


Lətifə Nuran 

 

 

 

 

 

 

 

NAKAM  ÇİÇƏKLƏR 

(mənzum roman)     

 

 

 

 

 

 

Bakı - 2014 

                                                      



Lətifə Nuran 

2 2

 
Язиз охуъум, мян бу китабы севэиси даша 

тохунмуш, дцнйадан накам кючмцш эянълярин 
язиз  хатирясиня щяср едирям. 

 
 
Redaktor: Faiq Balabəyli 

 
 
 
Lətifə Nuran “Nakam çiçəklər” 
Bakı, “MBM”, 2014, 136 səh. 

 

Yazıçı, təxəyyülünün bəhrəsi olan bu əsərdə, bir başa 
insan ruhunun əksini çiçəklərin simasında görməklə, insan 
taleyini obrazlı şəkildə ifadə etmişdir. Əslində milli, həm də 
müasir üslubda yazılmış  mənzum romanda ustalıqla qələmə 
alınan müxtəlif həyat yaşayan, nakam taleli insanların faciəsi 
müəllifin daxili dünyasının tərcümanı olan “Nakam 
çiçəklər”in simasında yaran-mışdır. 

 
 
 
ISBN 978-9952-29-080-4 
 

© L.Nuran 
Bakı, “MBM” 

 

 

 



Nakam çiçəklər 

3 

Taleyimi yazan mələk,  
xəttin nə pismiş sənin... 

NAKAM ÇİÇƏKLƏR 
Proloq 

 
Söz açıram sizə o gözəllərdən 
Ruhu məftun edən, gözəl güllərdən. 
O güllər ki,vaxtı ilə qız olub, 
Gözəlliyi ağızlarda söz olub. 
Dünyaya gəliblər bir körpə kimi, 
Boy atıblar, sanki bir pöhrə kimi. 
Lakin taleləri acı məlamət, 
Gördükləri günsə, nə deyim... fəqət...                            
Heç bir kəs dünyada etməsin günah...                             
Köməyiniz olsun o uca Allah!... 

 
QƏRƏNFİL 

 
Keçmiş zamanlarda, bir şah yaşarmış... 
O, rəhmdil, adil bir hökmdarmış. 
 

Heyran eyləyərmiş, bütün cahanı, 
Hamı çox sevərmiş böyük xaqanı. 
 

Onun yaratdığı böyük bir dövlət, 
Nə acı görmüşdü, nə də rəzalət... 
 

Xoş bir ömür sürüb, yaşayırlarmış, 
Deyim, necə xoşbəxt, bəxtiyarlarmış. 
 

Şah da öz xalqından qalardı razı, 
Onu ürəyində fəqət bir arzu. 
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Qızını sevirdi dünyalarca şah, 
Hər an diləyərdi -“Ey böyük Allah” 
 
Onun taleyini xoşbəxt elə sən, 
Yolunda qəbul et, hər nə diləsəm. 
 
Bil, Qərənfil idi qızının adı, 
Xalqın övladıydı şahın övladı. 
 
Hamı heyran idi gözəlliyinə, 
Ağlına, elminə, sadəliyinə. 
 
Bir söz əzbər idi şahın dilində, 
Bir söz yaşayırdı xalqın qəlbində. 
 
-Mənim ən müqəddəs arzum, niyyətim, 
Şad xoşbəxt yaşasın xalqım, millətim!... 
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Bəli, bu minvalla günlər ötürdü, 
Hər yerdə ətirli güllər bitirdi. 
 
Bahar idi, nazlanırdı təbiət, 
Nura boyanırdı təxti-səltənət. 
 
Çiçəkləri çox sevirdi Qərənfil, 
Çiçəkdən də gözəl idi Qərənfil. 
 
Atasıyla bağda gəzdiyi zaman, 
Bir xəbər gətirdi, onlara əyyan. 
 
Dedi: – Şah sağ olsun, söyləyim sizə, 
Bir qonaq gəlmişdir, dost eldən bizə. 
 
Deyir ki, şairdir, şeirlər yazır, 
Arzunu, niyyəti söz ilə yozur. 
 
Deyir qəbul etsəz, məmnun olaram, 
O xoşbəxt anlardan ilham alaram. 
 
Eşitcək şad oldu şahla Qərənfil, 
- İnsana ruh verən, gözəl söz deyil? 
 
Sözlə yaratmışdı Tanrı cahanı, 
Sözün bərabəri söylə, de hanı? 
 
-Əgər ki qonağım haqq aşiqidir, 
Bu da demək yalnız Allah işidir. 
 
Buyursun, qoy gəlsin, bizi şad etsin... 
Ruhumuzu bir an o azad etsin!. 
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*** 
Şairin adına məclis quruldu, 
Coşan sellər bir andaca duruldu. 
 
Ürəklər şad oldu, sözün sehrindən, 
Ruhlar qanadlandı onun vəsfindən. 
 
Hər kəsin könlünü o heyran etdi, 
Şair Qərənfilin qəlbin ram etdi... 

 
*** 

Günlər ötdü, aylar bitdi o gündən, 
İndisə söyləyim mən, Qərənfildən. 
 
O gündən olmuşdu, qəmgin, pərişan. 
Həsrətdən olmuşdu, ürəyi şan-şan. 
 
Sevgi atəşilə qəlbi yanırdı, 
Qərənfil özünü bəxtsiz sanırdı.  
 
Axı o sirrini kimə söyləsin? 
Bilmirdi Qərənfil indi neyləsin... 
 
İndisə söyləyim sizə mən kimdən, 
Onu ram eyləyən dərdli şairdən. 
 
Onun gəlişində nəydi niyyəti 
Qəlbində var imiş pak məhəbbəti. 
 
Şair müəmmalı sevgi sürürdü. 
Gənclər bir-birini gizlin sevirdi. 
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Saralıb solurdu eşqdən Qərənfil, 
Şairi görəndən özündə deyil.  
 
...Qərənfil sevginin şərabın içdi... 
Bu eşqlə ruhuna qəm donu biçdi. 
 
Həsrətdən solaraq düşdü yatağa, 
Dözmədi könlünə vurulan dağa. 
 
Onun bu halına hər kəs pərişan, 
Ananın qəlbisə olmuşdu şan-şan. 
 
Deyirdi: – Ya rəbbim, axı nə oldu, 
Açan gülüstanım de, niyə soldu? 
 
Qızım qəm içində düşmüş yatağa, 
Qoy ömrüm qızıma olsun sadağa. 
 
Gözündən yaşları tökərək ana, 
Söylədi – Allahım, – o yana-yana. 
 
- Ey Tanrım, rəhm eylə özün balama, 
O mənim yeganə ciyər parama. 
 
Bir gün də o belə qərara gəldi, 
Bəlkə bir dərdi var, sirrini bildi? 
 
Gələrək qızının o, otağına, 
Yaxınlaşdı onun qəm yatağına. 
 
Yalvararaq ana söylədi belə, 
Qərənfilim, qızım, gəlsənə dilə. 
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Söylə, əziz balam, sənə nə olmuş, 
De neyçün bənizin saralıb solmuş? 
 
Danış, mənim balam, dərdin de, nədir, 
Mələk ürəyini didib incidir? 
 
Qərənfilsə üzgün, sanki qərarsız, 
Söylədi: – Anacan, – o ixtiyarsız. 
 
Anacan əzabdır mənə hər bir an, 
Sıxır varlığımı, acı bir hicran. 
 
Onun həsrətinə dözə bilmirəm, 
Bu sirri heç cürə çözə bilmirəm. 
 
Ana dedi: – Qızım, söylə, de mənə, 
Bir yol göstərərəm, yəqin ki sənə. 
 
Sənin üzülməyin axı əbəsdir, 
Bu ki, öz canına bir sui-qəstdir. 
 
Dərdini indi sən söylə anana, 
Səhv etmə bu yolda anan qınana. 
 
Qərənfil söylədi,  - Anacan inan, 
Mənim təki olmaz  ürəyi yanan. 
 
İstəməzdim bu eşq qəlbimi çalsın, 
Mənim qərarımı əlimdən alsın. 
 
Şairi sevirəm, ana agah ol, 
De necə dünyama tapılacaq yol. 
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Ürəyim az qalır od tutub yana, 
Dözə bilməyirəm ana, ay ana. 
 
O mənim eşqimdir, məhəbbətimdir, 
Onsuz yaşamaqsa mənə çətindir. 
 
Onu görmərəmsə ana, ölərəm, 
Onsuz yaşamağı, ölüm bilərəm. 
 
Ana dinlədikcə onun sözünü, 
Heyrət bürüyürdü onun gözünü. 
 
Qızına baxırdı o məlul-məlul, 
Sanki diz çökərək olmuşdu bir qul. 
 
Bilmirdi qızına daha nə desin, 
Əzabla boğurdu içində səsin: 
 
– Qızım, qoy düşünüm, özümə gəlim, 
Qınağı olarıq bilsələr, elin... 
 
Bu necə sevgidir.... bu necə yazı? 
Bir bəla gəlmişdir bizə ən azı. 
 
Yaş onun gözündən sel kimi axdı, 
Ana dözməyərək otaqdan çıxdı. 
 

*** 
Bilirdi ki, ana gücü də çatmaz, 
Qərənfil bu fikri başından atmaz. 
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Əgər o düşərsə bir gün yatağa, 
Bir söz çıxmamalı, artıq qırağa. 
 
Başqa yolu yoxdu, ana neyləsin... 
Qərara gəldi ki, şaha söyləsin. 
 
Artıq bu acıya son qoymaq lazım, 
Əlimdən gedəcək yoxsa ki qızım. 
 
Bu hisslə gələrək şahın yanına, 
Əvvəl and verərək haqq divanına. 
 
Gözündən yaş töküb o yana-yana 
Söylədi qızının dərdini ana. 
 
Odur bu dünyada ən ülvü arzum, 
Onsuz qara gəlsin baharım, yazım. 
 
Nə edək bu sirri el aləm bilər 
Qəlbində qınayıb bu dərdə gülər. 
 
Atasan, bilirsən, halım yamandır 
Ölüm yatağında qızın amandır. 
 
Bunu eşidincə ata sarsıldı... 
Onun şah qüruru sanki qırıldı. 
 
Susdu, nə söyləsin bilə bilmədi. 
İçində acısın ata dinlədi. 
 
Çarəsi yox idi, yeganə qızı, 
Onun həyatının baharı, yazı. 
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Yataqda saralıb indi solurdu, 
Atanın ürəyi dərdlə dolurdu. 
 
Artıq o qərara alaraq bir gün, 
Vəziri çağırdı pərişan, küskün. 
 
Söylədi – Ey vəzir bilmirəm nədən, 
Sanki ruhum uçmuş sustalmış bədən 
 
Könlüm sanki olub yalqız, naəlac, 
Fikirləş bu dərdə tap sən bir əlac. 
 
Ürəyim şer istər, ruhuma axsın, 
Bu üzüntü acı qəlbimdən çıxsın. 
 
Şairi dəvət et, bu gün saraya, 
Bəlkə söz söyləyə, qanım qaynaya. 
 
Qoy şeir söyləsin, bizi şad etsin, 
Qüssədən könlümü  o azad etsin. 
 

*** 
Qəmə bürünmüşdü sanki təbiət, 
Hüzün içindəydi təxti-səltənət. 
 
Qərənfil özünə gəlmirdi bir an, 
Onun könül bağı olmuşdu viran. 
 
Gündüzlər inləyir, gecə yatmırdı, 
Təbiblər dərdinə dərman tapmırdı. 
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Ata da, ana da çəkirdi acı, 
Allahda görürdü yalnız əlacı. 
 

*** 
İndisə söyləyim sizə nələrdən, 
Şairin saraya gəldiyi yerdən. 
 
Bülbüllər oxuyur, güllər açırdı, 
Quşlar cəh-cəh vurub qanad açırdı. 
 
Hər kəs ömür sürər burada xoşbəxt, 
Onların qisməti sevgi səadət. 
 
Fəqət bu obada bir ev də vardı, 
Bir ana bu evdə çox ahuzardı. 
 
Oğlunun qəminə dözmürdü ana, 
Sanki səs salmışdı bütün  cahana. 
 
Hər kəs bu anadan hey danışardı. 
Səbri tükənərdi, fikri çaşardı. 
 

*** 
O gün kü vəzir də məqama yetdi, 
Canından yorğunluq bir daha itdi. 
 
Şairlə görüşmək istəyən anda, 
Nə baş verdiyini anladı, onda... 
 
Onun gözlərində qəm nəhayətsiz... 
Yataqdan qalxaraq şair taqətsiz. 
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Vəzirin üzünə kədərlə baxdı, 
Gözündən yaşları sel kimi axdı. 
 
Söylədi – Qətlimə vermişəm fərman, 
Şahın hüzuruna getdiyim andan. 
 
O gülün eşqindən bil ki xəstəyəm, 
Get de ki, ölürəm...mən can üstdəyəm. 
 
Ona qovuşmaqdır mənim niyyətim, 
Qərənfil olacaq son vəsiyyətim. 
 

*** 
Vəzir yerindəcə donub qalmışdı, 
Sanki qəlbi bir anda, dayanmışdı. 
 
Peşiman döndü o, həmən saraya, 
Yenə də mat qaldı bir hay-haraya. 
 
Qərənfilim deyən fəryad səsləri, 
Pərişan edirdi yetən kəsləri. 
 
Ana balam deyə saçın yolurdu, 
Bu ahdan bağçada güllər solurdu. 
 

*** 
Şahın hüzuruna elə ki yetdi, 
Vəzir gördüyünü belə ərz etdi... 
 
Elə ki məqsəddən olarkən agah, 
– Qismətdir yazıbdır o qadir Allah. 
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Onlar bir-birini sevirlər, ey şah, 
Xoşbəxtlik gətirməz ayırsaz vallah. 
 
Bu eşqin yolunda olmalıyıq qul, 
Tanrının sirriymiş yalnız bu üsul. 
 
Şair də sevirmiş sənin qızını, 
Qışa döndəribdir o da yazını. 
 
Təki Qərənfilin əhdinə çatsın, 
Başından dərdini çıxarıb atsın. 
 
Sanki şah köksündən paralanmışdı, 
Övlad acısıyla yaralanmışdı. 
 
Bir acı içində susub, dinməyib, 
Sonadək vəziri yenə dinləyib. 
 
Duruluq çiləndi sanki üzünə, 
Bir işıq bəxş oldu sanki gözünə. 
 
Vəzir də duymuşdu onun halını, 
Daha davam etməyərək dalını. 
 
Dedi: – Elə bu gün tədarük görək, 
Bu işi tez başa yetirək gərək. 
 

*** 
Daha söz deməyə lüzum yox idi, 
Qərənfili sevənlərsə çox idi... 
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Şah çox müdrik idi, həm də ağıllı, 
Dili kəlam dolu, sözü nağıllı. 
 
Vəzirin sözünü qəribsətmədi, 
Bu sirr də, beləcə sona yetmədi. 
 
Gənclərə çatanda bu şad xəbərlər, 
Sanki nur saçırdı göylər və yerlər. 
 
Elə ki vaxt ötdü yetişdi o an, 
Quruldu təxti-tac yenidən divan. 
 
Gənclər görüşdülər verib baş-başa, 
Nur tək büründülər onlar qumaşa. 
 
Bu xəbər yayıldı bütün ölkəyə, 
Hamı bu şadlığa sevinsin deyə. 
 
Artıq vaxt yetişdi, məclis quruldu, 
Sözlər rövnəqləndi, keflər duruldu. 
 
Şairlə Qərənfil qovuşduğu gün, 
Hər kəsin evində oldu toy-düyün. 
 
Hamıya pay düşdü bu səadətdən, 
Hər kəsə pay düşdü bu məhəbbətdən. 
 
Bəli, toy qurtardı, yetişdi başa, 
Arzunuz dəyməsin heç zaman daşa. 
 
Analar xoşbəxtdi övlad eşqiylə, 
Onlar yaşayırdı belə sevgiylə. 
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Bağçada çiçəklər, ətir saçırdı, 
Quşlar havalanıb qanad açırdı. 
 
Qırx gecə, qırx gündüz toy edilirdi, 
Tonqallar qalayıb el şənlənirdi. 
 
Elə ki gəzinti məqamı gəldi, 
Gənclər qurşaq tutub meydana girdi. 
 
Ətrafı bürüdü “cəngi”nin səsi, 
İgid pəhləvanın səsi, nərəsi. 
 
Elə ki ox atıb öyünən zaman, 
Göy üzün alırdı çiskinli duman. 
 
At çapıb bəy-gəlin ötüşürdülər, 
Əl-ələ tutaraq gülüşürdülər. 
 
Bu zaman səadət tükəndi heyhat... 
Sanki viran oldu bütün kainat. 
 
Şairin köksünə sancıldı bir ox, 
Qərənfil deyərək inildədi... oxxx. 
 
Atdan yıxılaraq köksünü tutdu, 
Dünyanı bir anlıq igid unutdu. 
 
Doldu gözlərində bütün kainat, 
Qərənfil kəlməsi dilində...heyhat... 
 
Qərənfil gələrək bu an dəhşətə, 
Köksündə toqquşan bu qiyamətə. 
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Allahım....deyərək o nalə çəkdi, 
Gözündən yaşları sel kimi tökdü. 
 
Şair sevdiyinə son kərə baxdı, 
Buludlar hönkürdü, ildırım çaxdı. 
 
Söylədi – Qərənfil.... sevirəm səni... 
Ağlama sevgilim, sən dinlə məni. 
 
Qolunda can vermək bir səadətmiş, 
Bəlkə kama yetən bu məhəbbətmiş. 
 

*** 
Onun qan içində köksü yanırdı, 
O gəncin qanına qız boyanırdı. 
 
Şairin gözündə sönürdü həyat, 
Qərənfil...deyərək, susurdu heyhat. 
 
Qərənfil yaşadı bu müsibəti... 
Onun daşa dəydi saf məhəbbəti... 
 
Artıq o bir azdan gəlib özünə, 
Tamaşa eylədi özü-özünə. 
 
- Sevgiyə can vermək...bu səadətdir, 
Məni yaşadan da bu məhəbbətdir. 
 
Gəncin ürəyindən çıxarıb oxu, 
Bir an inildədi söylədi – axı.  
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Ruhumun mənası, sevgilim, şahım, 
Sənsiz qara gəlsin bir xoş sabahım. 
 
Sonra ah çəkərək köksündən vurdu, 
Beləcə toyunun yasını qurdu. 
 

*** 
Onların qisməti döndü bir külə, 
Oğlan daşa döndü, qızsa bir gülə. 
 
O gündən qəmlidir bil ki Qərənfil, 
Eşqindən ləçəyi olubdu dil-dil. 
 
Başını qoyaraq o yarasına, 
Qara qismət oldu gənc sevdasına. 
 
Al qana bulaşdı onun ləçəyi, 
Kövrəldir o kədər həmin çiçəyi. 
 
Eşqdən yaralıdır, dünyadan küskün, 
Kamına yetmədi Qərənfil bir gün. 
 
Nakam eşq rəmzidir, solub saralır, 
Məzarlar üstündə yuxuya dalır. 
 

*** 
Mən də bu eşq ilə tanıdım onu, 
Bu eşqin onsuz da qəmlidir sonu. 
 
Qərənfil gülünün donaraq qanı, 
Göylərə ucalır, eşqin məqamı...    
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BƏNÖVŞƏ 
 

Söz kü düşdü Tale yazan qismətdən, 
İndi nəql eyləyim bir hekayətdən. 
 
Hər kəsin bir cürə dərdi möhnəti, 
Çəkirdi insanlar qəm səfaləti. 
 
Bəli, söz açıram bir yaralıdan, 
Bənövşə adında bir zavallıdan. 
 
Bənövşə dediyin sanki bir mələk, 
Onun taleyidir....qar, boran, külək. 
 
Kasıb bir qocanın yeganə qızı, 
Çörək pulu qazanırdı ən azı. 
 
Anası dünyadan köçən zamandan, 
Bənövşə doymuşdu sanki canından. 
 
Çox ağır keçirdi onların günü, 
O bəxtsiz sürürdü belə ömrünü... 
 
Onların həyatı həyat deyildi... 
Nə isə...  qapısı bir gün döyüldü...      
 
Bənövşə ehmalca qapını açdı, 
Onun bəyaz rəngi bir az da qaçdı. 
 
Qapıda dayanan zərli-zibalı, 
Uzun çəkmə geymiş qalın əbalı. 
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Bir bəy dayanmışdı  onun önündə, 
Qırmanc oynadırdı o sağ əlində. 
 
O, başdan-ayağa qızı süzərək, 
Qaşlarını dartıb dodaq büzərək, 
 
Bir az fikrə getdi, qəlyan sümürdü, 
Sonra bir ədyala  əmrini verdi: 
 
– Qızcığaz, mənimlə sən gedəcəksən, 
Qulluqçuluq edib iş görəcəksən! 
 
Hər zaman tox olar sənin də qarnın, 
Həm atan şad olar, həm səbəbkarın. 
 
Sən əgər eləsən xanıma qulluq, 
Sizin süfrənizdə olacaq bolluq. 
 
Di durma, get söylə atana, tez ol, 
Düşməyin pis fikrə, sən də razı ol. 
 

*** 
Bunu eşidincə məsum Bənövşə, 
Bir anda düşdü o, qorxu, təşvişə. 
 
Söylədi  - Bilirsiz atam qocalmış, 
Ömür yarpaqları  solub - saralmış. 
 
Mənsiz qala bilməz axı o tənha, 
Ümidi də qalmaz onun sabaha. 
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İzin ver mən atamı da götürüm, 
 O, qoca kişidir bir əl yetirim. 
 
O da bir iş görər eyləyər qulluq, 
Təki siz verəsiz bizə halallıq. 
 
Bəy nəzər yetirib qıza bir müddət, 
Üzündən yağırdı sanki kin, nifrət: 
 
- Ay qız, qurtarsana boş-boş söhbəti, 
Atanla vidalaş dur gedək, qəti! 
 
Bənövşə qalaraq imkansız, naçar, 
O yeni bir dərdə olaraq düçar. 
 
Gələrək söylədi o yana-yana, 
Gəlmişəm atacan inan ki cana. 
 
İndi zalım bəyə axı nə deyim, 
Sən söylə, atacan, indi neyləyim?... 
 
Rəzalət hər yerdə hökm sürürdü, 
Qocasa bunları bilir, görürdü. 
 
Söylədi: -Getməkmi? Bu da qismətdir, 
Orda qalmağınsa, bu müsibətdir. 
 
Ata əllərini  göylərə açdı,                                                  
Onun bəyaz rəngi bir az da qaçdı.     
                                                                                                                 
Bilmədi qızına axı nə desin,                                              
O, qəhər içində boğurdu səsin. 
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Bənövşə yox sözün desəydi bəyə, 
Bir lərzə salardı o, yerə-göyə. 
 
Onun bir kəlməsi iki olmazdı, 
Kim olsa dünyada o yaşamazdı. 
 
Artıq qoca bir qərara gələrək, 
Qızını oxşadı gülümsəyərək. 
 
Dedi: - Əziz balam, bir əlac yoxdur, 
Görürsən, onsuz da dərdimiz çoxdur. 
 
Söylədi: – Can, balam, oldun-olmadın, 
Günün qara oldu, xoşbəxt olmadın. 
 
Səni də pis günə saldı kasıblıq, 
Körpəykən qəlbini aldı qocalıq. 
 
Əziz balam, eşit nəsihətimi... 
Çox çəkmisən mənim əziyyətimi. 
 
Artıq qocalmışam, yaş yetirmişəm, 
Yaxşı-pis gün nədir onu görmüşəm. 
 
Balam mənim bax indi sən sözümə, 
Bəlkə tale güldü sənin üzünə. 
 
Bu komaya gəlir sanki məlamət, 
Çıxsan burdan tapar səni səadət. 
 
Qızım, bil ki mən sənsiz də qalaram, 
Əgər xoş gün görsən, rahat olaram. 
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Təki sənin üçün xoş olsun qızım, 
Budur mənim inan ən böyük arzum. 
 
Onlarda olsa da bil ixtiyarın, 
Yeyib dolanarsan, sən də bir qarın. 
 
Get qızım, qoy yolun uğurlu olsun, 
Nə gözün ağlasın, nədə ki dolsun. 
 
Həyat çox çətindir, buna alış sən, 
Yalnız özün üçün qızım çalış sən. 
 
Qoca xeyir-dua verdikcə verdi, 
Lakin ürəyində artırdı dərdi. 
 
Bəli, ata-bala söhbətləşdilər... 
Ağlayıb dərdləşib, çox bölüşdülər. 
 
Çöldən bəyin səsi gələndə bu an, 
Onlar ayıldılar sanki xəyaldan. 
 
Ata-övlad qol boyun sarmaşaraq, 
Ayrıldı beləcə vidalaşaraq. 
 

*** 
O gün kü yetişdi onlar saraya, 
Ağ günü bələndi sanki qaraya. 
 
Bənövşə yaşadı saray həyatı, 
Bəydən aslı oldu müqəddəratı. 
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O gündən başladı zavallı işə, 
O peşman olmuşdu bura gəlişə. 
 
Nə söz danışardı, nə söz sorardı, 
O öz qismətinə boyun burardı. 
 
Ağır gün görmüşdü körpə yaşından, 
Su daşıyar obanın o başından. 
 
Zərif əlləriylə odun yarardı, 
Onun ürəyini qüssə sarardı. 
 
Bir qarın çörəyə edərdi qulluq, 
Bəy yenə vermirdi ona rahatlıq. 
 
Bəy hiyləgər, həm də ki zalım idi, 
Bənövşəni döyür, hey incidirdi. 
 
Yemək verərdi o, hətta yarımçıq, 
Qaldığı yer isə  uçuq alaçıq. 
 
Qızcığaz sübh tezdən hər gün durardı, 
Zəhmətlə o günü başa vurardı. 
 
Mal-qaraya yem verərdi Bənövşə, 
Artıq öyrəşmişdi belə vərdişə. 
 
Belə keçirirdi qızcığaz həyat, 
Ötən günləri isə əlçatmaz heyhat. 
 
Fəqət, dözməyirdi daha Bənövşə, 
Gəzirdi özünə sakit bir guşə. 
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İstərdi ağlayıb qəlbin boşaltsın, 
Dərdinin qoynunda bir azca yatsın. 
 
Yuxuda görmüşdü o atasını, 
Dinləmişdi ananın laylasını. 
 
Bir gün dözməyərək o ayrılığa, 
Dil olub dilləndi dedi: -Ay ağa. 
 
İzin ver bir gedim atamı görüm, 
Çoxdandır heç yoxdur ondan xəbərim. 
 
Onun bir kəsi yox məndən savayı, 
Görüm necə açır gələn sabahı. 
 
Öz zəhmət haqqımdan aparım ona, 
Gəl qıyma, sinəmdə ürəyim yana. 
 
Bənövşə səntidi, bir an duruxdu, 
Bu zaman bəy ona qəzəblə baxdı. 
 
Bənövşəni söyüb təhqir edərək, 
Saçından yapışıb sürütləyərək. 
 
- Bu sözü eşitsəm bir də dilindən, 
Qurtara bilməzsən bil ki əlimdən..! 
 
Evin bil buradır, sən qulluqçusan, 
Sən mənim sözümü yerə salırsan?! 
 
Səni al qanına qəltan edərəm, 
Ətini itlərə mən yedirərəm! 
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Bənövşə bilmirdi daha nə desin... 
İçində boğaraq hıçqırıq səsin. 
 
Evin xanımısa seyr eləyərək, 
Qımışıb laqeyd gülümsəyərək. 
 
Kənardan onlara baxıb susurdu, 
Ərinə naz satıb qulaq asırdı. 
 
Ömrün belə sürdü Bənövşə yenə, 
O, qara gününə gərərək sinə. 
 
Günlər bir-birini əvəz edirdi, 
Bənövşəni bu dərd hey incidirdi. 
 
O, xoş sabahından əlin üzmüşdü, 
Belə yaşamaqdan daha bezmişdi. 
 
Bir günsə Bənövşə qərara gəldi, 
Doyunca ağlayıb yaşını sildi. 
 
Bənövşə baş alıb qaçdı saraydan, 
Bir gün kömək oldu ona Yaradan. 
 
Evlərinə çatıb yetişən zaman, 
Göy üzün alırdı çiskin, çən-duman. 
 
Duz kimi yalayıb o daş divarı, 
Tez qalxdı həyətdən evə-yuxarı. 
 
O, daxmaya girib qapını açdı, 
Otaq cana gəlib sanki dil açdı. 
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Bənövşə: -Atacan, - deyə çağırdı, 
Onun dərdi dağlar qədər ağırdı... 
 
Atasın yataqda görməyib bir an, 
Ürəyi uçurdu sanki canından, 
 
– Görəsən haraya gedibdir atam? 
İlahi...çox şükür, indi rahatam. 
 
Bir daha geriyə dönməyəcəyəm, 
Heç kimə başımı əyməyəcəyəm! 
 
Bir başqa iş tapıb pul qazanaram, 
Onlara zəhmətim qoy olsun haram. 
 
Bənövşə bir anlıq xəyala daldı, 
Birdən ürəyini həyəcan aldı. 
 
Bəs atam hardadır, görən nə olmuş, 
Ev sanki ruhsuzdu, çiçəklər solmuş. 
 
Görən nələr gəlmiş onun başına, 
Ah, necə yaşamış o tək başına. 
 
Qəlbini yandırıb acı hıçqırıq, 
Diz çöküb sızladı o qırıq-qırıq. 
 
Bir azdan Bənövşə həyətə çıxdı, 
Ürkək nəzərlərlə hər yerə baxdı. 
 
– Axı görən nələr-nələr olmuşdur? 
Ağaclar saralıb güllər solmuşdur? 
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Qonşular bilincə onun gəlişin, 
Unutdurmaq üçün acı keçmişin, 
 
Yığılıb bir anda onun başına, 
Nələr gəlmiş atasının başına. 
 
Danışdılar Bənövşəyə birbə-bir. 
Onlar deyib ağladılar yerbə-yer. 
 
Qoca dözmə
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Daha dözməyərək dağlara qaçdı, 
Üz tutub  əllərin göylərə açdı. 
 
Elə ki məzara gəlib yetişdi, 
Bütün əzablar sanki ötüşdü. 
 
Ata-ana deyib hey sızıldadı, 
Yerlər də, göylər də qara bağladı. 
 
Köksünə sıxaraq ata məzarın, 
Belə eləyirdi o duaların... 
 
Allahım ...lütf eyə, səbrimi göndər,    
Məni boynu buruq bir gülə döndər. 
 
Ömürlük ömrümü burda yaşayım, 
Atamı, anamı deyim oxşayım... 
 
Onun duaları qəbul olurdu...   
O məsum bənizi gül tək solurdu. 
 
Tale ələyirdi göylərdən qarın, 
Tufanlar alırdı onun baharın. 
 
Bu anda  dağ-daş da gələrək dilə, 
Bənövşə ah çəkib döndü bir gülə... 
 
Onun gənc ömrünü  tufanlar aldı,                                     
Nakam çiçək adlı xatirə qaldı. 
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*** 
O gündən yarandı bil ki bənövşə, 
Onun həmdəmidir yalqız bir guşə. 
 
Erkən açır, fəqət vaxtsız da solur, 
Göylər bu ah ilə boşalıb dolur... 
 
O gündən dərdlidir tənha Bənövşə, 
Boynu buruq durur baxır həmişə. 
 
Tənhalıq əzəldən qisməti oldu... 
Bütün ürəklərin kədəri oldu. 
 
Budu Bənövşənin qara qisməti, 
Burda bitirirəm bu hekayəti... 
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LALƏ 
 

Dostlar, söylədiyim qəmli hekayət, 
Olmayıb nə nağıl, nə də rəvayət. 
 
Xoşbəxt yaşayırmış oğuz elləri, 
Firavan həyatı gözəl günləri. 
 
Yaşayıb çox xoşbəxt ömür sürərmiş, 
Dünyanın varlığın haqda görərmiş. 
 
Yadlara dost olmuş, zalım olmamış, 
Kömək istəyəni darda qoymamış. 
 
Əsl cəngavərlər əsilli imiş, 
İgid oğullarmış, ərənləri imiş. 
 
Ad-san qazanmışdı onlar hər yanda, 
Adları məşhurmuş Rumda, İranda. 
 
Teymurləng xaqanlar xaqanı imiş, 
Ölkələr xaqana ərmağanıymış. 
 
Gün batandan günəş doğana qədər, 
Dünyanı fəth etmiş o cəngavərlər. 
 
Nəcib yaranmışdı o türk milləti, 
Tanrı bəxş etmişdi bu səadəti. 
 
İgidlər məskəni olmuşdu bu yer, 
Dədəm Qorqud adı olmuşdu bu sirr. 
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Qoymamış yurdunu o darda qalsın,  
Qoymazdı qisası sabaha qalsın. 
 
Şairlər diyarı olmuşdu bu yer, 
Müqəddəs kəlamlı, sözləri şeir... 
 
Xanımlar xanımı Xurşudbanunu, 
Hər kəs söyləyirdi, elin vurğunu. 
 
Fəda eyləsə də ruhun Nəsimi, 
Onu yad edirdi bahar nəsimi. 
 
Kafərlər soysa da onun dərisin, 
Ənəlhəqq söylədi  yüksəltdi səsin. 
 
Əşarı gəzirdi dildə-ağızda, 
Belə bir söz ki  var dildə-ağızda. 
 
Dahilər vətəni olmuş əzəldən, 
Füzuli yüksəlmiş axı bu dilnən. 
 
Sevənlər önündə onun baş əyir, 
Onun qəzəlləri ömrü bəzəyir. 
 
Nizami hikməti gəzmiş cahanı, 
Onun bərabəri söyləyin hanı?.. 
 
Mirzə Ələkbərim, ölməz Sabirim, 
-Xalqı ayıldırdı kəskin sözlərin. 
 
Seyid Əzim Şirvani sözün sərrafı, 
Qəzəllə  vəsf edər ,uca   Allahı. 
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Mikayıl Müşfiqin ölməz sözləri, 
Qırırdı tikanlı mis məftilləri. 
 
Xalqa oyan dedi Cəfər Cabbarlı, 
Oldu gücsüzlərin o havadarı. 
 
Çadrasını atdı türk gözəlləri, 
Ucaltdı göylərə o Sevilləri. 
 
Məmmədəmin Rəsulzadə qeyrəti, 
Dərk etdirdi əbədi hürriyyəti. 
 
O bir qəhrəmanlıq salnaməsidir! 
Azadlıq sözünün haqq cümləsidir. 
 
Mustafa Atatürk o haqqın yolu, 
Oldu qurtuluşun müqəddəs qolu! 
 
İndi söz açaraq mən mətləbimdən, 
Görün söyləyirəm bu doğma eldən. 
 
Topladım dağlardan ətirli güllər, 
Kamına yetişsin bütün könüllər. 
 
Daha nələr varmış, nələr yoxuymuş, 
Türkün sevgisi tək dərdi çoxuymuş. 
 
Ucaboy, alagöz özü mehriban, 
Kamil xəlq etmişdi onu yaradan. 
 
Onun məhəbbəti dəryadan dərin, 
O gözəli idi ən gözəllərin. 
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Baxışı həyalı, teli şəlalə, 
O türk gözəliydi, adısa Lalə... 
 
Həyatından çox sevirdi bir gənci, 
Yerə-göyə sığmayırdı sevinci. 
 
Onlar əhdi-peyman bağlayan zaman, 
Sardı yer üzünü sonsuz həyəcan. 
 
Elan olunmamış müharibəni, 
Dedilər başladı xain erməni. 
 
Millətimin duzun-çörəyin yemiş, 
Bu torpaq bizimdir deyə söyləmiş. 
 
Xəyanət-rəzalət baş verən zaman, 
Göydən yağış deyil yağırdı al qan. 
 
Buludlar çaxnaşıb yenə dolurdu, 
Tapdaqlar altında güllər solurdu. 
 
Arxadan vuranda o xain əllər, 
Yandı neçə-neçə sevən könüllər. 
 
Xocalı, Zəngilan, Şuşa, Qarabağ, 
Talandı yurdumuz söndü çox ocaq. 
 
Kəlbəcər, Füzuli, Ağdam və Laçın, 
Hansını söyləyim, necə söz açım?... 
 
Rəzalət içində inləyirdi xalq, 
Yetmiş il möhnəti, hüquqlar yasaq. 
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Fəqət amansızlı
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Daha ayrılığa dözməyib Lalə, 
Döyüşə yollandı vətən eşqiylə. 
 
Döyüş meydanına gələrək Lalə, 
Qol-boyun sarıldı sevgilisiylə. 
 
Vətən torpağına əl basıb onlar, 
Əhd edib içdilər müqəddəs andlar. 
 
Bu vətən yolunda çırpınır ürək, 
Geri dönəcəyik qalib gələrək! 
 
Fəqət, müharibə hökm sürürdü... 
İblis insanlara baxıb gülürdü. 
 

 
*** 

Güllələr havada ötüşürdülər, 
Oğullar düşmənlə döyüşürdülər. 
 
Birdən snayperdən açılan qəlpə, 
Yetirdi bir anda əsgəri qətlə... 
 
İgid inildəyib yıxıldı yerə, 
Göylər yerə dəydi, yerlərsə göyə. 
 
Lalə tez yetişib onun yanına, 
Gördü boyanıbdır igid qanına. 
 
Yaralı quş kimi çırpındı Lalə, 
Ah çəkdi, dağları çapırdı nalə... 
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Lalə sevgilisin köksünə sıxdı, 
Dağlar dilə gəldi həsrətlə baxdı. 
 
-Sevirəm əzizim...sevirəm səni... 
- Əlvida sevgilim... bağışla məni. 
 
Lalə sevgilisin öpüb ağladı, 
Buludlar hönkürdü, göylər ağladı. 
 
Can verdi igidi qolları üstə, 
İgid, Lalə, dedi, axır nəfəsdə. 
 
Nə yerə, nə göyə sığmırdı Lalə, 
Belə vidalaşıb  sevgilisiylə, 
 
Ayağa qalxaraq o qəzəb ilə, 
Döyüşə atıldı  bir nifrət ilə. 
 
Lalə vuruşaraq qisasın aldı, 
Mənfur ermənini yerlərə saldı. 
 
Düşmənin tankını vuraraq Lalə, 
Özü də yanaraq döndü bir külə. 
 
Boyandı o gündən Lalələr qana... 
Amandır əl vurub qıymayın ona. 
 
Əl vursaz al qanı hopar əlinə, 
O müqəddəs bir rəmzidir elimə. 
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*** 
Lalələrin qana dönmüş məhəbbətin,    
Şahidiyik , bu dəhşətli müsibətin...   
 
Diz çökərək o qanlı torpaqdan öpün, 
Unutmayın Lalələrin müsibətin. 
 
Unutqanlıq bağışlanmaz cinayətdir, 
Bizi yaşadansa ülvi məhəbbətdir. 

 
*** 

Alınacaq torpaqlarım 
Namərdlərin caynağından. 
Bu səs gəlir Babəkimin, 
Koroğlunun oylağından. 

 
Zaman-zaman unutqanlıq 
Bizim üçün zəlalətdir. 
Bu necə hiss, necə əzab, 
Bağışlanmaz xəyanətdir. 
 
Bu torpağın hər qarışı, 
Canımızdır, qanımızdır. 
Haqqı tələb etmək deyil 
Almaq istiqlalımızdır! 

 
Zaman-zaman soyulmuşuq dərimizdən, 
Zaman-zaman sürgün düşdük elimizdən. 
Zaman-zaman asılmışıq dilimizdən, 
Zaman-zaman dirilmişik külümüzdən. 
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Bəs deyilmi axan qanlar? 
Gördüyümüz tirianlar. 
Çörəyi dizinin üstə 
Stalinlər, Mikoyanlar. 
 
Sona yetmir acılarım... 
Sona yetmir nalələrim, 
Gəlin duvağına həsrət 
Köksü qanlı Lalələrim. 

 
Vətənimə göz diksə də namərd, yağı, 
Dilimdə söz nalə deyil, nə də ağı. 
 

Bizim oldu bu müsibət, 
Bizimkidir bu qiyamət, 
Bu soyqırım və zəlalət. 

*** 
Biz çox gördük can dedikcə qəbahəti, 
Unutmayın, xalqımıza olunan bu xəyanəti. 
 
Türk elinin soyqırımın, müsibətin... 
Lalələrin külə dönmüş məhəbbətin. 
 
Lalələrin ürəyimdə donur qanı, 
Söylədim ki,dostum ,düşmənini tanı. 
                                                                                                
Siz alınız Lalələrin qisasını, 
Eşitməyək biz ah nalə sədasını. 
                                                                                               
Suvardıqca göz yaşımız Lalələri ,                                          
Eşidəcək qulağımız nalələri.     



Lətifə Nuran 

40 40

Yetər!- deyib bu gün zəfər çalmalıyıq!                                  
Torpağımı düşmənlərdən  bu gün geri almalıyıq! 
  
Bax o günü doğulacaq Lalələrim,                                          
Bəzəyəcək vətənimin gül ətirli düzənlərin. 
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NƏRGİZ 
 

Bu sirrə vaqifmi görən kainat? 
Əbədi yaşarmı yaranmış həyat. 
 

Mən də bu hiss ilə xəyala daldım, 
Bu sirrin önündə bu fikrə dalım. 
 

Xəyalım göylərdə azmış bir dəniz, 
Gözümün önündə gözəl, ay bəniz. 
 

Dayanmış önümdə bir sual kimi, 
Kimi xoşbəxt etmiş bu vüsal....kimi? 
 

Tufanlar qopurdu sanki dənizdən, 
Sizə söz açıram qəmli Nərgizdən. 

 
*** 

Nərgizin atası padişah idi, 
Dövrünün tanınmış şahənşahıydı. 
 

Ona düşmən idi doğma qardaşı, 
Nə dostu var idi nə də sirdaşı. 
 

Hökmüran, həm də ki zalım idi şah. 
Neçə ölkələri etmiş virangah. 
 

Ona xilaf çıxan qətlə yetərdi, 
Onun zülmü ölümdən də betərdi. 
 

Fəqət taleyinsə işi qarışıq, 
Qismətə yazılan yazı dolaşıq. 
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Nərgizi sevirdi əmisi oğlu, 
Onun düşüncəsi, kamalı ağlı. 
 
Hər kəsi heyrətdə qoyurdu gerçək, 
Nərgiz də sevmişdi oğlanı görçək. 
 
Lakin atasının fikri niyyəti, 
Kibr, riya idi bütün xisləti. 
 
Xalq bunu bilirdi, onun əməli, 
Zəlil eyləmişdi sanki bir eli. 
 
Ata anasının qatili olmuş, 
Onun qəzəbindən çiçəklər solmuş. 
 
O sahib çıxaraq taxt-taca erkən, 
Beləcə almışdı ağıllı görkəm. 
 
Sürgün etdirərək o qardaşını, 
Torbayla daşıtdırmışdı daşını. 
 
Bəli belə zalım idi padişah... 
Millətə yox idi sanki bir pənah. 
 
Ona insan adı heç yaraşmırdı, 
Nərgizsə bununla heç barışmırdı. 
 
Kədərli nəğmələr oxuyardı o, 
Solğun çiçəklər qoxlayardı o. 
 
Gəzərdi tək-tənha küskün, gileyli, 
Yalnız tənhalığa olurdu meyli. 
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Züm-zümə edərdi hər axşam çağı, 
Onun züm-züməsi sanki bir ağı. 
 
Həsrətlə yollara boylanardı o, 
Eşqin həsrətiylə hey yanardı o. 
 
Əmisi oğlunu o gözləyirdi, 
Xəyalən sevərək əzizləyirdi. 

 
*** 

İndisə söyləyim əzəl başından, 
Necə ayrı düşmüş qardaş qardaşdan. 
 
Qərara gələrək o gündən qəti, 
Qəbul eyləmişdi bu müsibəti. 
 
Didərgin olduğu elə o gündən, 
Belə əl çəkmişdi o da vətəndən. 
 
Qəriblik olmuşdu onun sirdaşı, 
Dağ-daşlar olmuşdu onun qardaşı. 
 
Onun bir balaca koması vardı, 
Orda oğlu ilə rahat yaşardı. 
 
O gündən etdikcə söhbəti ata, 
Atasından qalan o təxti-taca. 
 
Necə sahib çıxmış xain qardaşı, 
Necə məhv etmişdi dostu yoldaşı. 
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Oğluna həyatın nəql eyləyərək, 
Uşaq tək olmuşdu o qoca kövrək. 
 
Hey qulaq asdıqca o atasına. 
Oğlu qərq olurdu qəm dəryasına. 
 
Ata bir istəyi hey  söyləyirdi, 
Diz çöküb Allahdan o diləyirdi. 
 
Ey böyük yaradan, oğlumu şad et, 
Məzlum bir atanı bir kərə yad et. 
 
Şahinin bir başqa dünyası vardı, 
O burda Nərgizlə xoşbəxt yaşardı. 
 
Bəs necə qovuşsun o Nərgizinə? 
Qərq olurdu Şahin qəm dənizinə... 
 
Gözləyərdi hər an Şahini Nərgiz, 
O dünya gözəli, dərdli ay bəniz. 
 
Onun xəyalıyla yaşayırdı o, 
Dərdin ürəyində oxşayırdı o. 
 
Onun kövrək, həssas ürəyi vardı, 
Şahinsiz başına bu dünya dardı. 
 

*** 
İndi də söyləyim Şahindən sizə, 
Necə həsrət idi o aybənizə. 
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Bir günü gələrək axır qərara, 
Əgər xilaf çıxsam əhdə-ilqara, 
 
Mənə yaşamağım qoy haram olsun, 
Müsibət qismətim, dərd çaram olsun. 
 
Fikrini söyləyib o atasına, 
Qarşı çıxmasın  onun sevdasına. 
 
Söylədi: - Ey ata, eşit, agah ol, 
Qarşında hər zaman olacağam qul. 
 
Tanrı yazmışdısa bu müsibəti, 
Məni də ram edib eşq məhəbbəti. 
 
Canım atam, siz olsanız da düşmən, 
Əmimin qızına vurulmuşam mən. 
 
Çoxunun bu sirdən xəbəri vardır, 
Nərgizsiz bu dünya başıma dardır. 
 
Bir söz eşitmişəm bu gün atacan, 
Nərgizə gəlibdir yad eldən nişan. 
 
Dayana bilmərəm gedirəm ora, 
Mən son qoyacağam bu intizara. 
 
Gedirəm, yoluma sən uğur dilə... 
İnan qayıdaram şad xəbər ilə. 
 
Qoca bilmədi ki daha nə desin, 
Boğazı qurudu alçaltdı səsin. 
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– Getmə oğul, - dedi ağrıyar başın, 
Bu fikirdən əl çək, bir düşün-daşın... 
 
Nərgiz kimə getsə xoşbəxt olacaq, 
Bədbəxtlik ay oğul, bizə qalacaq. 
 
Gəl məni etmə sən oğul peşiman, 
Mən bunun sonunu görmürəm, inan. 
 
Tək əlacı qaldı hey  ağlamağa, 
Başladı oğluna o yalvarmağa. 
 
Şahin diz çökərək onun önündə, 
– Ata, bu müsibət qaldı dünəndə. 
 
Nərgiz də gözləyir ay ata məni, 
Allah da ayırmaz iki sevəni. 
 
Söylədi – Ey canım ürəyim ata, 
Məni bəxş etmisən şirin həyata. 
 
Nə edim, sevirəm axı Nərgizi... 
Qırmaq istəmirəm mən qəlbinizi. 
 
Canımı yolunda istə verərəm, 
Dünyanı ayağın altda sərərəm. 
 
Lakin bu yoldansa dönmək çətindir, 
Axı ata, bu da məhəbbətimdir. 
 
Daha söz deməyib oğluna qoca, 
Dedi – Ey Yaradan, ucadan-uca. 
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Oğlumu edirəm sənə əmanət, 
Ona tuş gəlməsin bu qəm, xəyanət. 
 
Oğlum – söyləyərək öpüb üzündən, 
Yenə yaş süzüldü onun gözündən. 
 
Ata-oğul vidalaşıb ayrıldı, 
Sanki sümük ətdən o an, sıyrıldı. 
 
Şahin yol alaraq o doğma elə, 
Qalib gələcəyəm -söylədi belə. 
 
İndisə söyləyim sizə Nərgizdən, 
Mavi gözlü təlatümlü dənizdən. 
 
Şah Nərgizi bir şah oğluna vermiş: 
O da gələcəkdə bir şahdır - demiş. 
 
Qəlbində dərdini boğurdu Nərgiz, 
Ona həmdəm bir neçə kəniz. 
 

*** 
Artıq tədarük görülürdü toya, 
Hamı qoşulmuşdu bu hay-haraya. 
 
Kənizlər bulaqdan qayıdan zaman, 
Onlardan birisi söylədi-Aman! 
 
Mənə tanış gəlir axı bu oğlan, 
Hə, yadıma düşdü, dayan bir dayan! 
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Şahin kənizlərə yetirib özün, 
Dedi-Yalvarıram söyləyin düzün. 
 
Nərgiz haradadır...söyləyin, bəlkə... 
Qızların içinə düşdü sək-səkə. 
 
– Şahin inad etmə, çıx get dedilər. 
Yubanma tez gəlişini şah bilər. 
 
Nərgiz də dərindən olub divanə, 
Sənsən təsəllisi onun yeganə. 
 
Artıq gecdir, daha şah onu verib,  
Sabah toy günüdür, qərarın verib. 
 
Yazığın gəlmirmi özünə sənin. 
Əminiz kəsilib sizlərə qənim. 
 
Daha burda durma əbəsdir inan, 
Yoxsa qan tökülər burda ay aman. 
 
Şahin ürəyindən vuruldu  bu an, 
Başına dar gəldi  o böyük cahan. 
 
Söylədi:- Getməkmi....yox-yox neyləyim?! 
Gəlişimi siz Nərgizə söyləyin!  
 
Burda olduğumu qoy özü bilsin, 
Sevirsə o məni buraya gəlsin. 
 
Kənizlər durmayıb daha getdilər, 
Bir anda quş kimi gözdən itdilər. 
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Nərgiz yataqdaydı halsız, pərişan... 
Olmuşdu ürəyi qüssədən şan-şan. 
 
Kənizlər görüşə izin alaraq, 
Həyəcan içində bir an qalaraq. 
 
Sonra qorxa-qorxa dedilər belə, 
- Qismətin deyilmiş Nərgiz səbr elə. 
 
Barış sən də artıq öz qədərinlə, 
Üz-üzə qalxmasın atan əminlə. 
 
O kədər içində gülümsəyərək, 
Gözünün yaşını Nərgiz silərək. 
 
Söylədi: – Nə demək istəyirsiniz? 
Şahini sevirəm...bilməyirsiniz? 
 
Nələr gizlədirsiz məndən kənizlər? 
Qoy qara geyinsin göylər, dənizlər. 
 
Ondan xəbər varmı, siz mənə deyin, 
Ruhumla gözlərəm onun gəlməyin. 
 
Qızlar dilə gəlib söylədi bu an: 
-Şahin buradadır aman, dur dayan! 
 
Ağlına bir fikir daha gəlməsin, 
Amandır bu sirri heç kəs bilməsin. 
 
Əgər atan bilsə onu məhv edər, 
Sevdiyinə görə insan səhv edər? 
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Onu sevirsənsə susmalısan sən, 
Bu sözə bil qulaq asmalısan sən, 
 
Qızlardan bu sözü Nərgiz eşitcək, 
Qalxdı yatağından o an sevincək. 
 
Ürəyi köksünə sığmırdı onun, 
O belə görürdü bu eşqin sonun. 
 
Hökmlə söylədi – Deyin ünvanın! 
Hər an bir hökmü  var axı zamanın. 
 
- Sizi gözləyir o indi ey xanım, 
Astadan dedilər onun ünvanın. 
 
Daha durmayaraq Nərgiz tələsdi, 
Sanki bahar gəldi, küləklər əsdi. 
 
Nərgiz bükülərək qara çadraya, 
Özünü yetirdi qoşa qayaya. 
 
Qovuşdu bir anda Şahinlə Nərgiz, 
Sevgiylə çırpındı səma  və   dəniz. 
 

*** 
İndisə söyləyim sizə haradan... 
Nərgizi saxlayan qoca qarıdan. 
 
Demə ki qulağı çalıbmış sözü, 
Hədəqədən çıxmış bir anda gözü. 
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Durmayıb bir anda söylədi şaha, 
-Ey şahım tez yetiş o virangaha. 
 
Özün gözlərinlə gör müsibəti, 
Gör necə çatmışdır onun cürəti. 
 
Hiyləgər, fitnəkar qansız kənizlər, 
Gör nələr etmişlər görməsin gözlər. 
 
Nərgizi çıxarmış onlar yolundan, 
Nə deyim qardaşının da oğlundan. 
 
Alıb aparmışdır o da Nərgizi, 
Rüsvay eyləyərək dünyada sizi. 
 
Sanki tufan qopdu qaraldı göylər, 
Cəhənnəmə döndü o anda yerlər. 
 
Bu xəbərdən qəzəblənən zalım xan, 
Əmr etdi bir anda tutulsun divan! 
 
O an göy gurladı uladı külək, 
Gənclərin yolunu bağladı fələk. 
 
Bir qoşun göndərib onun ardınca, 
- Geriyə dönmək yox onu tapınca! 
 
Sanki göy kişnədi qan oldu dəniz, 
Heyhat...tutularaq Şahinlə Nərgiz... 
 
Yolunda keçilməz qala qurdular, 
Onların qoluna qandal vurdular. 
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Sonra da gətirib qanlı saraya, 
Onları aldılar o an araya. 
 

*** 
Hikkəli hökm ilə şah taxta çıxdı, 
O bir an qəzəblə ətrafa baxdı. 
 
Əmr edib söylədi – Məhv olsun tülək! 
Murdar tikə-tikə doğransın gərək! 
 
Sonrada cəsədin görsün atası, 
Sözüm var ona da deyin çatası. 
 
Taxt taca göz dikmək bilsin ki nədir! 
Hiylənin cavabı bilsin fitnədir. 
 
Onun da cəzası edamdır ancaq! 
Dünya bir səhnədir, həyat oyuncaq. 
 
Qarşımda diz çökür bilsin xaqanlar, 
Qəzəbimin adı, quzğun canavar! 
 
Mənə qarşı çıxan məğlubdur bilin! 
Kimin sözü varsa, çəkərəm dilin! 
 
Şah ki son sözünü sona yetirdi, 
Bu işin sonunu belə bitirdi. 
 
Göylər ki o anda yerə ələndi... 
Şahinin ürəyi oxla dəlindi. 
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Onun gül bədəni min tikə oldu, 
Rüzgarlar ah çəkdi zülmət doğuldu. 
 
Şahinin cəsədi atıldı çölə, 
Güllər qana döndü, çiçəklər külə. 
 
Sonra da gətirib gözəl Nərgizi, 
Edam etdirdilər o qırx kənizi. 
 

*** 
Yenidən taxtına şah əyləşərək, 
Bu andan zövq alıb o əylənərək. 
 
Söylədi: -Qurulsun yenidən büsat, 
Davam etsin yenə bu gözəl həyat. 
 
Bəli, toy çalındı mağar quruldu, 
Keyflər bir andaca yenə duruldu. 
 
Yenə hər tərəfi bürüdü şənlik, 
Bəzədi dünyanı yeni gözəllik. 
 
Eləki gəzinti məqamı gəldi, 
Küləklər oynadı, çiçəklər güldü. 
 
Nərgiz də yol aldı güllü çəmənə, 
Bəlkə toxtaq verə könül qəminə. 
 
Göz yaşın sel kimi ələyirdi o, 
Özünə bir ölüm diləyirdi o. 
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Onunçün bu dünya sanki qəfəsdi, 
Nəsə fikirləşib bir an tələsdi. 
 
Üz tutub qaçaraq qoşa qayaya, 
Son qoysun son kərə acı sevdaya. 
 
O təlaş içində qayaya çıxdı... 
Göz yaşı sel kimi üzündən axdı. 
 
Onun ürəyində bir sevgi vardı, 
Ölümsüz bir sevgi daim yaşardı. 
 
Dua eyləyərək o yaradana, 
Belə qovuşurdu o muradına. 
 
Son kərə ah çəkib arzuya çatdı. 
Bu eşqlə özünü qayadan atdı. 
 
Nərgiz toxunduqca qaya daşlara, 
Sanki bənzəyirdi uçan quşlara. 
 
Onun gül bədəni paralanırdı, 
Sanki dilə gəlib dağ canlanırdı. 
 
Ruzigar ah çəkib inildəyirdi, 
Nərgizin ruhunu o dinləyirdi. 
 
Sükuta dalırdı coşqun dənizlər, 
Dünyadan köçdükcə bəxtsiz Nərgizlər... 
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*** 
Söylədim Nərgizin hekayətini, 
Onun daşa dönən məhəbbətini. 
 
Düşünə bilmirəm...hissim qəhərdir... 
Nərgizdənsə qalan xatirələrdir. 
 
Onların ürəyi bu eşqlə yandı, 
Qələmim donaraq burda dayandı. 
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ZANBAQ 
 
Biri vardı, biri isə yoxuydu, 
Dünyada talehsiz insan çoxuydu. 
 
Nəql edim, söyləyim, nazənin gəlin, 
Onun da başına nə gəlib bilin. 
 
O, həyatda xoşbəxt ömür yaşardı, 
Arzu ümidiylə dağlar aşardı. 
 
Körpə həsrətiylə yaşayırdı o, 
Bu dərdi qəlbində daşıyırdı o. 
 
Onun ürəyində çox idi dərdi, 
Tanrıya hər bir an dua edərdi. 
 
Dilək eləyərdi ulu Tanrıdan, 
Onu ayırmasın könül yarından. 
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Bir gün də o, dua etdiyi zaman, 
Onu dinləyirdi bir məzlum insan. 
 
Bir anın içində ruhu sarsıldı, 
Gəlin qollarını yanına saldı. 
 
Dedi: – Dərdin nədir, söylə ey insan, 
Ürəyim ağrıdı sənin halından. 
 
Danış nə dərdin var söylə, de mənə, 
İnan nə istəsən edərəm sənə. 
 
O məzlum insansa gələrək dilə, 
Allah xatirinə rəhm elə mənə. 
Söylədi dərdini o an gəlinə. 
  
Bir tikə çörəyə qalmışam möhtac, 
Qalmağa yerim yox, oldum naəlac. 
 
Övladım çıxarıb evimdən məni, 
Dərdimi söyləyib incitdim səni. 
 
Qoca gah danışır, gah da susurdu, 
Gəlin bu acıya qulaq asırdı. 
 
O, məzlum insanın dərdin dinləyib, 
Qəlbində ağrıyıb, yanıb, göynəyib, 
 
Söylədi: - Gözünün yaşlarını sil, 
Yaxşılıqdan dünya bil, xali deyil. 
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Bəli, belə oldu o gözəl gəlin, 
Qocaya nə etdi söyləyim bilin. 
 
Tale o məzlumun üzünə güldü, 
Sevinib gözünün yaşını sildi. 
 
Ona çörək verdi, əyin baş verdi, 
Öz dərdinə döndü qocanın dərdi. 
 
Söylədi: – Nə zaman gəlsən buraya, 
Bir bax, gördüyün bu gözəl saraya. 
 
Həm sənin evindir, həm də ki mənim, 
Əgər belə etsən yox olar qəmim. 
 
Əlimdən gələni edəcəyəm mən, 
Bu gündən dərd nədir bilməyəcəksən. 
 
Qoca uşaq kimi sevinib susdu, 
Qəlbinin səsinə o qulaq asdı. 
 
Bir söz pıçıldadı dua edərək, 
Bir anda qeyb oldu gülümsəyərək. 
 

*** 
Bəli, aylar keçdi, ötdü aradan, 
Ona körpə verdi böyük yaradan. 
 
Gəlinin diləyi yerinə yetdi, 
Bir anda qəlbinin kədəri itdi. 
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Qisməti olaraq bir körpə qızı, 
Yerinə yetmişdi arzu murazı. 
 
O günkü dünyaya körpə göz açdı, 
Bülbüllər oxudu, güllər dil açdı. 
 
Zanbaq qoydu körpəsinin adını, 
Hamı təbrik etdi o gün qadını. 
 
Sevincdən sığmırdı o yerə göyə, 
Ziyarət   eyləyim şükür edim deyə. 
 
Allhım arzumu mənim eşitdi, 
Bir ana dünyada kamına yetdi. 
 
Dua etmək üçün gəlin tələsdi, 
Lakin onun yolun bir insan kəsdi. 
 
Dedi: – Getmə artıq, ey gəlin dayan! 
Elə sirlər var ki ,deyildir ayan. 
 
Qayıtmasan yoldan peşman olarsan, 
Körpənin üzünə həsrət qalarsan. 
 
Odur ki, sən mənim sözümü dinlə, 
Nə ağla, nə sıtqa, nə də ki, inlə. 
 
Onsuz da yar olub sənə yaradan, 
Bundan sonra əl çək bu ahu-zardan. 
 
Ora yalnız bədbəxt insanlar gedər, 
Boş yerə vaxtını sən etmə hədər. 
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Get otur evində duanı elə, 
Vaxtını lazımlı işə sərf elə. 
 
Gəlin fikrə gedib düşündü bir an, 
Ürəyini sıxdı sanki həyəcan. 
 
O, geri dönərək evinə gəldi, 
O şəxsin sözünü həqiqət bildi. 
 
Bu zaman başından tutdu bir ağrı, 
Bir addım atarkən beşiyə doğru. 
 
Bir anın içində yıxıldı yerə, 
İlahi sirrə bax, düyünlü sirrə... 
 
Sanki gözlərində  ildırım çaxdı, 
Körpənin üzünə son kərə baxdı. 
 
Burnundan açıldı o anda al qan, 
Gəlin dünyasını dəyişdi o an. 
 
Körpə bu acını sanki duyurdu, 
Onun da üzünü yaşlar yuyurdu. 
 

*** 
O gündən o körpə qaldı anasız, 
O isti qucaqsız, şirin laylasız. 
 
Atası götürdü o gündən dayə, 
Körpəni böyütsün olsun himayə. 
 
Artıq illər ötdü, aylar dəyişdi, 
Körpə qismətinə belə öyrəşdi. 
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*** 
Zanbaq tənhalığı duyduğu andan, 
Bu dünya olmuşdu başına zindan. 
 
Atası qızına olsa da həmdəm, 
Söylədi: - Ey qızım, incimə məndən. 
 
Görürəm sənin də qəlbin sıxılır, 
Qəlbimə o zaman bıçaq taxılır. 
 
İstərəm sənin bir həmdəmin olsun, 
Nə mənim, nə sənin bir qəmin olsun. 
 
Bu evə bir qadın gətirim qızım, 
Əgər sənin olsa belə bir arzun. 
 
Başınız qarışar sirdaş olarsız, 
Bir-birinə həyan yoldaş olarsız. 
 
Qızım, nə deyirsən bu sözlərimə, 
Söylə, ata qurban, bax gözlərimə. 
 
Zanbaq bir an susub gözləri doldu, 
Dedi:-Nə deyirəm-o razı oldu.      
 
Bu ağrı qəlbini ovxadı dəldi, 
Ata bu istəklə qərara gəldi. 
 
Bir qadın gətirdi ata evinə, 
Qızının ürəyi bəlkə sevinə. 
 
Söylədi qızına analıq etsin, 
Bu həsrət, bu əzab sonuna yetsin. 
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Lakin çox sürmədi bu şirin arzu, 
Alın yazısına yoxuymuş pozu. 
 
O qadın bu evə gəldiyi gündən, 
Yalnız pislik gəldi onun əlindən. 
 
O, hər gün Zanbağı döyüb, söyürdü, 
Səndən mənə övlad olmaz deyirdi. 
 
O, bilmirdi qıza nələr söyləsin, 
Qovlayıb bu evdən o rədd eyləsin. 
 
Ona iş gördürər o da yarı ac, 
Taqətsiz qalırdı Zanbaq naəlac. 
 
Qorxudan danışmır, nə də gülmürdü, 
Axı nə eyləsin, Zanbaq bilmirdi. 
 

*** 
Talehi Zanbağa qəm içirirdi, 
Əzablı-zülmlü gün keçirirdi. 
 
İçində boğurdu dərdini Zanbaq, 
Çarəsin susmaqda görürdü ancaq. 
 
Eyni açılmırdı, üzü gülmürdü, 
Daha nə eyləsin, bunu bilmirdi. 
 
Zanbaq bilirdi ki, etsə şikayət, 
O günü qopacaq evdə qiyamət. 
 
Zanbağı atası çox istəyirdi, 
Başına nə gəlir o bilməyirdi. 
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Ögey ana edirdi götür-qoyun, 
Ən böyük arzusu bu idi onun. 
 
Lakin ögey ana bilmir nə etsin, 
Zanbağı bu evdən necə götürsün. 
 
Bir gündə o qəti qərara gəlib, 
Onu məhv etməyin yolunu bilib. 
 
Əyninə geyinib hiylə donunu, 
Mən fəna görürəm onun sonunu. 
 
Deyərək ərinə bir ədayla o, 
Çirkli ürəyində bir sevdayla o. 
 
Dedi:- Qızın yolun azıb ,eşit, bil, 
Sən gördüyün Zanbaq, o Zanbaq deyil. 
 
Hələ yetməyibdir on beş yaşına, 
Buraxmısan onu başlı-başına. 
 
Hər gün evdən gedir bilmirəm neylir, 
Qız yoxdur? oğlanla dostluq eyləyir. 
 
Ləkə vurur bir sözlə adımıza, 
Bu söz də bəs edər əcdadımıza. 
 
Bəlkə göstərəsən ona qibləsin, 
Yoxsa ki, bu yolu davam eyləsin?!. 
 
Ya öldür, ya rədd et bildinmi bunu, 
Əvvəli necədir, bax odur  sonu. 
 



Lətifə Nuran 

64 64

Bax belə, deyərək boğub hikkəsin, 
Sonra da düşündü daha nə desin. 
 
Zanbaq eşidirdi bütün bunlar, 
Təhqirlə deyilən bu yalanları. 
 
Bu sözlər yandırıb onu yaxırdı, 
Məsum baxışlarla Zanbaq baxırdı. 
 
Ağlaya-ağlaya yaxınlaşaraq, 
Səsini boğurdu bu an hıçqırıq. 
 
- Atacan, inanma onun sözünə, 
Yer tapa bilmirəm inan özümə. 
 
Kaş anam öləndə mən də öləydim, 
Səadət nə imiş bunu biləydim. 
 
Onun söylədiyi sözlər yalandır, 
Sən ona inanma ata, amandır. 
 
Ata  gözlərini  yayındıraraq, 
Zanbağın başını sığallayaraq, 
 
Söylədi:- Get qızım, dərsini oxu, 
Onun ürəyində yox Allah xofu. 
 
Zanbaq atasına kədərlə baxdı, 
Bir söz söyləməyib otaqdan çıxdı. 
 

*** 
Zanbağın atası qulaq asırdı, 
Söz-söhbət olmasın deyə susurdu. 
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Neçə kərə o Zanbağı yandırıb, 
Sonra itələyib qolun sındırıb. 
 
Guya ki, bunları bilmədən edib, 
Sonra bayılaraq özündən gedib. 
 
Bilirdi atası onun niyyətin, 
Qadının qəlbində xain xislətin. 
 
O anda qızını köksünə sıxıb, 
Onun gözlərinə kədərlə baxıb. 
 
Deyirdi gül balam, ağıllı qızım, 
Mən özüm bilirəm nə etmək lazım. 
 
Bu haqda onunla danışacağam, 
Bu sözlə bilmə ki, barışacağam. 
 
Peşiman edəcəm onu bil inan, 
Sən təki səbr elə, etmə ah-aman. 
 
O günün üstündən çox günlər ötdü, 
Ögey ana dedi: Bu dəfə bitdi! 
 
Hər gün yenə ona verib işgəncə, 
Döyür, əl çəkmirdi əldən düşüncə. 
 
Saçından tutaraq hey sürüyürdü, 
Zanbağın ömrü belə çürüyürdü. 
 
Zanbaq döyülməkdən xəstə yatırdı, 
Elə ki atası evə çatırdı... 
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Əl atıb yenə də yeni hiyləyə, 
Ərinə bir yolla deyib söyləyə. 
 
– Bu evə gələndən bir ağ günüm yox, 
Mən insan deyiləm, yaşamıram yox! 
 
Xəstəliyə vurub qızın özünü, 
Ögey doğmalıqmı örtüb gözünü. 
 
Ay kişi, bax görkü nələr çəkirəm, 
Mən bu evdə xanım deyil, nökərəm! 
 
Daha bundan sonra belə yaramaz, 
Onun kimi heç bir yetim yarımaz. 
 
Bu evdə o, ya da mən qalacağam! 
Yoxsa ki, hər günü qan salacağam! 
 
Zanbağın atası bir söz deməyib, 
O, fikir qoynunda çörək yeməyib. 
 
Tutqun bir qəzəblə otaqdan çıxdı, 
Qadının gözündən od-alov çaxdı. 
 
Sonra geri dönüb söylədi belə, 
- Nə etmək istərsən belə zülmlə. 
 
Səni yaşatmaram onu bil inan, 
Dünyanı başıma etmisən zindan. 
 
Bununla özünə olursan qənim, 
Bəsdir daha, səbrim tükənir mənim! 
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*** 
Qisas hissi ilə yanırdı qadın, 
Nəyimə lazımdır sənin övladın. 
 
Əgər mənə övlad qıymırsa Allah, 
Mənim də əməlim sayılmaz günah. 
 
O belə niyyətlə bir gün düşünüb, 
Öz-özünə baxıb və gülümsünüb. 
 
Keçərək Zanbağın o otağına, 
Yaxınlaşdı onun tez yatağına. 
 
Dedi: – Od tökərəm sənin üstünə, 
Bəlkə sən durmusan mənim qəsdimə? 
 
Sən bunu heç zaman görməyəcəksən, 
Bil ki, öz xoşunla ölməyəcəksən. 
 
Bir anda qataraq suya zəhəri, 
Gözündə görmədi sonsuz kədəri. 
 
Zəhəri içirib qıza sonadək, 
Qəhqəhə içində qadın gülərək. 
 
Sonra da saçını əlinə aldı, 
O, qızı sürüyüb həyətə saldı. 
 
Baxmayaraq onun zarımağına, 
Sürüdü bağçanın bataqlığına. 
 
– Deyərəm atana evdən qaçmısan, 
Oğlanla başına pis iş açmısan. 
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Sonra da sirrini ört basdır edib, 
Sən özün-özünü belə məhv edib. 
 
Qəsd edib beləcə şirin canına, 
İndi yaraş sən ananın yanına!. 
 
Sən ey atasının sevimli qızı, 
İndi bil, yazıya varıymış pozu. 
 
Zanbaq gah zarıyır, inildəyirdi, 
Göz yaşı içində  gülümsəyirdi. 
 
Son kərə: - Anacan, söyləyib Zanbaq, 
Sənə qovuşmaqdı istəyim ancaq. 
 
Deyərək gözlərin səmaya dikdi, 
Bu an yer üzünə qaranlıq çökdü. 
 
Bu an bir ah çəkdi dərdli ruzigar, 
Bağçanı taladı dəli tufanlar. 
 
Baş tutdu qadının sonda kələyi, 
Bu idi onsuz da onun diləyi. 
 
– Get qovuş anana, daha rahat ol, 
Mən rahat yaşayım, sənə yaxşı yol! 
 
Söyləyib  bağçadan  o uzaqlaşdı, 
Göylər  çalxalandı, bulud toqquşdu. 
 
Zanbağın ürəyi bu an yanırdı, 
Ruhu qətrə-qətrə alovlanırdı. 
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Qovuşurdu belə əbədiyyətə, 
Əzablı dünyadan o, səadətə. 
 
Onun damarında donaraq qanı, 
Bizə bəxş eylədi  acı hicranı.    
 
Bu ahla torpağın bağrı yarıldı, 
Yarpaqlar töküldü, güllər saraldı. 
 
Bu ahla ürəyi bir külə döndü, 
Ruhun tapşıraraq o gülə döndü. 
 
Zanbağın gözündə donanda yaşlar, 
Ahuzar eylədi oxuyan quşlar. 
 
Daş-kəsək olmuşdu onun məkanı, 
Düşündürür bəzən hərdən insanı. 
 
Otlar bürümüşdür dörd bir yanını, 
Zanbaq tapşırarkən o an canını. 
 
Həsrətli baxışla səmaya baxmış, 
Başını otların köksünə sıxmış. 
 
Zəhər dondurmuşdu onun qanını, 
Sonra tapşırmışdı körpə canını. 
 
Bax, ona görə də bu rəngə çalmış, 
O nakam yavrudan nişanə qalmış. 
 
Yad edib qəlbimdə acı hicranı, 
Sizə nəql eylədim zülümlü anı. 
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Onun qismətini danışdım sizə, 
Sonra sığal çəkib mən ala gözə. 
 
Bu qəmli gülləri  bağlayacağam, 
Zanbağı  oxşayıb ağlayacağam. 
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YASƏMƏN 
 
Seyr edib səmanın ənginliyini, 
Xəyala dalıram vüsal qəmiylə. 
 
Seyr edib o gülün gözəlliyini, 
Baş-başa qalıram öz aləmimlə. 
 
Ötən  zamanlardı o ağır anlar, 
Birtəhər gününü sürən insanlar. 
 
Səfil taleyini yaşayırdılar, 
Talehin yükünü daşıyırdılar. 
 
Hökmünü sürürdü qanlı qiyamlar, 
Su kimi axırdı günahsız qanlar. 
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Hər kəsin ömründə aclıq səfalət, 
Belə qövr edirdi qüssə məlamət. 
 
Belə yaşayırdı o an insanlar, 
Canından bezirdi candan yananlar. 
 
Bir ana sığınıb can ağrısına, 
Həsrətlə baxırdı o, yavrusuna. 
 
Ana gözlərindən qan-yaş tökərək, 
Baxırdı çarəsiz o ah çəkərək. 
 
Onun nə bəlalı taleyi vardı, 
Bu anda kim ona həmdəm olardı? 
 
O son kəlməsini ağır nəfəslə, 
Qırıq kəlmələrlə, zarıncı səslə. 
 
Söylədi: – Allahım, kömək ol özün, 
Balama hər zaman yar olsun gözün. 
 
Ana dünyasını dəyişən andan, 
Körpə də ayrıldı öz dünyasından. 
 
Ana körpəsindən ayrıldığı gün, 
Onun qismətinə vuruldu düyün. 
 
Körpəcə Yasəmən hey ağlayırdı, 
Onun göz yaşları qəlb dağlayırdı. 
 



Nakam çiçəklər 

73 

Bu an yoldan ötən zadəgan xanım, 
Gördü ana ilə uşağın anın. 
 
Əmr etdi: – Faytonçu, dayan bircə an, 
Ürəyim od tutdu sanki ağrıdan- 
 
Söylədi: – Düş yerə, körpəni götür, 
Tez ol o yavrunu buraya gətir. 
 
Faytonçu bir anda yerə düşərək, 
Can üstə ananı gülümsəyərək 
 
Görüb tez uşağı yerdən götürdü, 
Amma nə oldusa özün itirdi. 
 
Ana son nəfəsin tapşırdığı an, 
Bu sözü eşitdi yenə xanımdan. 
 
– Faytonçu durma, tez gedərək, tələs, 
Uşağı ovundur, bir səsini kəs. 
 
Nə oldu, de niyə duruxdun belə? 
Körpəyə baxaraq o gülə-gülə. 
 
Faytonçu körpəni köksünə sıxdı, 
Gözündən yaşları sel kimi axdı. 
 
Gətirib körpəni xanıma verdi, 
Onu da yandırırdı ananın dərdi. 
 
Ordan uzaqlaşdı bir anda onlar, 
Nə üçün soyuqdur axı insanlar? 
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*** 
Körpəyə qisməti belə yar oldu, 
Əhvalat hər yerdə aşikar oldu. 
 
Körpənin taleyi yazıldı belə, 
Sanki bənzəyirdi o, zərif gülə. 
 
Dövləti olsa da bu zadəganın, 
Övladı olmurdu gözəl insanın. 
 
Övlad tək körpəni götürdüyü gün, 
Bir mağar qurdurub , etdi toy-düyün. 
 
Körpə xoşbəxt idi ilahi, necə... 
Nurdan yaranmışdı sanki yenicə. 
 
Gözəllikdə bərabəri yox idi, 
Ona həsrət çəkən, sevən çox idi. 
 

*** 
Arxada qalmışdı o qəmli illər, 
Bahar sevdasıyla ötürdü illər. 
 
Xanım sevə-sevə çəkirdi nazın, 
O, varlığı qədər sevirdi qızın. 
 
Deyirdi: – Yasəmən, ömrüm, qismətim, 
Sənə qurban olsun varım, dövlətim. 
 
Təki sən həyatda xoşbəxt ol qızım, 
Bundan artıq yoxdur arzum, murazım. 
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Mən səni sevirəm dünyalar qədər, 
Qoy sənin ürəyin görməsin kədər. 
 

*** 
Beləcə böyüyüb yetişdi başa, 
Heç kəsin qisməti dəyməsin daşa. 
 
Ağlı və zəkası dil əzbəriydi, 
O qız gözəllikdə sanki pəriydi. 
 
Müdrük padişaha çatmışdı xəbər, 
O, bir alicənab,  əziz, mötəbər. 
 
Elçilər göndərdi o gözəl üçün, 
O dünya gözəli Yasəmən üçün. 
 
Xanımlar,xidmətçi  , qul qaravaşlar, 
İgidlər, ərənlər, güclü fərraşlar. 
 
Qızın görüşünə gəlmişdi onlar, 
Ona heyran idi bütün  insanlar.  
 
Kim ram eyləyəcək görən o qızı? 
Hamının qurumuş dili, ağızı. 
 
Xanım Yasəmənə bildirdi fəqət, 
Sənindir ey qızım, təxti-səltənət. 
 
Sən mənim yeganə, tək övladımsan, 
Həyatda arzumsan, həm muradımsan. 
 
Elçilər göndərmiş bil,ölkənin şahı.     
Şahid eyləyibdir uca Allahı. 
 



Lətifə Nuran 

76 76

Deyir oğlum qızınıza vurulmuş, 
Sellər sular bu eşq ilə durulmuş. 
 
Hər kəsin dünyada qisməti vardır, 
O böyük yaradan sevənə yardır. 
 
Qızını oğluma istəyirəm mən, 
Onlara xoşbəxtlik diləyirəm mən. 
 
Qızın razı olsa belədir adət, 
Onundur var-dövlət, təxti-səltənət. 
 
Bu dünyadan mən də rahat köçərəm, 
Ölüm şərbətini qəmsiz içərəm. 
 
– Deyir ey gözümün didəsi qızım, 
Mənim də dünyada belədir arzum. 
 
Xoşbəxt ol, yetər ki, sən bunu istə, 
Gözləri yoldadır, qulağı səsdə. 
 
Şah bunu istəyir, sən də bil qızım, 
Onun var-dövləti nəyimə lazım. 
 
Qərar özünündür bunu bilirsən, 
Hə ,qızım dinsənə, nə dinləyirsən? 
 
Yasəmən dinləyib onu sonacan, 
Söylədi: – Ey canım gözüm anacan, 
 
Şöhrətin tutubdur bütün cahanı, 
Ağlınla heyrətdə qoydun dünyanı. 
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Yaxşı yol hansıdır, özün bilərsən, 
Mən razı olaram sən nə dilərsən. 
 
Ana Yasəməni köksünə sıxıb, 
Alnından öpərək gözünə baxıb 
 
Söylədi: – Ey qızım, budur niyyətim, 
Qoy üzünə gülsün o səadətin. 
 
Diləyim tək budur, xoşbəxt ol qızım, 
Qəlbində qalmasın arzu murazın. 
 

*** 
Bəli, belə oldu o xoş gün gəldi, 
Yasəmənin üzü bir daha güldü. 
 
Dəryalar çağladı, sellərsə coşdu, 
İki qəlb sevgiylə belə qovuşdu. 
 
Şah bir toy etdi ki, sevinib həmən, 
Sədasın eşitdi  bütün bu aləm. 
 
Dünya xoşbəxtlikdən nura qərq oldu, 
Şahın düşməninə fəqət dərd oldu. 
 
Bəli, xoşbəxt idi gözəl Yasəmən, 
Ona heyran idi bütün el-aləm. 
 
Ona yar olmuşdu böyük Yaradan, 
Neçə aylar ötdü artıq aradan. 
 
O hərdən qızlarla seyrə çıxardı, 
Anasından ötrü o darıxardı. 
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Ona baş əyirdi nazlı çiçəklər, 
Telini öpürdü həzin küləklər. 
 
Bir-birin ötürdü aylar-və illər, 
Xoşbəxt yaşayırdı sevən könüllər. 
 
Çiçəklər sevgiylə ətir saçırdı, 
Bülbüllər oxuyub qanad çalırdı. 
 

*** 
İndiysə söyləyim o əzəl andan, 
Qəlbi kinlə dolu zalım  düşmandan. 
 
Qara niyyətiylə yaşayırdı o, 
Bu fikri o vaxtdan daşıyırdı o. 
 
Belə qərar verib özü-özünə, 
Qara qan çökmüşdü onun gözünə. 
 
 Padşahın yurduna  hücum eyləmək, 
Torpağın bu yolla ələ keçirmək. 
 
Bu bəla nə imiş,  ulu Yaradan? 
Bir neçə gün ötməmişdi aradan. 
 
Şahın hüzuruna gələrək vəzir, 
Söylədi: – Ey şahım, bir bəla gəzir. 
 
Gözlərinə insan qanı çilənmiş, 
Torpağına xain ayağı dəymiş. 
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Söyləmiş ki, ömrümüzün sonudur, 
Töküləcək qanlar qardaş qanıdır. 
 
Şah bunu eşidib yerindən qalxdı, 
Sanki göy qovuşdu, ildırım çaxdı. 
 
O azğın, o quzğun, vəhşi canavar, 
Öz doğma qardaşım qudurmuş Sərdar?! 
 
Yox, daha vermərəm mən ona aman, 
Qoy bunu etməsin heç vaxtda güman! 
 
Yerlə yeksan edəcəyəm torpağın! 
Dərsini verəcəm miskin sarsağın. 
 
O atamı, qardaşımı öldürdü, 
Dünyanı görk edib bizə güldürdü. 
 
O, lənətə gələcəkdir bil, inan! 
Bu gündən qətlinə verəcəm fərman. 
 
Yerisin üstünə, yerisin qoşun! 
Qoy qara gətirsin baharın, qışın. 
 
O gündən başladı qardaş davası, 
Bir millət, bir dövlət, sərvət qovğası. 
 
Bəli, yer üzünü aldı təhlükə, 
Qaraya büründü bir anda ölkə. 
 
Bir nərə çəkərək qəddar Sərdar xan, 
Onların başına açaraq divan. 
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Aman verməyərək o qardaşına, 
Qılıncı tez çəkdi onun başına. 
 
Atının ayağın şahə qaldırıb, 
Önünə keçənin boynunu vurub. 
 
Hücuma keçərək yenidən o an, 
Qardaşı oğluna tuturdu divan. 
 

*** 
Ağla, ey kainat, çağla, ey külək, 
Nə üçün oynadı bu oyunu fələk? 
 
Top kimi fırlatdı igidin başın, 
Köksünə dağ çəkdi dağın, həm daşın. 
 
Sonra da söylədi gəlinin hanı? 
O ki mat qoymuşdu bütün cahanı. 
 
Tez gətirin hüzuruma siz onu! 
Göstərim sevginin ona sonunu. 
 
Əmri yerinə yetirib fərraşlar, 
Sanki göydən yağdı o anda daşlar. 
 
Onun naləsinə dözmürdü güllər, 
Yanırdı köksündən sevən könüllər. 
 
Şahın hüzuruna gətirib qızı, 
Hirsini soyutsun firon ən azı. 
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Şah qızı görüncə bir an duruxdu, 
Sanki ovsunlandı, bu an karıxdı. 
 
Sonra da əmr etdi: – Sürüyün onu! 
Əynində qalmasın bir parça donu. 
 
Bu gündən kənizim olacaq bilin! 
Ona verəcəyəm işgəncə, zülüm. 
 
Hə, sonra siz onu saçından asın, 
Mərmər sinəsinə qara dağ basın! 
   
Bir az quru çörək, bir az su yetər! 
Qoymayın ömrünü tez sona yetər. 
 
Bəli, bu qiyamət sonuna yetdi, 
Bayquş tək ağlayıb küləklər ötdü. 
 
Yasəmənin ahı köksünü yardı... 
Onun nə kədərli qisməti vardı... 
 
Yasəmən inlədi bu an taqətsiz, 
O an şahə qalxdı, kükrədi dəniz. 
 
Onu saçlarından hey sürüdülər, 
Onu al qanına ah...bürüdülər... 
 

*** 
Artıq gün qaralıb gecə yarıydı, 
Bu səs Yasəmənin ahu-zarıydı... 
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Son kərə baxaraq könül yarına, 
Dikdi gözlərini o can varına. 
 
Seyr etdi üz gözün dodağı əsdi, 
Yaralı ürəyi çırpındı, əsdi... 
 
Hər yerdə məşəllər alovlanırdı, 
Onun gözlərində dünya yanırdı. 
 
Bu an xəyalından bir səs ayırdı, 
Qılıncını qından çəkib sıyırdı. 
 
-Səhərədək dayan burada bildin! 
Özün ayağınla ölümə gəldin. 
 
Şah qəhqəhə çəkib ordan sovuşdu, 
Yer ilə göy sanki bu an qovuşdu. 
 
Yasəmən söylədi: – Aman Allahım... 
Daha ürəyimdə qalmadı ahım... 
 
Ahımla yandırıb məni kül eylə, 
Məni alov dilli sən bir gül eylə. 
 
Qoy əbədi yanım eşq həsrətiylə, 
Barışım taleyin bu qismətiylə. 
 
Yasəmən alova sarıldı bu an, 
Tutuşdu odlara o saçlarından. 
 
Yasəmən yanaraq döndü bir külə, 
Bu an yer titrədi gələrək dilə. 
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Hər tərəf yanırdı bu od, alovnan, 
Artıq iz qalmırdı yerdəki qandan. 
 
Yasəmən od saçdı göylərə belə, 
Uca ağac olub döndü bir gülə. 
 
Alov dilli oldu onun ləçəyi, 
Alov rəngli oldu onun çiçəyi. 
 
O gündən bitirir torpaq bax həmən, 
Uca boylu, alov dilli yasəmən. 
 
Göyə əl açaraq sanki ağlayır, 
Nakam ürəkləri belə dağlayır. 
 
Qəlbimə köçürüb onun qüssəsin, 
Burda bitirirəm sözün hissəsin. 
 
Talehin sirrini kim bilir, fəqət... 
Nə üçün yaranmış axı səltənət? 
 
O ki bağ-bağçanın zərli tacdır, 
Deyim, Yasəmən altıncı bacıdır. 
 
Namərd insanlara bu söz ar olsun! 
Tanrı yaxşılara hər an yar olsun! 
 
Bitirib burada mən də sözümü, 
Dikirəm göylərə qəmlə gözümü. 
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QIZIL GÜL 
 

Səcdənə gəlirəm uca Allahım, 
Bilirəm mənim də vardı günahım. 
 
Fəqət ki, bu yoldan kimlər ötmədi, 
Mənim tək arzuya, kama yetmədi. 
 
Mən də eşq şərabın belə içmişəm, 
Dünyadan dünyama belə köçmüşəm. 
 
Tanrım, sən bilirsən yalnız sirləri, 
Mənə bəxş edərkən nurlu dürləri. 
 
Heç kimə aşikar olmamış sirlər, 
Buna şahid durur yerlər və göylər. 
 

 



Nakam çiçəklər 

85 

Hər kəsin taleyi, öz qisməti var, 
Hər kəs bu qisməti bir cür yaşayar. 
 
Bu haqdır, qismətdən qaçmaq olmayır, 
Bu sirri heç cürə açmaq olmayır. 
 
Mən isə çəkirəm dünyanın rəngin, 
Tanrı nə bəxş etmiş onun ahəngin. 
 
Yaradan yaradıb bu kainatı, 
Durdura bilmərik bir an saatı. 
 
Rəssam, alim, dahi, nəğməkar şair, 
Dünyanı vəsf edir hissinə dair. 
 
Gərək insan yaranışdan zövq alsın, 
Talehin sirrini beləcə ansın. 
 
Vuruldum dünyaya mən də könüldən... 
İndiysə söz açım mən qızılgüldən. 

 
*** 

Bir mahal varıydı, toylu, büsatlı, 
Nazlı gözəlləri sözlü səbatlı. 
 
Hamı bu diyarda xoşbəxt yaşardı, 
Quşlar oxuyardı, sellər daşardı. 
 
Söz-sənət məkanı olan bu yerdə, 
Rast gəlmək olmazdı kədərə, dərdə. 
 
Məclis qurulardı, saz çalınardı, 
Şeir söylənərdi, zövq alınardı. 
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İgidlər at çapar cəngi səsiylə, 
Qızlar oxuyardı eşq nəğməsiylə. 
 
Heç kimin olmazdı kini, nifrəti, 
Hər kəsin amalı sevgi ülfəti. 
 
Xeyri də, şəri də bu elin birdi, 
Hamı bu diyarı cənnət bilirdi. 
 
İgidlər at çapıb ad qazanardı, 
Özünü qüvvətli aslan sanardı. 
 
Bir igid də vardı xəyalı rəvan, 
Pəhləvan cüssəli, adı Muradxan  . 
 
Ona ad vermişdi el ağsaqqalları, 
O, məğrur qəhrəman dağlar qartalı. 
 
İgidlik göstərib ad qazanmışdı, 
Gəzib bu dünyanı çox dolanmışdı. 
 
İndi də söyləyim igiddən sizə, 
Necə rast gəlmişdi o ay bənizə. 

 
*** 

O gün axşam düşür, qaş qaralırdı, 
Qüruba dönərək gün saralırdı. 
 
Bir axşam o kəndə döndüyü zaman, 
Önündən keçmişdi bir qızıl ilan. 
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Bunda bir mənanın olduğun bilib, 
Başını bulayıb mənayla gülüb. 
 
O anda ilanın izinə düşmüş, 
Gözünün önündə gizli bir müdhüş. 
 
Ayan olduğunu o görən zaman, 
Qeyb olmuş bir anda o sirli ilan. 
 
Hənirti səsini Murad eşitmiş, 
Bu an addım-addım yaxına getmiş. 
 
Gözəl bir mələyi gördüyü zaman, 
Heyrətdən susmuşdu igid Muradxan. 
 
O, diqqətlə baxıb gözəl mələyə, 
Sanki düşmüşdü bir dəmir tələyə. 
 
Qorxudan titrəyib gözəl əsirdi, 
Axı bu görüşün sirri nə sirdi? 
 
Yaxına gələrək igid dayandı, 
Ruhu cana gəldi qəlbi uçundu. 
 
Söylədi: -Ey gözəl, nə olmuş sənə, 
Bəlkə bir dərdin var, söylə, de mənə, 
 
Qız geri çəkilib ürkək baxışla, 
Qaçmaq istəyərkən bu an yoxuşla. 
 
Muradxan söylədi: - Ey gözəl dayan, 
Etmərəm sirrini bir kəsə əyan. 
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Artıq axşam düşür, qurdlar ulaşır, 
Hər yerdə zəhərli ilan dolaşır. 
 
Gəl gedək obaya bu gecəni qal, 
Qorxulu gecədir, bunu yada sal. 
 
Geriyə çevrildi  o qız,   anidən, 
-Tanrı bu oğlanı göndərmiş nədən? 
 
Düşündü bir anlıq sonra dayandı, 
O həyat eşqiylə bir daha yandı. 
 
Gözəlin durduğun görən Muradxan, 
Dedi:- Səni incitmərəm bil, inan. 
 
İndi gəl ardımca gedək buradan, 
 Sizə  də yar olsun ulu Yaradan. 
 
Onlar ki bu yolu əlinə aldı, 
O gözəl bir anlıq xəyala daldı. 
 
Bir qədər yol gedib dinməz söyləməz, 
Kim bu azadlığı xəyal eyləməz. 
 
Muradxan söylədi: -Artıq çatmışıq, 
Yolların yoxuşun çoxdan aşmışıq. 
 
Mənzilə yetərək artıq Muradxan, 
İndi də söyləyim mən anasından. 
 
Gözləri qapıda qalmışdı onun, 
Gəldiyin görərkən ana oğlunun 
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Tez düşüb həyətə qapını açdı, 
Bu an gözlərində dünya nur saçdı. 
 
Ana dedi:- Oğlum, harda qalmısan? 
Mənim gözlərimi yolda qoymusan. 
 
Sonra mələk qızın üzünə baxıb, 
O ani olaraq bir an duruxub 
 
Söylədi:- Xoş gəldin bizim elə sən, 
Sən bizim bu evə nur gətirmisən. 
 
Durmayın qapıda, keçin içəri, 
Sonra göyə açıb ana əllərin, 
 
Ulu Yaradana dua eylədi, 
Bu sirrin mənasın ana bilmədi... 
 
Ananın sevinci aşıb-daşırdı, 
Qəlbində xəyalən o danışrdı. 
 
Ana süfrə açdı düzdü təamlar, 
Duz çörək kəsdilər o gündən onlar. 
 
Sonra da əhd edib and içib onlar, 
Dedi: - bilməyəcək heç bir insanlar. 
 
Bir azdan gələrək o gözəl dilə, 
Başına gələni danışdı belə. 
 
-Qəlbimdə sağalmaz dərin bir yara, 
 Özgə bir diyardan gəlmişəm bura. 
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Mən bir bəy qızıyam, siz agah olun, 
Mənim bundan başqa yoxuydu yolum. 
 
Atamın gözünü var-dövlət tutdu, 
Məni bilə-bilə odlara atdı. 
 
Sevmədiyim kəsə nişanladılar, 
Məni məhv etdilər bax belə onlar. 
 
Mən də baş götürüb qaçdım oradan, 
Atma yar olsun uca yaradan. 
 
Bilirəm ki, günah etmişəm, fəqət, 
Azad yaranmışdı sevgi məhəbbət. 
 
Sevmədiyim kəslə necə yaşayım, 
Fəqət bu dərdi də necə daşıyım? 
 
O bir şah oğluydu, mənsə bəy qızı, 
Kəniz olacaqdım ona ən azı. 
 
Nə isə qurtarım mən bu söhbəti, 
Allah uzaq etsin bu müsibəti. 
 
Yerimi əyər ki, bilsələr onlar, 
Bilirəm axacaq günahsız qanlar. 
 
Elə ki, bu qızı ana dinlədi, 
O andan ananın üzü gülmədi. 
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*** 
Bir neçə gün ötdü bu hadisədən, 
Ana sevinmirdi daha könüldən. 
 
Bu sirri saxladı anayla Murad, 
O gündən verdilər qıza yeni ad. 
 
Qız öz görkəmini dəyişdi belə, 
Sanki bənzəyirdi ətirli gülə. 
 
Ananın qəlbində olsa da təlaş, 
Qıza isnişirdi o yavaş-yavaş. 
 
Bəli, günlər bitib, aylar da ötdü, 
Ananın qəlbindən bu qüssə itdi. 
 
İndi də söyləyim mən Muradxandan, 
O qızı gördüyü elə ilk andan 
 
Ürəkdən o qıza aşiq olmuşdu, 
Dünya o andan da nurla dolmuşdu. 
 
Bilmirdi qəlbini o necə açsın, 
Gözəlin qəlbinə bir işıq saçsın. 
 
Baş-başa qalırdı təbiətlə o, 
Yaşayırdı ülvi məhəbbətlə o. 

 
*** 

Elə ki vaxt ötdü məqam yetişdi, 
Otlar çiçəklərlə sevib öpüşdü 
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Təbiət ətrini dünyaya saçdı, 
Qəm-kədər dünyadan bir anlıq qaçdı. 
 
Muradxan açaraq qıza qəlbini, 
Ona izhar etdi təmiz eşqini. 
 
Sözünü söyləyib bitirdiyi an, 
Qəlbini oxşadı onun həyəcan. 
 
Hiss etdi gözəl də onu sevirmiş, 
Onun da sevdiyin fəqət bilirmiş. 
 
Xoşbəxtlik onlara belə yar oldu, 
Fəqət ki sirlər də aşikar oldu... 
 
Muradxan əhd etdi gözəllə o gün, 
Onlara çalındı üç gün toy-düyün. 
 
Tale bir vaxt verdi böyük zamana, 
Bir körpə bəxş etdi o gül cahana. 
 
Muradxan yetişdi öz muradına, 
Dualar eylədi haqq yaradana. 
 
Xoşbəxt yaşadılar onlar beləcə, 
Fəqət bu xoşbəxtlik bir gün, bir gecə... 
 
Bir bəla göndərdi böyük yaradan, 
Dünya ibarətmiş ağ və qaradan. 
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*** 
O gün kü Qızılgül itdiyi andan, 
Ata-anasına şah tutmuş divan. 
 
Onların evini viran eyləmiş, 
– Hardadır, o qızı tapın – söyləmiş. 
 
Üstündən ötsə də bir neçə illər, 
Hökmün göstərmişdi fitnə-fellər. 
 
Başına neçə min tümən qoyaraq, 
Şah yol gözləyirdi gözün qıyaraq. 
 
Bu sözü eşidən bütün zəvvarlar, 
Gəzirdi dünyanı diyarbadiyar. 
 
Bu mahala gələn arif bir zəvvar, 
O an qızı görmüş xoşbəxt, bəxtiyar. 
 
Bir anda sevinib içdən gülərək, 
Geriyə dönməyi qət eyləyərək. 
 
Şahın hüzuruna gəlib həmən an, 
Söylədi: - Ey şahım, eşit və inan. 
 
Öz gözümlə gördüm Qızılgülü mən, 
Ona heyran idi sanki el-aləm. 
 
Onun qucağında bir körpə vardı, 
Belə bəlli olur, bir yarı vardı. 
 
Şah bunu eşidib ayağa qalxdı, 
Sanki gözlərindən od-alov çaxdı. 
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Ənamlar göstərib o an zəvvara, 
Söylədi: – Çatacaq sənə pul-para. 
 
Lakin Qızılgülü görüm inanım, 
Daha vaxtım yoxdur, nə də zamanım. 
 
Şah son qərarını verib zəvvara, 
Bir qoşun göndərdi həmən diyara. 
 
Bir-bir, qapı-qapı gəzdilər onlar, 
Hər kəsə tutdular sonsuz divanlar. 
 
Artıq tutularaq Qızılgül həmən, 
Körpəni aldılar onun əlindən. 
 
Beləcə ayrıldı ana baladan, 
Bir kədər yarandı ulu sevdadan. 
 
Qisasın alaraq şah Qızılgüldən, 
Çıxarıb gətirdi onu bu eldən. 
 
Xarabaya döndü bir an bu yerlər, 
Ağladı o gündən sevən könüllər. 

 
*** 

İndisə söyləyim sizə Muraddan, 
Ruhunu sarsıdan acı fəryaddan. 
 
Artıq o evinə dönəndə əfsus, 
Sanki öz qəlbində olmuşdu məhbus. 
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Onlarsa çəkilib getmişdi çoxdan, 
Ocaqlar sönmüşdü belə nahaqdan. 
 
Muradın nəfəsi artıq yanırdı, 
Ürəyi vurmurdu sanki donurdu. 
 
İlahi, bu gerçək, yoxsa yuxuymuş, 
İnsana qıydığın dərd nə çoxuymuş. 
 
Beynində qışqırıq, acı və fəryad, 
Donmuşdu yerində heyrətdən Murad. 
 
Ona Xan ləqəbi versə də eli, 
Onun heç bir yerə çatmırdı əli. 
 
Baxırdı taleyin kəc qədərinə, 
Ağlayırdı Murad bu kədərinə. 
 
O körpə balasın köksünə sıxıb, 
Ananın üzünə bir daha baxıb 
 
Söylədi: - Gedirəm, salamat qalın, 
Təkcə özünüzdən muğayat olun. 
 
Dönsəm, Qızılgüllə dönəcəyəm mən, 
Anacan, fikr edib üzülməyəsən. 
 
Körpəni verərək o anasına, 
Yol aldı qovuşsun o sevdasına. 
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*** 
İndi də söyləyim mən Qızılgüldən, 
İşgəncə çəkməkdən düşmüşdü əldən. 
 
Belə zövq alırdı şah əməlindən, 
Kin, nifrət yağırdı onun dilindən. 
 
Əyanlar başına dolanırdılar, 
Əl ayağın öpüb yalmanırdılar. 
 
Bu an daxil olub saraya biri, 
Söylədi: - Ey şahım dünəndən bəri 
 
Bir cavan sarayın önündə durmuş, 
İlana oxşayır sanki qudurmuş. 
 
Söyləyir şah ilə bir hesabım var, 
Dünyanı başına edəcəyəm  dar. 
 
Qışqırıb deyir ki, keçsin içəri, 
Dünyanı uçurur dünəndən bəri. 
 
Üz-gözündən yağır kin və küdurət, 
Gəlmiş ki, bizimlə etsin ədavət. 
 
Bu an ixtiyarsız qəhqəhə çəkib, 
Əlində şərabı başına çəkib 
 
Söylədi: – Qoy gəlsin görüm  o kimdir, 
Özünə etdiyi bu nə zülümdür? 
 
Yazığı gəlmirmi onun özünə, 
Get çağır, görünmə indi gözümə! 
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Gülüşü əks etdi bütün divarlar, 
Şah ayağa qalxdı: – Quzğun canavar! 
 
Qəhqəhə çəkərək dedi: – Söyləyin! 
Tez gətirin onu siz ərz eyləyin. 
 
Görüm nə istəyir miskin yaramaz, 
Heç kəs öz üstündə ocaq qalamaz! 
 
Muradı əyanlar o an gətirib, 
Şahın hüzuruna alıb, ötürüb, 
 
Təslim eylədilər bir anda şaha, 
Dua eyləyərək uca Allaha. 
 
Dedilər: -Şükür kü gəlib çıxmısan, 
Son kərə obana yəqin baxmısan. 
 
Bu niyyətlə gələn dönməyib geri, 
Yəqin tanımırsan sən də bizləri. 
 
Dözə bilməyərək Murad bu zaman, 
Nifrətlə baxaraq söylədi: – Dayan! 
 
Bu bir əclaflıqdır, kişilik deyil, 
Siz ərli qadına etdiniz meyil. 
 
Namərdlik olubdur sizin peşəniz, 
Yerdə qalmayacaq bu işgəncəniz. 
 
Qızılgül hardadır deyin göstərin, 
Kişiyə yaraşmaz ey şah hünərin! 
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Son sözü dinləyib səbri tükəndi, 
Şahın gözlərinə qanlar ələndi. 
 
Dedi: – Xoş gəlmisən, sabah toyumdur, 
Sənin də həmən, gün artıq sonundur. 
 
Qızılgül mənimdir bunu sən də bil, 
Ona sənin sevgin heç layiq deyil. 

 
Onu saxlamısan uçuq komada, 
Sənin kimi bədbəxt varmı dünyada? 
 
Sonra əmr etdi şah: – Aparın onu, 
Ona geyindirin siz arvad donu. 
 
Görsün kü kişilik kimə yaraşır, 
Aparın siz onu tez, səbrim daşır! 
 

*** 
Bəli belə oldu, o dəhşətli gün, 
Hər yerdə quruldu şadlıq, toy, düyün, 
 
Bir anda quruldu uca bir tonqal, 
Bir yanda sarayda şirin bir xəyal. 
 
Gəlinlik paltarın geydirib onlar, 
Dövrəyə aldılar qızı qadınlar. 
 
Bəli, toy çalındı, büsat quruldu, 
Keflər bir anda da axıb duruldu. 
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Zalım şah bu zaman əmr eyləyərək, 
Muradı at ilə sürütləyərək. 
 
Gətirib atdılar yanan tonqala, 
Dünya alışırdı bu an az qala. 
 
Sonra Qızılgülə dikərək gözün, 
Beləcə söylədi şah ona sözün. 
 
Dedi: -Tamaşa et necə yanır bax... 
Onun ruhunu da belə oda yax. 
 
Bu gecə qoynuma girəcəksən sən, 
Dünyanın xoşbəxtin    olacağam mən. 
 
Nə olsun oğlumu bəyənmədin sən, 
Səni bil ki, xoşbəxt edəcəyəm mən. 
 
Qızılgül dözməyib bu an bayıldı, 
Özünə gələrək sonra ayıldı. 
 
Şahın  qarşısına gələrək bu an, 
Qaşlarını  çatıb  söylədi o an: 
 
– Sənin  bu əməlin bil xəyanətdir! 
Bu  oğluna qarşı bir məhəbbətdir?! 
 
Sənə lənət olsun ey rəhimsiz şah,                                      
Bunun  əvəzini verəcək Allah. 
 
Bir gün əməlinə tuş gələcəksən,                                        
İnan ki, it kimi gəbərəcəksən!                                           
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*** 
Bunu eşitcək şah qalxdı yerindən,                                     
Sanki dünya qopdu öz məhvərindən. 
 
Qəzbdən titrəyib əsirdi  bu an,                                           
Əl qaldırıb birdən söylədi: -Dayan! 
 
Sənin də cəzanı verəcəyəm bil,                                          
Qisas qiyamətə qalacaq deyil!                                           
 

*** 
Bunun da cavabı yalnız zülümdür, 
Zülümdən də sonra bil ki, ölümdür. 
 
Əmr etdi: - Onun da bitəcək sonu, 
Tikanlı məftillə sarıyın onu! 

 
*** 

O gün qara geydi ana təbiət, 
Cəlladlar etdilər şaha itaət. 
 
Tikanlı məftillə onu bağlayıb, 
Onun da qəlbini belə dağlayıb 
 
Gətirib tonqalın bu an yanına, 
Dedilər: – Bax indi sən  öz yarına . 
 
Qızın gözlərində dünya qaraldı, 
Günəş param-parça olub saraldı. 
 
Bir anda tutuldu səmanın üzü, 
Bir həsrət bürüdü çəməni düzü. 
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Buludlar qovuşub hönkürən zaman, 
Yer üzün bürüdü o anda leysan, 
 
Yağdıqca dünyaya sonsuz yağışlar, 
Yanıb göynəyirdi dağlar və daşlar. 
 
Heyrətdə qoyaraq bu an dünyanı, 
Nura qərq eylədi Tanrı cahanı. 
 
Zalım şah, əyanlar lal daşa döndü, 
Onların növrağı beləcə çöndü. 
 
Muradı döndərdi Tanrı bülbülə, 
Qızılgülü isə zərif bir gülə. 
 
Bir sevgi bəxş etdi Tanrı onlara, 
Görk olsun amansız o nadanlara. 
 
Qovuşdu Muradla Qızılgül belə, 
Ağlayan buludlar döndü gur selə. 
 
Əbədi qovuşub biri-birinə, 
Daldılar Tanrının əzəl sirinə. 
 
O gündən onların müqəddəs andı, 
Düşərək dillərə bu eşq  yarandı. 
 
Məni də gətirdi bu sevgi dilə, 
Necə ki qovuşur bir gül bülbülə. 
 
Burda bitirərək mən də sözümü, 
Güllərə dikirəm yaşla gözümü. 
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Öpüb oxşayıram ah...baxışımla, 
Qismətə yazılan söz yağışımla. 
 
Güllərin  sirrini  gətirib dilə, 
Qəlbimi bənzədib dərdli bülbülə . 
 
Oxşayıb onların ətrini duydum, 
Bu eşqin  əzabın sizlərə qıydım. 
 

*** 
Mənim əzizlərim, dedim dinlədiz, 
İndi birgə vurur qəmli qəlbiniz. 
 
O gülləri siz də oxşayın dərin, 
Rəmzinə çevrilmiş o sevənlərin. 
 
Bilin ki dostlarım yalnız səadət, 
Sədaqətdir bir də ülvi məhəbbət. 
 
Heç bir vaxt  şöhrətə əsir olmayın, 
Bu dünya malına tamah salmayın. 
 
Ömür  gedəridir, qalan deyildir, 
Fəqət bu dünya da fani deyildir. 
 
Etdiyin əməlin, bir də niyyətin, 
Axirətdə olar yenə qismətin. 
 
Ömür tərcüman olur hislərin, 
Əvəzin ummayın xoş əməllərin. 
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Tale də belədir bu həyat kimi, 
Hər kəsin əməli olar hakimi. 
 
Əzəldən qurulub haqqın təməli, 
Özünə qayıdar şəxsin əməli. 
 
Burda bitirərək mən də sözümü, 
Onlar tək görürəm çünki, özümü. 
 
Fəqət  gətirmirəm  bu sirri dilə... 
Özümü bənzətdim canlı bir gülə... 
 
Mənim söz aləmim ətrini saçdı, 
Bu gözəl güllərin   sirrini açdı. 
 
Burda xəyallara dalaram bir an... 
Görən nə düşünür  sonunda Nuran?... 
 
Heç kəsin qisməti daşa dəyməsin, 
Gül kimi solaraq, boyun əyməsin. 
 
Sevib sevilənlər kamına yetsin, 
Bağında tər güllər,çiçəklər bitsin. 
 
Yar olsun sizlərə ulu yaradan, 
Heç kəs ah çəkməsin bəxti sarıdan. 
 
Burda bitirirəm hekayətimi, 
Sizə bəxş edirəm məhəbbətimi!... 
 

 



Lətifə Nuran 

104 104

DOSTLARIN HEKAYƏTİ 
 

Ey dostum, insana bəxş olan sərvət, 
Müqəddəs hisslərdir, bir də məhəbbət. 
 
Əgər dəyər versə hər kəs özünə, 
Bax onda rast gələr mənim sözümə. 
 
Bu dünya kimləri yolda yormamış, 
Kimlərin hökmünü yerə vurmamış? 
 
Ən böyük var dövlət qəlbimizdədir, 
Əməldə, niyyətdə, hissimizdədir. 
 
Əgər bu hiss ilə baxsaq dünyaya,  
Dünya həsəd çəkər belə dünyaya. 
 
İndi başlayıram hekayətimə, 
“İki dost” adında rəvayətimə. 
 

*** 
Bu ömür dediyim ağır günləri,  
İnsan yaşayırdı sanki ötəri... 
 
Elə bir dövrandı aclıq, səfalət, 
Öz hökmün sürürdü aclıq, cəhalət. 
 
Lakin müdrik idi ana təbiət, 
İnsana edirdi sonsuz mərhəmət. 
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İki dost oturub eləyirdi qəm, 
Nə üçün yaranmış axı bu aləm? 
 
Xəyal dünyasında yol azırdılar, 
Qisməti yüz yerə hey yozurdular. 
 
Bəli, belə idi onların günü... 
Talehsə vurmuşdu qismət  düyünü... 
 
Dərd edib hey giley eyləyirdilər, 
Neyçün yaranmışıq, söyləyirdilər. 
 
Sirlərlə doludur fəqət kainat, 
Sirlərə vaqifdir yalnız xaliqat. 
 
Onlar giley edib danışan zaman, 
Sanki nur ələdi uca asiman. 
 
Bir anda qərq oldu nura göylə yer, 
İndi bax ey dostum, gözüm nə deyir. 
 
Dayandı önündə nurani insan... 
Dostları heyrətdə qoydu yaradan... 
 
Söylədi: - Nə üçün dərd edirsiniz? 
Tanrıdan axı siz nə dilərdiniz? 
 
Dostlardan birisi söylədi bu an, 
Ey nurani insan, eşit və inan. 
 
Axı hara gedim, yoxdu gümanım, 
Yarandım səfalət içində yanım?... 
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Puç olub dünyada arzum diləyim, 
Əlacım da yoxdur, axı neyləyim? 
 
İstərdim mənim də dövlətim olsun, 
Hər yerdə çeşmələr daşsın qaynasın. 
 
Əgər mənə qıysa tanrı var dövlət, 
Mən də şükr edərəm o anda əlbət! 
 
Dinlədi qeybdən  gələn bu insan, 
Dedi: – Səbrin olsun, bir az döz, dayan. 
 
Sonra diz çökərək o biri insan, 
Dedi: – Gəl ayırma məni dostumdan. 
 
Mənə də yar olsun uca yaradan, 
Qurtarsın qəlbimi dərdli ağrıdan. 
 
Qismətim gülməyib tale sarıdan, 
Fəqət bir arzum var, böyük yaradan. 
 
İstərəm bir evim, ocağım olsun, 
Məni sevən yarım, övladım olsun. 
 
Mənə ruzi qıysın uca yaradan, 
Zəhmətlə qazanım, puldan paradan. 
 
Olmayım bir qarın çörəyə möhtac, 
Qalmayım dünyada naçar, naəlac. 
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*** 
Onları dinlədi nurani insan... 
- Ümid et, yar olar sizə yaradan! 
 
Söyləyib qeyb oldu nurani haman, 
Dünya dəyişildi, sanki o andan... 
 
Zinətlə bəzəndi bütün kainat, 
Dostlara bəxş oldu o gözəl həyat. 
 
Onlar dilədiyi arzuya çatdı, 
O səfil həyatın daşını atdı... 
 

*** 
Uzun illər ötdü, ötən anlardan, 
İndi də söyləyim sizə dostlardan. 
 
Dostlar şükr edirdi talelərinə.. 
Nura qərq olurdu təbiət yenə. 
 
İnsan bu dünyaya hələ gəlməmiş, 
Ananın bətninə belə düşməmiş. 
 
Onun qismətini yazır yaradan, 
Bu sirri nə bilək axı haradan? 
 
Kim olduğumuzu fərq eyləmirik, 
Günah çox, qəza çox dərk eyləmirik. 
 
Ayırd eyləsək də ağı qaradan, 
Fəqət sirri bilən odur, Yaradan! 
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Bəli, aylar ötdü illər ötüşdü, 
Hər kəsə qismətdən belə pay düşdü. 
 
Təbiət varını bəxş etdi yenə, 
Bahar libasını geyib əyninə. 
 
Qış enib taxtından yazla görüşdü, 
Bülbüllər oxudu güllər öpüşdü. 
 
Ətrafa yayıldı quşların səsi, 
Suların çağlayan şən təranəsi. 
 
Dünyanı qoynuna aldı səadət, 
Belə hökmün sürdü sevgi-məhəbbət. 
 
Fəqət bir istək var arzu bitməyir, 
Hamı bu dünyada kama yetməyir. 
 
İndi nə söyləyim, sizə nə deyim, 
Onun əlindədir mənim taleyim. 
 
Bir nida gəlmişdi ulu Tanrıdan, 
Yenə də yol alıb nurani insan. 
 
Nə oldu dostlara qoy olsun ayan, 
O insan onlardan ayrılan andan. 
 

*** 
Bir saray önündə xəyala dalıb, 
Sonra xidmətçidən o izin alıb. 
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Şahla görüşməkdir dedi niyyətim, 
Onunla bağlıdır sözüm-söhbətim. 
 
Baş əyib xidmətçi bir an durmayıb, 
İnsanın kimliyin belə sormayıb. 
 
Çatdırdı xəbəri o anda şaha, 
Dedi: – And içirəm uca Allaha. 
 
İlk dəfə görürəm belə bir insan, 
Sanki yaranmışdı bir parça nurdan. 
 
Sizlə görüşməkdir onun niyyəti, 
Şahım sizdə görün bu səadəti. 
 
Şah bir an duruxdu dedi: – Uzatma! 
Boş sözlə başımı yenə də qatma! 
 
Çağır hüzuruma, gəlsin görüşsün, 
De elə etməsin gözümdən düşsün. 
 
Bəli belə etdi nurani insan, 
Şahın hüzuruna yetişən zaman. 
 
Baş əyib söylədi: – Ey şahlar şahı, 
Köməyinə çağır uca Allahı. 
 
Siz mənə yar olun, sizə yaradan, 
Nankorluq görmüşəm övlad sarıdan. 
 
Bir parça çörəyə qalmışam möhtac, 
Ümidsiz qalmışam artıq naəlac. 
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Səni and verirəm o təxti-taca, 
Son qoy ürəyimdə bu ehtiyaca. 
 
Bilirəm mənim tək insanlar çoxdur, 
Mənə kömək edin əlacım yoxdur. 
 

*** 
Şah bu an qıvrılıb qalxdı yerindən: 
–Mənə söhbət açma dərdi sərindən! 
 
Əmr etdi, Aparın miskin qocanı, 
Göstərin bir daha  ona acını! 
 
Qoy bilsin şah ilə görüşmək nədir, 
Hər kəsin dəyəri əməlindədir. 
 
Nankor bir övladı yetirib başa, 
İndi də qoy vursun başını daşa. 
 
Sonra qəzəblənib söylədi belə, 
- Gözətçi...dilənən olsa rədd elə! 
 
Heç kəsi saraya qoymayın yaxın, 
Çəkilin gözümdən tez  burdan  çıxın! 
 

*** 
Bəli, yol alaraq yenidən o an, 
Min xəyal içində nurani insan. 
 
Şükr etdi talehin böyüklüyünə, 
İnsan övladının dönüklüyünə. 
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Yetib bir qapının önündə durdu, 
Bu kimin evidir?  - ötəndən sordu.    
 
Dedi yoldan ötən:- Eşit agah ol, 
Ey nurani insan inan, sağ və sol. 
 
Hər kəs heyran olub   onun özünə, 
Sanki bal qatılıb  hər bir sözünə. 
 
Imdadına yetmiş darda qalanın,  
Hamıyla paylaşır olan qalanın. 
 
Adına xeyirxah insan deyirlər, 
O kimdir Tanrıya ayandı sirlər. 
 
Hər kəsin qəlbində yeri əzizdir, 
O pak niyyətlidir, qəlbi təmizdir. 
 
Onu dinləyərək nurani insan, 
Əl açdı söylədi:  - Şükür Yaradan! 
 
Düşünüb sonra da həyətə girdi, 
Bir  körpə  uşağı beşikdə gördü. 
 
Təbəssüm eyləyib  körpəyə   insan, 
 Razılıq eylədi ulu tanrıdan. 
 
Gələrək yaxına körpəni  süzdü, 
Körpədə ilahi nurunu sezdi. 
  
Onu götürərək köksünə sıxdı, 
Onun gözləriylə dünyaya baxdı. 
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Eyvanda bir qadın göründü bu an, 
Nurani insana bu oldu ayan. 
 
Qadın tez örtərək rübəndlə üzün, 
Torpağa dikərək o ala gözün. 
 
Dedi əziz insan xoş gəlmisiniz, 
Bizə bu şərəfi siz vermisiniz. 
 
Bu məqam yenidən qapı açıldı, 
Sanki qaranlıqlar bir an qaçıldı. 
 
Evin sahibiydi, işdən gəlirdi, 
Üzündə mərəhəmət  gülümsəyirdi. 
 
Nurani insan görüb sevindi, 
Sanki ruhu uçdu qəlbi isindi. 
 
Qoca dilə gəlib söylədi belə, 
Bu dünya bağlıdır oğul, sirr ilə. 
 
-Ey Allah qonağı gəldin haradan, 
Sənə kömək olsun  ulu Yaradan. 
 
Mən kiməm bu yolda Tanrının qulu, 
Əlbət ki, bu dünya sirlərlə dolu. 
 
İndi gəl bu evə, buyur və dinlə, 
Nə dərdin var sənin, danış mənimlə. 
 
Nurani insansa söylədi bu an, 
-Övladımı çaldı zəhərli ilan. 
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Mən övlad üzünə həsrət qalmışam, 
Hər an möcüzəni yada salmışam. 
 
Bir ricam var, deyim körpə övladın, 
Hökmünə son qoyar acı fəryadın. 
 
Bir Allah eşqinə onu ver mənə, 
Əlac edərsiniz onda dərdimə. 
 
Oğlan fikrə gedib bir an duruxdu, 
Gözünün yaşları qoynuna axdı. 
 
Dedi, qoy söyləyim könül yarıma, 
Dünyada əvəzsiz vəfadarıma. 
 
O, körpə balamın anasıdır bil, 
Heç kəsə biganə   qalan deyildir. 
 
Gələrək o anda onun yanına, 
Ona könül verən şirin canına. 
 
O qocanın qəmi övlad qəmidir, 
Bəlkə körpəmizin o həmdəmidir. 
 
Əgər belə olsa, dərdin unudar, 
Bizim körpəmizə Allah yar olar. 
 
-Nə deyim, -söylədi qadın həmən an, 
O ətrin alacaq mənim balamdan? 
 
Razıyam əzizim, soruşdun məndən, 
Körpəmi alsa da, bəxti  əlimdən 
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Qismətin də verər özü Yaradan, 
Mən nə biləydim ki, axı haradan? 
 
Balamız qocanın övladı olsun, 
Ona arxa olsun, ona yar olsun. 
 
Könlümüz istərsə gedib görərik, 
Onun şad gününə şükr eyləyərik. 
 
Ana körpəsinə sevgiylə baxdı, 
Onun gözlərindən bir həsrət axdı. 
 
Beləcə əhd edib onlar and içdi, 
Tanrı qəlblərinə nur donu biçdi. 
 

*** 
Nurani insansa körpəyə baxdı, 
Onun gözlərindən sanki nur axdı... 
 
Ona diqqət edib bir an süzərək, 
Köksünə sıxaraq əzizləyərək 
 
Ananın üzünə nəzər yetirdi, 
Bu sözü dilinə belə gətirdi. 
 
-Allah yardımçınız olsun hər zaman, 
Yaxşılıq pisliyə verərmi aman? 
 
Siz əməlisaleh yaranmısınız, 
Bütün günahlardan arınmısınz. 
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Səmadan bu anda nurlar axırdı 
Qoynundan bu qoca nə çıxarırdı? 
 
Mahudu uşağın çiyninə salıb, 
Dərin fikrə gedib xəyala dalıb... 
 
Söylədi: – Dinləyin və agah olun, 
Azad yaratmışdı Tanrı öz qulun. 
 
Hər kəsə pay verər o niyyətiylə, 
Onu danışdırar təbiətiylə. 
 
Sizə bəxş olundu yenə səadət, 
Nə qədər duracaq böyük səltənət. 
 
Nəsliniz peyğəmbər nəsli olacaq, 
Tarixdə əbədi o ad qalacaq. 
 
O Allah hər zaman sizə yar olar, 
Nankorun dünyası ahu-zar olar. 
 
Qoca sözün deyib qeyb oldu birdən... 
Sanki nur ələndi uca göylərdən. 

 
*** 

Şahın talanaraq varı dövləti, 
Yenə külə döndü bütün sərvəti... 
 
Qızıl xəzinələr qara daş oldu, 
Yenə də o insan...eh, çaş-baş oldu. 
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Bir daha səfil tək düzəldi yola, 
Bu sirr hər bir kəsə nəsihət ola... 
 

*** 
Sizlərə bəxş edib məhəbbətimi, 
Burda qurtarıram...rəvayətimi... 

 
12.02.1997 
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CEYRAN ƏFSANƏSİ 
 

(Mifik əfsanə) 
 

Oğuz ellərində bir şərqi varmış... 
Həzin nəfəsiylə havalanarmış. 
 
Dolarmış qəlblərə, ərməğan kimi, 
Sararmış ruhları bir güman kimi. 
 
Bəli belə idi o həzin səsin, 
O ilğım dumanlı şirin nəfəsin. 
 
Məftunu olurdu hər eşidən kəs, 
Ecazkar möcüzə deyilmi bu bəs? 
 
Gəzirdi çölləri yamacları o, 
Edirdi munisi turacları o... 
 
Qartal bu havayla havalanırdı, 
Kəkliklər bu səslə qovalanırdı. 
 
Əlvan rəng alırdı dağlar, dərələr, 
Yaşıl don geyirdi bağlar, bərələr. 
 
Duman bürüyürdü bu an göy üzün, 
Buludlar toqquşub deyirdi sözün. 
 
Həzin ruzigarı var idi onun, 
Geyirdi təbiət beləcə donun. 
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Bu həzin şərqidə bir nəfəs vardı, 
İlahi bir duyğu onda yaşardı. 
 
Bəxş edib qəlblərə beləcə hissin, 
Əsir eyləyirdi eşqiylə əssin. 
 
Əsir ki, vüsala çatmaq istəyən, 
Hə...deyim, söyləyim belə qəsdəyəm... 
 
O qızın yoxuydu axı bir kəsi, 
Ruhuyla hiss etdi sehirli səsi. 
 
Duyğular qoynunda xəyala daldı, 
Arzular içində bu yolu aldı. 
 
Seyr etdi çəməni, o çölü, düzü, 
Oxşadı qəlbində o sirli sözü. 
 
Dinlədi ruhundan axan xoş səsi, 
Tutuşdu köksündə sanki nəfəsi. 
 
Bu həzin muğamı oxudu birdən, 
Sanki uzaq idi o çox-çox yerdən. 
 
Həzin züm-züməylə havalandı o, 
Özündə deyildi, belə andı o... 
 
Kükrədi xəyalı təlatüm kimi, 
Göründü gözünə yeri gün kimi. 
 
Görürdü ruhuyla necə möcüzə... 
O sirr ki, heç gəlməz nə dilə, sözə... 
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Hiss etdi ürəyi alışıb yanır... 
Ruhuyla dağlara o qovalanır. 
 
Anladı duymadı...nədir bu röya? 
Görmürdü gözündə başqa bir dünya. 
 
Düşüb məcnun kimi dəli sevdaya, 
Qapandı hissiylə şirin xülyaya... 
 
Yaş tökdü o dilbər, gözündən yaşlar, 
Çatıldı həsrətdən o kaman qaşlar... 
 
İnlədi könlündə kaman, ney səsi, 
Gördü kü yanında yoxdu bir kəsi. 
 
Üz tutdu səmaya, dərddən dil açdı, 
O sirli göylərdən o an nur saçdı... 
 
İnlədi dərdini bir nəfəsə o, 
Üz tutdu dağlara bir həvəslə o... 
 
Gördü gözəlliyi doyunca duydu, 
Bu həzin nəğmənin səsinə uydu... 
 
Həzin bir ruzigar əsirdi bu an, 
İlahi, görəsən nə sirdi bu an?... 
 
O gözəl həsrətdə yerə diz çökdü, 
Qəddini dərd əydi, belini bükdü... 
 
Töküldü gözündən sel kimi yaşlar, 
Param parça oldu dağlarda daşlar... 
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Bu həsrət çəkdikcə dara könlündən, 
Düşdü tellərinə bir andaca dən... 
 
Ağardı saçları çəkdi naləsin... 
Üz tutdu Tanrıya görsün qibləsin... 
 

*** 
Nə idi ilahi, bu sirrin adı?... 
Kimdən diləyirdi gözəl imdadı?... 
 
Baş qoyub daşların üstündə yatdı, 
Röyada arzuya o belə çatdı... 
 
Gördü röyasında gözəl bir ceyran, 
Olmuşdu dilbərin hüsnünə heyran... 
 
Gələrək yaxı
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İçdikcə gözəlin gözünün yaşın, 
İtirdi bu anda o məsum huşun... 
 
Süzüldü gözündən hey qanlı yaşlar, 
Yanırdı bu ahla dağlar və daşlar... 
 
Nə imiş bir adı axı bu sirrin? 
Ürəkdə yaralar yeri çox dərin... 
 
Görürdü röyada gözəl yuxusun, 
Duyurdu kədərlə məlhəm qoxusun... 
 

*** 
Oyandı röyadan məst olmuş gözəl... 
Tutuldu bu anda duyğumla söz-əl... 
 
Daldıqca ilahi...sirli hikmətə, 
Heyrətlə baxıram belə qismətə... 
 
Oyandı...yanında gördü ceyranı, 
Olmuşdu gözəlin ceyran qurbanı. 
 
Bu ahla inləyib can verirdi o... 
Bu eşqlə nələri bildirirdi o... 
 
Gözəl çaşqın idi, taqətsiz...bihal... 
Sarırdı qəlbini yanıqlı məlal. 
 
Əyilib öpərkən ceyranın üzün, 
Gördü gözlərində o anda özün. 
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Dönmüşdü eşqindən belə ceyrana, 
Gözünün yaşları dönərək qana. 
 
Öpüb yalayırdı o gözəl qanın, 
Əlin, ayaqların, gözün ceyranın. 
 
Bulayıb başını onun qanına, 
Döndü o ceyranın bir heyranına. 
 
Yandırdı köksünü eşqiylə sevgi, 
Oxuyub anlayan bildinmi bilgi? 
 
Eşqindən divanə, havalıydı o... 
Bir ceyran həsrətli qovğalıydı o. 
 
Solurdu hər anda bu həsrət ilə, 
Qovuşsun beləcə o qismət ilə. 
 
O gözəl dərdindən elə dil açdı, 
İlahi sirriylə bu sirri açdı... 
 
Üz tutdu dağların o sərt qoynuna, 
Düşməkçün rüzgarın şirin oynuna. 
 
Bax belə yaranmış ceyran gözəli, 
Bir gözəl qız olmuş onun əzəli... 
 
Dolaşır dağların qoynunda ah tək, 
Yaşayır anların beləcə ruh tək... 
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*** 
Bu gözəl əfsanə elə dil açdı, 
Ruhuma, könlümə o nuru saçdı. 
 
Ruhlar bu sevgidən elə danışdı, 
Ürəyim həsrətlə yanıb alışdı. 
 
Qovuşdu dəryalar sevgiylə selə, 
Söz açdı xəyalım gələrək dilə... 
 
Ey dostum, nə gəlir xudadan gəlir, 
Tanrıdan savayı axı kim bilir. 
 
Diləklər yarandı axı nələrdən, 
Küləklər yarandı axı nələrdən... 
 
Yenə də oxunur o həzin muğam... 
Tutmayır qərarım köksümə sığam. 
 
İlahi....necə də sirlərin varmış? 
Sirlərin içində sirlər yaşarmış... 
 
Nə imiş istəyi bu mürəkkəbin... 
Ən ülvi duyğusun yazarkən təbim... 
 
Bu sirlər içində itib-batmışam, 
Dünyamın qoynunda necə yatmışam... 
 
Bax belə yaranmış eşq əfsanəsi, 
Sevən ürəklərin ən ülvi səsi... 
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İlahi sirri var ona çatmağın, 
Sevərkən sevgidən can unutmağın. 
 
Sevgiyə qovuşmaq səadət imiş... 
Sormayın bu kimdən rəvayətiymiş... 
 
O tanrı eşqidir, alın yazısı, 
Bəxş olar eşq iylə onun qəzası. 
 
Beləymiş o qızın eşqi qisməti... 
Burda bitirirəm bu rəvayəti... 
 
Mən isə deyirəm...qoy qismətiniz. 
Olsun əbədi eşq səadətiniz. 
 
Ceyran əfsanəsin sizə yetirir, 
 Nuran sözlərini  burda bitirir. 

12 -02-1997 
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BİR ATANIN HEKAYƏTİ 
 

Bu sirli kainat yaranan gündən, 
Bir nida enmişdi nurlu göylərdən. 
 
Hər kəs bu dünyada ömür sürəcək, 
Sonda əməlinə canın verəcək! 
 
Aşikar yazılıb nurlu Quranda, 
Bir an vaxt itirmə sən də bir anda. 
 
Onun göstərdiyi kimi yaşa sən, 
Sonra əməlini asan daşı sən. 
 
Mələklər o zaman olar şahidin, 
Bizə qurtuluşdur, on üsuliddin. 
 
Qurandan yazmağa yox ixtiyarım, 
O mənim cənnətim solmaz baharım. 
 
Onu oxuyarkən ruhum şad olur, 
Könlümdə nə ağrı nə fəryad olur. 
 
Bax burda tükənir səbrü qərarım, 
Söhbətin edirəm bir ixtiyarım. 
 
Nə isə gəlirəm əsl mətləbə, 
 Qəlb evimiz olsun müqəddəs kəbə... 
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*** 
Onun adətiydi hər gecə yarı, 
Tanrıya edirdi o duaları. 
 
Bir acı qəlbini yaxıb didirdi, 
Sonsuz taleyindən giley edirdi. 
 
Hər səhər üz tutub Kəbəyə sarı, 
İbadət edirdi qibləyə sarı. 
 
Mərhəmətli olan ulu yaradan, 
Ona bəxş elədi bu anı nurnan. 
 
Şükr edib sığındı uca Allaha, 
Diz çöküb yalvardı o ümidgaha. 
 
Namazını qılıb bitirən zaman, 
Ruhunu bürüdü sanki sis duman. 
 
Elə o andaca qərara aldı, 
Ziyarət evinə belə yol aldı. 
 
Əməl eyləyərək üsuliddinə, 
Yetişdi bir anda o mətləbinə... 
 
Ziyarət eylədi o səcdəgahı, 
Köməyə çağırdı uca Allahı. 
 
- Sən məni bağışla uca Yardan, 
Ruhumu təmizlə günahlarımdan. 
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Sonra da üz tutub o şeyxə sarı, 
Bildirdi sirr olan xoş arzuları. 
 
Şeyx onu dinləyib xəyala daldı, 
İlahi sirlərin yadına saldı. 
 
Söylədi: -Ey qoca, nədir niyyətin? 
Allahın elminə qarışmaq çətin. 
 
Ahilsə söylədi: - Mənə yol göstər, 
Qıyma ki gözümün didəsi itər. 
 
Kama yetəcəyəm, vəhy gəldi mən, 
Fəqət bu intizar üzüntü yenə... 
 
Məni bil sarsıtdı, puçluqdur sonu, 
Nədədir əmması söyləyin onu. 
 
Şeyx onu dinləyib dedi: -Agah ol, 
Naşükür olmusan söyləmiş rəsul. 
 
Allahın yazısı pozulan deyil, 
Yüz yol dua eylə, namaza əyil. 
 
Fəqət bir qurtuluş vardı həyatda, 
Ona əvəz olmaz bu kainatda. 
 
O mənəvi borcdur, könül işidir, 
Şəxsin gələcəyi öz keçmişidir. 
 
Əgər əməl etsən bütün bunlara, 
Cavab verəcəyik biz suallara. 
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Sənə bir tövsiyəm vardır ey oğul, 
Yenidən dünyaya baxıban doğul... 
 
Sən özün-özünə qayıt təmizlən, 
O nəfis deyilən hissindən gizlən. 
 
Paklaşdır qəlbini əməlinlə sən, 
Təmizlən, ey oğul...içdən təmizlən. 
 
Fəqət qalan ömrü bu yolla yaşa, 
Dəyməsin diləyin bir daha daşa. 
 
O halal ruzidən sədəqə ver sən, 
Onun aqibətin onda görərsən. 
 
Bu eşqlə libası geyin əyninə, 
Dünyanın varını alma eyninə. 
 
Yaşa könülləri ziyarət eylə, 
Qəlbləri tikməyi sən adət eylə. 
 
Bax, onda çatarsan sən muradına, 
Allahı salarsan hər an yadına. 
 
Bu haqqın yoludur tükənməz, təmiz, 
Odur and yerimiz, odur qibləmiz. 
 

*** 
Şeyxin ürəyində bir dünya vardı, 
Onun hislərində bu eşq yaşardı. 
 
- Bil, nəfis hakimdir hər an cahilə, 
Sözünü bitirib baxdı ahilə. 
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Onlar halallaşıb ayrılan zaman, 
Ahılın qəlbində dərd oldu yalan. 
 
Onun ürəyini bir eşq sarırdı, 
O sanki bu eşqlə qanadlanırdı. 
 
O gündən vaxt ötdü aylar dolandı, 
İllər bir-birinə belə calandı. 
 
O xoşbəxt həyata qədəm qoyandan, 
Belə zövq alırdı yalnız dünyadan. 
 
O, ehsan payladı qədəri sonsuz, 
Heç kəs düşünmürdü bir günün onsuz... 
 
Nə sirlər varıymış ilahi burda? 
Ondan kömək dilər kim qalsa darda. 
 
Hatəm tək o belə ad qazanmışdı, 
Onun ürəyinə bu hiss dammışdı. 
 
Dünya ibarətmiş yalnız sevgidən, 
 Razıyam ey  Tanrım;söylədi səndən. 
 
Hər gün dua edib namaz qılırdı, 
Talehin işinə heyran qalırdı. 
 
Bir gün də əhdinə yetişdi insan, 
Sənə şükür olsun uca yaradan... 
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Sanki dağlar, daşlar gəlirdi cana, 
Allah son qoymuşdu acı hicrana. 
 
Ona bəxş olmuşdu oğlan övladı... 
Ona bir ad qoydu, peyğəmbər adı... 
 
Bəli, yenə ötdü aylar və illər, 
Qoy belə şad olsun dərdli könüllər. 
 
Sirrini verməyib dosta yoldaşa, 
Bir oğul böyüdüb yetirdi başa. 
 
Vədə tamam olub yetişən günü, 
Oğluna çaldırdı toyu-düyünü. 
 
Bir axşam toy edib şənlənən zaman, 
Onda sirlər oldu bax belə ayan... 
 
Söylədi xidmətçi o anda belə... 
Ey ağam, diz çöküb sən dua elə. 
 
Oğlunu bir anda ilan çalardı, 
Ömrünün xoş çağı viran olardı. 
 
Lakin İlahidən gələn möcüzə... 
Sınıb parçalanmış o anda kuzə. 
 
Zəhərli bir ilan düşərək yerə, 
Sürünüb gələrək bəy olan yerə. 
 
Dilini çıxarıb belə inlədi, 
Sanki insanları bir an dinlədi... 
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Üç dəfə qıvrılıb çırpınıb yerə, 
Hamı heyrət etdi bu anda sirrə... 
 
Yerdə gərilərək bir an qıvrıldı, 
Sonra qeyb olaraq göyə sovruldu. 
 

*** 
Sözləri dinləyib xəyala daldı... 
Şeyxin sözlərini yadına saldı. 
 
Onun sevincinin həddi yoxuydu, 
Bu sirrin özündə sirlər çoxuydu. 
 
Qoca üz tutaraq uca göylərə, 
Söylədi: – Şahidsən, Tanrım, sirlərə. 
 
Şükürdən savayı sözüm yox mənim, 
Bu eşqdən savayı eşqim yox mənim. 
 
Sonra üz tutaraq ziyarətgaha, 
Yetişdi beləcə o qurbangaha. 
 
Dedi: – Qəbul eylə böyük yaradan, 
Balamı qurtardın sən ki qaradan. 
 
Arzumdur insanlar xoşbəxt yaşasın, 
Qəlbində Allah eşqini daşsın. 
 
Onda hər kəs muradına yetəcək, 
Bədbəxtlik də bu dünyadan itəcək. 
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*** 
Ata qurban kəsdi bu eşq yolunda, 
Mələklər sevindi sağ və solunda. 
 
Fəqət o evinə yol alan zaman, 
Bürüdü ruhunu bir sirli duman... 
 
Mələklər göründü gözünə onun, 
Bir cavab verdilər sözünə onun. 
 
-Verdiyin ehsandan bir dağ yaranmış, 
Niyyətinlə günahların arınmış. 
 
İlan, həmən dağın olmuş yorğunu, 
Sənin əməlinin dilsiz vurğunu. 
 
Canın tapşıraraq o an inləyib, 
O mələk qeyb olub bil ki, ölməyib. 
 

*** 
Bu eşqdən atanın ürəyi əsdi... 
Özünə gələrək bir an tələsdi. 
 
Son anda gətirib kəlməşəhadət, 
Yenidən edərək haqqa ibadət. 
 
Dünyasını bu eşq ilə dəyişdi, 
Bu qismətdən bizə də bir pay düşdü. 
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*** 
Hər kəsin əməli özünə dərsdir... 
Dünyadan köçərkən bu bizə bəsdir. 
 
Nə qəm...xoşbəxtliyi axtaran dostum, 
Mənim sözlərimə sən qulaq asdın. 
 
Nəfsindən özünü qoruya bilsən, 
Sən də bu dünyaya gülə bilərsən... 
 
Beş günlük dünyanın nədir mənası?... 
Bir, üç, yeddi, qırx il... yadda qalası... 
 
Doğmaları belə yad edirik biz... 
Sonra özümüzü yad edirik biz... 
 
Hamı gəlib keçir keçilmiş yoldan, 
Öyrənir cavabsız sorğu-sualdan... 
 
Sizə arzulayıb bu səadəti, 
Burda qurtarıram bu hekayəti... 
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