 
 
Ha özünü öldür, ha zarı bacım, 
Gedən getdi, artıq qaytarmaq olmaz. 
Onu qaytarmağa yoxdur əlacım, 
Ġstər ağla hər gələndə bahar-yaz. 
 
Vaxtsız yaralandın, qəlb dözmür ona, 
Yenə də Allahım təsəlli versin. 
Hamımız yanırıq Zakirtək cana, 
Arazı, Mahiri barını dərsin. 

 
Çox əziyyət çəkdi bu qoĢa kiĢi, 
Bu zəhmət atanın halalı olsun. 
Unutmayacaqlar olan keçmiĢi, 
Arazı, Mahiri kamala dolsun. 
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ġükür kamalları var ötərincə, 
Atanın yoluyla düz gedəcəklər. 
Mən yaxĢı bilirəm, doğrudur məncə, 
Onun hər iĢini düz edəcəklər. 

 
Mən fikir verirəm kiĢi qeyrəti, 
Görünür onların hər birisində. 
Qazanıblar el içində hörməti, 
KiĢiyanəlik var hər ikisində. 
 
Əsmərin də burda çox təsiri var, 
Doğru yola çəkib bir ana kimi. 
Bu tərbiyə qalacaqdır yadigar, 
Əsmər yaĢadığı son ana kimi. 
 
Heç kim bir çətinlik görməyəcəkdir, 
Tək gedən Zakirdi, heyifdir, heyif. 
Cüt oğul hər Ģeyi cüt görəcəkdir, 
Fəqət  Zakir getdi, ona çox təəssüf. 

 
Hər Ģeyi yaradıb, bir əskiyi yox, 
Ev-eĢiklər qurub övladlarına. 
Əkdiyi bağ-bağça hamıdan da çox, 
Bircə ağır zərbə vurdu yarına. 
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Yarsız həm qadınlar, həm kiĢi heçdi, 
Kim ki, yarsız qaldı, yoxdur yarısı. 
Yarsız qalan iĢlər ən ağır iĢdi, 
Yarla gün keçirir cavan, qarısı. 

 
Nə eyləmək bu fələyin iĢidir, 
Yazılan yazılar heç vaxt pozulmur. 
Bu zalım fələyin bir vərdiĢidir, 
Onu heç bir zaman pozmaq da olmur. 
 
Dünya belə gəlib, belə gedəcək, 
Özünü öldürmə, ay Əsmər bacı. 
Fələk nə istəsə onu edəcək, 
Çox da fəryad etmə sən acı-acı. 
 
Ağlamaq neçə gün bir təsəllidir, 
Torpaq çox soyuqdur, yaddan çıxacaq. 
Bu vərdiĢlər hamımıza bəllidir, 
Gələn insan su kimi də axacaq. 

 
Vaxt gələcək biz də axanın biri, 
Əbədi qalan yox, bu həqiqətdir. 
Heç kim bu dünyada qalmayıb diri, 
Ġnsanı qoruyan sanma sərvətdir. 
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Sərvəti toplayan, ay yazıq insan, 
Nə bilirsən o kimlərə qalacaq. 
Sərvət kömək etmir xəstələnsə can, 
Qismət olsa məzar qismət olacaq. 

 
Kəfəndə cib yoxdur, demiĢəm bir gün, 
Yığdığını hara aparacaqsan? 
Bu söz həqiqətdir, anlayın bütün, 
Bir çimdik torpağı qoparacaqsan. 
 
O da qismət olsa, məzara girsən, 
O çimdik torpağı tökürlər gözə. 
Bu bir həqiqətdir, ay insan, bil sən, 
Bu söylədiklərim deyildir təzə. 
 
Sən getdin dünyadan qurulur yasın, 
Bu yas qırxca günə çatacaq baĢa. 
Tanıyan yaxınlar bilir sədasın, 
Sonra bu yas çönür bir dinməz daĢa. 

 
Bu daĢ ildə bircə dəfə anılır, 
Yaxud hərdən yada düĢən zamanlar. 
“Mən çox istəyirəm” – deyən yanılır, 
Tez soyuyub, tez soyuyur insanlar. 
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Mən də təsəllini verdim özümə, 
Bir də məni oxuyan oxucuya. 
Oxucum, fikir ver olan sözümə, 
Gördüyün yuxunu söylə sən suya. 

 
Bəzən yuxular da həqiqət olur, 
Zakir ölən günü girdi yuxuma. 
Gördüm suya düĢüb artıq boğulur, 
Dərhal qalxdım fikir verdim yuxuma. 
 
Bir saat keçməmiĢ zənglər eĢitdim, 
Gördüm həqiqətdir, yollandım kəndə. 
Yolda ağladıqca qəlbimi diddim, 
Mən kövrək bir Ģair, qəmli bir bəndə. 
 
Budurmu həyatın sonu, budurmu? 
Getdi bu dünyadan qeyrətli Zakir. 
O artıq dincəlib sakit yatırmı? 
Məni yollar boyu qovurdu fikir. 

 
Çatanda gördümki hamı ağlayır, 
Mənim də gözümdən yaĢlar selləndi. 
Elmiranın səsi ürək dağlayır, 
Sellənən yaĢ sinəm üstə gölləndi. 
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*** 
Kövrəyəm ki, hər dərd məni ağladır, 
Ġndi isə ağır dərdə ağlaram. 
DüĢündükcə alıĢdırır, dağladır, 
Zakir kimi olan mərdə ağlaram. 

 
O, heç getmir gözlərimin önündən, 
Dərdliyəm, o, gedən həmin o gündən. 
Artıq ayrılıbdır ana vətəndən, 
Dönə-dönə gündə bir də ağlaram. 
 
Deyə bilməyirəm Əsmər, az ağla, 
Faydası yox illərlə qara bağla. 
Mən də alıĢıram həmin bu çağla, 
Olsam da göylərdə, yerdə ağlaram. 
 
Necə ağlamayım, artıq yox Zakir, 
Səsim azalsa da boğacaq fikir. 
Artıq bundan sonra ölümə nə tədbir, 
Nə olsun ocaqda, pirdə ağlaram. 

 
Dözə bilməyirəm, ürək deyil daĢ, 
Gedəndən qəlbimə dolubdur təlaĢ. 
Unuda bilmirəm mən yavaĢ-yavaĢ, 
Azalsa da pərdə-pərdə ağlaram. 
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Ağlamaqdan ürək dözməyir daha, 
Az qalıbdır asi düĢəm Allaha. 
Əlimi açıram o Qibləgaha, 
Sağalmaz bu böyük dərdə ağlaram. 

 
Zərimi atanda düĢmür ĢeĢ-beĢim, 
YetiĢmiĢ çibanı az qalıb deĢim. 
Gündə nərd atmağa olurdu iĢim, 
Ġndi açılmayan nərdə ağlaram. 
 
Nərdi oynamıram dərdlidir ürək, 
Yadımdan da çıxır yediyim çörək. 
Donur qabağımda, soyuyur xörək, 
Zakir yada düĢür, bir də ağlaram. 
 
Gedənlərimizin sayı çoxaldı, 
ġükür, yerlərində cavanlar qaldı. 
Nəriman Əyyub fikirləĢdi, qocaldı, 
Kövrəldikcə hər bir yerdə ağlaram. 

 
*** 

Ay yaralı könlüm, yaman kövrəldin, 
Unuda bilmirsən Zakiri deyə. 
O ağır fikirlə qəlbimi dəldin, 
Unuda bilmirsən Zakiri niyə? 
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Söylədi ürəyim necə unudum? 
Artıq yumĢalmıĢam olmuĢam ki, mum. 
Yediyim-içdiyim olubdur zəqqum, 
Gecələr ahlarım yüksəlir göyə. 

 
Vaxtsız getdi atam, cavan qardaĢım, 
Nələr gördü mənim bəlalı baĢım. 
Əpruz getdi, zəhərə döndü aĢım, 
Quruldu qapıda nə qədər dəyə. 
 
Onda  çox ağladı Zakir mənimlə, 
Ġndi tək quruyur ağzımda cümlə. 
Dodağımı tikə bilmərəm simlə, 
Artıq bilməyirəm güvənim nəyə. 
 
Böyük güvənc yerim – Zakirim getdi, 
Bizləri ömürlük pəriĢan etdi. 
Bugünkü yoxluğu qəlbimi diddi, 
Getdi o Allahım verən hədiyyə. 

 
Heç kim qaça bilməz haqlı ölümdən, 
Fəqət gileyliyəm vaxtsız zülümdən. 
Zakirin baĢına düĢməmiĢdi dən, 
Tanrım niyə qıydı belə bir bəyə? 
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Zakir cavan getdi, yaĢı çatmamıĢ, 
Vaxtsız bürüyübdür bizi soyuq qıĢ. 
Hələ düĢməmiĢdir ağzından bir diĢ, 
Çıxardı səmaya, çıxardı göyə. 

 
Üzümü tuturam Qadir Allaha, 
Azalır inamım hər Ģeyə daha. 
Nə də inanmıram bir də pənaha, 
Nədən yaxĢıları Tanrım tez əyə? 
 
Apardı Zakiri tezcə Allahım, 
Çoxlarıyla birgə çoxaldı ahım. 
Məni bağıĢlasın o Qibləgahım, 
Yoxsa aparıbdır onu hədiyyə? 
 
Zakir qocalmamıĢ, hələ çox cavan, 
Canlara dəyərdi həmin o insan. 
Ona görə yanır Milli Nəriman, 
Az qalır ki, haqsız olana söyə. 

 
*** 

Gəldim baĢ daĢına əyildi baĢım, 
Nə üçün tez getdin belə ay Zakir? 
Onda Allah ilə oldu savaĢım, 
Ömrünü tez verdin yelə ay Zakir. 
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Sən ömrü xərclədin qardaĢ, bacıya, 
Məkkə, Mədinəsiz döndün Hacıya. 
Qoymadın kimsənin qəlbi acıya, 
Oldun çoxlarına Lələ ay Zakir. 

 
Zəhmətlə iĢlədin gecə-gündüzü, 
AĢdın yaylaqlarda dərəni, düzü. 
Qeyrətli sanırdı tanıyan sizi, 
Güc verdin zəhmətkeĢ ələ ay Zakir. 
 
Göstərdin hamıya öz hünərini, 
Halalca bilirdin alın tərini. 
Qorxutmadı səni iĢin dərini, 
Qurmadın heç kimə tələ ay Zakir. 
 
Tələ quranlar da vardı görürdün, 
Sənsə halal zəhmətini dərirdin. 
Yaxınlara nə istəsə verirdin, 
YaxĢılıqlar qalır hələ, ay Zakir. 

 
Səndən inciməmiĢ heç vaxt insanlar, 
Ġnciyə bilərdi xəbis olanlar. 
Onlar da bilmirlər nə qeyrət, nə ar, 
Elə insan olur kölə, ay Zakir. 
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Yoldan azanlara yol göstərirdin, 
Evə çağırırdın gəbə sərirdin. 
Meyvəli bağından meyvə verirdin 
Üzlərinə gülə-gülə, ay Zakir. 

 
Bu xoĢ xasiyyətin ucaltdı səni, 
Qonaq saxlayırdın yoldan ötəni. 
Ġndi yandırırsan nə qədər məni, 
Kövrəkliyi bilə-bilə, ay Zakir. 
 
Bu gün baĢ daĢını qucaqlayıram, 
Axan göz yaĢımı üzə yayıram. 
Sənsiz olmağımı indi sayıram, 
Heç nə bu dərdini silə, ay Zakir. 
 
ġükür Nəriman Əyyub deyildi tənha, 
Fəqət bircə səni tez aldı Allah. 
Köksümü ötürüb eyləyirəm ah, 
Nifrət etdim bu il ilə, ay Zakir. 

 
*** 

Dağ uçdu, 
Sandım böyük dağ uçdu. 
Zakir gedən bu günü, 
Bildim ki, dünya puçdu. 



 

 

Z a k i r  

 43 

 
 

*** 
Qan ağlar, 
Əsmər bu gün qan ağlar. 
Elmiranın səsini, 
Kəsə bilmir qonaqlar. 

 
*** 

Qəmgindi, 
Yaxınlarım qəmgindi. 
Araz Mahirlə birgə, 
Ata gedir, qəmgindi. 
 

*** 
Zarıyır, 
Hıçqıraraq zarıyır. 
Bacısı oğlu üçün, 
ġamam dözmür zarıyır. 

 
*** 

Ağlayır, 
Hamı baxıb ağlayır. 
Bibim qızı Gülsəba, 
Zakirə çox ağlayır. 
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*** 
Mərdi, 
Dərd sıxır neçə mərdi. 
Namərd vecinə almır, 
Təkcə incidir mərdi. 

 
*** 

Mehriban, 
Zakir idi mehriban. 
Təkcə qohumlara yox, 
Hamıyaydı mehriban. 
 

*** 
Getdi, 
Vətəndən, eldən getdi. 
Qıyılmaz olan Zakir, 
Ürəkdən, beldən getdi. 

 
*** 

Qəmliyəm, 
Həmin gündən qəmliyəm. 
Zakir dəyməyir gözə, 
Qəmliyəm, sitəmliyəm. 
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*** 
Qəm boğur, 
Ürəyimi qəm boğur. 
Zakir getmir gözümdən, 
Gözlərimi nəm boğur. 

 
*** 

Zakirim, 
Həm ocağım, həm pirim. 
Çoxlarından hörmətli, 
Ġrilərimdən irim. 

 
*** 

Hörməti, 
QazanmıĢdı hörməti. 
YaxĢılıqdan qalmırdı, 
Adət etmiĢ hörməti. 
 

*** 
Gülərdi, 
DanıĢardı, gülərdi. 
Bir nadanı görəndə, 
Kinayəli gülərdi. 
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*** 
Yaltağı, 
XoĢlamazdı yaltağı. 
Dayısına oxĢamıĢ, 
Qınayardı yaltağı. 

 
*** 

Qəm çəkir, 
Dərdli ürək qəm çəkir. 
Zakir yada düĢdükcə, 
Ürəyim çox nəm çəkir. 
 

*** 
Qəmsiz, 
Ġnsan yox olsun qəmsiz. 
Əsil insan qəmlidir, 
Arsızlar olur qəmsiz. 

 
*** 

Yaralar, 
Yaman olur yaralar. 
Yaranı görmək üçün, 
Ürəyimi yaralar. 
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*** 
Ağladım, 
Zakir getdi ağladım. 
Onun ayrılığına, 
Ürəyimi dağladım. 

 
*** 

Bir yara, 
Hər dərd vurur bir yara. 
Hər gedən yaxınlarım, 
Mənə vurdu bir yara. 

 
*** 

Yarası, 
QardaĢ, bacı yarası. 
Gəldi yara üstünə, 
Zakirimin yarası. 

 
*** 

Mübarəkdir yeni ilin demirəm, 
Mübarək olmadı bu il Əsmərim. 
Əqidəmdə həm ocağam, həm pirəm, 
Zakirsiz qalmısan səfil Əsmərim. 
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Ona görə yaralısan, yanıram, 
Özümü də sənin kimi sanıram. 
Piranəyəm dərdimizi qanıram, 
Ağlayan gözümü sən sil, Əsmərim. 

 
Zakirin dərdinə dözmürsən daha, 
Hərdən giley eyləyirsən Allaha. 
Asi düĢmə, düĢəcəksən günaha, 
Artıq faydası yox, sən bil Əsmərim. 
 
Atadan da uca olan qardaĢın, 
Zakirlə ucaydı hər zaman baĢın. 
Onunla birlikdə keçibdir yaĢın, 
Qəm etmə, olarsan əlil, Əsmərim. 
 
Bilirəm dözmürsən ağır dağına, 
Hamıdan da uca ağalığına. 
Çox da fəryad etmə olursan cuna, 
Ay baĢı bəlalı tifil, Əsmərim. 

 
Ana oldun bir bacı, beĢ qardaĢa, 
BaĢın neçə dəfə dəydi sərt daĢa. 
Çatdın səadəti itirən yaĢa, 
Ġtirdin ömrünü hər il, Əsmərim. 
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QardaĢ qızlarını köçürtdün özün, 
Hamıya da keçir o məğrur sözün. 
Yadigar qalacaq qayğıkeĢ izin, 
Özünü eyləmə zəlil, Əsmərim. 

 
Gedən getdi, arxasınca ha zarı, 
Ömrü boyu sən çəkmisən azarı. 
Arazın, Mahirin dərdinə yarı, 
Dayı sözü doğru, sən bil, Əsmərim. 
 
Çox da anlamadı məni nadanlar, 
O beyni çürüklər, natəmiz qanlar. 
Südü unutdular əyri vicdanlar, 
Bu bir həqiqətdi, sən bil, Əsmərim. 
 
Gündə düĢünürəm Zakiri mən də, 
Məzardan öpürəm kəndə gedəndə. 
Sanki axtarıram boranda, çəndə, 
Sən də mənim kimi tifil, Əsmərim. 

 
*** 

Getdin bu dünyadan, getdin çox cavan, 
Sən ki, doğulmuĢdun gözəl anadan. 
Zaman səni atdı, bu vecsiz zaman, 
Məni qoydun yana-yana, ay Zakir. 
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Tay deyildin sən nadana-naĢıya, 
Səntək insan gərək xeyli yaĢıya. 
Bu zalım xəstəlik düĢdü baĢıya, 
Getdin qucaqladı ana, ay Zakir. 

 
Daim sevdim səndə olan qeyrəti, 
O qeyrətdən qeyrətsizdə yox qəti. 
Yığdın balalara lazım sərvəti, 
Bircə qıydın Ģirin cana, ay Zakir. 
 
Eylədiyin nə var mənə tanıĢdı, 
Dərdindən donuram qəlbimdə qıĢdı. 
Dünya kiminə düz, kiminə çaĢdı, 
Qalmayıbdır Süleymana, ay Zakir. 
 
Yandırsa da gündə bu qəmlər bizi, 
ġükürlər, qalıbdır atanın izi. 
Arazın daĢıyır əqidənizi, 
Olmaz onu heç kim dana, ay Zakir. 

 
Bir təsəlli odur izin qalacaq, 
Qalacaqdır yaratdığın o ocaq. 
Eylədiyin görünür qucaq-qucaq, 
Qismət olmur hər insana, ay Zakir. 
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Sən uymadın hər nadana, naĢıya, 
Gərək hər kəs öz soyadın daĢıya. 
KaĢ ki, hərə öz qismətin yaĢıya, 
Sən rast gəldin bivicdana, ay Zakir. 

 
Çoxunu yaxın bilib, çörək də verdin, 
Boynuna çəkdin onun hər dərdin. 
Bilmədin dönükdür olan namərdin, 
YaxĢılığı qana-qana, ay Zakir. 
 
Arxayın yat, Ģükür, vardır əvəzin, 
Cənnət bağçasında arxayın gəzin. 
Arazın, Mahirin sənin əvəzin, 
Sahibdilər təmiz qana, ay Zakir. 
 
Fikir verin, söylədiyim sözlərə, 
Sınayın siz bu sözləri min kərə. 
Nanəcibin sözü verməz səmərə, 
Təsir etməz Nərimana, ay Zakir. 

 
*** 

Getməli olası çoxdur dünyada, 
Sən isə tez getdin belə, ay Zakir. 
Bəzinin əlindən bezib dünya da, 
Ömrünü tez verdin yelə, ay Zakir. 
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Getməli deyildin heç zaman hələ, 
Zalım fələk sənə tez qurdu tələ. 
Qəlbimdə yaratdın güclü vəlvələ, 
Sən idin bizlərə Lələ, ay Zakir. 

 
Kor olsun fələyin o görən gözü, 
Tələsik yamanlıq eylədi özü. 
Qırıldı Əsmərin o möhkəm dizi, 
Dərd oldu çiynində Ģələ, ay Zakir. 
 
Bu ağır dərdlərə dözmür Elmira, 
QardaĢın yarası ən ağır yara. 
Nə qədər ağladı gündə biçara, 
YaĢ döndü üzündə selə, ay Zakir. 
 
Arazın atasız qaldı çox cavan, 
Mahirin qəlbini bürüdü duman. 
Verdiyini tez apardı Yaradan, 
Nifrət bu vəfasız ilə, ay Zakir. 

 
Tarixə bax, düzülübdür onbirlər, 
Məni düĢündürdü onbirlər betər. 
Gördüm onbirləri məni boğdu tər, 
Ġstəməzdim onbir gələ, ay Zakir. 
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Bu onbirlər yaraladı qəlbimi, 
Laxladı ömrümün o möhkəm himi. 
Səndən sonra sevəmmərəm heç kimi, 
Çoxları olubdur kölə, ay Zakir. 

 
Zibeydəyə vurdun ən ağır yara, 
Sənsiz yaĢayacaq dərdli biçara. 
Əpruzun dərdində olammaz ara, 
Gündəlik qəlbində çilə, ay Zakir. 
 
Xalan ġamam quzu kimi mələdi, 
Bəsti gözlərinin yaĢın ələdi. 
Bu dərd hamımıza ağır Ģələdi, 
Aparmaz yükləsən filə, ay Zakir. 
 
Baxıb alovlandı Milli Nəriman, 
Bürüdü qəlbini bu acı hicran. 
Məzarda hiss etdi o dayın Salman, 
YaĢ döndü gözündə selə, ay Zakir. 

 
*** 

Ağlama, baĢdaĢa vurma baĢını, 
Əsmərim, Elmiram, zavallı bacım. 
Ġncitmə ruhunu, məzar daĢını, 
Onu oyatmağa yoxdur əlacım. 
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Nə özünü öldür, nə fəryad eylə, 
Yaradan özü də apardı daha. 
Ġstər ağır dərdi hamıya söylə, 
Çox ağlamaq xoĢ gəlməyir Allaha. 

 
Söyləyir: Ay insan, özüm vermiĢəm, 
Gec-tez aparmaq da mənim iĢimdi. 
Ġllər boyu öz iĢimi görmüĢəm, 
Yaratmaq, aparmaq öz vərdiĢimdi. 
 
QarıĢma iĢimə, özün bilirəm, 
YaxĢıya yaxĢı yer verəcəyəm mən. 
ĠĢimə qarıĢana baxıb gülürəm, 
Allahın iĢinə heç qarıĢma sən. 
 
Görürsənmi, Əsmər, çox ağlamağın, 
Heç də xoĢ gəlməyir rəbbim Allaha. 
Ġndi daha möhkəm olmalı çağın, 
Bəsdir kiri, bir də ağlama daha. 

 
Necə lazım idin, yenə lazımsan, 
Zakirin balası öz balaların. 
Onlar üçün dönə-dönə lazımsan, 
Üçü də olubdur düz balaların. 
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Sən ömrü həsr etdin qardaĢ, bacıya, 
Səadətini də qurban vermisən. 
Dözdün hər ağrıya, hər bir acıya, 
Onlar üçün nə lazımsa görmüsən. 

 
Atalı, anasız olsan da belə, 
Ailəyə həm ata, həm ana oldun. 
Zakirlə birgə ömrü verdin yelə, 
Gəncliyin getdikcə saraldın, soldun. 
 
Ġndi də Zakirin dərdi çox ağır, 
Qovrulursan, ona dözə bilmirsən. 
Dərd səni sarsıdır, qəlbə qar yağır, 
Dərd ağır qayadır, əzə bilmirsən. 
 
Fəqət faydası yox, ay əziz bacı, 
YaxĢılara yaman olur bu fələk. 
Məzara girdinmi qalmır əlacı, 
Fələk yaxĢılara tez gəlir kələk. 

 
Ġki il yaĢatdın əziyyətlər ilə, 
Gəzdirdin hər yeri, bütün dünyanı. 
Faydasızlığını sən bilə-bilə, 
Yaddan çıxartmadın onu hər anı. 
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Arazı, Mahiri çox əziyyət çəkdi, 
Onu gəzdirdilər qucaqlarında. 
Sanki qəlblərində dərin Ģum əkdi, 
Əziyyətləri oldu san milyon sanda. 

 
Qeyrətli atanın cüt oğulları, 
Çətin əziyyətlərə dözdülər mətin. 
Tökdülər yoluna nə qədər varı, 
Saxlaya bildilər iki il çətin. 
 
Zakirin çörəyi qoy halal olsun, 
Ataları kimi igid, ağıllı. 
YaĢlar böyüdükcə kamala dolsun, 
Arzumdur olsunlar yaxĢı nağıllı. 
 
Mən də bir dayıtək sevirdim onu, 
Onun kiĢiyanə xasiyyətini. 
KiĢi kimi gördüm ta ömrü sonu, 
O yola salmıĢdı olan çətini. 

 
Bəziləri kimi olmadı naqis, 
Nədə ki, olmadı heç vaxt görməmiĢ. 
Daimi ondaydı kiĢiyanə hiss, 
Zəkası həm böyük, həmi də geniĢ. 
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Bəziləri çirk pul ilə varlanır, 
Özünü aparır tamam ağıllı. 
Hətta keçmiĢini tamamca danır, 
Olan ağılı da tamam nağıllı. 

 
DüĢünmürkü verən birdən alacaq, 
Nə bilirsən nələr gözləyir səni. 
Bir də gördün tək papağın qalacaq, 
O ağılla o iĢ izləyir səni. 
 
Ağac bar gətirsə baĢını əyir, 
Bunu söyləyibdir ulu babalar. 
Dayaq verməsələr lap yerə dəyir, 
Ağıllı sözləri deyib atalar. 
 
Atalar sözünü eĢitməz gəda, 
Çünki gədalığı sümüyündədir. 
Belə gədalarda hədsizdir əda, 
Onlar Allahından dönən bəndədir. 

 
*** 

Neçə nanəcibə, neçə nadana, 
Çörək verdi, nəticəsi olmadı. 
Haram olsun çörəyini danana, 
Nanəcibin kisəsi də dolmadı. 
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Hər insan bənzəri bil insan deyil, 
Zahiri görkəmi insana bənzər. 
Ġstər yaxĢılıq et, qarĢıda əyil, 
Etdiyin yaxĢılıq gedəcək hədər. 

 
Etdiyi yaxĢılıq sayılmayıbdır, 
Nadan nə bilir ki, yaxĢılıq nədir. 
Pisliyi eyləmək bilmir ayıbdır, 
Zakir yaxĢılığı bir əfsanədir. 
 
Bəzini özünə doğma bilsə də, 
O doğması yaman cılızlaĢıbdır. 
Hörmət eylədiyi bir neçə gədə, 
Bir az varlanıbdır, “aĢıb-daĢıbdır”. 
 
Unudulub Zakir verdiyi çörək, 
Çörəyi itirən zəlil olacaq. 
Belə vəziyyət heç vaxt deyildi gərək, 
YaxĢını saymamaq sayılmır qoçaq. 

 
Xəyanət eyləsən baĢqalarına, 
Axırda özünə qənim olacaq. 
Ay oxucu, daim sözümü sına, 
Dönməzi daimi yandırar ocaq. 
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Zakirsə heç kimə olmadı xain, 
Tək yaxĢılıq oldu onun amalı. 
Pislik eyləmədi, saxlamadı kin, 
YaxĢılıq eyləmək daim əhvalı. 

 
Allahın qəribə iĢləri çoxdur, 
YaxĢını tez aparır öz yanına. 
Bu hal ürəyimə bir iti oxdur, 
Bu necə sığıĢır o vicdanına? 
 
Tez apardı Zakir kimi insanı, 
Yaramazın xətirinə dəyməyir. 
Çünki yaramazın yoxdur vicdanı, 
Vicdansızı, yaramazı əyməyir. 
 
Ġllər gəlib keçdi, düĢündüm dərin, 
YaxĢılıq etsəm də xeyrin görmədim. 
Ġndi düĢünürəm çox sərin-sərin, 
Bəslədiyim meyvələri dərmədim. 

 
*** 

Qıfıl vurulubdur dilimə Zakir, 
Sənə gözaydınlıq verə bilmirəm. 
Gözümü bürüyüb bir dumanlı kir, 
ġad, xürrəm bu toya gələ bilmirəm. 
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Necə Ģad gəlim ki, bir “dağ” əriyir, 
Gözümün önündə, yoxdur əlacı. 
Qəlbim nə dincəlir, nə də kiriyir, 
Elə də qovrulur cüt qoĢa bacı. 

 
Mahirin toyudur, oynamır Zakir, 
Xəyalından keçri nələr, ay nələr. 
Onu bürüyübdür bir acı fikir, 
Əsmər daldasında quzutək mələr. 
 
Arazın qəlbindən qəmlər tökülür, 
Gülmür nə ürəyi, nə üzü belə. 
Elmiranın qəmi göyə çəkilir, 
Əlinin göz yaĢı dönübdür selə. 
 
Əpruz da oynamır bir bacı kimi, 
Atasına baxıb qəlbi qan ağlar. 
Vəli qıra bilmədi bu tilsimi, 
Məhəmməd gözündə alçalır dağlar. 

 
Zakir qəmgin-qəmgin dinməzcə durur, 
Açılmır heç qaĢ-qabağı, bənizi. 
Hərdən də tərsinə boynunu burur, 
Bu halı çox qəmgin eyləyir bizi. 
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Ölüm haqdır, heç kim qaçmaz ölümdən, 
Tanrım Ģikəst eyləməyin nədəndi? 
Zakir bezdi ədalətsiz zülümdən, 
ġikəst olan qeyrətli bir bədəndi. 

 
Allahım iĢinə mat qalmıĢam mən, 
Bu əziyyət heç Zakirə yaraĢmır. 
Etiraz edirəm gündə yenidən, 
Sanırdımki Tanrım həddini aĢmır... 
 
Allahım heyifin gəlməyir niyə? 
Qıyırsan belə bir zəhmətkeĢ cana. 
Çoxuna ömrünü verdi hədiyyə, 
Onu çox sevirdi rəhmətlik ana. 
 
Ġstəyirsən aparasan tez onu, 
Nə üçün bu qədər insafsız oldun? 
Getsə yanacağıq ömrü uzunu, 
O gözəl insana biganə qaldın. 

 
Mahirin toyudur, dedilər oyna, 
ġeirlər də yarat onun toyuna. 
Çətin bu qəm gözlərimdən yayına, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 
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Baxdıqca ürəyim çox Ģeyi bilir, 
Ağır dərd çəkənin ürəyi ölür. 
Qəmlər ürəyimi ikiyə bölür, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 

 
ġam kimi əriyir gözüm önündə, 
Gülməz və oynamaz qeyrətli bəndə. 
Dərdi Ģələlədim gələndə kəndə, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 
 
Zakiri görəndə dondu ürəyim, 
O görmür qarĢında necə baĢ əyim? 
Ağzımda zəhərə döndü çörəyim, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 
 
Görəndə tükəndi olan sözüm də, 
Bir anlıq olmadım özüm-özümdə. 
Parladı bir alov sağlam gözümdə, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 

 
Əsməri çox gördüm üzgün, pəriĢan, 
Elmiranın qəlbi olubdur Ģan-Ģan. 
Sevinmək üzlərdə görünmür niĢan, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 
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Dili də tərpənmir, açılmır gözü, 
DanıĢdırdım eĢitmədi bir sözü. 
Qalmayıb üzündə o məğrur izi, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 

 
O idi qardaĢın ən qeyrətlisi, 
ĠĢləmək dəlisi, qeyrət dəlisi. 
Əvəz ola bilməz Əli, Vəlisi, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 
 
Məzarda Əpruzun ruhu ağlayır, 
BaĢa düĢən Ceyran Ahu ağlayır. 
Ürəyi yananın çoxu ağlayır, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 
 
Dayısıyam deyə ürəyim yara, 
Kömək olmasına etmədim çara. 
Baxanda bədəndə qan olur qara, 
Ürəyi ağlayan necə oynasın? 

 
*** 

On birlər düzüldü bu gün yan-yana, 
Qıydı bu onbirlər qıyılmaz cana. 
Bu dərd ağır gəldi Milli Nərimana, 
Vaxtsız günəĢ kimi batmısan, Zakir. 
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GəlmiĢəm yanına, qalx biz görüĢək, 
ÖpüĢürdük axı, yenə öpüĢək. 
Sənintək oğullar yaranır tək-tək, 
Nə üçün kirimiĢ yatmısan, Zakir. 

 
Qəm axır ürəyə, Əsmər ağlayır, 
Elmira kirimir, coĢub-çağlayır. 
Fələk bu pisliklə bizi dağlayır, 
Bizi yaman vaxtsız atmısan, Zakir. 
 
Əpruz bilib, zarıyır dar məzarda, 
Çağırır Zakirim, səndəmi darda? 
Od tutub alıĢır, yanır məzar da, 
Sənsə son mənzilə çatmısan, Zakir. 
 
Əpruzun adını daĢıyan Əpruz, 
Fəryad eylədikcə qəlbi olur buz. 
Gözləri sellənir, göz qalır susuz, 
Bir anın içində itmisən, Zakir. 

 
Ürəkdən yandırdın dayın Nərimanı, 
Yandıqca kömürə döndü al qanı. 
Arazın, Mahirin alıĢdı canı, 
Bizi bir dar küncə qatmısan, Zakir. 
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Nə deyim fələyin bu vərdiĢinə, 
YaxĢını yamandan ayırmır heç an. 
Bilinmir daimi olan iĢi nə, 
DəyiĢib zəmanə, dəyiĢib insan. 

 
Zakir neçəsinə yaxĢılıq etdi, 
Görmədimi onu qadir Allahım? 
Bəs niyə vaxtından çox əvvəl getdi, 
Niyə rəhm etmədi göydəki Ģahım? 
 
Ölüm haqdı, bilir bütün bəndələr, 
Vaxtı çatan zaman getsə yaxĢıdır. 
Fəqət gözümüzlə görürük nələr, 
Hər pislik fələyin bir naxıĢıdır. 
 
Zakirə qıymağı nədən eylədin? 
Vaxtından çox əvvəl apardın onu. 
Bilirsənmi nə iĢ gördün, neylədin, 
Bu gözəl həyatdan qopartdın onu. 

 
*** 

Ağla, Əsmərim ağla, 
Ağla Elmiram, ağla. 
Zibeydə bundan sonra, 
BaĢa zil qara bağla. 
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*** 
QoĢul ağlayanlara, 
Əli sən ürək para. 
Ağlasın qoy Vəli də, 
Əhməd gedibdir hara? 

 
*** 

Məhəmməd qəmgin gəzir, 
Ağlayır qəlbim əzir. 
ġamam heç dözə bilmir, 
Bayatıları düzür. 
 

*** 
QoĢul ay bibim qızı, 
Ağlayır Bəsti özü. 
Yadlara fikir vermə, 
Özün qoĢ yaxĢı sözü. 

 
*** 

Yad yamaqdı ağlamaz, 
Ağlasa da cüzi, az. 
Yad ağlar, yalan ağlar, 
Qəlbdən ağlayan olmaz. 
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*** 
Gedir bu gün Zakirim, 
Həm ocağım, həm pirim. 
Boyu bəstə olsa da, 
Gözlərimdə ən irim. 

 
*** 

Əpruz ağlar məzarda, 
YaĢla dolar məzar da. 
Ürəyi yanan ağlar, 

Olsa da uzaqlarda. 
 

*** 
Sevdiyim oğlan getdi, 
Məni pəriĢan etdi. 
Əpruz, sənintək cavan, 
Zakirin ömrü bitdi. 
 

*** 
Yaraladı qəlbimi, 
Yandırdı Salman kimi. 
Salman gedən o gündən, 
Laxladı qəlbim himi. 
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*** 
Dərd üstə dərd ələndi, 
Dərd üstə dərd gələndi. 
Qəmlər görən bu könlüm, 
Dərdə, qəmə bələndi. 

 

*** 
Çağırın qoy gəlsin anam ağlasın, 
Əpruza qoĢulsun Sonam ağlasın. 
QonĢu kənddən gəlib Tamam ağlasın, 
QoĢulub onlara özüm ağlaram. 

 
Əsmərə baxdıqca alıĢır canım, 
Tez yadıma düĢür uca Salmanım. 
Onunla gəzdiyim həmin o anım, 
Dayanmır ürəkdə dözüm, ağlaram. 
 
Zakir gözlərimə görünmür daha, 
Hərdən Ģikayətim olur Allaha. 
Təəccüb edirəm mən Qibləgaha, 
Qurtarır sinəmdə sözüm, ağlaram. 
 
Arazın, Mahirin qəlbi yaralı, 
Ataları düĢdü eldən aralı. 
Elmira donubdur qanı qaralı, 
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Baxıb yaĢ saxlamır gözüm, ağlaram. 
 
Zakiri görmürəm qan olur qara, 
Görə bilməyəcəm onu dübara. 
Daim ağlayacam getsəm də hara, 
Dərdimdən göynəyir dizim, ağlaram. 
 
Yad yamaqdır, o ağlamaz heç zaman, 
Yaxın dostlara da eyləmə güman. 
Dözmür ayrılığa Milli Nəriman, 
Ağlayır həm oğlum-qızım, ağlaram. 

 
Bəd gələn taleyi düzəltmək olmur, 
Vaxtı çatan insan heç zaman qalmır. 
Təkcə arsız olan vaxtsız qocalmır, 
Yoxdur anam çəksin nazım, ağlaram. 
 
Nəriman Əyyubam, yaram çox dərin, 
Bundan sonra qəlbim olammaz sərin. 
Gözümə dəydikcə üçcə nəfərin, 
Zakir ola bilməz dözüm, ağlaram. 
 

 

11.11.2011 
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RÜBAİLƏR 

 
 

Nanəcib, yaramaz olan hər insan, 
Nəzarətsizlikdən yaranır hər an. 
UĢağı buraxsan baĢlı-baĢına, 
Pozulacaq olacaqdır bivicdan. 
 

*** 
Atın cilovunu bərk tutmadınsa, 
O harınlaĢacaq, qudurğan qıssa. 
Ġnsan da at kimi “olsa cilovsuz”, 
Elə iĢ görəcək, düĢərsən yasa. 
 

*** 
Sanma ki, alimin övladı alim 
Olacaq, inanma, boĢ olarsa him. 
YoldaĢlıq etdiyi yaramaz olsa, 
O da pozulacaq, olsa da hakim. 
 

*** 
Bəzən tərbiyəli olan bir kəsin, 
Tərbiyəsiz övlad kəsir nəfəsin. 
Nə qədər eyləyir tərbiyələnmir, 
Hirsindən tapdayır ancaq kölgəsin. 
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*** 

Rəqibin qanmazsa, yorma özünü, 
Havayı xərcləmə yaxĢı sözünü. 
Faydası yox, təsir etməz qanmaza, 
BoĢdur, beləsindən tez çək gözünü. 

 
*** 

Mən belə görmüĢəm olan nadanı, 
Nə qədər eyləsən qaynamır qanı. 
DaĢər daĢ kimidir, düzəlmir heç an, 
Düzəltmək çətindi vəhĢi insanı. 
 

*** 
Nə söyləsən ona, söz qanan deyil, 
Gündəlik danlasan utanan deyil. 
Heç özünü yorma, ay Milli Nəriman, 
Yandırsan yaĢ odun, o yanan deyil. 
 

*** 
ġair qəhərlənmə, belədir hər an, 
Heç bir zaman olmayıbdır utanan. 
Bir daha özünü yorma, yorulma, 
Onu yaradıbdır belə, Yaradan. 
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*** 

A zalım, bu qədər incitmə məni, 
Ġncitmə heç zaman səni sevəni. 
Bəlkə məndən sənə söz qandırırlar, 
EĢitmə boĢuna hər söz deyəni. 

 
*** 

Səni sevidiyimi sən ki, görürsən, 
BaxıĢımdan hissiyyatı dərirsən. 
Sevmərəm baĢqanı inan əzizim, 
Ġncidə-incidə cəfa verirsən. 

 
*** 

Nə üçün tərəddüd edirsən gündə? 
Sevən sevdiyini sarsıtmaz sində. 
Mənə qarĢı gündə soyuduğunçün, 
Ona görə baxıb soyuyuram mən də. 
 

*** 
Baxıb dodaq altdan hərdən gülürsən, 
Mənə qarĢı gözlərini silirsən. 
Baxdıqca ürəyim tamam əzilir, 
Sanki ürəyimi onda dəlirsən. 
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*** 

Dəldikcə incidir məni a zalım, 
Dərhalca pozulur mənim əhvalım. 
Yaramı yandırma yanıram axı, 
Ġcazə ver sənin qoynunda qalım. 

 
*** 

Qoynun bir cənnətdi, gözəldi boyu, 
Eyləmək istərəm orada toyu. 
Gündəlik sevməyim çıxmır yadımdan, 
Nə mən soyumuram, nə də sən soyu. 
 

*** 
Gündə sallanırsan gözüm önündə, 
Baxıb odlanıram mən yazıq bəndə. 
Naz eyləyib məni dindirən kimi, 
Onda sənin kimi edirəm mən də. 
 

*** 
Bu qədər naz etmə, naz nəyə lazım, 
Dərdimi nə qədər vərəqə yazım? 
Gündəlik yazsam da dərdim azalmır, 
Nə dərdim azalır, nə də avazım. 
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*** 

Sevgi sevən insan sevir ölüncə, 
Sevgisini sevir o incə-incə. 
O sevgini ancaq qəbir soyudar, 
Sevgi əbədidir, o, ölməz məncə. 

 
*** 

Məndə ki, olmuĢam sevgi qozbeli, 
Ġstər ağıllı de, istərsə dəli. 
Səni mən sevəcəm ölənə kimi, 
Tək məni aparar sevginin seli. 
 

*** 
Gəl məni incitmə, gözəlim gözəl, 
Belə gözəl idin əvvəldən əzəl. 
Qəlbim istəyənə gəl əməl eylə, 
Ġstərəm mənimçün olasan özəl. 
 

*** 
ÖzəlləĢdirdilər bizim dünyanı, 
Xaraba qoydular bütün cahanı. 
Hamı yoldaĢ idi, bərabər idi, 
Bərabərlik yüksəldirdi insanı. 
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*** 

Ġndi biri yeyir, on beĢi baxır, 
Baxanın gözündən qanlı yaĢ axır. 
Baxsan ədalətsiz olan dünyaya, 
Onda səni hər Ģey yandırıb, yaxır. 

 
*** 

Deyirlər gözəldir indi Bakımız, 
Gözəllik olsa da, yoxdur səkimiz. 
Binalar tikilib divar-divara, 
AğırlaĢır gündə Bakı yükümüz. 

 
*** 

Min fazi yığılıb Bakıya maĢın, 
Ġtib yoxa çıxıb keçmiĢ yoldaĢın. 
Qarabağda atı çapa bilmirəm, 
Verilib yadlara torpağın, daĢın. 

 
*** 

Dağıdır yurdumu vəhĢi erməni, 
Bu hal gündəlikdə incidir məni. 
Avropaya gündə ümid edirik, 
VermiĢik yadlara gözəl Vətəni. 
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*** 

Uludan Qarabağ bağça-bağımdı, 
CavanĢirdən qalan o oylağımdı. 
Ermənilər ora yiyələnibdir, 
Onu məhv etməyə olan çağımdı. 

 
*** 

Məhv etmək lazımdır alçaq yağını, 
Azad edək gözəl Dəlidağını. 
Soltanbəy, Kürdoğlu qınayır bizi, 
Qıraq erməninin bütün sağını. 
 

*** 
Zarın qızılları daĢınır gündə, 
Nələr olacaqdır bilinmir öndə. 
Məhv edək Andranik nəvələrini, 
Qalmasın bir nəfər onlar Vətəndə. 
 

*** 
Sərəncam verəndə Komandanımız, 
Hücumdan bir nəfər qalmasın yalnız. 
BirləĢsin Vətənçün vuruĢsun hamı, 
Görsün gücümüzü vətənsiz qansız. 
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*** 

Ġnsana Allahın qəzəbi tutub, 
Dünyanın yarısı əyilib, batıb. 
Görünürki, qəzəblənib Tanrımız, 
Nanəcib olanlar Vətəni satıb. 

 
*** 

ĠĢsiz yoxsulları saymır harınlar, 
Müftə yığıĢdıran yekəqarınlar. 
Artıq harınlığa dözməyir insan, 
Məhv olur fikirdən nə qədər canlar. 
 

*** 
Bir qurun dağıdır varı-dövləti, 
Vecinə almayır kasıbı qəti. 
Olan harınlaĢma həddini aĢıb, 
Əsəbilik, infakt qırır milləti. 
 

*** 
Bazar bahalaĢıb, hər Ģey bahadır, 
Cibi dolu insan san əjdahadır. 
Vecinə deyildir baha olsa da, 
Evi dollar ilə dolan kahadır. 
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*** 

Gözümün önündə yığır sərvəti, 
Vecinə almayır yoxsul milləti. 
Sanki babasından qalıb bu sərvət, 
Saymır doğruluğu və həqiqəti. 

 
*** 

“Həqiqət cibində pul olandadı”, 
Vətənoğlu deyib, ruhu sondadı. 
Bəhmən yaxĢı deyib bu həqiqəti, 
Rəhmət olsun ona, öz haqqındadı. 
 

*** 
Heç nə düĢünməyir o azan insan, 
Sanmır pak doğulub ilkin anadan. 
Ġndisə bulanır çirkli pul ilə, 
Qanmaza çevrilib həmin o nadan. 
 

*** 
Tamahın çoxaldı quduz qurd kimi, 
Qurdun xalq baĢına olmaz tilsimi. 
Milyonların artdı, görmədi gözün, 
Pozdun qanunları, hər bir hakimi. 
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*** 

Ġndi dörd tərəfi görmür gözlərin, 
Gözlərini yumma, düĢün sən dərin. 
Xalqı yaxın bilib hörmət eyləsən, 
O da səni sevər deyər afərin. 

 
*** 

Dediyim sözlərdən anla ay insan, 
Ġnsan kimi doğulmusan anadan. 
Özünü insantək apar daimi, 
Bulanmasın səndə olan o vicdan. 
 

*** 
Rəbbimə daimi inanmıĢam mən, 
Ġnamım güclənir gündə yenidən. 
Allahım o qədər istəyir məni, 
Vaxtı tamam keçdi, baĢa düĢdü dən. 
 

*** 
Tanrımın sağ əli baĢımda olub, 
Əqilim onunla kamala dolub. 
Məni istədikcə Xudam gündəlik, 
Rəngim saralmayıb, nə də ki, solub. 
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*** 

ġükür ki, çatmıĢam yetmiĢ beĢ yaĢa, 
Hələ də gözəllər edir tamaĢa. 
Ürəyim cavanlıq eĢqiylə döyür, 
Ömrümü beləcə vuracam baĢa. 

 
*** 

Pislik nə olduğun bilmirəm hələ, 
Bircə sərçəyə də qurmadım tələ. 
Nə quzu, nə qoyun baĢını kəsdim, 
Kəsən görsəm qəlbə dolur vəlvələ. 
 

*** 
Heç vaxt tapdamadım çəməndə gülü, 
Tapdayanı sanıram odur ölü. 
Olan gözəlliyi tapdamaq olmaz, 
Bəzəmək lazımdır çəməni-çölü. 
 

*** 
Rəbbim yaradıbdır hər gözəlliyi, 
Qorumaq lazımdır o özəlliyi. 
Allah verdiyinin qədrini bilmək, 
Saxlamaq vacibdir hər təzəliyi. 
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*** 

Nə qədər ömrün var Ģükürlər eylə, 
Bu Ģüküranlığı hamıya söylə. 
ÇalıĢ ki, hamının mehribanı ol, 
Eylədiyin iĢlər qoy olsun səylə. 

 
*** 

Pisliklər çıxmasın daim əlindən, 
AlqıĢlar olacaq sənə elindən. 
Mehribanlıq eylə, səmimi ol ki, 
Çıxmasın nalayiq sözlər dilindən. 
 

*** 
Qohuma-qardaĢa mehriban ol ki, 
Dərdin, qəmin daim olmasın iki. 
KiĢiyanə daim yaxĢılıq etsən, 
Götürə bilməzsən qeyrətsiz çəki. 
 

*** 
Yük çəkməyən kiĢi nəyə gərəkdi? 
Ġnsanları sevən sağlam ürəkdi. 
Vətənə, xalqına sevgin yoxdursa, 
Ürəyin ürək yox, boĢ bir xərəkdi. 
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*** 

Hörmətim keçibdir yaxına-yada, 
Sahib oldum belə Ģərəfli ada. 
Pislik etməyimi yaxın qoymadım, 
YaxĢı ad qoyacam fani dünyada. 

 
*** 

Nə Ģöhrətpərəstəm, nə özünü öyən, 
Nə yalan, nə böhtan heç kimə deyən. 
Elə iĢ tutmaram sonra utanam, 
Utanıb kimsəyə baĢımı əyəm. 
 

*** 
BaĢını dik tut ki, çəkinmə heç an, 
Sağlam doğulmusan sağlam anadan. 
Səhv iĢin olmasın ömürün boyu, 
Ancaq həqiqəti nə gizlər, nə dan. 
 

*** 
Nə müxalif olma, nə də iqtidar, 
Həqiqəti söylə, onda düzlük var. 
Nə yalan, nə böhtan heç vaxt danıĢma, 
DanıĢsan məzarın sıxar, olar dar. 
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*** 

Həqiqəti desən, utanmaz üzün, 
Alnıaçıq deyə bilərsən sözün. 
Hər deyilən sözü qəbul eyləmə, 
Ġnan o sözə ki, deyibsən özün. 

 
*** 

Üz ki, daĢdan deyil, yumĢaq bir ətdi, 
Tanrım yaradıbdır o həqiqətdi. 
Elə eylə utanmasın heç zaman, 
Yalan danıĢmağın axır töhmətdi. 
 

*** 
Töhmət qazananlar hörmətsiz olur, 
BaĢa düĢən kimi saralır-solur. 
Səhv edib o adı qazansan əgər, 
O ad ömürlük üstündə qalır. 
 

*** 
ÇalıĢ ki, səhv adı qazanma heç an, 
Nə qazanma, nə də heç zaman utan. 
Ġnsan hər çirkliyi özü qazanır, 
Çünki doğulubdur təmiz anadan. 
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*** 

Olan təmizliyi saxla daimi, 
Çünki təmiz olur insanın himi. 
Himin üstə əyri barı hörmə sən, 
Hörübsən, günahkar sayma heç kimi. 

 
*** 

Özün korlamısan, əyri hörmüsən, 
Əyri hördüyündən səhv iĢ görmüsən. 
Hələ açılmamıĢ qönçə gülləri, 
Vaxtsız qoparmısan, vaxtsız dərmisən. 
 

*** 
Uyma bu dünyada vara-dövlətə, 
Nə də müftə yığdığın o sərvətə. 
Bir də gördün o var əlindən getdi, 
Uyğunsuz iĢ gördün düĢdün zillətə. 
 

*** 
Var alın tərinsə halalın olsun, 
Zəhmətlə qazansan daimi qalsın. 
Əgər xalq malını oğurlamısan, 
Allahım tez onu əlindən alsın. 
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*** 

Varlansan daimi bax ətrafına, 
Ətrafda olanı yoxla və sına. 
Əgər varlığına o sevinmirsə, 
Nə onu incitmə, nə onu qına. 

 
*** 

Özün səhv edirsən, saymırsan onu, 
Səhvlər bağıĢlanmır, olsa milyonu. 
ÇalıĢıb səhvini düzəlt vaxtında, 
Sonra gec olacaq ömürün sonu. 
 

*** 
Varlandıqca heç vaxt yoxsula gülmə, 
Özünü yoxsuldan ağıllı bilmə. 
O yoxsul səndən çox ağıllı olar, 
Sən ağıllı yaĢa, ağılsız ölmə. 
 

*** 
Allah verib sənə ötəri bir var, 
Ağlını sınayır, geniĢ yoxsa dar. 
Gördü ki, çox ĢiĢib unutdun onu, 
BaĢına qəflətən göydən yağır qar. 
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*** 

O qarın altından çıxa bilmirsən, 
Qalaqlanan qarı yıxa bilmirsən. 
O öz əcirindir çəkirsən onu, 
Seldə olsan belə axa bilmirsən. 

 
*** 

Bir iĢ görən zaman düĢün hər iĢi, 
Heç zaman unutma keçən keçmiĢi. 
KeçmiĢini yaddan çıxaran kimi, 
Unuda bilməzsən alçaq vərdiĢi. 
 

*** 
Dəyərli vərdiĢlər çox gözəl olur, 
Fəqət alçaq olan saralır-solur. 
Elə iĢlər gör ki, sevsin xalq səni, 
Olan yaxĢılıqlar daimi qalır. 
 

*** 
Xalq səni sevirsə, inan xalqına, 
Mənasız sevmirsə onda sən qına. 
Özün xalq yanında qazan hörməti, 
Mənim sözlərimi daimi sına. 

 
 
 



 

 

Z a k i r  

 87 

 
*** 

Göz əgər dəyirsə, göz nəyə lazım, 
Dəyərli ağ varsa, bez nəyə lazım. 
Dəyərli sözləri deyə bilməsən, 
Onda o dəyərsiz söz nəyə lazım. 

 
*** 

Elə danıĢ hamı bəyənsin onu, 
Bəyəndir sözləri ta ömrün sonu. 
Nalayiq danıĢıb hörmətdən düĢmə, 
ġalvarla dəyiĢmə geydiyin donu. 
 

*** 
Qızlar dəyiĢibdir donu Ģalvarla, 
Bəzisi öyünür o müftə varla. 
ġalvar dəyiĢən qız cüllütə bənzər, 
Gündə gəzir özü qeyrətsiz yarla. 
 

*** 
Bir baxın Ģalvarlı nəyə bənzəyir, 
QurĢağı çılpaqdı, hər yerə dəyir. 
Belə hacıleylək qızları alan, 
Bəyənən oğlanlar özünü əyir. 
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*** 

Min hoqqa çıxarır bu yaramazlar, 
Beyini Ģikəstlər, ağılı azlar. 
Allahın verdiyi qaĢları qırxır, 
Gözəlliyi atır, bu baĢı dazlar. 

 
*** 

Allahın nə verib, qoy elə qalsın, 
Qalın qaĢlar gözün üstünü alsın. 
Rəbbim səni axı elə yaradıb, 
O qalın qaĢların belə də qalsın. 
 

*** 
Qırxdığın qaĢların yox olub gedər, 
Ağılsız gözəllik olacaq hədər. 
Elə ki, qocaldın eybəcər oldun, 
Onda boğacaqdır səni qəm-kədər. 
 

*** 
Allahın verdiyi heç nəyə dəymə, 
Süni rəng sürtdürüb özünü öymə. 
Güclü yağıĢ yağıb rəngi yuyacaq, 
Onda nurlu olan yağıĢı söymə. 
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*** 

Tanrım bəyənməyib, göndərib yağıĢ, 
Rəbbimin hər gözəl tədbirinə alqıĢ. 
QarıĢma Xudanın heç vaxt iĢinə, 
Həqiqəti öyrənməyə sən çalıĢ. 

 
*** 

Allahım nə verib elə də qalsın, 
Ağıllı insanlar elə qocalsın. 
Söylədiyim sözlər bir həqiqətdir, 
DüĢünsün insanlar, xəyala dalsın. 
 

*** 
Bu gecə yuxuma girmiĢdin ana, 
OturmuĢduq evdə cüt biz yan-yana. 
Elə ki, oyandım gördüm yuxudur, 
Qovruldum, alıĢdım mən yana-yana. 
 

*** 
Bu həsrət xeylicə önə apardı, 
Xəyalımı fikirlərdən qopardı. 
Bu yuxu həqiqət olsaydı əgər, 
Ürəyim təsəlli, sevinc tapardı. 
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*** 

Fikrim dolandı keçmiĢ günlərə, 
Heyif ki, fikirlər vermir səmərə. 
KaĢ Tanrım yenidən görüĢdürəydi, 
Dünyaya gələydi yenidən hərə. 

 
*** 

Bu qoca dünyanın vəfası yoxdu, 
Verdiyi dərd-qəmi, əziyyəti çoxdu. 
Nizama salmayır bərabərliyi, 
Ehtiyaclı doxsan, on faiz toxdu. 
 

*** 
Çünki xalqın varı bölünmür düzgün, 
Yalavac olanlar tez olur üzgün. 
Gücü də çatmayır monopoliyaya, 
Əhvalı pozulur olduqca süzgün. 
 

*** 
Beləcə ay keçir, illər dolanır, 
Müftə yığıĢdıran yığdığın danır. 
Elə bilir xalqın gözü kor olub, 
Nə baĢa düĢməyir, nə də utanır. 
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*** 

Utanmayan üzə desən nə fayda, 
BaĢdan pozulubdur bütün hər qayda. 
Düzəldənlər istəməyir düzəldə, 
Düzəltmək istəyən cüzi bir sayda. 

 
*** 

Az saylının səsi keçmir, odlanır, 
Odlandıqca yanır, havayı yanır. 
Ha özünü yorsun, yaxud öldürsün, 
Harınlar nə baxır, nə də utanır. 
 

*** 
Olan yazıqların səsi keçməyir, 
Bu vəziyyət onu əydikcə əyir. 
Nə etsin zəmanə belə olubdur, 
Ġçi alovlanır, qəlbi göynəyir. 
 

*** 
Bu göynərti hələ uzun çəkəcək, 
Payı az yazıqlar tamam çökəcək. 
Taqətdən düĢdükcə itirib özün, 
ZəhmətkeĢ belini onda bükəcək. 
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*** 

Könlümün istəyən bir arzusu var, 
Bu arzu qalacaq məndə yadigar. 
Allahım daimi sağlam eyləsin, 
Yağmasın baĢıma heç vədəsiz qar. 

 
*** 

Necə yaĢadıbdır elə yaĢatsın, 
Ġstəməyirəm ki, yola daĢ atsın. 
Bilirəm əzəldən o sevir məni, 
Xalqımın gözündə məni ucaltsın. 
 

*** 
Ġndiyədək ucaldıbdır hələlik, 
Ona güvənərək baĢı tutdum dik. 
Xalqa xidmət eyləməkdən bezmədim, 
Daimi iĢlədim, yorulmaz, çevik. 
 

*** 
Ġyirmi yaĢından bu günə kimi, 
ƏsirgəməmiĢəm olan sevgimi. 
Bircə gün boĢ günüm olmayıb heç vaxt, 
ĠĢ yerində daim oldum səmimi. 
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*** 

Səmimilik hörmətimi ucaldıb, 
Fəqət yaĢ ötdükcə xeyli qocaldıb. 
Bu qocalıq hər ömürün iĢidi, 
Qocaltdıqca hörmətimi ucaldıb. 

 
*** 

YetmiĢ beĢ yaĢım var, iĢə gedirəm, 
Cavanlartək nə istəsəm edirəm. 
Əqilim, Ģüurum öz yerindədir, 
Hələ öz əqlimə özüm sədirəm. 
 

*** 
Sədrliyim zəifləĢmir heç zaman, 
Belə qalmağıma hələ var güman. 
Rəbbim kömək etsə belə qalacam, 
Bilirəm Allahım verəcək aman. 
 

*** 
Məni saxlayacaq Tanrım bilirəm, 
Dərdi-qəmi ürəyimdən silirəm. 
Hər vaxt razı olmuĢam mən Xudadan, 
Məni güldürəndə onda gülürəm. 
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*** 

Gülmək qismət olsun daim ömrümə, 
Qəmli keçən ömür lazımdır kimə? 
Daimi lazımdır insana gülmək, 
Getməyim loğmana, nə də həkimə. 

 
*** 

Həkimsiz qoy keçsin bu qalan yaĢım, 
El içində daim ucalsın baĢım. 
Mən ölən günədək qoy sağlam qalsın, 
Əziz bibim qızı, yaxın yoldaĢım. 
 

*** 
Var-dövlət yaxĢıdır, olsa qədəri, 
Çox olan qudurub illərdən bəri. 
Tək-tək qudurmayan vardır dünyada, 
Qudurmayanların vardır hünəri. 
 

*** 
Ġnsanı saxlayan bir doğru yoldu, 
Doğru yol getməyən daimi quldu. 
Düz onu bilirəm, bu həqiqətdi, 
Göydəki Allahım, yerdəki puldu. 
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*** 

ÇalıĢ yaĢamaqçün daim pul saxla, 
Hörmət qazanmağa elə yol saxla. 
Cavanlığı tez xərcləmə heç zaman, 
DüĢmənlə vuruĢa güclü qol saxla. 

 
*** 

Varın olsa hamı qapını açar, 
Olmasa dostun da yanından qaçar. 
Elə ki, yoxsulluq səni tanıdı, 
Fikirin çoxalar, qalarsan naçar. 
 

*** 
Kasıb olan zaman yüz qat əyilsən, 
Yenə də heç nəyə gərək deyilsən. 
Varın olmayanda ha özünü öy, 
Alçalarsan gədələrə döyülsən. 
 

*** 
Alçalma sən bu beĢgünlük dünyada, 
Alçaqlığı sevməyibdir dünya da. 
Soyulsan da Nəsimi tək,a kiĢi ol, 
Sahib ol daimi kiĢilik ada. 
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*** 

Gözünü aç, yaxĢı tanı namərdi, 
Namərdlərlə qoyma yanaĢı mərdi. 
YaxĢını-yamanı tez baĢa düĢ ki, 
O da kiĢilikdə böyük hünərdi. 

 
*** 

Daimi olubdur mərd duz-çörəkli, 
Duz-çörəkli olan xalqa gərəkli. 
ÇalıĢ ki, hamıya yaxĢılıq eylə, 
YaxĢılıq eyləyən geniĢ ürəkli. 
 

*** 
Doğrunun üzünə çəkilsə pərdə, 
Yalan ayaq açar, gəziĢər yerdə. 
Bu dərdi heç zaman çəkə bilməz o, 
Daimi fikirli olacaq yer də. 
 

*** 
QardaĢ qardaĢını çirk pula satır, 
Bacıoğlu da dayı oğluna atır. 
Beləcə biqeyrət olan insanlar, 
Mütləq gec olsa da zibilə batır. 
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*** 

Üzü qara olsun pis övladların, 
Nəzarət etməsən olacaq harın. 
El içində səni rüsvay eyləyər, 
Bir də görəcəksən tükənib varın. 

 
*** 

QardaĢı qardaĢa düĢmən edən pul, 
Min cürə yollarla əyri gedən pul. 
Ġnsanı dəyiĢib qudurğan edir, 
HarınlaĢır qadınını edir dul... 
 

*** 
Pulsuzluq qüssədir, insan xar olur, 
Xar olan gülərsə onda ar olur. 
Yoxsulluq, ehtiyac səni sıxarsa, 
Qəlbin qüssələnir, tarimar olur. 
 

*** 
Satiralar yazan ay Baba Pünhan, 
Yüzlərlə söz dedin olduğun zaman. 
O qədər yazmağın bir faydası yox, 
Ġstər xalq yolunda Ģəhid olsun can. 
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*** 

Nə kitab açan var, nə vərəqləyən, 
Kompyuter önündə hamı baĢ əyən. 
Aydın gündə Ģəkillərlə oynayır, 
Faydalı iĢlər gör, yoxdur bir deyən. 

 
*** 

Hələ çox cavandır, bezmir o iĢdən, 
Əl çəkə bilməyir olan vərdiĢdən. 
VərdiĢ ki, yarandı əl çəkmək olmur, 
Oxumur kitabı, bilmir keçmiĢdən. 
 

*** 
Tək Aydın deyildi bütün cavanlar, 
Futbol həvəskarı o beyni qanlar. 
O qədər boĢ qalıb iĢ tapa bilmir, 
Gündə nalə çəkir iĢsiz insanlar. 
 

*** 
Qəzetlərdə yalan, ekranda yalan, 
Təmirlər edilir, edilir talan. 
ĠĢ baĢında olan gündə kef edir, 
Yalavac dolanır gündə boĢ qalan. 
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*** 

Millətin çox sayı alver bacarmaz, 
Bəzi də utanıb o iĢə varmaz. 
Alver hər adamın vərdiĢi deyil, 
Yoxsullar varlının qəlbini yarmaz. 

 
*** 

Çünki yaxasından tutmur övladı, 
Övladın göylərdə uçur qanadı. 
Bahalı maĢınlar sürüb Ģütüyür, 
Filankəsin oğlu çəkilir adı. 
 

*** 
Nemətdi insana bir can sağlığı, 
Bir də yaĢayıĢa azca bolluğu. 
Həyatında olsa əmin-amanlıq, 
Bir də övladların yaxĢı olduğu. 
 

*** 
Yalan danıĢmamaq ziynətdir sənə, 
Daim iradlar var yalan deyənə. 
Yalan danıĢan kəs vərdiĢ eyləsə, 
Tərgidə bilməyir, söyləyir yenə. 
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*** 

Allahın dostları bunlardır ancaq, 
YaxĢı əxlaqlılar, həm də ki, qoçaq. 
Doğru danıĢan da elə üstəlik, 
Səxavətli, Ģücaətli və qoçaq. 

 
*** 

YaxĢıdır bakirə qızla evlənmək, 
Soyuq suyla deyil, istiylə çimmək. 
Belə adətləri vərdiĢ eylə sən, 
Səhərlər tez durub bir alma yemək. 
 

*** 
KiĢi səadəti sağlam əyalı, 
Ağıllı övladla yaxĢıdır halı. 
Etibarlı dost da olsa yaxĢıdır, 
Bir də ki, zəhmətlə yığdığı malı. 
 

*** 
Əgər axmaqdırsa o dostdan çəkin, 
Yalançı dostdursa kənara əkin. 
Paxıllığı varsa daha dəhĢətdi, 
Fitnəkarlığını durmadan sökün. 
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*** 

Ġnsanı tanıdar yaxĢı yazısı, 
Alimi, Ģairi, molla, qazısı. 
Alimin savadı olmasa əgər, 
Ondan heç ola bilməz razısı. 

 
*** 

Dost, tanıĢlar dar günündə tanınır, 
Vəfasız görəndə insan tez sınır. 
Arvadı, uĢağı yoxsulluq sıxsa, 
KiĢi baxa-baxa odlanıb yanır. 
 

*** 
Hörmətli eyləyər məzluma kömək, 
Haram olar xalqın malını yemək. 
Ġnsanı ucaldar tək alın təri, 
Bir də qazandığı zəhmətli əmək. 
 

*** 
Bir manat da olsa borc çətin olur, 
Sahibi görəndə saralıb, solur. 
Ac qalsan da belə borc alan olma, 
Borclu ürəyində səksəkə qalır. 
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*** 

XoĢbəxtdir o kəs ki, az varı ola, 
Bu var da əbədi evində qala. 
Dərdi-qəmi heç olmaya dünyada, 
Nə kasıb olmaya, nə də alçala. 

 
*** 

Xəyanət eyləsə əgər bir insan, 
Demək insan deyil, o vəhĢi heyvan. 
Belə insanlardan kənarda dayan, 
Onda qəm etməzsən, rahat olar can. 
 

*** 
Paxılları görsən kədərlənərsən, 
Kənarda dayansan igid hünərsən. 
ÇalıĢ ki, paxıllıq olmasın səndə, 
Paxıllıq etməsən ər kiĢi sənsən. 
 

*** 
Alçalmağın səbəbkarı tamahdı, 
Onun da axırı qüssədi, ahdı. 
Tamahlanıb yoxsulları incitmə, 
Olsa həyatında böyük günahdı. 
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*** 

O günahı heç götürmə ay insan, 
Günahsız, pak doğulmusan anadan. 
ÇalıĢ ki, yaxĢılıq gəlsin əlindən, 
YaxĢılığı dərk eyləməz hər nadan. 

 
*** 

Böhtanlar uydurur gündə təyafik, 
Ġnsanlar içində baĢı olmaz dik. 
Necə dik tutsun ki, ürəyi çirkli, 
Əqidəsi sönük, beyni də çürük. 
 

*** 
Nə qədər incitdi o Bağırsoyu, 
Əzablar çəkəcək o ömrü boyu. 
Pislik eyləyənlər yaxĢılıq görməz, 
Görünür çürükdür əjdadı, soyu. 
 

*** 
Soyu çürük olan elə də gedir, 
Günlər gəlib keçir pisliklər edir. 
O pis vərdiĢini tərgidə bilmir, 
Özü də bilməyir etdiyi nədir. 
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*** 

Məhəbbət qətidir, bir əbədilik, 
Təvazökarlıq, həm yaxĢı bilik. 
Bir də xoĢ sifətin olarsa əgər, 
Hörmətin olacaq onda üstəlik. 

 
*** 

Səni ucaldacaq ismətli övlad, 
Ağıllı oğulun olmaz sənə yad. 
Mehriban qardaĢın göz bəbəyindir, 
Mehriban olmasa boĢdur o həyat. 
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MÜXTƏLİF  ŞEİRLƏR 
 

 

 
ANA,  AY  ANA 

 

Bugünkü tarixdə tutuldu gözün, 
Bir daha baxmadın fani cahana. 
Qurtardı ağzında sonuncu sözün, 
DəyiĢdin dünyanı ana, ay ana. 
 
Yatdığın çarpayı indi boĢ qalıb, 
Çarpayın sənsizdi, artıq qocalıb. 
Baxdıqca qəlbimi xəyala salıb, 
Sənsiz rast gəlmiĢəm çənə-dumana. 

 
Evimdə səslənmir ana kəlməsi, 
Gəlmir qulağıma ananın səsi. 
Kəsilib üstümdən onun kölgəsi, 
Baxıram həsrətlə mən yana-yana. 

 
Yuxuda görürəm, tez oyanıram, 
Baxıram yuxudur və odlanıram. 
Əzəldən anamı Məkkəm sanıram, 
Artıq gedə bilməyirəm Səlyana. 



 

 

Няриман Яййуб  

 106 

 
 
Çünki orda son nəfəsi kəsildi, 
Kəsilən an Bəsti onu tez bildi. 
Məğrur baĢı tez üstünə əyildi, 
Onda qəlbi düĢdü oda-tufana. 

 
Getmir qulağımdan o söhbətlərin, 
Məni düĢündürür dərindən-dərin. 
Gedər gəlməz oldu sənin səfərin, 
Getməyin dərd oldu Milli Nərimana. 
 

05.02.2011 
 

 
DƏRD  DAŞIYAM 

 
Mən dünyanın dərd daĢıyam, 
Qara daĢım göyərəmməz. 
Ġstəyirəm çox yaĢıyam, 
Kimsə etməz məni əvəz. 
 
Göyərməyib qara daĢı, 
Musa Yaqub yaxĢı deyib. 
GörmüĢəm mən hər savaĢı, 
Qəmlər məni xeyli əyib. 
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Vaxtsız itirdim atamı, 
Fikir çəkdim için-için. 
DəyiĢdi ağzımın tamı, 
Biçə bilmədim mən biçin. 

 
Cavan ikən ata oldum, 
Bildim nədir ata olmaq. 
Dərdləri çəkdikcə soldum, 
Çətin olur cavan qalmaq. 
 
Bir də cavan qardaĢ dərdi, 
Dərhal ağartdı baĢımı. 
Gördükcə mərdi-namərdi, 
Zəiflətdi yaddaĢımı. 
 
Yenə Ģükür Allahıma, 
Hələlik yaĢadır məni. 
Arxayınam Pənahıma, 
EĢitmirəm hər deyəni. 

 
07.08.2011 
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ЪАЩАНЭИР 

 
Истедадлы щцгугшунас, эюзял инсан,  
достум Ъащанэир Нясирова итщаф 
едирям 

 

Чох саь ол, юпцрям сяни, Ъащанэир, 
Китабымы охумусан сямими. 
Охудугъа йахшы вермисян фикир, 
Бир даща истядим гардашым кими. 
 
Щейранам яглиня, о камалына, 
«Капитал»ы доьру тящлил ейлядин. 
Фягят тясир етмир ягли йалына, 
Мяндян артыг щягигяти сюйлядин. 
 
Щамы Сизин кими олсайды яэяр, 
Дярд-гями олмазды щяр бир йазарын. 
Чохусу дцнйада доланыр щядяр, 
Бязи савадсыздыр, бязиси щарын. 
 
Савадсызлыг инди йерийиб эедир, 
Али мяктябляр дя гуршаныб пула. 
Пула щярис олан билмир ня едир, 
Чохлары дцшцбдцр бу яйри йола. 
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Йаздыьыны охуйан йох, язизим, 
Каш ки щамы охуйайды сизин тяк. 
Ай язиз Ъащанэир, галаъаг изим, 
Сизин кими гардаш азалыб, тяк-тяк. 
 
Узагдан-узаьа юпцрям сяни, 
Сизин кишийаня сифятиниздян. 
Сиз дя истяйирсиниз мяним тяк мяни, 
Кишийанялийи юйряндим сиздян. 

 
25.03.2012 
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DEYİLSƏN 

 
Niyə soruĢmursan, ay etibarsız? 
Sən mənim yadımdan çıxan deyilsən. 
Nə mən cavan oğlan, nə sən cavan qız, 
Bilirəm heç kimə baxan deyilsən. 
 
Əqifər babayam, sən isə nənə, 
SevmiĢəm, sevirəm, sevəcəm yenə. 
Gözəllər göz edib baxdıqca mənə, 
Onları baĢıma qaxan deyilsən. 
 
Səndə ki sevirsən mən sevən kimi, 
Sən idin qəlbimin daim hakimi. 
Daimi baxmısan mənə səmimi, 
Baxsan mənə eynək taxan deyilsən. 
 
Gözəlliyin çıxa bilməz yadımdan, 
Ġstifadə eyləmisən odumdan. 
XoĢun olub daim mənim adımdan, 
Heç kimin yanına axan deyilsən. 
 
Gözəlim, unutma Ģair Nərimanı, 
Sənə qarĢı daim qaynayıb qanı. 
Sən onu əbədi sevgilin tanı, 
Onsuz da yandırıb, yaxan deyilsən. 

02.08.2011 
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BİBİMİN  QIZI 

 
Gözəlim, göyçəyim, bibimin qızı, 
SevmiĢəm, sevirəm həm payız-yazı. 
Naz eyləmə mənə azalt o nazı, 
Sanmaki nasazam, bibimin qızı. 
 
Gəncliyim getsə də sağlamam hələ, 
DüĢəmməz qəlbimə olsa vəlvələ. 
KaĢ ki, o cavanlıq yenidən gələ, 
Bil ki, gözəlbazam, bibimin qızı. 
 
Olan gözəllərdən deyilsən geri, 
Qəlbimdə çoxundan irisən, iri. 
ġükür ki, Allahım saxlayıb diri, 
Mən də ki, çox sazam, bibimin qızı. 
 
Nadanlar yanında nadan olmadım, 
KiĢilər yanında kiĢidir adım. 
Sən daim oldun qolum, qanadım, 
Olmadı güdazam, bibimin qızı. 
 
Qədrimi sən bildin ay gözəl pəri, 
O məni yaĢatdı, sevgi hünəri. 
Nəriman Əyyub da qalmadı geri, 
Sanma arvadbazam, bibimin qızı. 
 

19.10.2011 
Yevlax rayonu, Nərimanabad kəndi 
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DAYANAN  GÖZƏL 

 
Köndələn qarĢımda dayanan gözəl, 
Dayansan özümü itirirəm mən. 
Gözəlliyin elə beləydi əzəl, 
Baxıb gözlərimə ötürürəm mən. 
 
QarĢımda gəzirsən belədən-belə, 
Səbrimi basıram hələlik hələ. 
Əgər ki, yanıma min gözəl gələ, 
Sanma ki, birini götürürəm mən. 
 
Gəncliyim ötübdür, ahıl yaĢım var, 
Qara saçlarıma artıq yağıb qar. 
Sevirəm deməyi eyləmirəm ar, 
Olan bu sevgimi yatırmıram mən. 
 
Sevdiyim sevgini saymayın günah, 
Adəmə də sevmək veribdir Allah. 
Mənim bu sevməyim sənədir agah, 
Sevgimi dənizdə batırmıram mən. 
 
Nəriman Əyyubam, danmıram hər an, 
Yaradıbdır məni belə Yaradan. 
Mənim bu sevgimə səmimi inan, 
Bu eĢqi baĢqaya çatdırmıram mən. 

 

22.08.2011 
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GÖZƏLİM 

 
Deyirsən sevirəm, hanı sevməyin? 
ÖpüĢ də vermirsən mənə gözəlim. 
Həqiqət olacaq öpüĢ verməyin, 
Bax onda olarsan mənim özəlim. 
 
Ya biz qocalmıĢıq, ya zəmanəmiz, 
Gənclik illərində öpüĢürdük biz. 
Mən sözlər demiĢəm daimi təmiz, 
Yoxsa tökülməkdə artıq xəzəlim? 
 
Gəl mənim yanımda dayan sevgilim, 
Azan, yaxınımda olanda bilim. 
Toxunsun dodağa dodağım, dilim, 
Onda sakitləĢim, onda düzəlim. 
 
Niyə gen durursan, ay etibarsız? 
Etibarsız oldun, qalmısan yarsız. 
Yarsızlığın səni eylədi barsız, 
Ay mənim gənclikdə olan əzəlim. 
 
Unutma heç zaman səni sevəni, 
Həsrətində qoyma daimi məni. 
Gəl eĢit Nəriman Əyyub deyəni, 
Səni sevindirsin mənim öz əlim. 

 

14.09.2011 
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GÖZƏL  FƏRQANƏ 

 
“ġairlər dünyanın dərdini çəkir”, 
Doğru söyləyirsən, gözəl Fərqanə. 
ġairlər dünyaya saf toxum əkir, 
Sözləri deyirlər doğru, mərdanə. 
 

Fəqət, Ģairlərin dərdin çəkən yox, 
ġumladığı Ģuma toxum əkən yox. 
Yazıb yaratsa da, qarnı deyil tox, 
Yazdıqları artıq olub əfsanə. 
 

Olan kitabları çap olunmayır, 
Pulu yox özünü kimsəsiz sayır. 
Çap olmağa kömək edən arayır, 
Təəssüf olsun belə gəldi zəmanə. 
 

Çap olanların da yoxdur qiyməti, 
Dolana bilməyir Ģairlər qəti. 
Zəhmət çəkməyənlər yığır sərvəti, 
Gəzir ortalıqda məğrur, mərdanə. 
 

Ay bacım söylədin sən həqiqəti, 
Qazana bilməzsən heç də sərvəti. 
Oyat yazın ilə yatan milləti, 
Olma sözlərimə heç vaxt biganə. 
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Dərd çəkən Ģairin dərdi çoxalıb, 
Oxunmur əsəri xəyala dalıb. 
Nəriman Əyyub o fikirlə qocalıb, 
Olubdu Məcnuntək dəli-divanə. 

 
02.10.2011 

 
 

GÖZLƏR 
 
O xumar gözlərin vurğunuyam mən, 
Qara qaĢ altında ay ala gözlər. 
Vurğunluğun gündə yorğunuyam mən, 
QaĢların altında piyalə gözlər. 
 
Vurulan günümdən gündə xəstəyəm, 
Kamanda çalınan “ġur”, “ġikəstəyəm”. 
Elə bir gündəyəm, san can üstəyəm, 
Məni salmısınız bu hala gözlər. 

 
Siz Allah yaxmayın, süni qara, 
Mən onu görəndə oluram biçara. 
Çəkirsiz qəlbimə vurursuz yara. 
Təbii gözəllik qoy qala, gözlər. 
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Nədə ki, qırxmayın qara qaĢları, 
Qırxırsız az qalır yarıdan yarı. 
Elə bil orada gəzib cır arı, 
Məni salırsınız xəyala, gözlər. 

 
Xudam nə veribdir, qoy elə qalsın, 
Böyüdükcə pərvazlansın, qocalsın. 
Gözəl xanım qocaldıqca ucalsın, 
TamaĢa eyləsin məlala gözlər. 
 
Nəriman vurulub o qələm qaĢa, 
Gözəlliyə daim edib tamaĢa. 
Ömrünü namusla vuracaq baĢa, 
Sizlər də gözümdə ucala, gözlər. 
 

18.09.2011 
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MƏNİM  MEHMANIM 

 
Mənim Mehmanım, 
ġərəfim, Ģanım. 
Elə iĢ görmə, 
Baxıb utanım. 
 

Dəftər bir yanda, 
Qələm yüz sanda. 
Sən pinti olma, 
Verirəm anda. 
 

Mizdə töküntü, 
Görürəm indi. 
Səliqəli ol, 
Sən olma pinti. 
 

Baxdım dörd yana, 
Tər gəldi cana. 
Ġstəmə baban, 
Baxıb utana. 
 

YaxĢı hal deyil, 
Zəhmətə əyil. 
Kompyuterdən çıx, 
Oxu, yaxĢı bil. 
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Ekranı söndür, 
Qarmonu dindir. 
O da bir sənət, 
Yuxarıdan endir. 
 

Çağır Salmanı, 
Gəzmə hər yanı. 
Oxu, dərs öyrən, 
Tarı da tanı. 
 

Salman sənintək, 
Çəkməyir əmək. 
Sonra gec olar, 
Olammaz kömək. 
 

Yorma Sevinci, 
Oxu birinci. 
Öyrən dərsini, 
Nə küs, nə inci. 
 

Ay mənim canım, 
Əziz Mehmanım. 
Oxu, qoy baxsın, 
Sənə Salmanım. 

 
25.09.2011 
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ELİM  QALDI 

 
Doğulduğum o diyarda, 
Gözəl-göyçək elim qaldı. 
Vedim artıq qalıb darda, 
QönçələnmiĢ gülüm qaldı. 
 

Ələkbərtək gözəl dağım, 
Millimdəki bağça-bağım. 
Ağmanqaldakı yaylağım, 
Çiçəklənən çölüm qaldı. 
 

O gözəl torpağı verdim, 
Gündəlik çoxalır dərdim. 
Nə qədər qırıldı mərdim, 
Neçə ağır zülüm qaldı. 
 

Baxanda kükrədim, daĢdım, 
Ġlanlı dağından aĢdım. 
Qayalarla qucaqlaĢdım, 
DaĢ altında əlim qaldı. 
 

Mindim Dürrü, həm Qıratı, 
Üstündə dedim bayatı. 
UnutmuĢdum zarafatı, 
Dinən Ģirin dilim qaldı. 
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Kotanlıda Kürd Əcəmim, 
Birlikdəydi bütün cəmim. 
Babam, nənəm, neçə əmim, 
AğarmamıĢ telim qaldı. 
 

Millidəki qoç igidlər, 
Göstərdilər neçə hünər. 
Qəlblərində neçə təpər, 
Həm ağıllı, dəlim qaldı. 
 

Qudurdular vəhĢi “yan”lar, 
Hər Ģeydən kənar insanlar. 
Tökdülər yollara qanlar, 
Qanı soran zəlim qaldı. 
 

Köçürtdü vəhĢi Stalin, 
Aldatdı o xaçpərəst din. 
DaĢnakstun alçaq həmin, 
Neçə dirim, ölüm qaldı. 
 

Nəriman Əyyub, eyləmə qəm, 
Yığılarıq bir yerə cəm. 
Axır elimə sahibəm, 
Onda sanma ləlim qaldı. 

 
15.05.2011 
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“SONA  BÜLBÜLLƏR” 

 
Bu gün dəfn oldu Qədir Rüstəmov, 
Onunla birlikdə “Sona bülbüllər”. 
Həm gözəl oxuyan, həm də dəlisov, 
Onu çox sevirdi incə gözəllər. 
 

Getdi Türkiyəyə sağalmaq üçün, 
Xeyli sonra ordan yüklədi köçün. 
Sevənlər ağladı çox için-için, 
Qəmgin görünürdü sonuncu illər. 
 

Sevdiyi Qarabağ sarsıtdı onu, 
Onunla birlikdə doqquz milyonu. 
Budurmu həyatın axırı, sonu? 
Yandı, alovlandı oxuyan dillər. 
 

Fəxri xiyabanda dəfn olan insan, 
Gözəl Qarabağda olmuĢ anadan. 
Qarabağı sevə-sevə verdi can, 
Orda yaĢamıĢdı neçə fəsillər. 
 

Burda dəfn olsa da ruhu ordadı, 
Bizləri gözləyir ruhu dardadı. 
Koroğlum, Babəkim görən hardadı? 
Bizi qınayacaq gələn nəsillər. 
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Qədir arxayın yat, azad edəcik! 
Ruhu qurtatmağa ora gedəcik. 
Yada qala bilməz hər dərə-gədik, 
Bizləri gözləyir obalar-ellər. 

 
Rəhmətlik səninlə getdi Ģirin can, 
Dondu bədənimdə qaraldı al qan. 
Düzdü ağ kağıza sözləri Nəriman, 
Titrədi məndəki bu yazan əllər. 
 

15.12.2011 

 
 

UÇDU  GETDI  ƏLİMDƏN 
 
Ġlk sevgimi utanaraq demədim, 
Ona görə uçdu getdi əlimdən. 
Bircə dəfə yaxınlaĢıb dinmədim, 
Sevmək sözü heç çıxmadı dilimdən. 

 
O utanmaq illər boyu göynətdi, 
Səhv etmiĢəm, susmaq guya hörmətdi. 
Fəqət sonra öz-özümə töhmətdi, 
O uduzmaz ağır oldu ölümdən. 
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Ġlk məhəbbət insan üçün ilk bardı, 
Sanki o ilk yemək üçün nahardı. 
Mənim kimi yeməyənlər də vardı, 
Yeməməyin ağırdı çox zülümdən. 

 
Sevməsəm də aldım bir gözəl pəri, 
Qıra bildim o qırılmaz çəpəri. 
Artırdıqca illər boyu nəfəri, 
O nəfərlər gəldi mənim belimdən. 
 
Ata oldum sevdim həmin gözəli, 
Unuda bilmədim fəqət əzəli. 
Ya ağıllı deyin, ya da ki, dəli, 
XoĢbəxt oldum bu sonuncu gülümdən. 
 
Nəriman Əyyub, bu gününə çox Ģükür, 
Onsuz fələk neçə əlvan bel bükür. 
Ġnsan yaĢadıqca qəm-qüssə çəkir, 
XoĢ arzular eĢitmiĢəm elimdən. 

 
12.09.2011 
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KƏNDİMİZƏ  DÜŞDÜ  YOLUM 

 
Kəndimizə düĢdü yolum, 
Bircə həftə burda qalım. 
Gördüm yaman seyrəkləĢib, 
Onda sanki sındı qolum. 
 

Görünmür Nadir Cabbarov, 
Onunla çox eylədik ov. 
Heyif sənə gözəl kiĢi, 
Ġgid idin, həm dəlisov. 
 

ġair Əziz, O Rzasoy, 
Artıq yoxdur O, incəboy. 
Tamam dəyiĢibdir kəndim, 
Kənddə artıq çalınmır toy. 
 

Olan toylar çox gülməli, 
ġadlıq evlərində bəli. 
Yoxdur keçmiĢki havalar, 
Oynayanlar sanki dəli. 
 

Çalınmayır “Uzundərə”, 
Tullanıb düĢdükcə hərə. 
Tarap-turup, Ģaraq-Ģuruq, 
Bax belədir toy mənzərə. 
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Toylarda oturmaq olmur, 
Hirslənən baĢlara dolmur. 
Nə çalınır bilinməyir, 
Heç biri ağılda qalmır. 
 

Nələr olur, nələr Allah! 
Hələ sağam çox inĢallah. 
Kənddə çox qala bilmirəm, 
Həqiqətdir bilin vallah. 

 
28.08.2011 

 
 

QAŞIN  QIRXIR  GÖZƏLLƏR 
 

Pozdular çox adəti, bəs olmamıĢkən hələ, 
Ġndi də dəb düĢübdür, qaĢın qırxır gözəllər. 
Ġstər gündə irad tut, istər quzutək mələ, 
Nə əhəmiyyət vermir, nə karıxır gözəllər. 

 
Gündə geyir bir moda, böyrü yarıx, dalı yox, 
Onları görən kimi, sanki məni vurur ox. 
Eləsi var ac gəzir, heç vaxt olmayıbdır tox, 
Nə vecinə almayır, nə darıxır gözəllər. 
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Heç biri daldalanmır, görür ata-anası, 
Yoxsa azadlığımın belə imiĢ qaydası? 
Yazıq yazar, ha yaz sən, heç olmayır faydası, 
Nə özünü itirir, nə qarıxır gözəllər. 

 
Eybəcər Ģalvar geyir, dardır sıxır bədəni, 
Saymır nə bir ağsaqqal, nə ağbirçək gedəni. 
Biabırçılıq tamam bürüyübdür Vətəni, 
Həm iĢtaha pozur, həm arıxır gözəllər. 
 
Qəm eyləmə Nəriman, belə gəldi zamana, 
Sanmayınki düzələr, heç düĢməyin gümana. 
QarĢısını almayır, nə bir ata, nə ana, 
Gündə bir moda ilə çölə çıxır, gözəllər. 

 
26.09.2011 
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AY  TUT  AĞACI 
 
Yenə gileyləndin ay tut ağacı, 
Görürəm ki səni sulayan yoxdu. 
Nar kənardan baxır mənə çox acı, 
Bu baxıĢ qəlbimə sancılan oxdu. 
 

Mən Bakıda, siz qalıbsız kimsəsiz, 
Məni aldadıbdır o Xəzər dəniz. 
Gündə sahilində gəzirəm sizsiz, 
Mənim kimi belə gəzənlər çoxdu. 
 

Sizi əkdiyim gün çıxmayıb yaddan, 
Ġmtina etmirəm zəhmətkeĢ addan. 
Uzaq dayanmıĢam sizin fəryaddan, 
Sanmıram biriniz qulluqdan toxdu. 
 

Sizlərin altında durdum pəriĢan, 
Üzünüzdə yoxdur sevincdən niĢan. 
Fikirdən qəlbimdə qaraldı al qan, 
Yaman boĢ görürəm tikdiyim taxtı. 
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Nə edim ki, belə gəldi zamana, 
Dünya dəyiĢdikcə düĢdük tufana. 
Tənəli baxıĢla baxma Nərimana, 
BaxıĢ süzülərək qəlbimə axdı. 
 

23.07.2011 
Yevlax rayonu, Nərimanabad kəndi 

 
 

KÖNÜL  XASIYEVAYA 
 
Könül, oxuyursan könlüm titrəyir, 
Sənin məlahətli incə səsinə. 
Səsin ürəyimin içinə dəyir, 
Baxıram qəlbimin titrəməsinə. 
 
Qəlbə sığal çəkir o incə səsin, 
Məni valeh edir oxumaq həvəsin. 
Sanki hiss edirəm səsin kölgəsin, 
Heyranam sözlərin bəshabəsinə. 

 
Oxu gözəl insan, sevimli pəri, 
Oxumaq qəlbinin təpər-hünəri. 
Sevirəm səsini ilk gündən bəri, 
DüĢmüĢəm səsinin Ģən həvəsinə. 
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Oxu “Heyratını”, oxu “Cəngini”, 
“Segah”ın həzin o ahəngini. 
Əridim yemədim mən ləvəngini, 
DüĢdüm Ģən səsinin o kölgəsinə. 

 
Ölüb dirilirəm sən oxuyanda, 
Sanki tez oyanır damarda qan da. 
Oxumaq istəyir Ģair Nəriman da, 
Məftunam səsinin zənguləsinə. 
 

24.07.2011 
Yevlax rayonu, Nərimanabad kəndi 

 
 

GÖRDÜM 
 
Yenə narahatam, yenə narahat, 
Gəlib kəndimizi pəriĢan gördüm. 
Bir nəfər görmədim burada rahat, 
Ġstidən bağçamı alıĢan gördüm. 

 
Tanıdığım kəslər artıq görünmür, 
Ġstidən bəzilər heç nə bürünmür. 
ZəhmətkeĢlər nə eyləsə ərinmir, 
Nə qədər iĢləri qarıĢan gördüm. 
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Pozulub burada qayda-qanunlar, 
Bahaca satılır buğdalar, unlar. 
Gündə bahalaĢır yağlar, teksunlar, 
Baxan insanları çox çaĢan gördüm. 
 
Nərimanam, baxdıqca qəm boğdu məni, 
Tanımadım bircə nəfər gəzəni. 
Ġstəmirəm belə gündə Vətəni, 
ĠĢi olmayanı qırıĢan gördüm. 

 
22.07.2011 

Yevlax Ģəhəri 

 
 

GÖZƏL  DAĞLAR 
 
Yenə çiskinlidir o gözəl dağlar, 
Qarı ilə boran təntidir onu. 
BuzlaĢıb axammır sərin bulaqlar, 
Qayalar dəyiĢib o qara donu. 
 
Qartal qayalarda görünmür hələ, 
Qayaların baĢı ağappaq duman. 
Yamaclar gözləyir yaĢıl yaz gələ, 
GözəlləĢir onda yaz gələn zaman. 
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DaraĢır güneyə qoyun sürüsü, 
Çoban tütəyini çalır astaca. 
ÇəpiĢə dov gəlir təkə irisi, 
Təkəlik eyləyir olsa da qoca. 

 
Minir at belinə özünə güvənən, 
Çapır kəhər atı belədən-belə. 
Qəhrəman kimdir hər ovdan dönən, 
Ġgidlik lazımdır daimi elə. 
 
Uzaqdan baxıram Murov görünür, 
Təəssüf ki, mən ora gedə bilmirəm. 
Görürəm baĢında duman sürünür, 
Baxıb qəmlənirəm deyə gülmürəm. 
 
Necə gülüm, gəzdiyim o dağ-dərə, 
Mənim ata yurdum, oylaqlarımdı. 
Gedərdim QoçdaĢa, o Sarıyerə, 
Qoyun otardığım yaylaqlarımdı. 

 
Ġndi həsrət ilə uzaqdan baxır, 
Köksümü ötürüb, qəhərlənirəm. 
Baxdıqca gözümdən qanlı yaĢ axır, 
Qaralır sifətim, sanki kömürəm. 
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Qurtar bu əzabdan məni əskərim, 
Ali baĢ komandan əmr verəndə. 
Ümidi itirmə, Allaha kərim, 
Əlimə silahı alaram mən də. 

 
“Ümid sənə qalıb” dedi Qabilim, 
Rəhmətliyin sözü bir həqiqətdir. 
Bu Ģüarı saxla hər ayım, ilim, 
Yurd yağıya qalsa, böyük töhmətdir. 
 

10.02.2012 
 

 
QƏZƏL 

 
Təsir eyləməz mənə, ömürüm getsə bada, 
Çünki heç kim qalmayıb, bizim fani dünyada. 
 
Bir təsəllim odur ki, dünyada bir ad qoydum, 
Hələ onu bilmirəm, layiqəmmi bu ada. 

 
Oxucular biləcək, nə yazmıĢam gündəlik, 
Nifrətim var düĢmənə, bir də yaramaz yada. 

 
BağıĢlaya bilmirəm, vicdansız insanları, 
Bir də dözümüm olmur, ədalətsiz fəryada. 
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Mənə çox təsir edir, yaxın ki, yaman olur, 
Heyifim də gəlməyir, ömürü getsə bada. 

 
Ürəyimdə ölüdür, məni saymayan qohum, 
Getməyinə yanmanam, gəlsə elə bir səda. 

 
UzaqlaĢıb o kəslər, məndən çox uzaq düĢüb, 
Aramızda yaranıb, əl çatmayan bir ada. 
 
O adanı qurutmaq olmaz heç vaxt,heç zaman,  
Ləpələr çox güclüdür, yol verməz coĢan su da. 
 
Nəriman Əyyub, daimi hamıya yanan oldun, 
Zəhmətin boĢa çıxdı, sənə az olsun bu da. 

 
28.02.2012 
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QAR  YAĞIR,  ŞAXTADIR 

 

Qar yağır, Ģaxtadır, soyuqdur bu gün, 
Allahın qəzəbi tutubdur yaman. 
On dərəcə Ģaxta bürüyüb bütün, 
Hər yerdə söylənir Allaha aman. 

 
Deyirlər bu Ģaxta bir dəfə olub, 
Bakıda altmıĢ il bu ildən əvvəl. 
Onda da Bakının sifəti solub, 
Yenə həmin Ģaxta olubdur əngəl. 

 
Çöllərdə görünmür yazıq sərçələr, 
ġaxtadan qırılıb yoxsa görünmür. 
Budur dünyamızda nələr var nələr, 
Sürünən o canlılar da sürünmür. 
 
Azca çıxdım çölə, dondu bədənim, 
ġaxta qılınc kimi kəsdi üzümü. 
Küləyin səsidir sanki həzin him, 
ġaxta həmlə edib tutdu gözümü. 

 
Allahın qəzəbi tutubdur niyə? 
Yaratdığı hamı nanəcib deyil. 
Neçəsi yaramaz olubdur deyə, 
Eyləmə Allahım, yaxĢılar var bil. 



 

 

Z a k i r  

 135 

 
Qəzəbin tutsa da Qəddafilərə, 
Qəddafilər tək-tək vardır dünyada. 
Qəzəblərin heç vaxt verməz səmərə, 
Bezib insanlardan bezib dünya da. 

 
Yalvarıram Sənə, rəhm eylə bizə, 
Ey bizi yaradıb, yaĢadan Xudam. 
Çox da fikir vermə əqidəmizə, 
Səni çox istəyir nə qədər adam. 

 
08.02.2012 

 

 
GÖRDÜM  SƏNİ  KOROĞLU 

 
Gördüm səni Koroğlu, fikir məni bürüdü, 
DayanmıĢam önündə, xoĢa gəlməz bir yerdə. 
Məni xəyal götürdü, Çənlibelə sürüdü, 
Xəyalımda dolandı sözlər çox pərdə-pərdə. 

 
Həmin o Keçəl Həmzə aldatmıĢsa da səni, 
Dəyirmanda dediyi sözünə əməl etdi. 
Qıratını qaytardı, özü verdi yüyəni, 
Yola saldı arxeyin, sonra qayıdıb getdi. 
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Ġndi Telli həmzələr apardığın qaytarmaz, 
O kiĢilik, sədaqət unudulub büsbütün. 
Bügünki həmzələrin kiĢiliyi azdır, az, 
Sanki keçmiĢ kiĢilər tamam edilib sürgün. 

 
Qıratınsa oxĢamır, Çənlibelli Qırata, 
Sən durduğun bu yer də oxĢamır Çənlibelə. 
Ġnanmıram Qırata mindiyin bu at çata, 
Bu abidə yaraĢmır bu Vətənə, bu elə. 
 
Atın dal ayaqları qatdanıbdır geriyə, 
ġaha qalxmayıb bu at, nə də ki, heç kiĢnəmir. 
Koroğlu atdan böyük, atı necə yeriyə, 
At balaca bir dayça, eĢidilmir səs-səmir. 
 
Baxdım bu abidəyə, dayanmadı göz yaĢım, 
Koroğlunu bu günə salanlara nə deyim?! 
Bu atla necə alaq Qarabağı qardaĢım? 
YaxĢı-yaxĢı fikirləĢ ay igidim, ay bəyim. 

 
23.02.2012 

Koroğlunun abidəsi önündə 
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YA  RƏBBİM 

 
Ya Rəbbim, sən mənə bir kömək eylə, 
Həsrətin çəkdiyim dağlara çıxım. 
Hərdən qulağıma pıçılda, söylə, 
Murovdan QoçdaĢa yenidən baxım. 
 

Yay gələndə gedim mən Ġstisuya, 
Ġstisuya girim saçımı yuya. 
Ceyran bulağından ürəyim doya, 
Gur olan Tərtərin çayında axım. 
 

Dolanım dərədə, çıxım mən düzə, 
O gözəl dağları mən süzə-süzə. 
Baxım Dəlidağa yenidən təzə, 
YaxĢı görmək üçün eynəyi taxım. 
 

Qovam ordan getsin vəhĢi erməni, 
Onun kimi alçaq yağı düĢməni. 
VəhĢiyə layiqdir qınama məni, 
Onun vəhĢiliyin baĢına qaxım. 
 

Qaxmasam baĢına yaramazlığı, 
O davam edəcək hər alçaqlığı. 
Uçurum baĢına Ələkbər dağı, 
Güllələri o boĢ baĢına çaxım. 
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Çaxmayıram deyə qudurur gündə, 
AtəĢkəsi pozur gündəlik öndə. 
Qudurğanlıq edir bizim Vətəndə, 
BaĢını kəsim, qanı üzünə yaxım. 

 
Ona layiq olan Ģüarım belə, 
Nərimanam dözürəm hələlik hələ. 
Qurum erməninin yolunda tələ, 
Gələndə gözünə nizələr taxım. 
 

12.02.2012 
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SÖZ  ÖLÜB 

 
Şair Şaiq Vəli ekranda gileylənir, 

ailəsini saxlamağa imkanı olmamasından 
danışır 

 
“Söz ölüb” kəfənsiz, dəfn edən yoxdur, 
Layiqli qiyməti almır daha söz. 
Sözü anlamayan insanlar çoxdur, 
Yazıq ġaiq Vəli di gəl, buna döz! 
 
Mən də söz demiĢəm bacardığımtək, 
On səkkiz kitabı oxuyan yoxdur. 
Mənimtək düz yazan görünür tək-tək, 
Doxsanı yalavac, on nəfər toxdur. 
 
Dərdini söyləyib desən də gündə, 
Fikir verməyəcək hər olan harın. 
Vəli, ağır günlər gözlənir öndə, 
Bilmir müftə yeyən hər yekəqarın. 

 
Milyonlar yığıbdır, gündə xərcləyir, 
Yadına düĢməyir yoxsul Ģairi. 
Bahalı maĢınla min yerə dəyir, 
Gəzir ĢiĢkin-ĢiĢkin və iri-iri. 
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Nə edək belədir ay Ģair Vəli, 
Artıq dünyamızın insafı azdı. 
Ağıllıdan çoxdur yelbeyin dəli, 
Dünya xəstələnib, artıq nasazdı. 

 
20.07.2011 

 
 

GÖYDƏN  OD  TÖKÜLÜR 
 

Göydən od tökülür, bu isti deyil, 
Sanki günəĢ göydə parçalanıbdır. 
ġəhəri bürüyən bu tüstü deyil, 
Elə bil yer göylə tamam yanıbdır. 
 
Təntiyirik bu gün, çatıĢmır nəfəs, 
ĠĢə getmək üçün qalmayıb həvəs. 
Elə bil quyudan çıxır çıxan səs, 
Sanki kiĢiliyi hamı danıbdır. 

 
Bakı sıxlaĢıbdır, yox nəfəs yeri, 
Bu qədər sıxlığın olmaz səməri. 
Baxmır, fikir vermir Ģəhərin “mer”i, 
Nə fikir verməyib, nə utanıbdır. 
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Bakı buraxılıb baĢlı-baĢına, 
Bəzəklər vurulur hər bir daĢına. 
Hamı girib tikinti savaĢına, 
Nə ədalət bilib, nə də qanıbdır. 

 
Sənin ki, heç nəyin yoxdur Nəriman, 
Bədənin ağrıyır, içirsən dərman. 
Dərmanlar da saxta, fayda görmür can, 
Dərman satan özünü “ağıllı” sanıbdır. 
 

03.08.2011 

 
 

ÇOX  ŞÜKÜR  XUDAYA 
 
Çox Ģükür Xudaya, eĢitdi məni, 
Dünənki istilik azaldı bu gün. 
Sevinirəm eĢitdi mən deyəni, 
Dünən təntiyirdim istidən bütün. 

 
Sənə inanmayan kafir adlanır, 
Ġndi harınlaĢan mənliyin danır. 
Harınları görsəm qəlbim odlanır, 
Harınlar olmalı Vətəndən sürgün. 
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Biri kef eyləyir, onu yalavac, 
ĠĢsiz küçələrdə dolanır çox ac. 
Onları məhv edir indi ehtiyac, 
Ay yazıq, beləcə azalır ömrün. 

 
Nə edəsən belə ağır gərdiĢə, 
ĠĢ yoxdur gündəlik gedəsən iĢə. 
Artıq öyrənmiĢik iĢsiz vərdiĢə, 
ĠĢsiz tənbəlləĢir insan büsbütün. 
 
Nə edim dünyamız dəyiĢdi yaman, 
Bir də düzəlməyə az qalıb güman. 
Baxıb fikirləĢir Milli Nəriman, 
Xalqının dərdini çox çəkir hər gün. 

 
04.08.2011 
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ELVİN 

 
Elə iĢlər gör ki, Ģadlansın hamı, 
Hüseyn babanın nəvəsi, Elvin. 
Yandır Ģamlarını bayram axĢamı, 
Atanın-ananın həvəsi, Elvin. 
 
Böyü Vətən üçün, igid yaĢa dol, 
VuruĢ el yolunda, sən qəhrəman ol. 
DüĢmənin önündə nə saral, nə sol, 
Diz çöksün düĢmənin dəvəsi, Elvin. 

 
Erməni ilandı, həm də ki, kabus, 
QarĢında diz çöksün qoy erməni, rus. 
Baxdıqca sevinsin atan Elbrus, 
Çıxacaq atanın gur səsi, Elvin. 
 
Sənin igidliyin ruh verər mənə, 
Səni vəsf edərəm mən dönə-dönə.  
Nəriman Əyyub səni sevəcək yenə, 
ġairin Ģirindi kəlməsi, Elvin. 
 

08.08.2011 
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UTANMIRSAN 

 
Hörmətdən düĢürsən gündə təyafik, 
Üzündə azalır ar, utanmırsan. 
Etdiyin əməllər deyil müvafiq, 
Qaçıbdır yanından yar, utanmırsan. 
 

Heç kim sənin üçün yar ola bilməz, 
Böhtan atmaq ilə var ola bilməz. 
Alçaq dağ baĢında qar ola bilməz, 
Tükənib səninçün var, utanmırsan. 
 

SataĢma kimsəyə, axı oğlun var, 
Bəsdir etdiklərin, artıq eylə ar. 
Qocalmısan gündə baĢa yağır qar, 
Əzilib döĢündə nar, utanmırsan. 
 

Zənənə yaraĢmır belə xasiyyət, 
Üzki daĢdan deyil, odur yumĢaq ət. 
Nə qanun bilmirsən, nə də siyasət, 
BaĢına ələnib qar, utanmırsan. 
 

Üzünə gülən də daldada söyür, 
Söyənlər söydükcə özünü öyür. 
Bir vaxt deyirdilər ərini döyür, 
YaĢayıĢın olub dar, utanmırsan. 
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Nəriman Əyyubam, eĢit sözümü, 
Bir vaxt ayırmadım səndən gözümü. 
BaĢa düĢ çaldığım hər avazımı, 
Çalıram kamança, tar, utanmırsan. 

 
14.06.2011 

 
 

AY  YAZIQ 
 
Ay bəd xasiyyət, ay hikkəbaz, ay yazıx, 
ġübhələnib boĢ bir Ģeydən küsürsən. 
Bilirsən ki, ikimiz də cüt bazıx, 
O bazlığı unudursan, əsirsən. 

 
Yadından çıxıbdır evə gələndə, 
Öz eĢqini mənim ilə böləndə. 
Hətta söyləyirdin aparın kəndə, 
Ġndi o sözləri danıb qısırsan. 
 
Gənclikdə sən idin hərdən göz basan, 
Onda da bazlığı bilirdin asan. 
Ġndi artıq dolubdur ac göz kasan, 
Kəndirinlə niyə məni “asırsan”? 
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Asmağının artıq yoxdur mənası, 
KeçmiĢlərdə qalıb onun sədası. 
Fayda verməz indi onun ədası, 
Mənasızdır hərdən əsib çaĢırsan. 

 
Zəif olmamıĢam heç zaman, heç an, 
Məni sağlam yaradıbdır Yaradan. 
O çirkli qəlbinə toxunmaz Nəriman, 
QaĢınmayan yerlərimi qaĢıyırsan. 
 

23.08.2011 
 

 
EYLƏYİR 

 
Nə deyəsən fələyin gərdiĢinə, 
Qananı qanmaza möhtac eyləyir. 
TamaĢa edirəm bu vərdiĢinə, 
Niyə zəhmətkeĢi o ac eyləyir? 
 
Hər nadan qudurur, havadarı var, 
Havadarı getsə baĢına yağar qar. 
Onda yurd-yuvası tamam olar dar, 
Gündə tək özünə o bac eyləyir. 
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Atı olmayanlar mersedes minir, 
Dindirəndə fəqət, ədayla dinir. 
Qapısını açırlar maĢından enir, 
Özü öz baĢına o tac eyləyir. 

 
Keçsə iĢ baĢına dünənki nadan, 
Özünü ĢiĢirdir olmur utanan. 
Vermir yaxınına bircə tikə nan, 
Tək bircə özünə əlac eyləyir. 
 
Nəriman, qəm etmə, boĢdu bu dünya, 
Ağıllı olana xoĢdu bu dünya. 
Deyəsən son illər çaĢdı bu dünya, 
Təkcə nadanlara əlac eyləyir. 
 

25.08.2011 
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ZALIM  OLMA 

 
Jurnalist  Zamin Hacı cənablarına 

 
Zamin zalım olma, sev həqiqəti, 
Elə bilirdim ki, düz danıĢırsan. 
Ġkiüzlülüyü sevmirəm qəti, 
Sən fani dünyada yaman çaĢırsan. 
 
“General” poemamı təhlil edəndə, 
Mən elə bildim ki, doğru deyirsən. 
Mənə sataĢırsan ay cocuq bəndə, 
Vicdanını azca yana əyirsən. 

 
Atan yerindəyəm, söz deyən zaman, 
Ağsaqqallıq hörmətini unutma. 
Nalayiq söz deyib olma utanan, 
Özünü hamıdan ağıllı tutma. 
 
Fenomen demiĢdin ilk məqaləndə, 
Ġndisə “Nobel”ə təqdim edirsən. 
Ġnternetə verdin abır yox səndə, 
Bu nanəcib yolla hara gedirsən? 
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Tərgit o adəti, mən böyük qaya, 
Yel kimi əssən də, gücün çatammaz. 
Körpə gözlərinlə bax bu dünyaya, 
Cavan olduğunçün düĢün sən bir az. 

 
KiĢisənsə tənqid eylə harını, 
Onda biləcəyəm kiĢisən, kiĢi. 
Xalq malını yeyən yekəqarını, 
Tərgit ədalətsiz olan vərdiĢi. 
 
Nəriman Əyyubam, yaxĢıca tanı, 
Daim söyləmiĢəm mən həqiqəti. 
Ġndi mənim kimi yazanlar hanı? 
Hörmətsizlik məndə olmayıb qəti. 
 

14.01.2012 
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GÜLDÜ  ZƏLİMXAN 

 
Dedim ki, göz dəyər, çıxma ekrana, 
Baxmadı sözümə güldü, Zəlimxan. 
Dastanlar söylədi o, yana-yana, 
Mənim gözlərimdə ləldi, Zəlimxan. 
 

O, Ģair doğulub əzəl anadan, 
Onu belə yaradıbdır Yaradan. 
Xəstəlik güclənsə ha alıĢ, ha yan, 
EĢitdim qəlbimi dəldi, Zəlimxan. 
 

Tanrım toxunmasın, o, çox heyifdi, 
Poeziyada nələr varsa deyibdi. 
Qəhrəmanlıq paltarını geyibdi, 
ġairlər içində güldü, Zəlimxan. 
 

Gül olduğu üçün bəlkə tez solur? 
Fəqət bu dünyada əbədi qalır. 
YaxĢı olan insan tezcə qocalır, 
Sısqa bulaq deyil, seldi Zəlimxan. 
 

DemiĢdim ki, gündə coĢub-çağlama, 
Ömürünü ekranlara bağlama. 
Baxan milyonlara baxıb ağlama, 
Deyəsən göz dəydi, bildi Zəlimxan. 
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Dünyanı seyr etmək olubdur peĢəm, 
Dəyən göz yamandı, özüm görmüĢəm. 
Etibara dəydi, pozuldu nəĢəm, 
Sənə də göz dəyən ildi, Zəlimxan. 

 
Vaxtında demiĢdim “göz dəyər sənə, 
ġöhrətsən bu doğma ana Vətənə”. 
Dedikcə sözləri mən dönə-dönə, 
Sözümü yaddaĢdan sildi Zəlimxan. 
 
Narahat eylədi bu gün Nərimanı, 
EĢitdi xəstədi, qaraldı qanı. 
Ġndi onun kimi Ģairlər hanı? 
Səni sevən bütün eldi, Zəlimxan. 
 

02.02.2012 
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VƏTƏN  TORPAĞI 

 
Qədim Türk elləri, Vətən torpağı, 
Səni yad əllərdən almasam ölləm. 
Ġtirə bilmərəm neçə yaylağı, 
Qayğına, qeydinə qalmasam ölləm. 
 

Yığılsın meydana bütün kiĢilər, 
QoĢulsun bizlərə hətta diĢilər. 
Göstərək yadlara biz böyük hünər, 
DüĢməni pis günə salmasam ölləm. 
 

Gözəl Qarabağı qurtaraq dardan, 
Qovaq yağıları gəlibsə hardan. 
Qovmasaq Cavad xan dinər məzardan, 
Meydanda zəfərlər çalmasam ölləm. 
 

Alaq ġuĢamızı, həm Dəlidağı, 
Kəlbəcərdə olan Sarıyaylağı. 
Çəkək erməninin sinəsinə dağı, 
Axçilər baĢını yolmasam ölləm. 
 

Məclis qurmalıyam Cıdır düzündə, 
CavanĢirin, Soltan bəyin izində. 
ġuĢadakı o Məscidin özündə, 
Oruc tutub, namaz qılmasam ölləm. 
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Gəlsin harayıma igid Koroğlu, 
Kürdoğluya qoĢulsun o Türkoğlu. 
Bir də özüm olan mən Əyyuboğlu, 
Öldürüb düĢməni gülməsəm ölləm. 

 
11.02.2012 

 
 

İBRƏT  GÖTÜRMÜR 
 
Səddamın, Qəddafın aqibətini, 
Görənlər nə üçün ibrət götürmür? 
Saya salmadılar Ģan-Ģöhrətini, 
Öldürülən cəsəd Ģöhrət götürmür. 
 
Qırx iki il bir ölkənin sərvətin, 
Yığdı öz xeyrinə Qəddafi çətin. 
Fəqət unutmuĢdu kiĢi qeyrətin, 
VəhĢiləĢən insan qüdrət götürmür. 

 
Kapital o qədər tutdu gözünü, 
O unutdu insanlığın özünü. 
Anlamadı danıĢdığı sözünü, 
HarınlaĢan insan töhmət götürmür. 
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Yığdı var-dövləti banklara qoydu, 
ZəhmətkeĢ milləti soyduqca soydu. 
Nə ürəyi doydu, nə gözü doydu, 
Belə qansızlığı millət götürmür. 

 
Bu ibrət görk olmur baĢqalarına, 
Xalq malını yeyən neçə harına. 
Qismət olmayacaq övladlarına, 
Qudurğan insanı heyrət götürmür. 
 
Utanmaz olmusan, qeyrətsiz insan, 
Etdiyin əməli nə gizlət, nə dan. 
Sənki doğulmuĢdun təmiz anadan, 
Qəlbi təmiz olan zillət götürmür. 
 
Nəriman Əyyub, yazma, yoxdur oxuyan, 
Səni Ģair yaradıbdır Yaradan. 
Olan həqiqəti nə gizlət, nə dan, 
Təkcə səndə olan qeyrət götürmür. 

 
03.11.2011 
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MƏN  DƏ  TANIYIRAM 

 
Vidadi Babanlının “Adam 
tanıyıram”  
şeirinə cavab 

 
Mən də tanıyıram o adamları, 
Sağ olun Vidadi, tərpətdin məni. 
Adam var bal vermir, olub “cır arı”, 
Bəzən də bəyənmir Ģair deyəni. 
 
Adam var körpəkən quzu kimiydi, 
Səbəblər səbəbi varlanıb çaĢdı. 
Mehriban, qayğıkeĢ səmimi idi, 
Həmin o səmimi varlanıb daĢdı. 
 
Nə savadı vardı, nə də biliyi, 
Qoyun otarırdı çöllərdə gündə. 
Demə çirkli imiĢ onun iliyi, 
Hələ nə olacaq bilinmir öndə. 

 
Atanın yanında gəlini, qızı, 
Ayağı aĢırır, görünür gülünc. 
Arını saxlamır bir azca azı, 
Diqqətlə baxanda görünür o künc. 
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Dindirsən dillənir bibərdən acı, 
DanıĢdığı nədir, bilmir heç özü. 
Belə abırsızın yoxdur əlacı, 
Suvayır dodağı, suvayır gözü. 

 
Elə bil dünyamız köçür, Vidadi, 
Belə yaramazlıq olarmı görən? 
Hər bir adətimiz olubdur adi, 
Ġnsan insan kimi qalarmı görən? 
 
Ha yaz, yazdığını oxuyan yoxdur, 
Heç kim kitabların açmır üzünü. 
Doxsan faiz acdır, on faiz toxdur, 
EĢitmirlər hər yazarın sözünü. 
 
Mən də sizin kimi xalqın dərdini, 
Gündə dönə-dönə yazdım, Vidadi. 
Qamçıladım olan hər namərdini, 
Qozbellərə qəbir qazdım, Vidadi. 

 
DəyiĢib insanlar xasiyyətini, 
Hətta, qohumlar da qohumu saymır. 
Varlı dəyiĢibdir öz qiymətini, 
Acı xasiyyətini heç yerə yaymır. 
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DəyiĢən gədalar gədəliyini, 
NümayiĢ eyləyir gündəlik gündə. 
Ġtirib qeyrəti, həm mənliyini, 
Bizi nə gözləyir görəsən öndə? 

 
Hər Ģeyi var, çoxdur varı-dövləti, 
Fəqət insanlıqdan xəbəri yoxdur. 
Ġnanmıram onlar düzəlsin qəti, 
Belə dəyiĢənlər ölkəmdə çoxdur. 
 
Natəmiz, o çirkli pul harınladıb, 
Kasıbı, yoxsulu görmür gözləri. 
Müftə pul, zəhmətsiz yeməyi dadıb, 
Bu hal suverenlik olandan bəri. 
 
Suverenlik bütün xalq üçün deyil, 
Bir para vəzifə tutanlarındır. 
ÖzbaĢınalığa çox olur meyil, 
Zəhmətsiz var yığan neçə harındı. 

 
Belə harınlığı saxlamaq çətin, 
Gözləri tutulub, görmür gözləri. 
Harınları olan hər bir millətin, 
Heç yerdə sayılmır onun sözləri. 
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Çox da kədərlənmə, Vidadi, hər an, 
Dünya belə gəlib, gedəcək belə. 
ġükür et ki, hələ sağlam qalıb can, 
Kədərlənib ömrü tez vermə yelə. 

 
Heca sırasından çıxa bilmirəm, 
Ġstəyirəm sərbəst yazam, alınmır. 
O axar çaylarda axa bilmirəm, 
Söyləsəm də Ģeirbazam, alınmır. 
 
Məni düĢündürən hər hadisəni, 
Dərhal vərəqlərə tökməsəm ölləm. 
BarıĢdırmaq istəyirəm küsəni, 
Nanəcibi dara çəkməsəm, ölləm. 
 
Adam tanıyıram yaramaz, yağı, 
Ədayla danıĢır, boĢdur kəlləsi. 
Özünü aparır bilənsayağı, 
BaĢına layiqdir mərdin gülləsi. 

 
Yaman quduzlaĢıb gədə-güdələr, 
Saymır nə Ģairi, nə də alimi. 
Əhəmiyyət də vermir bəzi dədələr, 
Hörmətsizlik bürüyübdür elimi. 
 



 

 

Z a k i r  

 159 

 
 
Nəriman Əyyubam, budur soyadım, 
Yazıb yaradıram belə adımla. 
Əyyub ata adım, Nəriman öz adım, 
Daim öyünürəm öz soyadımla. 

 
07.10.2011 

 
 

AY  ELMAN  AĞA 
 

“Adiloğlu” nəşriyyatının 
rəhbəri  

Elman bəyə 
 

Həftələri düzdün gündə yan-yana, 
Həftələr uzandı yeddi ay oldu. 
Gündə soruĢmaqdan mən gəldim cana, 
Gözləməklə rəngim saraldı-soldu. 

 
Onbirinci ildə verdiyim kitab, 
Yeddi ay gözlədim eyləmədim tab. 
Təəssüf ki, əvvəlcə vermiĢdim hesab, 
Onikinci ildir gözlərim doldu. 
 
Gündəlik soruĢdum, dedin “tələsmə, 
Bir az geciksə də heç zaman əsmə. 
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Daimi müĢtərimsən, mən ölüm küsmə, 
Bilirəm hövsələn geniĢdi, boldu”. 

 
Necə tələsməyim, ay Elman ağa? 
Kitabı verəndə getdim yaylağa. 
Yoxsa sandın məni südəmər çağa? 
Mənə vurduğunuz sanki bir koldu. 
 
Yeddi aya çatdı Elman yalanı, 
Hələ gözləyirəm, bəs kitab hanı? 
Nəriman Əyyubun qaraldı qanı, 
Onu eĢidənlər baĢını yoldu. 
 

12.01.2012 

 
 

BAŞIMA  BƏLA 
 
Mənim qocalığım baĢıma bəla, 
Sevdiyim gözəl də qocasan deyir. 
Deyəndə düĢürəm mən haldan-hala, 
Sonda da qayıdıb ucasan deyir. 

 
Əgər ucayamsa sevmirsən niyə? 
Bu sevən qəlbimdi sənə hədiyyə. 
Sənsə naz edirsən sevirəm deyə, 
Bu naz eyləməyin qəlbimi əyir. 



 

 

Z a k i r  

 161 

 
 
 
O qədər gözəldi unutmaq olmur, 
YaĢ ötüb keçsə də sifəti solmur. 
Sevdiyim sevgimdi, gözdə qocalmır, 
Nə hə söyləməyir, nə də yox deyir. 

 
Bax belə dolanır gözüm önündə, 
Sevdikcə sevirəm gündəlik, gündə. 
AlıĢıb yanıram bu ahıl sində, 
Naz edəndə sanki qəlbimə söyür. 
 
Nəriman, qəm etmə, gələcək o gün, 
Axır açılacaq bu bağlı düyün. 
Onda sevinərək ürəkdən öyün, 
Qoy desinlər Ģair özünü öyür. 
 

06.09.2011 
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FATİHƏ 

 
Ġnsanlıq dünyada azalıb gedib, 
Bu hal ürəyimi pəriĢan edib. 
Yazır gündəlikdə ağıllı ədib, 
AzalmıĢ bu insanlığa, fatihə. 
 

Davranmır insantək insanla insan, 
Hamı doğulubdur təmiz anadan. 
Sonra azıb tamam olub bivicdan, 
Bu bevicdan insanlığa, fatihə. 
 

Söylədi bu sözü o, Molla Vüqar, 
Həmin sözlər mənə qaldı yadigar. 
Yazacağam bu dünyada nələr var, 
PozulmuĢ bu insanlığa, fatihə. 
 

Nə deyəsən, belə gəlib zamana, 
Rast gəlirik gündə aha-amana. 
Güvənirik hələlikdə gümana, 
Bu gümansız insanlığa, fatihə. 
 

Hörmətdən düĢübdür ata-analar, 
Ġndi hörmətlidir məĢuq-sonalar. 
Ġstəmirlər bu qanmazlar danalar, 
Qanmazyana insanlığa, fatihə. 
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Qalmayıb heç yerdə təlim-tərbiyə, 
Kasıbların oğlu gedir hərbiyə. 
Varlının övladı qərq olub piyə, 
Bu allahsız insanlığa, fatihə. 

 
Varlı qohum yoxsulunu bəyənmir, 
Yoxsul üzsüz Ģoru, varlı bal əmir. 
Varlının ürəyi sanki pas dəmir, 
Belə olan insanlığa, fatihə. 
 
Bu fatihə buyrulubdur Xudadan, 
Onu baĢa düĢmür naqis və nadan. 
Olan həqiqəti nə gizlət, nə dan, 
Həqiqətsiz insanlığa, fatihə. 
 
Yaman dəyiĢibdir zəmanə, yaman, 
Nə də düzəlməyə qalmayıb güman. 
Qanan qanmazlara söyləmir utan, 
Bu utanmaz insanlığa, fatihə. 

 
Ölümləri gözləmirik bircə an, 
Ġnsan ölür, onda oxunur Quran. 
Yazıq yazar yazır, söyləyir ki, qan, 
Belə qanmaz insanlığa, fatihə. 
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Fatihə də düzəltməyir insanı, 
BaĢa düĢənlərin qaralır qanı. 
Can xəstəsə olar sağaltmaq canı, 
Xəstələnən insanlığa, fatihə. 
 

QardaĢlar var qardaĢını aldadır, 
Ġnsanlar var insanlıqdan daldadır. 
Söz var ki, söyləsən sanki bal dadır, 
Bal dadmayan insanlığa, fatihə. 
 

Əmoğlu var əmoğlunu saymayır, 
Taro dayoğluya bir böhtan yayır. 
Di gəl onu vəhĢi heyvandan ayır, 
Belə vəhĢi insanlığa, fatihə. 
 

Var qudurdanın görməyir gözü, 
Saxta olur danıĢdığı hər sözü. 
Dediyini ancaq anlayır özü, 
Bu anlamaz insanlığa, fatihə. 
 

Belə getsə məhv olacaq insanlar, 
Dünyada çoxalır gündə ziyanlar. 
Ha yazsın bu dərdi Ģair Nərimanlar, 
VəhĢiləĢən insanlığa, fatihə. 
 

02.12.2011 
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BAKI  XƏSTƏLƏNİB 

 
“Bakının dərdi var, Bakı xəstədi” 

 

Baba Pünhan 
 

Doğru söyləyirsən, ay Baba Pünhan, 
Gündə çiçəklənsin Ģən Azərbaycan. 
Qərbi Azərbaycan olub Hayıstan, 
Sanmayın ki, iĢlər çox ahəstədi, 
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi. 
 
Darısqal küçədə hündür saraylar, 
Qırılır ağaclar həftələr, aylar. 
Yataqxanalarda qaçqın haraylar, 
Küçələrdə insan dəstə-dəstədi, 
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi. 
 
Tikilən evlərin azdı arası, 
Sağalmaz yaradı Bakı yarası. 
Bu darısqallığın yoxdur çarası, 
Çalınan Ģikəstə qəm Ģikəstədi, 
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi. 
 
 
 



 

 

Няриман Яййуб  

 166 

 
Kitaylar olubdur qoyun sürüsü, 
DoluĢub körpəsi, böyük irisi. 
Belə getsə pis olacaq gerisi, 
Səbirlər nəs gəlir, gündə nəsdədi, 
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi. 
 
Zənənlər suvayır dodağı, üzü, 
Boyayır qaĢları, kirpiyi-gözü. 
KiĢilərin keçmir kimsəyə sözü, 
Gözəllik salonu bəshabəsdədi, 
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi. 
 
Qulaqlar batırır musiqi səsi, 
Lazımsız yerlərdə hər Ģikəstəsi. 
Saxta dərmanların artır xəstəsi, 
Milyonlara çatan dəstə-dəstədi, 
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi. 
 

20.06.2009 
Qax, “ġəfa” ponsionatı 
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SÖZLƏ  İNSAN  DÖYƏSƏN 

 
Söz göndərdim ağalara, bəylərə, 
Cavabını vermədilər deyəsən. 
Sanki onlar çıxıbdılar göylərə, 
YaxĢı olar sözlə insan döyəsən. 
 
Sözü gec anlayan, gec baĢa düĢür, 
Nadanın baĢından sözlər sürüĢür. 
Anlayanda qəhərlənir, bürüĢür, 
Öyüləsi olanları öyəsən. 
 
Birisini öydüm faydalanmadım, 
XoĢagəlməz sözlə hallandı adım. 
Qohum bəyənmədi, bəyəndi yadım, 
Bu çəkilməz dərdi elə yayasan. 
 
Bir yaxĢılıq, bir yamanlıq qalacaq, 
ÇalıĢıb çoxuna yandırdım ocaq. 
YaxĢılığım ömürümə tutacaq, 
SöyüĢə layiqi yalnız söyəsən. 
 
Söz yarası sağalmayır heç zaman, 
Onu sağaltmağa qalmayıb güman. 
Həqiqəti dedi Milli Nəriman, 
DikbaĢ nadanları sıxıb əyəsən. 

 

05.09.2011 
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HƏM  DƏ  KOR  OLUR 

 
Görünür kar olan, həm də kor olur, 
EĢitmir qulağı, görmür gözləri. 
Qəlbi kor olanda biganə qalır, 
Bəlkə də anlamır olan sözləri. 
 
Söz qəliz deyildi, açıq demiĢəm, 
Tənqid eyləməkdir daimi peĢəm. 
Məni saymayanda olmayır nəĢəm, 
Bircə an saymadı biri bizləri. 
 

Kapital dəyiĢib, əqli dayazdı, 
Pul gözünü tutub, düĢüncə azdı. 
ġair qəhərlənib nə qədər yazdı, 
Qədirsizlər sevir qədirsizləri. 
 
Söz baĢa düĢməyən anlaya bilməz, 
NakiĢi kiĢini eyləməz əvəz. 
Heç kim bu dünyaya bir daha gəlməz, 
Ġstər gəz dünyanı, bütün düzləri. 
 
Nəriman Əyyub, fikirləĢmə heç də sən, 
Belə olacaqsan gəlsən yenidən. 
Təkcə qədrini biləcək Vətən, 
Qiymətli insanın qalır izləri. 

01.10.2011 
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YATA  BİLMİRƏM 

 
Allahım, heç kimi yatağa salma, 
Bu günü nədəndir yata bilmirəm. 
Kimsəsiz, səmirsiz otağa salma, 
ĠĢləmək vərdiĢin ata bilmirəm. 
 
Ġnsan yaranıbdır iĢləmək üçün, 
ĠĢləyib, qazanıb diĢləmək üçün. 
Allahım yaradıb hər əmək üçün, 
BoĢ sözlə baĢımı qata bilmirəm. 
 
Gündə iĢləməyən biqeyrət olur, 
ĠĢsiz yata-yata saralıb solur. 
Gündə qazanmayan geridə qalır, 
Hələlik arzuma çata bilmirəm. 
 
Gündə iĢləyirəm, deyiləm iĢsiz, 
YetmiĢ beĢ yaĢında olmuĢam diĢsiz. 
YaĢamıĢam daim firavan, bicsiz, 
Cavanlığım gedir, tuta bilmirəm. 
 
Nəriman Əyyub Allahından çox razı, 
Heç zaman Tanrıdan deyil narazı. 
Heyif çala bilmir sədəfli sazı, 
Dənizdə çimsəm də bata bilmirəm. 
 

30.09.2011 
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HƏDYAN 

 

DanıĢma hədyan, 
YaxĢı sözü qan. 
Səhv iĢlər tutma, 
Nə də ki, utan. 
 

Heç vaxt tələsmə, 
Tələssən əsmə. 
Özün səhv etsən, 
BaĢqadan küsmə. 
 

Səhv etsən özün, 
Azalar sözün. 
Özün etmisən, 
O səhvə dözün. 
 

ÇalıĢ səhv etmə, 
Səhv yola getmə. 
Pislik eyləsən, 
YaxĢılıq güdmə. 
 

Çətin zamana, 
GəlmiĢik cana. 
Arxayınıq biz, 
Hələ gümana. 



 

 

Z a k i r  

 171 

 
Güman nə lazım, 
Ha gündə yazım. 
Ha özünü yor,  
Xəstə, nasazım. 

 
Sən olsan nasaz, 
Həm bahar, həm yaz. 
Saxta dərmanı,  
Satır yaramaz. 
 
Gözəl bir Vətən, 
Çiçəkli çəmən. 
Heyif ki, çoxdur, 
Bivicdan bədən. 
 
Yox bərabərlik, 
OlmuĢuq ləlik. 
QocalmıĢıq biz, 
Alırıq çəlik. 

 
ġükür edirəm, 
ĠĢə gedirəm. 
YorulmamıĢam, 
Öndə sədirəm. 

 

26.09.2011 
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ƏLİMDİ 

 
Ömür ötüb keçir, belədən belə, 
Yoxsulluq çəkənə ağır zülümdü. 
Mən belə bilirəm, belədir hələ, 
Nə qədər yaĢasan axır ölümdü. 
 
Fəqət ölüm nədir bilməyir çoxu, 
Sanır neçə yüz il yaĢayar toxu. 
Yüz ildən yuxarı yaĢ olmur axı, 
Allahın yazdığı o bir təlimdi. 
 

Təlimi saymayır qudurğan insan, 
Qudurğan insanda olmayır vicdan. 
Olmayıb öyüdü doğma anadan, 
Vicdanı olanlar sakit, həlimdi. 
 
Artıq var yığmağın yoxdur mənası, 
Nə qədər yaĢasan görərsən yası. 
Milyonlar yığsan da yoxdur faydası, 
Bircə can sağlığı olan ləlimdi. 
 
Nərimanam ancaq öz zəhmətim var, 
Bu vərdiĢ atamdan qalıb yadigar. 
Alnım çox açıqdır eyləmirəm ar, 
YaĢadanım alın tərim, əlimdi. 

24.08.2011 
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HƏR GÜN 

 
Oxucum oxuyun kitablarımı, 
Xalqımın dərdini yazıram hər gün. 
Orda göstərirəm hər qərarımı, 
Nanəcibə “qəbir” qazıram, hər gün. 
 

O qədər kövrəyəm ağlayıram mən, 
Qara bağlayanla bağlayıram mən. 
DüĢmənin qəlbini dağlayıram mən, 
Vətənçün ölməyə hazıram, hər gün. 
 

Qurtarmaq istərəm Qarabağımı, 
Kəlbəcərdə olan Dəlidağımı. 
Laçında darıxan hər oylağımı, 
Yuxumda orda azıram, hər gün. 
 

Ġgidlik göstərsin bizim ordumuz, 
Erməniyə qala bilməz yurdumuz. 
BirləĢsin Vətəndə olan “qurdumuz”, 
Məhv etməyə plan cızıram, hər gün. 
 

ĠĢğal olunubdur o gözəl Vətən, 
Xarıbülbül bitən çiçəkli çəmən. 
Daimi deyirəm gündəlikdə mən, 
Yanları tarixdən pozuram, hər gün. 
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Narahat eyləyir Milli Nərimanı, 
Vətən yad əllərdə, qaralır qanı. 
CavanĢir, Babəkim, Cavadxan hanı? 
Cihada çağırıb yazıram, hər gün. 

 
24.08.2011 

 
 

XALQ  DƏRDİ 
 
Bilin Vətən dərdi, bilin xalq dərdi, 
Çəkən yoxdur bu dünyada, əzizim. 
Sıxıb məhv etdilər hər olan mərdi, 
Satıldı yadlara Xəzər dənizim. 

 
Nə dil dərdi çəkən, nə qeyrət dərdi, 
Yadın dili küçələrə yazılır. 
Mərdi qovub saxladılar namərdi, 
Doğma ana dilim gündə pozulur. 
 
Əcnəbi dilində yazılır adlar, 
Ġngilis dilidir san doğma dilim. 
Burda at oynadır nə qədər yadlar, 
Pozğun adətlərə yüklənir elim. 
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Hərə öz kefində, öz nəfindədi, 
BaĢları qarıĢıb biznes qurmağa. 
Vətənim yadların hədəfindədi, 
Dünənki dilənçi olubdur ağa. 

 
Rus dilində danıĢdırır uĢağı, 
Çoxu bəyənməyir ana dilini. 
Tərifləyir o Ģovinist alçağı, 
O bəyənir baĢqaların elini. 
 
Firmanın, köĢklərin olan adını, 
Yazır yad dilində yoxdur dillənən. 
O təbliğ eyləyir yad əjdadını, 
Pozulur hər yerdə bütün ənənən. 
 
Beləcə dağılır gündəlik Vətən, 
Qızlar küçələrdə gəzir tumansız. 
Heç də dillənməyir hər yoldan ötən, 
Əxlaqı-ərkanı pozur hər arsız. 

 
Nə onun atası, bir də anası, 
Fikir də verməyir belə qızına. 
Kənardan boylanır qoca babası, 
Öyüd vermir olan abırsızına. 
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YaxĢı adətlərim məhv olub gedir, 
Qəbul eyləyirlər pis adətləri. 
Ay ata, ay ana axı bu nədir? 
Fikir də verməyir biqeyrət əri. 

 
Təəssüf yüzcə dəfə, təəssüf min dəfə, 
Belə getsə məhv olacaq millətim. 
Gəlin nöqtə qoyaq olan hər səhvə, 
Nərimanam, götürmür kiĢi qeyrətim. 
 

14.08.2011 
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