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Bu kitabı hər zaman mənə arxa və dayaq olmuş, 
həyatımızın ağrılı və acılı günlərində böyük  

səbr və  dözüm nümayiş etdirmiş  
həyat yoldaşım  Nailə xanıma 

 həsr edirəm.   
 

 
 

ÖN SÖZ 
 

Elm və tədrislə bağlı yazdığım monoqrafiya, dərslik, 
metodiki tövsiyə və digərlərindən fərqli olaraq, 2011-ci ildə 
“Sevərək yaşadığım həyatım mənim” adı altında nəşr olunmuş 
kitabım artıq beş ildir ki, işıq üzü görmüşdür. Həmin kitabda 
gənclik illərimdən başlayaraq, zaman-zaman həyatımda baş verən 
hadisələr, rastlaşdığım problemlərlə bağlı etdiyim qeydlər və 
düşüncələrim əks olunmuşdur.   

Kitabla əyani və internet səhifəsindən  tanış olan dostlar 
və tanışlar onun davamını görmək arzusunda olduqlarını 
bildirdikdə həmişə - İnşallah - deyərək gözləməklərini xahiş 
edərdim. 

Əlinizdə tutduğunuz bu kitabda ürəkdən, açıq şəkildə 
demək istədiklərim, bəzən isə deyə bilmədiyim  fikir və 
düşüncələrim yer tapmışdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



Hər dəfə atam Əbülfəz Əli oğlunu 
xatırlayarkən ilkin olaraq gözlərim 
önündə onun əlləri canlanır.  

 
 
Əllərinə qurban olum, ay Ata, 
Mən onları cadar-cadar görmüşəm.  
Əl çəkəndə əllərimdə iz salan 
Qabarların hər birindən öpmüşəm. 

    Bir an bekar olmayıbdır o əllər, 
    Haram tikə, haram para  görməyib. 
   Dosta sarı yönəliblər hər zaman, 
    Namərdlərin qapısını döyməyib. 

Alnının tərindən ətirləniblər, 
Hərarəti alıbdırlar ürəkdən. 
Nə ediblər hər şey gözəl alınıb 
Söz tapmıram vəsf etməyə  gerçəkdən. 

   
    Xəyalımdan əskik olmur o əllər 
   Sanki taleh kitabımdır, ay Ata! 
    O əlləri sıxmaq üçün bağrıma  
   İstərdim ki, qayıdasan həyata. 

 
                                     
 



Dayağım, qürurum, vüqarım, Ana! 
 

 
 
Ay Ana, mən necə nankor olmuşam 
Mümkünsə qoy ruhun məni əhv etsin. 
Yanında hər zaman olmadığımı 
Qoy Allahım mənə günah bilməsin. 
 
 
Min səbəb tapardım təskinlik üçün, 
Deyərdim çox üzür məni işlərim. 
Mən qayğılarımdan hey danışdıqca 
Sən tumar çəkərdin başıma mənim. 
 
 
Məni danlamazdın, məni söyməzdin 
Olsa da əlində min haqqın, Ana! 
Təkcə qucaqlayıb boynumu mənim 
Gileyi içində boğardın, Ana! 
 
 
 



Məndən gizlədərdin göz yaşlarını 
Çevirib divara sarı üzünü. 
Nə qədər qürurun varimiş sənin,  
Biruzə verməzdin küskünlüyünü. 
 
Mən də qucaqlardım çiyinlərini 
Deyərdim: Sən  mənim bircə dənəmsən, 
Mən səndən heç zaman uzaq olmaram 
Çünki həmişə sən ürəyimdəsən. 
  
Anam, anlayıram nələr çəkmisən 
Bizdən bir səs-soraq gəlməyən gündə, 
Necə alovlanıb, yanıb ürəyin 
Övladlar yanında görünməyəndə. 
 
 
İndi mən atayam, həm də ki baba, 
Uşaqlar dağılıb hərə bir yanda. 
Xəbər gözləyirəm hər gün onlardan. 
Bir gözüm qapıda, biri telefonda. 
 
Mən də sənin kimi oturub evdə 
Özüm-özüm ilə söhbət edirəm. 
Əl açıb göylərə Ulu Tanrıdan 
“Onları Sən qoru, Rəbbim” deyirəm 
 
Dünyanın gərdişi beləymiş, Ana. 
Övladlar böyüyüb pərvazlanırlar. 
Gərək qınamayaq biz heç onları, 
Çünki zaman ilə ayaqlaşırlar. 
  
 
  
 
 
 
 
 



Günlərin birində dostum Rafiq Quluzadənin zarafatla 
Nailə xanıma-İbrahimdə gözün olsun!-deməsinə onun  
“Bu yaşdan sonra o kimə gərəkdir”  ifadəsinə cavabım. 

 
Sənin bir sözündən yaman incidim 
Başım dumanlandı, döyündü ürək. 
Sən özün bilmədin necə söylədin: 
Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək? 

 
Dedin ki, uzun bir yol da keçmişik, 
Hərdən ağlamışıq, hərdən gülmüşük, 
Oğul böyütmüşük, nəvə görmüşük. 
Bununçun Tanrıdan şükür diləyək, 
Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək? 

 
Zaman saçımızda izlər salıbdır, 
Alnımız, üzümüz naxışlanıbdır. 
Rahat yuxular da bizdən qaçıbdır, 
Artıb qanda təzyiq, çoxalıb şəkər 
Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək? 

 
O günkü söhbətdən çox yazmaq olar, 
Saymaqla tükənməz o giley-güzar. 
Onu bil! Dünyada əbədi, yaşar 
Sevgidir- həyata açılmış çiçək. 
Sən mənə gərəksən, mən sənə gərək! 



 
Ay qatar, lənətə gələsən səni 
Sən məni götürüb hara gedirsən? 
Ayırıb Vətəndən,  doğma ocaqdan 
Ürəyi yaralı niyə edirsən? 
  
Sürətin nə qədər böyükmüş sənin 
Mən bunu təsəvvür etməzdim inan. 

          Bir göz qırpımında götürüb məni 
Uzaq diyarlarda etmisən mehman. 

 
Əylə sürətini, bir dayan, bir dur.  
Qoy həsrət yolları daha artmasın. 
Hara tələsirsən baş alıb belə 
İnsaf et, könüldən can ayrılmasın. 

 
Sənə yalvarıram - geriyə dönək 
Arxanca dikilən gözlərə sarı. 
Daşdan deyildir ki,  ürəyim mənim 
İnləyir, sızlayır, ağrıdır axı.  

 
          Bilirəm nə ürək, nə ruh var səndə 
          Vücudun, məzmunun soyuq bir dəmir. 
          Sən hardan biləsən ömrün təməli 
          Yalnız məhəbbətdir, yalnız sevgidir. 



Məhəbbətsiz yaşanan gün ömrün boş səhifəsidir. 

 

Sənsən mənim həyat eşqim,  
Hər cümləmin əzəli sən, sonu sən. 
Sənsən mənim duyan qəlbim, 
Ruhum sənsən, 
 Cismim sənsən, 
  Nitqim sən. 
Sənsən mənim görən gözüm, 
Onlar ilə bu dünyaya baxıram. 
Sənsən mənim güman yerim 
Sənə olan, tükənməyən, 

Sonu sonsuz, görünməyən 
Məhəbbətlə yaşaram. 

Sən ömrümə işıq saçan, 
Günü-gündən alovnanan, 
Daim artan, daim coşan, 
Odu sönməz,  
 Gücdən düşməz, 
  Nuru bitməz bir Məşəlsən. 
Nəbzimin ahəngində də  
Sənin adın səslənir. 
Ürəyimin döyüntüsü sənin üçün bəslənir. 
Əqlim, şüurum, cismim mənim sənə qurban verilib, 



Qəbul eylə bu qurbanı, 
  Ruhu tərk etməmiş canı, 
  Həm bu günə, həm sabaha 
                                     Ümidimi yaşadansan. 
Zaman belə ötüb keçsə, 
Saç ağarsa, diz bükülsə, 
Dərdlərimin üstünə min bəla gəlsə, 
Mənə həkim gərək deyil, 

Ehtiyacım yox təbibə,  
Heç Loğman da  kömək etməz, 

  Dəva-dərman şəfa verməz,  
                                          Ümid təkcə sənə qalıb, 

Güman yerim təkcə sənsən. 
Bircə kəlmə sözün bəsdir 
Ruhum mənim təzələnsin. 
Bir baxışın kifayətdir, 
Həyat eşqim yenilənsin, 
 Dünya başqa bir rəng alsın, 
  Həyat qaynasın, qarışsın. 
   Dost  sevinsin, qoy şadlansın, 
    Düşmənə də bir pay düşsün. 
Əsirgəmə o kəlməni, 
Yan qaçırma o baxışı, 
Puç eyləmə ümidləri, 
Kəramətin azalmasın, 
Qoy eşqimiz alovlansın, 
 Ümidlərimiz gül açsın,  
      Sevgimiz əbədi olsun, 
  Bu dünya durduqca dursun 
                             Zaman keçdikcə sönməsin,  

Şölələnsin, şölələnsin 
             Əbədi bir çıraq kimi. 

 

 

 



Oğlum Elcanın 15 yaşı olması münasibəti ilə  

 
 
 
İldən-ilə  boy atırsan, yaşa dolursan 
Ay mənim istəkli, ağıllı oğlum. 
Mən sənə baxanda fərəhlənirəm, 
Ay mənim qürurlu, vüqarlı oğlum. 
 
 

Bu gün ad günündür, sənin əzizim 
Sən on beş yaşına qədəm qoyursan. 
Qoy sənə xoşbəxtlik gətirsin bu gün 
Uşaqlıq çağı ilə vidalaşırsan. 
 
 

Qarşıda çox işlər gözləyir səni 
Həyatın yolları keşməkeşlidir. 
Səni qorxutmasın heç bir çətinlik, 
Ona qalib gəlmək insan işidir. 
 
 

 



Həyatda heç zaman gözləmə ki sən 
Nəsə özbaşına düzələcəkdir. 
Qarşına məqsəd qoy, onunçün döyüş 
Boş gələn onu bil, boş gedəcəkdir. 
 
           Demə ki, pulum var, hər şey mənimdir 
           Çoxları bax bu cür fikirləşiblər. 
           Fələyin gərdişi elə gətirib, 
           Var-dövlət içində tənha ölüblər. 
 
Çalış elm qazan, güc elmdədir, 
Səni qorxutmasın əzablı yollar. 
Hər işin əvvəli çətin görünür,  
Zəhmətsiz gül açmaz, ağac verməz bar. 

 

           
 

Ancaq halal zəhmət, düz söz, şirin dil 
Ömürlük həkk olsun beynində sənin. 
Məhəbbətlə yaşa bütün ömrünü, 
Düz ilqar, sədaqət olsun məsləyin. 

 

 
 
Ürəyində saxla düşündüyünü, 
Biruzə verməyə onu çalışma. 
Kimsənin fikrinə qalma biganə, 
Ancaq deyilənlə tez razılaşma. 

 
 

 
 

Məclisdə az danış, ağır otur, dur, 
Özünə hörmət qoy, hörmət görərsən. 
İnsanlar hamısı eyni cür deyil, 
Ehtiyatsız sözdən zərər çəkərsən. 
 

 



Ananın hörmətin göylərə qaldır, 
Yoxdur bu dünyada onun əvəzi. 
Hər nəyin vardırsa, odur səbəbkar, 
Qızdırsın evini onun nəfəsi. 

 
Qardaşa arxa ol, onu arxa bil, 
Qanı qanındandır, canı canından. 
O, sənə verilən Allah payıdır, 
Yaxşısa, yamansa sən tut qardaşdan. 

 
Oğul! Bu sözlərim bir nəsihətdir. 
Vaxt gələr onları sən dərk edərsən. 
Keçdikcə həyatın döngələrindən 
Onda bu sözlərə qiymət verərsən.  

 
Onda anlayarsan  nə üçün  atan 
Sənə gənc yaşında nəsihət etmiş. 
Özünün qırx ildə qazandığını  
Sənə ad günündə hədiyyə vermiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Məktub arzu və istəklərimizin yazılı ifadəsidir. 
 

 
 
Sən demə dünyada ən böyük töhfə 
Məktubdur- hansın ki, yazıbdır Yarın. 
Əlinə alanda inan ki, onu, 
Unudulur dərdin, çəkilir ağrın. 
 
Gördükcə xəttini gül açır çöhrən, 
Elə bil yenidən qayıdır bahar. 
Ətrini duyursan hər bir sətrində, 
Siması qarşında olur bərqərar. 
 
Həzin musiqitək yayılır cana 
Onun nəvazişlə yazdığı hər söz. 
Oxuduqca onu çırpınır ürək, 
Beyin dumanlanır, hey nəmlənir göz. 
 
Onun hər cümləsi «Can»la başlanır. 
Soruşur: Necəsən? Nə var başında? 
Yeməyin necədir? İçməyin necə? 
Yoxmu bir xəsarət, ağrı canında? 
 
 



«Yorma çox özünü, vaxtında yat, dur, 
Bizdən fikir çəkmə, yaxşıyıq» yazır. 
O, bunu məndən də çox yaxşı bilir, 
Onlarsız yaşamaq mənə ağırdır. 
 
Özü nələr çəkir, nələr keçirir 
Heç bircə kəlmə də yazmır bu haqda. 
«Hər şey çox yaxşıdır, qaydasındadır». 
Yazdığı bu olur özü öz haqda. 
 
Bəlkə də bu düzdür, belə lazımdır, 
Onsuz da hər bir şey bəllidir bizə. 
De, necə yaşarsan şən və firavan 
Sevginlə gəlməsən hər gün üz-üzə? 
 
De necə yaşayım asudə, rahat? 
De gəzmək olarmı qəmsiz, fikirsiz? 
De gülmək olarmı ürəkdən, qəlbdən 
Sən onsuz olasan, o qala sənsiz? 
 
Məktub əvəzsiz bir vasitə olur 
Göz gözdən, üz üzdən uzaq düşəndə. 
Məktub zinyətlərin zinyəti olur 
Təhnalıq, intizar qəlbi yeyəndə. 
 
Məktub hər bir şeyi yerinə qoyur 
Çaşqın fikirləri tarimar edir. 
Soyuq gecələri, solğun günləri 
Qızdırır, isidir, laləzar edir. 
 
Məktub gözləyənin ömür təqvimi 
Məktublar arası günlə ölçülür 
Günlərin işığı, günlərin nuru 
Ürəkdən yazılmış sözlə ölçülür. 
 
 
 
 



Nailə xanımı  Binə aeroportundan Pekinə yola saldıqdan 
sonra evə qayıdanda hiss etdim ki, tək və kimsəsizəm. 
 

 
 
Bizi imtahana çəkib Yaradan 
Sanki ayrı düşüb könül ilə can. 
Sənsiz durammazdım ayrıca bir an 
İndi bir baxışın həsrətindəyəm. 

 
 

   Günlər keçir sənsiz mənasız, çətin  
   Əlim uzaq düşüb əlindən sənin, 

Səhər də, axşam da onu bil yəqin 
Bir səni görməyin həsrətindəyəm. 

 
 

Nə qədər danışım özüm özümlə? 
Qarışıb mənimçün gecə gündüzlə, 
Könlümü alardın bircə sözünlə 
İndi o kəlmənin həsrətindəyəm 

 

 



Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq! 

 
 
İstərdim bir daha yadına salam 
Sən məndən ayrılıb getdiyin zaman 
Səsindəki ahəng, gözündəki nəm 
Darıxma deyirdi, tez dönəcəyəm. 
 
Dedin: Otuz gündür ömrü bir ayın 
O, kiçik bəndidir vaxtın, zamanın 
Üzsə belə səni iztirabların 
Səbr elə, azca döz, tez dönəcəyəm. 
 
Tənhalıq çalış ki, səni üzməsin 
Çöhrəndən təbəssüm heç əsgilməsin 
Düşmənlər baxanda qoy sevinməsin 
Təmkinin dəyişmə, tez dönəcəyəm. 
 
Məhəbbət nə zaman, nə məkan bilir 
Vüsalla sonlanan həsrət şirindir. 
Hicran alovunda sevgi yetişir 
Tanrıdan qismətsə, tez dönəcəyəm. 
 



Sovet qoşunları Bakıya daxil olub qırğınlar etdiyi 
zaman mən Çində elmi məzuniyyətdə idim. SSRİ-
nin bu ölkədəki səfirliyində mənim evə 
qayıtmağıma icazə vermədilər. 

 
 
 
İnan! Əlim çatmır sənə, Ana yurdum, doğma Bakım. 
Sanma naxələf məni sən, böyük olsa da günahım. 
Sədaqətli oğlunam mən, uzaqda olsam da belə, 
Səninlədir ruhum, cismim, əqlim mənim, doğma Bakım.   
 
 

Alçaq, zülmkar düşmənin bu gün əl qaldırır sənə, 
Ahıl bilmir, qadın bilmir, durub körpələr qəsdinə.  
Yırtıcı canavar kimi susayıbdır, qan istəyir, 
Qanımızdan doymayır heç, qan çəkilib  gözlərinə.  

 
 
 



 
Ulu Tanrım, kömək eylə, ümid təkcə sənə qalıb, 
Mənim xalqım təkcə qalıb, qaçan qaçıb, satan satıb.  
Canavarın qarşısına çıxmaq üçün aslan gərək 
Göndər bizə o qeyrəti zaman keçir, vaxt daralıb. 
  
 

Rəbbim mənim, bu millətdən əsirgəmə nəzərini 
Qaytar bizə Babək əzmin, Koroğlunun hünərini. 
Görən bizim alnımıza itirməkmi yazılıbdır? 

   Bizdən özgə kim çəkəcək anaların qeyrətini?    
 
 

Qarşındayam dizi üstə, dönə-dönə yalvarıram, 
Yad torpaqda, qərib eldə hönkür-hönkür ağlayıram. 
Səndən ümid, səndən pənah istəyirəm, Ulu Tanrı! 
Bu günümü, sabahımı  təkcə sənlə bağlayıram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etirafnamə 

 
Gözlərinə qurban olum, baxışına döndər məni. 
Gülüşünə qurban olum, gülüşünə döndər məni. 
 
Döndər məni qəlbindəki min arzuna, 
Döndər məni xəyalına, umuduna. 
Könlündəki ən müqəddəs istəyinə döndər məni 
Vüqarına döndər məni, qüruruna döndər məni. 
 
Göydən yerə nur ələyən günəşinə döndər məni, 
Gözlərindən şölə saçan atəşinə döndər məni. 
Döndər məni bağçandakı şehli gülə, tər çiçəyə. 
Ətirinə döndər məni, nəfəsinə döndər məni. 
 
Sənsiz mənə həyat yoxdur, yaşamağın nə faydası? 
Sənsiz məndə həvəs yoxdur, vücudumun nə faydası? 
Varlığımın cəfası çox, ağrısı çox, yox səfası. 
Həyatına qaytar məni. Həyatıma döndər məni.  

 
 
 



     Söz gəzdirənlər həmişə olublar və olacaqlar. 
 

 
Məndən sənə çox söz deyə bilərlər, 
Hər deyilən sözdə həqiqət olmaz. 
O yerdə ki, məhəbbət var, inam var, 
Tanrım ordan uzaq gəzib dolanmaz. 
 
Çoxlarının biz gəlmirik xoşuna,  
Danışırlar qaramızcan, boşuna. 
Rast gəlməsək namərdlərin tuşuna 
Vaxt vədəsiz saçlarımız ağarmaz. 
 
Fikir vermə boş sözlərə, çalış döz, 
Qürurunu heç sındırma, dayan düz. 
Yalan, tənə eşitdinsə, gözün süz 
Ürəklərdə qubar yoxsa, sızlamaz. 
 
Qəm etmə ki, ömrüm, günüm keçibdir. 
Xoş anlarım, məqamlarım ötübdür. 
Sevin, gül ki, o günlərin olubdur. 
Bu məntiqlə yaşayanlar qocalmaz. 
 
Bircə onu bil ki, bəxtim səndədir, 
Ötən günüm, sabahım da sənlədir, 
Yaşadığım bu günüm də sənlədir, 
Sən olmasan səhər mənçün açılmaz. 
 



Sənin bəhrən yiyən kimdir? 
Kiminkisən, yiyən kimdir? 
Sənə doğru deyən kimdir? 
Yalan dünya, yalan dünya!  
                                M.ŞƏHRİYAR 
 

 
 
Dünya, sənin vəfan yoxdur, hey deyirlər əzəldən, 
Həqiqəti, ədaləti haqsızlığa satansan. 
Eli üçün ağlayanı kor etmisən gözündən, 
Mərdi qovub, namərdlərin qapısına atansan. 
 
 
Düz danışıb, düz deyənin sən kəsmisən dilini, 
Zülmə baş əyməyənlərin qatlamısan belini. 
Xeyirxahın, səxavətin hey üzmüsən əlini 
De  nə üçün gücə dəstək, zora dayaq olansan? 
 
 



Kin-küdurət ayaq tutur, azalmayır qəm, kədər, 
Göz yaşları tükənməyir, seltək axır sərasər. 
Ehtiyacla ömür sürür alın təri tökənlər, 
Qan tökənə, baş kəsənə arxa olan, hayansan. 
 
 
Oğurluqla pul qazanıb, haram mal yeyənlərin 
Min fitnəyə əl ataraq, fəsad törədənlərin 
Xalqın varın-dövlətini talayıb didənlərin 
Adın-sanın, şöhrətini göylərə qaldıransan. 
 
 
Dünya səni ayıq başla anlamaq çox çətindir, 
Elə bil ki, nurun sönür, qara günün yəqindir 
İnan mənə  belə getməz, Haqq nəzəri bizimdir, 
Əvvəl axır od içində alovlanıb yanansan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bu dünya fanidir, fani! 
Bu dünyada qalan hanı? 
Taxt üstündən Süleymanı 

Salan dünya, salan dünya. 

 
 
Qalmayıb  ümidim daha heç nəyə, 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
Çıxıb məhvərindən, dönüb səmtindən 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Babamız Adəmlə, Həvvaya qədər 
Müqəddəs torpaqda dolaşmazdı şər. 
İnsanla bağlıdır dərd, qüssə, kədər 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Oğullar olubdur  nankor biqeyrət 
Qızlarda qalmayıb ar, həya, ismət 
Pulla dəyərlənir sevgi, məhəbbət 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 



 Alimi nadana olubdur möhtac, 
Yenə boş başlarda gəzdirilir tac 
Vallah, olmayacaq bizlərə əlac 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Kişilik məhfumu yox olub, itib 
Başqa bir cür olub, rəngin dəyişib 
«Samirlər, Rəhimlər» əlinə yetib 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Elə yaraşıqdır bu gün Röyalar 
Rəqsanə, Nuralar, Fatma, Sevdalar 
Xalqına dərs deyir efirdən onlar 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 

 
Söz tamam itirib gücün, dəyərin, 
Dünya əlindədir yaltağın, bicin. 
Mərd dönüb quluna zalım namərdin, 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Hörmətdən düşübdür ağsaqqalımız, 
Nə dinimiz qalıb, nə imanımız. 
Tapdaq altındadır etiqadımız, 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək.  
 
Qardaşın bacıdan yoxdur xəbəri, 
Çəkmir qeyrətini halalca əri, 
Övladın da görmür bir ildən bəri, 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
 
 



O, düşüb əlacsız çöllərə, düzə, 
Namusun qoyubdur pulla üz-üzə. 
Tanrıdan bir qeyrət gəlməsə bizə, 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Bu gün pul olubdur hər şeyə meyar, 
Nə hörmət qalıbdır, nə də etibar. 
Arxan paran yoxsa, öl canın qurtar, 
Bu dünya, qardaşım, düzəlməyəcək. 
 
Görən o dəyişib, dönə bilərmi? 
Haqqı haqq yerində görə bilərmi? 
Axan göz yaşların silə bilərmi? 
Yox! Dünya qardaşım düzəlməyəcək. 
 
Çünki bulanıb o, durulan deyil, 
Çöhrəsi bozarıb, nurlanan deyil, 
Əyilib qaməti, şax duran deyil, 
Yox! Dünya qardaşım düzəlməyəcək. 
 
Səhv düşüb qarışıb ağı, qarası, 
Zaylaşıb, turşlaşıb onun mayası. 
Yaman dəyişibdir abı-havası 
Yox! Dünya qardaşım üzəlməyəcək. 
 
Nə ümidim qalıb, nə güman yerim, 
Nə inamım qalıb, nə uman yerim, 
Qırılıb iradım, son pənah yerim 
Yox! Dünya qardaşım, düzəlməyəcək. 

 

 



                 Doğrudanmı Dünyanı məhv olmaq təhlükəsi gözləyir? 

 
 
Dəyişib dəyərin ölüm və həyat, 
Biri asan olub, o biri çətin. 
İtirib mənasın yaxşı hər nə var, 
Ölüm üstələyib həyat sevgisin. 
 
 
Həyatda məqsədlər çox bəsitləşib, 
Əməllər, niyyətlər yaman bədləşib. 
Qapanıb hisslər, xalq xudbinləşib, 
Kədər üstələyib həyat sevgisin. 
 
 
Mənasız olubdur ömür yaşamaq, 
Bir ağac böyütmək, barını dadmaq. 
Şərəf də gətirmir «Qala» ucaltmaq, 
Haram üstələyib halal sevgisin.  
 

 
 



Dostlarımdan biri mənə zəng edərək bir valideyni qəbul edib, ona 
köməklik göstərməyimi  xahiş etdi. Bir müddətdən sonra yanıma bir 
xanım gəldi. Həyat yoldaşını tez itirən bu xanımın  həyat yolu mənə 
çox təsir etdi.  

 
 
 
Bu dünyanın zərbələrin tez dadan, 
Min ağrısın, acısını yaşayan, 
Gizli dərdin yastığına danışan, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
Sən dünyanı əhdə vəfa bilirdin, 
Səadətim əbədidir deyirdin. 
Öz-özünü yaman gözə gətirdin, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
Sevgini sən tam yaşaya bilmədin, 
Tez tapmışdın, tez də onu itirdin. 
Min oyundan bu biridir fələyin, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
 



Yox əvvəlki təbəssüm də üzündə, 
İndi kədər, qəm dolaşır üzündə, 
Səndən qaçır sənlə deyib gülən də, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
Düz işin də gendən əyri görsənir, 
Xoş sözlərin, zarafatın şərlənir, 
Sən nə desən başqa cürə səslənir, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
Ünvanına min söz də söyləyirlər, 
Düzü yalan, haqqı nahaq çözürlər, 
Göz süzdürüb «bəxtəvərdir» deyirlər, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
Xoş günlərdən nişan qalan balalar, 
Bu gün onlar sənə ümidvardılar, 
Səbr eylə, döz, çətin günlər sovrular, 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 
Hər bir işçün gəl qınama zamanı, 
Sən dostunu tanı, düşməni tanı, 
Bu dünyanı dəyişməyə güc varmı? 
Tənha qadın, belə imiş taleyin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dostum Osman Mirzəyev “Facebook” səhifəsində Kəlbəcərlə bağlı 
bəzi fotolar qoymuşdur. Onlardan birinə həsr edilir bu sözlər. 

 
Allah, bizə hünər göndər, bu yerləri geri alaq!  
Qoyma bizi rəzil olaq, bu dağlara gendən baxaq. 
Görən bu kimin yurdudur, yox qapısı, yox tavanı, 
Nə vaxtacan dözəcəyik, çatmayıbmı qeyrət anı? 
 
İnan, bizə güləcəkdir, qəbrimizə söyəcəkdir, 
Yaddaşlardan siləcəkdir bizdən sonra gələn nəsil. 
Haqqları var bizə qınaq tutsalar da, imtina da etsələr də,  
Qələbənin bayrağını Dəli dağda taxan nəsil!  
 
Haqqımız yoxdur gülməyə, haqqımız yoxdur ölməyə,  
Nə qədər ki, tapdaqdadır Şuşam, Ağdamım, Laçınım 
Bizi həsrətlə gözləyən Kəlbəcərim, Zəngilanım,  
Qəhrəman oğul həsrətli həm Fizulim, Cəbrayılım. 
 
Bu torpağı biz vermişik, biz də geri almalıyıq. 
Gələcək nəsilləri biz bu işə qatmamalıyıq. 
 

  



Taleh çox vaxt bizdən üzünü çevirsə də, yenə də Böyük 
Yaradana şükürlü olmalıyıq.  

 

Mən dərdimi kimə deyim,  
Deyiləsi dərddimi bu? 
Mən bu dərdi kimlə bölüm, 
Bölünəsi dərddimi bu? 

 
Gör taleyim necə döndü,  
Nə qurmuşdum hamı çökdü, 
Sanki Günəş, Ay da söndü, 
İnanası işdimi bu?  

 
  Şükür Sənə, Ulu Rəbbim! 
  Həm sevincim, həm kədərim, 
  Nə yazmısan hamsı mənim, 
  Seçiləsi paydımı bu? 
   

 



İstəyimə «yox»-dedim, qəlbim susdu, dinmədi. 
Ağıllandı ürəyim, ağlım ürəklənmədi. 

 
 
Bu nə hissiyat, bu nə duyğudur 
Əqlimə, ruhuma hakim kəsilən. 
Görən bu nə alovdur, bu nə atəşdir, 
İçimdən boylanan, cismimdən gələn. 
 
Bəlkə bu gəncliyin bir nişanəsi, 
Taleyin son müjdə, son işarəsi, 
Çözülməz sevginin ahu naləsi, 
Həsrət yanğısıdır ürəkdən gələn. 
 
Bəlkə də qəlbimdə gizli saxlanan, 
Haçansa yanmayan, alovlanmayan,  
Təkcə yuxularda mənə pay olan 
Şirin xəyallardan xəbərdir gələn. 
 



Anlaya bilmirəm özümü nədən,  
Baş aça bilmirəm  heç ürəyimdən, 
Ruhum da çaşıbdır deyən gerçəkdən 
Çətin sınaqlardan sədadır gələn. 
 
 
Belə ola bilməz, bu düzgün deyil, 
Vaxt da ötüb keçib, yaş o yaş deyil, 
Yazın yaz yeri var, payız yaz deyil, 
Çaşmış fəsillərdən soraqdır gələn. 
 
 
Bu alov içimdə səngimək bilmir, 
Bu həsrət gözümdən çəkilmək bilmir, 
Bu duyğu qəlbimdən silinmək bilmir, 
Sonsuz arzulardan nidadır gələn. 
 
Mən bu duyğulardan qaça bilmirəm, 
Atmaq istəsəm də ata bilmirəm, 
Ağlımı qəlbimə sata bilmirəm, 
Bir şeytan əməli, xətadır gələn. 
 
Mənə kömək eylə, Ulu Yaradan! 
Qoyma üstün olsun ürək ağıldan, 
Həyat yaşanıbdır, daha sonradan 
Nə olsa Allahdan töhfədir gələn. 
 
 
 
 
 
 
 



Nəvəm Fazillə Qarabağ haqda 
söhbətlərimin birindən sonra. 

 

 
 
 
Fazilə bir sual verdim,  
Söylə arzun nədir dedim. 
Xəyallara daldı bir az 
Dedi: heç bir arzu olmaz 
Qarabağımızdan savayı. 
 
Ən böyük arzum da budur: 
Bu döyüşdən qalib çıxaq, 
İtirilmiş torpaqları geri alaq. 
Hər kəs qayıtsın evinə! 
 
Sönmüş ocaqlar yenidən tüstülənsin, 
Qız, gəlinlər əllərinə həna yaxsın, 
Gül-çiçəkdən çələng hörüb, hörüklərinə calasın,  
Şənlik, gülüş sədaları qoy bürüsün dörd bir yanı, 
Körpələrin qəhqəhəsi qoy oyatsın yatanları, 
Nənələr də nəvələrə gözəl nağıllar danışsın, 
Övlad dərdi anaların saçlarını ağartmasın, 



Səngərlərdən geri dönsün atalar da,  
                                           dayılar da,  əmilər də, 
Qoy silinsin babaların gözlərində donub qalmış 
                                                        qüssə, dərd də. 
 
Bizlərə heç yaraşmayır  
         «Qaçqın» adı, «Köçkün» adı. 
                         Bələyində gərək boğaq  
                                       Nakəsləri və yadları. 
 
Biz ki, Babək,  
             Şah İsmayıl,  
                    Koroğlunun nəslindənik. 
Dədə Qorqudla tanınan bir elatdan, bir kökdənik. 
 
Torpağıma çəp baxanın gözlərini ovmalıyıq, 
             Vətənimə əl atanın qollarını qırmalıyıq, 
                  Bu damğanı üstümüzdən atmalıyıq, silməliyik, 
 
                        Biz Qələbə bayrağını Şuşada yüksəltməliyik.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Mənim Bakım, səni sevməyənlər, səni bəyənməyənlər, 
görən nə üçün sevmirlər, nə üçün bəyənmirlər?! 
 

 
 
Mənim Bakım! 
Nə qədər sən füsünkarsan, 
              Səndə olan cazibəni, gözəlliyi 
Dəyər verib ürəkdən sevməyənlər,  
              Nankor çıxıb qeybətini edənlər, 

 Dar günündə səni qoyub qaçanlar, 
               Bu dünyanın parasına satanlar, 

Bircə anlıq marağına qatanlar 
Bir ada layiqdirlər: Naxələflər! 

 
 

Oğlum deyib, qızım deyib  
               böyütdüyün hər bir kəs, 
Qonaq kimi qəbul edib,  
              qucağında isitdiyin hər bir şəxs, 
 Qaçqın olsun, ya da köçkün, 
              ya mən olum, ya da ki, sən, fərq etməz,  
Əgər səni unudarsa, keşiyində dayanmazsa,  
              namusunu qorumazsa, 



Bir ada layiqdirlər: Şərəfsizlər! 
 

Səndən olub, səni bəyənməyənlər, 
                     Yalnız sənin bəhərini sevənlər, 
Ondan məhrum olandasa,  
                     səni töhmətləyənlər, 
Vicdansızlar, həyasızlar,  
                    sənə satqın deyənlər 
Bir ada layiqdirlər: Vətənsizlər! 
 
 
Çox meymunlar bu torpaqda  
                     İnsana çevriliblər, 
Dağ həsrətiylə yananlar  
                     Heç dağa dönməyirlər, 
Sənə fahişə desələr də, 
                    səndən üzülməyirlər, 
Fahişənin çörəyini yeyənlərin 
Bir adı var: Qeyrətsizlər!         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İnternet səhifəsində (28.08.2012) tələbəm Fərid 
Nağıyevin “Sevdiyim qiz mənə DOST desə nə olar, 
deməsə nə olar?”  yazısını oxudum. Şeir mənə çox 
təsir etdi və ona  cavab yazdım. 

 
Sənə “Dost” söyləsə sevdiyin gözəl, 
Gəl ondan incimə yoxmuş Məhəbbət. 
Yarın çıxacaqdır hələ qarşına, 
Bax, onda bilərsən nədir Məhəbbət.    
 
 
Sevgi bir atəşdir, sevgi bir oddur, 
Bu dərdə düşənin xilası yoxdur,  
Əvvəldən sonadək əzablı yoldur, 
Ürəyə çəkilən dağdır Məhəbbət. 
 
 
Yer Günəş eşqiylə dönür, fırlanır, 
Çaylar bu həvəslə dənizə axır, 
Buludlar dağlara meylini salır, 
Görünməyən cazibədir Məhəbbət. 
 
 
Ondan nə doyan var, nə də əl çəkən, 
Yaşlı da, cavan da, ömür-gün sürən, 
Həyatından bezən, həyatı sevən, 
Son anda söyləyir:-Yaşa Məhəbbət! 

 



“Facebook” səhifəsində yenə də tələbəm Fərid Nağıyev 
bir şeir qoymuşdu: “Məni nə vaxtsa görsən, məndən salam 
deyərsən....”. Müəllifinin kim olduğunu göstərməmişdi. Oxudum 
və biganə qala bilmədim. Hər bir sətirdə emosiya və həyəcan hiss 
olunurdu. Ona təskinlik vermək məqsədi ilə  cavab yazmaq fikrinə 
gəldim və belə də etdim..  

 
Müəllifi məlum olmayan şer. 
Məni nə vaxtsa görsən, məndən salam deyərsən. 
Soruşarsan necəyəm, yenə çoxmu içirəm,  
Yenə çoxmu çəkirəm. 
Soruşarsan neynirəm,  
Necə gün keçirdirəm. 
Çoxmu ağrıyır mədəm? 
Təsəlli vermək üçün deyərsən ki,düzələr. 
Səndən sonra bilmirsən,heç nələr oldu, nələr. 
Sən hardan biləsən ki,ağlayıram gecələr... 
Sən hardan biləsən ki,mən nə çəkirəm indi. 
Sən hardan biləsən ki,ayrılıq kəlbətindi. 
Sən hardan biləsən ki, sənsizlik çox çətindi. 
Elə arıqlamışam paltar gendi əynimə. 
Pencəyin çiyinləri düz oturmur çiynimə. 
Sən bilmirsən,dərdimi deyəmmirəm heç kimə... 
İştahım yaman küsüb, yaxşı yemək yemirəm. 



Dediklərim nədi ki,çoxunu heç demirəm. 
Sənin xəbərin yoxdu, heç özüm də bilmirəm... 
Sənin xəbərin yoxdu, otağımız toz basıb. 
Sənin xəbərin yoxdu, qonşumuz özün asıb. 
Sənin xəbərin yoxdu, olmuşam lap it kasıb... 
Sən hələ də gözəlsən. Amma nə gündəyəm mən.. 
Bu günə düşməyimin günahkarı özünsən. 
Məni ya küçələrdə,ya sahildə görərsən. 
Yəqin məni görəndə, acı-acı gülərsən. 
Məni nə vaxtsa görsən, Məndən salam deyərsən.  
 
İbrahim Həbibov  
Dünən şəhərdə idim, tək başına gəzirdim. 
Gün ərzində olanı, həmdə ki olmayanı, 
İtirib-tapdığımı, söküb-yaratdığımı, 
Bəzən aldanmağımı, hərdən aldatdığımı, 
Və sairə, ilaxır görmədiyim işləri, 
Görüb, lakin qəlbimcə olmayan əməlləri 
Bir-bir ələkdən süzüb, beynimdən keçirirdim. 
Birdən bir kabus gördüm, dolaşırdı şəhəri. 
O mənimtək nəyisə götür-qoy eyləyirdi. 
Çox diqqət etdim ona, bir tanışa oxşayırdı. 
Neçə vaxtdır mən ondan xəbər soraqlayırdım. 
Bir az da kefli idi, siqar vardı əlində, 
Yaman arıqlamışdı, şalvar durmurdu beldə  
Pencəyin çiyinləri dirsəkdən aşağıydı, 
Mədəsində görünür ağrıları da vardı. 
“O niyə bu gündədir?” hey düşündüm, daşındım.  
Maraq mənim içimdə qaynadıqca daşırdım, 
Mən ona yaxınlaşdım, baş əyib –“Salam”- dedim. 
Hal-əhvalını sordum, ona təsəlli verdim. 
 
Dedim: Nigaran qalma, hər şey qaydasındadır. 
Yaxın qohum-əqrəban yerində salamatdır. 
Bacın ailə qurub, qardaşlar evləniblər, 
Atan, anan da sağdır, nəvə də gözləyirlər. 
Sən itib-batan gündən, həyatdan küsən gündən, 
Sevgindən üz çevirib, çöllərə düşən gündən,  



Çox şey tamam dəyişib. Sevdiyin qiz anadır. 
Bir oğlu, bir qızı var, onlara o dayaqdır. 
Sən nəyi qazanmısan göz yaşı tökə-tökə? 
Həyatdan küskün qalıb, içini yeyə-yeyə? 
Hansı işin sahibi, ağası olmusan sən? 
Hansı ümid bağının barına çevrilmisən? 
Heç səndən soruşmuram, içirsənmi, ya da yox?  
Siqareti köksünə az çəkirsən, yoxsa çox? 
Bu gün nəsə yemisən? Yoxsa yenə də acsan? 
Sənki uşaq deyilsən! Artıq yekə oğlansan. 
 
Şah oğlu, şah İsmayıl, Mikayıl Müşviq, Cəfər  
Sən yaşında olanda yaradıb xarüqələr. 
Sənsə ilkin zərbədən sarsılmısan, çaşmısan, 
Həyatın yollarında karıxmısan, batmısan. 
Həyat mübarizədir, döyüşəsən sən gərək, 
Oturub gözləməklə qurulmayır gələcək. 
Toz basmış evinə sən yeni bir nəfəs gətir, 
Sönmüş ocağına da öz əlinlə əl yetir. 
Hisslərə heç qapanma, gələcək gün öndədir. 
Həyat onu sevənin, quranın əlindədir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20.11.2012-ci il tarixində “Facebook” səhifəsindəki 

dostlarımın biri öz statusunda aşağıdakı şeiri yerləşdirmişdi. 
Onun müəllifi və kimə həsr edildiyi göstərilməmişdi. Çox xoşuma 
gəldi. Mövzunu  və ana xəttini saxlamaqla uyğun bir şeir yazmaq 
qərarına gəldim. 

 
 
 
Bir zaman ağlamaq istəsən əgər, 
İstər gecə olsun, yadaki səhər, 
Qüssə, dərd qəlbini sıxarsa sənin, 
Tərəddüd etmədən sən məni çağır. 
 
Demirəm mən səni güldürəcəyəm, 
Demirəm göz yaşını mən siləcəyəm, 
Bir onu mən yəqin, dəqiq bilirəm 
Səninlə göz yaşı hazıram tökəm.  
 
Nə vaxtsa baş alıb qaçmaq istəsən, 
Xəlvət bir guşədə qalmaq istəsən,  
Bu dünya başına dar gəlsə sənin, 
Tərəddüd etmədən sən məni çağır. 
 
 
 



Demirəm döndərrəm fikrindən səni,  
Demirəm düz yola qaytarram səni, 
Mən sənə qoşulub hazıram qaçam. 
Seçdiyin bucaqda hazıram qalam. 
 
Birdən istəməsən kimsəni görmək, 
Kimsəylə danışmaq, kimsəylə gülmək, 
Fikirlər ruhunu didirsə sənin, 
Tərəddüd etmədən sən məni çağır. 
 
Səni bezdirmərəm söhbətimlə mən, 
Səni heç yormaram sözlərimlə mən,  
İstəsən yuxuna hazıram dönəm. 
İstəsən sakitcə yanında ölləm.  
 
Əgər nə zamansa məni çağırsan, 
Səsinə səs verə bilməsəm sənin, 
Səninlə qoşulub qaça bilməsəm, 
Yuxundada yanında ola bilməsəm, 
Demək nəsə vardır başımda mənim, 
Demək bir ehtiyac yaranıb məndə, 
Səni mən yanımda görmək istərəm, 
Başımı sinənə sıxmaq istərəm. 
 
 
O zaman sən məni bir axtar-ara, 
Düşünmə ki, səni mən unutmuşam, 
Zənn etmə mən səndən uzaq qaçmışam, 
Sən mənim yanımda olsan bu zaman 
Duyaram dünyada xoşbəxt insanam. 

 
 
 
 
 
 



Tələbəm Aynurə Bayramovanın “Facebook”da uşaqlıq şəklini 
gördüm. Həmin illər üçün heyfsiləndiyindən yazmışdı. 

 

 

 

 
 

 
Uşaqlıq gözəl bir andır, 
O paklığıyla fərqlənir. 
Ətrafında hər nə varsa 
Büllur tək təmiz görsənir. 
 
Sən elə düşünürsən ki, 
Ən güclü insan Atandır. 
Gözəllərin gözəlisə  
Dünyada sənin Anandır. 
 
Ən qəşəng paltar səndədir, 
Çəkmələrin par-par yanır. 
Başındakı böyük bantdan 
Dörd bir yana şölə saçır. 
 
Oyuncaqların da çoxdur, 
Rəngli qələmlərin vardır. 
Sənə nağıllar danışan 
Baban, nənən yanındadır. 



 
Böyüdükcə anlayırsan, 
Dünya başqa bir dünyadır. 
Çox şey sənin istəyindən, 
Niyyətindən uzaqdadır.  

“Dost” dediyin yoldaşların 
İndi səni anlamayır. 
Kimsə sənə qibtə edir, 
Kimisisə çox şadlanır. 

Ağ qaraya qarışıbdır, 
Seçilməyir bir-birindən. 
Acı, şirin bir dad verir, 
Baş açılmır bu işlərdən. 
 
Hər gün nəsə itirirsən, 
Hər gün nəsə qazanırsan. 
Qaça-qaçdan, vurhavurdan 
Yorulursan, usanırsan. 
 
Bütün bunlar mənasızdır, 
Yanındasa anan, atan 
Sən onlar üçün uşaqsan 
Ötsə dövran, keçsə zaman. 
 
Sev onları  bircə -bircə, 
Dinlə hər bir kəlməsini. 
Sən onlarda tapacaqsan 
Uşaqlığın nəfəsini.  

 

 

 



Həsrətlə yaşanan  gün uzun və əzablı olur. 

 
 
Çox uzaq düşmüşük bir-birimizdən, 
Burada zaman yad,  məkan da yaddır. 
Hər gün oxşadığım, əzizlədiyim, 
Gül çöhrən mənimçün çox əlçatmazdır. 
 
Bir istək yaşayır mənim qəlbimdə, 
Üzümü sinənə qoyaydım sənin. 
Bir həsrət donubdur mənim gözümdə, 
Nəmli yanağından öpəydim sənin. 
 
Qol açıb salaydım səni qoynuma, 
O zərif əllərdən tuta biləydim. 
Düşdükcə tellərin, zülfün boynuma, 
Onların ətrini duya biləydim. 
 
İstərəm qayğına qalım anbaan, 
Öpüşlər içində gizlədim səni. 
Sən “dayan” dedikcə, “bəsdir” dedikcə 
Sevgi dünyasına qərq edim səni. 
 
Beləcə fikirlər keçir qəlbimdən  
Dolaşır içimdə, yandırır məni. 
Ancaq nə etməli, beləymiş qərar, 
Ümid vüsaladir, yaşadır məni. 



Kimsə deyə bilərmi:-Görən Məcnun Leylini, Fərhad Şirini, 
Romeo Culyettanı .... nə üçün seviblər? 

 
 
 
Bir ömür nədir ki, sənin yolunda 
Onu həsr etməyə əlim gəlməsin, 
Bir həyat nədir ki, sənin adına 
Qurbanlıq deməyə dilim gəlməsin. 
 
 
Sən mənim sevincim, həm fərəhimsən, 
İşıqlı səhərim, aylı gecəmsən, 
Sən mənim ruhumsan, mənim cismimsən, 
Necə can deməyə dilim gəlməsin. 
 
 
Min gülün içində səni görmüşəm 
Özüm bəyənmişəm, özüm seçmişəm. 
Qəlbim səninkidir, mən söz vermişəm, 
Ruhum sevinməsin, necə gülməsin. 
  
 
 
 



Xəzər dənizi qədər etibarlı dostum olmayıb.  

 
 
Yenə sahilində durmuşam sənin, 
Sən də kimsəsizsən, mən də kimsəsiz. 
Dərdimi tək sənə deyə bilərəm, 
Sənsə dinlə məni  səssiz, səmirsiz. 
 
Sən ki, bir dəryasan, sən bir ümmansan 
Qəlbin də böyükdür əzəmətin tək. 
Mənim “kiçik” dərdim sənə nə eylər? 
Qərq olar dibinə  zərrəciklərtək. 
 
 Dərdi dərd çəkənə göndərən bilir, 
Bu onun gücündə, qüdrətindədir. 
Biz ki, dostlarıyıq uzun illərin, 
Mənim təsginliyim Xəzərimdədir. 
 

 

 

 



Ürəyində Allah məhəbbəti olan, keçmişini sevən, bu gününü 
ləyaqətlə yaşayan, gələcəyinə ümidlərlə yanaşan insanlar xoşbəxtdir. 

 

 
 
Məndən soruşanda – Sən xoşbəxtsənmi? 
Tərəddüd etmədən deyirəm: Bəli! 
 
Hər kəsə bir qismət yazıb Yaradan,  
Onun verdiyinə “Şükür” deməli. 
 
İnadkar tanışlar, sözlü-söhbətli, 
Bəzən açıq-aydın, bəzən də gizli, 
 
Bəzən təbəssümlə, bəzən məkrli, 
Bəzən xoş niyyətlə, bəzən qərəzli, 
 
Maraq göstərirlər – Görəsən nədə, 
Hansı yüksəlişdə, hansı zirvədə, 



Hansı qələbədə, hansə hünərdə, 
Hansı xəzinədə, hansı dövlətdə, 
Görüb götürmüşəm mən xoşbəxtliyi. 
 
Onlara çox sadə vardır cavabım: 
Olmasa da belə dövlətim, varım, 
 
Tükənməz əmlakım, taxtım, sarayım, 
Möhtəşəm dayağım, güclü bir dayım,  
 
Bir zərrə qədər də heyfsilənmirəm. 
Gecə də, gündüz də bir fikirdəyəm: 
 
Təki mən Rəbbimdən uzaqlaşmayım, 
Onun nəzərləri üstümdə olsun. 
 
Bax, budur xoşbəxtlik, budur səadət 
Bunu anlayana Tanrım yar olsun. 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Məhəbbət üçün zaman məfhumu yoxdur! 

 
 
Zaman taleyimə illər yazsa da, 
Gənclik “Vida” deyib, uzaqlaşsa da, 
Dünya boşalsa da, dünya dolsa da, 
Mən səni sevmişəm, bil, sevəcəyəm, 
Ömrümü səninlə bitirəcəyəm. 
 
Olsa da çevrəmdə huri-mələklər, 
Məni çaşdırmağa hünər etsələr, 
İnan! Bu baş tutmaz, çökər tilsimlər,  
Mən səni sevmişəm, bil, sevəcəyəm, 
Ömrümü səninlə bitirəcəyəm. 
 
Solub dəyişsə də bizim çöhrəmiz, 
Bir az da  taqətdən düşsə dizimiz, 
Baş-ayaq vursa da bizim nəbzimiz, 
Mən səni sevmişəm, bil, sevəcəyəm, 
Ömrümü səninlə bitirəcəyəm. 
 
 



Ayrılıb qopsa da Yer məhvərindən, 
Dönüb dolaşsa da çaylar səmtindən, 
Sevgilim, bədgüman olma sən məndən, 
Mən səni sevmişəm, bil, sevəcəyəm, 
Ömrümü sənlə bitirəcəyəm. 
 
Kim deyir məhəbbət ötüb keçəndir, 
Sevmək bir əzabdır, dərddir, kədərdir 
Sən buna inanma, eşq bir məlhəmdir,  
Mən səni sevmişəm, bil, sevəcəyəm, 
Ömrümü sənlə bitirəcəyəm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dünya, görən sən kiminsən? 

 
 
Depressiyaya düşən xanım, səbəbini açıqla, 
Hər boş iş üçün əsəbləşmə, təmkinli ol, az ağla, 
Bu dünya cox vəfasızdır, gəl uyma qalmaqala, 
Ağı qara, qarası ağ, mayası turş dünyadı, 
Etibarsız, etibarsız, etibarsız dünyadı. 
 
Mənə söylə sən dərdini, mən onları şərh edim, 
Lazım gəlsə, həkim tapım, dava-dərman gətirim. 
Gəl incimə sən hər kəsdən, səbəbinsə mən deyim, 
Belə gəlib, belə gedən, zatı qırıq dünyadı, 
Etibarsız, etibarsız, etibarsız dünyadı. 
 
Sən çalış ki, bu dünyadan hər nə varsa çox götür, 
Yaxşıları saxla yadda, pislərə göz yum, ötür. 
Boş sözlərə fikir vermə, öz-özünə əl yetir. 
Bərkdə qaçan, gendə duran, vədə xilaf dünyadı. 
Etibarsız, etibarsız, etibarsız dünyadı. 
 



 
 

 
Bu nə davranışdır, bu nə duruşdur,  
Bu nə hərəkətdir, bu nə yerişdir,  
Bu nə təbəssümdür, bu nə gülüşdür, 
Sənin heyranınam, ay Sarı gəlin. 
 
 
Gözlərində sönməz eşqin şöləsi, 
Odur mənə verən sevgi həvəsi, 
Nəfəsindir ilk baharın nəfəsi, 
Sənin aşiqinəm, ay Sarı gəlin. 
 
   
Bəs etməzmi işvə-nazın bu qədər? 
Həsrət, vüsal ürəyimdə dərd edər, 
Mən çəkən tək de kim əzabın çəkər, 
Sənin mən qulunam, ay Sarı gəlin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Sən məni ağladıb, niyə üzürsən? 
Bu sənə nə verir, deyə bilərsən? 
Mən sənin yanında lal bir misafir, 
Məni kinli-kinli niyə süzürsən? 
 
Günahım varsa da bağışla məni, 
Sən danış, ürəyin bir az boşalsın.  
Haqq-hesab gecəsi deyil bu gecə, 
Qəlblər məhəbbətlə alışsın, yansın. 
 
Nə özünü incit, nə də ki, məni, 
Bir ömür bəxş edib bizə Yaradan. 
Dünyaya ağlamaq, sızlamaqçın yox, 
Xoşbəxt olmaq üçün gəlibdir İnsan. 
 

Gözündən axmasın bircə damla da, 
Axsa da qoy sevinc damlası olsun. 
Yazdığın şeirin hər bir sətirində 
Məhəbbət yaşasın, sevgiylə dolsun. 

 



Daşın, divarın, səkinin və s. üstündə “A+A” və ya 
“Mən səni sevirəm” kəlməsini yazmaq adəti bizdə 
nə zamandan yaranıb? 

 
 

Hardan gəlib görən bizə bu adət: 
   Səkinin, asfaltın, kərpicin,daşın, 
       Tarixi binanın, beton divarın 
            Görünən yerində paslı mismarla 
                “Mən səni sevirəm” kəlməsin yazmaq.   
 
 
Ya da kı, yüz illik, köklü çinarın, 
    Möhkəmliyin rəmzi qoca palıdın 
        Gövdəsində, budağında, qolunda, 
            İnsanların gediş-gəliş yolunda, 
               Car çəkərək “A + A” yazmaq. 
 
 
 
 



Ləpələrə sipər olan, dalğalara sinə gərən, 
          Dağlara keşikçi olan əzəmətli qayanın, 
              Uzun illərin şahidi, tarixi bir əşyanın 
                  Üzərində “Ah” çəkmədən, “uf” demədən  
                      “I love you” kəlməsini yazmaq. 
 
Sən yazdığın yazını Günəş bir-bir yandırar, 
    Onu yağışlar yuyar, onu külək sovurar, 
        Burda gəzən insanlar “sevgini” tapdayarlar, 
           O müqəddəs kəlməni çirkablara qatarlar. 
               “Sevirəm” kəlməsin ürəyində yaz, gizlət. 
                 Belə olub həmişə bizdə ənənə, adət.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kişilər bir olmur atam balası 
Qorxağı var,  igidi var, 
Amma hər kişinin  öləndən 
sonra 
Qəbri üstdə ağlamağa 
Bir qara paltarlı 
 gözəl bir qadına ümidi var. 
 
Ramiz Rövşən 

 
Niyə qara geyinmisən? 
Mən ki, hələ ölməmişəm. 
Gözləri nəmli gəzirsən, 
Dünyadan ki, köçməmişəm. 
 
Cismim tərki-dünya olsa, 
Ruhum sənlə qalacaqdır. 
Sənə olan məhəbbətim 
Alovlanıb yanacaqdır. 
 
Bu alovun hərarəti 
Sevgimizi yaşadacaq.  
“Mənsizliyin” ağrısını 
Az da olsa azaldacaq. 
 
Bu alovun şölələri 
Nur saçacaq eşqimizə. 
Bütün sevib sevilənlər, 
Həsəd aparacaq bizə. 
 
 



Leyli, Məcnun, Fərhad, Şirin 
Sevgimizə baş əyəcək. 
O  əfsanəyə dönərək, 
Ürəkləri fəth edəcək. 
 
“Sevgi gözdədir” deyənin 
Gözlərinə qan damacaq. 
Sevginin əbədiliyi 
Nadanlara dərs olacaq. 
 
Dəyiş o qara libası 
Allı-güllü geyinginə. 
Tulla o qara ləçəyi, 
Bahar kimi görüngünə. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fazil dünyaya göz açandan onu özümə dost, kiçik qardaş bilmişəm. 
 

 
Nəvəm məndən soruşdu: Gözündəki nəm nədir? 
Ay Baba, sən deyərdin:- Kişilər heç ağlamaz. 
Bir təlatüm, bir təlaş mən görürəm üzündə, 
Böl dərdini mənimlə, bölünən dərd çoxalmaz. 
 
Baba, qurbanın olum, söylə görüm nə olub? 
Nə baş veribdir belə, niyə halın pozulub? 
Kim incidibdir səni, kim qəlbinə toxunub? 
Biz səninlə sirdaşıq, dostarası sirr olmaz. 
 
Sən cəhd eylə, bir danış, mən ki, sənin balanam. 
Mən səninlə bir candan, səninlə bir qandanam. 
Uşaq olsam da belə, inan, səni anlaram, 
Hər şeyi səndən bilim, başqa cürə düz olmaz. 
 
Min fikirdən üstündür mənim üçün bir sözün, 
Daim mənə örnəkdir sənin fikrin, öyüdün,  
Sən olan yerdə, Babam, mən kiminlə öyünüm? 
Ümid yerimsən mənim, ümidsiz insan olmaz. 
 
Hiss edirəm ki, çoxdur ürəyində dərdlərin, 
Səni sıxan, incidən   tükənməz fikirlərin,  
Bir azacıq səbr elə, sonu bitər günlərin, 
Allah onu sevənin işində müşgül olmaz. 



Özümə bir Vətən düzəldəm gərək, 
Bundan da mehriban, bundan da qəşəng... 

Ramiz Rövşən 
     

 

Vətəndə qəriblik çox ağır dərddir, 
Bu yükü hər insan daşıya bilməz. 
O elə dərddir ki, dostla-düşmənlə 
Danışıla bilməz, bölünə bilməz. 
 
 
Vətənin bu işdə yoxdur günahı: - 
Kimdir burda qərib, kimdir səbəbkar?  
Nə günah varsa da sənlə bağlıdır, 
Onu içində gəz, özündə axtar. 
 
 
Bu gün qınayanlar çoxdur Vətəni 
Kimlərsə inciyib köküb gediblər. 
Kimlərsə çarəsiz görüb hər şeyi 
Ondan imtinada edə biliblər. 
 
Haçan çözüləcək bu kədər, bu dərd, 
İşıqlı sabaha ümid varmıdır? 
Çoxları bax belə düşünsələrdə 
Özləri bu işdən çox uzaqdadır.  



 
 
Yeni bir Vətən də qura bilərik, 
Dörd tərəfdən bağlı, uca hasarlı, 
Əkilsin içində qızılgül, lalə 
Torpaqları olsun baratlı, barlı. 
 
 
Neftin satışından pay alsın hamı, 
Bakıda ev tiksin, imarət qursun. 
Öz doğma kəndində, öz torpağında 
“Tac Mahala” bənzər sarayı olsun. 
 
 
Avtosu dünyada bahalı olsun, 
O başdan bu başa sürsün şəhərdə. 
Səhər yeməyini Parisdə yesin 
Naharı dostlar etsin Berlində. 
 
 
Kim bunu istəmir: Gözü kor olsun! 
Bir istək boylanır mənim qəlbimdən. 
Soyunu danmasın, əslin tanısın  
İmtina etməsin nəcabətindən. 
 
 
Deməsin bəy oğlu, xan nəsilindən 
Desin: Azəriyəm,  dinimdir İslam, 
Heç də enməmişəm göylərdən yerə 
Məni də sizlər tək doğmuşdur Anam! 
 
 
Vətəndən çox şeyi tələb etməyək 
Onunçün, çalışaq, onunçün ölək. 
Onu Anamız tək qoruyaq, sevək, 
Adıyla sevinək, adıyla gülək. 
 
 



Nə lazım Vətəni yenidən qurmaq 
Bir az beynimizi düzəltməliyik. 
Damarlarda axan qanımızdan biz 
Unutqanlıq hissin süpürməliyik. 
 
Yaxşıya “Yaxşıdır” gərək söyləyək, 
Pisə də pis gözlərlə baxmaq hər zaman. 
Ağa “Ağ” deməli, qaraya – Qara! 
Gərək bu məntiqlə yaşasın İnsan! 
 
 
Belə düşünərsə hər bir vətandaş,  
Onda qəribçilik olmaz Vətəndə.  
Quyruq bulayanlar, qab yalayanlar 
Yaşaya bilməzlər belə Vətəndə. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Təsadüfən heç kəs gəlmir dünyaya 
Hərənin bir tapşırığı, yükü var. 
Sən bu işi nə qismətdə bacarsan, 
O ölçüdə Haqq yanında yerin var. 
 
Qınamağa yox haqqımiz kimsəni 
Düz bir yolda sürüşərək yıxılsaq.  
Ya “ Bu taheh oyunudur!” söyləyib, 
Günahları “yatmış bəxt”də arasaq. 
 
Yol seçdinsə sona qədər getməli, 
Min ölçəndə, bir biçəndə tələsmə. 
Kişi kimi yaşamalı dünyada, 
Nə olumdan, nə ölümdən çəkinmə. 



 
 

 
 
 
 
 

M Ü L A H İ Z Ə L Ə R İ M 
VƏ 

DÜŞÜNCƏLƏRİM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 

 

Taleh çox vaxt bizdən üzünü çevirsə də, yenə də Böyük 

Yaradana şükürlü olmalıyıq. 

*** 

Adətən insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər 

məhəbbət, hörmət, dostluq, nifrət və biganəlik şəklində təzahür 

olunur. Bunların sırasında məhəbbət ən böyük yaradıcı  və 

ecazkar qüvvəyə malikdir. Qədim romalılardan bizə gəlib çatan 

bir deyim vardır. Orada qeyd olunur ki, allahların məhəbbətindən 

dünyalar, kişi ilə qadının məhəbbətindən isə insanlar yaranır. Bu 

məhəbbətin saflığından və təmizliyindən ondan yarananın 

gözəlliyi və kamilliyi çox asılıdır. 

*** 

Sevən adam dəqiq bilməlidir ki, sevgilisi onun ömrü boyu 

axtardığı, həyat yolunu yalnız onunla keçirməyə hazır olan bir 

insandır və onu itirmək olmaz. Sevən adam sevgilisinin 

çatışmazlıqlarını görərəkdən onu sevir, bunlara görə sevgisindən 

dönmür və onun qorunması üçün qurbanlar verməyə belə hazırdır. 

İnsan sevdiyi andan artıq özü üçün deyil, Onun üçün yaşayır və 

onunla birgə yaşayır. 

*** 
Sevmək yalnız güclü insanlara mənsub olan bir İlahi 

payıdır. Sevmək ömrünü sevdiyin insana həsr etmək deməkdir. 

*** 



Məhəbbətə bir gül kolu, bir ağac kimi daim qulluq etmək 

lazımdır, istər bu ailəliyin birinci ili, istərsə də əllinci ili olsun, 

fərq etməz. 

*** 

Məhəbbət olmayan evdə min çıraq yansa belə orada zülmət 

hökm sürəcəkdir.   

*** 
Məhəbbət ruhun istinad yeri olmalıdır. 

*** 
 

Məhəbbəti tam açıqlayan bir  formula yoxdur. Onu insan 

beynində baş verən kimyəvi proses, auraların uyğunluğu, ruhların 

bir-birini tamamlaması və sairə bu kimi fikirlərlə əsaslandırılması 

qəbul edilməzdir. Onu qarşılıqlı sevgi, hörmət, diqqət, qayğı, 

məsuliyyət və sədaqətin məcmusu kimi qəbul etmək olar. 

*** 
Məhəbbətlə döyünən ürəkdə və bu ürəyi gəzdirən insanda 

qəddarlıq, zülm, satqınlıq və paxıllıq hissləri ola bilməz. 

Məhəbbətsiz ürəklərdə böyüklərə hörmət, kiçiklərə isə qayğı 

yaşana bilməz. 

*** 

Mənim üçün bir fakt danılmaz və tam aydındır: Ailədə 

hər kəsin öz yeri olmalıdır, münasibətlər qarşılıqlı hörmət 

əsasında qurulmalıdır. 

*** 

Deyirlər ki, illər ötdükcə məhəbbətin çılğınlığı və  

parlaqlığı azalır, lakin bu heç də o demək deyildir ki, o sönür. 



Xeyr! Zaman ötdükcə azalan kimi görünən məhəbbətin zahiri 

görüntüləri daxildə yaranan yeni hisslər, duyğularla 

tamamlanaraq vahid bir qüvvə kimi əvvəlki tərzini saxlayır.  

 

 

*** 

Xoşbətliyin çəki, miqyas və ya ölçü vahidi yoxdur. Bu 

səbəbdən onun azlığı və ya çoxluğu, tamlığı və ya yarımçıqlığı 

haqda danışmaq olmur. Bir şeyi dəqiq deyə bilərəm ki, o nə çox, 

nə də ki, əbədi olmur. O, bir anlıq və qısa müddətli olur, lakin 

onun alovu, istisi, hərarəti bütün ömrə kifayət edir.  

*** 

Ailədə qadına böyük məhəbbətlə yanaşı  yüksək hörmət və 

ehtiram bəslənməlidir.   

*** 

Bu dünyada insana şərəf gətirən heç bir şey asanlıqla əldə 

olunmur.  

*** 

Yalnız qoyulmuş məqsədə doğru inamla addımlayan, 

zəhmət və halallığı əldə bayraq edən insan istədiyinə nail ola 

bilər. 

*** 

İnsanı yaratmaqla Ulu Tanrı onu seçilmişlərin sırasına daxil 

edərək, ağıl, kamal, zəka və s. bu kimi gözəl xüsusiyyətləri bəxş 

edir. Bunlarla bərabər, seçilmişlərin içərisində bir daha seçilmiş 



olmaq üçün hər bir insana xüsusi istedad və bacarıq vermişdir. 

Bu, bizim daxilimizdədər. Onu aşkarlamaq üçün insanda səy və 

bacarıq, başlıcası isə iradə olmalıdır. İradəni formalaşdırmaq isə 

hər bir kəsin öz öhdəsinə verilmişdir.  

*** 

Bu dünya sınaq və imtahanlar dünyasıdır və bütün bu 

imtahanlar ruhumuzun təmizlənməsi, paklanması və 

möhkəmlənməsi   üçündür. Xoş söz, təmiz əməl və xeyirxahlıq bu 

istiqamətdə aparılan işlərin açarıdır. Bütövlükdə bunlar bircə 

kəlmə sözlə ifadə olunur - AD. İnsanın həyatının mənası onu 

qazanmaq və onu şərəfli etməkdən ibarət olmalıdır. 

*** 

Ürəyində Allah məhəbbəti olan, keçmişini sevən, bu 

gününü ədəb və hörmətlə yaşayan, gələcəyinə ümidlərlə yanaşan 

insanlar xoşbəxtdir. 

*** 

Məktub arzu və istəklərimizin yazılı ifadəsidir. 

*** 

Bu bir həqiqətdir ki, insanı  özü tanıdığı kimi bir kəs 

tanıya bilməz və onun özü haqda adekvat fikir söyləməsi 

mümkün deyildir. Əgər hər birimiz öz xarakterindəki və 

rəftarınıdakı çatışmazlıqları görüb düzgün qiymətləndirə bilsəydi,  

yer üzərində bu sayda problemlər olmazdı. 

*** 



Beynində yaşayan və  ürəyindən keçən hər hansı bir arzu 

və xəyalın, həyatda icra olunan iş və ya əməlin, sən  və cəmiyyət 

tərəfindən qəbul olunub olunmamasından asılı olmayaraq, onların 

təfsilatını ətrafındakılardan gizlətmək iqtidarında olsan belə, heç 

vaxt özündən gizlədə bilməzsən. Lakin hər kəs gördüyü işində və 

hərəkətində, hətta bağışlanılmaz bir əməlində də özünün 

düzgünlüyünü qəbul edir  və ya özünə haqq qazandırmağa çalışır. 

Bunun üçün bir sıra dəlil və əşyanı yüzfaizli sübut kimi ortalığa 

çıxarmağa da cəhd edir. Zaman keçdikcə özünü bu uydurma 

faktlara inandırır, səhv hərəkətini etiraf etməkdən və 

səmimilikdən uzaqlaşır. 

*** 
İnsanın özünü tanıması üçün, əməllərinə düzgün qiymət 

verib və ya vermədiyini qiymətləndirmək üçün  həyatında heç 

olmasa bir dəfə, özünə kənardan baxması kifayətdir. Bu olduqca 

çətin bir işdir. Uşaqlıq yaşımızda bunu dərk etmirik, gənclik 

illərində daxilimizdəki optimizm bu işdə böyük əngəlliklər 

yaradır, yaşlandıqca isə formalaşmış fikir və prinsiplər bizi bu 

addımı atmağa qoymur. Hər kəs ki özünə kənardan baxa bilirsə, o 

kamil insandır.  

*** 

 Tanrım mənim! Sənə minnətdaram -  məni  insan xəlq 

etmisən, ailəm var, ürəyimdə əzizlərimə olan sevgi işığını 

şölələndirmisən, məni bir parça çörəyə möhtac qoymamısan, 

qəlbimi hərarətdən  və məhəbbətdən uzaq qoymamısan, mənə 



görmək, eşitmək qabliyyəti vermisən, nitqim var, mən düşünə 

bilirəm. Ya Rəbbim, Sənə şükürlüyəm, Sənə istinadam, təkcə 

Sənə güvənirəm! 

*** 

Ailədə inam yoxdursa, deməli o ailə yoxdur. Ailənin 

xoşbəxtliyi inamdadır. Ümumiyyətlə inam möcüzələr yaradır. 

*** 

 L.N.Tolstoyun bir fikrilə tam razıyam – Xoşbəxt o 

adamdır ki, evində xoşbəxtdir. 

*** 

İnsan canlıların alisidir və onu yaratmaqla Ulu Tanrı hər 

birimizi seçilmişlərin sırasına daxil edərək, ağıl, kamal, zəka və s. 

bu kimi gözəl xüsusiyyətləri bəşx etmişdir. Bunlarla bərabər, 

seçilmişlərin içərisində bir daha seçilmiş olmaq üçün hər bir 

insana xüsusi istedad və bacarıq vermişdir. Bu bizim 

daxilimizdədər. Onu aşkarlamaq üçün insanda səy və bacarıq, 

başlıcası isə iradə olmalıdır. 

*** 

Düşünürəm ki, həyatda alışıb yanmadan şölələnib işıq 

saçmaq mümkün deyildir. İnsan həyatını aktiv yaşamalıdır, onun 

ömrü axar çay kimi olmalıdır. Mənbəyi kiçik çeşmə və bulaqlar 

olan çay gücünü toplayıb böyük axına çevrilərək, qabağına çıxan 

maneələri necə dəf edirsə və bəzən buna nail olmayanda sağa-sola 

burulub və ya xırda qollara bölünüb axınını davam etdirərək, 

sonradan yenə də birləşərək istiqamətini davam etdirirsə, insanın 



da  həyatı belə olmalıdır. Durğun su zaman keçdikcə iyləndiyi 

kimi, passiv həyat boşluqla sonlanacaqdır.   

 

*** 

Əgər problem varsa, ondan qaçmaq yox, onu qəbul edib, 

mütləq axıra qədər həll etmək lazımdır! Hər bir problem ilkin 

olaraq çətin və həllolunmaz görünür, lakin onun həllinə tərəf 

addımladıqca görürsən ki, bunu da aradan qaldırmaq olarmış.  

*** 

İnsanın məqsədi olmalıdır və ona doğru getmək lazımdır. 

Bunun üçün ilkin olaraq iradə sahibi olmaq lazımdır. Böyük 

Yaradan bizə hər şey verib: - ağıl, göz, qulaq, əl-ayaq və daha 

nələr. Bircə iradəmizi toplamağı özümüzə tapşırıb. Yalnız iradə 

sahibi olan insan məqsədinə çata bilər. Bu yolda - məqsədə doğru 

getdikdə bir şeyi itirmək olmaz-mənəviyyatı. Mənəviyyatsızlıq 

mütləq olaraq rəhmsizlik, ədalətsizlilik, vicdansızlıq və satqınlıq 

kimi pisliklərə gətirib çıxaracaqdır. Bu isə insanın sonudur.  

Böyük Yaradan bizi bu dünyaya insan kimi gətirib. Biz də bu 

şərəfi qoruyub saxlamalıyıq.  

 

 

*** 

Biz kimik? Bu dünyaya təsadüfi gəlməmişik ki? Əsla 

yox! Allahın qüdrətindən və məhəbbətindən yaranmışıq. Hər 



birimizin boynunda öz yükümüz və yerinə yetiriləsi öz 

tapşırığımız var. Əsas məsələ bu tapşırığı necə həyata 

keçirməkdir. Bu missiyanı həyata keçirmək üçün Böyük Yaradan 

bizə cisim və ruh verib. Hər birimiz hər gün bu fəlsəfənin dərki 

istiqamətində addımlamalıyıq. 

*** 

 Əgər O yanında deyilsə, sən isə  Onu hər yer və hər şeydə 

axtarırsansa, dünya sənin üçün qaranlıq bir zülmətə çevrilibsə, 

həyatda yaşamaq mənasız vaxt itkisinə dönübsə, ətrafındakı 

insanlar sənin maraqlarından çox-çox uzaqdadırlarsa, deməli sən 

özünə məxsus deyilsən, sən İlahi bir hissiyatın əsarətindəsən. Bu 

Məhəbbətdir. 

*** 

Söz aparıb, söz gətirən, ara qarışdıranlar həmişə olublar 

və olacaqlar. 

*** 

Məhəbbətsiz yaşanan gün ömrün boş səhifəsidir. 

*** 

Həsrətlə yaşanan  gün uzun və əzablı olur. 

*** 

Başımıza gələn bütün hadisələrin bir səbəbkarı var – 

Özümüz. Birdəfəlik və həmişəlik dərk etməliyik ki, səhv və düz 



addımları biz özümüz atırıq. Nə baş verirsə o bizim qismətimizdir 

və biz ona layiqik. 

 

 

*** 

 Şəhərlərin də ruhu var və onlar, burada yaşayan insanların 

mədəniyyət səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Bakı gün-gündən 

gözəlləşsə də, bu ruh itməkdədir.  

Cəmiyyətdə sürətlə gedən təbəqələşmə insanlar arasında 

biganəliyi zirvə nöqtəsinə çatdırmışdır. Yalan və ya doğru yolla 

(birinci prinsip üstünlük təşkil edir) varlanmaq və “Hər nə var 

mənim olsun” – devizi ilə yaşamaq tərzi içimizdə böyük bir 

boşluq yaradıb, ruhumuzu deformasiyaya uğradıb, insana olan 

məhəbbət hissi unudulub, Allah eşqi (və ya qorxusu) ürəklərdən 

silinib.  

İndi Bakımda insanlara münasibət sürdükləri avtomobilin 

markası, geydikləri geyimin qiyməti, mənzil və bağlarının sayı ilə 

müəyyən olunur. Geyiminin dəyəri insanlığından qat-qat yüksək 

olanların sayı artmaqdadır. 

Bir vaxtlar kitab oxumaq həvəskarı olan bakılılar (harada 

anadan olmasından asılı olmayan, lakin burada böyüyüb 

yaşayanlar) indi kitabı dinləməyi və ya görməyi xoşlayırlar. 

Qapıları və pəncərələri gün ərzində taybatay açıq olan 

evlərdə güllə keçirməyən qapılar və pəncərələr durur. 



XX əsrin əvvələri ilə müqayisədə XXI əsrdə 

milyonçularının sayı çox olan Bakıda bir nəfər də olsa Hacı 

Zeynalabdin, Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov və s. kimi 

şəxsiyyətlər yoxdur.  

Görən elmə, təhsilə və incəsənətə dəstək verənlər, yetim 

və kimsəsizlərə əl tutan oğullar haradadırlar? 

Allahım! Bu şəhərin Ruhunu özünə qaytar! 

*** 

Heç vaxt düşünmə ki, Böyük Yaradan səndən nəyi isə 

əsirgəmişdir. Sadəcə olaraq sən istəyini içində tapa bilməmisən.   

*** 

Heç vaxt düşünmə ki, səni atıblar, tərk ediblər. Düşün ki, 

azadsan, səndən imtina edənlər sənə layiq deyillər. 

*** 

Heç vaxt düşünmə ki, bu sondur. Son yalnız ölümdür və 

o, mütləq həqiqətdir. Digər işlərin, problemlərin, çıxılmaz 

vəziyyətlərin həlli var. 

*** 

Hər Novruz Bayramında xatirələrim məni çox-çox 

uzaqlara aparır. Yaşadığım o illəri və Bayram günlərini yada 

saldıqca kövrəlirəm. Bəlkə də bu sentimitallıqdan irəli gəlir, insan 

yaşa dolduqca kövrəlir, daxili hissləri o dərəcədə aktivləşir ki, göz 

yaşına sahiblik edə bilmir. Onlar  içimizdən süzülür. 

Bu Bayramda Anam aş (plov) bişirərdi və mütləq ondan 

bir pay qardaşımın evinə, bir neçə pay da qonşulara göndərərdi. 



Bayramdan sonrakı günlər məhəllənin kişiləri bir-birinin evinə 

qonaq gedərdilər. 40 gün məhəlləmizdə Novruz əhval-ruhiyyəsi 

yaşardı.  

Bayram qabağı evlərdə, məhəllədə təmizlik işlərl 

aparardılar. Divarları əhənglə ağardardıq, köhnə şeyləri atardıq. 

Bayram qabağı evlərdə tədarük işləri aparılardı. Hamının evində 

şəkərbura, paxlava və şorqoğal bişərdi.  Növbə ilə qonşular 

evində biş-düş edərdi və biz o evə də yığılardıq. Hər kəs 

şəkərburaya naxış vurmaq məharəti ilə seçilməyə çalışardı. Yarı 

zarafat, yarı gerçək xoşumuza gələn qızın adını şəkərburanın 

üstündə nəqşləyərdik.   

Dörd həftə Bayram qabağı hər çərşənbə axşamı (üskü 

axşamı) məhəllənin ortasında böyük tonqal qalayardıq. Onun 

üstündən ən az 3 dəfə tullanardıq. Tonqal iyi ətrafı bürüyərdi. 

Yumurta döyüşdürərdik, qonşuların qapısına papaq atardıq və 

bayram payımızı gözləyərdik. Kimin daha çox pay yığdığı haqda 

mübahisə edərdik. Ümumi həyat səviyyəsi aşağı olsa da, böyük 

mehribanlıqla yaşayardıq. 

Haradadır o mehribanlıq və səmimiyyət? 

Danılmaz bir faktdır ki, indi həyat səviyyəsi və yaşayış 

tərzimiz dəyişib. Çox yeninliklərə nail olmuşuq. Dünya bizlərin 

hər biri üçün açıqdır, istədiyimizi ala bilirik, istədiyimiz yerə gedə 

bilirik və sairə. Lakin bütün bunlarla yanaşı nəyi isə itirmişik.  Bu 

itkini Novruz günləri xüsusi olaraq hiss edirik. Onun itirdiyimiz 

istisi, sevinci və gözəlliyi içimizi yandırır.   



  Novruz Bayramı insanlar başqa cürə olurdular. 

Valideynlər uşaqlarını sevindirməyə çalışırdı. Bu dövrdə yaşanan 

problemlər unudulurdu, hamı bir-biri ilə bayramlaşırdı. 

Bu gün o Bayramdan heç nə qalmayıb.  Axşamüstü 

nəvəm Fazil 4-5 qapıya papaq atandan sonra əliboş evə qayıtdı və 

dedi: Baba heç kim qapını açmadı,  deyəsən evdə yoxdurlar.  

Oturub gözlədi ki, bəlkə bizim qapını kimsə döyər və biz onların 

papağına nə isə qoyarıq. Yox! Heç kəs bizim qapını döymədi. 

Çox gözlədik. Sonra bəzənmiş süfrənin arxasında oturduq, şam 

yandırdıq və Bayram naharını etdik.  

Bax belə. Novruz bayramın mübarək, Azərbaycan! 

*** 

 Mühazirələrimin birində tələbələrimdən birisi mənə belə 

bir sualla müraciət etdi: İbrahim müəllim, Siz dərs prosesində 

dəfələrlə “İnşaallah”, “Allah qoysa” kimi ifadələri tez-tez istifadə 

edirsiniz. Siz texniki sahədə çalışan elmlər doktorusunuz, 

professorsunuz. Bu günə qədər mən güman edirdim ki, belə 

insanlar Allaha ciddi inam gətirmirlər. Bu belədirmi? 

 Mənim cavabım belə oldu: Burada iki şeyə aydınlıq 

gətirmək lazımdır: Birinci Allaha inam, itaət etdiyimiz Din. İkinci 

Mövhumat və Cəhalət. Din kosmik bir elmdir və Rəbbimiz 

tərəfindən bizə göndərilmişdir. Cəhalət isə insanları çaşdırmaq 

üçün qəlbi qara adamlar tərəfindən düşünülərək yaradılan bir 

cəfəngiyyatdır. 



Allaha inam elmi, dərəcədən və titullardan asılı deyildir. 

Hər bir insan özünü dərk etdikcə, Allahın varlığını dərk edir. Şərq 

dünyasında, müsəlman aləmində  elmin əsasında Allahın varlığı 

mütləq qəbul olunub və ona istinad edilib. Bir çox ateist fikirli 

alimlər də sonda bu istinada əsaslanıblar (dəniz səyyahı J.Russo).  

Bu günə qədər Kainatın yaranmasında Allahın 

iştirakından savayı başqa izahat yoxdur.  

Mən yetkinlik yaşımdan bu fikirdəyən və  həyatımı bu 

inamla yaşayıram. Hər gün  axşam yatağa uzananda Ona 

müraciətlə söylədiklərim bunlardır: Ey Böyük yaradan, Tanrım 

mənim, Sənə minnətdaram ki, məni xəlq etmisən, mənim ailəm, 

əzizlərim və qohumlarım var, mənə ruzi yetirmisən, ürəyimə 

hərarət vermisən, məni məhəbbətdən məhrum etməmisən, mən 

görə bilirəm, eşidə bilirəm, mənim nitqim var, mənə düşünmək 

qabiliyyəti vermisən, üzümdə, gözümdə sevinc yazmısan. 

Allahım! Məni cahildən, qafildən, kafirdən, haramdan, 

haqq edilməmiş şöhrətdən uzaq et!  

Sığınacaq yerim Sənsən. Məni qorxaqlıqdan, 

bədxahlıqdan, həsəddən, fəsaddan, kasaddan, nifaqdan, iftiradan, 

xəyanətdən, paxıllıqdan, qəbahətdən uzaq et! 

 Ya Rəbbim, Sənə şükürlüyəm, Sənə istinadam, Sənə 

güvənirəm! 

 Çox istərdim ki, Sizlərin hər birinin ürəyində Allah 

məhəbbəti olsun!  



 Bir faktı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İslam dini 

həmişə elmə üstnlük verib və alimə böyük hörmətlə yanaşıb.  

Məhəmməd Peyğəmbərimiz buyurubdur:  

-Mənim ümmətimdən hər bir ağıl sahibinə bu dörd şey 

vacibdir: elmi eşitmək, onu öyrənmək, yaymaq və ona əməl 

etmək. 

-Beşikdən məzara qədər elm istəyin.  

-Alimin mürəkkəbi və şəhidin qanı göylər üçün eyni 
rəngdədir. 

-Ən böyük sədəqə biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır.  
 

Həzrət Əli ilə bağlı gözəl bir hədis vardır.  

On nəfərdən ibarət bir müxalif dəstə Hz. Əli haqqında söylədiyi 

“Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə bu şəhərin qapısıdır” sözlərini 

eşidib belə qərar verdilər: Əliyə hər birimiz eyni bir sual verək və 

buna ayrı – ayrı cavablar alsaq, onda onun doğrudan da, elmin 

zirvəsində olduğuna inanarıq”. Onlar Hz. Əlinin hüzuruna 

gəldilər və Həzrətə sualları ilə müraciət edirlər.  

Birinci şəxs sual verdi: Ey möminlərin əmiri, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli cavab verdi: Heç şübhəsiz, elm hər zaman var-

dövlətdən daha üstündür. Elm peyğəmbərlərdən mirasdır, var-

dövlət isə hökmdarlardan. 

Ikinci şəxs soruşdu: Ya Əli, elm daha üstündür, yoxsa 

var-dövlət? 



Hz. Əli: Elm daha önəmlidir, çünki elm sahibini qoruyur, 

var-dövləti isə sahibi qorumalıdır. 

Üçüncü şəxsdə eyni sualı verdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli: Elm daha böyük ləyaqətdir. Çünki var-dövlət 

sahibinin düşmənləri çoxdur, elm sahibinin isə dostları. 

Dördüncü şəxs eyni sualı verdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli: Elm daha üstündür, çünki o, tükənməyən 

sərvətdir. Var-dövləti dağıtdıqca azalır, elmi dağıtdıqca çoxalır.  

Beşinci şəxs Həzrətə müraciət etdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli: Elm daha şərafətlidir. Var-dövlət sahibinə 

“xəsis” deyərlər, elm sahibinə isə hörmətlə xitab edərlər.  

Altıncı şəxs eyni sualı verdi: Ya Əli, elm daha üstündür, 

yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli: Elm daha üstündür. Var-dövləti qarətçilərdən 

qorumaq lazım gəlir, elmi isə qorumağa ehtiyac yoxdur. 

Yeddinci şəxs Həzrətə müraciət etdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

             Hz. Əli: Elm daha qiymətlidir. Var-dövlət qaldıqca 

dəyərdən düşür, elmin isə dəyəri azalmaz. 

Səkkizinci şəxs İmama müraciət etdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət?  



Hz. Əli: Elm daha üstündür. Var-dövlət sahibi zəngin 

olması ilə öyünür, hətta Allahlıq iddiasina düşür, elm sahibi isə 

heç vaxt belə bir iddiaya düşmür. 

Doqquzuncu şəxs Həzrətə müraciət etdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli: Elm daha üstündür. Var-dövlət qəlbi qaraldır, 

elm isə nurlandırır. 

Onuncu şəxs Həzrətə müraciət etdi: Ya Əli, elm daha 

üstündür, yoxsa var-dövlət? 

Hz. Əli: Elm daha üstündür. Var-dövlət insanın təbiətini 

qatılaşdırır, elm isə yumşaqlığa və mərhəmətə yol açır.  

Bu cavablardan sonra həmin müxalif dəstə Hz. Əliyə itaət 

etdi. 

*** 

 
   Mən bu şəhəri çox sevirəm. İstər bahar olsun və ya yay, 

istərsə də payız və ya qış. Onun prospektləri, küçələri, məhəllə və 

dalanları mənim uşaqlığımın, gəncliyimin və bu günümün 

ayrılmaz bir hissəsidir. Mən hər şeyi burada tapmışam-işimi, 

sevgimi, dostlarımı,.... Mən hər şeyi burada qazanmışam-hörməti, 

xoş münasibətləri....Uğurlarıma (şükürlər olsun) burda nail 

olmuşam, yaxşını yamandan ayırmağı burada öyrənmişəm. 

Harada oluramsa olum, 3-5 gündən sonra onun həsrəti məni 

yandırır, onun havasını duymaq həvəsi mənə rahatlıq vermir. Hər 

gün yeniləşən və gözəlləşən şəhərim, mən sənin aşiqinəm, 

məftununam. 



*** 

İnsan sirlərlə dolu bir dünyadır. Bu sirlərin deyilə bilən və 

deyilə bilinməyənləri, kimləsə bölünə biləni və bölünə 

bilinməyəni, ağrısına dözmək olanı və dözmək olmayanları var.  

Bölünə bilən sirlər xoş əməllər və yaxşı işlərlə yadda 

qaldığından  sonda açılanda insana rahatlıq gətirir. Bu səbəbdən 

belə sirlər uzunömürlü olmurlar. 

Bölünməsi münkün olmayanlar isə təkcə səninki 

olmalıdır və o, heç kəslə, heç cür bölünə bilməz. Bu, artıq 

müalicəsi olmayan dərddir. O, həmişəlik səninlə qalır. Bölüşmək 

istəsən də  azalmayacaq. Müəllifini dəqiqliklə yadıma sala 

bilmədiyim bir şerdə belə bəndə rast gəlmişəm: 

 Dərd var, əbədidir, dərd var ötəri, 

 Dərd var, sən çəkdin, kimsə bilmədi. 

 Dərd var, böldükcə yüngülləşirsən, 

Dərd var, böldükcə yüngül düşürsən. 

Zaman keçdikcə dərdlər unudulur deyirlər. İnanmıram! 

Deyilənlərə görə Süleyman peyğəmbərin üzüyündə belə bir yazı 

olub: “Bu da ötüb keçəcək”. Bəlkə də bu belədir, mən isə buna 

inanmıram!  

Deyirlər ki, zaman - böyük təbibdir, 

Vaxt ötdükcə dərdi-səri azaldır. 

İnanmıram bu söhbətə, sözlərə, 

Qoy desinlər; o cahildir, nadandır. 

 



Zamanla silinməz sözün yarası, 

Nə qədər çalışsan, bu kömək etməz. 

Dostun xəyanəti, övlad yanğısı 

Yaddaşdan heç cürə pozula bilməz. 

 

 Üzərində cərrahiyə əməliyyatı aparılmış insan müəyyən 

vaxtdan sonra bu hadisənin ağırlığını unutmağa çalışır, lakin 

sağalmış yara, bərpa olunmuş ürək, böyrək və s. vaxtaşırı (hava 

soyuyanda, yağış, qar yağanda, günəşdə dəyişikliklər baş 

verəndə) özünün mövcudluğunu xatırladan kimi, dərdlərimiz bizi 

reallığa qaytarır. 

 Həmişə çalışmışam ki, keçmişimə toxunmayım, çünki o 

mənimkidir, ötmüş zamanı bərpa etmək münkün olmadığı kimi, 

atılmış addımın, deyilmiş sözün, görülmüş əməlin də geriyə yolu 

yoxdur. Bunlar üçün yalnız heyfsilənmək olar. 

 Ürəyini qırdığın, xatirinə toxunduğun insandan dəfələrlə 

üzr istəməklə nəyi düzəltmək olar? Heç bir şeyi! O səni bağışlaya 

bilər, lakin bu hadisəni yaddaşından silə bilməz, çünki 

dərdlərimiz yaddaşımızdadır. 

 Heç kəslə bölüşməyin! Dərdlərinizi dənizə danışın, dağa-

daşa danışın, kimsəsiz bir yerdə özünüzə danışın. Mütləq 

təskinlik tapacaqsınız və sirriniz, dərdiniz sizinki olacaq. Onu 

ictimailəşdirməkdən qaçın. O sizə heçnə verməyəcək. Yalnız tənə 

və qınaq edənlərin sayı çoxalacaq. 

 Bax belə!   



*** 

Yeni ilin ilk günü adi günlərdən fərqli olaraq yuxudan gec 

oyandım. Saat 8:45-i göstərirdi. Adətən mən səhər saat 8-də artıq 

iş yerimdə oluram.  

Pəncərədən həyətə boylandım. Gecəki zəif külək 

dayanmışdı, xırda-xırda yağış yağırdı. Belə havada  gəzmək mənə 

xüsusi zövq verir. Həyətə düşdüm. Burada tam bir sakitlik vardı. 

Düşündüm ki, deyəsən hamı Yeni ili sona qədər 

qarşıladıqlarından şirin yuxudadırlar.  

Avtomobilə minərək şəhərdə fırlanmaq istədim, lakin 

özümdən asılı olmayaraq Dənizkənarı bulvara gəldim. Sahil boyu 

mənim kimi səhər tezdən Xəzərlə görüşməyə gələnlərin sayı 8-10 

nəfər olardı.  

Dənizin lap yaxın yerinə düşdüm. Məndən təxminən 100 

metr qabaqda gənc oğlanla bir qız baş-başa verərək səkinin 

qırağında nə isə yazırdılar. Mənə bu çox maraqlı gəldi – görən 

bunlar bu vaxt, burada nə yazırlar. Yazını bitirdikdən sonra onlar 

qol-qola girərək həmin yerdən uzaqlaşdılar. Fikirləşdim, əgər bu 

açıq yazıdırsa deməli hamı onu oxuya bilər.  

Həmin yerə yaxınlaşdım və orada “...+.... Mən səni 

sevirəm” yazısını tapdım. Ətrafa diqqət etdim. Ayaq altındakı 

mişra və çay daşlarının üstü azərbaycan, rus və ingilis dilində belə 

yazılarla dolu idi.     



İçimdə ikili bir hissiyat yaranmışdı. Görəsən bu nə 

dərəcədə doğru hərəkətdir?  Bu yazı sahiblərinə hər cür dəstək 

olmağa çalışdım, lakin özüm-özümə qalib gələ bilmədim.  

Ə.Vahidin bir misrası yadıma düşdü: ... Əsil aşiq odur ki, 

yarını pünhan sevə”.  Deyəsən dövr çox dəyişib. İndi sevdiyinin 

adını daşın, divarın, səkinin və s. üstündə yazmaq bir adət halını 

alıb. Bunu edənlər fikirləşmirlərmi - bu yazı ayaqlar altında 

qalaraq tapdanır, onları günəş yandırır, yağış yuyur, külək 

sovurur, onlar silinir və cızılırlar.  

Həmişə düşünmüşəm ki, Sevgi beyində doğulur,   ürəkdə 

yaşayır, gözlərdə şölələnir. O mənimkidir, yalnız mənə 

məxsusdur. Onu aləmə car çəkmək nə qədər doğrudur?  

Yazıları tapdamamaq üçün onları ehtiyatla keçərək  

sahildən uzaqlaşdım.   

*** 

Bir ziyalı olaraq mütləq şəkildə qəbul etməliyik ki, 

memarlıq hər bir dövlətin daş üzərində həkk olunmuş tarixidir. 

İtirilmiş memarlıq abidəsi ölkənin, millətin, bütövlükdə  

insanlığın itirilmiş tarixidir.  

*** 

Görəsən çətinə düşəndə, işlərimiz düz gətirməyəndə, “bu 

hər şeyin sonudur” həddinə çatanda nə üçün səbəbləri kimdəsə, 

nədəsə və ya “taleyin acı oyununda” axtarırıq?  Nə üçün 

özümüzdən soruşmuruq ki, bizə Böyük Yaradan tərəfindən 

verilən ağıldan və əzalardan dəyərincə istifadə etməmişık? Ancaq 



və ancaq özümüzdən asılı olan iradəmizi toplayıb ilk növbədə 

insanlığımızı saxlamağa çalışmamışıq, qarşımıza açılan yolların 

düzünü seçə bilməmişık?  

Rəbbimiz bizi insan yaratmışdır, canlıların alisi rütbəsinə 

çatdırmışdır. Bizə dünyanı görməyə göz, eşitməyə qulaq, hərəkət 

etməyə əl-ayaq, dərk etməyə ağıl vermişdir. Ona olan məhəbbəti 

qorumaq üçün hər birimizə ürək vermişdir. Biz isə 

nadanlığımızdan, nankorluğumuzdan ürəyimizi şeytan məskəninə 

çevirmişik. Halalı harama, sevgini xəyanətə, dostluğu satqınlığa 

dəyişmişik. Ən əsası odur ki, pulun, malın, qızılın, sərvətin və 

sairənin aliliyini qəbul etmişik. 

Vicdanımızı amorf  bir şeyə çevirib, onu istədiyimizə qul 

olmağa məcbur etmişik. Yaddan çıxarmışıq ki, Vicdanımız 

içimizdəki Allahımızdır. 

Axı nə üçün həyatlarını, varını-dövlətini bizim 

yetişməyimizə, ərsəyə çatmağımıza sərf edən valideynlərimizdən 

böyüdükcə uzaqlaşırıq? Bəzən həftələrlə, bəzən aylarla, bəzən də 

illərlə onlarla görüşmürük, bir telefon zəngi ilə kifayətlənirik. 

Nə üçün qapalı həyat tərzinə üstünlük veririk, 

ünsiyyətdən uzaqlaşırıq? Yaddan çıxarırıq ki, insanları digər 

canlılardan ayıran məhz ünsiyyətdir. Yaşadığımız binada 

qonşuları tanımırıq, hasarların hündürlüyünü o qədər qaldırırıq ki, 

həyətə təmiz hava belə daxil ola bilmir. Unuduruq ki, bu hasarlar 

bizi tənhalığa aparır. Biz onların əvəzinə körpülər salmalıyıq.   



Uşaqlarımız, nəvələrinimiz kompüter, pleysteyşn, planşet 

xəstələrinə, analarımız, xanımlarımız serial azarkeşlərinə 

çevriliblər. Anlamaq istəmirk ki, belə şeylərə sərf olunan vaxt, 

itirilmiş və bərpa olunmayan vaxtdır. Heç bir serial real həyatı əks 

etdirə bilməz, heç bir virtual oyun canlı həyatdan maraqlı ola 

bilməz. Bircə saat Xəzərin sahilində, çəmənlikdə gəzişmək, axar 

çayın səsini eşitmək və təbiətin digər gözəlliklərini seyr etmək, ən 

maraqlı video çarxından üstündür.  

Hesab edirəm ki, gözəllikləri duyaraq yaşamaq lazımdır. 

Həyatda o qədər baxılmalı, duyulmalı və zövq alınmalı dəyərlər 

vardır ki! Bunlara baxdıqca insanda əminlik yaranır ki, bu 

gözəlliklər özü-özünə yarana bilməz, onları Allah yaradıb və ona 

şükürlü olmaq lazımdır.  Biz isə onlardan qaçırıq və uzaqlaşdıqca 

Allahımızdan aralanırıq. 

Gənclik illərində özümüzü bir az yaşlı göstərməyə 

çalışdığımız kimi, baba və nənəlik kimi müqəddəs zirvəyə 

çatanda nəvələrlə uşaqlıq etməyə utanmamalıyıq. 

Hər zaman anlamalıyıq ki, bu dünyada əsas vəzifəmiz 

xeyirxah olmaq və yaxşılıq etmək prinsipi olmalıdır.  Əgər 

bunları edə bilmiriksə, heç olmasa çalışıb pislik etməyək.  

Uzun illər məni düşündürən bu suallar və onların 

cavablarını bir nəfəsə yazdığım üçün nəyisə unuda bilərəm. Gərək 

məni bağışlayasınız.   

*** 



  Həyat daim bizi vurmağa, əzməyə, dəyişməyə, 

uyğunlaşmağa çalışır. Məhz bu proseslərdə İnsan kamilləşir, 

yetişir, özünü tanıyır və xaraktercə formalaşır. Yaranan 

situasiyalarda hər bir kəs axar çay, sakit göl, yağış, tufan, 

fırtınaya çevrilə bilər. Alovlanıb yana bilər və ya yandıra bilər. 

Lakin bütün vəziyyətlərdə kim olduğunu unutmamalısan və 

bunun üçün Böyük Yaradana borclu olduğunu yaddan 

çıxarmamalısan! O var ikən biz kimik ki?  

*** 

Mənim doğma Şəhərim, sabahın xeyrli olsun! Sübhçağı 

sən xüsusən gözəlsən. Hər gün bu gözəlliyi duymaqdan zövq 

alıram.  

Görən Yer kürəsində sənə bənzər başqa bir məkan 

varmıdır?! Əsla yox, inanmıram ki ola!   

Bu günlərdə sən tam başqa cür görünürsən. Bir az da 

gözəlləşmisən, boşalmısan, yüngülləşmisən, təravətli olmusan. 

Səni öz səs-küyu ilə yoran, havanı çirkləndirən maşınların sayı 

azalıb. Sən rahat nəfəs ala bilirsən. Başının üstündəki səma da 

təmizlənib. Elə bil insanların da bir az diqqətli olublar, sənə qayğı 

ilə yanaşanlar çoxalıb.  

Sənin qonaqların heyranlıqlarını açıq biruzə verirlər. Axı 

necə də sənə məftun olmamaq olar?! Necə də səni sevməmək 

olar?!  

Bir zamanlar deyərdilər: - Bütün yollar Romaya aparır. 

Mən isə deyərdim: İndi bütün yollar Bakıdan keçir. Səninlə 



qürurlanıram, Bakım mənim! Mən səninlə fərəhlənirəm, Doğma 

Şəhərim! Mən fəxr edirəm ki, mən Bakılıyam!   

 

                          *** 

Məsləhət saatlarının birində tələbələrimdən biri məndən 

soruşdu: -Müəllim, tələbələrdə hansı keyfiyyəti üstün tutursunuz? 

Onun biliyini, dərslərdəki fəallığını və ya  fənnə olan marağını?  

Müəllimlik təcrübəmdə mənə buna oxşar suallar çox 

verilsə də bu tərkibdə, bu məzmunda birinci dəfə soruşulmuşdu. 

Bu səbəbdən söhbətimizdə bir anlıq fasilə alındı.  

Fiktimi toplayaraq cavab verdim: Ləyaqəti! 

Tələbəm:- Müəllim, bunu açıqlaya bilərsinizmi? 

Əlbəttə - deyərək izahat  verməyə çalışdım: 

Sizin sadaladıqlarınız amillərin hamısı vacibdir və onlar 

mütləq nəzərə alınmalıdır, lakin mənim üçün önəmli faktor 

qarşımda dayananın ləyaqətli olub olmamasıdır. Belə ki, hər bir 

kəs qavrama qabiliyyətindən asılı olaraq istənilən mövzunu, 

fənni, ixtisası, peşəni bu və ya digər səviyyədə mənimsəyə bilər. 

Hər birimiz, düşdüyümüz konkret vəziyyətdən asılı olaraq, bir 

anda  qəhrəmanlıq zirvəsinə çata bilərik. Ləyaqətli olmaq üçün isə 

bir ömür lazımdır və hər kəs onu əldə edə bilmir.  

Ləyaqətli insan Şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyətlər isə 

sağlam Cəmiyyətin yaranmasının əsasını təşkil edir. Belə 

Cəmiyyət -  Azad Cəmiyyət olur və burada yaşayanlar arasında 

Hörmət və Ehtiram hökm sürür. 



Var-dövləti itirib sonradan onu bərpa etmək mümkündür, 

lakin itirilmiş Ləyaqət heç vaxt və heç nə ilə bərpa oluna bilməz! 

 

*** 

 

 Yaşıdlarıma müraciətim: Yaşımızın maraqlı bir 

dövrünüdəyik- səhvlərə yol vermək olmaz. Belə ki, onları 

düzəltməyə vaxtımız yoxdur. N.Ostrovskinin “Həyatı elə 

yaşamaq lazımdır ki, ......” kəlmələri bizim üçün keçmişdə 

qalmışdır. Bu günə qədər nə varsa, reallıq odur. Hər hasısa bir 

işdə tələskənliyə yol vermək olmaz, bu səhvlərin üstünə səhv 

gətirə bilər. Dost itirmək və ya dost tapmaq bizim yaşımıza 

yaraşmaz, çalışıb olan dostluğu qorumalıyıq. Yeni dost tapmaq 

isə səmaya atılan fişəngə bənzəyər- tez sönər. Bizə gərginlik və 

əsəbilik gətirən işlərdən uzaq olmalıyıq bu bizim səhhətimizlə 

tərs mütənasiblik təşkil edir. Bizim üçün yeganə təsəlli-Həyat 

sevgisi və yaşamaq həvəsidir. Bunları ürəyin istəyən kimi etmək 

lazımdır. 



 

 
Bu "Mühəndis qrafikası" fənninin həyatla bağlılığını 

əks etdikən bir izahatdır. İstərdim ki, bu sadə cismin – 
silindrin - müxtəlif müstəvilərdə təsvirlərinə diqqət 
yetirəsiniz. Gördüyünüz kimi bir müstəvi üzərində silindr 
dairə, digərində isə dördbucaqlı kimi əks olunur. Yəni baxış 
nöqtəsi dəyişəndə təsvirlər fərqli dərəcədə biri-birindən 
seçilirlər.  

Bu prinsip həyatda rast gəldiyimiz bütün hadisələrə 
şamil olunur. Odur ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı qəti 
qərar qəbul edəndə tələsmək lazım deyil. Mütləq həqiqəti 
axtarmağa çalışmayın, çünki biz insan olaraq bu problemə 
müxtəlif bucaq altında baxaraq səhvə yol verə bilərik. 

Mütləq həqiqət Allaha məxsusdur. 
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