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ÖN SÖZ YERINƏ 
 

“ЯГЛИН ФЯЩМИ, 

ЕЛМИН УСТАДЫ СЮЗДЦ!” 
 

Гурбан, гям еyлямя, Kярям каны 

вар! Adil zalım olmaz, Щагг диваны 

вар! Ендиряr, галдыраr nярдиваны 

вар! – 

Енян аьлайармыш, галхан 

эцлярмиш!.. 

Аьдабанлы Шаир 

Гурбан 

 

       Вяфасыз дцнйанын щяр цзцnü: ениши-

йохушуnu; эащ ярши-ялайа галдыран эюрцм-

бахымыnı, эащ да пярвяриш вердийи кимсяни 

дашдан-даша чырпан рязалятиni; баш оланда 

гцрряси, айаглар алтында пайимал оланда гопар-

дыьы ащу-зарыnı йухарыда мисал эятирдийим 

дюрдъя мисрайа Аьдабанлы Şаир Гурбан неъя зяр-

эярликля, неъя сяриштя иля сыьышдыра 

билярмиш! 

      Яглин фящминя сыьынмаг; елмин устады сюзц 

юзцня мцршид сечмяк сайясиндя бу шаир дядямиз 

юмрцн ябядиййятини саьлыьында беля газанмаьы 

баъармышдыр! 
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      Сюз Шаир Гурбанын ялиндя мум кими мцтя-

щяррик бир шейдир: щансы йана, щансы 

мяртябяйя истяся, ону о йюня йюнялдя билир. 

Ялбяття, шаир хош мярамлара, инъя мягамлара, 

бир дя кечилмяз сярпляря ат сцрцр! Онун сюз 

газанъы ялчатмазлыг вя цнйетмязликдян эялир! 

      İнъя няфяс щюрэцсц олан поезийа 

юрнякляриня китабын охуъуларыны сяслямяк 

истяйирям: 

 
Йцз мин ъаны олса, бири саьалмаз, 

Сащиби нязярдян сала хястяни… 

 
      Ня эюзял ибрятамиз нясищят! Ислам аляминдя 

ъямиййят аиля фярдляриндян, гощум-ягрябадан 

башлайыр вя яфкар-цмуmиййя бу минвалла бюйцк 

чевряйя доьру эедир!.. 

      Сюз васитядир: онунла демяк дя олар, эюстяр-
мяк дя. Ялбяття, ядябиййат демякдян даща чох 

эюстярмяк сянятидир. Унудулмаз бир юрняк: 
 

Алнында тел араланмыш, 

Еля бил Ай параланмыш… 
 

      Сон дяряъя йыьъам тясвир! Амма йаддашлар 

бязяйи олаъаг эюзяллик лювщяси! 

      Бу икиъя мисраны бир азъа тяфяррцатлы изащ 

етмяйя чалышмаг истяйирям: 
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      Классик поезийамызда вя щям дя ел шаир-

ляринин шеирляриндя эюзялин алныны Айа 

бянзятмяк аз гала бир янянядир. Бир гядяр дя 

инсафла десяк, чох ишлянмякдян гялибляшмиш вя 

о сябябдян адиляшмиш, гиймятдян дцшмцш бир 

щала эялмишдир. 

      Шаир Гурбан да бу мялум бянзятмядян истифа-
дя етмякдян кянар дура билмямишдир. Она эюря 

ки, бянзятмяни яввялкиляря бянзямяз шякилдя, 

чох усталыгла ишлятмяйин тяптязя йюнцнц 

тапмышдыр: 

      Эюзялин алнына тюкцлмцш телляр 

кцляйин тясириндянми вя йа юзц башынын 

бир щярякятийлями алныны доьрам-доьрам 

парчалара айырмыш:  санки Ай паралан-
мыш… 

      Эюрцндцйц кими, шаир демир ки, эюзялин 

алны ай кимидир. Теллярин алындакы вязиййяти 

шаирин йериня бу лювщяни йарадыр вя охуъуйа 

чох айдын шякилдя чатдырыр. 

      Эятирдийим дяйярли юрняк эярайлы жанрында 

гялямя алындыьындан, йери эялмишкян, бир гяна-

ятиmи дя Şаир Гурбан щейранларына билдирим: 

щяр жанрда дуйьу вя дцшцнъялярини дцрцст 

ифадя етмяйя щазыр олан бу устад эярайлы жан-

рында даща пярэардыр; бцлбцл гызылэцл цстцндя 

даща юткям шаграг вурдуьу кими, онун илщамы-

нын пярвазы эениш чевряли эюрцнцр. 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 6 

       Устадын даща бир эярайлы бцсатына диггят 

кясиляк: 
 

Уста Кярим о гашларын 

Гара чякиб аь цстцндян. 

Эюзял йарадыб сачларын: 

Чин-чин, таьы-таь цстцндян. 
 

      Шаир севэилинин вясфи иля онун бянзяtдийи 

тябии эюзялликлярин тяъяллисини еля сармаш-

долаш шякилдя гялямя алыб ки, бянзядилян, 

бянзяйян бцтцнляшиб, бир гянирсиз бащар бцсаты 

йарадыб. 
 

Синянди, ağ бцллур шцшя! 

Бязяниб гызыл-эцмцшя; 

Ачылыб нярэиз-бянювшя: 

Гызылэцл йарпаг цстцндян. 
 

Зяняхданда гоша хал вар, 

Ъямалында ъящ-ъялал вар! 

Лябляриндя бечя бал вар: 

Сцзцлцб гаймаг цстцндян. 
 

      Охуъуйа еля эялир ки, бу вя устадын диэяр эя-
райлыларында гялям вя каьыз иш эюрмяйиб; Ша-

ир Гурбан илащи бир эюзяллик гаршысында садя-

ъя вяъдя эялиб, буну бядащятян пычылдайыб! 
 

Ня мялул-мялул бахарсан?! 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 7 

Синямя охлар тахарсан; 

Йандырыб, ода йахарсан; 

Даь чякярсян даь цстцндян. 
 

      Чохсайлы мцталиялярдян сонра там инанмы-

шам ки, устад мцтяяссир олдуьу бянзярсиз бир 

лювщя гаршысында, йахуд варлыьыны алт-цст 

еляйяn мцсибят юнцндя тярландан ганад тахыр, 

дедийини синядян дейир. Илщамы бу сябябдян 

дюнцмц-дюнэяни дя асанлыгла щязм еляйя билир. 
 

Сянсиз бу Гурбан сызылдар, 

Ъясяд аьлар, ъан сызылдар, 

Ары эюрся шан, сызылдар: 

Олмаз айырмаг цстцндян!.. 
      
        Бялкя дя илк бахышда эярайлы бяндинин гу-

лаьа тез чатан, чатынъа да руща тез синян ширин-

ъя сяс уйумуну нязярдя тутдуьуму эцман етдиниз. 

Ялбяття, бу да вар. Амма бундан юнъя юз 

щаггыны вя мяняви дяйяринин тясдигини 

эюзляйян бир башга гцдрят дя вар! 

      Арычы эюрмцсцнцзмц? Шанда арынын дуру-

муну йохларкян бир дя эюрцрсян ки, саь ялин баш 

вя башала бармагларыны ъцтляйиб санки пятяйя 

бирйоллуг йапышмыш арынын ики ганадындан 

тутуб йухары галдырмаг истяйир. Ары еля бу анда 

сыз-сыз сызлайыб, шана даща мющкям йапышыр 

вя о бир гырыг варлыьы иля пятяйиндян айрылмаг 
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истямир. Шаир Гурбан, бах, бу йердя арынын йе-
риндя юзцнц эюрцр: 

 

Ары эюрся шан, сызылдар: 

Олмаз айырмаг цстцндян! 
 

      Севэи вя севэили уьрунда ня эюзял юлцм-

дирим говьасы! 

      Устадын аз гала щяр мисрасынын архасында 

буна бянзяр щяйати бир бянзяйиш йатыр. Бязян 

буну бир юмцр бойунъа охуйуруг; ди эял ки, шаир 

ишарят етдийини яксяр щалларда эяряйинъя дуйа 

билмирик. (Ясрарлы шейляри асанлыгла дуймаг 

олсайды, дащилик бир аз уъузлашмаздымы?!) 

      Шаир Гурбан инъя мятлябляри, зарафатлы ов-

гатлары усталыгла мисра сыьалына эятирир. Бир 

ширин гошмасынын тяхяллцс бяндиня диггят 

йетиряк: 
 

Хуршид дя таныйыр о мящ табаны: 

Гырмызы йанагдан эцлляр утаны… 

Юлдцр, гуртар; щясрят гойма Гурбаны, 

Гощум-гардаш эялсин сораьа бир-бир. 
 

      Неъя унудулмаз бир кянд севэиси; щям дя еля 

севэи дедийимиз илащи щиссиййатын ня уъа зир-

вяси! 

      Бир гошмасынын мющцрбяндинин сон мисра-
сында да бу фяндэир устад: 
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          Гурбанам, «юлцрям» демякдян юлдцм, - 
дейир. 

    
     Ня гядяр даьятяйи баь-баьчанын бящряси; амма 

ня гядяр дя зирвя мятащы!!! 

 
* * * 

       Хяйали Ъянняти яйани шякилдя эерчякляндир-

мяк цчцн Ряббимиз Кялбяъяр бцсатыны йа-

ратмышды. Йери, эюйц, даьы-дашы ятир сачан Дя-

лидаьы, Чичяклини, Чилэязи, Кейтiни башымыз 

цстцндяки мави гцббяни ябяди олараг димдик сах-

ламаг цчцн щейрят сцтунлары кими галдыр-

мышды! 

      Аллащ, йаратдыьы бу дцрлц эюзялликляри тя-

ряннцм еляйян гцдрятли шаирляр дя хялг етмиш-

ди. Йягин ки, Кялбяъярин йадымызда галмайан, 

бизя эялиб чатмайан заманларынын да йерля, 

эюйля ялляшян юз шющрятли шаирляри олуб. 

      Биz Дялидаьын сюз сяррафы олан Танры вер-

эили Аьдабанлы Гурбаны о kювсяр чешмяли даь-

ларын йаддашларда ашийан гурмуш илк бюйцк 

шаири кими гябул етмишик. Бу габил сюз зярэяри, 

щяр шейдян яввял, еля мющтяшям даьларын 

шаиридир. Сяняткар олан кимся улу гцдрятя баш 

яйяр, онун ъащ-ъялалыны юймяйя ъан атар. Бяшяр 

оьлунун хисляти белядир! 

 
Язял хилгятимиз торпагдан, судан! 
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Сян бизя аtасан, анасан, даьлар! 

Пярвяриш верирсян мещди-зяминдя, 

Эащдан мящв едирсян, фянасан, 

даьлар! 
 

Чятин ки, саьалам: чохду азарым, 

Мятащым дцрр мятащ, йохду 

базарым… 

Дцшя, йа дцшмяйя бир дя эцзарым; 

- Сяфярди, саламат галасан, даьлар. 

 
      Ня гядяр щярарятли вя ня гядяр инъядян-инъя 

няфяс чырпынтылары иля щюрцлмцш бир гошма. 

Инсан, адятян, сон няфяс яряфясиндя йахынлары, 

доьмалары, кюнцл сирдашлары иля эюрцшцб, бу 

вяфасыз дцнйадан айрылмаг истяр. Аьдабанлы 

Гурбан бцтцн язизлярини, валидейнлярини, бцтцн 

мяняви дяйярлярини даьларын тимсалында цму-
миляшдириб, варлыьымызын майасы олан о уъа-
лыгларла щалал-щцммят еляйиб, ябядиййятя 

чякилмяк йолуну тутур. Даьларла севэилиси иля 

данышырмыш кими, анасы иля дярдляширмиш 

кими овгатланыб ярши-ялайа пярвазланыр. 

 
Бахыб сейранэаща, ган аьлар эюзцм, 

Бу гядяр мющнятя мян неъя дюзцм?! 

Будур илтимасым, мцхтясяр сюзцм: 

Гурбаны эащданбир анасан, даьлар! 
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       Сюз сюзля, мисра мисра иля бу гошмада неъя 

йцнэцлняфяс гямхарлыг еляйир! Сюз сюзгошан-

дан даща кювряк, даща ситямли, даща узун-

юмцрлц… Еля олмасайды, сюз дя сащиби иля 

юлцб эедярди, шцбщясиз! Йери эялмишкян: сащи-

биндян чох-чох яввял юлян сюзляри чох эюрдцк 

мяняви дяйярлярин айаьыны узатдыьы бизим, ян 

чох бизим зяманямиздя. 

 
*** 

      Аьдабанлы Шаир Гурбанын поезийа дили о 

гядяр хялги, о гядяр шящди-ширяли иди ки, биръя 

дяфя той-маьарда онун кюнцл чырпынтыларына 

гулаг асан кимсяляр, бу лирик юрнякляри йаддаш-

ларына йыьа билирдиляр: каьызсыз-гялямсиз. За-

тян, Шаир Гурбанын йашадыьы вя йазыб йарат-

дыьы заманда каьыз-гялям йа бирядди йох иди; йа 

да гящятликля тапылырды. Амма зещинляр ити; 

дярракяляр бярякятли иди. 

      Заман варды ки, Шярг юлкяляриня тиъарят 

алыш-веришиня эедянляр узун йоллар бойу дявя-

нин цстцндян бир-бирляриня шятрянъ (шащмат) 

ойунларынын эедишини щавадан ешитмякля йад-

да сахлайыр, чох мараглы ойун нцмайиш етди-

рирdiляр. (Зещинляр зибил габлары кими эяряксиз 

шейлярля йцклянмямишди)… 

      Аьдабанда Шаир Гурбанын ипяк кяляфи кими 

нур ичиндя юмцр сцрян гардашы Ямращ кишини 
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щеч унуда билмирям. Шаир гардашынын бядащя-

тян дедийи вя йа гялямдян чыхан бцтцн шеирля-

рини бянзярсиз ляфси о гядяр црякдян sюйлярди 

ки, дейярдин, еля юз şеирляридир. Дохсаны щагла-

мыш йашында, неъя дейярляр, щыггылтысыз вя 

биръя йол чашмадан. Иман ишыğı иди. Дцнйа бин-

нят оландан додаглардан дцшмяйян биръя сюйцш 

дилиня йахын дцшя билмямишди. Шаир 

гардашынын ямсалсыз гошма вя эярайлыларыны 

ян чох уйьун сющбят яснасында фикримизя бир 

дайаг олсун дейя диля эятирярди.  

      Мяктяблярдя юйрядилян чıьıр-баьыр тяляффцs, 
зцмзцмяли охусунун йанында ня гядяр габа эюрц-

нцрдц… 

      Ашыг Шямшир Ямращ ямисиндян сонра йа-

ныб тюкцлцрдц ки: аьлымыз эятирмяди онун 

йаддашындакы хязиняни дяфтяря кючцряк. 

      Ашыг юлмяз шеирляринин бирисиндя: «Щяр 

ишин гайдына гал вядясиндя!»  -  дейирди. Юз 

сюзцня юзц ямял етмядийиндян оьул-ушаьы да 

эцнащкар эюрцрдц. 

      …Гярибядир: бу эцн бир шаирин (лап беля бц-

тцн шaирлярин) ювладларындан щамысыны бир 

арайа эятирсян, бириси дя о талесиз шаирин бир 

сюзцнц диля эятиря билмяз. 

      Эоруна рящмят, Ямращ киши!... 

 
*** 
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      Амма ябядийашар бир цмид дя вар: Улу Фцз-

ули аъы-аъы эилейлянирди ки: 

 
Бир дюврдяйям ки, нязм олуб хар, 

Яшар булуб кясади-базар… 

 
      Гайыт, йюнц эери бах; бюйцк шаир буну ня зa-
ман сюйляйирди?! Амма сянят дцнйасы щямишя 

еля галмыр; бир дя бахырсан ки, ядяби эюйляр 

айазыды, сянят чыхмазлардан сыйрылыб дцзя 

чыхды; лял йенидян юз гиймятини газанды!.. 
       Няся, эилей-эцзардан узаглашыб, Аьдабанлы 

Шаир Гурбанын щавасына гызындыьымыз о ям-

салсыз «Даьлар» гошмасы иля баьлы дуйьу-

ланмалар овгатына гайыдаг: 

      Шаир Гурбанын «Даьлар» гошмасы иля улу дя-

дяси Мискин Абдалын «Даьалр»ы арасында, щаг-

гцчцня бир ганчякярлийи ачыг-ашикар дуйул-

магдадыр. Бу симсарлыг Мискин Абдалдан Аь-

дабанлы Гурбана, ондан да Дядя Шямширя эюзля 

эюрцлмцшъясиня бир айдынлыгла сезилир; отун 

юз кюкц цстцндя битдийи халг инанъына бир 

даща щейрят еляйирсян… 

      Сюзцн щяссас зярэяри олан Шаир Гурбан щаг-
гында ядяби дяйярляндирмя йазанларын як-

сяриййяти, еля мян дя о сырада устадын, беля де-

мяк ъаизся, мцяллифлик цнваныны узун заман яр-

зиндя дягиг ифадя етмирик. Эащ «Аьдабанлы 

Ашыг Гурбан», эащ «Аьдабанлы Şаир Гурбан», 
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эащ да еля беляъя: «Аьдабанлы Гурбан» - дейя 

йазырыг. 

       Еля билирям, бунларын ичярисиндя ян доьру-

су, ону тутаны «Аьдабанлы Шаир Гурбандыр!» 

Чохсайлы хатиряляр, шеирляринин чяки вя 

санбалы ону классик бир шаир кими ортайа гойур. 

Саз чалыб, бязян той-дцйцндя дювран еляйиб. Ам-
ма бунлар ютяри олуб. Шаир Гурбанын дяфтяр-гя-
лями сазындан пярэяр иш эюрцб. Тойларда да ша-
ир кими йадда галыб! Шaирлик бу устадын оту-
рушмуш мясляки; ашыглыг ися щярдянбир синя-
сини бошалтмасы, бармаьынын кейини ачмасы 

кими бир мязя тязялямяси олуб. Мин дяфя тякрара 

дяйяр ки, бир йарадыъы устад кими сюзляринин 

дюнцмц-дюнэяси мцкяммял классик бир шаирин 

варлыьынын дяйяр юлчцсцдцр! 

      Юзц щеч ня демяся дя, эюзяллямяляри бу щя-

гигятя айна тутур ки: Шаир Гурбан классик ша-

ирлярдян ян чох Молла Пянащ Вагифин шаирлик 

дцнйасына кюклянмиш, онунла щямняфяс олмаьа 

пярэяр лирик шаирдир! 

      Бир йандан да Ашыг Ялясэяр рущуна баь-

лылыьы онун саз-сюз сянятини 

мцкяммялляшдирян бир иксирдир, десяк, мятляби 

дягигляşдирмиш оларыг. 

 

*** 

      Бюйцк устадын ад цнваны барядя цстцндя 

мющкям дайандыьым «Аьдабанлы Шаир Гур-
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бан» дейимини бир аз да дцрцстляшдирмяк цчцн 

Гурбан оъаьынын рущ дaшыйыъыларындан Гян-

бяр Шямшироьлундан да бир сюйкяк эюстяр-

мяйин, еля билирям, мягамы чатды: 

      Гянбяр мцяллим вахтиля Аьдам İкииллик Мц-

яллимляр Институтунун тялябяси олдуьу заманлар 

иди. Йаз тятили эцнляриндя Аьдабана - аиля 

оъаьына эялир. Ата Шямшир чох вахт олдуьу 

кими, йеня аран районларында той-дцйцнляр 

кечирмяйя эедиб. Аиля цзвляриnin  чох пяришан 

бир овгатда олдуьуну тялябя Гянбяр 

доьмаларынын цзцндян дярщал баша дцшцр. 

      Сорушуб юйрянир ки, Минэячевир тяряфдян 

беш-алты ашыг бир устад кими атасыны 

гаралайыб, эащ щярбя-зорба атышма шеирляри, 

эащ да аьылларына эялян баьламалары кишинин 

цнванына эюндяриб, ъаваб эюзляйирляр. 

      Гянбяр йазыланларла таныш олуб, еля щямин 

ахшам «халасы эюйчяк» ашыгларын 

гыфылбяндлярини биряр-биряр ачыб; нясли-

няъабяти вя шяхси кимлийини дя фяхарятля бяйан 

еляйиб; онлары сылдырымлы даьларын сярпиня 

салмаьы баъарыр. 

      Мян Гянбяр Шямшироьлунун фяхарятнамя-

синдян анъаг тяхяллцс бяндини сюзцмцн мютябяр 

сюйкяйи олдуьу цчцн бурада вермяйи мяслящят 

билдим: 

 

Пядярим Шямширди; мадярим Эцллц, 
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Бабам Шаир Гурбан, бiр ады бялли! 

Тялябя Гянбярям, Аьдабан елли! 

Гой  танысын ким ки, бизи билмяди!!! 

      
       Бу да Дядя оъаьынын йериндя, щям дя мяним 

сюзцмцн дост-доьма тясдиги! 

      Охуъу еля билмясин ки, Гурбан кишинин 

шаирлийи цстцндя мющкям дурмаьымла щяр 

щансы мцгайися мягсяди эцдцрям. 

      Тювбяляр олсун! Бир щягиги пoезийанын 

ашиги кими, йери дцшдцкъя дяфялярля йазмышам 

ки, Ашыг Ялясэяр, Ашыг Шямшир, Дирили 

Гурбан, Аббас Туфарганлы, Хястя Гасым 

кимсянин инкар едя билмяйяъяйи гцдрятли 

шаирляримиздир. Ашыглыг аиляляринин 

эцндялик кечимляринi сахламаг цчцн онларын 

баш вурдуглары чарядир. 

      Дейя билярсиниз: Аьдабанлы Гурбан да еляъя. 

Йох! О киши илк йарадыъылыг юрнякляриндя 

мейданына шаир кими атылыб, ахыраъан да Шаир 

Гурбан адыны доьрулдуб.  

      Бир дя ки, ня дейирсиниз, дейин: бу устад щяля 

дя дцзэцн ядяби гиймятinи алмамыш классик 

шаиримиздир! Эору нурла долсун!.. 

 

*** 

      Ашыг Ялясэяр ъаван Шаир Гурбанын эюрдцйц 

илк бюйцк шаир-ашыг иди. Dədə Şəmşirin həyat və 

yaradıcılığına həsr etdiyim “Saxla izimi, dünya” 
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kitabımdakı башга бир йазымда да гейд етдийим 

кими: Устад, Ялясэярин бюйцк оьлу вя шаирлик 

илщамы бясдиdейинъя верилмиш шаир Бяширля 

бирликдя Сарыйагубда тящсилини давам 

етдирирди. Сарыйагубda улу дядяси Мискин 

Абдалын сон кюнялэяси олан вя юз ялляри иля 

тикдийи дам-дашы галмагда иди. Дюрд йцз ил 

яввялдя олдуьу кими щяля дя бу ев аьыр йыьнаглы 

зийарятэащ иди. Дащасы да варды: алямя сяс 

салмыш Щагг ашыьы Ялясэярин оьлу иля бурада 

тапышмышды. Бяшир Ялясэяр дярэащына бир 

бялядчи вя ращат кюрпц ролу ойнайырды. Онлар 

«гцдрятдян галалы даьларын» сюз мцлкцня бир-

ликдя эедиб-эялирдиляр. 

      Сянят оъаьынын саз-сюз пярваняси дюл-дюшц 

Гурбаны бу оъаьын доьмасы кими гябул етмишди. 

      Ялясэярдян сонра бу сянят оъаьынын икинъи 

бюйцк шаири Нювряс Имаn эялмиш-кечмиш 

гцдрятли сяняткарларын силсиляви вясфини 

гялямя аланда Шаир Гурбана оъаьын вя шяхсян 

юзцнцн мящяббятини ширин лящъяси иля 

тяряннцм етмишдир: 

 
Гумрутяк лящcяли, хошханды Гурбан! 

Тцрфя эюзяллярдир дярдиня дярман! 

Ня десян, щазырдыр дилиндя фярман, 

Ляфзи, щям мянасы дцз эялиб эедиб. 
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      Бу тягдир Ялясэяр оъаьындан чох бюйцк 

илтифат иди Шаир Гурбана. 

      Бунунла да битмирди Сарыйагуб мямнунлуьу 

ъаван шаир олан kялбяъярли Гурбанын. 

      Ашыг Ялясэярин гызы Бясти Сарыйагуб мяктя-
бинин мцдярриси Молла Щцсейнин арвады иди. 

Бяширля Гурбан бу доьмалыг ичиндя чох сярбяст 

вя гайьысыз йашайырдылар. Молла Щцсейн щям 

дя йени фикирли бир зийалы иди… 

      Йашлары арасындакы фяргя бахмайараг ашыг 

Ялясэяр ъаван Гурбаны црякля тягдир едир вя 

онун эяляъяйин бюйцк шаири олаъаьына дяриндян 

инанырды. 

      … Заман да чатды ки, илан тябиятли 

гоншулары йеня гуйруглары цстя галхдылар. 

Сойдашларымыз дядя-баба йурдларыны гойуб 

дидярэин дцшмякдян башга чаря тапмадылар. 

      Ашыг Ялясэяр дя Кялбяъярин «Галабойну» де-
йилян гядимдян-гядим, фягят нöвраьы чохдан по-
зулмуш бир харaбазара эялиб сыьыныб. Бура 

Ганлыкяндин йахынлыьында иди. Мящз бура 

эялмясинин айрыъа сябяби варды: Мярдан оьлу 

Аббасла айрылмаз дост олублар. Бу дар эцндя дя 

достун айаьы тез-тез чатан бу йери юзц сечмишди. 

      Бичаря Ялясэяр щеч олмазса бир овуъ йа ун, йа 

дян ялдя едяр дейя Лев чайынын цстцндяки дяйир-
маnда дяйирманчылыг еляйирди. Тяфсилата 

уймадан устадын юз дили иля бу дярдя йас 

сахласаг, ня олар?! 
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Ашыг дяйирманчы, аьа чарвадар: 

Ня Эцн чыхсын, ня ситаря долансын!.. 

 
      Гачгын устады, шцбщясиз ки, дяйирманда илк 

зийарятя эялян пярваняси Аьдабанлы Шаир 

Гурбан иди. Зийарятдян гайыдандан сонра ися 

гаршысына чыханларла яввял тяяссцратыны 

бюлцшян эюз йашлары вя бир дя додаьыны 

пюршəляйиб инилдяйян битмяз наляси иди: 

 
 

Сюзцм дцздцр, сöйлямярям сящфини! 

Эюрцн бу фяляйин kяc инсафыны… 

Елмин дярйасыны, дцрр сяррафыны 

Дяйирманда баьры гана дюндяриб… 

 
* * * 

      Мющтярям саз-сюз пярваняляри! Яслиндя, 

Аьдабанлы Шаир Гурбанла баьлы дуйьу вя 

дцшцнъялярими йухарыдакы аьлар мисраларла 

битирмяк истяйирдим.   Фикрими бирдян-биря 

дяйишдим. Юзц дя чох севдийи сюз сяррафы 

Ашыг Ялясэяр гядяр фялякзядялик юмрц йаша-
мыш, бешъя эцн ращатлыг эюрмямиш Шаир 

Гурбанын башга бир гошмасынын мющцрбянди 

иля сюзя хитам вермяк йолуну тутдум: 
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Гошгар, Кяпяз, Мяндил, Муров даьлара 

Йаралы ютцрдцм бир ов, даьлара. 

Йаьмасын гар, боран, гыров даьлара: 

Гурбанам, чох олуб зийаным мяним… 

 
      Бу мющцрбяндя сыьдырылмыш дярдин вя 

ситямин бир ипуъу тапыб, чюзялянмясини дя 

сизин ющдянизя бурахдым, мющтярям охуъулары-
мыз!.. 

 

Məmməd ASLAN, 

Şair-publisist, Prezident təqaüdçüsü, 

“Şöhrət” ordenli 
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GEDƏR 

 

Bu cahanda istədiyim mehriban əldən gedər, 

Taci-təxti, cahı-cəlal, şövkət-şan əldən gedər. 

Bel bağlama bu fənaya, hərgiz etmə etibar, 

Bir nəfəsdir, bir qəfəsdir, cismi-can əldən gedər. 

 

Yerə, göyə qərar qoyan qadiri-sübhanı bil, 

Hər nakəsə yoldaş olma, yaxşı dostu tanı, bil! 

Əyrilərə qurulacaq ədalət divanı, bil! 

Namərdlərə olmaz onda bir güman, əldən gedər. 

 

Qurban deyər: bəndəsindən bir xaliq üz döndərə, 

Qurğusunu yana əyə, çərxini tez döndərə, 

Arifə bircə işarə, nə lazım söz döndərə, 

Bir nadan mətləb qanınca, yüz qanan əldən gedər. 

 
1906   
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MƏRD 

 

Mənim bu müşkül dərdimə kim dözüb dayana mərd, 

Qəvvas kimi qərq olmuşam dəryayi-ümmana mərd. 

Bir kimsənəm yoxdu desin ərzimi cananıma, 

Birbəbir bu dərdimi söyləsin loğmana mərd. 

 

Yar gərək yardan ötrü ah çəkib, dad eyləsin, 

Mərd gərək meydan içində özüçün ad eyləsin, 

Saillərə bəxşiş edib, qəmgini şad eyləsin, 

Dost gərəkdi dost yolunda baş verə mərdana-mərd. 

 

Firqətindən mən olmuşam bir dəli-divanı tək, 

Həsrətindən didələrim yaş tökür leysanı tək, 

Qəbul eylə bu gün məni, İsmayıl qurbanı tək, 

Hazıram yüz şövqilə olmağa qurbana mərd. 

 

Mərdi səndən ayrı salmam, razısan niyaz ilə, 

Durmuşam qulluğunda ehtiram, avaz ilə, 

Mən sənə qurban gəlmişəm, kəs başım almaz ilə, 

Qoy desinlər: barı verdim canımı canana mərd.  

 

Qüvvətinə əhsən olsun, sən böləndə əntəri, 

Zülfüqara bəlgə oldu Cəbrayılın şahpəri, 

Sıtqı-dildən çağırıram şiri-Yəzdən Heydəri, 

Düldülü mərd, Qənbəri mərd - girəndə meydana mərd. 
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Qurban deyir: yandı ürək, qalmayıbdı taqətim, 

Sevgilim, çıx aşikara, eyləyim ziyarətim! 

Sən veribsən təbi mənə, halal paydan qismətim, 

Tarixlərdə söylənəcək; qalacaq nişana mərd. 
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DÜNYADA 

 

Səadətdə kəskin oldu kimin baxtı dünyada, 

Kani-saxa nəzər etdi, ya xoşbaxtdı dünyada, 

İbadətdən olma qafil, səxavətdən, həmçinin, 

Əgər olsa əldə varın olan vaxtı dünyada. 

 

Al qəhərin qüdrətini, unutma eylə həras, 

Fəxrlənib olma məğrur, geyinib əlvan libas, 

Həm söhbətdi, həm nəsihət, həm əldə bir əsas, 

Tarac oldu neçələrin tacı-taxtı dünyada. 

 

Hanı Nəmrud, hanı Şəddat, hanı Firon zülümkar? 

Hanı loğmanı-Ərəstun, qoymaz qala ruzigar, 

Hanı İskəndər, Süleyman, olan sahib-ixtiyar? 

Kim gəlsə beş gün qonaqdı, ölüm haqdı dünyada. 

 

Fəhlə-kəndli muzdurları, füqaranı dağlayan, 

Nərdivan var: enər-qalxar, gülər bir gün ağlayan, 

Nakəslərə qardaş deyib, namərdə bel bağlayan, 

Əqli-kamil demək olmaz, bir axmaqdı dünyada. 

 

Bişumari lənət şeytana, sədhazari-sədhazar, 

Xalqın malın alma əldən qoçu-quldur, ol kənar, 

Bir misal var: xain artmaz, ədalət açar bazar, 

Küllü-aləm şükr eliyər:- Xoş gün çıxdı dünyada! 
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Məhəngsən, seç simu-zəri, sərrafısan - bax sözə, 

Kəlmələri şəhdi-şəkər; gah nəsihət, gah məzə, 

Qurbana haqdan mərhəmət, sizdən də rəhmət bizə, 

Dastan deyib, dəftər yazan hanı? - Yoxdu dünyada. 

 
1917  
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HEY 

 

Ey könül, qafil olma, dur eylə bir səda, hey! 

Bülbül kimi fəğan eylə, gəl ahu-fəryada, hey! 

Sal özünü eşq oduna, pərvanə tək yan barı, 

Odun çıxıb ərz eyləsin ərşi müəllada hey! 

 

Müşküldə qalan igidi qurtarsın dardan Əli, 

İmdadıma özün yetiş, ya şahi-Mərdan Əli. 

Qurbanın üzüləndə axırı əldən əli, 

Şahi-Mərdan, Şiri-Yəzdan, sən yetiş imdada hey! 
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EYLƏMƏ 

 

Elminə əl apardım, çox cəhdi-say eyləmə, 

Bica yerə çəkmə zəhmət, əməyim zay eyləmə. 

Aqibət fikir etməmiş dəm vurma göftara hey, 

Nəfsini ziyana salıb, sonra ey-vay eyləmə. 

 

Öz sözünlə fəxr eyləyib durma yerindən yenə, 

Yanşaq bəylərini seçmə, həmçin, Seyidlər yenə. 

Əvvəl və axır dediyin, aç oxu dəftər yenə, 

Doğduğunu al maydança, təzə haray eyləmə. 

 

Həsənə “Qasan”-  demə sən, gözünə yaş endirər, 

Pəncəsi tiği-tizdi, demə yavaş endirər, 

Böyükdü şah dəftərində, qubernat baş endirər, 

Dəyirmançı dağarcığın anbara tay eyləmə. 

 

Sözlərin arif yanında nə qədər yaz, işləməz, 

Gəşti-geşti eylər dərya, olsa dayaz, işləməz, 

Naz olur ünas əhlində, meydanda naz işləməz, 

Naz ilə vermə cavab, zəhlənkar-nay eyləmə. 

 

Cəhənnəmə istəməsən yanmağa günah üçün, 

Nəqlidir zəmanədə: şah güldü bir şah üçün, 

Artıq söz açmaq nə lazım, dedim: bil, agah üçün, 

Bir də dindirsən açacam söz, qaçıb bacay eyləmə. 
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Balu-pərsiz uçmaq olar, bəs dağdan-dağa necə? 

Kim dərdi bar gətirdi bostansız tağdan necə? 

Ustadan dərs almayıb kim olur ağdan necə? 

Nabələd yol bacarmaz, özün rüsvay eyləmə. 

 

Çüridə meydan içində ola pürhünər gərək, 

Şövq ilə keçə candan, ala-verə sər gərək, 

Aslanla  aslan cəng edə, nərə qızmış nər gərək, 

Rübasan, get öz karına, çox haqqı-say eyləmə. 

 

Bir qədər lovğalanma, hərbədən əl çək, danış, 

Laf edib xilaf demə, sözlərin gerçək danış. 

Özgə kəslə nədir karın, Qurban ilə tək danış, 

Seyidə, Nəcəf əmiyə gəlin, haray eyləmə. 
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 ALLAHI HEY 

 

Bu dar gündə yetiş dada, qulların Allahı hey! 

Kainatın, məxluqatın, ellərin Allahı hey! 

Əl-ayaqsız yoxsulların, binəva acizlərin; 

Bu bisahib qalanların – bunların Allahı hey! 

 

Min doqquz yüz on səkkizdə batdı, insan qalmadı, 

Qırdı daşnak burjazyalar: qoca-cavan qalmadı. 

Xəlqin evi yandı oda, oldu veran, qalmadı, 

Haraya çat, bu zarıncı dillərin Allahı hey! 

 

Seçdilər qız-gəlinləri - bu insaf sığar hara? 

Gün üzünə pərdə çəkdi, göy geyindi qapqara. 

Körpələr süngə taxılıb atıldı dəryalara, 

Bu işin şahidi ol, göllərin Allahı hey! 

 

Qırx para kənd düşdü əsir dünyanın hər yanına, 

Dağıldı obaların dağına, aranına. 

İki mini düşdü batdı gədiyin boranına, 

Çox qaçqınlar dağda öldü, çöllərin Allahı hey! 

 

Nahaq yerə qanlar axdı sel kimi, ümman kimi, 

Sağ qalanlar ot otladı dağlarda heyvan kimi, 

Qurban istər bir ədalət: qadiri-sübhan kimi, 

Beylə zülmü yerdə qoyma, illərin Allahı hey! 
 

1918 
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GƏL 

 

Səhralarda olar səda, haramsa halala gəl! 

Sərsəriyə həmrah olma, səhli gəl, daldala gəl! 

La İlahə İlləllahi, La İlahə Kərim, 

Tutu Gövhər seyrangahdan, gugu gəl, əhvala gəl! 

 

Müəmmada, müəllada Allah, Məhəmməd Rəsul, 

Sər Allah, elmi Allah, var o kəsi; halı ol! 

Həkirgaha həmrah olma, kari-karda ol məlul, 

Al ələ rahi halal, dərk elə, kamala gəl! 

 

İsmi Göhər, ismilərdə ismə gərək dal gələ, 

Əhəd, Saməd, Əsədullah, Əsgərə əhval gələ. 

Sən də Qurban, et iltica; haqq payı halal gələ, 

Həm alimə xidmət eylə, həm elmə mükalə, gəl!  

 

 

 

 

 
ƏLİ 

 

Ya Allah, ya Məhəmməd, ya Şahi-Mərdanə, 

Şəninə inna fəta, xətm olub “Quran”, Əli! 

Cümlə məxluqi bəşər, səndən istəyərlər mədəd, 
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Lal olsun o dil sənə söyləsə böhtan, Əli! 

 

Qeyrətin cuşa gəldi, atdın babi-xeybəri, 

Söylədi: bəh-bəh, mərhəba! - ərşdə qılman pəri. 

-Düldülü çək! -  buyurub səsləyəndə Qənbəri, 

Bir dəfə deyib: “Bəli!”- yüz dəfə “Can-can!”- Əli! 

 

İbrahimi yandırmağa Nəmrud bir od eylədi, 

Lənətullah mancılığı, gətdi binyad eylədi, 

Üzüləndə əli əldən, ismini yad eylədi, 

Atəşi baqı-bostan, oldu gülüstan, Əli! 

 

Salmanı şirin əlindən qutardın, oldun pənah, 

Kafər ilə cəng eylədin, əmri fərmanı İlah, 

Zülfüqara nəzər saldı, zinxari şah-padişah, 

Xof etdi xab içində, oldu müsəlman, Əli! 

 

Car olub didələrdən, axır qan-yaşım mənim, 

Gedib səbri-ixtiyarım, qalmayıb huşum mənim. 

İstərəm olsun fədah, bu can, bu başım mənim, 

Qurbanam, kəminə qul, yolunda qurban, Əli! 

 

 

VARMI HEÇ? 

 

Ey sevgilim, bu hüsnüdə huri-qılman varmı heç? 

Sən kimi bülbül bağçada tutu imran varmı heç? 

Gərdənində zülfün çin-çin, qıvrılıb şahmar kimi, 

Ov axtarar, əfsun olmaz, əfi ilan varmı heç? 
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Gör necə eylədim yəqin: sənsən sultan pəri, 

Xəcil edib üzün nuru, göydə mahi-ənbəri, 

Ləbindən əmsə bir kəs, neylər abı kövsəri? 

Qoynun kimi cənnət əla, baği-rizvan varmı heç? 

 

Çəkilib sərvi kimi qəddi şümşadın gözəl, 

Əzəldən şirindi dilin: ləzzətin, dadın, gözəl, 

Xilqətin cənnət pərisi, yaranıb adın gözəl, 

Görməmişəm yaranmışda, sən kimi can varmı heç? 

 

Buluddan tülü etmiş, gündü camalın sənin, 

Qövsi-qüzeh nurundan endi camalın sənin, 

Bir od salıb bu canıma, yandı camalın sənin, 

Bir də irsən ataşımda düşüb yanan varmı heç? 

 

Gül yanağın görsə qılman, heyran qalır baxmağa, 

Şəmsi-qəmər camalındır, ay buluddan çıxmağa, 

Qurbanın qan göz yaşı, car olubdu axmağa, 

Bir gör didəm yaşı kimi abı-leysan varmı heç? 

 

 

 

OLMASA 

 

Namərd bilməz mürvət nədi, qeyrət, arı olmasa, 

Anlamaz: insaf, namus, düz etibar olmasa. 

Neyləsin kamil usta, olarmı şəmşiritiz?! 

Əsli polad, kərmi-atəş, həm abizar olmasa. 
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Anlamayan xeyri-şəri, bu dünyada gic olar, 

Hiyləgər müzə bəzbin lütvəsində bic olar, 

Ləli-gövhər, əhməri-zər qiymətdə tuc olar, 

Kamil sərraf, dürr müştəri, yaxşı bazar olmasa. 

 

Şahbaz tərlanı qarğaya oxşarmı? - Qatın görək, 

Çatarmı top mənzilə, yüz min ox, atın görək, 

Axtarın əsli sovunu, həm nəsli-zatın görək, 

Ətri gül xoşdur əzizim, üzündə xar olmasa. 

 

Ey dünyaya gül olanlar, ver qulaq, bir bax bəri, 

Axırın ölməkdi yəqin, sal yadına məhşəri. 

Baxarlar əməlinə, oxuyarlar dəftəri, 

Cənnət əlməva xoş məqam, niranı nar olmasa. 

 

Saralıb bir gün solar o gülşənli bağların, 

Gör kimə qalasıdı alt-üst zal otaqların, 

Siratın körpüsündə titrəyər ayaqların, 

Bələdsiz çətindi eşqinə, rahgüzarın olmasa. 

 

 

 

Təqdirə tədbir olmaz, qəza-qədər qurar fənd, 

Padişahı taxtdan salar, boynuna atar kəmənd, 

Tanımaz sahibini əsbi-gahi, kusi, fənd, 

Zimistan zəm hərifi, qış boran, qar olmasa. 

 

Cəhd eləmək cana şeydi , dövləti xaliq verir, 
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Kimiyə ətlazdan don biçir, kimiyə yamalıq verir, 

Qoşur xar cərgəsinə, kimiyə çuxalıq verir, 

Günün ah-vayla keçər, əlində var olmasa. 

 

Ya bir Allah, ya təvəkkül, ya Məhəmməd, ya Əli, 

Hüzurunda  şərmsarəm, mən günahkaram, bəli! 

Qurbana sən lütf elə, tutmadım xeyir  əməli, 

Sahib kərəm nə bağışlar, qul günahkar olmasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FƏLƏK 

 

Şikəstə könlüm kimi, uçsun sarayın, fələk! 

Çatmasın bir tərəfə əlin, harayın fələk! 

Bivəfa, fani dünyada olmadı bir kam alan, 

Aqibət köç eylədi, kim oldu hayın, fələk? 
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Dedim: Allah, bu səfərdən sağı-salamat gedim, 

Dərdi-möhnət üzdü canım, qalmadı taqət, gedim. 

De görüm sənin əlindən kimə şikayət edim?! 

Nə qədər fikr edirəm, heç yoxdur tayın, fələk! 

 

Bivəfa, fani dünyada, gəldi, insan qalmadı, 

Padişahlar taxtdan düşdü, Şah Süleyman qalmadı, 

Torpağa yeksan elədin, növrəst cavan qalmadı, 

Bilinmir sirri-xəfiyyən, nədir irayın fələk? 

 

Ya Əhəd, xaliq buyurdun, əvvəli “Quran” sənin, 

Din sənin, məslək sənin, yol sənin, ərkan sənin! 

Yüz iyirmi dörd min Nəbini, neynədi dünyan sənin? 

Aləmi çəkdin kamına. Azdımı payın fələk? 

 

Hər kəsə bir nəzər saldın, səngini ləl eylədin, 

Hər kəsə qəhrnən baxdın, dərdini bol eylədin, 

Biçarə yazıq Qurbanı yandırdın, kül eylədin, 

Üzülsün əlin əldən, kəsilsin vayın, fələk! 
1905 

 
 

MƏN 

 

Ey xudaya, sirri qaldım, 

Bu imarətxana mən. 

Təəccübəm bu elmdə, 

Əməli-insana mən. 
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Baş açmadım bu nə sirdi, 

Qüvvətə, həm sayə mən. 

Doğru sözüm: sirri qaldım, 

Bu hökmü-fərmana mən. 

 

Şölə salıb hər tərəfə, 

Biri gümüş, biri zər. 

Aciz olub heyran qalır, 

Hər kimsə salsa nəzər. 

Bu bəna yana bilməz, 

Cümləsi dürrü-gövhər. 

Mail oldum hikmətinə, 

Yaqutu mərcana mən. 

 

Sansan ki, cənnət budur, 

Həm axır şirin sular. 

Bülbüllər cıqqa çəkib 

Güllərə sayə salar. 

Qurban da baş endirər, 

Yarına səcdə qılar. 

Canımı qurban elərəm, 

O telli canana mən. 

 
ЙОХДУ-ЙОХ 

 

Гадир Aллащ, дада йетиш, ayrı эцман йохду-yох! 

Дювран сянин, фярман сянин,  
башга фярман йохду-йох! 
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Гялбимизя ган сцзцлцр, шяфа, дярман йохду-йох! 

Ürəyimiz xof içində; bədənimiz əsmədə, 

Бир доьру йол эюстяр бизя, орда дцшман йохду- 

йох! 

 

Бу дцнйаnı xəlq edibsən; щей давады, щей ганды, 

Yaratdığın varlıqlarda dil verdiyin инсанды, 

Nədən axı йазыг инсан  бир-бириня дцшманды, 

Щяр кяс цчцн щяйат ширин - хош сяадят, 

дярманды, 

Hаггы-диван olacaqmı?- Rящми-рящман йохду-

йох! 

 

Ядалятли шащлар азды - cясарятли щюкмран, 

Ömür sürmək müşkül işdi, ган тюкцлцр щяр заман, 

İlahinin xəlq etdiyi залым yaranıb, инсан! 

Бир-бириня гяним дейил ня фил, ня шир, kярэядан, 

Эюйдя улдузlar вурушмур, орда инсан йохду-йох! 

 

Каинатда рузи болду, щяр эялян cан доланыр, 

Yaranmışın гисмятини верир сцбщан, доланыр! 

Африкада вящши пялянэ, сцрц аслан доланыр, 

Бир-биринə qənim deyil, онлар асан доланыр, 

Öz nяслиня гяним олан башга бир cан йохду-йох! 

 

 

 

Qəm nə lazım Шаир Гурбан, дада йетяр бу фяляк! 

İnsanlığa kömək edər yüz məlakə, yüz mələk! 
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Гара günlər сона yetəр, аь эцнlərsə эяляcяк! 

Ня бир бяшяр зийан чякib, ня дя вахтсыз юляcяк! 

Gяляcякляр, эюряcякляр торпагда ган йохду-йох! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЯЩЯММЯД 
 
Щагг щюкмüля  cям еляди  
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пак “Qуран”ы Мящяммяд! 

Ряфраф минди, сейр еляди ярш-яланı Мящяммяд!  

Мялякляря салам деди, гябул олду дуасы, 

Хябяр верди бу дцнйаны, о дцнйаны Мящяммяд!  

 

Щагг ня  деди - “Bяли!”- деди, гаршысында яйди 

баш, 

Мюъцзяли шящяр эюрдц: алты дяниз, цстц даш, 

Ня орда сiмu-зяр варды; ня ядавят, ня саваш, 

Ъями идрaк дяйаг билiб ярш-яланı Мящяммяд! 

 

Тяк щязрятə, пак Mусайа щагг вериб юз сиррини: 

Мин бир кялмя ярзими гыл, эизли сахла бирини, 

О да мцждя: ким сюйляся шащи-Mярдан йерини,  

Юзц ачды ачыг-ашкар щяр мянаны Мящяммяд! 

 

Йеня яршдян сяда эялди: гябул ейля, йа Муса! 

Щагг кяламы, щагг фярманы - мяна дярин, сюз 

гыса. 

Кярбəлада зящяр гылынъ дяйди Щязрят Аббаса, 

Голсуз билди Ələмдары, сон язаны Мящяммяд!  

 

Пак “Qуран”да йцз отуз ъцз, дохсан мин пак салават, 

Кяламлары эизlин-ашкар: охунuлур икигат, 

Йедди ъязам, сяккиз ъяннят: йазыг Гурбан галыб мат, 

Цзцб елм цмманында океаны Мящяммяд! 
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GƏDA 

Dodaqdəyməz divani 
 

İrahını irast elə yarı ərkandan, gəda, 

Hərcayıdan kənarda gəz, sən qaç ziyandan, gəda. 

Sirrlər ki, haqq yanında aşikardı, gizlin deyil, 

Yazıçılar yazar işin səyilə sandan, gəda. 

 

Hər yetənə sən kisər at, nə xəlqi zinhar elə, 

Siyah xəttin çaldı indi, xəcalət çək, ar elə. 

Haqqın hazar yek adını de, dilində car elə, 

Nə tərk elə xəyalından, nə ataşa yan, gəda. 

 

Qurban yek dəryadı, səni qərq elər daşa, 

Səndə taqət nə hasildir, çək əlini, gir daşa, 

Ay yazıq, hazar eylə, get xanəndə yat, yaşa, 

Dilin səni həlak edər, cəhli-asandan, gəda.     
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GƏRAYLILAR 
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ÜSTÜNDƏN 

 

Usta Kərim o qaşların 

Qara çəkib - ağ üstündən. 

Gözəl yaradıb saçların: 

Çin-çin, tağı-tağ üstündən. 

 

Sinəndi ağ billur şüşə! 

Bəzənib qızıl, gümüşə; 

Açılıb nərgiz, bənövşə: 

Qızılgül yarpaq üstündən. 

 

Zənəxdanda qoşa xal var, 

Cəmalında cəh-calal var! 

Ləblərində beçə bal var; 

Süzülüb qaymaq üstündən. 

 

Nə məlul-məlul baxarsan?! 

Sinəmə oxlar çaxarsan; 

Yandırıb oda yaxarsan; 

Dağ çəkərsən dağ üstündən. 

 

Sənsiz bu Qurban sızıldar, 

Cəsəd ağlar, can sızıldar, 

Arı görsə şan, sızıldar, 

Olmaz ayırmaq üstündən. 
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ARASINDA 

 

Sevgilim şamama bəslər, 

Dolanar tağ arasında. 

Düşdüm xəstə - könlüm istər 

Bir cüt nar - bağ arasında. 

 

Canım eşq oduna yandı, 

Tüstüm asmana dayandı, 

Sinən nazbalış yorğandı, 

Olar, yatmaq arasında. 

 

Qulac zülflərin hörsünlər, 

Tovuz tək bəzək versinlər, 

Qoy Qurbanı öldürsünlər, 

Sinənin ağ arasında. 
 

Ağdaban kəndi 
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TƏZƏLƏNİR 

 

Yenə sevgim can almağa 

Qeyzə doluf gəzələnir. 

Ala gözlərin görəndə 

Köhnə yaram təzələnir. 

 

Doymaq olmaz belə dostdan, 

Sinəsi bağı-gülüstan, 

Bir cüt qoşa nardı büstan, 

Öpmək, əmmək məzələnir. 
 

Dilin şəkər - dönüb qəndə, 

Zülfün salıb məni bəndə, 

Bir fürsət ələ düşəndə, 

Niyə qəmzə, naz elənir? 
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DOLANA-DOLANA 

 

Bülbül idim, gülə həsrət, 

Qaldım, dolana-dolana. 

Bu canımı eşq oduna 

Saldım, dolana-dolana. 

 

Nəzər sal didəm yaşına, 

Yandım hicran ataşına. 

Sədəqə yarın başına 

Oldum, dolana-dolana. 

 

Çəkdim firqət cəfasını, 

Haçan sürdüm səfasını? 

“Can!”- deyib, can, qadasını 

Aldım, dolana-dolana. 

 

Artıb dərdim günü-gündən, 

Əlli isə ötüb mindən. 

Qurban deyər: - Həsrətindən 

Öldüm, dolana-dolana. 
 

1880   
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KÖNLÜM 

 

Nə qalıbsan qəm əlində, 

Üstü duman olan könlüm?! 

Su üzündə gəmi kimi 

Geşt eləyib dolan könlüm?! 

 

El köçüb, dalda qalıbsan, 

Öz-özünə od alıbsan, 

Xaraba tək boşalıbsan, 

Viran könlüm, viran könlüm. 

 

Dərdi-qəmi nuş edirsən, 

Min dəfə təftiş edirsən, 

Dalğalanıb coş edirsən, 

Çəkən nalə, fəğan könlüm. 

 

Sinəndəki kaman, oxdu, 

Dövranın az, cəfan çoxdu. 

Qurban deyir: -Yerin yoxdu, 

Ay sərgəndan olan könlüm. 
 

1901 
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DAĞLARDAN 

 

Biləmmirəm  nədən deyim, 

Ətri çiçəkli dağlardan. 

Nə danışım, nə söyləyim, 

Əlvan bəzəkli dağlardan. 

 

Murov, Qoşqar durub qoşa, 

Bədirbəyim xoş tamaşa, 

Keti Dəlidağla qoşa, 

Deyir söz əhli dağlardan. 

 

Qüdrət qoya - göyə çıxam, 

Hüsnünə doyunca baxam, 

Su olam, Tər-Tərlə axam, 

Qopam küləkli dağlardan. 

 

Yazım ola, qışım ola, 

Dözən  polad başım ola, 

Bulaqlar göz yaşım ola, 

Küsəm mələkli dağlardan. 

 

Qurban, nəsə qanındadı, 

Eşqin odu canındadı, 

Əhdi-peyman yanındadı, 

Köçməz ürəkli dağlardan. 
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XANIM 

 

Bir söz deyim qulluğuna: 

Ərzim al xanım, al, xanım! 

Əmim şəkər məmələrdən, 

Şirin bal xanım, bal, xanım! 

 

Ay kimi rübənd tökülüb, 

Qaşlar qüdrətdən çəkilib, 

Dərdindən qəddim bükülüb, 

Olub dal xanım, dal, xanım! 

 

Qaldı səndə arzumanım, 

Başına dönüm, dolanım. 

Qurban deyir: - Çıxdı canım, 

Yəqin bil xanım, bil, xanım! 
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YOXDUR 

 

Düz sözün keçməz isbata, 

Yoxsul, səbəb: varın yoxdur. 

Möhtacam ulağa, ata, 

Deyir, xeyir-karın yoxdur. 

 

Şirindi dünyanın malı, 

Aqibət gör kimə qalı?! 

Mətahın dürdən bahalı, 

Neynim, xiridarın yoxdur. 

 

Qurban, dostu-qonağımız, 

Hanı eyvan-otağımız? 

Pozulub bağça-bağımız, 

Alma, heyva, narın yoxdur. 
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KEÇDİ 

 

Gördüm mələklər xasını, 

Bir sona sallandı, keçdi. 

Baxdım günəş camalına, 

Ürək alovlandı, keçdi. 

 

Gah güldüm, gah da ağladım, 

Sinəmi çarpaz dağladım, 

Yalvarıb, ümid bağladım, 

Qalxıb ucalandı keçdi. 

 

Dolandım solu-sağına, 

Üzüm sürtdüm ayağına, 

Dedim: - Bax sinəm dağına, 

Baxmadı, adlandı keçdi. 

 

Ərz etdim, ərzim almadı, 

Didəmin yaşın silmədi, 

Söylədim, dərdim bilmədi, 

Acıqlı yollandı, keçdi. 

 

Xəlq olub insan təhrində, 

Bir qulam yarın qəhrində, 

Qərq oldum qəmin bəhrində, 

Bir müddət dolandı, keçdi. 
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Qurban, səndə laf olarmı? 

Qəlbi xain saf olarmı? 

Gözəldə insaf olarmı?  

Səlbi sığallandı, keçdi. 
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VURURSAN 

Sitəmkarsan, sən sinəmə 

Yara pünhandan vurursan. 

Gahdan aşkar - aləm görür, 

Ara pünhandan vurursan. 

 

Kəskindi -  müjganın almaz, 

Ox vurar - yara sağalmaz. 

Zülfün əqrəb, əfsun almaz 

Mara, pünhandan vurursan. 

 

Qəmdən boynun bükdürürsən, 

Didəm yaşın tökdürürsən, 

Zülmkarsan - çəkdirirsən, 

Dara, pünhandan vurursan. 

 

Daş ürəkli, a qəlbi təng, 

Axır qanım irəng-irəng. 

Kamil ovçu, süzən tüfəng 

Vura, pünhandan vurursan. 

 

Qurban qurbandı qaşlara, 

Yanındakı yoldaşlara, 

Yaxdın canım ataşlara, 

Nara pünhandan vurursan. 
 

1899 
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KİMİ 

 

Xaldı, düzülüb hər maçın, 

Üzə dürdanələr kimi. 

Tökülübdü çin-çin saçın, 

Gərdənə minalar kimi. 

 

Səni görəndən bəridi, 

Yandı, ürəyim əridi. 

Əqlim sərdə sərsəridi, 

Oldum divanələr kimi. 

 

Dağın canda qaldı nişan, 

Halımı etdin pərişan. 

Ciyar hazar, oldu şan-şan, 

Şandakı xanalar kimi. 

 

Qurban, yalvar yara, bir bax, 

Sızıldaşır yara, bir bax. 

Bu bimürvət yara bir bax, 

Dinir əfsanələr kimi. 
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NİYƏ DÖNDÜ 

 

Bir dön bəri, ərzimi al, 

Üzün məndən niyə döndü? 

Yoxsa yatıb kür taleyim, 

Üzün məndən niyə döndü? 

 

Gül üzünə mail oldum, 

Dərdindən saralıb-soldum, 

Qara bulud kimi doldum, 

Üzün məndən niyə döndü? 

 

Qəmzən ox, qaşın kamandı, 

Ölürəm ay yar, amandı! 

Bu canım sənə qurbandı, 

Üzün məndən niyə döndü? 

 

Dərdimi dedim loğmana, 

Dedi: - Danışma əfsana. 

Ağlayaram bir zamana, 

Üzün məndən niyə döndü? 

 

Əzəldən baxtım qaradı, 

Ümidim gələn haradı?! 

Yazıq Qurban füqaradı, 

Üzün məndən niyə döndü? 
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KƏKLİK 

 

Ay Salatın, bir bəri bax, 

Baxım gözəl gözə, kəklik! 

Doğra bağrım kababa tax, 

Sal ataşa, közə, kəklik! 

 

Gəl üzünə tutma pərdə, 

Əqil gedib - yoxdur sərdə. 

Səni görən aşıq dərdə 

Çətin-çətin dözə, kəklik! 

 

Tərlan baxışına heyran, 

Mən xəstəyəm, sənsən loğman, 

Qurban canın eylər qurban, 

Üzün sürtsə üzə, kəklik!  
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HƏSRƏT 

 

Qaqqıldaşıb  gülüşənlər, 

Mən çəkirəm nalə, həsrət. 

Qəmnən bağrımı deşənlər, 

İstər canım ala həsrət. 

 

Yara yoncuyub, yalvaram, 

Bəlkə bu dərddən qurtaram. 

Şan üstündən sızıldaram, 

Necə zənbur bala həsrət. 

 

Gəl, pünhan deyib-danışaq, 

Küsdürübsən, bir barışaq. 

Titrər buxaq, bədən yumşaq, 

Etdim bu xəyala həsrət. 

 

Durna telli, quş avazlar, 

Qatarlanıb quba qazlar, 

İnsaf edin gəlin-qızlar, 

Qurban, çək dal-dala həsrət. 
 

1924   
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KƏKLİK 

Gündə  yüz min can sadağa, 

Sən kimi canana, kəklik! 

Həsrətəm mən danışmağa, 

Danış, deyim: - Can, a kəklik! 

 

Ala gözlüm, sən beləsən, 

Yanağı gülsən, laləsən. 

Cəmi gözəldən əlasan, 

Bir də yetəm sana, kəklik! 

 

Qurqal saçın aralanmış, 

Elə bil ay paralanmış, 

Ağ əllərin hənalanmış, 

Yoxsa batıb qana, kəklik?! 

 

Qurban vəsfini söyləsə, 

Eşidənlər düşər bəhsə. 

And içib, qəsəm eyləsə, 

Yazarlar yalana, kəklik! 
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VAR 

Qəmli könül şad olarmı? 

Əlbət dərdi-məlalı var. 

Yıxıbsan, abad olarmı? 

Canım xəstə, nə halı var. 

 

Kəklik, kətanın  Gülgəzin, 

Bənövşə, qönçə nərgizin. 

Sən də bir bax, hansımızın, 

Yaxşı boyu, sığalı var?! 

 

Ya çoxumdu, ya azımdı, 

Sizə bu can niyazımdı! 

Demək mənə nə lazımdı: 

Arif bilər - kamalı var. 

 

Duran gözəllər şahının, 

Küllü-aləm pənahının, 

Şamaxının, Sürahının, 

Səndən doğru sualı var. 

 

Ariflər söz deməz naşı, 

Tanıyar gövhəri-qaşı, 

Sağ olsun qohum-qardaşı, 

Nə ki, eli-mahalı var. 
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Söylə, baxım haralısan, 

Nə möhnətli, yaralısan?! 

Hansı yola varalısan?! 

Dur get, bizdən aralı var. 

 

Qalan payı bəstənizdə, 

Düşən mənəm xəstəniz də, 

Sürbənizdə, dəstənizdə, 

Qurban ovçu, maralı var. 
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HALAL EYLƏ 

 

Ana, billah dura bilməm, 

Mən bağrı daş, halal eylə! 

Yardan ayrı didələrim, 

Tökür qan-yaş, halal eylə! 

 

Qəm məni odlandıracaq, 

Canımdan usandıracaq. 

Axır bir gün yandıracaq 

Məni atəş, halal eylə! 

 

Qurbanam, qəm qəddim əyib, 

Sinəmə hicran ox dəyib. 

Əmi, dayı, dost-müsahib, 

Qohum-qardaş, halal eylə! 
 

Göyçə mahalı 
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BÜLBÜLLƏRİNƏN 

 

Xara qismət oldu güllər, 

Sən ağla bülbüllərinən. 

Götür qələm, bağla dəftər, 

Nəzmə çəkib dillərinən. 

 

Bax ətrafa solu-sağlar, 

Həmi bağça, həmi bağlar. 

Sözüm ağlar, gözüm ağlar, 

Aylarınan, illərinən. 

 

Qurban, söylə: - Nə adətdi? 

Bu qəm sənə kifayətdi. 

İbadətdi, ziyarətdi- 

Qayıt görüş ellərinən. 
 

1906   
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SİNƏSİNNƏN 

 

Qoynun səkkiz cənnət bağı, 

Taydı cənnət sinəsinnən. 

Car olub köçər(kövsər) bulağa, 

Axır şərbət sinəsinnən. 

 

Sevgim bu gün bağa gəldi, 

Oxuyan şeyda bülbüldü, 

Ətri müşki-ənbər güldü, 

Verir ləzzət sinəsinnən. 

 

Qurbanı saldı xəyala, 

Ləblərin bələnib bala, 

Bəlkə verə bir piyala, 

Qıla ülfət sinəsinnən. 
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DAĞLAR 

 

Qışda, yazda, yayda sənin  

Əskik olmaz qarın, dağlar! 

Al-yaşıla bəzənirsən, 

Gələndə baharın, dağlar! 

 

Desəm dərdim - kim inansın? 

Məni sənə Məcnun sansın. 

Baisləri oda yansın, 

Deyim, sən huşyar ol, dağlar! 

 

Viran könlüm olar abad, 

Yazıq canım qəmdən azad. 

Səlvi ilə Qurbanı şad                

Elə, murğuzar ol, dağlar! 
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NECƏ 

 

İxtiyarım tamam alıb, 

Bu yazığın canı necə?! 

Qolu sınmış nişan alıb, 

Düz vurub insanı necə?! 

 

Burda kimsə deyib ana, 

Sızıldayıb yana-yana, 

Allah, dönsün bu zamana, 

Dağılsın tufanı necə?! 

 

Hər gədə bir tüfəng alıb, 

Aləmə qalmaqal salıb. 

Çox günahsız igid ölüb, 

Batıb adı, sanı necə?! 

 

Bu qana baxıb ağlaram, 

Qəm məni sıxıb, ağlaram, 

Yadımdan çıxıb, ağlaram: 

Dostun adı, sanı necə?! 

 

Qurban, qüssələnmə belə, 

Dərdin gəzdir eldən-elə, 

Acı gördün bilə-bilə, 

Bu şirin dünyanı necə?! 
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MƏNİM 

 

Öz baxtımdan gileyliyəm, 

Bəlalıdır başım mənim. 

Qismət oldu nan yeməyə, 

Zəhər oldu aşım mənim. 

 

Göz yaşım sellərə döndü, 

Gül rəngim küllərə döndü, 

Gecəm ay, illərə döndü, 

Açılmır sabahım mənim. 

 

Dərd əlindən ağlayıram, 

Kim bilir?- Ahu-zarlıyam! 

Bir nemətə tamarzıyam, 

Xudam vermir payım mənim. 

 

Lalalar açar dağlarda, 

Bülbül ötər budaqlarda, 

Baharı gəlmiş bağlarda, 

Açılmır güllərim mənim. 
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OLMAZ 

 

Nazlı dilbər, naz eləmə, 

Belə naz eləmək olmaz. 

Yıxıb can-könlüm evini, 

Murğuzar eləmək olmaz. 

 

De dərdini bilənlərə, 

İş başına gələnlərə, 

Hər üzünə gülənlərə, 

Behbazar eləmək olmaz. 

 

Qurban, işin olub məzə, 

Dərdin dərd üstündən təzə, 

Dərd biləni dərd bilməzə, 

Giriftar eləmək olmaz. 
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OLMASIN 

 

Bir cığa telli tərlanın, 

Ovun alan sar olmasın. 

Şeyda bülbülün gülünü 

Qucaqlayan xar olmasın. 

 

Bu dərddən ölüm yeyidi, 

Ürəyim qəmdən əridi. 

Bar-ilahi mərd iyidi 

Yarından ayrı salmasın. 

 

Qurban çox çəkir ahları, 

Yandı cismim çıraqları. 

Uzunyalın bulaqları 

Axıb daha car olmasın. 
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PÜNHANDAN-PÜNHANDAN 

 

Sitəmkarsan, sən vurarsan 

Yara, pünhandan-pünhandan. 

Gahdan aşkar - el içində 

Ara, pünhandan-pünhandan. 

 

Kəskindi, müjganın almaz, 

O vuran yara sağalmaz, 

Zülfün əqrəb - əfsun almaz, 

Dara, pünhandan-pünhandan. 

 

Qəmdən boyun bükdürərsən, 

Didəm yaşın tökdürərsən, 

Zülümkarsan - çəkdirərsən, 

Dara, pünhandan-pünhandan. 

 

Daş ürəkli, a qəlbi təng, 

Axır qanım irəng-irəng, 

Kamil ovçu ata tüfəng, 

Vura, pünhandan-pünhandan. 
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Qurban qurbandı qaşlara, 

Yanındakı yoldaşlara, 

Yaxdın canım ataşlara, 

Nara pünhandan-pünhandan. 
 

1899 
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CEYRAN 

 

Qaşın kaman, kipriyin ox, 

A gözləri ala ceyran! 

Gül üzündən şərmisardı, 

Xəcil olur lala, ceyran! 

 

Öpüm gülgəz yanağından, 

Bəyaz, büllur buxağından, 

Əmim qaymaq dodağından, 

Bənzər ləbin bala, ceyran! 

 

Sən gül, mən bülbül həvəsdi, 

Bir təzə bahar nəfəsdi, 

Qurbana eyləmə qəsdi, 

Qol boynuna dola, ceyran! 
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AY FAĞIR 

 

Kar olma, şükr-xılınan, 

Karından olma, ay fağır!. 

Get qaleyla al haqqını, 

Varından olma, ay fağır! 

 

Aşıq Sadıq, sən cəhd elə, 

Zidahad əkin ək, lələ, 

Tumar elə tavar kələ, 

Dərindən olma, ay fağır! 

 

Acıxmısan tülkü sayaq, 

Gecələr qalırsan oyaq, 

İştahın nədir - pay qoyaq, 

Arınnan olma, ay fağır! 

 

İsmim Qurban, bil mərdana, 

Dolaşma qızmış aslana, 

Tutaşma kalınan, ay dana, 

Canından olma, ay fağır! 
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QOŞMALAR 
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GETMƏ 

 

Gözəllər karvanı yola düzüldü, 

Kəpəzin kəkliyi, maralı, getmə! 

Gözlərin süzüldü, canım üzüldü, 

Qoyub məni dərdli, yaralı, getmə! 

 

Bir dərd ürəyimdə var - üzdü canım, 

Bir də qəsd eylədi, yar üzdü canım, 

Bülbüləm, gül üstə xar üzdü canım, 

Bir qönçəsən, səni xar alı, getmə! 

 

Qurbanam, dərd qoydun azarım üstə, 

Bir də güzar eylə güzarım üstə, 

Mən öləndə bir gəl məzarım üstə, 

Sən Allah, yar, ötüb aralı getmə! 
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BİR-BİR 

 

Qəmərüz, qadanı bu canım alsın, 

Sallanıb gələndə otağa, bir-bir. 

Diləfrüzün şöləsində dolansın, 

Olsun pərvanələr sadağa, bir-bir. 

 

Gözə qoruq yoxdu, dilə qadağa, 

Canım gözəllərə qurban, sadağa, 

Şəhdi-zülal, bal süzülüb dodağa, 

Öpəsən, xal düşə buxağa, bir-bir. 

 

Yaşmaq altdan tər buxağı görünür, 

Əzizlənib kalağaya bürünür, 

Onu görən xəstə olur, sürünür, 

Məcnun kimi düşür bu dağa, bir-bir. 

 

Günəş də axtarır mahi-təbanı, 

Qırmızı yanaqdan güllər utanı, 

Öldür, qurtar, həsrət qoyma Qurbanı, 

Qohum-qardaş gəlsin sorağa, bir-bir. 
 

Mərdanlı kəndi 
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AL ÜSTƏN-ÜSTƏN 

 

Başına döndüyüm telli Şamama, 

Dərdim çoxdu mənim, al üstən-üstən. 

Qaşların qələmdi - alır canımı, 

Nə əcəb düzülüb tel üstən-üstən. 

 

Dürr kimi düzülüb üzə xalların, 

Bəzənib qızıla ağ barmaqların, 

Əmən ölməz sənin dil-dodaqların, 

Əzilibdi şəkər-bal, üstən-üstən. 

 

Qurbanın canısan, həm ciyarısan, 

Cənnət bağçasının alma, narısan. 

Mən öləndə bir qədəm bas, barı sən 

Sallan keç qəbrimin gəl, üstən-üstən. 
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QOŞA-QOŞA 

 

Nazlı yar bağçanı seyr edib gəlir, 

Tutubdu dəstində gül, qoşa-qoşa. 

Bad əsəndə zülf bənzəyir sünbülə, 

Ayna qabağında tel, qoşa-qoşa. 

 

İki gözəl gördüm: biri Səlbinaz, 

Yeriyəndə yerə eylər qəmzə, naz. 

Mələk-mənzər, şirin dilli, xoş avaz, 

Düzülüb üzünə xal, qoşa-qoşa. 

 

Bu Qurbanın nələr gəldi başına, 

Rəhmin gəlsin gözlərimin yaşına, 

Yandırdın canımı eşq ataşına, 

Bu odu sinəmdən al, qoşa-qoşa. 
 

1890 
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PƏRİ 

 

Dərviş sayaq xeyli gəzdim cahanı, 

Görmədim sənin tək bir insan, Pəri! 

Xaliqin hökmülə xəlq olunmayan 

Nə yaraşıqlı mələk, nə qılman, Pəri! 

 

Qamətin əlifdi, peykanın nundu, 

Surətin mələkdi - sevmək qanundu, 

Atəş gözlərdədi - üzülən candı, 

Gərək doğru olsun yol-ərkan, Pəri! 

 

Boşalan dünyadı, dolan dünyadı, 

Həqiqi dünyadı, yalan dünyadı, 

Verdiyini əldən alan dünyadı, 

Nə sevgi qalacaq, nə cahan, Pəri! 

 

Şəkli-şəbahətdə qeyri təhərsən, 

Hüsnü vücahətdə şəmsi-qəmərsən. 

Qan ağlaram - hər yadıma düşərsən, 

Ağlar didələrim, tökər qan, Pəri! 

 

Dərd, qəmim taladıb - ürəkdə məlal, 

Getməz gözlərimdən firqəti-xəyal. 

Dərdim çoxdu - deyim yaz, dəftərə sal, 

Necə ki, zülfünə yoxdu san, Pəri! 
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Bağ bənzəməz hərgiz behişt bağına, 

Sar yaraşmaz qoysan tərlan yerinə, 

Qəm dəryadı - qərq olmuşam dərinə, 

Təlatüm eyləyir min tufan, Pəri! 

 

Göz axtarar, könül istər - çatmaz əl, 

Xidmətinə namə yazdım, dil əfsəl, 

Qurban  beynəvadı, sal yadına gəl, 

Can mənim, can sənin, bir də can, Pəri! 
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ŞİRİN-ŞİRİN 

 

Vəhşi maral kimi gəzir səhrada, 

Ovçu, ov qaçırdın, an, şirin-şirin. 

Nə buyursan mənim üçün xoş gələr, 

Məni ya kölə, ya qul, san şirin-şirin. 

 

Gül üzün görəndə könül şad oldu, 

Möhnət artdı, dərdim genziyad oldu. 

Ey pərvana, sənə qismət od oldu, 

Düşüb ataşlara yan, şirin-şirin. 

 

Sən gedən yollara qurban düzülsün, 

Gəlin qulluğuna qılman düzülsün. 

Sən canın bəri bax, bu can üzülsün, 

Qoy axsın didəmdən qan, şirin-şirin. 

 

Apardı sərimdən əqli-huşumu, 

Ahu-fəqan eyliyibsən işimi. 

Zarıncı halınan qoyum başımı, 

Verim sinən üstə can, şirin-şirin. 

 

Dünyanı yaradan asan yaratdı, 

Neçə min dərdlərə dərman yaratdı, 

Aşiqi gözələ qurban yaratdı, 

Qurbanı qurban et sən, şirin-şirin. 
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BÜRÜNMƏ 

Hüsnünə aşiqəm, doğru söz, inan, 

Yaşınma sevgilim, barı bürünmə. 

Bülbül tək çəkirəm qəhri-zimistan, 

Fəsli-gülün növbaharı, bürünmə. 

 

Yolunda sadağa eylərəm canım, 

Könlüm istəklisi, a din-imanım. 

Yüz nazınan dur, başına dolanım, 

Töküb gərdəninə marı, bürünmə. 

 

İstək də, eşq də bəladır-bəla, 

Görən camalını gəlir zavala. 

Adətim qəm-möhnət - çəkirəm nala, 

Çox eylərəm ahu-zarı, bürünmə. 

 

Ölsəm, usanmaram sən kimi candan, 

Yoxdur qorxum hərgiz, tiği-üryandan, 

Oxla bu sinəmi əbru-kamandan, 

Öldür mən tək günahkarı, bürünmə. 

 

Bu beymürvət zalım, bu qədirbilməz, 

Mən ağlaram, o dindirib güldürməz. 

İltimas eylə sən, amandı, Gülgəz, 

De, Qurbanın ümidvarı, bürünmə. 
 

1901  
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NƏDƏNDİ? 

 

Tuti dilli, gül əndamlı can alan, 

Götürmürsən o yaşmağı, nədəndi? 

Gözlərin gözümə baxır mehriban, 

Qaşların qəsd eylər, yağı nədəndi? 

 

Könül mail oldu sən kimi cana, 

Camalın bənzəyir mahi-təbana. 

Eşqin atəşinə yanır pərvana, 

Gəzdirirsən bu çırağı, nədəndi? 

 

Göz yaşımnan xidmətinə bir nama, 

Dedim: yazım şərhi - gəlmir tamama. 

Sədrin üstə bəslədiyin şamama, 

Gərdəndə zülflərin tağı, nədəndi? 

 

Yoxsulam -  yanında varı görəndə, 

Xəstəyəm - bağında narı görəndə, 

Tərlan iqbalında sarı görəndə, 

Könlüm olur qəm otağı, nədəndi? 

 

Qurban, bu dünyada gözəl çoxdu, çox, 

Hər birindən dəyib sinənə min ox. 

Sızıldar yaralar, eylərəm: “Ox-ox!” 

Demirsən sinənin dağı nədəndi? 
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NƏ DEYİM 

 

O maral baxışlı, sərxoş duruşlu, 

Mina boylu gül bədənə nə deyim?! 

Ürəyim eşqindən yandı, alışdı, 

Yön çevirim, o gedənə nə deyim?! 

 

Sənin dərdin mənim qəddim əyibdi, 

Güllə sözün ürəyimə dəyibdi. 

Mənə nöqsan, sənin üçün eyibdi, 

Sirr verirsən hər yetənə, nə deyim?! 

 

Söylə Qurban, yar bətnində məzə nə? 

Yoxdu vəfa tüfənginə, nizənə. 

Saz alışdı, əldə yandı təzənə, 

Aşiqinə zülm edənə nə deyim?! 
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AY DÖNƏ-DÖNƏ 

 

Gecə-gündüz ismin etməm fərəmuş, 

Dilimdə əzbərdi, ay dönə-dönə. 

Şəmi-rüxsarına pərvanə kimi, 

Dolanmaq pərvərdi, ay dönə-dönə. 

 

Dostlarım düşməndi – hamısı, bax-bax, 

Söylədi bədimə hamısı, bax-bax. 

Qəm bəhrində könlüm gəmisi, bax-bax 

Qərq olub üzərdi, ay dönə-dönə. 

 

Qurbanın göz yaşı axdı, sel oldu, 

Eşqin ataşına yandı, kül oldu. 

Sən burdan gedəli neçə il oldu?! 

Dözürəm illərdi, ay dönə-dönə. 
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ƏVƏZİNDƏ 

Gəl payəndaz eylə - ayaqla məni, 

Qoy sinəm tab etsin yol əvəzində. 

Sarınıb, sarmaşıb ağ buxağına 

Əmim ləblərini bal əvəzində. 

 

Danışım dərdimi - olasan agah, 

İnsafdırmı həsrətindən çəkəm ah?! 

Gecə-gündüz, sənin hər axşam-sabah 

Durum pişvazında qul əvəzində. 

 

Xəstəyə loğmansan - eylə sən əlac, 

Varın ayağına gedər yoxsul, ac, 

Qapına gəlmişəm saili-möhtac, 

Saxada Hatəmin ol əvəzində. 

 

Ya baş alım, bir məkana yetişim, 

Ya çatıb mətləbə, kama yetişim, 

Ya vur öldür, ya dərmana yetişim, 

Üstümə təbibin gəl, əvəzində. 

 

Məmənin şöləsi, sinənin ağı, 

Deyəsən cənnətdi novbahar çağı. 

Öpüb şəhla gözü, məxmər yanağı, 

Buxağın qoxlayım gül əvəzində. 
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Tərlan yapalağa, uymasın sara, 

Qönçə gül ətrini verməsin xara, 

Xəsbətin ürəyi titrəyər - para, 

Ver alım sədağan pul əvəzində. 

 

Qurban axtararsa düşməz əlinə, 

Nə deyim bimürvət qıza, gəlinə, 

Müştaq oldum şirin, şəkər dilinə, 

Bir busə ver, canım al, əvəzində. 

 
1924      
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BAŞINA DÖNDÜYÜM 

 

Yorğun maral kimi baxma uzaqdan, 

Sallanıban gəl, başına döndüyüm. 

Əyninə geyibsən bərnosdan cəfgən, 

Qolunda var pul, başına döndüyüm. 

 

Başına örtübsən ala şamaxı, 

Gözəllər xasısan, şahların şahı, 

Çapıb könlüm evin etmə günahı, 

Lütf et könlüm al, başına döndüyüm. 

 

Artırma dərdimi - etmə ziyada, 

Pərvana cismimi yandırma oda,   

Məni görcək pünhan durma daldada, 

Danış, söylə, gül, başına döndüyüm. 

 

Qulaq verin bu Qurbanın ahına, 

Canım qurban kaman qaşın oxuna. 

O şux məmələrin gətir yaxına, 

Əmim, öldüm, bal, başına döndüyüm. 
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YADIMA DÜŞDÜ 

Vəhşi maral ilə gün batan çağı, 

Qəfil görüşdüyüm yadıma düşdü. 

Vurdu bu sinəmə süzən gülləsin, 

Ayrılıb keçdiyim yadıma düşdü. 

 

Sallana-sallana gəlirdi suya, 

Canım qurban o qamətə, o boya. 

Buxağın şöləsin bənzədib aya, 

Xəyala düşdüyüm yadıma düşdü. 

 

Bəzənmişdi ətlaz ala, qumaşa, 

Eləmədim bir boyuna tamaşa. 

Eşqin şöləsindən yandım ataşa, 

Yanıb alışdığım yadıma düşdü. 

 

Qaçırdım bir şux tərlanı əlimdən, 

Bülbül kimi cida düşdüm gülümdən. 

Yanıqlı ürəkdən, dərdi dilimdən, 

Deyib danışdığım  yadıma düşdü. 

 

Qurban dərsin aldı qəm dəftərindən, 

Qəvvas kimi girib gəzdim dərindən. 

Ləli-cəvahirat dəryalarından, 

Dürr-gövhər seçdiyim yadıma düşdü. 
 

1919 
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BUYURDU 
 

Mərifət eləynən - lətif dilinən, 

Ərz elədim o canana, buyurdu. 

Bülbül necə oynar bağda gülünən, 

Mən yalvardım, bir nişana  buyurdu. 

 

Arif olan bilib mətləb qanar de, 

Gördüm məhəbbətdən meyli kənar de, 

Aşiq olan eşq oduna yanar de, 

Ya Səməndər, ya pərvanə, buyurdu. 

 

Qəvvas gəzər dəryaları dərindən, 

Üzə çəkər tək-tək var-gövhərindən, 

Dost gərəkdi keçə canı-sərindən, 

De gözləsin bir zamana, buyurdu. 

 

O nəcibzadədi, cinsi-cismi pak, 

Ləfzidə, ləhcədə şirin, xoş idrak, 

Bir kəlmədən qeyzə gəldi qəzəbnak, 

Qəhr elədi hökmrana, buyurdu. 

 

Dedi: - Fikrim bir dəryadı, yüz ada, 

Qurban, qəmdən kimdir olan azada?! 

Göz yaşından yüz min ərzə yazsa da, 

Versə keçməz bu divana, buyurdu. 
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KEÇDİ 

Ey nazənin, səndən ayrı düşəli, 

Dolandı nə müddət, zamana keçdi. 

Eşqin atəşindən yanıram, bəli, 

Biləsən könlümdən daha nə keşdi! 

 

Qaçmaq olmaz qəza, qədər, tuş gəlir, 

Kim bilir başına, var - nə iş gəlir, 

Acı kəlmən mənə güldən xoş gəlir, 

Bir sözün güllə tək bu cana keçdi. 

 

Qurbanam, haqqıma olmadım ası, 

Çalxanır könlümdə eşqin dəryası, 

Ayrılıq oxunun hicran yarası, 

Qaldı sinəm üstə nişana, keçdi. 
 

1893 
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BİRİNİN 

 

Əzbərdi dilimdə - ismin oxunur: 

Biri heydi, biri seydi, biri nun. 

Möhnətindən qəddim ikiqat oldu, 

Biri daldı, biri yeydi, biri nun. 

 

Sinəmə çəkmisən dağ üstən dağı, 

Cismimi yandırır hüsnün çırağı, 

Oldu könlüm üç gözəlin müştağı, 

Həsrətiyəm, dolanıram birinin. 

 

Düşüb oda yanha-yan oldu bağrım, 

Çəkdi qəm-hicrandan qan oldu bağrım. 

Zənbur xanəsi tək şan oldu bağrım, 

Qurban xəstə, dərmanı yox birinin. 
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GƏLSİN 

 

İndi ki, mən oldum qəmin tüccarı, 

Düzülsün qəflələr - barısa gəlsin. 

Olmuşam möhnətə, qəmə müştəri, 

Satsınlar, alıram - varısa gəlsin. 

 

İçmişəm zəhri mən, şərbət cam içi, 

Olub mənim könlüm dərdi-qəm içi. 

Bu qəm dəryasına oldum gəmiçi, 

Tərtər, Araz - bu çaylarısa gəlsin. 

 

Yanır ürək, gəlir zəbana hey-hey, 

Qərq oldum möhnətə, fəqana hey-hey. 

Qurban deyir: - Xeyli zəmana hey-hey, 

Mənə həmdəm bu dağlarısa gəlsin. 
 

1905 
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YOXDU, YOX 

 

Ağa, şikayətim var qulluğunda, 

Zərrəcə sözümdə yalan yoxdu, yox. 

Göstərdim cərraha, təbib-loğmana, 

Dedilər: - Bu dərdə dərman yoxdu, yox. 

 

Yardan ayrı dözə bilmirəm neylim, 

Alışır dahanda odlanır dilim. 

Bu dərdin dərmanı ölümdür, ölüm, 

Sağlığıma daha güman yoxdu, yox. 

 

Kərəm qılıb mətləbləri bitirən, 

Həsrətləri bir-birinə yetirən, 

Bu Qurban ölübdür - yoxdur götürən, 

Yuyub məzarına qoyan yoxdu, yox. 
 

1890 
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GƏZİRSƏN 

 

A zülmkar, a nainsaf, a zalım, 

Sənsən ahu, dağ maralı, gəzirsən. 

Bir sən idin, bir mən, can qadan alım, 

İndi olub gör haralı gəzirsən. 

 

Qaydadır dost-dostdan küsüb, barışmaq, 

Söhbət edib, gülüb, deyib, danışmaq. 

Yaraşmaz yad olub yar, ayrı düşmək, 

Niyə məndən çox aralı gəzirsən?! 

 

Əgər günahkaram - elə divanım, 

Öldür özün, sənə haladır qanım. 

Qurban bir xəstədir, üzüldü canım, 

Eyləyirsən yüz yaralı, gəzirsən. 
 

1920 
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OLUR 

 

Ömrün əvvəlində növbahar kimi, 

Təzə bostan kimi tağı-tağ olur. 

Könül cur eyləyir tərlan quş kimi, 

Gündə yüz şikarı ovlamaq olur. 

 

Qıza nişan, ad olanda ay bəşər, 

Məmə qaynar, cəsətində qan coşar. 

Görüşdükcə öz yarıyla öpüşər, 

Ayrılınca gülüb oynamaq olur. 

 

Gecə billur bədən ağ mərmər kimi, 

Zülf  bürüyə ətrafını pər kimi. 

Maya nərə, nər mayaya nər kimi, 

Könül çağı görsə, o da çağ olur. 

 

Məlul könlüm heç açılmaz, al olmaz, 

Zənbur çəksə qəlp çiçəkdə bal olmaz. 

İki arvad heç allanmaz, al olmaz, 

Kimə acıq tutsa qovlamaq olur. 

 

Qurbanam, kür taleh, ay qara baxtım, 

Qəmin dəryasına qərq oldum, axdım. 

Həm bağça becərdim, həm bağa baxdım, 

Gül solanda bülbül beydamaq olur. 
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MƏNƏM, MƏN 

 

Sailəm, zailəm, zəliləm, gözəl, 

Yoxsulam - xəcalət, varsız mənəm, mən. 

Hüsnü-camalına mailəm, gözəl, 

Pozulmuş bostanam, barsız mənəm, mən. 

 

Mən səni sevmişdim baş ürəyimdə, 

Deyirəm: - Qalaydın kaş ürəyimdə. 

Həsrətin olubdu daş, ürəyimdə, 

Dayanıb dözürəm, arsız mənəm, mən. 

 

Gözüm şəhla gözlərinə baxardı, 

Dərdi-hicran xəyalımdan çıxardı. 

Qocaldım, saqqalım vaxtsız ağardı, 

Qəm əlindən ixtiyarsız mənəm, mən. 

 

Beyilqar mən oldum, ey şuxi dilbər, 

Hüsnünə tamaşa edir mələklər, 

Var səndə vəfadan iradə, əsər, 

Belə məlum: etibarsız mənəm, mən. 

 

Ərzi-halım deyim ey nazlı pəri, 

Gözlərim gözünə oldu müştəri, 

Leylisiz Məcnunam o vaxtdan bəri, 

Qurbanam, doğrusu yarsız mənəm, mən.  
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İNDİ  

Uzaq saldı gərdiş, çərxi-zəmanə, 

Düşdü xəyalıma haralar indi. 

Könlümün mövsümü döndü xəzana, 

Solub gül-nərgizi saralar indi. 

 

Nə cəfalar çəkdim - cananım bilə, 

Rəhm eyləyib çeşmim yaşını silə, 

Bülbül fəqan eylər -xar qonub gülə, 

Xoryat dəyib bağa, aralar indi. 

 

Qurbanam, firqətim - var ahu-zarım, 

Bilən yoxdu, artır dərdi-azarım. 

Nagah sizin elə düşdü güzarım, 

Təzələndi köhnə yaralar indi. 
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DALDALANMADIM 

 

Səndən ötrü cavan ömrüm çürütdüm, 

Gedib öz xoşuma daldalanmadım. 

Tutmadım yasəmən zülfün oxundan, 

Dolanıb başına, daldalanmadım. 

 

Qərq oldum girdaba - qəmin bəhrinə, 

Giriftaram zülflərinin təhrinə, 

Könül, heç qalxmadın şadlıq seyrinə, 

Gəlmədi huşuma, daldalanmadım. 

 

Mən səni sevmişdim qövlü-bəladan, 

Bitmədi mətləbim ərşi-əladan. 

Qurban yazıq həsrət getdi dünyadan, 

Səlbi ataşına daldalanmadım. 
 

1890 
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İNDƏN BELƏ 

 

Ha dedim əllini, oldu səd-həzar, 

Neynər səksən, doxsan, yüz indən belə. 

Təlatüm eylədi çeşmim dəryası, 

Canım, cismim qərq ol, üz, indən belə. 

 

Qəm leşkəri gəldi nihan yetişdi, 

Eylədi könlümü viran, yetişdi. 

Ömrümün bürkünə xəzan yetişdi, 

Açılmasın qəmli yaz, indən belə. 

 

Kimdir məskən edib qala dünyada, 

Düşmüşəm qoyxaya, qala, dünyada. 

Yazıram yadigar qala dünyada, 

Dərdimi dəftərə yaz, indən belə. 

 

Uçurtdun tərlanı, bazı görmədin, 

Saraldı gülşənin, yazı görmədin, 

Qurban, sən ki, Səlvinazı görmədin, 

Ağla, “Səlvi!” - deyib, gəz, indən belə. 
 

1920  
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TAPILMAZ 

Deyim bir-bir, yaz dərdimi  sən, qələm, 

Bilinməz hesabı, sanı tapılmaz. 

Bağla dəftər, çox eyləmə naz, qələm, 

Ələ düşməz - bu dastanı tapılmaz. 

 

Şərik ol dərdimə, sən də bir yara, 

Yüz min olub bu sinəmdə bir yara. 

Yalvarıram, yoncuyuram, bir yara, 

Şirin dilnən, bir nöqsanı tapılmaz. 

 

Arif özü bilər - mətləbi qanan, 

Yoxdu mənim kimi eşqindən yanan. 

Könlüm istəklisi, sən kimi canan 

Yüz il gəzsən bu dünyanı., tapılmaz. 

 

Qurbanı olduğum, gəl bir insafa, 

Nə bilər qədrini çəkməyən cəfa. 

Seçər dürrü - versən qoca sərrafa, 

Belə əhmər, gövhər-kanı tapılmaz. 

 

Kəsmə nəzərini bu xətti-çaldan, 

Xəstəyəm, ölürəm, düşmüşəm haldan. 

Baş alıb gedərəm sizin mahaldan, 

Axtararsan - bu Qurbanı, tapılmaz. 
 

1928 
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MƏNİ 

Özü bir laşərik, qadiri-sübhan, 

Bağışla, o minbir bir ada məni. 

Ruh ikən xalq edib, cismə can verən, 

Ölmüşəm, təzədən yarada məni. 

 

Xaliqi- kainat, kani-kəramət, 

Dərgahında duram  - ola icabət, 

Hörməti pak olan, nəsli-nəcabət, 

Yetirə mətləbə, murada məni. 

 

Zəifi-zəliləm, çoxdur günahım, 

Sidqilə sığındım - sənsən pənahım. 

Ya şahların şahı, ya qibləgahım, 

Saxla, qoyma qəmli arada məni. 

 

İncimərəm dost yolunda ölümnən, 

Eləmişəm bu ilqarı dilimnən. 

Nə olar, sevdiyim tuta əlimnən, 

Əylənə, bir məclis qura da məni. 

 

Qurban, bu xəyali, bu təşvişinən, 

Yandıralar - nə ki, dəmir şişinən, 

Vurub ağac-daşnan, keş-hakeşinən, 

Buyura zülmətə iradə məni. 
 

1915 
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MƏNİM 

O şəhla gözlərin üstə hilal qaş, 

Düzüb nizamınan fərmanım mənim. 

Kəc baxışın hərdən dara çəkdirir, 

Buyursan eliyər divanım mənim. 

 

Gərdəndə zülflərin misalı cəllad, 

Dolanır hər yanda alması-şümşad, 

Zülmündən, qəhrindən çəkirəm fəryad, 

Ərşə çıxır ahı-fəğanım mənim. 

 

Bir qulaq ver qoy dərdimi danışım, 

Mənə düşmən olub dostum, tanışım. 

İnsaf elə. qoyma yanıb-alışım, 

Mürvətə gəl, odlu zəbanım mənim. 

 

Quruyubdu odlu çaylar, oldu qum, 

Sel tək axıb dəryalara doldu qum. 

Başına dolanıb, qurban olduğum, 

Təbibim, loğmanım, dərmanım mənim. 

 

Aşiqinəm, yox dilimə qadağam, 

Qovlama qapından - qulam, qonağam. 

Qurbanam, niyazam - qurban-sadağam- 

Demişəm canana bu canım mənim. 
 

1910 
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QURBAN ÜÇÜN 

Dosta məktub 

 

Sahibi-səltənət, ruhi-mükərrəm, 

Rəhm elə, qayğıya qal, Qurban üçün. 

Könlüm istəklisi, dostu-mehriban, 

Özünü zəhmətə sal, Qurban üçün. 

 

Dost zəhmətin dostu- mehriban çəkər, 

Zatıqırıq pünhan ötər, yan çəkər, 

Dar günündə kara gəlməz, can çəkər, 

Hallıca bir arvad al, Qurban üçün. 

 

Canım xəstə düşüb, ürəyim üzgün, 

Hər günüm bir ildi, dəqiqəm yüz gün. 

Ağıldan cəm ola, kamaldan düzgün, 

Yolunda qoymuşam mal, Qurban üçün. 

 

Bəxtim ola kəskin, sözüm işləyə, 

Ariflər bəyənə, görən xoşlaya, 

Mən bir desəm, o götürüb beş deyə, 

Lazım deyil qovğa-qal, Qurban üçün. 

 

Bir sümükdən xırda, sağrıdan qalın, 

Əmən cavanlaşa ləbinin balın, 

Sərim sadağası bir əhli-halın, 

Dinəndə “Can!”- deyə, çal Qurban üşün. 
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AXTAR BİZƏ 

 

Ta büstan vaxtıdı - könlüm istəyir, 

Bəradər dağlardan qar axtar bizə. 

Əl dəyməmiş, dərilməmiş budaqlar, 

Bağbanlar bağından nar axtar bizə. 

 

Canım xəstə düşüb, ürəyim əsir, 

Dərman can təzələr, sərfəni kəsir. 

Bir topuqdan yoğun, bir qızan qısır, 

Bir sağrıdan hamar yar axtar bizə. 

 

“Onu da görürsən, məni də”, - demə, 

“Ağarıb saqqalı onun da,”- demə. 

“Nə sində, simada, sinində”, -  demə, 

Olsa namus səndə, ar axtar bizə. 

 

Bir lətif əndamlı, bir əsil insan, 

Mərifətdə kamil, simi-zənaxdan. 

Şəkərdən, əsəldən, şirin zülaldan, 

Bir ləbindən kövsər yar axtar bizə. 

 

Dərdli Qurban, belə hədyan söyləmə, 

Ölürsən: bu halda dərman söyləmə, 

Nə təbib axtarma, loğman söyləmə, 

Alimsən, elmindən kar axtar bizə. 
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MƏNİ 

 

Mədanı mürüvət, səxavət kanı, 

Üzüb qəmi-hicran bəradər məni. 

Mərizəm, olmasa təbibi-loğman, 

Hərgiz şəfa tapmaz, yara dərmanı. 

 

Yaralıyam, yar yarası ürəkdə, 

Saxlaram matəmi, yası ürəkdə. 

Budu könlüm təmənnası ürəkdə, 

Ara dərdi verə, ara dərmanı. 

 

Qurban beynəvanı yar sala yada, 

Canımı yolunda eylərəm fəda, 

Ləbinin şəhdindən versə bir bada, 

Xizri kimi cavan yar edər məni.  
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QADAN ALIM 

 

Bir söz deyim gözəl, incimə məndən, 

Söyləyirsən yada sirr, qadan alım. 

Ölənədək hərgiz dönmərəm səndən, 

Ömür verdim bada, pir qadan alım. 

 

Hənalı birçəyin üzə əfşandı, 

At qəmzən oxunu, sinəm nişandı. 

Zülflərin gərdəndə nə pərişandı? 

Qoyma zülfün ada, sər, qadan alım.  

 

Bu gələnlər Səlvi, Sədət, Pəridi, 

Yandı, bu qəlbimin yağı əridi. 

Qurban sevgisinə ümidvarıdı, 

Çatanda  mətləbə hər, qadan alım. 
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BAXIŞLARIN 

 

Nə durubsan bu canımın qəsdinə, 

Mənimlə qanlıdı o baxışların. 

Ox kipriyin - bir-bir keçir sinəmdən, 

Apardı əqlimi qələm qaşların. 

 

Gen dünya nədəndi dar olub mənə, 

Əlbət qismət ahu-zar olub mənə, 

Başının zülfləri mar olub mən, 

Hər biri bir yandan qarğı, saçların. 

 

Əlif qəddim əyib eylədin kaman, 

Alışdı ürəyim eşqinə, inan. 

Qurban çox ah çəkir, eyləyir fəğan, 

Görəndə qəmzəli sallanışların. 
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DAĞLAR 

 

Əzəl xilqətimiz torpaqdan, sudan, 

Sən bizə atasan, anasan, dağlar! 

Pərvəriş verirsən məhdi-zəmində, 

Gah da məhv edirsən, fənasan, dağlar. 

 

Çətindi sağalam - çoxdu azarım, 

Mətahım dürr mətah - yoxdu bazarım, 

Düşə, ya düşməyə bir də güzarım, 

Səfərdi, salamat qalasan, dağlar! 

 

İnsaf, mürvət qalıb ixtiyarına, 

İman, ilqar bağla etibarına, 

Həsrət gözüm baxar bürcü-barına, 

Qüdrətdən yapılmış qalasan, dağlar! 

 

Mən gedirəm, səndə qaldı nişanam, 

Qarışıb əhvalım, çox pərişanam, 

Bir kəsə söyləyib, nə danışanam, 

Sən bilib əhvalım qanasan, dağlar! 

 

Baxıb seyrəngaha, qan ağlar gözüm, 

Bu qədər fərağa mən necə dözüm? 

Budur iltimasım, müxtəsər sözüm, 

Qurbanı gah yada salasan, dağlar! 
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HANI? - GÖRÜNMƏZ 

 

Hurilərin şahı, gözəllər xası, 

Mələklər qılmanı hanı? - Görünməz! 

Sallanıb ərkinən, nazınan gəzən, 

Firəngin sultanı hanı? - Görünməz! 

 

Əl götürüb aşığından doyan yar, 

Neştər vurub, bağrım başın oyan yar, 

Yazıq canım nişanaya qoyan yar, 

Gəzirəm dünyanı, hanı? - Görünməz! 

 

Bağban gərək barın qədrini bilə, 

Sarvan gərək nərin qədrini bilə, 

Zərgər gərək zərin qədrini bilə, 

Qurbanın cananı hanı? - Görünməz! 
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MƏNİ 

 

Bir bülbüləm, saldın indi qəfəsə, 

Giriftar eylədin bu naza məni. 

Yalvara-yalvara möhlət istərəm, 

Mürəxxəs etginən bu yaza məni. 

 

Gözlərin cəlladdı, zülflərin zindan, 

Göz götürməm nazlı yarın gözündən. 

Aç niqabı, bir də götür üzündən, 

Çox da verməginən, ayaza məni. 

 

Sınıqdı, könlümü etmə pərişan, 

Mənəm eşq oduna yanıb alışan. 

Qurban deyər: - Bülbül gülə sarışan, 

Qoynuna salginən bu yaza məni. 
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İSPALKOMA 

Zarafat 

 

Bir neçə kəlmə də könül açan söz 

Mən tərəfdən vəkil, ol ispalkoma. 

Olarmı qanunda iki arvad almaq, 

Yalvarsaq verərmi yol, ispalkoma?! 

 

Yoldaş olar yoldaş qeydinə qalan, 

Mənə rəhm eləyib yadına salan. 

Yoxdu bu şurada nə rüşvət, yalan, 

Götürsə verərdik pul, ispalkoma. 

 

Qönçə gül açılır - xara yaraşmaz, 

Bir şux gözəl fərsiz yara yaraşmaz. 

Tərlan bir yuvada sara yaraşmaz, 

Kim desin bu dərdi - el, ispalkoma. 

 

Arvad xoryad olsa, kişi dərd bilən, 

Arifə xoş gəlməz məcazi gülən, 

Layiqi-mərifət görə hər gələn, 

Qurban olar onda qul, ispalkoma. 
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A RÜSTƏM 

 El şairi Qamışlı Rüstəmə 

 

Məcnun “Leyli!”- deyib, Fərhad Şirini, 

Ağlar, gəzər yana-yana, a Rüstəm! 

Axtarıram çox dəryada dərini, 

Bəlkə tapam bir nişana, a Rüstəm! 

 

Vaqiyə görmüş tək - yuxulu, sər-sər, 

Bu dərdi-möhnətdən ürəyim əsər. 

Görən deyir: - Olub dəli, dəngəsər, 

Fikr eylərəm hər bir yana, a Rüstəm! 

 

Gedən getdi, bir də gələrmi ələ, 

Ariflər, bir sözdür - bu bir məsələ. 

Xəstə canım düşdü dərdə, müşkülə, 

Yetişmədi bir dərmana, a Rüstəm! 

 

Vəfasız dostlara çox yazdım nama, 

İlqarı, imanı gəlmir nizama, 

Vədə elədilər sabah-axşama, 

Axır, naqa oldu dana, a Rüstəm! 

 

Qurban, yoxdur balu-pərin uçmağa, 

Danışıb, gülüşüb könül açmağa. 

Həsrətəm səndəki xoş danışmağa, 

Bağrım dönüb laxta qana, a Rüstəm! 
1927 
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NƏİNSAF 

 

Səbri-qərarımı kəsən zülmkar, 

Sənsən sözün aşikarı, nəinsaf! 

Eşq odu sinəmdə müddəsil yanar, 

Heç baxmadın bizə sarı, nəinsaf! 

 

Bir təzə növrəstə, cavan çağında, 

Çox gəzib dolandım solu-sağında. 

Xəstə canım həsrət qoydun bağında, 

Gizlətdin qoynunda narı, nəinsaf! 

 

Dərd bilməzin hərgiz olmaz faydası, 

Bilməz nədir canda eşqin sövdası. 

Gözəlin adəti, gülün qaydası 

Saxlayar köksündə xarı, nəinsaf! 

 

Mən sənə aşiqəm, xeyli - nə müddət, 

Görmədim səndə heç rəhmi-mürüvət. 

Gəl, kərəm üstünə elə mərhəmət, 

Danış xoş dilinən barı, nəinsaf! 

 

Gündüz ağlar, gecə həsrət çəkərəm, 

Gözlərimdən abu-leysan tökərəm, 

Dərdi-qəm əlindən boynum bükərəm, 

Gül tanrının baxtavarı, nəinsaf! 
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Dönüb əfsun - almaz mara, vurubsan, 

Bağrım olub para-para, vurubsan, 

Sinəmə sağalmaz yara vurubsan, 

Axır qanım, di gəl sarı, nəinsaf! 

 

Çətin olub bu yaralar sağalmaq, 

Duruşun, baxışın - hamı can almaq. 

Qurbana yetişdi vaxtsız qocalmaq, 

Bir gün sən olursan qarı, nəinsaf! 
 

1894 
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YALVARIM 

 

Filankəsin qızı, deyirəm sənə, 

Məclisdə qandıra, saza, yalvarım. 

Yoncuyum dəftərə, kağız, qələmə, 

Deyim bir-bir dərdim yaza, yalvarım. 

 

Nasaq yoxdu gözə, olmaz qadağa, 

Olsun canım sənə qurban, sadağa, 

Sallana-sallana seyr elə bağa, 

Bülbül gülə, mən də yaza yalvarım. 

 

Eşqidən titrəyər, ürəyim əsər, 

Olmuşam aşkara dəli, dəngəsər, 

Əl çəkmərəm ətəyindən, müxtəsər, 

Çox olmasa, barı aza, yalvarım. 

 

Baxışın tərlandı, gözlərin xumar, 

Sənə qurban dövlət, malım - hər nə var. 

Ya bir əlac elə, ya öldür, qurtar, 

Tabım yoxdu qəmzə, naza yalvarım. 

 

Qaş qanar işarə, gözə nə lazım, 

Demək: nəğmə, qəzəl, məzə nə lazım, 

Qurban ərz eləməz sizə nə lazım, 

Yaşıl, allı, quba qaza yalvarım. 
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GÖRƏNDƏ 

 

Eşqindən olmuşam dəli, divanə, 

Xəstəyəm, sinəndə narı görəndə. 

Könlüm şəmi-şöləsinə dolana, 

Oluram pərvanə, narı görəndə. 

 

Düşübdü xəyalım yar sorağına, 

Canım dayanmadı qəm fərağına, 

Yetişib dolansam solu-sağına, 

Öpüb qucam, nazlı yarı görəndə. 

 

Ayrılığın uzun, nəqli-hekayət, 

Yazdırmışam neçə nəzmə ibarət. 

Eləsəydim tellərinə ziyarət, 

Bağışlarsan, günahkarı görəndə. 

 

Qovuşsa bayramdı həsrətə həsrət, 

Görüşüb eyləsə bir şirin söhbət, 

Olar bir növrəstə, hadisə, işrət, 

Əmim qaymaq dodaqları görəndə. 

 

Qurbanam, eylədim söz müxtəsərin, 

Fəhmi-fərasətdə, kamalda dərin, 

Sənsən müsəffası abı-kövsərin, 

Şirin ol əsəldən, arı görəndə. 
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GƏZİRƏM 

Heç kəs dost tutmasın fani dünyanı, 

Məkandan gəlmişəm, kanı gəzirəm. 

Gəştim sınıb, girdabında dolanı, 

Qərq olmuşam bu dəryanı gəzirəm. 

 

Bu sirri-xudadan kim olar agah, 

Qaldımı gör kimə mülkü-məkangah?! 

Süleyman, İskəndər, hanı Nadir şah? 

Yox onların bir nişanı, gəzirəm. 

 

Gah saralıb, gah açılıb gül oldum, 

Bir nəinsaf sitəmkara qul oldum, 

Ürəkdən alışıb yandım, kül oldum, 

Ərz etməyə haqq-divanı gəzirəm. 

 

Cavanlıqda qəmdən badə içmişəm, 

Yaman dərdə, bir bəlaya düşmüşəm, 

Dost yolunda canı-başdan keçmişəm, 

Nə tapılmaz bir dərmanı, gəzirəm. 

 

Qurbanam, çatmadım gövhəri-kana, 

Şur düşüb aləmə, küllü-cahana. 

Oldum Məcnun sifət, dəli-divana, 

Axtarıram, o ziyanı gəzirəm. 
 

1910 
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NİŞANƏSİ 

Yağı gözlü, şux camallı Bilqeys, 

Düzdü gözəllikdə hər nişanəsi. 

Huridi, qılmandı, ya mələk-pəri, 

Zülflərin gərdəndə pər nişanəsi. 

 

Cəm olub kamalı, ağlı başına, 

Nə vaxtıdı naməhrəmnən yaşına, 

Əgər çatsa on dörd, on beş yaşına, 

Olar gözəllərin sər nişanəsi. 

 

Yoxdu bir bəşərdə bu hüsnü-surət, 

Aya xələl edir, şəmsə küdurət, 

Sahibi-fərasət, əhli-mərifət, 

Həyadan alnında tər nişanəsi. 

 

Şirindi kəlməsi, xoşdu avazı, 

Danışdıqca ruhum edir pərvazı, 

Mədən dəryasından çəkir qəvvası, 

Saçılır dahannan dür nişanəsi. 

 

Şəmi-şölə pərvanəni yandırar, 

Ürəkdən od vurar, canı yandırar, 

Qurban kimi binavanı yandırar, 

Bəlkə qala, bu dəftər - nişanəsi. 
 

1915 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 122 

 

AYRILIR 

Huşum çaşıb, əqil çıxdı başımdan, 

Cəsətdən ruh gedib, canım ayrılır. 

Götür qələm, yazım qan göz yaşımnan, 

Al-yaşıllı, şux cananım ayrılır. 

 

Həsrət əlim yar əlinə verə kim, 

Yüz Hac eylər - sınıq könlüm hörə, kim. 

Bərgi xəzan kimi titrər ürəyim, 

Səbri-qərar, cismi-canım ayrılır. 

 

Tərəqqi eyliyə baxtı-iqbalım, 

Təbib, cərrah, həkim hardan yığalım:! 

Yaralandım: çətin, çətin sağalım, 

Xəstə ölür, o dərmanım ayrılır. 

 

Bir sürahi boylu, zülfü yasəmən, 

Çinbəçin tökülüb gərdəndə asən. 

Fəraqi-arami ixtiyar kəsən, 

Şirin dilli, xoş zəbanım ayrılır. 

 

Qurbana var elm öyrədib, oxudan, 

Qərq eləyib qəmə, dərdə toxudan, 

Qorxuram tifilkən olam yuxudan, 

Getsə gəlməz - yox gümanım, ayrılır. 
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SƏNİNDİ 

Yetirmə zərrəcə qəlbinə məlal, 

Eyləmişəm o ilqarı, sənindi. 

Nə qəm, nə küdurət, nə fikri-xəyal, 

Olsa cavan, qalsa qarı, sənindi. 

 

İgid olan gərək özün öymüyə, 

İncitməyə, dost qəlbinə dəymiyə, 

Dua eylə - fələk qəddin əymiyə, 

Doğru sözün, aşikarı sənindi. 

 

Hərdən əhvalına eylərəm nəzər, 

Pozulmuş bağlarda heyvaya bənzər. 

Ləli-gövhər, yaqut, əhmər, simuzər, 

Gənci-dövlət ixtiyarı sənindi. 

 

Gələ şahın şah hökmü, ya gələ sərdar, 

Bir kəsə bac verməm, neçə canım var, 

Qaildi mülkündə eyləsə mədar, 

Yaqutu-səltənət, varı sənindi. 

 

Lazımdı şükr etmək çoxunan-aza, 

Libası əbrişim: bezə, ətlasa. 

Təqdirdən, qədərdən gəlməsə qəza, 

Qurban, elə ümidvarı, sənindi. 
 

1918 
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VAR 

 

Qulaq ver sözümə, arif olanlar, 

Söyləyim: bir neçə şikayətim var. 

Sərraf olub sözdən mətləb bilənlər, 

Dastanım, dəftərim, hekayətim var. 

 

Bir insanda zülüm, bu zəhmət ola, 

Nə yatıb dincələ, nə rahat ola, 

Mürvətdirmi belə ədalət ola, 

Hər gündə bir məhşər-qiyamətim var. 

 

Möhnət odu - yazıq canı yandırar, 

Dərdi-hicran hər insanı yandırar, 

Şəm şöləsi pərvanəni yandırar, 

Gecə-gündüz yanmaq - bir adətim var. 

 

Öpmədim buxaqdan, nə gül yanaqdan, 

Əmmədim doyunca dildən, dodaqdan, 

Gözdə yaş qalmadı  hey ağlamaqdan,  

Nisbətdə Sənana şəbahətim var.  

 

Qurbanam, can sənə qurban eyliyəm, 

Qurğudan, yazıdan çox gileyliyəm, 

Səhralarda bir Məcnuni-Leyliyəm, 

Sinəmi yandıran qəm-möhnətim var. 
 

1901 
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GETMƏRƏM* 

Elə yaz məzmunu - söz inciməsin, 

Nə düşməsin o xəyala, getmərəm. 

Nə elə, nə dosta gileylənməsin, 

Nə çəkməsin ahu-nalə, getmərəm. 

 

Axtararsa əhli-arif, dil həmdəm, 

Mən hər elmə, hər əhvala bələdəm. 

Yaxşı bilsin: mən bir elə sənəməm, 

Çəksə nəzmə, yüz sığala getmərəm. 

 

Var səndə gözəllik: bu şan, bu şövkət, 

Gəlməz xəyalıma nə kin, küdurət. 

Nə qədər yalvarıb edə ziyarət, 

Bu mahaldan-o mahala getmərəm. 

 

Gəzər, şükufədən şan çəkər arı, 

Sərraf olmalıdır dürr xiridarı. 

Axır müxtəsəri, sözün aşkarı, 

Qurtaranı xətti-çala, getmərəm. 

 

Özüm şux gözələm, cavandı yaşım, 

Tökməsin zəhləmi - ağrıyır başım, 

Bu işə qol çəkməz qohum-qardaşım, 

Deyir mətləbini Lala, getmərəm. 
 

*  Şeir “Qurban və Səlvi” dastanında Səlvinin dilindəndir.
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BİR DƏ GÜL 

 

Dağların çəməni, şanı-şöhrəti, 

Bənövşə-nərgizdi, lalə, bir də gül. 

Peykanın əhməri, ləbin şərbəti, 

Baldı, şükufədi, lalə, bir də gül. 

 

İncimə mən ölüm, sizə söz yazım, 

Köhnəni tərgidim, təzə söz yazım, 

Xəyalın şad olsun, məzə söz yazım, 

Qaqqılda kəklik tək, lalə, bir də gül. 

 

Qurbanı qınama, ay evi bərbad, 

Nə desin nadana bir kamil ustad?! 

Ola qələm kimi ərinən-arvad, 

Mətləb mindi, yüzdü, Lalə, bir də gül. 
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GÖZLƏRİM 

Yenə moca gəlib nobahar kimi, 

Əbri-bəran kimi dolan gözlərim. 

Sənsən məni salan qəm dəryasına, 

Hicrandan yük tutub alan gözlərim. 

 

Bir lətif əndama oldum müştəri, 

Məni edib bir divanə, sərsəri. 

Huşum çaşıb, itirmişəm dəftəri, 

Ağlımı əlimdən alan gözlərim. 

 

Bir günə zavala verəsən başı, 

Hər nə desəm bu şəninə yaraşı, 

Səndən hasil olur eşqin ataşı, 

Yazıq canım oda salan gözlərim. 

 

Genə müjganların matəm-yası var, 

Möhnət-qəm üz versə bəhanəsi var, 

Nuru-təcallanın təmənnası var, 

Ağlama, bir dözüb dayan, gözlərim. 

 

Qurban deyib-gülməz, çoxdu məlalı, 

Bu Bilqeyis camal, huri liqalı. 

Yaqubu-Misridən xakı şəfalı, 

Gəlibdi Yusifi-Kənan, gözlərim. 
 

1920 
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TAMAM OLSUN 

Mərizəm, dərdindən yatıram xəstə, 

Ölürəm, canımı al, tamam olsun. 

Qoy baxsın göz-gözə, gəl kərəm üstə, 

Xəstə can verincə qal, tamam olsun. 

 

Ayrılıqdan, yoxsulluqdan nəs nədir? 

Yar ayrısı zülüm deyil, bəs nədir? 

Səhralardan gələn nalə, səs nədir? 

Kəsilsin bu qovğa-qal, tamam olsun. 

 

Tərsinə dolandı çərxi-kəcmədar, 

Sevgimi axtarıb gözlərim ağlar. 

Dahanda ləzzətim oldu zəhrimar, 

İstər dünya-aləm bal, tamam olsun. 

 

Bağban gəzər bağda bara müştəri, 

Sərraf - dürrə, xəstə - nara müştəri, 

Şahbaz olan olmaz sara müştəri, 

Dost odur dərdindən hal, Tamam olsun. 

 

Qurban öz dilinə verməz qadağa, 

Şəhdi-şəkər bal süzülüb dodağa, 

Ala gözlərinə olum sadağa, 

Zülflərin üstümə sal, tamam olsun. 
 

1920 
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KEÇƏN VAR 

Ay beybəfa, bir ilqarın ucundan, 

Başı-candan, küllü vardan keçən var. 

Doğru sözün, etibarın ucundan, 

Bağlardan, bağçadan, bardan keçən var. 

 

Vurursan sən məni töhmət daşınnan, 

Üzümə xətt düşüb didəm yaşınnan. 

Alışıb yanan var eşq ataşınnan, 

Pərvanə tək balu-pərdən keçən var. 

 

İyid namus, qeyrət, arı saxlayar, 

Qönçə gül üstündə xarı saxlayar, 

Tərlan itib, səyyad sarı saxlayar, 

Dərdi artıb, sədhəzardan keçən var. 

 

Fələk çəkən sinəmdəki dağlardan, 

Xəbərin yox mənim kimi ağlardan, 

Qanlı gədiklərdən, qarlı dağlardan, 

Daşqın seldən, dəryalardan keçən var. 

 

Bu dərd qaldı qiyamətə sinəmdə, 

Sərf elərəm, sata-sata sinəmdə, 

Bax həsrətə, bu heyhata sinəmdə, 

Qurban, qorxma, günahlardan keçən var. 
 

1912 
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GÖRƏNDƏ 

Yenə təzələndi sinəm yarası, 

Güzar edib bu dağları görəndə. 

“Yahu-yahu!”- çəkib, eylərəm səsi, 

Yar seyr edən ovlaqları görəndə. 

 

Rəhbərim dərd oldu, qəm mənə yoldaş, 

Ciyarda dağ-düyün, ürəkdə ataş, 

Ağlar didələrim, tökər qanlı yaş, 

Qızlar gəzən bulaqları görəndə. 

 

Bülbülün gülünü qucsa xar, ağlar, 

Tərlanın ovunu alsa sar, ağlar, 

Yazıq Qurban çəkib ahu-zar, ağlar, 

Eli köçmüş yaylaqları görəndə. 
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XUDAHAFİZ 
 

Dostu-mehribanlar, qohum-qardaşlar,, 

Qalın sağlığınan, el, xudahafiz! 

Düşəndə yadıma keçən zamanlar 

Nəhr olur üzarə sel, xudahafiz! 

 

Can qalır yanında - saxla əmanət, 

Hərdən tərəf edə sənə ziyarət. 

Rəhmə gəl sultanım, şahı-ədalət, 

Qulundu, qədrini bil, xudahafiz! 

 

Bu məlul könlümə nə olar müjdə, 

Qalsın bu yadigar övladı-əjdə. 

Göz baxanda gözə, qaş edər səcdə, 

Qandırar arifi dil, xudahafiz! 

 

Yoxsulam - xəcalət varın yolunda, 

Xəstəyəm - intizar narın yolunda, 

Bir Allahın - kirdigarın yolunda, 

Göz yaşım zülfünlə sil, xudahafiz! 

 

Ayrılıq bəd təhri - yaman bəladı, 

Xəyalım dəryadı, yüz min adadı, 

Qurban biçarədi, qul-beynavadı, 

Xidmətində, Qaratel, xudahafiz! 
 

1905 
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YANDIRIR 
 

Ariflər, bir gözəl görmüşəm bu gün, 

Aşkar məni sözün sağı yandırır. 

Yaralı sinəmə vurub min yara, 

Düyün qoyub, çəkib dağı, yandırır. 

 

Yanağı qırmızı, irəngi lala, 

Baxdım, əqlim çaşdı boya, camala. 

Xəstə canım bax gör salıb nə hala? 

İnan deyim, nə sayağı yandırır. 

 

Niqabını o gül üzündən açdı, 

Çinlənib hər yanda; saç bir qulacdı, 

Dil dolaşdı, huşum, xəyalım çaşdı,- 

Necə piltə yanıb yağı yandırır. 

 

Pərvanəyəm, eşq oduna düşmüşəm, 

O səbəbdən canı-başdan keçmişəm, 

Qəm odundan dolu badə içmişəm, 

Doğrandı ürəyim, ağı yandırır. 

 

Qocalmış aşiqəm, qəlbi şikəstə, 

İnsaf elə, mürvətə gəl hər işdə, 

Mənə zülm eləmə sən bu görüşdə, 

Ahı-naləm daşı-dağı yandırır. 
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Deyib dərdin çox aşikar eləmə, 

Canmı dözər bu şiddətli vərəmə? 

Yas tutmuşam Məcnun, Fərhad, Kərəmə, 

Məni elin bir qınağı yandırır. 
 

Qurban yazsın, de dərdini qələmə, 

Bir ah çəkib səs salaram aləmə, 

Bəsdir mənə zülmü-sitəm eləmə, 

Gözlərimi ağlamağı yandırır. 

 
1930 
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İTİRDİM 

 

Gözüm ala gözlərinə baxanda 

Çaşdı əqlim, din-imanı itirdim. 

Məh camalın rübənd altdan çıxanda, 

Tərk etdim, cəsəddə canı itirdim.   

  

Müjgan xədəngində bulmadım nicat, 

Günəş camalına hamı qaldı mat, 

Gül üzünə oxumadım salavat, 

Unudub hesabı, sanı itirdim. 

 

Qurban kaş öləydi, olunca naşı, 

Yolunda qoymadım can ilə başı, 

Ağlar gözlərimdən tökərəm yaşı, 

Sənin kimi şux tərlanı itirdim.  
 

1921 

 

 

 

 

 

 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 135 

 

AYRIIIR 

 

Çiskinli, boranlı, dumanlı dağlar, 

İz bir yana, yol bir yana ayrılır. 

Qəlbim qəmdən dolub, gözlərim ağlar, 

Daş bir yana, sel bir yana ayrılır. 

 

Qədərənsə qaçmaq olmz bəladan, 

Qulağım kar oldu ahı-naladan, 

Qardas bacısından,ana baladan, 

Dost bir yana, el bir yana ayrılır. 

 

Fələk, yenə məni eylədin peşman, 

Dostu bir-biriynən sən etdin düşman, 

Əzəldən mehriban, şirin danışan, 

Söz bir yana, dil bir yana ayrılır. 

 

Bu nə insaf, nə mürvətdi de səndə, 

Bu zülmü-cəfaya dözərmi bəndə? 

Torun qurub qəza saldı kəməndə, 

Ay bir yana, il bir yana ayrılır. 

 

Himar ayqlandı, ata yetirdi, 

Belə zülmü nə isbata yetirdi? 

Əl dəydi, sağ gözə xata yetirdi, 

Göz bir yana, əl bir yana ayrılır. 
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Biləcək, sözümdən bir mətləb qanan, 

Əgər mahir olsa kamil bir insan. 

Hamı gedərgidi fani dünyadan, 

Sin bir yana, bel bir yana ayrılır. 

 

Qurban, yaz dəftərə, qalsın nişana, 

Məclisdə eşidib, həm danışana. 

Bax gedən karvana, bu pərişana, 

Zülf  bir yana, tel bir yana ayrılır. 
 

1919 
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GƏLƏRMİ? 

Axan göz yaşımdan bir ərzə yazsam, 

Sığarmı dəftərə, sana gələrmi? 

Qəsdim budur qeyri ələ düşməsin, 

Tuti dilli gülüstana gələrmi? 

 

Ola bir ədalət, məniyi-saxa, 

Mənim bu halıma o gəlib baxa. 

Qocaldı, mətləbə çatdı Züleyxa! 

Bu gərdişdə o zamana gələrmi? 

 

Məcnun sevdi, Yaxşı yara yetişdi, 

Kərəm yandı, o da nara yetişdi, 

Fərhad vurdu - başa yara yetişdi, 

Şirin matəminə yana, gələrmi? 

 

Qalsın bu yadigar yüz illərinən, 

Dolansın mahalda , ya ellərinən, 

Yalvarsam sözünən, ya dillərinən, 

Rəhmi-mürvət o canana gələrmi? 

 

Qurban biçarə də gəldi, bağında- 

Ağladı doyunca qəm fərağında. 

Ağ Dərbənd yolunda, cavan çağında- 

Dost yadına o nişana gələrmi? 
 

1915 
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BÜLBÜL 

Sövtilə qəmlərin deşdi bağrımı, 

Belə həzin-həzin zarıma, bülbül! 

Almaz kimi dəydi sinəmdən keçdi, 

Bais oldun dərd-azarıma, bülbül! 

 

Dağ başında duman durar, qar qışlar, 

Viranədə məskən edər bayquşlar. 

Səbəb nədir, kim eliyib qarğışlar? 

Kim deyib:”Ömründə yarıma!” - bülbül? 

 

Bahar olar, gül həsrətin çəkərsən, 

Meylin bağa, gülüstana tikərsən, 

Xarı görcək ağlar, qan yaş tökərsən, 

Mən ölsəm şəriksən qanıma, bülbül! 

 

Silinmədi, ürəyimdə qaldı pas, 

Şur salmadım bu aləmdə bir əsas. 

Fərhada, Kərəmə saxlayıram yas, 

Qaldı bu qisaslar zalıma, bülbül! 

 

Çəkirəm qəlbimdə yaralı möhnət, 

Bu zülmü-cəfanı sandım qənimət. 

Artırdım azarım - eləyir şiddət, 

Qurbanam, sən də bax halıma, bülbül! 
 

1919 
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GÖRÜNÜR 

Seyidlər qışlağı, Bala Dağıstan, 

Yar seyr edən bağça-bağlar görünür. 

Baxdım həsrət ilə, dolandı qəlbim, 

O səbəbdən gözüm ağlar görünür. 

 

Ağçınqıl, Təksöyüd, Ayğır bulağı, 

Ağdaş, Urumbacar, Bədirbəy dağı, 

İstisu, Dəlidağ, Taxta yaylağı, 

Murov, Məndil - neçə dağlar görünür. 

 

Bəzirgan bulağı uca, xoş səfa, 

Yox balu-pər, uçam mən Qafdan-Qafa. 

Kani-kərəm, özün gəl sən insafa, 

Qüdrətindən nə cəlallar görünür. 

 

Kabab kimi yanıb, bağrım qaralıb, 

Sonanı sar, qönçə gülü xar alıb, 

Xəzan əsib, süsən-sünbül saralıb, 

Pozulmuş bostanda tağlar görünür. 

 

Tifil ağlar, məmə şirin axtarar, 

Aslan siyhə çəkər, şirin axtarar, 

Fərhad tişə çalar, Şirin axtarar, 

Qurban, dərin nə xəyallar görünür. 
 

1916
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AND OLSUN 

 

Sərsəriyəm - dərd əlindən divanə, 

İnan asimana, yerə and olsun! 

Demə ki, danışır, üzr-bəhanə, 

Şirin cana, əziz sərə and olsun! 

 

Səbəb: nəçün üzün döndərdin məndən?! 

Necə Sənan oldu imandan, dindən. 

Biganələr kimi baxırsan gendən, 

Çin-çin olan o zülflərə and olsun! 

 

Dağladın, qoymadın ara, yandırdın, 

Bağrım kabab çəkib, ara yandırdın, 

Saldın məni oda, nara yandırdın, 

Eləyibsən para-para, and olsun! 

 

De, gözəllik hansı bəşərə qaldı? 

Dünya malı xeyrə, nə şərə qaldı! 

Bu dərd ürəyimdə məhşərə qaldı, 

Xətt yazıldı o dəftərə, and olsun! 

 

Qurbanı sən saldın belə sevdaya, 

Gecə-gündüz gəldim nə ahı-vaya, 

İstəyirəm düşəm çölə, səhraya, 

Məcnun kimi ya dağlara, and olsun! 
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QIZILGÜL 

Açılıb qönçələr - nə tamaşalı, 

Düzülübdü budaqlara qızılgül! 

Deyəsən yaqutdu - yarpağı ətlas, 

Bəzək vurub bağçalara qızılgül. 

 

Xilqətin səadət, əhmərdi surət, 

Nisbətin nəcibə, ətrindi cənnət, 

Lalədi bağrı qan, bənövşə həsrət, 

Boynun əymiş intizara, qızılgül! 

 

Xəttinə şeh düşər  hər səhər çağı, 

Yaraşır bir-birə qırmızı, ağı. 

Qeyzə gəlmiş sənəmlərin sayağı, 

Var nişanı yanaqlara, qızılgül! 

 

Şəbahətdə gözəl, simada göyçək, 

Ətrafında əlvan sünbül, həm çiçək, 

Deyirsən bürünüb kəlağay-ləçək, 

Zülfə bənzər birçək qara, qızılgül! 

 

Ah çəkdin, döşümə nalə yetişdi, 

Qurban baxtı bu kəmala yetişdi, 

Zənbur şirə çəkdi, bala yetişdi, 

Bağrım oldu para-para, qızılgül! 
 

1926 
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HANI?- GÖRÜNMƏZ 

El düşən mənzilgah, a gözəl yaylaq, 

Telləri naxışlı hanı?- Görünməz. 

Xəyalı tərlan tək istər ov almaq, 

Qiyqacı baxışlı hanı? - Görünməz. 

 

Zülf gərdənə, tel qabağa düzürdü, 

Görənlərin ixtiyarın üzürdü, 

Sallanırdı, yüz nazınan gəzirdi, 

Torağay oxuşlu hanı? - Görünməz. 

 

Hər kim öpsə, yanağından, üzündən, 

Doymaq olmaz söhbətindən, sözündən, 

Buxağından, dodağından, gözündən... 

Qurban, dil dolaşdı, hanı?- Görünməz. 
 

1917 
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ÇİÇƏKLƏR 

 

Qüdrətin qərarı, hər büsatına, 

Şükr edərəm kirdigara, çiçəklər! 

Tavus kimi rəng-rəng nəqş olunubdu, 

Düzülübdü bu dağlara çiçəklər. 

 

Al, yaşıl, qırmızı qurub çətirlər, 

Nəzm edim vəsfinə neçə sətirlər. 

Bənövşə, nərgizdən gələn ətirlər- 

Can təzələr aşikara çiçəklər. 

 

Fərş müqabilində bəzənib dağlar, 

Cənnətə bənzəyir bağçalar, bağlar, 

Qızılgüllər əlvan açılan çağlar, 

Ziynət verib novbahara çiçəklər. 

 

Torpaqdan baş verir cümlə nəbatat, 

Hər cins öz zatını göstərər isbat. 

Sayını yazmaqda qələm qaldı mat, 

Bir fəslin yetişir bara, çiçəklər! 

 

Yemək, geymək - hasil olcaq hər nizam, 

Düzəlib qurğular cəm olsun tamam. 

Müxtəsər eylədim daha söz-kəlam, 

Arif üçün bir işarə, çiçəklər! 
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Bir fəslin eləyib bağrım qan kimi, 

Görsə zənbur sızlar olub şan kimi, 

Qurban sevgisindən ayrılan kimi, 

Sinəmdə var yüz min yara, çiçəklər! 

 

1920   
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MƏNİM 

 

Özün ey dadirəs, yetiş haraya, 

Yoxdu tabım, dərdə dayanım, mənim. 

Yazma ağ günümü sən tez qaraya, 

Hanı o xoşbəxti-zəbanım mənim? 

 

Olsa dözməz qəlbi polad, bağrı daş, 

Əridər, kül edər - yandırar ataş, 

Üzünü döndərsə qohum, həm qardaş, 

Ərşə çatar ahi-fəğanım mənim. 

 

Heç kimin taleyi daşa dönməsin, 

Uzaq üzünüzdən – haşa, dönməsin. 

Qərq olmasın, qanlı yaşa dönməsin, 

Qopubdu Nuh kimi tufanım mənim. 

 

Dağ başını duman, çiskin, qış tutar, 

Torun qurar səyyad, tərlan quş tutar, 

İnsanı qan tutar, ya qarğış tutar, 

Gəlmir heç birinə gümanım mənim. 

 

Qoşqar, Kəpəz, Məndil, Murov dağlara, 

Yaralı qovladım bir ov, dağlara. 

Yağmasın qar, boran, qırov dağlara, 

Qurbanam, çox olub ziyanım mənim. 

 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 146 

 

YARANMIŞ 

Gözüm baxdı - tamaşada nə gördüm, 

Bir əcaib sir-xudayə yaranmış. 

Vəsfində nəzm etdim çox kitabları, 

Qələm-qüdrət ibtidayə yaranmış. 

 

Bir ali qəsrdə, seyri-məclisdə, 

Şahzadələr kimi sərdə nişəstə. 

Gözəllər payına düşübdü bəstə, 

Gəlib hamı təmənnayə yaranmış. 

 

Şəms şölə çəkir - cəmalında nur, 

Hüsnü məlakədi, ya qılmani-hür, 

Ləbinin şirəsi şərabi təhür, 

Xal üzündə xətti ayə yaranmış. 

 

Əyridi qaşları, zülfüqar kimi, 

Kiprikləri almas, abüdar kimi, 

Eləyir dünyanı tarimar kimi, 

Gedir millət - bu fənayə yaranmış. 

 

Gəlib kərəm üstə o kərəm kanı, 

Yaradıb Yusifi, həm Züleyxanı. 

Öldürür firqəti yazıq Qurbanı, 

Xəstə canı o sevdayə yaranmış. 
 

1907 
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DƏLİSİ 

 

Aşiqəm mərifət təmənnasına, 

Könlüm olub zülfü-qara dəlisi. 

Görəndə müştağam tamaşasına, 

Ara qələndərəm, ara dəlisi. 

 

Qamətdə minadı, hüsndə qılman, 

Nisbətdə mələkdi, xilqətdə insan. 

Fəhmi-fərasətdə, kamalda loğman, 

Mənəm onun bir füqara, dəlisi. 

 

Həsrətindən dağa-daşa saldım ün, 

Dərdim ürəyimdə artır günbəgün. 

Möhr oldu, sinəmdə qaldı dağ-düyün, 

Qurban oldu aşikara, dəlisi. 
 

1891  
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BU CƏLALINAN 

 

Möhnətindən xəstə düşüb ölürəm, 

Qalmışam zarıncı mən bu halınan. 

Aşiqi müştağam, zəliləm-zəif, 

Sən də bu səltənət, bu cəlalınan. 

 

Sızıldaşar görsə əsəl arı, şan, 

Cavahir kəlməli, şirin danışan, 

Ayeyi-vəzuha, annında nişan, 

Həşyəsi nəqş olub, xətti-xalınan. 

 

Əfsanədir sənsiz hədər dolanmaq, 

Dostdan doymaq olmaz, yardan usanmaq. 

Dahan qızıl kasa, ləblərin qaymaq, 

Qarışıb bir-birə qəndi-balınan. 

 

Yaquti-mirvarim, gövhəri-kanım, 

Dəftərim, dastanım, sözüm, zəbanım, 

Cismi-canım, ruhum, mülkü-cahanım, 

Qulam qulluğunda bu xəyalınan. 

 

Bir söz deyim etmə qalmaqal, barı, 

Layiq görsən bizim yerdə qal, barı. 

Öldür, qurtar, canı məndən al, barı, 

Qurbanam, görsünlər el-mahalınan. 
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BAXMADIN 

 

Neçə dilnən oldu sənə yovuncu, 

Çox yalvardım, iltimasa baxmadın. 

Axır xəstə düşüb qaldım zarıncı, 

Təbib sənsən, nə bəlasa, baxmadın. 

 

Tərsa dərdə saldı Şeyxi-Sənanı, 

Xaç asdı boynuna, tutdu kilsəni. 

İslamıdım - sevdim sən müsəlmanı, 

Səltənətin nə əlasa, baxmadın. 

 

Abi-nəm damarsa - kar eylər daşa, 

Yalvardım, yoncudum, söylədin: - Haşa! 

Mən yazığı saldın oda, ataşa, 

Eləyib bir tamaşasa, baxmadın. 

 

Məcnun ha dolandı Leylisiz dağlar, 

Qəmər köçdü, qaldı viranə, bağlar, 

Müjgan qələm, yazdım səhfeyi-rüsar, 

Oldu didəm qanlı kasa, baxmadın! 

 

Qurbanam, başına can dolandırdım, 

Pərvanə tək balu-pərim yandırdım, 

Gah sazınan, gah sözünən qandırdım, 

Müxtəsəri, sən xilasa baxmadın! 
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GEDİRSƏN 

 

Qərq elədin məni qəm dəryasına, 

Çıxartmadın nə bir yana, gedirsən. 

Eşqin şöləsində oldum pərvanə, 

Qaldı canım yana-yana, gedirsən. 

 

Didəm yaşı döndü axan sellərə, 

İnsaf elə bu zarıncı dillərə, 

Sənsən Leyli, düşən mənəm çöllərə, 

Olan dəli, ya divanə, gedirsən. 

 

Zülflərinin hökmü şənim, cəlalım, 

Süleyman nizamlım, loğman kamallım, 

Lətifə cisimli, qılman camallım, 

Bağrım döndü laxta qana, gedirsən. 

 

Simu-zərə hər nə ola, satallar, 

Əmlakı, dünyanı pula satallar, 

Övlada ad qoyub, elə satallar, 

Yoxdur ata, sızlar ana, gedirsən. 

 

Bir ox atdın ürəyimi dəlməyə, 

Nə eynim açılmaz, ləhzə gülməyə. 

Qurban yazıq göz yaşını silməyə- 

Barı, ver get, bir nişana, gedirsən. 
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KİM OLAR? 

 

Focu gözəllərdi, huriyi-qılman, 

Hökmü-cəlalınan gələn kim olar? 

Taleyin huşəngi, təmkinü-xəqan, 

Arif deyər: görən-bilən kim olar? 

 

Qaməti surahi, püsdü, minarə, 

Cəmali-mah, ətrafında sitarə. 

Məcnunu səhraya salan kənarə, 

Mənim tək sərgərdən qalan kim olar? 

 

Nəsli-nəcabətdə bir adı bəlli, 

Dahan qızıl kasa, ləbi əsəlli, 

Yaralı qəlbimə verən təsəlli, 

Pünhani dərdimi bilən kim olar? 

 

Desəm nolar bir işarə - üzün aç, 

Şahmar təki çin-çin ola qara saç, 

Kəmənd kimi hörükləri bir qulac, 

Hər yandan ətrafa salan kim olar? 

 

Qurban qulluğunda qulami-bəstə, 

Mətləbim lütfündən şəfayi-xəstə, 

Duran peşvazında nizami-dəstə, 

Busatı-zülqərnin olan kim olar? 
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İÇİNDƏ 

Bir gözəlin sevdasıdı - düşmüşəm, 

Dinləyin - danışım, kalam içində. 

Yolunda bu başı-candan keçmişəm, 

Alışıb eşqimin yanam içində. 

 

Nəcibdir nəsili, nəcabətindən, 

Camalı hüsnündən, vücahətindən. 

Gözəllər gizlənir xəcalətindən, 

Qaf, rey, tey, lamdı bu nam içində. 

 

Bəzənir qumaşa, boyu tamaşa, 

Nagah baxıb görən yanar ataşa. 

Bütün başdan-başa gövhər, tamaşa, 

Qızılın, gümüşün, tamam içində. 

 

Zülfləri foc-focdu, hökmə bərqərar, 

Bir muyi dünyanı eylər tarimar. 

Müjganları almas, zəhri-abidar, 

Durub can almağa nizam içində. 

 

Qurban biçarəyəm, qəmdən gülmərəm, 

Könül dönməz, güman gəlməz - bilmərəm, 

Gözüm həsrət, canım çıxmaz - ölmərəm, 

Yüz il bu zülmətin qalam içində. 
 

1903 
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BƏSTİ 

Başladım nəğməni sənin adınla, 

Qalacaq cahanda nişana, Bəsti! 

Qüdrətinə, kamalına maşallah, 

Vəsfin düşüb dağa-arana, Bəsti! 

 

Bağça bülbülüsən - güllər eşqinə, 

Nəğməlisən - şirin dillər eşqinə, 

Sənətkar olubsan ellər eşqinə, 

Şöhrətin yayılıb hər yana, Bəsti! 

 

Həkim-loğman yaraların sarısa, 

Qoy solmasın səbzə-bağlar barısa, 

Ürəyində hansı dərdin var isə, 

Təbiblər yetirsin dərman, a Bəsti! 

 

Tökübsən gərdənə bu qumral saçın, 

Əfi ilan kimi qıvrılıb çin-çin, 

Məndil tərlanısan - Murovda laçın, 

Bənzərsən düzlərdə ceyrana, Bəsti! 

 

Yağılara yağı, pisə acısan, 

Halal xilqət - başımızın tacısan, 

İstəkli anasan, əziz bacısan, 

Ağdabanlı Şair Qurbana, Bəsti! 
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SƏNƏMİN 

 

Yer üzündə yoxdu tay-bərabəri, 

Gözəllikdə adı bəlli Sənəmin. 

Ləbin əmən neynər qəndi-şəkəri, 

Qüdrətindən ləbi ballı Sənəmin. 

 

Ay gözəl, özündən gözəldi saçın, 

Mina gərdəninə tökülüb çin-çin. 

Şonqar, şahbaz, tərlan, qarçıqay, laçın 

Sadağası sarı telli Sənəmin. 

 

Beldən nazik, boydan, camaldan gözəl, 

Xəlq eləyib cahi-cəlaldan gözəl, 

Ağıldan dürüstdü, kamaldan gözəl, 

Danışanda şirin dilli Sənəmin. 

 

Beymürvətdi, bir dərdimi aramaz, 

İnsaf edib qol boynuma dolamaz. 

Qulluğunda qul yerinə yaramaz- 

Qaratel, nə Qönçə, Güllü - Sənəmin. 

 

Qurbanam: sirdaşım, dostum, adaşım, 

Aləmi yandırır odum, ataşım, 

Canımdı qurbanı, peşkəşdi başım, 

Ayüzlü, məzəli, allı Sənəmin. 
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BİLMƏM 

 

Səhər vaxtı bir ay çıxdı - əcaib, 

Sirri ilahidi, bu nədi, bilməm. 

Gəlişində aləm oldu müzəyyən, 

Təşbihi göydəki gündədi, bilməm. 

 

Bir cüt ulduz doğdu, yenə yaxmadı, 

Gözlərim qamaşdı, irast baxmadı. 

Günəşin özüdü, nə iraxmadı, 

Nurdu, təcəlladı, sinədi - bilməm. 

 

Nəzər salıb, yəqin bildim insandı, 

Yoxsa bədirlənib, mahi-tabandı? 

Qurban deyər: şahbaz, tülək-tərlandı, 

Ya da yaşılbaşlı sonadı, bilməm. 
 

1912 
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BU GƏLƏN 

Bu şanı-şövkəti, bu cəlalınan 

Ya can alan, ya canandı, bu gələn. 

Bu qəddi-qaməti, bu camalınan, 

Ya hürüdü, ya qılmandı, bu gələn. 

 

Dürrü-gövhər verib qızıl almasan, 

Yanaqlar qızılgül, qızıl almasan. 

Həsrət ölməz, canın yüz il almasan, 

Gözüm yolda - bir zamandı, bu gələn. 

 

Billur sinə, mərmər sinə, qar sinə, 

Sinəmə çəkmisən nə dağlar, sinə?! 

Cənnət meyvəsindən səndə var sinə, 

Yüz min dərdə o dərmandı, bu gələn! 

 

Könül bir şüşədi çəkilmiş fənar, 

Eşq odu ürəkdə müddətsiz yanar. 

Rəhimdən, mürvətdən dolanma kənar, 

İnsaf elə, əl-amandı bu gələn. 

 

Sənə qurban elim, mahalım mənim, 

Qurbanam, görürsən nə halım mənim. 

Çaşıb ağlı-huşum, xəyalım mənim, 

Zülfün kimi pərişandı, bu gələn. 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 157 

 

QURBAN OLDUĞUM 

 

Ey mina gərdənli, tərlan baxışlı, 

Gözünə, qaşına qurban olduğum. 

Pünhandan od vurdun, aşkar alışdım, 

Yandım ataşına, qurban olduğum. 

 

Yanğın ürəyimə abı-sərinəm, 

Təmidə, ləzzətdə baldan şirinəm. 

İzin versən ayağına sürünnəm, 

Dolannam başına, qurban olduğum. 

 

Sənsən mənim ayım, günüm, sitarəm, 

Cəhd elədim bir mətləbə çataram. 

Nə kam aldım, nə ölmədim qurtaram, 

Bax didəm yaşına, qurban olduğum. 

 

Ümidim, pənahım, payı-xəzinəm, 

Dövlətim, cəlalım, mülkü-dəfinəm, 

Qulluğunda bir qulamı-həzinəm, 

Tay-tuş, yoldaşına qurban olduğum. 

 

Qurbanam, könlümdə səbrü-qərarım, 

Simada, duruşda vəhşi maralım. 

Mürvətdirmi möhnətindən saralım?! 

Qohum-qardaşına qurban olduğum. 
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ZÜLFLƏRİN 

 

Yaradan dünyanı tapşırıb sənə, 

Çatdırıbdı ixtiyarı zülflərin. 

Gözəllikdə qılman tay olmaz sənə, 

Şana çəkib, gündə dara, zülflərin! 

 

Dürr yaradıb kərəm-kanı cismindən, 

Ləli-gövhər, zər mədəni cismindən, 

Qəhr eləsə alar canı cismindən, 

Gahdan da çəkdirər dara, zülflərin! 

 

Müjganın, xədəngin pünhandan atı, 

Toxunub - kəskindi, sinəmdə batı, 

Süzəndən keçkindi, almasdan iti, 

Vurub ürəyimə yara, zülflərin! 

 

Yorulmuşam, yar əlindən inciyəm, 

Rəhm eləməz ha yalvarıb, yoncuyam. 

Gah abdal, gah dərviş, gah ovsunçuyam, 

Dönüb ovsun, almaz-mara zülflərin. 

 

Məcnunam, dərdindən dəli, divana, 

Dolanım başına misli-pərvana. 

Bir insaf eyləmir yazıq Qurbana, 

Yaxır ataşlara, nara zülflərin. 
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ÖLDÜM 

 

A bimürvət, a nəinsaf, a zalım, 

Mən sənin dərdini çəkməkdən öldüm. 

İnsafa gəlmədin sən, a bimürvət, 

Ağlayıb göz yaşım tökməkdən öldüm. 

 

Maral kim nə baxırsan uzaqdan, 

Şölə verir şəmsi-qəmər zənəxdan, 

Sinədən, məmədən, dildən-dodaqdan, 

Öpmədim, gözümlə görməkdən öldüm. 

 

Müjgan oxun sinəm bəndin oyarmı?! 

Baxmaq ilə göz də gözdən doyarmı?! 

Kamil ovçu ov yaralı qoyarmı?! 

Qurbanam, “Ölürəm! ”- deməkdən öldüm. 
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DAĞLARIN 

 

Loğman nəfəslidir - yaxşı et nəzər, 

Şəfalı çeşməli, sulu dağların. 

Dillərdə söylənən cənnətə bənzər, 

Vəsf olunsa ərzi-halı dağların. 

 

Çox şahlar əmr etmiş, o baş əyməmiş, 

Nə təslim olmamış, qəlbə dəyməmiş. 

Yada satılmamış, pula uymamış, 

Ellərə bağlıdı beli dağların. 

 

Göylərdən min cürə alıb bərəkət, 

Bir kəsin yanında deyil xəcalət, 

Halal süfrəsindən paylayır nemət, 

Hətəm saxalıdı əli, dağların. 

 

Murov, Kəpəz, Keyti, Dəlidağ, Qoşqar, 

Zər-ziba geyinir gələndə bahar. 

Səyyadı yorulmur edəndə şikar, 

Bəzən ayrı salır, yolu dağların. 

 

Fərhad sinəsinə vurub düsəri, 

Qəlbi yaralıdı o vaxtdan bəri, 

Qurban vəsf eyləyib yazdı dəftəri, 

Nəvəlik borcudu ulu dağların. 
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PÜNHANİ-PÜNHANİ 

 

Nə müddətdi həsrətini çəkirəm, 

Bilirsənmi mən pünhani-pünhani. 

Tifli səqir kimi boynum bükürəm, 

Sən də mətləb qan, pünhani-pünhani. 

 

Hökm eyləsən – qulluğunda əsirəm, 

Titrər ürək - yarpaq kimi əsirəm. 

O səbəbdən məhlənizdə yesirəm, 

Əhvalıma yan, pünhani-pünhani. 

 

Yaraşıq görürəm mina boyunda, 

Bənövşə qoxunda, ətri-muyində, 

Qurban xəstəhaldı, sənin kuyində, 

Daha verir can, pünhani-pünhani. 
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QAYITMA 

 

Şöləyi-vəl, lohə, hüsnü-afitab, 

Şamu-şədli vəl naharı, qayıtma. 

Xəstəyi-mərizəm, yoxdu məndə tab, 

Ağlayaram zarı-zarı, qayıtma. 

 

Ov yaralı – göz axtarır giyahi, 

Qəmzəsi qan tökür, boyu sürahi, 

Gözəllər sultanı, aləm pənahı, 

Yer üzünün ixtiyarı, qayıtma. 

 

Xəlq oldu xoş gündə ruzi ələsdə, 

Zavalı-müjganın durubdu qəsdə. 

Mərizəm müddətdi, yatıram xəstə, 

Göstərib qoynunda narı, qayıtma. 

 

Zənburam, intizar-şanda qalmışam, 

Əqlim çaşıb, pərişanda qalmışam, 

Valeh sənə, danışanda qalmışam, 

Bu bağların xoş göftarı, qayıtma. 

 

Söhbətin şirindi-dil arasında, 

Səndən ayrı düşdüm el arasında, 

O xarı saxlama gül arasında, 

Bu sınıq könlümü sarı, qayıtma. 
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Qurbanı qoymusan qəm bazarında, 

Busə tələbi var arzularında. 

Sərgərdan könlümün intizarında- 

Barı salıb qeyli-qalı, qayıtma. 
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BƏNDƏM 

 

Danış bircə kəlmə, qurban olum, qız, 

Mətləbini bildir, dilinə bəndəm. 

Zənbur xilqəti tək sızlar ürəyim, 

A təzə çiçəyim, balına bəndəm. 

 

Taleyin yolunda çoxdu salan ün, 

İnsana nəsibdi ağ gün, qara gün. 

Günəş camalını görməkdən ötrün, 

Bir qərib qonağam, elinə bəndəm. 

 

Qurbanam, köməyim böyük Allahdan, 

Saxlasın qəlbimi şərdən, günahdan. 

Bizim elə qədəm qoyaq sabahdan, 

İntizardı qəlbim - yoluna bəndəm. 
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ƏMİM QIZI 

Yazıb xidmətinə namə göndərdim, 

Sən də oxu, ərzi-hal, əmim qızı! 

Bəlkə öləm, bu sövdadan dönmərəm, 

Gəl eyləmə qoyxa-qal, əmim qızı! 

 

Şonqarım, laçınım, tərlanım, bazım, 

Kəkliyim, turacım, ördəyim, qazım, 

Bəlkə ilahidən səndədir yazım, 

Gəlibsən Bağdaddan, bal, əmim qızı! 

 

Bağdadın bağları, barı səndədi, 

Xurması, incili, narı səndədi, 

Bir canım var - ixtiyarı səndədi, 

Alırsan, özün bil, al, əmim qızı! 

 

Hədyan deyib, nə hərcayi gülənəm, 

Həmi tündəm, həmi yola gələnəm, 

Mənə qədir elə, qədir bilənəm, 

Demə, xəttim olub çal, əmim qızı! 

 

Qurban ovsanıbdı qeyri ölkədən, 

Çoxdu dərdim, çəkməz fil, nə kərgadan, 

Baxma sözə: olsa şeytan, öyrədən, 

Namusu, qeyrəti bil, əmim qızı! 
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BİLGİNƏN 

 

Arif bilər, deyim qafil olana, 

Yaxşı oxu, kitabları bilginən. 

Allanma dövlətə, pula - əfsanə, 

Var sualım, hesabları bilginən. 

 

Öz vəsfinə ver qadağa, qıl cahad, 

Rahi həqiqətdən bularsan nicat, 

Hərasi qəmlərdə eyləmə fəryad, 

Yandırarlar günahkarı, bilginən. 

 

Bir gün əməlindən yazarlar dəftər, 

Yaxşı-yaman əməllərin sərbə-sər. 

Gəl aldanma, qal qaydına müxtəsər, 

Doğru olan düz ilqarı bilginən. 

 

Verginə şükür qıl, eylə ibadət, 

Rövşən et qəlbini, artır səxavət, 

Qohumdan-qardaşdan olma xəcalət, 

İncidərlər dil-əfkarı, bilginən. 

 

Yetmiş iki millət - biri müsəlman, 

Həqqi-Məhəmmədi doğru yol-ərkan. 

Qurbanam - günahkar, qadiri-sübhan, 

Sizə etmiş pənahları, bilginən. 
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OLMAZ  

 

Səyə salam vermək insafdan deyil, 

Əqrəbə, ilana sarışmaq olmaz. 

Silaha aldanmaq, əcbə öyünmək, 

Xaini-xəbisnən duruşmaq olmaz. 

 

Canımı müzaqə etmərəm dostdan, 

İşıqlansın qəlbin, açılsın yasdan. 

Söyüd sandal olmaz, böyürtkən bostan, 

Hər ağacdan meyvə, bar almaq olmaz. 

 

Təəccübəm bu qurğuya, bu fəndə, 

Nahaq yerə qəza salır kəməndə. 

Yazıq canım əhli-arif görəndə 

Söyləyib dərdini, danışmaq olmaz. 

 

Qurbanam, mahalım Qazax, Şəmşəddin, 

Demərəm dünyada bir kəsin bədin, 

Dilim qadağandı - nə danış, nə din, 

Nə sirr açmaq, nə söz soruşmaq olmaz. 
 

1915 
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VAXTI 

 

Bir canda ki, olsa sümük azarı, 

Oynar, durmaz zurna, dəf olan vaxtı. 

Yaxşı-yaman bilməz, danışar hədyan, 

Əqli sərsər olar, kef olan vaxtı. 

 

Bağban bağ bəsləsə, barı çox istər, 

Xəstə meyli qarı, narı çox istər. 

Acgöz doymaz, dövlət-varı çox istər, 

Şadlanar dövlətə, nəf olan vaxtı. 

 

Qurban, insan varmı dərdsiz, vərəmsiz, 

Mətləb yazmaq olmaz kağız-qələmsiz, 

“Qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz”, 

Bağışlar əlbəttə, səhv olan vaxtı. 
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AYRILANDA 

 

Sərgəndər səhrada qalı biçarə, 

Nabələd nə bilər, yol ayrılanda. 

Yaralı ov kimi düşər dağlara, 

Dolanıb çox gəzər, çöl ayrılanda. 

 

Dostdan-dosta bir nişana gələrmi?! 

Sənsiz dərdim həddə, sana gələrmi?! 

Ayrılıq xəstəsi cana gələrmi?! 

Aşkar dedin mənə: öl, ayrılanda. 

 

Qəmnən içib könlüm nə məst olubdu, 

Dərdindən canıma nə qəsd olubdu, 

Meylim bu mahala peyvəst olubdu, 

Qan ağlar gözlərim bol, ayrılanda. 

 

Göz yaşım rüxsarə, qara yol salar, 

Necə axıb sellər, qara yol salar, 

Gedər oldu bəxti qara, yol salar, 

Oldum bir ağasız qul, ayrılanda. 

 

Qurban yazıq eşq əhlidi, qınama, 

Bir də salıb sən atəşə qalama, 

Öldürsən zülm olar ata-anama, 

Bülbül nalə çəkər, gül ayrılanda. 
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QURTAR 

 

Dad səd-həzar pis arvadın əlindən, 

Talağı-tərkini tez verib qurtar. 

Yar ki, yarın incik olsa dilindən, 

Vaxtında hər işin üz verib qurtar. 

 

Hər cəfa çəkəsən - zəhmətin olsa, 

Demə özgələrə - minnətin olsa, 

Əsirgəmə pulun, dövlətin olsa, 

Əlli istəsə sən, yüz verib qurtar. 

 

Gördün gözəl çox hərcayi dinəndi, 

Mətləb qanan, nə də qədir biləndi, 

Var fitnə-fəsadı gərdə-kəməndi, 

Keçib külli-vardan, düz verib qurtar. 

 

Fikr eyləyib başın salma aşağa, 

Nə vermə meylini sən danışığa, 

Çox bənd olma qız-gəlinə, uşağa, 

Mən deyirəm doğru söz, verib qurtar. 

 

Nə əhli-dil, bivec ərə getməyə, 

Nə səhlənkar dərbədərə getməyə, 

Nə hünərli bihünərə getməyə, 

Cavabını əzəl: boz verib qurtar. 
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Qurban, bir nəsihət söylə indidən, 

Yorğun-ərincəkdən, qaçıb pintidən, 

Soruşma qazıdan, nə əfəndidən, 

Müxtəsəri: ya çox, az verib qurtar. 
 

1915   
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GƏRƏKDİ 

 

Vəfasın görmədim dövlətin, varın, 

İyidin bir xoş iqbalı gərəkdi. 

Çəkmiyə dünyanın fikri-xəyalın, 

Ağlı, huşu, pürkamalı gərəkdi. 

 

Əzəl gündən günün yazan xoş yaza, 

Yetişməyə bəla, tutmuya qəza. 

Püşkün düşə bir qaməti şahbaza, 

Çəkəsən qəmzəni, nazı - gərəkdi. 

 

Bir qılıqbaz arvad, mehriban ərə, 

Ala könlün, xoş dil ilə dindirə, 

Baxanda üzünə göz sevindirə, 

Bəstə boyu, qəddi-dalı gərəkdi. 

 

Gündən-günə ola mehriban kimi, 

Qol sala boynunu quca can kimi, 

Bəsliyə, saxlaya növcavan kimi, 

Qurban kimi xətti çalı gərəkdi. 
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BİLGİNƏN 

 

Bizdən sənə küllü var salam-dua, 

Unutma: var, bir sübhanı, bilginən. 

Minkirdən əl götür, şeytana lənət, 

Qafil olma, yol-ərkanı bilginən. 

 

Mətləb qanar - hansı sərdə kamal var, 

Gedər qalmaz - hər nə cahi-cəlal var, 

Ərəsət-məhşər var, sorğu-sual var, 

Ədaləti, haqq-divanı bilginən. 

 

Baxma naməhrəmə, qıza, gəlinə, 

Sən kimi məkarün bəd əməlinə, 

Çətindi meyl etmək şeytan felinə, 

Çox incitmə, o mehmanı bilginən. 

 

Məhşərdə yeddi min məlakeyi-nar, 

Hökm olunar, səsəmini qalarlar, 

Yığıb günahkarı oda salarlar, 

Bədəməli, bədzindanı bilginən. 

 

Haqq buyurub, xəbər gətirib Rəsul, 

Bələdsiz gedənə verib doğru yol, 

Mənəm qulluğunda bir kəminə qul, 

İsmim Qurban , yaxşı tanı, bilginən 
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YAXŞIDI 

 

Xudadan kəramət, ola mərhəmət, 

Baxtınan fərasət, kamal yaxşıdı. 

Kişi atasının oğlu gərəkdi, 

Nütfədən, loxmadan halal yaxşıdı. 

 

Tut nəzərdə sən bu çərxi-gərdişi, 

Gecəni-gündüzü, yazınan-qışı, 

Arif olan özü bilər hər işi, 

Eləmək dərindən xəyal, yaxşıdı. 

 

Ey dünyaya mütləq inan, yəqin bil, 

Mötəbər ayələr əfsanə deyil. 

Fürqeyi-şeytana nəsihət, dəlil 

Təsir etməz zurna, qaval yaxşıdı. 

 

Dağıtma fikrini, unutma huşu, 

Məhək seçər - qəlpsə qızıl-gümüşü. 

Tamahkar hökumət, bədnəzər qonşu, 

Heç deməz camaat, mahal yaxşıdı. 

 

Ağdiş oğlu hərdən açır dəftəri, 

Əjdaha tək sorur, çəkir içəri, 

Göyüşünən İviş, düzdü Köçəri, 

Rəhmi-mürvətdəsə Camal yaxşıdı. 
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Qurban,  yaz nəsihət, yadigar, ustad- 

Yaxşıynan yamanı elə sən isbat. 

Zülmükar əlindən edirik fəryad, 

Belə dünya, səni boş qal, yaxşıdı. 
 

1900  
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KƏM OLAR 

 

Mərdə möhtac olsan mətləbin bitər, 

Namərd, nakəs saxavətdən kəm olar. 

Müxənnəs həmişə baş kəsmək istər, 

Rəhmi-insaf, həm mürvətdən kəm olar. 

 

Kal qarpız yaxşıdı, kamalsız başdan, 

Yumşalmaz, o bərkdi poladdan, daşdan, 

Xain, xəbis kəsər qohum-qardaşdan, 

Daş ürəkli məhəbbətdən kəm olar. 

 

Kamil ustad öz isbatın itirməz, 

Əsli olan, əsli-zatın itirməz, 

Əhli-səxa xoş sifətin itirməz, 

Xoryat, xənnas bu adətdən kəm olar. 

 

Sərraf seçər, ləli-gövhər tanıyar, 

Naşı təbib, dəymə yaram qanıyar. 

Bədnəzər də qonşu malın sanıyar, 

Ha çalışsa camaətdən kəm olar. 

 

Arığın, yoxsulun olmaz qüvvəti, 

Ac, yalavac nəynən etsin hörməti. 

Təzə bəyin qeyzi, qəhri, töhməti, 

Zülm eyləyər, ədalətdən kəm olar. 
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Tamahkar dünyaya çox inanmasın, 

Tərəqqiyə çatan lovğalanmasın, 

Hər kim bu mənadan mətləb qanmasın, 

İnsanlıqda şəfahətdən kəm olar. 

 

Qurbanam, bu qəmdən gözlərim ağlar, 

Məclisdə ar bilər, sözlərim ağlar. 

Fikrim, zikrim budur: əzbərim ağlar, 

Dilim, meylim şikayətdən kəm olar. 
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YETİŞƏ 

 

Ola mərhəməti kərəm-kanının, 

İnsan nə qəzaya, dilə yetişə. 

Mərd iyid olmaya namərdə möhtac, 

Qisməti qeyibdən gələ yetişə. 

 

Fəhminən-fərasət, ağılnan-kamal, 

Kəsb eyləyə halal dövlət, halal mal, 

Yaxşı arvad, saleh övlad, xoş vüsal, 

Yaxşı əsil-yaxşı əslə yetişə. 

 

Dilərəm: bu mətləb hədər qalmaya, 

Qədirini bilməyən gövhər almaya, 

Səxalı kişilər yoxsul olmaya: 

Tale özü bilə-bilə yetişə. 

 

Qurban, axır işin oyun, kələkdir, 

Ariflər anlayar bu nə deməkdir. 

Dünyanın dövləti nəyə gərəkdir; 
İstər başlı, istər silə yetişə. 
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XƏSTƏNİ 

Olsa yüz min canı, biri sağalmaz, 

Sahibi nəzərdən sala xəstəni. 

Rəsul eylər dua - bağışlar xuda, 

Hər kim bu mərgidən ala, xəstəni. 

 

Bulunmaz mərizin yoxdur əlacı, 

Qohumun xəbisi, dostun oğracı. 

Hər sözü həlahil-zəhərdən acı, 

İstəyir mar kimi çala, xəstəni. 

 

Beyvəfalıq müxənnəsin peşəsi, 

İlqardır imanın fərqi- rişəsi, 

Bu möhnət baltası, bu qəm tişəsi,- 

Salıb firqət daldan-dala, xəstəni. 

 

Şərt eylədik bir ilqarı qəribə, 

Dəyməsin qəribə, gül əndəlibə. 

Ustadı təbibdən, naşı təbibə, 

Dəyişdirmə haldan-hala xəstəni. 

 

Qurban, tərəqqili bəxt ola bidar, 

Çəkə dəryalardan ləli-abidar. 

Diləsən nə mətləb - nə desən olar, 

Qoymaz hərgiz belə qala xəstəni. 
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OLA 

 

Kərəm qılıb xudam bir də yarada, 

Sən kimi dərdimənd bir zənən ola. 

Canı sər yolunda eylərəm fəda, 

Şirindil, xoş ilham, həm zəban ola. 

 

Belə yar yetirə bəxtin kokəbi, 

Dəsti qana, könlündəki mətləbi. 

Nə lazım danışmaq, tərpətmək ləbi, 

Nə keçsə könlündən düz qanan ola. 

 

Sonanı, kəkliyi alan sar oldu, 

Tər qönçəni qucaqlıyan xar oldu, 

Bu dərd ürəyimdə payidar oldu, 

Daha mən ölürəm - yüz dərman ola. 

 

Qurban, qəmi-möhnət çəkmək adətin, 

Can üzülüb qalmayıbdı taqətin, 

Gözəllər əlindən var şikayətin, 

Şahi-Mərdan kimi bir divan ola. 
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YOXSULUN 

 

Fürsət əyrinindi, qismət zalımın, 

Açıram, bəd gəlir falı yoxsulun. 

Danışmağa yoxdur nitqi-ixtiyar, 

Laldı bu dövranda dili yoxsulun. 

 

Heç divan yox - üz görürlər yamana, 

Tacir, tüccar xələl vurur imana. 

Nə bic əyyam olub, nə bic zamana, 

Nə varı var, nə də pulu yoxsulun. 

 

Kasıblar malından yeyib doyanlar, 

Füqaranın dərisini soyanlar, 

Qurban biçarəni ağlar qoyanlar, 

Bilin, belə getməz halı, yoxsulun! 
 

1915 
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YAZILMIŞ 

Bu namədə həkk olunmuş mətləbə 

Taleyim kür, bəxtim qara yazılmış. 

Tərsəm bu viranə cana, mətləbə, 

Çox-çox həsrət, intizara yazılmış. 

 

Əlif ilə əyib, beynən bəlalı, 

Teynən təhrə çəkib, ərz edib halı, 

Seynən səy eyləyib, cimnən cəlalı, 

Heynən hey-hey deyib, nara yazılmış. 

 

Xeynən xədna gözəl, dalnan dürr kimi, 

Zalnan zərdi, reynən rəngi zər kimi, 

Zeynən zarı, sinnən səsi sur kimi, 

Şınan şirin xoş göftara yazılmış. 

 

Satnan sət, şüt zatnan zəruru hapan, 

Teynən tufan, zeynən zillət horasan, 

Ayın ümman, çayın çərqəm axan qan, 

Feynən fikrim dal şıkara yazılmış. 

 

Qafnan Qurban, kafnan gülməz, lamnan-lal, 

Yeynən yetir, lam əliflə dalbadal. 

Reynən Rəbbin, nunnan naləm, heynən hal, 

Qafnan qəza dalbadala yazılmış. 
 

1905 
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ÜRƏYİM 

 

Dostum, mehribanım, cismidə canım, 

Dolub laxta-laxta, qandı ürəyim. 

Sənsiz sağlığıma yoxdu gümanım, 

Bəlkə daşdı, gör, dayandı ürəyim. 

 

Ərz eləyim, diqqət ilə qulaq as, 

Neçə ki, can sağdı müxtəsər-xilas, 

Ağlar, həsrətindən saxlayaram yas, 

Zənbur xanəsi tək şandı ürəyim. 

 

Mərd igidlər qəm badəsin içməyə, 

Aşiq varmı başı-candan keçməyə?! 

Belə yanar eşq oduna düşməyə, 

Alışıb cəsətim, yandı ürəyim. 

 

Bir kəsim yox, minnətinə göndərim,   

Deyib dərdim, şərh eliyə qəmlərim, 

Cananım, aç barı, camalın görüm, 

İstər səni nə zamandı ürəyim. 

 

Baxmağınan gözüm gözündən doymaz, 

Meyil döndəribsən sən məndən az-az, 

Qurban kimi qulluğunda qul olmaz, 

Dönmür meylim, nə ovsandı ürəyim. 
 

09. V11. 1914 
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MƏNİ 

 

Nəinsaf, sitəmkar, bimürvət fələk, 

Həsrət qoydu gözəl marala məni. 

Dost-dostun başına gətirməz kələk, 

Bu qəmi-möhnətdən arala məni. 

 

Dolansın gərdişin tərsə, ruzigar, 

Canansız gözlərim qoymusan ağlar. 

Tərlanın yerinə bağlamışam sar, 

Sən də az dərd ilə yarala məni. 

 

Qurban gəzir bu diyarı, tapılmaz, 

Ha dolanı, ha axtarı - tapılmaz. 

Əvvəlki vəfalı yarı tapılmaz, 

Yazma, poz dəftərdən qarala məni. 
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ZAMANIMDA 

 

Dözərdim, nə qədər edərdin cəfa, 

Nazına, qəmzənə çağ zamanımda. 

Rəhmi-mürvət elə mən binəvaya, 

İnsafa gəl, xətti ağ zamanımda. 

 

Tökülüb zülflərin tağı-tağ üstən, 

Çinlənib gərdənə solu-sağ üstən. 

Çəkmə gəl sinəmə dağı-dağ üstən, 

Təzə düyün vurma, dağ zamanımda. 

 

Gah bivəfa, gah məcazı deyirsən, 

Firqətindən büküb qəddim əyirsən. 

Sındırırsan, sən qəlbimə dəyirsən, 

Bilsənə qədrimi sağ zamanımda. 

 

Bağla dəhnə, gəlib arxa dolu su, 

Aç bir üzün baxım gözüm dolusu. 

Qurbanı döyübdü qəhrin dolusu, 

Bostantək saraldım, tağ zamanımda. 
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GÖZÜMNƏN 

 

Olmadı bir kəsim, mənim dilimcə- 

Deyə ərzim, baxa yara gözümnən. 

Nə danışdım dərdi-dilim doyunca, 

Nə bir baxdım mən füqara, gözümnən. 

 

Nə hala düşmüşəm gözümdən iraq, 

Olmuşam dərdindən divanə sayaq,, 

Gecə-gündüz adətimdi ağlamaq, 

Ağlamaqdan getdi qara, gözümnən. 

 

Sənə canım qurban, sadağa sərim, 

Yazmaqdan vəsfini doldu dəftərim. 

Qopur qiyamətim, olur məhşərim- 

Sən gedəndə bir kənara gözümnən. 

 

Sevdiyim, sən üçün bəlaya düşdüm, 

Pünhan-pünhan yandım-yandım, alışdım. 

Nə bir fürsət oldu deyib-danışdım, 

Nə qandırdım bir işarə gözümnən. 

 

Ayrılıq həsrətin, dərdi bəd tarım, 

Öldür, barı bu zillətdən qurtarım. 

Qurbanın ümidi, elim, tutarım, 

Sənsiz baxmam bu diyara gözümnən. 
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YAZIQ CANIM 

 

Bülbül kimi ahu-fəğan eylərəm, 

Görmədin nobahar, yaz, yazıq canım. 

Kim gəlir mürvətə, insaf eyləyir, 

Ağlayıb sızılda az, yazıq canım. 

 

Bir düz ilqar , şux qaməti minarə, 

Getdi, bir də ələ gəlməz dübarə. 

Tərlan baxtım daha çıxmır şikara, 

Ovlamır heç quba-qaz, yazıq canım. 

 

Qərq olmuşam möhnət dəryalarına, 

Qayıtmaz xəyalım, düşüb dərinə. 

Sinəm varağında qəm dəftərinə- 

Göz yaşınla dərdim yaz, yazıq canım. 

 

Yaranıb pərvanə yara sevgili, 

Kərəm, Fərhad - bəxti qara sevgili. 

Qaldı həsrət olan yara, sevgili, 

Sən də bu möhnətə döz, yazıq canım. 

 

Qurban, meylin özgə yara bağlanır, 

Görən deyir: sınıq yara bağlanır. 

Köhnə dost yad olub, ara bağlanır, 

Bir dərdin olubdu yüz, yazıq canım. 
 

1918 
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GƏLİR 

 

Ariflər, sözümə siz qulaq verin, 

Keçən gündən yada bir xəyal gəlir. 

Yazın bir-bir, hər diyara göndərin, 

Sözümdə var mətləb, dalbadal gəlir. 

 

İyidlər ad üçün düşdülər bəhsə, 

Xələt verirdilər sözə, təcnisə, 

Çay-samavar, aşıq olan məclisə, 

Gah görürdün qaymaq, üstə bal gəlir. 

 

Zəfəranlı pilov, üstü qaralı, 

Soğanlı, sumaxlı, hər bir ədvalı. 

Mürəbbə məzəli, şəhdi-zülallı, 

Düzülüb xonçalar, bu misal gəlir. 

 

Deyim vəsfin bir yaraşıq içində, 

Arif məclisində, aşıq içində. 

Həsi, qındı, hörrə - qaşıq içində, 

Sevgili qonağa indi yal gəlir. 

 

On dörddə savaşda axdı qızıl qan, 

Töküldü libaslar, soyuldu yorğan. 

Dağda boran qırdı, qurtardı aran, 

Yazmağa bu nəzmi, bu kamal gəlir. 
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Sümüklər sərilib, ağartdı dağı, 

Yazıram dastana bu qəm-fərağı. 

Tapmadıq ölənə - bükülə ağı, 

Al geyənlər örtüb, çul-çuval gəlir. 

 

Vardı Binəxarov, Səndil, Marozov, 

Ənsim Yəlakin gəlirdi top-top. 

Muzban, Barnus, Kişmir Divanov, 

Xocalar yük tutub, qumaş-al gəlir. 

 

Bəzənirdi gözəl, yüz əlli təhər, 

Nazı-qəmzəsinə yer həsrət çəkər. 

Qaşı cəvahirat, qızıldan kəmər, 

Ziy-ziy səda çəkir, nə cəlal gəlir. 

 

Ey dünya, bostanın, bağın var idi, 

Yanırdı fanusun, yağın var idi. 

Qurban yazıq, cavan çağın var idi, 

Daha görən deyir: - Xətti-çal gəlir. 
 

1919 
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BAX-BAX 

 

Başına döndüyüm, can alan canlar, 

Yatıb kür taleyim, açıla - bax-bax. 

Hərdən pərvaz edir, qalxır havaya, 

İstər ki, sərimdən dağıla, bax-bax. 

 

Əcəl quşu solu-sağa düşüncə, 

Ölüm yeydi can irağa düşüncə. 

Mərd igidlər yoxsulluğa düşüncə, 

Qarışa torpağa, ağıla, bax-bax. 

 

Ver təsəlli, sən özünə - bir dayan, 

Dərdin dərdbilməzə eyləməz bəyan. 

Sən ki, şah olmazsan, a yazıq Qurban, 

Sinən dağlarına sən ağla, bax-bax. 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 191 

 

ÇƏTİNDİ 

 

Təbib yox, cərrah yox- bulunmaz əlac, 

Sağalmaz, qurtarmaz - yara, çətindi. 

Zülmdü: mərd ola namərdə möhtac, 

Yamandı ayrılıq - ara, çətindi. 

 

Hələ var dağlarda Məcnun naləsi, 

Gəlir qulağıma, kəsilmir səsi, 

Qırılsa sağalmaz könül şüşəsi, 

Bitməz olsa para-para, çətindi. 

 

Ağlaram, gözümdən tökərəm yaşı, 

Sinəmi yandırır möhnət ataşı. 

Sərrafa yükləmək gövhərsiz daşı, 

Həmdəm olmaq səhlənkara, çətindi. 

 

Bəxtəvərdi öz bəxtindən yarıyan, 

Xoş gün görüb, yarla qoşa qarıyan. 

Axır qanım, yoxdur yaram sarıyan, 

Müşkül dərdə ola çara, çətindi. 

 

Tərsinə işləyir bu çərxi-dövran, 

Adəti, peşəsi - işi hər zaman. 

Qurban səyyad, əldən uçurub tərlan, 

Bir də qursa torun sara, çətindi. 
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BİR EVDƏ 

 

Cavanların sözü yerə düşməsin, 

Müştağam onların xoş dillərinə. 

Arvadların yamanının, yaxşısın- 

Yazım tərifini söz dəftərinə. 

 

İki neyvət gəlin bir evdə olar, 

Ev sahibi, yəni mətləb buyurar. 

Baxar göz altından: görüm kim durar, 

Dursa zülmət - çox ərinə-ərinə. 

 

Belə gördüm mən həyalı gəlini, 

Aləm bilər onun fitnə-felini. 

Çıxardar dilini, silkər əlini, 

Yəni gəlin qaynanadan bürünər? 

 

Yatar çeştə kimi, durar qaşını, 

Nə şərm eylər, nə qonaqdan yaşını. 

Xoş dindirsən şaqqıldadar dişini, 

Sərt it kimi zingildəyər ərinə. 

 

Ağ bənizi lovğalanıb öyünər, 

Üç sabunla axşam-sabah yuyunar. 

Çıxar çölə, o yan-bu yana dönər, 

Xəyalı düşübdü eşq əsərinə. 
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Çərşənbə, adına yatar - naz eylər, 

Bazar günü cəhrə-daraq saz eylər. 

Bu qaydayla üç ay qışı yaz eylər, 

Yazda bax çözdənmiş dükçələrinə. 

 

Layiq  mərifətdən uzaq yaramaz, 

Özün naməhrəmdən pünhan eləməz. 

Yazda kəsmik içər, yayda körəməz, 

Bar tutar, qurd düşər eymələrinə. 

 

Gedər su gətirsin bulağa onlar, 

Yığılıb su üstə məclis qurarlar, 

Qarşılaşıb sənək altda durarlar, 

Şirin söhbət edər biri-birinə: 

 

 - Ay bacı, yun almır yaz mənim ərim, 

Yaxşı gəbə toxuyandı əllərim, 

Mən də filankəs tək kəmərə verim, 

Qurşaq bağlamışam kəmər yerinə. 

 

Müxtəsərin deyim: baş bilən arvad, 

İşarə anlayıb, qaş bilən arvad, 

Doğru yolla düzgün huş bilən arvad, 

Qurban deyər: mən dolanım sərinə. 
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AĞLAMAZMI? 

 

Məcnun mənəm, çəksəm Leyli sədasın, 

Tutub nalə dağlar, daş ağlamazmı? 

Açıb görən bu sinəmin yarasın, 

Hər kim olsa bağrı daş ağlamazmı? 

 

Gah çəkərəm ağı, gah da nalanı, 

O nazınan gələn gözəllər hanı? 

Uçurdub əlindən tülək tərlanı, 

Görəndə ovlağın boş ağlamazmı? 

 

Yanar bağrım kabab, şişdə köz ağlar, 

Hər görəndə, hər saatda yüz ağlar, 

Gözlərinə həsrət qalan göz ağlar, 

Töküb rüxsarına yaş, ağlamazmı? 

 

Qurban, ayrılığın bu həras ilə, 

Dəstə qələm deyir ah, məras ilə, 

Göz yaşımı məlul, al silə-silə, 

Müjganlar yas  tutub, qaş ağlamazmı? 
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OLMADI 

 

Söylədim həkimə, təbib-loğmana, 

Mənim bu dərdimi bilən olmadı. 

Ağladım nə müddət, xeyli zəmanə, 

Barı, bir göz yaşım silən olmadı. 

 

Qoyuldum qəm kamanına, atıldım, 

Axıb sel tək dəryalara qatıldım, 

Qul oldum, qəm bazarında satıldım, 

Arayıb, axtarıb gələn olmadı. 

 

Bir görmədim yaralarım sarına, 

Həsrət qaldım ağ sinənin qarına. 

Çox sevgili yetişmədi yarına, 

Axır məni kimi qalan olmadı. 

 

Bəd gəldi dövrümdə çərxi-zəmana, 

Döndərdi üzünü hərə bir yana. 

Dərd üz verdi bu biçarə Qurbana, 

Heç sınıq könlümü alan olmadı. 
 

1919 
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MƏNİ 

Nə töhmət etməyin, nə də məzəmmət, 

Söyləyim: olmasın qınayan məni. 

Bəlalı möhübbət, yaralı möhnət, 

Eşq oldu odlara qalayan məni. 

 

Bu dünya fanidi, bir kəsə qalmaz, 

Getməz candan - dil yarası, sağalmaz, 

Dərdi-qəm çəkməyən vaxtsız qocalmaz, 

Qocalmışam, yoxdu tanıyan məni. 

 

Arif olub kim bu dərdi bilməsin, 

Deyin, barı məclisimə gəlməsin. 

Hərcayı danışıb, hədər gülməsin, 

Xoş gün görüb, yardan yarıyan məni. 

 

Qul edib qəm məni, sata - axtarır, 

Verəcəkdi nə qiymətə, axtarır, 

Ovçu var marıxda ata axtarır, 

Baxanlar görməsin barı, yan məni. 

 

Fikrim, zikrim, nitqim, sözüm, əzbərim, 

Yaquti-əhmərim, gövhərim, zərim. 

Qurban, “Qaf” ismində ağlar gözlərim, 

Oxusun dəftərim arıyan məni. 
 

1897 
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DƏRDİMİ 

Köks ötürüb danışanda yaralı 

Eylədin köhnəsə təzə, dərdimi. 

Əsdi xəzan, qızıl güllər saraldı, 

Qışa deyim, yoxsa yaza, dərdimi?! 

 

Eşqindən divanə mənəm; əqli kəm, 

Ağlayan görəndə qan ağlar didəm. 

Bir katib lazımdı; əlində qələm, 

Söylüyəm dəftərə yaza, dərdimi. 

 

Arif bilər nə çəkmişəm dünyada, 

Bilinməz hesabı həddən ziyada, 

Sındı gəmim, qərq olmuşam dəryada, 

Yoxsa ki, sanırsan aza dərdimi. 

 

Səyyadam, əlimdən getdi tərlanım, 

Ləzzətim, işrətim, gözəl dövranım. 

Qurbana deyirsən: “Qərib mehmanım!” 

Döndəribsən sən Araza, dərdimi. 
 

1920 
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POZULDU 

 

Fəsli-xəzan gəldi köçhaköç oldu, 

Eyşi-işrət, il növrağı pozuldu. 

Gözəl seyrə çıxmaz, bülbül lal oldu, 

Süsən, sünbül, gül növrağı pozuldu. 

 

Bəzəkli dağların döndü löyünü, 

Nalə çəkər, salar aləmə ünü. 

Vurub sinəm üstə dağı-düyünü, 

Əridi ürəyin yağı, pozuldu. 

 

Qurbanam, yar sevdim, yara yetmədim, 

Cəhd elədim, küllü vara yetmədim, 

Bağban oldum, bağda bara yetmədim, 

Ömrümün bağçası, bağı pozuldu. 
 

 
1905 
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ÇÜRÜDÜ 

 

Ey-vay, düçar oldum nəsli xəbisə, 

Heyif cavan ömrüm, canım çürüdü. 

Bəxtim bada gəldi, iqbalım nəsə, 

Nildə qaldı gövhər-kanım, çürüdü. 

 

Vaxtsız cavanlıqda ağardı xəttim, 

Pəncə-şeş sinində büküldü qəddim. 

Kitablar vəsf edib, nə tərif dedim, 

Zaya getdi, çox dastanım çürüdü. 

 

Bivəfadı xaki mülkü-virana, 

Qalmadı İskəndərə, nə Süleymana. 

Qurban axır köç eylədi məkana, 

Şirin ləhcəm, xoş zəbanım çürüdü. 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 200 

 

 

QOCA KÖNLÜM 

 

Gəldi bahar, dağlar oldu laləzar, 

Sən də yarı yada sal, qoca könlüm. 

Təbim coşa gəlib, nəzm edir aşkar, 

Bir o desin, bir sən - al, qoca könlüm. 

 

Yoxsa qocalıqda ey bəxti qara, 

Düşmüsən işrətdən, gəlmirsən kara?! 

Sən də tüccar olub, yetiş bazara, 

Sat mətahın, qiymət al, qoca könlüm. 

 

Cavanlıqda çatar - mətləbə çatan, 

Yoxdu xiridarın nə alıb, satan. 

Çəkil dur pünhanda, şərm eylə, utan, 

Olubdu saqqalın çal, qoca könlüm. 

 

Qurbanı tanıyıb dərdi-qəm seçdi, 

Möhnət ürəyimi, bağrımı deşdi. 

Dost gəldi sallandı, kənardam keçdi, 

Ağlaya-ağlaya qal, qoca könlüm. 
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QOCALIQ 

 

Gecə-gündüz işim ahu-fəğandı, 

Büküb qamətimi əydi, qocalıq. 

Əmr olmasa neynim, rəyyət verməz əl, 

Billah, ölüm səndən yeydi, qocalıq. 

 

Vaxtsız ürəyimin yağı əridi, 

Cavan idim - heyif ömrüm çürüdü. 

Dost məni görəndə üzün bürüdü, 

Ahım çıxıb ərşə dəydi, qocalıq. 

 

Gül bitər bağçada, həm də solarmış, 

Dost-dostunu necə gözdən salarmış?! 

Xudavəndə yaratmasa nolarmış?! 

Gözəllər, ya olmasaydı qocalıq. 

 

Qurban da qocaldı, xətti çal oldu, 

Söz bəyənilmədi, nitqi lal oldu. 

Artdı oğul, uşaq - iş mahal oldu, 

İki əlif, iki beydi qocalıq. 
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HARAY 

 

Bəndeyi-həqirəm, zari-binəva, 

Xudaya, zəliləm, xəcalət - haray. 

Ölüm haqdan zəlalətdir, əl-aman, 

Qalmayıbdır məndə dəyanət, haray! 

 

Üz tutub istərəm neçə diləklər, 

“Amin!” -  deyin ərşdə cümlə mələklər. 

Yerə, göyə olan sütuni-ləngər, 

Sahib qeyrət-əhli, səxavət, haray. 

 

Şeytan fitnəsindən, qul xətasından, 

Qəza qədərindən, hər bəlasından, 

Məkkarın mərkindən, müddəasından, 

Dilərəm Mövladan şəfahət, haray. 

 

Kərbalam, Mədinəm, ya Məkkəm, Hacım, 

Yetiş imdadıma, elə əlacım. 

Anam eşitməsin, bilməsin bacım, 

Bilsələr elərlər qiyamət-haray. 

 

Küsərəm bəxtimdən, öz kamalımdan, 

Bir kəsim yox, agah ola halımdan. 

Ədalət hakimə mən bu zalımdan, 

Qurbanam, elərəm şikayət, haray! 
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FƏLƏK 

 

Daha bu dərdi mən çəkə bilmirəm, 

Yetişdi hazara, oldu min, fələk! 

Künfəkan günündə yazı yazanda- 

Əlində sınmışmı qələmin, fələk?! 

 

Hər kimsənin ruzi var qədərincə, 

Yalayar torpağı mar, qədərincə, 

Dərdi bir insana ver qədərincə, 

Möhnətimi əfsun eylədin, fələk! 

 

Boyu məlakədi, əsli insandı, 

Bu heç bəşər deyil, nuri-sübhandı. 

Od tutdu ürəyim, alışıb yandı, 

Cismimi ataşa bələdin, fələk! 

 

Gördüm camalını: sirri-ilahi, 

Nurun xəcil edir şəms ilə mahi. 

Müxtəsər, söylədim sözün kütahi, 

Yandırdın Qurbanın sinəsin, fələk! 

 
1902 
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AĞLAMAQ 

 

Bu firqəti-qəmdən qəddim büküldü, 

İşim fəğan oldu, karım ağlamaq. 

Gözüm yaşı sel-sel oldu töküldü, 

Aldı əldən ixtiyarım, ağlamaq. 

 

Gecələr sübhədək yuxu yatmadım, 

Ha çalışdım, bir mətləbə çatmadım, 

Tüccar idim - aldım, dərdim, satmadım, 

Bu qəflət hicrandı, barım ağlamaq. 

 

Gəl təsəlli ver bir, göz yaşımı sil, 

Yardan ayrı bir dəqiqəm yüz min il. 

Qurbanam, adətim oldu müdəssil, 

Artırıbdı azarımı ağlamaq. 

 
1916 
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BİLMƏDİN 

 

Hədər yerə canım üzdüm, əfsanə, 

Nələr çəkdim - ahı-nalə bilmədin. 

Ömrümün gülşəni döndü xəzana, 

Saraldı gül, soldu lalə, bilmədin. 

 

Qaldı ürəyimdə dərdin döyüncü, 

Yazıq canım zəif, zəlil, sürüncü, 

Gah həcv etdin, gah göndərdin söyüncü, 

Ərşə çıxar ahı-nalə, bilmədin. 

 

Eşq oduna mən sinəmi dağladım, 

Hər düşəndə sən yadıma, ağladım. 

Yazdım, göz yaşımnan dəftər bağladım, 

Dastan oldu söz mahala, bilmədin. 

 

Əziyyətdi şövq əhlinə məhəbbət, 

Olmayaydı belə zillət, bu adət. 

Eşidənlər elər töhmət, məzəmmət: 

- Gözəl sevdin, neçün ala bilmədin? 

 

Qurban yazıq heç demədin qulundu, 

Qocalıq var - aqibətdə ölümdü. 

Mən demirəm: yerdən-göyə zülümdü, 

Qırdın sınıq könlüm, ala bilmədin. 
 

1923
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GÖRƏNDƏ 

 

Bir min üç yüz on yeddinci sənədə* 

Yadigar yazdım bir nişanı görəndə. 

Xoş olacaq gələcəyin həyatı, 

Oxusunlar, bu dastanı görəndə. 

 

Xəyalım dəryadı - axa bilmirəm, 

Evimdən kənara çıxa bilmirəm. 

İşıqlı dünyaya baxa bilmirəm- 

Açıb gözüm bəyi, xanı görəndə. 

 

Nə vaxta gedəcək zülüm, bu qədər? 

Olarmı aradan kəsilə kədər? 

Mən ölsəm qəbrimə siz verin xəbər, 

Doğrulanıb dürüst qanı, görəndə. 

 

Ana qızdan bezib, ata oğuldan, 

Nəzərini kəsib bəy olan, quldan. 

Hamı varlı üz döndərib yoxsuldan, 

Elə baxır - it soğanı görəndə. 

 

Bu dərd qaldı ürəyimdə yadigar, 

Çıxmaz xəyalımdan - neçə canım var. 

Yoxsullara zəhər olub samavar, 

Gözüm dolur stəkanı görəndə. 
 

* Şair hicri tarixini nəzərdə tutur. 
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Əqlin, fəhmin, elmin ustadı gözdü, 

Ariflər, bir yaman dərd məni üzdü, 

Bir oğul bir kasa şordan ucuzdu, 

Olan vermir, bu dövranı görəndə. 
 

Ağ pilov yerinə işləyir pencər, 

Olmasa günümüz betərin keçər. 

Əl çəkib canından, evindən köçər- 

Füqaralar zamananı görəndə. 
 

Mürvət elə - insaf sənin, ya xalıq, 

Niyə olur ildən-ilə bahalıq? 

Soyduq, yorğanlarda yoxdur yamaqlıq, 

Alışıb ürəyim yanı, görəndə. 
 

Yetişir imdada süd ilə ayran, 

Varlılar kef çəkir, eləyir dövran. 

Halın-günün necə keçir, olmayan?! 

Ağlar, tifil beynəvanı görəndə. 
 

Qəhrin dəryasında qəhr olub cahan, 

Əl çəkib canından, usanıb insan, 

Müsəlman əlini kəsir müsəlman, 

Qəhr eləyir kərəm-kanı görəndə. 
 

Mürvət səninkidi, kani-kəramət, 

Bu gərdişdir, deyil rozi-qiyamət! 

Qurban istər haqdan düzgün ədalət, 

Sözüm çoxdu; o divanı görəndə. 

1897 
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GƏLDİ-GETDİ 

 

Ey kəmali kamil olan ariflər, 

Dünyaya nə qədər var  gəldi-getdi? 

Göydən yağdı, yerdən bitdi sərasər, 

Əridi, sel oldu, qar gəldi-getdi. 

 

Xəzan yetdi gülə, bülbüllər ağlar, 

Pozuldu bostanlar, üzüldü tağlar, 

Bağbanlar əl çəkdi, boş qaldı bağlar, 

Töküldü meyvələr - bar gəldi-getdi. 

 

Bir dava başlandı, düşdü qoyxa-qal, 

Şahlar arasında oldu çalha-çal. 

Qarışdı bir-birə, haramnan halal, 

Halal itdi, həm murdar gəldi-getdi. 

 

Varlılar əlindən çox gileyliyəm, 

Zülmü-şəbahətdi aldığı sələm. 

Doldu dəftər-kitab, yazmadı qələm, 

Axır oldu zəhrimar, gəldi-getdi. 

 

Rəhmidən, mürvətdən çıxıbdı insan, 

Kasıbın əlini kəsdirir bəy, xan. 

İmdada yetişə bir adil divan, 

İtdi namus, qeyrət, ar gəldi-getdi. 
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Seyid, qazı, molla oldu zinakar, 

Rəsul nifrin deyib, qəhr etdi qəhhar. 

Qurbanam, əlindən şikayətim var, 

Keçən günüm ahu-zar, gəldi-getdi. 

 
1917 
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ÇƏKƏR 

Dörd fəslin içində dolanar insan, 

Qərari-qüdrəti nəzərə çəkər. 

Fironu qəhr edən bəhri-ümmanə, 

Gah təzələnər, gah həzarə çəkər. 

 

Dəymə füqaraya, nə beynəvaya, 

Kimsə qarışmasın sirri-xudaya. 

Birdən möhtac edər şahı gədaya, 

Satmağa bir gündə bazara çəkər. 

 

Gül olma dövlətə, nə simu-zərə, 

Aldanma imarət mülkə, gəzərə. 

Hökmündədi pozmaq, düzmək nəzərə, 

Dəqiqə uzaqdı, söz ara çəkər. 

 

Sözlərim yadigar, saxla əmanət, 

Qonuma-qonşuya etmə xəyanət. 

Çatanda ixtiyar eylə ədalət, 

Nəfs aldadar səni, azara çəkər. 

 

Bu dünyada yoxsul, varlı, ya kasıb, 

Şükr eləsin öz qəlbinə münasib. 

Sidr-kafir, kəfən - o da ya nəsib, 

Qurban, kimlər nəşin məzara çəkər. 
 

1918 
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ƏKİNÇİ 

 

Sən mənim öz canım, öz ciyərimsən, 

Ağrımasın mərd qolların, əkinçi! 

Ürəyimdə olan halal qanımsan, 

Çoxdu elə xeyri-karın, əkinçi! 

 

Hanı, kimdən olur kömək-harayın?! 

Sənin ellər üçün var haqqı-sayın. 

Çox zəhmət çəkirsən, az olur payın, 

Özgələrə çatır varın, əkinçi! 

 

Bülbülsən qışda sən, dayan, gözlə yaz, 

Qəlbində arzu var, gözündə muraz. 

Susasan bir qaşıq su verən olmaz- 

Quruyanda dodaqların, əkinçi! 

 

Nazı-nemət olur sənin üzünə, 

Sən gedirsən həqiqətin düzünə. 

Gəl Qurbanın ümid bağla sözünə, 

Açar öz bağında barın, əkinçi! 
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XƏBƏR AL 

 

İstəsən ki, dərddən olasan agah, 

Ürəyimdən, can-ciyərdən xəbər al. 

Məcnun “Leyli!” -  deyib gəzən çöllərdə, 

Nələr çəkib, o yerlərdən xəbər al. 

 

Bu yaradan xəstə ağlar, bil yəqin, 

Sayı çox sinəmə çəkilən dağın. 

Badi-xəzan tökər ağac yarpağın, 

Səbəb nədir, o xətərdən xəbər al. 

 

Xəcalət mərizəm: nar! -  deyə bilməm, 

Dolaşır zəbanım:  yar! -  deyə bilməm. 

Dərdim bu canımda: var!- deyə bilməm, 

Təbiblərdən, həkimlərdən xəbər al. 

 

Nə gözəl yaranıb - qamətin bütün, 

Şəms ilə qəmərə yetər nisbətin. 

Bilmək istəyirsən balın ləzzətin, 

Dodaqlardan, o ləblərdən xəbər al. 

 

Yaz günündə qar əriyir, sel olur, 

Səndən ayrı bir gün mənə il olur. 

Qurban da oduna yanıb kül olur, 

Alovlardan, yanan pərdən xəbər al. 
 

1909  
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BİZƏ 

 

Bir bağça salmışam yüz zəhmətinən, 

Yetirə bağçalar bağ, bostan bizə. 

Çəkər imtahana fani dünyanı, 

Keçdi hər növbahar zimistan bizə. 

 

Dost dostu görəndə qaçır, bürünür, 

Mərd igid ayağa düşüb sürünür, 

Əyyam bəd dolanır, zəmanə dönür, 

Qalmır bir nişana namusdan bizə. 

 

Mərizəm, möhnətdən olmuşam nasaz, 

Yoxdu dərd anlayıb, danışan bir az, 

Mən deyim, katib ol: sən dəftərə yaz, 

Yaraşır nə tərif, nə dastan bizə. 

 

Qurbanam, can desəm, olmaz can deyən, 

Nə dərd anlayan var, nə dərman deyən, 

Nə aşkar danışan, nə pünhan deyən, 

Haray yox qonşudan, nə dostdan bizə. 
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DOLANSIN 

 

Var cana təsəlli gözün yaşından, 

Pərvanələr yansın, nara dolansın. 

Gəlsin bir həqiqət, ədalət divan, 

Yol açılsın sənətkara, dolansın. 

 

Yükümüz möhnətdir - dağlardan ağır, 

Ayaq altda qalıb füqara-fağır. 

Haqdan, ədalətdən bir kömək çağır, 

Məzlum ellər tapsın çara, dolansın. 

 

Əyyam bəd gətirib - dolanmaq çətin, 

Yetən ola fəryadına millətin. 

Yaradan tökməsin xalqın hörmətin, 

Çatsın böyük ixtiyara, dolansın. 

 

Enər-qalxar, nərdivandı sənətkar, 

Acizə, qullara verər ixtiyar. 

Bir gün də açılar bağlı qapılar, 

Mərd sığınsın düz ilqara, dolansın. 

 

Qurban dərd əlindən olub sərsəri, 

Ürəyimi sıxır vaxtın xətəri. 

Zəmanə üzünü döndərsin bəri, 

Ayaqsızlar bu butara dolansın. 
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DÖNDƏRİB 

Bilmirəm nədəndi, arif olanlar, 

Niyə üzün bu zamana, döndərib? 

Düzəlmir nizama, gəlmir mizana, 

Yükünü əyibdi, yana döndərib. 

 

Sözüm düzdür, söyləmərəm lafını, 

Görün bu fələyin siz insafını. 

Elm dəryasını, dürr sərrafını, 

Dəyirmanda pərişana döndərib. 

 

Günümüz qaranlıq - dönüb zülmətə, 

 Bu qurğu-busata, qalmışıq mata. 

Üzünü oğuldan döndərib ata, 

Qızından meylini ana döndərib. 

 

Görün nə zülm edir bəndə-bəndəyə, 

Keşişə, mollaya, bax əfəndiyə. 

“Sənin, mənim!”-  demir, atır çəntiyə, 

Mayasını haram qana döndərib. 

 

Qurbanam, yer yoxdur danışam geniş, 

Səndədi hər bir iş, ey çərxi-gərdiş. 

Özün yaxşı axtar, elə bir təftiş, 

Şux tərlanı sağsağana döndərib. 
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KƏSİLDİ 

 

Qasid gəldi, yaxşı məlhəm bağladı, 

Bədənim sərasər yara kəsildi. 

Düyün qoydu, üstən çarpaz bağladı, 

Yandı cismim, bütün qara kəsildi. 

 

Bu çərxi-gərdişə baxdım həmişə, 

Toxundu könlümə - qırıldı şüşə. 

Şan-şan oldu bağrım, çəkildi şişə, 

Tikə-tikə, para-para kəsildi. 

 

Gahdan əl tuturdu, gah möhtac idi, 

Taleh tərsə döndü, bəxt qıyqacıdı. 

Dünyanın ləzzəti, axır acıdı, 

Döndü necə zəhrimara, kəsildi. 

 

Qurban, uçub könlün olarmı abad? 

Gülməz üzüm, olmaz nə xəyalım şad. 

Can deyən dostlarım hamı olub yad, 

Getdi hörmət, ay füqara kəsildi. 
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DE, NƏ BUYURDUN? 

 

Qasidim, ərzimi eylədin halı, 

Ey ruhi-rəvanım, de, nə buyurdun? 

O vəhdi-beyzalım, Yusif camallı, 

Candan əziz canım, de, nə buyurdun? 

 

Əncam sitarəli, hilali-qəmər, 

Eşqindən ürəyim titrəyib əsər. 

Nadir şah hökmlü, səddi-İskəndər, 

Xosrovu xaqanım de, nə buyurdun? 

 

Bir dəqiqəm yüz min il əvəzində, 

Ağlaram, göz yaşım sil, əvəzində. 

Qurbanam, bir qara qul əvəzində, 

Şahım, Süleymanım, de, nə buyurdun? 
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KASIBLARIN 

 

Ey dövran, bir ucalt yoxsul olanı, 

Bir bax əhvalına, dön kasıbların. 

Cibi pulsuz olan çətin dolanır, 

Tökülüb əynindən don, kasıbların. 

 

Yığılıb zalımlar əlbir olublar, 

Oğrular mahala talan salıblar, 

Füqaranı turac kimi yolublar, 

Soyurlar belindən gön, kasıbların. 

 

Ey kani-kəramət, ey haqqın əli, 

Çətin iş əncamı səndədir, bəli. 

İnsanı qəm, möhnət eyləyib dəli, 

Yetiş harayına sən kasıbların. 

 

Qurban xəcalətdir əhli-əyaldan, 

Küsmərəm talehdən, bəxti-iqbaldan. 

Çıxarmı görəsən dərdi-məlaldan, 

Olarmı işıqlı gün kasıbların? 
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YARAŞMAZ 

Yaxşı olar qaymağınan, yağınan, 

Nə duz qatmaq, nə şor, bala - yaraşmaz. 

Məhəbbət, aşnalıq, mehribançılıq, 

Nə qoyxaya, nə də qala yaraşmaz. 

 

Doğrudur, qocadan cavan yaxşı olur, 

Həm əhli-dil, həmi qanan yaxşı olur, 

Bir dərd qanan, ilqar-iman yaxşı olur, 

Gündə düşmək yüz xəyala yaraşmaz. 

 

Nəzər yetir sən bu çərxi-gərdişə, 

Açılar baharda nərgiz, bənövşə. 

Arifsənsə nəzər yetir hər işə, 

Zimistana nə gül, lala yaraşmaz. 

 

Nərdivandı - gahdan enər, ucalar, 

Yük bağlardı bəzirganlər, xocalar. 

Cavanlanmaz xilqət - hamı qocalar, 

Həmişə bərqərar qala, yaraşmaz. 

 

Müşkülü möhnətdən, həm ahı-zardan, 

Canım xəstələnib dərdi-azardan, 

Qurban qan ağlayır bu intizardan, 

Lətif bədən əhli-hala yaraşmaz. 
 

1925 
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AĞLARAM 

 

Mən yazıq binəva, didəsi pirxun, 

Düşəndə sevdiyim yada, ağlaram. 

Yoxdu bir ədalət, bəd oldu qanun, 

Şad olmadım bu dünyada, ağlaram. 

 

Yar məni görəndə dedi hərcayı, 

Ağladım, ah çəkdim, eylədim vayı, 

Uçub tərac oldu ömrüm sarayı, 

Saldım öz canımı oda, ağlaram. 
 

Gülüb şad olmadım, çox məlul oldum, 

Gah şivən başladım, gah bülbül oldum. 

Bir ilqarsız bivəfaya qul oldum, 

Ömrü verdim getdi bada, ağlaram. 

 

Söyləsəm, bu dərdə nə inanarlar, 

Ay üzlü gözəllər, o mahtabanlar. 

Əlimdən qaçıbdı tülək tərlanlar, 

Uçub gedir nə havada, ağlaram. 

 

Şərh edib dərdimi dəftərə yazdım, 

Oldum qəm dəlisi, divanə gəzdim. 

Kərəm, Məcnun kimi canımı üzdüm, 

Yar məni salmadı yada, ağlaram. 
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Eyşi-işrət haram oldu yar, mənə, 

Şərbətim olub bir zəhrimar mənə. 

Qurban deyir: gəlir namus, ar mənə. 

Hanı Səlvi mələkzadə, ağlaram. 
 

1920 
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YAXŞIDI 

 

Qanana can qurban etmək layıqdır, 

Arifə söyləmək: bəli, yaxşıdı. 

Bu dünyada dad yarımçıq əlindən, 

Dərdindən kim olsa halı, yaxşıdı. 

 

Barsız bağçalardan, kölgəsiz güldən, 

Biqeyrət oğuldan, qiymətsiz puldan, 

Kərəmsiz ağadan, vəfasız quldan, 

Bivec kamallıdan dəli yaxşıdı. 

 

Sardan tərlan olmaz, namərddən aslan, 

Mənasız kəlmədən mətləbsiz dastan. 

Qəsəmxor mömindən, ilqarsız dostdan, 

Faydasız diridən ölü yaxşıdı. 

 

Həsir baha getməz atlas, qumaşdan, 

Qızıl yaqut olmaz cövhərsiz daşdan. 

Mərifətsiz, bir də şüursuz başdan, 

Zibilliyin yanğın külü yaxşıdı. 

 

Qurban, sat sərrafa - neçədi bir san, 

Çox var dəngə dəyməz - etməsən ehsan. 

Ədalətsiz divan, insafsız insan, 

Hər kəs bu mətləbi bili, yaxşıdı. 
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GÖZLƏDİM 

Şiddəti-fəlakət, dərdi-vərəmnən, 

Yetişmədim bir dərmana, gözlədim. 

Baxa gözüm, könlüm ala təsəlli, 

Nə gəlmədi bacı, ana, gözlədim. 

 

Ayeyi-Quranda oxunur sübut, 

Qoyulub bir qərar aləmə lahut. 

Axır küllü-nəfsi, zai-qətil-murt, 

Cümlə xilqət durub sana, gözlədim. 

 

Növbə gələr - əcəl canım içməyə, 

Qədərlənib bu fənadan keçməyə. 

Çəkdim intizarın bir görüşməyə, 

Titrər ürək, bil ki, fəna gözlədim. 

 

Coşdum sellər kimi, ada salmadın, 

Bu qürbət yollara cada salmadın, 

Unudub heç bizi yada salmadın, 

Gəlmədiniz bu məkana, gözlədim. 

 

Qan deyib, qan durub, qan deyənlərin, 

Boş oldu anbarı - şan deyənlərin, 

Yad oldu mehriban: can deyənlərin, 

Görünmədi, o nişana gözlədim. 
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Qurbanı dost bilib, üzə gülənlər, 

Özü arif olub, mətləb bilənlər, 

Şirin söhbət qurub dəmə gələnlər, 

Döndü meyli qeyri yana, gözlədim. 
 

1903



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 225 

 

MƏN 

  

Füqarə mən, biçarə mən, yazıq mən, 

Bimürvət sən, sitəmkar sən, zalım sən. 

Nə müddətdi didarına həsrətəm, 

Səbəb nədi, soruşmadın halım sən? 

 

Qəddi-dala çin-çin tökülüb kəmənd, 

Könlümü elədin o zülfünə bənd. 

Dilin baldı, dodaq qaymaq, məmən qənd, 

Nə şirinsən, a qadanı alım, sən. 

 

İzzəti-şövkətim, həm abidarım, 

Yaquti-gövhərim, dürrü-mirvarım, 

Könlüm istəklisi, nuri-didarım, 

İqbalım, dövlətim, həm calalım - sən. 

 

Həkimi-cərrahım, təbib-loğmanım, 

Bilinməz dərdimə sənsən dərmanım. 

Gözümün nurusan - cismidə canım, 

Fikrim, zikrim, sözüm, həm xəyalım - sən. 

 

Yandırıb odlara, alışdır məni, 

Gərdənə dolandır, sarışdır məni, 

Nə olar, bir dindir, danışdır məni, 

Qurban quldu, qoy yanında qalım mən. 
 

1895   
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MÜŞTƏRİ 

 

Baxdın tərəqqisi, bir xoş zamana, 

Qarşı gələr xiridara müştəri. 

Xoş səfa gətirdin - Yusifin sanı, 

Görcək oldum o didara müştəri. 

 

Yaranmışda sən tək gözəl, can hanı?! 

Camalını görən candan ovsanı. 

Gördüm ağ sinədə bülul büstanı, 

Xəstə könlüm oldu nara, müştəri! 

 

Qurban nə müddətdi dolanır xəstə, 

Bir busə ver, əvəzində can istə. 

Məriz könlüm düşüb, olubdu bəstə, 

Gərdənində o tağlara, müştəri! 
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ÇAĞIDI 

  

Gülün vaxtı keçib, fəsli-xəzandı, 

Almanın, heyvanın, narın çağıdı. 

Şəhdi-əsal, müsəffadı şərbəti, 

Əmməyə ləbinin narın çağıdı. 

 

Şamama düzülüb bəzənib bağlar, 

Baş əyib budaqlar, saralıb tağlar: 

Turunc, yemiş, qovun, var solu-sağlar, 

Yetişib meyvələr, barın çağıdı. 

 

Meylim Məcnun olub, yara həsrətəm, 

Xəstəyəm, ölürəm - qara həsrətəm. 

Nə müddətdi, bu didara həsrətəm, 

Sən öləsən, düz ilqarın çağıdı. 

 

Xışmın qəm dəryası, baxışın yazdı, 

Qəhrin yay dolusu, lütfün ayazdı. 

Qəzəbin zimistan, kərəmin azdı, 

Sinən üstə növbaharın çağıdı. 

 

Görünür mərizə, sədrində dərman, 

Sənsən bu bağları bəsləyən bağban. 

Bir cüt nar lütf eylə, xəstədi Qurban, 

Səndə olan ixtiyarın çağıdı. 
 

1898 
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TƏRLANIN 

 

Təbib, nitqi-dilə, haqdan bir zəban, 

Bax, bu şirin ləhcəsinə tərlanın. 

Kəklik, qiyqac ötüb, sona yan keçib, 

Gəlib ovu, həvəsinə tərlanın. 

 

Murğu oldum, xəstə mətləbə sail, 

Afitab hüsnünün bərqinə mail. 

Açıl şəhla kimi, naqafil ayıl, 

Həsrət qaldım qız səsinə tərlanın. 

 

Qurban yaralanmış ahu-səngərbah, 

Qəmzəndən qorxuram - haqq özü agah. 

Gecə-gündüz işim olub fəryad, ah, 

Qoy kəs başım sinəsinə tərlanın. 

 
1902 
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GETDİ 

 

Sevdiyim canıma saldı ataşı, 

Eylədi dərdimi ziyada, getdi. 

Gözəl Sədət, sənsən onun yoldaşı, 

At minmişdi, yoxsa piyada getdi?! 

 

Mənim işim, peşəm möhnətdi, vaydı, 

Firqətin xəncəri sinəmi oydu, 

Axırda gör məni nə günə qoydu, 

Məni ağlar qoyub dünyada, getdi. 

 

Dağılıb, Qurbanın qalmayıb huşu, 

Qan ağlar, didəmin tökülər yaşı, 

Uçub, pərvaz edib könlümün quşu, 

Qalxıb ərş üzünə, havada getdi. 
 

 1902 
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MÜSƏLMAN 

 

Zimistan dolanır, gec gəlir sabah, 

Əyyam getməz belə mürtəd, müsəlman! 

Bundan sonra gələn, eşidən-bilən, 

Edər sizə təhniz, töhmət, müsəlman! 

 

Qoşunlar cəmləyib namlar aldınız, 

Qoç iyidlər! İntiqamlar aldınız, 

Arzuya yetişib, kamlar aldınız, 

Ələ düşdü yaxşı fürsət, müsəlman! 

 

Bir-birinin qənimində durdular, 

Fürsət çağı ələ düşüb, gördülər, 

Qanlar töküb, nər iyidlər qırdılar, 

Bu binamus, bu biqeyrət, müsəlman! 

 

Hansını söyləyim mən bu qisasın?! 

Müxtəsərin deyim sözün xilasın!  

Əlsiz zənənlərin soyub libasın, 

Kəsdi barmaqların, namərd, müsəlman! 

 

Çalan-çapan, oğru dolandı gümrah, 

Füqaralar deyir: - Allaha pənah! 

İstərəm xudadan bir ədalət şah, 

Qurban eylər, hər şikayət, müsəlman! 
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OLDUQ 

 

Eldən çıxan düşər min bir bəlaya, 

Bəyənmədik, biz ayrımdan say olduq. 

Teymurxan bəylərin mərhəmətindən- 

Axırda qırxıldıq, yaxşı day olduq. 

 

Deyim: əhvalımız olubdu belə, 

Bir ədalət divan düşmədi ələ. 

Varın bəhrəsindən savayı hələ 

Verməyinən biz Hatəmə tay olduq. 

 

Başımıza gəldi - bu da bir işdi, 

Qamçı dəydi, zəxmi sinəmdən keçdi. 

Sağ olsun yaxşılar, dada yetişdi, 

Müsəlman bəyindən belə bay olduq. 

 

Qurban bu möhnətin yaza, nə qaldı?! 

Canım bu möhnətə dözə, nə qaldı?! 

Qış gəlib qurtarmır, yaza nə qaldı?! 

Köçdən azan qarılara tay olduq. 
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OLMUŞAM 

 

Ağdabana getdin, yıxdın evimi, 

Doymuşam canımdan, bezar olmuşam. 

Gündüz axşamadək yol gözləməkdən 

Yel bağlayıb möhkəm azar olmuşam. 

 

Mənə çoxu dedi: - Yolu gözdəmə, 

Bu qışın günündə sən ayazdama. 

Hərdən bir naharım yeddi gözdəmə, 

Ölməyib bu dərdə dözər olmuşam. 

 

Qurtardı burnotum, həm cəfərdarım, 

Həsrətindən soldu gül dodaqlarım. 

Ana deyib ağlar oğul-qızlarım, 

Dedim: - Ağlaşmayın, nəzər olmuşam. 

 

Dedim: - Allah, əcəlsə də, ver aman, 

Heyifəm, dünyadan aparma cavan. 

Kəsdirmişəm Ceyran öküzü qurban, 

Yeni ayaq tutub gəzər olmuşam. 

 

Dörd gəbə toxuyub bu il Şəhrəban, 

Bir batman yunum var on ildən qalan. 

Get, sənə söyləsin, o şair Qurban, 

Deyirdi vəsfini yazar olmuşam. 
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DURMUŞAM 

 

Sualda, cavabda mail olmaram, 

Xof etmərəm, bu meydanda durmuşam. 

Birə min əvəzə qail olmaram, 

Bu ilqarda, bu peymanda durmuşam. 

 

Təbim coşub növbaharda sel kimi, 

Təlatüm eyləyir dərya-Nil kimi. 

Höcətdə zəhərəm həlahil kimi, 

Dost üçün əsələm - şanda durmuşam. 

 

Məhşətəm - libasın yan-boy tutaram, 

Bir don biçib minnətindən qurtaram. 

Təzə şair, sənə bir toy tutaram, 

Neçə belə imtahanda durmuşam. 

 

Namərddən keçmərəm, nanı unutmam, 

Mətləb bilib, dərd qananı unutmam, 

Var yadımda - bu ziyanı unutmam, 

Tiği-tizəm, sərt kamanda durmuşam. 

 
Dəymədim mən sizə - dostdan keçmədim, 

Qohumdan utanıb, üzdən keçmədim. 

Şərm etdim: yaxşıdan, pisdən keçmədim, 

Məəttələm, bu dastanda durmuşam. 
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Arif var, məclisdə mətləb qanan var, 

Əzəl var, axır var, dürrü-zəban var, 

Xuda var, Rəsul var, kitab-“Quran” var, 

Qurbanam, cüməli canda durmuşam.   
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DEYƏR 

 

Sözü bir-birinə tuş gəlməyənlər, 

“Ustadam, şeiri-dastanam!” – deyər. 

Ala qarğa dövr eləsə havada 

Şikarda muş ovlar: ”Tərlanam!- deyər. 

 

Namus, qeyrət mərd iyidə qəm vurar, 

Həmi ölər, həm öldürər, həm vurar. 

Müxənnəslər yalan deyər, dəm vurar, 

Zənən məclisində: ”Mərdanam!”-  deyər. 

 

Xəcalət çəkmiyən, nə utanmıyan, 

Fikri-xəyal, dərd oduna yanmıyan, 

İşarədən, sözdən mətləb qanmıyan, 

Sərraf bazarında: “Qananam!” - deyər. 

 

Bay olmasın hiyləgərlə yalançı, 

Quldur-qoçu, zülm eyləyən talançı. 

Aralıqda fitnə - işə, plançı, 

O nahaq: ”Aliməm, insanam!”-  deyər. 

 

Mərifətsiz, anlamayan ulaqca, 

Barı yoxdu: nə bostandı, nə bağça. 

Əsası yox, axan sızqa bulaqca, 

“Coşqun seləm, dərya-ümmanam!”-  deyər. 
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Ustaddan elm öyrən, yüzdə bir danış, 

Artıq-əskik demə, düzdə bir danış, 

Kəlmə ver, kəlmə al, sözdə bir danış, 

Qurban:”Yaxşı mərdə qurbanam!”-  deyər. 
 

1925 
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DAVASI VAR 

 

Könül, nə yatıbsan qəflətdə, oyan, 

Tutaşıbdı iki fil - davası var. 

İki dərya coşub, qan köpük axır, 

Qovuşub bir-birinə, sel davası var. 

 

Murğu ruhum yenə eyləyir dövran, 

Təbim qəhrəmandı - əqli qaytaran. 

Ya gövhər gərdandı, ya Mazandaran, 

Devlə Urusdamın Zal davası var. 

 

Dilim zikr eyləyir, deyir: ”Ya Əli!” 

Təbim: ”Yar!”- söyləyir hey dəli-dəli. 

Eşqin ki, sevdası başıma gəli, 

Necə ki, zənburun bal davası var. 

 

Əqlim deyir: ”Fayda yoxdu dilbərdən”, 

Səmaya üz tutub enmir göylərdən. 

Təbim deyir: ”Ölsəm dönmərəm yardan”, 

Bülbül ilə gülün bil, davası var. 

 

Qurban deyir: ”Nə mürəkkəb mənadı”, 

Tey, sad, kaf sözü ilə zikr olur adı. 

Köçha-köç təbilin çalan dünyadı, 

Nahaqdan arada dil davası var. 
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OLMASIN 

Sirdaş olub: ”Dostam!”- deyən insanın 

Zərrəcə qəlbində kədər olmasın. 

Pozulmaz ilqarı pak olan qanın, 

Adam gərək gəldi-gedər olmasın. 

 

Çoxdu xəzinəsi, pulu dünyanın, 

Var uzaq mənzili, yolu dünyanın, 

Kimə qaldı dövlət-malı dünyanın?! 

Qabil sənətkar ol, hədər olmasın. 

 

Cahan mülkü Süleymana qaldımı? 

Padişaha, ya sultana qaldımı? 

Cahi-cəlal bir insana qaldımı? 

Nadandı bu işdən xəbər olmasın. 

  

Qabaqcıl adama Ana deyərlər, 

Xeyirsiz olana fəna deyərlər, 

Arif-alim dərd qanana deyərlər, 

Qəlbində el üçün xətər olmasın. 

 

Yaxşılıq gəlibdi bacaranlara, 

Qurbanam, mərdana - dedim aşkara, 

Sərgandan səhrada  gəzər avara, 

Əgər bir oğulda hünər olmasın. 
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XƏBƏR VER 

 
Bizim elə yolun düşər, durnalar, 

Leyli görsən - gəl, Məcnuna xəbər ver. 

Soruşsalar məni ellər, obalar 

Bu intizar cigər-xuna xəbər ver. 

 

Axar güneylərdən bahar selləri, 

İndi çəmən dərir dostun əlləri. 

Alagöz Səlbinin şahmar telləri 

Bəlkə gəlib bir əfsuna, xəbər ver. 

 

Rahi-həqiqətdən dilərsən savab, 

Sən savab əhlisən, bilərsən savab, 

Tikərsən Kəbəni, elərsən savab, 

Nə söz olsa bu Qurbana xəbər ver. 
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DƏRDİMİ 

 

Mənim canım ana, ciyərim ana, 

Mən əvəzdən söylə yara, dərdimi. 

Məni eşq oduna salıb məhəbbət, 

İnanmasan, axtar-ara, dərdimi. 

 

Sən mənim Qibləmsən - mərdi-mərdana, 

Balanı çox sevər ürəkdən ana. 

Leyli Məcnunuyam, mənəm pərvana, 

Səndən qeyri deyim kimə dərdimi? 

 

Fərhad “Şirin!”-  deyə dəlirdi dağı, 

Çatmadı ömrünün axır-son çağı. 

Qurbanı öldürür onun fərağı, 

Kim yetirsin o dildara dərdimi?!  
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HANI? 

 

Həkim, səndən mənə varmı bir çara? 

Tapılmır dərdimə dərmanım, hanı?! 

Təbib qarşı gəlsə sağalar yara, 

O kamil cərrahım, loğmanım hanı? 

 

Mənəmsə qul-kəmtər, sənsən bir Ağa, 

Qulluğunda qul saxlamaz hər ağa. 

Səxavətli, mərhəmətli, nər ağa- 

Xoş danışan şirin zəbanım hanı? 

 

Qurbanam, taledən çatsın baratım, 

Kəskin iqbalıma var etiqadım. 

Qılıncım, qüvvətim, köhlən Qıratım: 

Süvaram mərdana, meydanım hanı? 
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DAĞLAR 

 

Miskin babam verib şöhrət payını, 

Mən də yazdım neçə nəzirə, dağlar! 

Kimsə bilməz, haqqın sirri-sayını, 

Yer-göyə toxunmaz, göy-yerə, dağlar! 

 

Nə təşbeh söyləsən  sizə bənzərdi, 

Torpağın qızıldı, daşların zərdi, 

Şimşək parıltısı nurdu, məşəldi, 

Bənzərsiz möcüzə, hər yerə, dağlar! 

 

Xaki-sirab olur xalis abından, 

Kainat qurtarır od əzabından. 

Üç yüz altmış günün il hesabından 

Düşməyib dolaşıq, kəsirə dağlar. 

 

Başın ağ buluddu, zirvələr qardı, 

Ayağın aranda bağçadı, bardı. 

Ağılsız bəşərə gen dünya dardı, 

Ağıllı sığışar hər yerə, dağlar. 

 

Cəm canlı canlanır külli varından, 

Kimsə çıxa bilməz ixtiyarından. 

Şehli çəmənindən, dümağ qarından 

Yoxdu  qeyri-gözəl mənzərə, dağlar! 
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Haqqın qüdrətini anlamır nadan, 

Olmasın naşükür,Allah yaradan. 

Qoy versin Qurbana elə sağlam can, 

Getməsin ocağa, nə pirə, dağlar! 
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GÖZLƏR 

 

Ey mənim bəxtimin günəşi, ayı, 

Amandı, amandı, bax bəri, gözlər! 

Sənsiz qaranlıqdı göy işıqları, 

Bəyaz gecələrin ülkəri, gözlər! 

 

Xəyalımda nə qalıbdı, nə deyim, 

Camalını gül-çiçəklə bəzəyim. 

Səni ürəyimdə qonaq eləyim, 

Düşünmə ayrı cür təhəri, gözlər! 

 

Sürmə çəksən qaşa-gözə yaraşır, 

Dodaqların şirin sözə yaraşır, 

Deyib-gülmək gəlin-qıza yaraşır, 

Olmusan dillərin əzbəri gözlər! 

  

Yaz nəfəsi çəmən-çölə dəyməsə, 

Bülbülün nəfəsi gülə dəyməsə, 

Üzün-üzə, əlin-ələ dəyməsə, 

Bərbad olar könlüm  səhəri, gözlər! 

 

Qurban, demə yanar bir ocaq yalqız, 

Bülbülsüz ağlayar bağça-bağ, yalqız. 

Bir sən ol, bir də mən, bir otaq - yalqız, 

Əmr edib deyəsən: gəl bəri, gözlər! 
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GÖZLƏ MƏNİ 

 

Bu naməmdə fikrim qətidir-qəti, 

Qəlbimdə gizlənən yar, gözlə məni! 

Taleyin hökmü var, bəxtin qisməti, 

Qonmasın gül üzə xar, gözlə məni! 

 

Uşaqlıq dövrümüz keçdi utancaq, 

Gərəksiz bir xəta etmədik, ancaq. 

İndi qismətimiz olub ağlamaq, 

Qiymətlidi namus, ar, gözlə məni! 

 

Gözəllik cəm olub hüsnündə sənin, 

Lalədi, nərgizdi, güldü bədənin. 

Yəqin yox xəbərin, bəxtəvər sənin 

Sinən üstə bitib nar, gözlə məni! 

 

Süzülübdü şəkər, bal dodağında, 

Qızılgül asılıb, gül yanağında. 

Yoxdu zərrə nöqsan əl-ayağında,  

Yağıb sinən üstə qar, gözlə məni! 

 

Qurban arzu edib həddə çatmadı, 

Guşinə göylərdən sədə çatmadı, 

Gözlədi, gözlədi - vədə çatmadı, 

Eyləmə dünyanı dar, gözlə məni! 
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GÖZLƏR, GÖZLƏR 

 

Minnətdaram məktubuna, əzizim, 

Bağban bağçasından bar gözlər, gözlər. 

Gözüm intizarda qalıb, tökər qan, 

Hələ yağış nədi, qar gözlər, gözlər. 

 

Bəslənən bağçada  bar səninkidi, 

Namus səninkidi, ar səninkidi, 

Sinəndə bəslənən nar səninkidi, 

Olmasa gözlərim kor, gözlər, gözlər. 

 

Danışmağa qəhət idi sözümüz, 

Bir-birindən utanırdı üzümüz, 

Həsrət-həsrət axtarırdı gözümüz, 

Hər kəs namus, qeyrət, ar gözlər, gözlər. 

 

Bağçam çiçəkləyib, barsız ağlayır, 

Alışıb bədənim qarsız ağlayır. 

Yardan ayrı könül  arsız ağlayır, 

Eşitmir saz, kaman, tar  gözlər-gözlər. 

 

Sevdiyimin sinəsində o nişan, 

Üzünü görməyən olur peşiman, 

Qurbanı  özünə eylədin qurban, 

Döyünən ürəyim yar gözlər, gözlər. 
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ƏMİRASLAN 

 

İşlərim dolaşıb xeyli zamandır, 

Düz sözə deyən yox: “Bəli!” – Əmiraslan! 

İndi rəhbərimiz qoca şeytandı, 

Tanımır zibili, zəri Əmiraslan! 

 

Açılmır kələfim, dolaşıb yaman, 

Biz azıq, zəlilik, güclüdü düşmən. 

Düşüb alovlara, yanır Ağdaban, 

Kəsilib hər yandan yolu, Əmiraslan! 

 

Zülümkar zamana lüt urusları- 

Eyləyib qudurmuş it, urusları. 

Haqq nədi qanmayan, “net”urusları, 

Eyləyib qansoran zəli, Əmiraslan! 

 

Əzəldən varlıya bəli deyiblər, 

Kasıb olub, çox gülməli, deyiblər! 

İgid Koroğluya “dəli” deyiblər, 

Namuslu, qeyrətli, dəli Əmiraslan! 

 

Məhəmməd atlansın Qaraçanlıdan, 

Keştəyin düzünü sulasın al-qan, 

Düşmənə əlinlə özün et divan, 

Allah. ya Məhəmməd, Əli, Əmiraslan! 
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GÖZƏL 

Başına dolanım, dön bəri sarı,  

Qamətin də gözəl, yolun da gözəl. 

Bu həsrət könlümdəm sil qəm-qubarı, 

Söhbətin də gözəl, dilin də gözəl. 

 

Şairlərin dedikləri yalandı, 

Mələk qiyafədə əfi ilandı. 

Bir fikirləş: dünya kimə qalandı?! 

Ayın da gözəldi, ilin də gözəl. 

 

Ağzımı açanda söz eyləyirsən, 

Yalannan küsürsən, naz eyləyirsən. 

Bir dəfə səf eylə, düz eyləyirsən 

Əməlin də gözəl, felin də gözəl. 

 

Yüz həsrət aralı - baxır kənardan, 

Can yanır, bulaqlar axır kənardan. 

El görüb, kim-kimi yıxır kənardan, 

Taleyim şüşədir əlində, gözəl! 

 

Qurbanın üstündən bir qara çəkmə, 

Özünü bu qədər kənara çəkmə, 

Çək sinən üstünə, məzara çəkmə, 

Mehribanlıq gəlsin dilinə, gözəl. 
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YAŞADIM 

Sadiqlikdi, səxavətdi sənətim, 

Gur məclisdə, ağır eldə yaşadım. 

Halal nemət oldu şirin qismətim, 

Düz ilqarda, doğru yolda yaşadım. 

 

Araz çayı qanlı göz yaşım oldu, 

İnsanlıq aləmi qardaşım oldu, 

Nə gileyim, nə də savaşım oldu, 

Dürr kəlmədə, şirin dildə yaşadım. 

 

Ayrı yaşamazdıq nə mən, nə də sən. 

Əllərin kəsilsin, ay ara kəsən. 

Füzuli naləli vətənim vətən, 

Sarayda yaşadım, çöldə yaşadım. 

 

Qurban, səcdə eylə namazın üstə,  

Bülbüllər oxusun avazın üstə, 

Qasımın, Abbasın məzarı üstə, 

Oldum həmişəlik xəstə, yaşadım. 
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GÜLƏRMİŞ* 
 

Baxın, bu gərdişin rüzigarına, 

Əyyam xoş dolansa dövran gülərmiş. 

Könül, qubarranma gənci-varına, 

Bağlar bar verəndə, bağban gülərmiş. 
 

Qorx o gündən dövlət, var azalanda, 

Dadlanar, dağlardan qar azalanda. 

Namus əldən gedib, ar azalanda 

Dil danışıb, həcvi-hədyan gülərmiş. 
 

Arif məclisinə tərsa gəlməsin, 

Xəstə şəfa bulmaz, tərsa gəlməsin, 

Nə çarx əysin, nə iş tərsə gəlməsin, 

Çarx əysə loğmana nadan gülərmiş. 
 

Kələf  bir dolaşıb, bir uc alanda, 

Baxtın bir yatanda, bir ucalanda, 

Bir misal çəkərlər: qurd qocalanda... 

Yorulsa köhlənə madyan gülərmiş. 

 

Qurban, qəm eyləmə, kərəm-kanı var, 

Adil zalım olmaz, haqq divanı var, 

Endirər, qaldırar - nərdivanı var: 

Enən ağlayarmış, qalxan gülərmiş. 
 

 

* “Gülərmiş” şeiri Aşıq Qurbaninin (Dirili Qurbani) şeirlər 

kitabında səhvən onun adına getmişdir . 
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GÖZƏL ƏLİNDƏN 

 

Pərvana səməndər – yandırdım, pəri, 

Düşmüşəm bir oda, gözəl əlindən. 

Oldum dəli - mən divanə, sərsəri, 

İçdim qəmdən badə, gözəl əlindən. 

 

Mən dağda Məcnunam, sən qonça Leylim, 

Usanıb zülmündən dönmədi meylim, 

Yaralı ürəyim, şikəstə könlüm, 

Döndü bir bərbada gözəl əlindən. 

 

Yada qismət olma yar, alım səni, 

Yad ovçu vurmasın maralım, səni. 

Qurbana ver vədə, barı alım səni,  

Öldür məni, ya da gözəl, əlindən. 
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BELƏ GÖZƏL CANANA 

 

Bir sürahi boylu, mina gərdənli, 

Can sadağa belə gözəl canana. 

Görcək belə mən xəstənin dərdini, 

Qurban olum dərd ürəkdən qanana. 

 

Yoxdur tabım, etmə bu qədər nazı, 

Belə zülmə kimsə olmaz irazı. 

Əzəl gündən mənə yazılan yazı 

Niyə tərs dolanır çərxi-zəmana?! 

 

Ağladıb, həm didəm yaşın sildir sən, 

Dərdi-dilim el-obaya bildir sən, 

Qan ağlaram, bircə məni güldür sən, 

Gör necə olmuşam: dəli-divana. 

 

A sitəmkar, a bimürvət, insafsız, 

Canımı yandırdın odsuz-alovsuz, 

Həsrətin çəkirəm hədsiz-hesabsız, 

Mümkündürmü, zülfün bir-bir sallana?! 

 

Əmsəm ləblərini istəmərəm bal, 

Çəkmərəm qəm-hicran, bir özgə xəyal, 

Qurban pişvazında qalsın dili lal, 

Qul eləsən - xidmətində dolana. 
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DEGİNƏN 

 

Əvvəl ona söylə, sən o bir Allah, 

Mürtəza Mustafa, Əli deginən. 

Yerə-göyə, ərşə-gürşə qəsəm ver, 

Ondan olsa söz deməli, deginən. 

 

Fəraqı-hicrindən çəkmişəm cəfa, 

De, mürvət eyləsin, gəlsin insafa, 

Layiqdir verələr dürrü sərrafa, 

Özü bizdən yaxşı bili, deginən. 

 

Məluldu, al könlüm, sən onu güldür, 

Hənək başla, qəm ataşını söndür, 

Arifdi, kamildi - işarə bildır, 

Olubdu Məcnunun feli, deginən. 

 

De, Qurban yalvardı bu dillərinən, 

Yolunda durmuşam canı-sərinən, 

Bir qələm, bir dəftər, bir dəsməlinən, 

Oxuyub göz yaşın sili, deginən. 

 
Seyidlər qışlağı 
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BƏRİ BAX, AMANDI 

 

Sərxoş durub qəmzə, naz ilə gedən, 

Nazik, incəbel, bəri bax, amandı! 

Apardın əqlimi, ay büllur bədən, 

Açır bəndin el, bəri bax, amandı! 

 

Hərdən durub mayıl-mayıl baxarsan, 

Sinəm kabab edib, şişə taxarsan, 

Öldürərsən, könlüm evin yıxarsan, 

Danış şirin, gül, bəri bax, amandı! 

 

Nə qaydadı, keçən günü saymaqdan, 

Ləblərin məzədi baldan, qaymaqdan, 

Ölmək xoşdu sənsiz diri qalmaqdan, 

Can sənindi, al, bəri bax, amandı! 

 

Bir baxın sinəmin bu yarasına, 

Ölsəm məni qoyun Qiblə tərsinə, 

İnsaf bərabərdi dinin yarsına, 

Aman Qaratel, bəri bax, amandı! 

 

Pərvanə tək ataşına qalanım, 

Ölürəm dərdindən, yoxdu yalanım, 

Gözəl pərim, gəl başına dolanım, 

Yavaş-yavaş gəl, bəri bax, amandı! 
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Qönçə ləbin qaymaq, bala yaraşır, 

Siyah zülfün qəddi-dala yaraşır, 

Canım xidmətində ola, yaraşır, 

Qurban sənə qul, bəri bax, amandı! 
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GÖRMƏSİN 

 

Könlüm istəklisi, illər ayrısı, 

Həsrət göz axtarır, canan görməsin. 

İnsafdırmı nəinsafın balası, 

Şirin dostu dost mehriban görməsin?! 

 

Bir qulaq ver ərzi-halımı deyim, 

Sinəm dəftərinin şərhin eyləyim, 

Əsər, titrər möhnətindən ürəyim, 

Yaman dərddi, heç müsəlman görməsin. 

 

Nə müddətə dərdi-qəmin çəkim mən, 

Bil, ölürəm, mürvət eylə, müsəlman! 

Müxənnəsə nəsib olmasın “Quran”, 

Seyraqub məhşərdə iman görməsin. 

 

Ətirdə qonça gül, tər bənövşəsən, 

Hər vaxtı novbahar, hər həmişəsən, 

Ziyafətdi - yarla bir görüşəsən, 

Xain xəbər bilib, xəstan görməsin. 

 

Qurban deyər: hər dəqiqəm il mənim, 

Ağlayanda göz yaşımdı sel mənim, 

Düşəndə yadıma Qaratel mənim, 

Allah göstərməsin, insan görməsin. 
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VÜCUDNAMƏ 

 

Əvvəl “Allah!”-  deyib eylədim səfər, 

Atadan anaya gəldim pay-kalam.   

Qaranlıq yer, ətrafım su - sərasər, 

Qaldım bir dəryada doqquz ay tamam. 

 

Bir vaxtı su oldum, bir vaxtı da qan, 

Can gəldi cismimə - surətim insan, 

Bir vaxtı tərpəndim ta o yan-bu yan, 

Qüdrət qərarınan düzüldü əzam. 

 

Ta ki, vədə gəldi, düzəldi sayə, 

Bar oldum, əziyyət verdim anayə. 

İkinci səfərim - gəldim dünyaya, 

Səs verdim, aləmə yetişdi sədam. 

 

Bir yaşımdan iki yaşıma gəlim, 

Üç yaşında vüsahət - açıldı dilim, 

Dörd yaşında tutdu ayağım, əlim, 

Yox idi qərarım, duram edəm ram. 

 

Beş yaşında oldum daxili-məktəb, 

Altı min altı yüz ayədən səbəb. 

Altıda, yeddidə öyrənib ədəb, 

Əlifdən dərs alıb, beyt mətləb qanam. 
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Səkkizdə, doqquzda oxudum əzbər, 

Nə rəzmi-mürəkkəb, nə cismi-cöhər,       

Piri-xudam, ol sahibi-ərənlər, 

Qərar qoyan neçə gündüz, sübhü-şam*... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

         *      80 bənddən ibarət olan  “Vücudnamə” şeirinin əlyazması 

şairin başqa əlyazmaları kimi anadan olduğu Kəlbəcər 

rayonunun Ağdaban kəndi 08 aprel 1992-ci ildə ermənilər 

tərəfindən yandırılıb odlara qalananda 52 kənd sakini  ilə 

birlikdə məhv edildiyindən əldə qalan bu kiçik parçanı  

tamamlanmamış şəkildə vermək məcburiyyətində qaldıq.   
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HEYİFİM GƏLİR 

 

Belə lətif, billur bədən, gözəl can- 

Ləli-bədəxşana heyifim gəlir. 

İstər naqis, ya qələndər, sərsəri, 

Ya deyin divanə, heyifim gəlir. 

 

Hüsnüdə, simada, camalda düzgün, 

Duruşun maraldı, baxışın süzgün, 

Yanıram alışıb, ürəyim üzgün, 

Yanmağım əfsanə, heyifim gəlir. 

 
Elə biqəraram, vədə bilmirəm, 

Gözüm gözdən kənar edə bilmirəm, 

Müxtəsər, ayrılıb gedə bilmirəm, 

Mən mərdi-mərdana, heyifim gəlir. 

 

Tor qurub bəlaya, bəstə saldınız, 

Daş başıma bu yol üstə saldınız, 

Ölürəm, zarıncı xəstə saldınız, 

Çatmasa dərmana, heyifim gəlir. 

 

Əqlim gedib başdan, çaşıbdı xəyal, 

Açılı zənəxdan üstə qoşa xal, 

Dəhan şandı, dili şəkər, dodaq bal, 

Şirin danışana heyifim gəlir. 
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Qəlbimə dəyməyib, edib hədağa, 

Olmaz gözə etmək qoruq-qadağa, 

Qurbanam, mən sizə qulam, sadağa, 

Deməyin, bir cana heyifim gəlir. 
1895 
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ALIBDI 

 

Könül mahalına dolandı xəyal, 

Leşkər çəkib qəm meydanın alıbdı. 

Ölüb bağban, bitib qaratikanlar, 

Bürüyübdü, gülüstanı alıbdı. 

 

Bir xoryat dövlətə-vara yetişib, 

Cəfasız bağçaya, bara yetişib, 

Turac, kəklik, sonalara yetişib, 

Şux tərlan da sağsağanı alıbdı. 

 

Dünyadan ovsanıb dolmuşam cana, 

Axır qərq olmuşam bəhri-ümmana, 

Alışıb odlara, oldum pərvana, 

Tüstüm çıxıb, asimanı alıbdı. 

 

Bu dərd məni kim inanı, öldürür, 

Möhnət aşkar - qəm pünhanı öldürür, 

Dərdin ay qız, bu Qurbanı öldürür, 

Üzüb ürəyimi, canı alıbdı. 

 
1910 
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DÜYÜN DAĞLARI 

 

Qəzanın qəhrindən cana yetişdim, 

Sinəmə çəkilmiş düyün dağları. 

Gülşəndə tər qönçə təki açıldın, 

Fələk tez soldurdu bahar çağları. 

 

Salıb canım eşq oduna qaladım, 

Çox qəmgin axtarıb, dərdin aradım, 

Könül evin göz yaşımla suladım, 

Görmədim dünyada mən tək ağları. 

 

Mətləb bulunmadı barı-xudadan, 

Ələstudan, yəni qövlü-bəladan, 

Qurban qaçar demə, gəl bu sevdadan, 

Ürəyimdə vardı hicran dağları. 

 
1918 
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GÖZƏL 

 

Tuti kimi imran, şirin dil danış,  

Cahan gözəl, canan gözəl, can gözəl. 

Sevgilimsən, kərəm eylə, gəl barış, 

Mən eləyim sənə qurban can, gözəl.  

 

Səni görsə, mürdələrə can gəlir, 

Tamaşana huri, həm qılman gəlir, 

Bir gündə min ayə, min qurban gəlir, 

Qoy versin aşiq də bir qurban, gözəl. 

 

Bimürvət, sitəmkar, nainsaf, zalım, 

Nə olar dindirib soruşsan halım. 

İtib əqlim, çaşıb fikrim, xəyalım- 

Olub zülfün kimi pərişan, gözəl. 

 

Çəkər zənbur əsəl üstə şan-şirin, 

Əmmək üçün dodaq, həm dahan şirin, 

Olmaz dost-dostuna mehriban, şirin –  

Baxmasa mehriban-mehriban, gözəl. 

 

Könlüm qəmgin, dərdin ilə gülmürəm, 

Ağlayıram, göz yaşımı silmirəm, 

Huri, pəri görməmişəm, bilmirəm, 

Yoxdu sənin kimi bir insan, gözəl! 
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Yazıram, kağızı yazı yandırır, 

Eşqin odu əldə sazı yandırır, 

Qurbanı qəmzəsi, nazı yandırır, 

Gəl, məni öldürmə, əl-aman, gözəl! 
1905 
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YAYLAQLAR 

 

Ömrüm başa gəldi, sinəm yaralı, 

Sən şad ol dünyada, yaşa yaylaqlar! 

Fələk saldı məni yardan aralı, 

Bir bax gözlərimdə yaşa, yaylaqlar! 

 

Hanı səndə seyr eləyən sənəmlər? 

Bərhəm oldu işrət, gəldi sitəmlər, 

İndən belə səndə bayqulaq mələr, 

Fəslin dönür yenə qışa, yaylaqlar! 

 

Hər tərəf nizamla düzülən səflər, 

O ağ alaçıqlar, çadır-tənəflər, 

Köç etdi hurilər, nuri-şərəflər, 

Tutuş oda, yan ataşa, yaylaqlar! 

 

Səndə şahlar gəzib bəyli, paşalı, 

Köksünə yaz gəlib, payız boşalı... 

Sinəndən yol düşüb xoş tamaşalı, 

Xəlq olan qüdrətdən qoşa, yaylaqlar! 

 

Başın Uzunyaldı, Tərtər ayağın, 

Dillərdə dastandı səddi-sorağın, 

Müyəssər Sarıdağ, Ongöz bulağın, 

Səlsəbildi - dönüb daşa, yaylaqlar!  
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Kəcrəftarlı gərdiş yana dolandı, 

Soldu gülşən, bülbül yana dolandı, 

Qurban səndə yana-yana dolandı, 

Eylər hələ çox tamaşa, yaylaqlar! 
1916  
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TEL ALTINDA AY QAŞIN 

 

Ey nazənin, tel altında ay qaşın, 

Zülfün kəmənd, sərvi boyun minarə. 

Eşqinə yandığım yadıma gəlir, 

Səməndər pərvanə düşəndə narə. 

 

Qəsəm verrəm səni mərd mövlasına, 

Kərəm qıl aşiqin iltimasına, 

Dərdin salıb məni qəm dəryasına, 

Qərq eyləmə, çək əlimdən kənarə. 

 

Dostdan həyalanıb oldum şərmüsar, 

Nə qasid göndərdim, nə söz, nə əsar. 

Təqsirkaram, bu üzründə günahkar- 

Taleyi kədərli, həm baxtı qara. 

 

Səndə bu gözəllik var, əzizim, bil, 

Qəddi şümşad, mələk mənzər, şirin dil, 

Atadan aqilsən, anadan kamil, 

Halal cansan - aləm bilir aşkara. 

 

Qaf qüdrətdən ismin reydi, teydi lam, 

Dürr kalın üzündə ay əri kalam, 

Sənin xidmətində sərgəndan qulam, 

Mən binəva, sən biçarə, füqara. 
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Duran məclis bilir sultanlı, bəyli, 

Öz bəxtimdən gileyliyəm-gileyli. 

Bir vədə ver bizə, ay gözəl Leyli, 

Mən olum Məcnunun, düşüm dağlara.   

 

Yamandı, əl-aman, dərdin pünhanı! 

Nə bilinməz, nə tapılmaz dərmanı. 

Saraldıb, nə hala salıb Qurbanı, 

Möhnətkar eylədi can intizara. 

 
1880 
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İNDİ 

Göz yaşımdan yazdım neçə namələr, 

Dostun xidmətinə varalar indi. 

Mərhəmət dəstindən, xoş nəzərindən, 

Oxuyub məzmunu aralar indi. 

 

Hatəm kimi sən ol əhli-səxavət, 

Adil şah tək bir divan kəs ədalət, 

Mən eyləyim bir-bir dərdim şikayət, 

Necə qul - hüzurda duralar indi. 

 

Zəmanə gərdişi bəd dolandırır, 

Dağlar çəkib bu sinəmi yandırır, 

Seyraqub, müxənnət yaman qandırır, 

Dostu bir-birindən aralar indi. 

 

Fələk bir top vurdu səngi-saraya, 

Ağ olan günləri qatdı qaraya. 

Çərxi-dövran, kim yetişər haraya?! 

Bu dərd ürəyimi yaralar indi. 

 

Qurbana zimistan, yaz handa ağlar, 

Məclisdə, söhbətdə sazəndə ağlar. 

Bu şərhi oxuyan, yazan da ağlar, 

Ah gəlir guşuma, naralar indi. 
 

1918   
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GÖZLƏR 

 

O süzgün baxışın əqlim apardı, 

Qəsd elər, canımı can ala, gözlər, 

Tel çinlənib, ay qabaqda görünür, 

Qələm qaş altından o ala gözlər. 

 

Yanağın tək əhmər gül də görmədim, 

Ləbin kimi şirin bal da görmədim. 

İnan, billah, heç gözəldə gözmədim: 

Ola sənin kimi piyala gözlər. 

 

Sədrin bağı-İrəm - bənzər cənnətə, 

Dəhan abi-kövsər - dönüb şərbətə, 

And verirəm “İncil”, “Quran”, “Tövrət”ə, 

Qurbanı gətirmə zavala, gözlər! 

 
1891 
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YENƏ 

 

Gün getdi, qəzadan yetişdi axşam, 

Yandı pərvanənin çırağı yenə. 

Əqlim başdan gedib, mən nə bihuşam, 

Oldum divanələr sayağı yenə. 

 

Zülfün büllur, qamət şümşad, bel incə, 

Tökülüb əbr üstə cığa tel incə, 

Üryan qılınc, cəlladları yanınca, 

Gəlir, ah, üstümə nə yağı, yenə. 

 

Nə sövdadı mən düşmüşəm, bilmirəm, 

Ağlayıram, didəm yaşın silmirəm, 

Qurban deyir: şad olmuram, gülmürəm, 

Çəkmə sinəm üstə bu yağı yenə. 

 
1903 
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QADASIN ALDIĞIM 

 

Qəhrindən qorxuram, sözün doğrusu, 

Olub dilim lal, qadasın aldığım. 

Əmməyincə getməz ağzım acısı, 

Ləbində var bal, qadasın aldığım. 

 

Bir qərib qonağam sizin diyarda, 

Gözlərim həsrətdi, can intizarda, 

Sənə qurban olsun qoç, quzular da, 

Bir də olsun çal, qadasın aldığım. 

 

Söyləyim dərdimi - bil, sənə qurban, 

Danış, sənə qurban, gül, sənə qurban, 

Dərdimin dərmanı, dul, sənə qurban, 

Gəl, canımı al, qadasın aldığım. 

 

Mən səni sevmişəm bil, əzəl gündən, 

Meylini döndərdin sən niyə məndən? 

Biganələr kimi dolanma gendən, 

Qınar səni el, qadasın aldığım. 

 

Yazıq Qurban dərddən dəftər bağlayır, 

Eşq oduna şirin canı dağlayır, 

Həsrətindən didələrim ağlayır, 

Göz yaşımı sil, qadasın aldığım. 
 

1915 
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OL AGAH 

Şeir bir zülmkarın 

önündən keçərkən yazılıb        

 

Ey insan cəlladı, göz aç, bir ayıl, 

Əssalam əleykə, ya əbədullah! 

Çəkibsən nə niqab, odeyi Adəm? 

Suala ver cavab, ba izn-Allah. 

 

Həqiqət hər gündə nə dedi dilin? 

Nə tutdu, nə gətdi ayağın, əlin? 

Xeyir yaşar yaxşı-yaman əməlin, 

Söylə nə qazandın: savabı-günah? 

 

Əl incidib ələ qələm aldınmı? 

Xalq aldadıb malın o dəm aldınmı? 

Rüşvət-riya yeyib sələm aldınmı? 

Öz-özünə güvəndinmi gahbagah? 

 

Sayıl, yoxsul, muzdur, ya oldun dərviş, 

Seyid, molla, qazı, əfəndi, keşiş. 

Ya xan, ya bəy, ya hiyləgər-fitnə iş,  

Zülümkara nicat yoxdu, ol agah! 
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Əl-ayağı qabarlanmış bir zaman, 

Fənadan keçəndə pir idin - cavan, 

Ali imarətdə təxtə hökmüran! 

Gədasan, möhtəkir adil padişah! 

 

“Tövrət”, “Zənbur”, “İncil”, “Quran”- dörd kitab, 

Hümməti-Rəsula verildi xitab, 

Bəndeyi-mingirə xəbər ver cavab, 

Küllü qüdrət sahibidi bir Allah. 

 

Kün buyurub, tikib, fəgündə yıxar, 

Nəinsaf məxluqat yolundan çıxar, 

Əzib məlakələr müqərrar sıxar, 

Qurban biçarəyəm, mövlamdan pənah. 
 

1905 
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POZULDU 
 

Bir min üç yüz otuz altı tarixdə,* 

Bu dünyanın bənd nizamı pozuldu. 

Neçə padişahlar taxtından düşdü, 

Yatdı baxtı, getdi namı pozuldu. 

 

Serbiya, Belqiya, Çornıqoriya, 

Əl-ayaq altında itdi İtaliya, 

German bir top atdı, qan oldu dərya, 

Gəmilər qərq oldu, hamı pozuldu. 

 

Barıtın atəşi şümşürük çaxdı, 

Tarac oldu, çarın söküldü taxtı, 

Yer üzündə su yerinə qan axdı, 

Basıldı, qoşunun xamı pozuldu. 

 

Zülm, sitəm ilə cəm edən varı, 

Pula sələm alan yarıya-yarı, 

Bunu qəbul etməz izndə Tanrı, 

Qəhr elədi, ehtiramı pozuldu. 

 

Qoçu, quldur, yırtıcılar oyandı, 

Əlsiz, ayaqsızlar necə dayandı?! 

Aman Allah, zülm sənə ayandı, 

Yoxsulların yox davamı, pozuldu. 
--------------------------------------------------------- 

* 1914-cü il Birinci Dünya müharibəsi nəzərdə tutulur. 
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Füqarələr dərdə, qəmə batırlar, 

Çıraq yoxdur, qaranlıqda yatırlar, 

Bir ərşin ağ neçə minə satırlar, 

Deyən olmur: bu sövdamı pozuldu?! 

 

Mülkədarlar xalqı qırmaq istərdi, 

Elə qarşı zülm, ədavət bəslərdi, 

Məzlumlar birləşib hünər göstərdi, 

İstibdadı, mətləb kamı pozuldu. 

 

Şəriət əhlinə açıldı əsvad, 

Təbili tünd keçdi, təlx oldu ovqat,   

Fironu-şeytana uyan məxluqat, 

Zalımın qanunu cəmi pozuldu. 

 

Qurban, yaz sözlərin şikayət olsun, 

İstəyin gələcək səadət olsun, 

Bir haqq divan gəlsin, ədalət olsun, 

Cəlladların onda ramı pozuldu.  
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ARIQ ARVAD 

 

Nəsihət dinləməz, mətləb anlamaz, 

Nə qədər ki, desən yar, arıq arvad, 

Çox danışar, şərm eləyib utanmaz, 

Nə eləməz həya, ar, arıq arvad. 

 

Nə var məhəbbəti, nə şirin dili, 

İşarədən qanıb, nə göz-qaş bili. 

Mən də onun kimi olmuşam dəli, 

Dəng eləyib bu yasar, arıq arvad. 

 

Balu-pərim ola, hər yana varam, 

Arayıb dünyanı, gəzib-axtaram,  

Məlakəlmut kimi qurtarıb qıram, 

Harda ki, gördüm bir var, arıq arvad. 

 

Nə kök axmaq alma, nə də bədəsil, 

Əqli düzgün olsun, kami muddəsil. 

Hanı boydan qəşəng, gözəl, əhli-dil?! 

Edib hövsələmi dar, arıq arvad. 

 

Yaxşı arvadın canım alsın qadasın, 

Pis arvadı yay dolusu budasın, 

Bu Qurbanın qəbul eylə duasın: 

Qoyma qala zəhləkar arıq arvad. 
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AMANDI 

 

Xəstə bədhal olsa, haqqa üz tutub, 

Yalvaran var, ey girdigar, amandı! 

Mən ölürəm, şəfam səndən bulunar, 

Lütv eləsən, nazlı dilbər, amandı! 

 

Bağça solub, bağ pozulub – bağlıdı, 

Kim qocalıb, kim də cavan çağlıdı. 

Mən müşküləm, bu sinəm də dağlıdı, 

Düyün qoyub, çəkmə dağlar, amandı!  

 

Camalın görməyə qalmışam həsrət, 

Səndən ayrılalı oldu nə müddət. 

Nə dillə yalvarım sənə, bimürvət, 

A nainsaf, a sitəmkar, amandı! 

 

Gənci sənin, dövlət sənin, var sənin, 

Əfsun sənin, əfi sənin, mar sənin, 

Hökm sənin, bu qul sənin, yar sənin, 

Daha məni öldür qurtar, amandı! 

 

Qəlbiqara, a səngidil, bağrı daş, 

Salmısan canıma bir yanar ataş, 

Yanır ürək, gözüm tökür qanlı yaş, 

Qurban sənsiz dərd-qəm bağlar, amandı! 

 
1900   
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AĞLASIN 

 

Mən qafil olmuşam, gəlib, yar gedib, 

Töksün didəm qanlı yaşlar, ağlasın! 

Bir ah çəkim, dağlar, daşlar titrəsin, 

Suda balıq, göydə quşlar ağlasın! 

 

Gözəl günlər bir-bir gələndə yada, 

Qəm coş edir, dərdim olur ziyada, 

Düşəndə güzarı eldə, obada, 

Çəksin həsrət, o yoldaşlar ağlasın! 

 

Qurban olub xəstə, yara yovuncu, 

Həm ağlaya, həm yalvara, yovuncu, 

Ürəkdə sızladar yara yovuncu, 

Qəm yeyib müjganlar, qaşlar ağlasın. 

 
1900   
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NƏ GÖRDÜN? 

 

Səbəb nədi, niyə qəmgin olubsan? 

Söylə görüm, vəsfi-halı nə gördün? 

Mənim kimi könlün olub pərişan, 

Eləyirsən yüz xəyalı, nə gördün? 

 

Gözlərin baxdımı o ala gözə? 

Yenə eləyibsən dərdimi təzə. 

Şirinlikdə şəkər, ləzzətdə məzə, 

Qiymətdə pür, zər-bahalı nə gördün? 

 

Qurban yazıq, xəstə düşüb, ay nədən? 

Sən də belə məlil oldun, ay nədən? 

Şölə verir Şəmsi-Qəmər, Ay, nədən? 

Ziya salmış mah camalı nə gördün? 

 
1912  
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GÖRMƏDİM 

 

Niyə üzün dönüb, çərxi-zəmanə?! 

Səndə gələn xeyri-karə görmədim. 

Əgər inanmasan çək imtahanə, 

Pünhan gəzdim, aşikara görmədim. 

 

Namərddən kənar gəz, xəbisdən yayın, 

Doğru-əyri: hər kəs tapar öz tayın. 

Qəlbindən kəc olar, ürəkdən xain, 

İnsan gələ düz ilqara, görmədim. 

 

Bəhlul deyib: yaddan qardaş tutanı, 

Sirr sözünü zənanəyə satanı,  

Binamus, biqeyrət nə bir utanı, 

Nə olmaz bir yandan çara, görmədim. 

 

Bir igid bəd olsa, itirər zatın, 

Arif olan kimsə gözlər isbatın, 

Qurban əldən qoymaz bu ehtiyatın, 

Dosta olan etibarı görmədim. 

 
1918 
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DÜNYADA 

 

Cahan vəfasızdı başdan-binadan, 

Köçər - durmaz, gedər - gələn dünyada. 

Qəmgin gördüm, dərdli gördüm - yaralı, 

Görmədim şad olub gülən, dünyada. 

 

Adil  padışahlar, nuşirəvanlar, 

İskəndər yanında şahı-şahanlar, 

Rüstəmi-Zal kimi çox pəhləvanlar, 

Olmadı onlardan qalan dünyada. 

 

Üç yüz il yaşayan Süleyman hanı? 

Hökm oldu, tam üstə alındı canı, 

Kimdi məqam edən, tutan dünyanı, 

Göstər görüm, hanı yalan, dünyada?! 

 

Yetişsin dadıma  Heydəri-kərrar, 

Xışm ilə Əntərə çalan Zülfüqar! 

Xeybərin qalasın edən tarimar, 

Qurbandı yolunda Qurban dünyada. 

 
1885 
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VAXTIDI 

 

Rövzeyi-rizvanda gəz, gözəl sona, 

Gəlib bahar çağı, gülün vaxtıdı. 

Uca dağlar çəmən-gülə bəzəndi, 

Gələr bu gün-sabah, elin vaxtıdı. 

 

Qələm qaşla sarı tel – oynaşarlar,  

Mirvari dahanda dil - oynaşarlar, 

Kəkliklər oxuyub, qaqqıldaşarlar, 

Nobahar yetişib, ilin vaxtıdı. 

 

Tülək tərlan, hərgiz uymaz sarınan, 

Bülbülün xəyalı olmaz xarınan, 

Qurban şirin söhbət edər yarınan, 

Yalvarıb könlünü alan vaxtıdı. 
 

1901 
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DƏMİRÇİ 

Şair dəmirçidən bir balta alır. Yaxşı 

hazırlanmadığından balta tez sınır. 

 

Bizim yerdə soyuq dəmir döyən yox, 

Fəxr eləyir: ”Mənəm usta”, -  dəmirçi! 

Kimə deyim: bu dərd məni yandırır, 

Qalmışam bu qəmdə, yasda, dəmirçi! 

 

Səs düşüb mahala - açıbsan bazar,  

Eşidən vəsfini dəftərə yazar. 

“Qafqaza tək gəlib usta Vartazar!” 

Söylüyürəm hər məclisdə, dəmirçi! 

 

Ad qoyub satırlar: “ Çaykənd baltası”, 

Alan qəmgin olub saxlayır yası, 

Üzüm duadadır; sözün xilası: 

Yesin aldığını xəstə, dəmirçi! 

 

Belə dərddən bağrım şan-şan oyulur, 

Hər qara daş dürr yerinə qoyulur, 

Vuranda ağaca sınır, soyulur, 

Durub bizim ilə qəsdə, dəmirçi. 
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Qurban, keçmir söz isbata, neyləsin? 

Bir kişinin bəxti yata, neyləsin? 

Kamalsız oğula ata neyləsin7 

Deyirəm: yaxşı var, pis də, dəmirçi! 
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 DÜNYADA 

 

Yığılan məclisə piri-cavanlar, 

Deyin: kimdi qalan fani dünyada?! 

Neçə dövran keçib, zamana gəlib, 

Neçə şahi cavan hanı dünyada?! 

 

Qafil olan, bu nə deyib-gülməkdi?! 

Ömrünün axırı bir gün ölməkdi. 

Bixəbərsən, fəxri-kar eyləməkdi; 

Yaşasan zülfünün sanı dünyada. 

 

Neçə laçın, tərlan şikardan qaldı, 

Bac vermədi, kim həmişə bac aldı, 

Zəhimi rəd, qoç iyidlər qocaldı, 

Kim aldı kamınca kamı dünyada?! 

 

Gəlsən ver guşini bu nəsihətə: 

Gül olma cavanda mala, dövlətə, 

Salma füqaranı zülmə, zəhmətə, 

Yaxşını, yamanı tanı dünyada. 

 

Söylədim sözümü, mən dedim nəsə, 

Ariflər bəyənib, irəhmət desə. 

İltimasım budur: duran məclisə, 

Unutmayın siz Qurbanı dünyada. 

 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 287 

 

 

 

 

QAN-YAŞLARINAN 

 

Ala gözlüm, nə qıyqacı baxırsan, 

Alırsan canımı o qaşlarınan. 

Divanə könlümü oda yaxırsan, 

Yandırırsan cismim atəşlərinən. 

 

Sən ha məni dərdi-qəm ilə yordun, 

Həsrət könlüm hicran ilə doyurdun, 

Nə gözəl lütv edib təşrif buyurdun, 

Yanında bir neçə yoldaşlarınan. 

 

Kamalın şöləsi günəşə bənzər, 

Rəhm etməsən könlüm olmaz bərqərar, 

Sinəndə yaxalıq, belində kəmər, 

Bəzənmisən əlvan qumaşlarınan. 

 

Qurban kimi eşqin ləzzətini dad, 

Rəhmdən, mürvətdən heç olma kasad, 

Mərhəmət et, bir an könlüm olsun şad, 

Ağlatma gözlərim qan-yaşlarınan.  
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GÖRDÜM DEYƏCƏM 

 

Elə ki, çatanda elə, obaya: 

“Bu elləri bahar gördüm!” - deyəcəm. 

Ədəblə baş əyib əmi, dayıya: 

“Yek qaydanı cahar gördüm!” - deyəcəm. 

 

Sərişdə, min sevda, könlümdə həvəs, 

Ürəyimdə qüssə, qulağımda səs, 

Yağışdan, yağmurdan götürməyən pas, 

“Bir ləkəsiz dinar gördüm!” - deyəcəm. 

 

Bir dərd var qəlbimdə, göylər çəkir ah, 

Müşküldü mətləbim – Allaha pənah! 

Yığılsa el-mahal, açılsa sabah: 

“Qurban odda yanar, gördüm!” - deyəcəm. 
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GÖRMÜŞƏM 

 

Şövq ilə gəşt edib aranı, dağı, 

Neçə dərilməmiş bostan görmüşəm. 

Şikar edib boş qoymayan ovlağı, 

Çox polad pəncəli asdan görmüşəm. 

 

Bir gözəl görmüşəm huri liqalı, 

Sürəti əks edir şəmsi hilalı, 

Hər sözü-söhbəti beçənin balı, 

Tərifi cahanda, dəhan görmüşəm. 

 

Qurban pərvanə tək nara yanar hey, 

Can verər mərdanə, eyləməz giley, 

La kəlmə: ibtida deyib əlif  bey, 

Min xilqət qutaran yasdan görmüşəm.  
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MƏLƏKLƏRİN MƏLƏYİDİ 

 

Bir gözəldi, bağça kimi bəzənib, 

Ləçəkləri səpələnər əssə yel. 

Bəşər deyil, billah, göylərdən gəlib, 

Mələklərin mələyidi elə bil. 

 

Dili şirin, qəlbi təmiz, sima düz, 

Şövqü edər hər an gecəni gündüz. 

Tər-tazə qönçədi, bir növrəstə qız, 

Seyidlər kəndində - adı Qaratel! 

 

Qurban qüssədədi yazıq Kərəm tək, 

Alışıb cəsədim, əriyir ürək. 

Mövladan mərhəmət, sizlərdən kömək, 

Əhvalım müşküldü, rəhm eyləyin, el! 
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QURBAN, A QURBAN* 

“Qaratel və Qurban” dastanından 

 

Müşküldü əhvalım, gəl harayıma, 

Qoy rəqiblər bilsin, Qurban, a Qurban. 

Əgər yazıq canım düşsə payıma, 

O da sənə olsun qurban, a Qurban. 

 

Tez gəl, mahiparan qara geyməmiş, 

Qəza-qədər bizi ağlar qoymamış, 

Göz-gözə baxmamış, ürək doymamış, 

İnsafdımı ölsün bu can, a Qurban?! 

 

Mənə çatdırıblar elə bir xəbər, 

Qəlbi viran  olub, dəhanı şəkər, 

Dünya beybafadı elə et təhər, 

Bu işlər düzəlsin Qurban, a Qurban. 
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YARINAN 

 

Vaxtı çatıb bir nocavan sevəsən, 

Oynayıb, güləsən xırda yarınan. 

Can deyib, canandan can eşidəsən, 

Söhbət eyləyəsən xoş göftarınan. 

 

Yüz naz ilə sığallayıb telini, 

Öpüb gül yanağın, sorub dilini, 

Şəhdi-yəzdən, bal deyəsən gülünü, 

Qönçələnib görüşməmiş xarınan. 

 

Məcnun könlüm yenə qafil oyandı, 

Çox yar dedi yorulmadı, ovsandı, 

Yazıq Qurban hicran oduna yandı, 

Öldü bu zülmətnən, intizarınan. 
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AĞLADIR MƏNİ 

 

Ətirli çiçəklər dönüb xəzana, 

Solan gülüstanlar ağladır məni. 

Köç edib dağlardan, gedib arana, 

Mehriban insanlar ağladır məni. 

 

Qorxub zimistanın boran, qışından, 

Çəkib dəstəsini dağlar döşündən, 

Yanan məhəbbətin bol ataşından, 

Pərvanə ruxsanlar ağladır məni. 

 

Nə deyim işinə çərxi-fələyin, 

Soyur dərisini kövrək ürəyin, 

Eşidilmir səsi meyin, tütəyin, 

Bu dərdi-hicranlar ağladır məni. 

 

Açmışam səhvəsin həyat dəftərin, 

Hər sadə misrası dəryadan dərin. 

İnsan bəzəyidi qərinələrin, 

Bəşərsiz viranlar ağladır məni. 

 

Qurban qüssələnir hər saat, hər an, 

Azalmır məhəbbət odu canından. 

Nə at oynadan var, nə vuran nişan, 

Şövqülü cavanlar ağladır məni. 
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BAĞIŞLA MƏNİ 

 

Xaliq kün buyurdu, xəlq oldu dünya, 

Qoyulan nizama bağışla məni! 

Saqi ərşə lövhə həkk olan ayə, 

Oxunan “Quran”a bağışla məni! 

 

Qəsəm verəm səni göy ilə yerə, 

Özü bir Allaha, adı min birə, 

Yüz iyirmi dörd min cəm peyğəmbərə, 

On iki imama bağışla məni! 

 

Qibləmiz Kəbədi - gedərlər hacı, 

Olma qardaş, səni namərd möhtacı, 

Axır Əl-zaman peyğəmbərin Mehracı, 

Ərşdəki məqama bağışla məni! 

 

Hər du eynim nuru əziz, bərabər,   

Titrəyər cəsətim, ürəyim əsər, 

Şahi-Düldül suvar, xaqeyi-Qənbər, 

Hümbət ilahkama bağışla məni! 

 

Bir öyrən halımı, Qaratel xanım, 

Pozuldu növrağım, getdi nizamım, 

Ərşə ruc eyləyib ahu-fəğanım, 

Çəkmə imtahana, bağışla məni! 
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OLMAZ, OLMAZ 

 

Mərdinən namərdin vəsfin eləyim, 

Tərifinən namərd, say olmaz, olmaz. 

Namərdin təşbehi qurumuş ağac, 

Yapınma, kölgəsi ay olmaz, olmaz. 

 

Mərd igid bağışlar - olsan günahkar, 

Qanını içməyə namərd susuzdar, 

Qızıldan tır yığsa, gümüşdən anbar, 

Qəlbi xain insan bay olmaz, olmaz. 

 

Dolanasan mərd igidin başına, 

Əl uzatma namərdlərin aşına, 

Bir nan versə töhmət edər başına, 

Namərdin səxası ay olmaz, olmaz. 

 

Namərd qorxub göz yaşını sıxası, 

Mömünlərin harayçısı, ağası, 

Qurban olsun mərd mövlanın fədası, 

Yüz namərd bir mərdə tay olmaz, olmaz. 
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HEÇ 

 

Gecə-gündüz işim ahdı, fəğandı, 

Yetişərmi ərşə nalalarım heç?! 

Qəm məskən salıbdı könlüm evində, 

Sağalıb qurtarmaz yaralarım heç. 

 

Başına döndüyüm qohum-qardaşlar, 

Getməz ürəyimdən odlar, ataşlar. 

Bulaqda oynaşan o yaşılbaşlar, 

Nədəndir görünmür sonalarım heç?! 

 

Dəhanda bal-şəkər, dildə ibarət, 

O şux məmələri edəm ziyarət. 

Qurban deyər: qoynu behişti-cənnət, 

Dərilmədi gülüm, lalalarım heç. 
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MƏNİM ÜÇÜN 

 

Başına döndüyüm, əcəm-sultanım, 

Gen dünya dar olub, dar, mənim üçün. 

Zimistan dolanıb keçdi dağlardan, 

Olmadı bir qətrə qar, mənim üçün. 

 

Dağıstan mahalı, Gəncə, Qarabağ,  

Həkər baş ucaldır – gəzdim baş-ayaq, 

Tehrana tel vurdum, Bağdada soraq, 

Qalmadı bir dənə nar mənim üçün. 

 

İsmim Qurban, Adəm ata milləti, 

Əzbərim Əlidir - edər imdadı, 

Dinim Məhəmməddir, doğru söylədi: 

Şükür olsun, Xudam var mənim üçün! 
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GÖZLƏRİN 

 

Səbəb: nəçün məclisimə gəlmədin? 

Saldı məni yüz xəyala gözlərin. 

Dəyişdirib, haldan-hala döndərib, 

Xəstə canım istər ala gözlərin. 

 

Arifə qandırmaq söz qaydası var, 

Qaş-gözün işarə, öz qaydası var, 

Qəmzəli gözəlin yüz qaydası var, 

Dağıdar daş olsa qala, gözlərin. 

 

Yar-yara naz etmək; bu adət olar, 

Danışıb-gülüşmək , zarafat olar, 

Qurbana həsrətin qiyamət olar, 

Yaranıb möhübbət bəla, gözlərin. 
 

1919   
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YAZ GÖRÜM 

 

Nə müddətdir yolda qaldı gözlərim, 

Götür qələm, təzə namə yaz görüm. 

Dilə gəlib, çəkir nalə dərdlərim, 

Qan tökür dəstimdə, kamə yaz görüm. 

 

Dərdimi dindirib, oda əsmə bad, 

Alışıb aləmi eləyir bərbad, 

Könlüm viranədir, heç deyil abad, 

Gəlmir huşum bu nizama, yaz görüm. 

 

Tərlanı əlindən viran səyyada, 

Şirindən bir xəbər verin Fərhada, 

Kərəm “Əsli!”-  deyib yandı dünyada, 

Çatdımı birisi kama, yaz görüm?! 

 

Var qanımda köhnə yara, sızıldar, 

Ara qövr eliyər, ara sızıldar, 

Boynun büküb bu fuqara sızıldar, 

Salıb pərvanəni şama, yaz görüm. 

 

Eşq oldu yandırıb dağlayan məni, 

Zülfündür zəncirə bağlayan məni, 

Eşidib kim olar ağlayan məni?! 

El-obama, əqrabama yaz görüm. 
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Məzəmmət etməyin əqli sərsərə, 

Bir təhniz, bir tənə deməsin hərə, 

Qurban göz yaşınnan yazdı dəftərə, 

Dayan dərdə, sən ağlama yaz görüm. 
1911 
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AĞLARAM 

 

Pünhan-pünhan firqət məni öldürür, 

Bir kimsə dərdimi bilməz, ağlaram. 

Nə təbib, loğman var, eləsin dərman, 

Nə şad olub könlüm gülməz, ağlaram. 

 

Yada düşər dostun şirin dilləri, 

Vəfalı bilirəm bizim elləri. 

Gözüm yolda - gözləyirəm yolları, 

Nədən kağızınız gəlməz, ağlaram. 

 

Mən sizə demirəm biilqar kimi, 

Ərimişəm yay günündə qar kimi, 

Gözüm yaşı axır nobahar kimi, 

Sel-sel olub üzdə silməz, ağlaram. 

 

Keçən zəmanədən bağladım kitab, 

Yanıbdı ürəyim, olubdu kabab, 

Nə sual edən var , deyəm bir cavab, 

Qara bulud kimi dinməz ağlaram. 

 

Deyin siz məclisə: nisyədi külək, 

Axırda yazacam bir neçə kələk. 

Bu uzaq yolları bəs necə gələk?! 

Əlimdə ixtiyar olmaz, ağlaram. 
 

1907  
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VARAM 

 

Salman, əhvalımı elədin sual, 

Duaçı ömrünə, salamat varam. 

Bu möhnət, bu fikir, bu dərd, bu xəyal, 

Nə yaxşı, nə yaman - bir babat varam. 

 

Yaxşı dolanıram: kefdə, damağda, 

Sən bax bu iqbala, talehə, baxta, 

Bir viran daxmada, bir qırıq taxta, 

Əyləşib nəzm ilə rahat varam. 

 

Hərgiz layiq deyil, lazımdır demək, 

Hərdən gətirirəm həftəlik çörək. 

Quruyur, o da bir olur dəyənək, 

Çəkən belə zillət, zəlalət varam. 

 

Gah zökəmə düşüb yatıram naçaq, 

Nə çıraq tapıram, nə odun, ocaq, 

Açmışam havaya balu-pər uçaq, 

Tutur ki, titrətmə, bu halət varam. 

 

Deyirəm: elindən xəbərdar olsun, 

Belə zülmükarlıq süngü-sar olsun, 

Nəzərə alınsın, aşikar olsun, 

Qurbanam, eyləyən şikayət, varam. 
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DEYİM MƏN 

 

Danışmağa yoxdu nitqi-ixtiyar, 

Nə buyursan, söz-suala deyim mən. 

Gözəllər etina etməz aşikar, 

Çəkdim nələr ahu-nala, deyim mən. 

 

Ayaq saxla, bəlkə üz bəri dönə, 

Gördüm camalını - bənzətdim Günə, 

Söylənsin dillərdə bir neçə sənə, 

Yar, vəsfin yadigar qala, deyim mən. 

 

Hüsnün tamaşası Misri-Züleyxa, 

Gözün can alandı, qıyqacı baxma, 

Qaşların afəti istər ev yıxa, 

Dağıdarsan olsa qala, deyim mən. 

 

Bu il sizə gəldim mən öz başıma, 

Xeyli xilal vurdum əqli-huşuma, 

Gördüm o zülflərin, gəldi xoşuma, 

Çin-çin olub qəddi-dala, deyim mən. 

 

Gəl salma Qurbanı bu qeyli-qala, 

Xəyalın düşməsin özgə xəyala, 

Ləblərin şirindi, batıbdı bala, 

Yanaqların əhmər-lala, deyim mən. 
 

1923 
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QALIBDI 

 

Bu dünyanın dərdi-qəmin çəkməkdən, 

Huş gedib, nə sərin əqli qalıbdı. 

Can gedib cəsəddən, nazikdi tükdən, 

Qəm içində nə sayaqlı qalıbdı. 

 

Xəyal eyləyirəm dağa-arana, 

Ölən insan çətin bir də yarana, 

Yıxıb könlüm evin qoydun viranə, 

Həm də ki,qapısı bağlı qalıbdı. 

 

Dərdim artdı, bu dağlara tay oldu, 

Günüm min il, hər dəqiqəm ay oldu, 

Bağban cəfa çəkdi, əmək zay oldu, 

Dərilməmiş bağ-budaqlı qalıbdı. 

 

Oxu mətləb, sinəm dəftər ağara, 

Müşkül dərdə nə əlac var, nə çarə, 

Ağlar bu möhnətdən Qurban biçarə, 

Yaralı sinəsi dağlı qalıbdı. 

 
1906   
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MƏHƏMMƏD 

 

Gələydi xoş  günlər, xoş zəmanələr, 

Gör bir nələr düşdü yada, Məhəmməd! 

Qəmim artıb, olub dərdim bəhri-bər, 

Neçə yüz min olub ada, Məhəmməd! 

 

İgid adı olmaz qərib ölkədə, 

Başımda fəxr edir mənim hər gədə, 

Layiqdə, isbatda yoxam bəlkə də, 

Etibar yox bu dünyada, Məhəmməd! 

 

Vurunca namərdlər naxış-ilməni, 

El ucundan qoy aparsın sel məni, 

Yandırır od kimi tənə dil məni, 

Var mətləbim bu mənada, Məhəmməd! 

 

Kababı bişirmək közdən olarmış, 

Dil yarası yaman sözdən olarmış. 

“El üçün ağlayan, gözdən olarmış!” 

Rəhmət deyək o ustada,  Məhəmməd! 

 

Ağıl dərk eləməz: tikib-yıxan var, 

Nərdivandı: enib-qalxan, çıxan var. 

Qurban, baxma, tərəziyə baxan var, 

Yetən olur bir imdada, Məhəmməd! 

 

1910   
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BİRDƏN 

 

Şirin kəlamınız gəldi yetişdi, 

Döndü könlüm fitat ayaza birdən. 

İbarətdə qələm əlimdən düşdü, 

Məəttəl qalıbdı nə yaza, birdən. 

 

Müəmma-mətləbin var nəticəsi, 

Yetişdi guşimə genə çöhrəsi. 

Nəzməsi, nəğməsi, gözəl ləhcəsi 

Gəlib bülbül kimi avaza birdən. 

 

Görünür, var sizdə eşqidən əsər, 

Diqqət nəzərilə baxdım sərbəsər, 

Ya çatıb Məcnuna Leylidən xəbər, 

Ya ayrı yar sevib o təzə, birdən. 

 

Abı-bahar kimi sellənib daşan, 

Gəlib təlatümə dəryatək coşan, 

İki dostun arasında mən çaşam, 

Fikr edirəm dərin-dayaza birdən. 
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Xəstəyəm, dərdimin yoxdu dərmanı, 

Dirildim gələndə dostun fərmanı. 

Qürbət eldə yada saldın Qurbanı, 

Elə bil yetişdim muraza birdən. 
 

1920   
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GÜL-ÇİÇƏK 

 

Bəzəyib bağları əlvan naxışlar, 

Açılıbdı yenə təzə gül-çiçək. 

Göz görəndə könül pərvaz eyləmiş, 

Gözəllər dəstində gəzə, gül-çiçək. 

 

Yaşıldan əbası - geyinib ala, 

Siyah birçək, sünbül rux olub lala, 

Qönçə ağzın açıb qızıl piyala, 

Şehin şərbət-şəhdi, məzə, gül-çiçək. 

 

Gül ləbindən busə eylər hər səhər, 

Gözəl iylər, səni gözəl əl dərər, 

Qurban canın sənə qurban eyləyər, 

Daim sənə baxan gözə, gül-çiçək. 

 
1923  
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YETİŞƏR 

 

Aşiqdi pərvanə, dolanar şama, 

Düşər oda, yanar, nara yetişər. 

Şeyda bülbül çəkər gülün həsrətin, 

Qönçələr açılar, xara yetişər. 

 

Yoxdu çarə, dayan qəmə, döz, canım, 

Olsa dözməz belə dərdə yüz canım. 

Qəvvas olub qəm bəhrində üz, canım, 

Nə qərq olub, nə kənara yetişər. 

 

Firqətindən bağrım dəlindi şan-şan, 

Ürəyin daş olsa dayanmaz insan, 

İnsaf elə sitəmindən bir osan, 

Ahu-naləm bu dağlara yetişər. 

 

Mən ağlaram, sən pünhanı gülərsən, 

Öldürərsən, axır candan elərsən,  

Şükr elərəm: məclisimə gələrsən, 

Bəlkə Qurban sevgi-yara yetişər. 

 
1915 
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UNUDURAM DÜNYANI 

 

Həsrət gözüm camalını görəndə, 

İnan gözəl, unuduram dünyanı. 

Eşqin məhəbbəti sərə vuranda, 

Dərvişəm-qələndər, ollam divani. 

 

Sallanıb gələndə gözəllər xası, 

Viranə könlümün silindi pası. 

Axır dahanından bal müsəffası, 

Var ləbində yüz min dərdin dərmanı. 

 

Görən camalını çəkir xəcalət, 

Döşənib xakına eylər itaət, 

Sinən behişt bağı, rizvanı cənnət, 

O həqq sənə tay yaradıb dünyanı. 

 

Əzəl gözəllikdən aldın baratı, 

Bu cahi-calalı qurğu busatı. 

Xəlq edib sədrində abi-həyatı, 

Qoynundu simu-zər bir gövhər-kanı. 

 

Ürəkdən mətləb qan - tərpənməmiş dil,  

Arif ol, söz anla, işarəti bil, 

Ağlıyıbsan gözəl, olubsan məlil, 

Sənin dərdin öldürərdi Qurbanı. 
 

1911  
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BƏS NƏ BUYURDU? 

 

Qasid, mənim ərzim edəndə halı, 

Ol ruhi-rəvanım bəs nə buyurdu? 

Ruşəni-ronəqli yədi bey zalı, 

Xurşidi tabanım bəs nə buyurdu? 

 

Əzəl gündən var sərimdə sövdası, 

Sinəmdə yadigar dağı-yarası, 

Mərizəm dərdindən, yoxdu dəvası, 

Təbibi-loğmanım bəs nə buyurdu? 

 

Ağlaram, göz yaşım sel əvəzində, 

Hər dəqiqəm yüz min il əvəzində, 

Qurbandı bir qara qul əvəzində, 

Şahi Süleymanım bəs nə buyurdu? 
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QALARMI? 

 

Bir qəlbdə yoxdursa eşq hərarəti 

Kəsilər tüstüsü, odu qalarmı?! 

Əsəlin olmasa şirin xilqəti 

Dahanda ləzzəti, dadı qalarmı?! 

 

Az yaradıb zər-zibanı yaradan, 

Onu dərk etməyi nə bilər nadan?! 

Yüz il də yaşasa çıxar aradan, 

Axmağın düz sanı, adı qalarmı?! 

 

İnsan var, çox uca tutar sözünü, 

Tanıyıram əllisini, yüzünü. 

Qurban nadanlara arif sözünü 

Yüz yol qulağına dedi, qalarmı?!  
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DURNALAR 

 

Biliniz, xəstənin artıb azarı, 

Saldın yenə özgə hala, durnalar! 

Alıbdı canımı yar intizarı, 

Qorxuram dərd məndə qala, durnalar! 

 

Gözləyirəm yar xəbəri gəlincə, 

Düşüb sorağına gedim dalınca, 

Bir salam yetirin mənim dilimcə, 

Siz gedirsiz o mahala, durnalar! 

 

Ahu-naləm dağı-daşı yandırar, 

Rüxsarımı didəm yaşı yandırar, 

Şövq əhlini eşq atəşi yandırar, 

Məhəbbət insana bəla, durnalar! 

 

Siz Bağdaddan köçüb dağa gələrsiz, 

Deməsəm də yəqin dərdim bilərsiz, 

Şirin oxuyanda bağrım dələrsiz, 

Qərq oluram nə xəyala, durnalar! 

 

Qurban şad olmadı bu qəmli yasdan, 

İnciyib küsmüşəm bivəfa dostdan, 

Sakini-Kəlbəcər, eli Ağdaban,  

Zikr olur ismində Lalə, durnalar!  
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 1907 

 

BİVƏFA 

 

Nə müddətdi sənə aşiq olalı, 

Yalvarıram mən füqara, bivəfa. 

Gəlmədin insafa, bimürvət zalım, 

Daş ürəkli, qəlbi qara bivəfa. 

 

Ovçu idim - sən maralı izlədim, 

Sirr sözümü seyraqubdən gizlədim, 

Vədə verdim, Məcnun kimi gözlədim, 

Düz çıxmadın etibara, bivəfa. 

 

Vurub ürəyimə yara, gözlərin, 

Almaz müjganların, qara gözlərin, 

Süzülüb, dikilib hara gözlərin? 

Bənzər qaşın sitəmkara, bivəfa! 

 

Qəm əlindən bir dumanlı dağlaram, 

Yazıb öz dərdimi dəftər bağlaram, 

Gecə-gündüz həsrətindən ağlaram, 

Saldın məni intizara, bivəfa! 

 

Qurban sığınıbdı bir təmiz nama, 

Bu çarxın gərdişi gələ nizama, 

Sən çatdın mətləbə, yetişdin kama, 

Mən də düşdüm bu dağlara, bivəfa! 
 

1911   
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MƏƏTTƏLƏM 

 

Borclu səni aparar, ya bir gün məni, 

Yat qara öküzüm, yat, məəttələm. 

Muzdur olub çox çəkmisən cəfanı, 

Otarmışam qoyun, at, məəttələm. 

 

Bizim evdə yoxdu gətirəm, inan, 

Tapmıram yatmağa gecələr yorğan, 

Qoysalar əkərdim sarımsaq, soğan, 

Olardım bostançı, tat, məəttələm. 

 

Çox olub qazancım, bol qazanmışam, 

Dağılıb çarıqlar, yol qazanmışam, 

Borc alıb, üç tümən pul qazanmışam, 

İstəyir sahibi, mat-məəttələm. 

 

Arvad yol gözləyir, yazım nə əhval?! 

Cavab ver sözümə, deyirəm sual. 

Əkindən əl çıxıb, boşalıb çuval, 

Döysə məni o arvad, məəttələm. 

 

Nə duzaq bilmirəm, nə atmaq kəmənd, 

Nə hənək, dəyənək, nə özgə bir fənd, 

Nə donluğum yoxdu, alaq çayı-qənd, 

Satan can dərmanı, sat, məəttələm! 
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Möhnət salıb məni qəm fərağına, 

Bir yetişən kimdi sözün sağına, 

Döşənmək yaxşıdı mərd ayağına, 

Olmaz belə zarafat,. məəttələm. 

 

Qurban qoymaz dilin farağat dura, 

Yığıla camaat, bir məclis qura, 

Çörək az tapılır, möhtacıq şora, 

İnsan yeyə bilməz ot, məəttələm. 
 

1904 
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QAŞLARIN 

 

Baxanda canımı alır gözlərin, 

Əl-aman eyləyir xata qaşların. 

Müjganların oxdu, dönüb almasa, 

İstəyir sinəmə ata, qaşların. 

 

Eşqindən düşmüşəm çətin azara, 

Ölsəm məni sən qoyarsan məzara, 

Qorxuram axırda çəkə bazara, 

Qul eyləyib məni sata, qaşların. 

 

Yadıma düşərsən - çəkərəm nala, 

Xəstəyəm, firqətdən düşdüm nə hala, 

Bir nəqşi qüdrətdir hüsnü camala, 

Yetiribdi nə isbata, qaşların. 

 

Yanaq gül, buxaq ağ, sini bulundan, 

Şux verir məmələr gah sağı-soldan, 

Nədən üz döndərib varlı yoxsuldan, 

Bu dərdi-dilimə çata, qaşların. 

 

Yolunda çəkmişəm hər cövrü-cəfa, 

Sən də gəl mürvətə, rəhmə, insafa, 

Qurbanda qafınan qaf gəlir qafa, 

Necə yazım o hurfata qaşların. 
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A GÖZLƏR 

 

Tərlan tamaşalı, maral baxışlı, 

Hərdən oğrun-oğrun baxan, a gözlər! 

Vurdun müjgan oxun sinəmdən keçdi, 

Budu qızıl qanım axan, a gözlər! 

 

İşarə qandırıb, başa salırsan, 

Gah yandırıb, min atəşə salırsan, 

Qırıb şüşə, könlüm daşa salırsan, 

Az sınıq könlümə toxun, a gözlər! 

 

Sən özün arifsən, nə lazım demək? 

Xilqətdə bəşərsən, isbatda mələk, 

Sənə yaxşı deyil aşiq öldürmək, 

Könlümün qalasın yıxan, a gözlər! 

 

Əl intizar, qaulu şəd, min əlmud, 

Görüb camalına qalmışam məbud, 

Fürsət düşməz ələ - sən eləmə fot, 

Canım eşq oduna yaxan, a gözlər! 

 

Ovçu idim, bir maralı itirdim, 

Uzaq düşdü, çox aralı itirdim, 

Qurban gəzir ah-nalalı, itirdim, 

Titrədib ürəyim sıxan, a gözlər. 
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A MEHMAN 

 

Gələn novbaharın mübarək olsun, 

Açılsın təzə gül, lalə, a Mehman! 

Əlvan-əlvan şükufələr açılsın, 

Seyr elə göz sağa-sola, a Mehman! 

 

Gözəllik nişanı nədən ibarət?! 

Əqlinən kamaldı, fəhmi-fərasət, 

Bilmirəm tapıbsan, edibsən qarat, 

Yetişibsən bu kamala, a Mehman! 

 

Əslində, nəslində, soyda gözəlsən, 

Nisbətdə, ismətdə, sayda gözəlsən, 

Simada, duruşda, boyda gözəlsən, 

Qüsur yoxdu xəttü-xala, a Mehman! 

 

Qurğu quran özü yazsın yazını, 

İpəkdən döşəsin pəyandazını, 

Atan, anan özü çəksin nazını, 

Həmişə hörmətin ola, a Mehman! 

 

Yanaqların güldü - lalə əvəzi, 

Ləblərin şəhdi var - bala əvəzi, 

Qurbana sən oğul, bala əvəzi, 

Kəc düşməsin kəc xəyala, a Mehman 
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BAZARINDA 

 

Nə verib, nə alsan axtar-ara, gəz, 

Əzəlcə öyrənib yat, bazarında. 

Mən öləndən sonra loğman gəlməsin, 

Xəstənin dadına çat, bazarında. 

 

Nəzər yetir bu çarxı-bəd tinətə, 

Oğul baxmır sözə, qız nəsiyyətə, 

Simu-zər tunc olub, getmir qiymətə, 

Gövhəri sərrafa sat, bazarında. 

 

Sən danış birbəbir, mən deyim: bəli, 

Arifə nə lazım söz tərcüməli. 

Məzəlidi; ağlamalı, gülməli, 

Qarışdır bir-birə qat, bazarında. 
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YENƏ BAXTIM 

 

Hayana əl atdım, bəd gəldi işim, 

Elədim dünyanı dar, yenə baxtım. 

Mənim dərdi-qəmlə keçib keçmişim, 

De qoy çəkim ahu-zar, yenə baxtım. 

 

Çox yalvardım, çərxi-fələk vermədi, 

Yunlu qoyun, sağlam inək vermədi, 

Düşmən elə qurdu kələk, vermədi, 

Eləmirsən namus, ar, yenə baxtım. 

 

Qurbanam, zil ötür əlimdə sazım, 

Ellərə xoş gəlir mənim avazım, 

Dolansın zimistan, açılsın yazım, 

Yağdırma nə boran, qar, yenə baxtım. 
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QAYITDI 

 

Ah çəkib ağladım, verdilər xəbər, 

Dərdimin nə ki, var, sayı qayıtdı. 

Zimistan könlümdə açıldı bahar, 

Çərx vurdu, gərdişin yayı qayıtdı. 

 

Ömrümün bağında güllər açdılar, 

Görən dedi: bivəfadı, puçdular, 

Bilmədim quş olub göynən uçdular, 

Nə bir səsi, nə harayı qayıtdı. 

 

Qan tökürdü didələrim əşki-bar, 

Bivəfa insana yoxdu etibar. 

İntizarı bu canımda var, ha var, 

Viran qoyub bu sarayı qayıtdı. 

 

Qurbanın peşəsi niyə firqətdi?! 

Fələk, mən çəkirəm bu nə zillətdi? 

Üç gözəl var: Səlvi, Pəri, Sədətdi, 

Ala göz Səlvinin tayı qayıtdı. 
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AĞLAR 

Canandan ayrıldım, canım üzüldü, 

Tökər leysan kimi yaş, didəm ağlar. 

Çox yaşadım, hər dəqiqəm yüz ildir, 

Çəkən belə möhnət, dərdi-qəm, ağlar. 

 

Rəhmə gəl, insaf elə, a zalım, 

Xəstəliklə ələ necə saz alım? 

İstədim dosta bir namə yazalım, 

Kağız sızıldayar, həm qələm ağlar. 

 

Qohumdan, qardaşdan, eldən aralı, 

Qalan var qürbətdə ahlı-naralı, 

Kərəm-Fərhad kimi çoxdu yaralı, 

Demirəm ha qalan bir mənəm ağlar. 

 

Nəsihət nəs olub, keçmir övlada, 

Fəramuş eyləmə hərgiz, nə bada, 

Bu gözəllik sənə qalmaz dünyada, 

Yanar əhvalına kim desəm, ağlar. 

 

Əsli zəmanənin olarsan xarı, 

Çəkərsən ömürdən çox intizarı, 

Axırda acizə qoca bir qarı, 

Edibsən Qurbana çox sitəm, ağlar. 
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QALDI 

 

Bu cani-cəlladın,  bu can alanın 

Əlində dərdimin çarası qaldı. 

Dolanardım onun peymanəsində, 

Mənə qismət ahu-nalası qaldı. 

 

Dəhridə görmədim mən belə qanun, 

Vəfası yox imiş fani dünyanın. 

Ağ yaralar, bilin, mən binəvanın 

Ürəyində möhnət yarası qaldı. 

 

Barı danış, söylə, gül, a nəinsaf, 

Sınıxdı, könlümü al, a naənsaf, 

Qurbanın dərdini bil, a nəinsaf, 

Yandırdın cismimi, harası qaldı?! 
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BAL-QAYMAĞINAN 

 

Gözəl odu yanağında xal olsun, 

Necə ki, yaxşıdı bal-qaymağınan. 

Əmlik əti, kabab ola duzunan, 

Yeyəsən soğanla, ya sumağınan. 

 

Çolpa çığırtması, plov ilə yağ, 

Hər gün çay-samavar, yay-sərin bulaq, 

Polad kimi təmiz, lətif bədən-sağ, 

Xeyli ömr edəsən bu say ağınan. 

 

Yorğan quşam ola, qu balınc-döşək, 

Başlayıb zarafat, deyib-gülüşək, 

Bir kəsdən dünyada qorxu çəkməyək, 

Gəzəydik cahanda bu damağınan. 

 

Gündüz axşama tək baxıb göz-gözə, 

Naz ilə nəzakət eyləyib məzə, 

Əmib dodaqların, qoyub üz-üzə, 

Günün keçə belə oynamağınan. 

 

Gəlməsə bu işə güman, danışma, 

Aləmi aldatma, yalan danışma,  

Qurban, bir noilə dolan, danışma, 

İstərsən tərəqqi təmtarağınan. 
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QALIB 

 

Kəklik, qan ağlaram, sənsiz müddəsil, 

Körpə balaların anasız qalıb. 

Ellər özü görür, ömrüm bağçası, 

Çiçəksiz, laləsiz, baharsız qalıb. 

 

Bir kimsə gəlmədi, sən xəstə oldun, 

Ellərdə görüşmək həvəsdə oldun, 

Gözləri yollarda şikəstə oldun, 

Dərdin nə dərmansız, davasız qalıb.  

 

Ümidim, pənahım, sirdaşım idin, 

Dar gündə harayım, qardaşım idin, 

Sevincim, kədərim, göz yaşım idin, 

Bu viranə könlüm xanəsiz qalıb. 

 

Oğlun ana gəzsə - ona nə deyim?! 

Qızın küsüb gəlsə - ona nə deyim?! 

Bağın vaxtsız solsa - ona nə deyim?! 

Suallarmı verim, çarəsiz qalıb?! 

 

Səni tay-tuşların anar, ağlayar, 

Dərdini dərdbilən qanar, ağlayar, 

Zeynalam, ürəyim yanar, ağlayar, 

Görürəm: həyatım mənasız qalıb. 
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GƏL-GƏL 

 

Tez gəl, a mehriban, tez gəl, amandı, 

Dilimin, zikrimin əzbəri, gəl-gəl! 

Aləm ağ günəşdi, könlüm dumandı, 

Sənsən işiqladan göyləri, gəl-gəl! 

 

Az qalıb əlimdə alışa sazım, 

Göydə durnaları saxlar avazım. 

Qayada kəkliyim, çaylarda qazım, 

Göllərdə yaşılbaş nazpəri, gəl-gəl! 

 

Gözlərin qaradı, telin burmadı, 

Sözlərin kişmişdi, dilin xurmadı, 

Getdi əqli-huşum, ürək durmadı, 

Quruldu ədalət məşəli, gəl-gəl! 

 

Söyüdlü çayında, Qonur dağında, 

Sonalar, mələklər solu-sağında. 

Suyu şərbət olan buz bulağın da, 

Kişmişi, xurması, şəkəri, gəl-gəl! 

 

Qurban həm aşıqdı, həm də ki, şair, 

Haqqın hər vergisi bəndəyə dair, 

Mən dəli-divanə, sən müqəddəs pir, 

Olmamış ruh xəstə, sərsəri, gəl-gəl! 
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EYLƏR 

 

Bilirsənmi a nəinsaf, a zalım, 

Qəzəblənsə qara gözlər qan eylər. 

Mehriban danışıq, a gözəl insan, 

Viranə çölləri gülüstan eylər. 

 

Doğru işə düzgün plan yaxşıdı, 

Ölümdən qurtaran yalan yaxşıdı, 

Acı dildən gürzə ilan yaxşıdı, 

Öldürər biryolluq, ya divan eylər. 

 

Nəsiyyət söz milyon-milyon deyildi, 

Düzəlmədi haram, bədən əyildi, 

Mey içildi, haram tikə yeyildi, 

Bunu naqis oğlu, ya şeytan eylər. 

 

Sel başlandı, heç dolmadı boş kasam, 

Kamil nəsihətə bir qulaq asam. 

Nə vecinə mən dünyada olmasam, 

Dünya çox çaqqalı şir, aslan eylər. 

 

Zəmanə yaşatdı necə Qurbanı?! 

Yığdığı sərvəti, xəzinəsi hanı? 

Yola saldı neçə şah Süleymanı, 

Məhəbbət qocanı şux cavan eylər. 
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 SƏLVİNAZIM 

 

Yaradana şükür, qismətə şükür, 

Gül camalın günəş, ay Səlvinazım! 

Göylər aləminə alqışlar olsun, 

Sənsən mələklərə tay, Səlvinazım! 

 

Zirvəli dağ təki başın cunalı, 

Hər sözün şəkərli beçənin balı, 

Qaya kəkliyisən - əli xınalı, 

Veirb Allah sənə pay, Səlvinazım! 

 

Barmaq saza, nəğmə dilə yaraşır, 

Qərənfillər qızılgülə yaraşır, 

Gülmək üzə, şanə telə yaraşır, 

Yaraşıqdı toya toy, Səlvinazım! 

 

Hər kəs minsə cavanlığın atını, 

Görər dövrün kefin, toy-büsatını, 

Bəndə başa düşmür haqq busatını, 

Bəzən boran, bəzən yay, Səlvinazım! 

 

Demə, çox danışdıq, mətləb uzandı, 

Şeirlə, sənətlə dünya bəzəndi. 

Allah yaradandı, duyan insandı, 

Mən söyləyim, sən də say, Səlvinazım! 
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Namərd fələk verdiyini alacaq, 

Nə Səlvinaz, nə də Qurban qalacaq. 

Gözəllik gedəcək, çəmən solacaq, 

Olacaq heç nəyə tay, Səlvinazım! 
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TƏCNİSLƏR 
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AY AĞA DÜRÜST 

 

Ərzi-şikayətim var qulluğuna, 

Mültəfit ol deyim, ay Ağa. dürüst. 

Qəribin qürbətdə dəysən qəlbinə, 

Barən gözlərindən a yağa, dürüst. 

 

Vəfa edib əsba, ay ara gördüm, 

Xəncəl kimi bağrım, a yara, gördüm. 

Qəmdən bu sinəmdə a yara gördüm, 

Dərd əlindən düşdüm, ayağa dürüst. 

 

Qurban, qıl namazın qəzasın indi, 

Gör çərxi-dövranın qəzasın indi. 

Yox qohum-qardaşım, qaza sin indi, 

Çulğayıb götürə, ay ağa dürüst. 
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DİDARƏ MƏNİ 

 

Tərlandı baxışın, gözün can alan, 

De çək caynağına, di darə məni. 

Hərdən şölələnir o gül camalın, 

Tel deyər şanəyə: - Di darə məni. 

 

Zülflərin tək olmaz əqrəb, nə də mar, 

Çalmaq üçün yoxlayırsan nə damar? 

Qaş-qabaqdan qəhr-zəhri, nə damar? 

Öldür, qoyma həsrət didarə məni. 

 

Yar, gərdənin ər-ər kimi minalə, 

Bülbülə gül neylər olsa min nalə. 

Bir canım var, qəmzən istər minalə, 

Qurbanam, çəkdirmə di darə, məni. 

 
1903 
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YARADAN MƏNİ 

 

Qaşların alır can, ay gözü tərlan, 

Zənbur kimi şanda yaradan məni. 

Kipriklərin silah, sinəm nişanə, 

Gizlə, pünhan eylə, yaradan məni. 

 

Qoynundakı nardı biri dalmasa, 

Bənzər şamamaya, biri dalmasa. 

Qonum-qohum, qardaş biri dalmasa, 

Sən özün al qanım, yaradan məni. 

 

Qurbanam, yar üzdən nə qalə canım, 

Salıbsan qovğaya, nə qalə canım. 

Nə yandır atəşə, nə qalə, canım, 

Nə öldür, bu odlu yaradan məni. 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 336 

 

 

 

 

AY NƏ GƏTİRDİ 

 

Qələm, sən arifə söylə qanalar, 

Baxıb camalına, ay nə gətirdi. 

Mən ölsəm dərdindən, kim var qan alar, 

Bir əlif, bir bey, nun ay nə gətirdi. 

 

Kim bilir könlümdən ya nə dolandı?! 

Canım oda yana-yana dolandı. 

Dostlarım mən ilə yana dolandı, 

İl keçdi, gün gəldi, ay nə gətirdi? 

 

Dağ başını tutub duman, qar ala, 

Gərdiş gəzər, fəsil düşər, qarala. 

Qurban yazıq, ha dəftəri qarala, 

Yazmağın dəstinə ay nə gətirdi? 
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A YARA BAX-BAX 

 

Nə müddətdi həsrət qaldım didarə, 

Gərdiş uzaq saldı, a yara bax-bax. 

Çəkmək istər zülflərindən didarə, 

Nəinsaf, bimürvət, a yara bax-bax. 

 

Qınamayın məni ellər, obalar, 

Tərlan itib, sar yapalaq ov alar. 

Qəm qəhr edər, sıxar bağrım ovalar, 

Vurar yaram üstə a yara, bax-bax. 

 

Qurbanın sən dağlayıbsan sinəsin, 

Əvvəl gərək yar yarını sınasın, 

Bir daş vurdun, şişə könlüm sına-sın, 

İstəyir güldürə  əyyara, bax-bax. 
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AY ƏSİR-ƏSİR 

 

Ox kimi sinəmdən keçir qəzadən, 

Səməndi sərsəri, ay əsir-əsir. 

Sitəmi-zülmüdən, cövrü-cəfadan, 

Ürəyim titrəyir, ay əsir-əsir. 

 

Əbru-çeşmim dolub istər, a yağa, 

Alışdım eşqindən, yandım, ay ağa. 

Xəstə canım sənəm, saldın ayağa, 

Elədin zülfünlə, ay əsir, əsir. 

 

Qəm coşur ürəkdən - a daşa, desəm, 

Ərzimi sirdaşa, adaşa desəm. 

Qurbanam, dərdimi a daşa desəm, 

Səs çəkib verməzmi ayə, sirrə-sirr?! 
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OL SAQİ MİSAL 

 

Məcazi-məclisə, təri-təcnisə, 

Dolandır saqini, ol saqi misal. 

Yar dəstində nuş elərəm, acısa, 

Doldur stəkana, olsağını sal. 

 

Arif üç hərf ismə sayə tez tapar, 

Ruhum irəhmindən saya tez tapar. 

Yaram şəfalanıb saya tez tapar, 

Zülfündən üstümə ol saqini, sal. 

 

Beyvəfadı - gördüm yarı yandırar, 

Yarıb bağrım bütün yarı yandırar. 

Eşqin rəhm eləməz, yarı yandırar, 

Qurbanı öldürsə ol saqini sal. 
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YARA QAL İNDİ 

 

Könlüm çox istədi yarı göreydi, 

Yaraşarmı qoyxa yara, qal indi. 

Çəkə bu dərdimi - yarı göreydim, 

Ölsəm barı sala, yar, a qal indi. 

 

Gör sinəmdə belə yar arı dağlar, 

Sızıldar bal deyin yar, arı, dağlar. 

Sən bəslə yar üçün yar arı dağlar, 

Səfalı yaylaqlar, yara qal, indi. 

 

Tifl olan büsatın hər ay əmməni, 

Qafreyi-teyi, nə hər ayəm məni. 

Gətirmə naleyə, harayəm məni, 

Daha sağlığınan, yara qal indi. 

 

Qurban yandı şəmin ayağı kimi, 

Niyə kəc baxırsan, a yağı kimi. 

Siyah zülfün çalıb a yağı kimi, 

Ürəkdə yadigar yara qal indi. 
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AĞALAR MƏNİ 

 

Mərizəm, ərz edim dil, ağla qana, 

Möhübbət ataşa a qalar məni. 

Yoldaşım Leylisiz sel ala qanə, 

Qınamayın, bəylər, ağalar məni. 

 

Çəkibdi səməndin yara bir də min, 

Söhbətin söyləyim yara bir də min, 

Vurub o sinəmə yara bir də min, 

Dərd üzər canımı, a qalar məni. 

 

Naqə dönməz, çəksən gedər ovsara, 

Qəsdim budur: şikar olma ov sara, 

Qurban ölür, gəl sərini ov, Sara, 

Ölsəm kim dəfn edər, ağ alar məni. 
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A QALANMASIN 

 

Qəvvas cumub dəryalara a dalsın, 

Nabələd kənarda, a qalanmasın. 

Mərd iyidlər çörək versin, ad alsın, 

Namərdə güvənib ağalanmasın. 

 

Keçib üç yüz otuz ay sənəm indi, 

Şölələnib gündə, ay sənəm indi. 

Yar desə: ləbimdən, ay sən əm indi, 

Nəki xəstə həsrət, a qalanmasın. 

 

Qurban qürbət eldə yada saldı yar, 

Təbib sənsən, aç yaramı saldiyar, 

Hər kim səni məndən ayrı saldı yar, 

Öləndə beş ərşin ağ alanmasın. 
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NARIN ÜZ 

Aşıq Ələsgərin “Narın üz” şeirinə   

 

Canan, sənə çox yaraşır o libas: 

Narın köynək, narın astar, narın üz. 

Cahilliyin, nadanlığın rişəsin 

Narın doğrat, narın kəsdir, narın üz. 

 

İstəmirəm göydən bəla bəd enə, 

Doğrulara can sağlığı, bədə nə? 

Əzələrin düz düzülüb bədənə, 

Busan şirin, ürək geniş, narın üz. 

 

Qurban, sözdən ucaltmadın az qala, 

Qorx ki, ömrün çoxu gedə, az qala. 

İnsaf eylə, qəm odunu az qala, 

Haqq saxlasa yandırarmı narın üz. 
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SİNƏ 

Bədən ağ, buxaq gül, camalın şüşə, 

Görmədim sinən tək, bir belə sinə. 

Hanı mənim kimi kamil bir ovçu, 

Maral bərəsində bir belə sinə. 

 

Ya payız tez gələ, ya bağ yetişə, 

Məcnunam boynuma ya bağ yetişə. 

Ya könül tuş gələ, baxt yetişə, 

Elin gözəlinin bir beləsinə. 

 

Fərhadam tuş etdin dağı sinəmə, 

Yatıb məhəbbətin tağı sinəmə. 

Səndəki, üstündən dağı sinəmə, 

Bir belə çəkmisən, bir beləsinə. 

 

Qurban, bu sevdada cavan qalasan, 

Canı yar oduna cavan qalasən. 

Ömründə əlli il cavan qalasan, 

Yetəsən ən gözəl bir belə sinə. 
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NƏ DANƏM İNDİ 

 

İki şeş fəslində tifli-büstanam, 

Bir fəsildə yox atam, nədanam indi.      

On ikidə dəymiş bağı-bostanım, 

On üçdə yox barım, nə danəm indi.      

  

Şəm idim şənində yaraşıq idim, 

Leyli-Məcnun kimi yar aşiqidim. 

Məclislər ziynəti, yaraşıq idim, 

Söz keçmir isbata, nə danam indi.          

 

Kim dərdini çox veribdir, az alar, 

Ürək titrər, sızıldaşar əzalar. 

Dost yad olsa, möhübbətlər azalar,  

Qalmaz sel yerində nə danam indi.        

 

Mətləb qanar əgər olsa, yara yar,           

Təbibimsən, gəl yaramı yar, a yar.           

Sehrə çıxıb qarşı gəlsə yara yar,           

Ürək sərsər olur nə danam indi.           

 

Tərlan gözəllərin ala gözləri, 

Baxanda istər can ala gözləri. 

Qurbanı aldadıb ala gözləri, 

Sirrindən nə qandım, nə danam indi. 
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AY AĞA, AĞA 

 

Ey imdada çatan, adı mərd olan, 

Sən yetiş fəryada, ay Ağa, Ağa! 

Hicranın xəstəsi, həsrət ayazdan, 

Nəzər sal qalıxsın ayaq-ayağa. 

 

Sal sərin qovğaya, nə qala indi, 

Gəldi əcəl, getdin, nə qala, indi. 

Dərsiz, dərəcəsiz nə qala indi, 

Salarlar gen xələt ay ağa, ağa. 

 

Qurban, xəstə əla anar asini, 

Eşidin railin ana rasini. 

Qeyznən yandırar, anar a səni, 

Qəhrnən ataşı a yağa, yağa.  
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İNDİ 

 

Şirindi ləblərin, şərab əntahur, 

Şəkər nədi, əsəl alışan indi. 

Mələk nə məleykə, nə qılmanı-hur, 

Sənsən hər gözəldən alışan indi. 

 

Dil zikr elər, yazar dəstin var qaya, 

Şirin üçün Fərhat çapar var qaya, 

Fürqə nədi, Məcnun, Kərəm Vərqaya, 

Mənəm eşq odunda alışan indi. 

 

Qurban canın dosta sadağa versə, 

Düşüb çölə meylin sadağa versə, 

Hax verməsə, hazar sadağa versə, 

Bitməz mətləb, çatmaz alışan indi. 
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ONU DE 

 

Gözəl, bu gün bir əcaib görmüşəm, 

Halalıdır, haramıdır?! – Onu de! 

Qələm nəqş elədi dürrü-gövhər tək, 

Hazar-hazar, pənc üstündə, onu de! 

 

Göründü gözümə - yanı aşkara, 

Tərk edən dilində, yanı aşkara, 

Pünhan duran çıxsa, yanı aşkara, 

Nəzər salan şirin canı, onu de. 

 

Təxt üstündə yatım, marın şir əmir, 

Baş əyər padşahlar ona şir, əmir, 

Qurban da onlarla belə şir əmir, 

Sızıldayan baş şam üstə, onu de. 
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AY ƏMİM, ƏMİM 

 

Bir teynən, bir əlif şəhrində gözəl, 

Zikr olur ismində ay əmim, əmim. 

Öldüm axır, həsrət dərdindən, gözəl, 

Baxmadı ünusum, ay əmim, əmim. 

 

Təbibsənsə aç yaramı, inciyir! 

Naşı neştərindən yaram inciyir. 

Desəm mən vəfalı yaram, inciyir, 

Məclisdə təcnisdə, ay əmim, əmim. 

 

Qurban deyər: qovxa nədir, qal yana, 

Sən də mənim kimi yana, qal yana, 

Tütün gətir, od qoy çəkim qalyana, 

Ya qoy ləblərindən ay əmim, əmim.  
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YAZI QALMADI 

 

Bu namərd dünyada, ah, oldu nələr, 

Getdi gül fəsillər, yazı qalmadı. 

İsgəndər qəhrindən yandı şəhərlər, 

Bərdəmdə bir kitab, yazı qalmadı. 

 

Nuhun tufanından qara qar yağdı, 

Qara leysan yağdı, qara qar yağdı. 

Qasırğa şiddətli qara qar yağdı, 

Talehin çiçəkli yazı qalmadı. 

 

Yaradan, yaratma bir ov yaralı, 

Bir ov sağ-salamat, bir ov yaralı. 

Yüz zalım ovçu var, bir ov yaralı, 

Nə qara taledi, yazı qalmadı. 

 

Kimin talehi var, yarı yaxşıdı, 

Lələnin sevdiyi yarı yaxşıdı, 

Qurban, al qismətin, yarı, yaxşıdı! 

Kamili dünyadan yazıq almadı. 
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YAXŞI-YAXŞIDI 

 

Həkəri çayının gen sinəsində 

Laçın yaylaqları yaxşı-yaxşıdı. 

Zaman dəyişsə də, vaxt dəyişsə də,  

Yenə Lələ-Lələ, Yaxşı Yaxşıdı! 

 

Gah ağ yağış, gah da yağır qara qar, 

Dağ Allahı saxlatdırır qara qar. 

Yağ Arana, yağ İrana qar, a qar, 

Qışa ayaz, şaxta yaxşı-yaxşıdı. 

 

Hər kəs əksə nar dənəsin nar alar, 

Cəsarətlə incil satan nar alar, 

Yaralansa yazıq ceyran, naralar, 

Yalquz yaralansa yaxşı, yaxşıdı.   

 

Yana kəsə nə çay çatar, nə dəniz, 

Naşı səyyad nə hiss qanar, nə də iz. 

Deşiləcək nədən astar, nədən üz, 

Aclıq zəlillikdi, yaxşı yaxşıdı. 

 

Qurban Səlvsizdi  yanar, ağlayar, 

Əsli yalqız, yarsız yanar, ağlayar, 

Ya ərik ağlayar, ya nar ağlayar, 

Nadan elə nadan, yaxşı yaxşıdı. 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 352 

 

BAŞQA-BAŞQADI 

 

Təcnis özü bu ellərin kalamı, 

Şəkil eyni, məna başqa-başqadı. 

Təcnis nəsə yaratmayıb nizamı, 

Kitab-kitab, cəmi başqa-başqadı. 

 

Təcnis yazan sazda çala təcnisi, 

Dil söyləyə, saz da çala “Təcnis”i. 

Dərin bilə, sadə çala təcnisi, 

Mənalı söz daha başqa-başqadı. 

 

Dər-dəmirin yox qanadı, nə pəri, 

Nə mələkdi, nə huridi, ən pəri. 

Fəlakətdi pis qadının nəp əri, 

Nahaq dava-dalaş başqa-başqadı. 

 

Sağlamlıqlar cəm əlində dolanır, 

Xəstə bədən çöldə, hində dolanır, 

Qan dövranı cəsədində dolanır, 

Fərqi ayaq ilə başqa-başqadı. 

 

Qurban, təbin bir qaladı, bir saray, 

Boyu çatmaz, ora çata bir saray. 

Həcər nalə çəkdi, qaldı bir saray, 

Orda Allah nuru başqa-başqadı. 
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YA SİNƏ GÖZLƏR 

 

Nə zamandı yar yoluna baxmaqdan 

Büründüm həsrətin yasinə, gözlər! 

Yağış tək yağmaqdan, gün tək baxmaqdan 

Ya camal gözəldi, ya sinə, gözlər! 

 

Kəfən gəldi bürünəcək yar, ağa, 

Yanan söndü, bir alova yan, Ağa! 

Qoy dəysin tamarzı yanaq-yanağa, 

Getməsin tamarzı yasinə, gözlər! 

 

Saribansan, çaşma dəvə, qəflə tən, 

Qaranquş tək qəfl gələr, qəfl ötən. 

Cahar pəncə zərbin vurar qəflətən, 

Gələrsən yarının yasinə, gözlər! 

 

Öz yerini qışa verib yenə yaz, 

Görüş yeri, vüsal yeri yenə, yaz. 

Çiçəklənib bədənində yenə yaz? 

Ya buxaq gözəldi, ya sinə, gözlər! 

 

Qurban, vəsfin ayə deyil “Quran”da, 

Bu dövranı yaradan var, quran da. 

Göy naləsi, yer həsrəti quranda, 

Bənzəyir müqəddəs yasinə gözlər. 
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QARA BAĞLI YAR 

 

Bilmədin dərdimi, a zalım qızı, 

Gəzdim Şəki, Şirvan, Qarabağlı yar. 

Mən ölürəm, niyə geydin qırmızı?! 

Axı yarı ölən qara bağlıyar. 

 

Vamiqi dəryaya məhəbbət atdı, 

Sənan ayaqyalın, məhəbbət atdı, 

Mən piyada oldum, məhəbbət atdı, 

Yanan umudunu qara bağlıyar. 

 

Məcnunlar yön tutar ha dağa sarı, 

Çəkib yaradandan ha dağ hasarı, 

Yaxşını yaraşdır ha dağa sarı, 

Günəş şölə çəkər, qara bağlı, yar! 

 

Zirvə şəfəqləri qurub anda getdi, 

Şəfəq kölgələndi, qurub anda getdi, 

Bəxtindən narazı Qurban da getdi, 

A qara bağçalar, a qara bağlar. 
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YAZI QALMADI 

 

Bu bahar altmışdan keçdim yetmişə, 

Əlimdən yarımçıq yazı qalmadı. 

Büründüm çovğuna, borana, qışa, 

Fəslimin çiçəkli yazı qalmadı. 

 

Əlif, beyim, teyim, cimim hey heydi, 

Xeyim xəta, xəyal zalım, hey heydi. 

Cismim cəlalımdı, heyim hey heydi, 

Rey rəbbim yazıldı yazı qalmadı. 

 

Ayin aşkar talehimin dadıdı, 

Ğayin xeyir talehimin dadıdı. 

Fey fərmanım talehimin dadıdı, 

Qap qaradı şövqü yazı qalmadı. 

 

Kaf kəramət göstərmədi kimsəyə, 

Qaf qərarı kamil deyib kim saya. 

Lam leşkəri kim cəm edə, kim saya, 

Min mərhəmət etdi, yazıq qalmadı. 

 

Nida gəldi-getdi, yoxdu Qurban ay haray, 

Heynən heca yoxdu Qurban ay haray. 

Lan əlifla yeydi Qurban ay haray 

Getdi gəncliyimiz yazı qalmadı. 
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MƏNƏ YAZ 

Ey şair ürəkli, şair qardaşım, 

Yaxşı oxu, dərin öyrən, məna yaz. 

Adətimdi: xoşlamıram qoşmanı, 

Divanilər, təcnisləri mənə yaz. 

 

Söz dünyası ləpələnən bir dəniz, 

Bacarırsan qəvvasa dön, birdən üz. 

Qismət ola, bəlkə düşə birdən iz, 

Sənin yolun qara duman, mən ayaz. 

 

Eşq dadını necə deyim yara, dan, 

Özü gözəl yaradıbdı yaradan. 

Ölməz idim sinəmdəki yaradan, 

Qismətindən sənə çatan mənə yaz. 

 

Bir körpü sal, keç bu taydan o taya, 

Yetsin əlin o tay-tuşa, o taya. 

Sənə çatmaz on beş pencə ot aya, 

Sən ye kökəl, açılıbdı mənə yaz. 

 

Qurban, möhnət səni yenə doğruyar, 

Cəlladım ol, cəsədimi doğru yar! 

Tale yaza qismətinə doğru yar, 

Dərd-qəm çatdırmadı, məndən-mənə yaz. 
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SİNİ-SİN DÜRÜST 

 

Bismillahdı iki pakın kalamı, 

Cəm olub ayələr sini-sin, dürüst. 

Hikmət üç dəryadı elmin nizamı, 

Şini-şin göstərər sini-sin dürüst. 

 

Adil əhsən dedi ustada, gözəl, 

Kamal qismət oldu ustada gözəl. 

Dünya da gözəldi, ustada, gözəl! 

Xəlq edib yaradıb, sini-sin dürüst. 

 

Yar düzdürüb zər-zibanı min bağa, 

Aciz olan düyün olar min bağa. 

Bacarırsan səp toxumu min bağa, 

İli il bəzəsin, sini sin dürüst. 

 

Çiçək tək açıldın a yazda, canım, 

Bəsimdi çoxum da, ay az da canım. 

Qalarsan şaxtada, ayazda, canım, 

Haqqın dərgahında sin, isin dürüst. 

 

Qurban, şeh düşübsə, a yağa, çətin, 

Çağırsa, eşidə ay Ağa, çətin. 

Elə ki, büküldün ay ağa, çətin 

Artırar sayını sinisin, dürüst. 
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NƏ SARI ÇƏKDİ 

 

Mən çəkdiyim zülmü, dərdi, kədəri, 

Nə Fərhad, nə Kərəm, nə Sarı çəkdi. 

Çəməni seyr etdim, qəlbim qanadı, 

Gülün şirəsini nəs arı çəkdi. 

 

Tərlan şikarını aldı qarğalar, 

Qara, ağ bəzəndi, aldı, qarğalar, 

Dağlar zirvəsini aldı qarğalar, 

Günəş zirvəsini nə sarı çəkdi? 

 

Şimşək şaqqıldadı, ay parçalandı, 

İllər həftələndi, ay parçalandı, 

Günəş şölə saçdı, Ay parçalandı, 

Nə qara boyandı, nə sarı çəkdi. 

 

Vaxtsız sirr gizləndi, hədər oldu, ay... 

Keçdi xoş həftələr, hədər oldu ay, 

Camala vuruldum, hədər oldu Ay, 

Nə tərlanı çəkdi, nə sarı çəkdi. 

 

Sənətdən ucaltdı bu Qurban, xana, 

Bənzəyir sultana, bu Qurban, xana! 

Qurdu zili üçün bu qurbanxana, 

Sındı ilmələri, nə sarı çəkdi. 
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A YARA MƏNDƏN 

 

Müxənnəs, seyraqıb, xaini-xəbis, 

Nə yaman qandırıb a yara, məndən. 

Nəhlətullah-ləyin, şeytani-ilbiz, 

Nə dedin, dost kəsdi ay ara, məndən. 

 

Leyli “Məcnun!” – deyib, bu dağı bilər, 

İçən zəhrin dağı bu dağı bilər, 

Açan ürəyimdə budağı bilər, 

Bəlkə çıxa bu can ayara məndən. 

 

Qurban, de taqsırın oldu nə, aya? 

Kim inansın, qəsəm edim nə aya?! 

Bu ahım qalmasın ilə, nə aya, 

Sağalmaz bu düyün, a yara məndən. 
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A NARIN-NARIN 

 

Dil, zikr elə, nə şirindir yar adı, 

Qayin cinmi gəlir, a narın-narın. 

Əta qılsa, can təzədən yaradı, 

Gah yaxır səqərin, a narın-narın. 

 

Nə alidi, nə alçaqdı a qala, 

Yar istəyir yar yanında a qala. 

Sənginərsə, eşq ataşın a qala, 

Yandırırsan yandır, a narın-narın. 

 

Dərdi-hicran artır həddən yar, aşır, 

Çin-çin saçın qəddi dala yaraşır. 

Tez yetirsən ağlıyanda yara şir, 

Qurbandan gizlətmə, a narın-narın. 
 

1898 

 

 

 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QOŞMA TƏCNISLƏR 
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QALA SİNƏMDƏ 

 

Alagöz Səlvinin düyün-dağından 

İstərəm yadigar qala sinəmdə. 

İstəməyə fəğan, nalə-ah mənim, 

Çürüdər ürəyim qala* sinəmdə. 

 

Doğradı zəhri, bax, ağı ürəkdən, 

Əritdi, qoymadı yağı  ürəkdən, 

Yar, alışdır şam-çırağı ürəkdən, 

Eşqin atəşini qala sinəmdə. 

 

Qurban camalına qaldı intizar, 

Oxuyub vəsfini eşidən yazar, 

Sənsiz dərdim artdı, oldu səd-hazar, 

Çal-çarpaz dağların qala sinəmdə. 

 
1890  

 

 

 

 
 

* Qala-pas 
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İSMAYƏ 

 

Əlif əycaz ibtidada, İlahi, 

Gözəl adın yazılıbdı: İsmayə. 

Bey bir Allah, tey təalə, sey sabit, 

Səyi qüdrət yazılıbdı: ismayə. 

 

Cim cəlildi, hey heyyidi, xey xuda, 

Dal dadə yet, zal zülullah, rey rəva, 

Zey ziynətdi  - sin səhərdən ibtida, 

Mömün olan əzbər elər ism, ayə. 

 

Şın şad elə, sad sidqilə bəndəni, 

Zat zaimə, tey təqsirlə sən məni, 

Zey zülm etməz ayın, ğayının ğəni, 

Təvəkkültü, təvəkkültü ismayə. 

 

Fey fələksən, qaf qadirsən, kaf kərəm, 

Lam laməkan, nuş nəhayət, bilmərəm. 

Hey hatifdi, vov var etdi söylərəm, 

Yey yaradan nurdan məkan ismayə. 

 

Ya rəhim, ya kərim - Heydər, Mustafa, 

Çox günahım, hörməti-aliəba, 

Ya kərəm-kan, mərhəmət qıl Qurbana, 

Nikra ilə verən cavab: ismayə.  
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DODAQDƏYMƏZ  

TƏCNISLƏR 
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ÇATHA ÇAT 

 

Nə yatırsan, aç didarın, de: hasil, 

Gəldi əcəl, yetdi sənə çatha çat. 

Sındı zəncir, gedərgisən, nə hasil?! 

Ha cəhd elə, ha çal çəkic çatha çat 

 

Nay nalə edər, haray yetər, a daşa, 

Ağlar didar, yaşın seltək a daşa. 

Kazranlar salsalar rəxtin, a daşa, 

Dəyər səngə, səs eyləyər çatha çat. 

 

Nikraillər yetişəndə əyana, 

Leysan deyər sirr işlərin əyana. 

Hazar yeki can ləhətdə, a yana, 

Qaynayarsan yağ içində çatha çat. 

 

Qurban, sədaqətlə eşit: sin, ayə, 

Əzəl gərək yar yarını sinayə. 

Əzrail ki, əyləşəndə sinayə 

Çəkər çəngəl, solar rənglər çatha çat. 
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NƏ QALA SƏN-SƏN 

 

Səhərdən şikara çıxsan səhraya, 

Nə yetiş qəzaya, nə qala, sən-sən. 

İrast at xədəngin səhnii-sinayə, 

Qeyznən. qəhrinən nə qala, sən-sən. 

 

Zəhrin nə şirindi - dağıdan dağı, 

Kəci nagahandır dağıdan dağı, 

Keçirdin sinədən, dağıdan dağı, 

Çıxarsan səngini, nə qala, sən-sən. 

 

Qurban, de taleyin qaralar indi, 

Gədikləri kəsər, qar alar indi. 

Can yanar eşqindən, qaralar indi, 

Nə sal atəşlərə, nə qala sən-sən. 
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DAL ƏYƏR-ƏYƏR 

 

Diqqətinən nəzər yetir sərasər, 

Gələrsə təcnisə, dal əyər-əyər. 

Aşiq həsrət qalsa yara intizar, 

Dərdi-hicran qəddin dal əyər-əyər. 

 

Şirin desən şirin gələr yar adı, 

Can gedərsə canan təzə yaradı. 

Tənə dildən ciyər təzə yaradı, 

Qaytarsa yar-yara, dal əyər-əyər. 

 

İşarəynən qandırarsan qananə, 

Nə anlıya, nadan desən qananə. 

Ha axıtsa didəsindən qan anə, 

Gedən gəlsə geri, dal əyər-əyər. 

 

Qurban, sənsiz el ağlıyar, ay yanar, 

Eşq ataşın yanar canda, ay yanar, 

Xəstə istər yetişərsə, aya,  nar, 

Alçalı ağaclar dal əyər-əyər. 
 

1931 
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HƏYAYƏ HEY-HEY 

 

Şahinə nə qaynaq çalar qarğalar, 

Nəzər sal qadında həyayə, hey-hey. 

Qış qəhr etsə yağar dərin, qar qalar, 

Yaz gələr, sel axar, həyayə hey-hey. 

 

Adı həzar: yekdi, təkdi sinasən, 

Ərşi, yeri, xəlq elədi sinasən. 

Həzər ilə dəyə səngə sinasən, 

Gələr sin içində həyayə hey-hey. 

 

Təcnis, təxnis nə kar edər, nə də sər, 

Nə alçaqdı, nə alidi, nə də sər. 

Əli* deyər: nə əyləşər, nə də sər, 

Nə qərəz, nə çəkər həyayə hey-hey. 

 

 

 

* Ağdabanlı Qurban bir çox şeirlərini Əli təxəllüsü ilə 

qələmə alıb 
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DALDALA SİN-SİN 

 

Sədası, ləhcəsi nə şirin əsəl, 

Səs çəkər – qaqqıldar daldala, sin-sin.      

Dərs alan dərk eylər sinəyə-sinə, 

Dahanda dəndanın daldala, sin-sin.        

 

Saildi sərində sədaqə sinə, 

Aydır işıq salan sədaqəsinə. 

Alnında telinin sədaqəsinə- 

Aşiqi sədrində daldala, sin-sin.       

 

Qurban, xəstə əlin narə tez yetir, 

Sızıldar, çəkər ah, narə, tez yetir. 

Xaini səqərə, narə, tez yetir, 

Hərcayının sirrin daldala, sin-sin. 
 

1898 
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A DAYAN 

 

Təcnis tərəzisin irast, asta çək, 

El içində hazar, yekdi, a dayan. 

Ədalətdi tez alçaldar, tez yıxar, 

Hər kəs ayaq ərkanından, a dayan. 

 

İstəkan salyandı, çayı sənədi, 

Yar dəstində şirin saqı sənədi, 

Neçə qərnə, neçə hicran sənədi, 

Gəzdi gərdiş, gəldi sərə, a dayan. 

 

Qurban, aqil dərk eliyə, qana da, 

Əhli-saxa alar səni qanada. 

Qisas alan qılınc çala qanada, 

Alış qeyrət dəryalara, a dayan! 
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DƏR İNDİ YAR 

Dodaqdəyməz 

 gəraylı təcnis 

 

Yenə yazdı, ay qadası, 

Nərgiz, reyhan dər indi yar. 

Sədaqətin hər nidası 

Dəryalardan dərindi, yar. 

 

Nadan deyər nana nədi? 

Nə reyhandı, nə nanədi. 

Nən atadı, nan anadı, 

Nan hər nicat – dərindi, yar. 

 

Dağdan yenən nə kəkliksən, 

Nə turacsan, nə kəkliksən. 

Nə kəkilsən, nə kəkliksən, 

Dərd sinəndə dərindi, yar. 

 

Tale nəsə sana sandı, 

Aydı, ildi sana-sandı. 

Saydığını sana sandı, 

Çətin nicat dərindi, yar. 
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Qurban, ağın qarasına, 

Çək atəşin qarasına. 

Nə ağına, qarasına, 

Dərd dəryası dərindi, yar. 
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QIFILBƏNDLƏR 
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DE NƏDƏN? 

Qıfılbənd divani 
 

Göyçə mahalından Ağdabanlı Qurbanın 

ünvanına naməlum bir şəxs tərəfindən 

yazılmış“De nədən?” adlı aşağıdakı 

qıfılbənd divani gəlir 
 

İbtidadan bu dünyada, 

Yarandı nan, de nədən?! 

Kim hökm etdi, zühr olundu, 

Gəldi insan, de nədən?! 

Doxsan iki yarpaq gördüm, 

Üç budağın üstündə. 

Dörd ayaqlı tək bircə sər, 

Yordu zaman, de nədən?! 

 

Eyş-işrət kimdən qaldı? 

Qüssə-məlaldan danış. 

Cəbrayıla haqq eləyən, 

Sorğu-sualdan danış. 

Habil-Qabil törətdiyi 

O qalmaqaldan danış. 

Qardaş qardaşın qəlbinə 

Vurdu mizan, de nədən?! 

 

 

Aşıq gəşti-güzar etdi, 
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Gəzdi bir çox elləri. 

 Vəsf eləyib, təriflədi, 

Layiqli gözəlləri. 

Kimin əncir liflərilə, 

Harda bağlandı əli? 

Qurtarmadı o, zindandan, 

Lütfi-ilan, de nədən? 
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DÜNYAYA 

“De nədən?” qıfılbənd divanisinə 

 ustadın cavabı 

 

Nida etdi Rəsulillah, 

Gəldi insan dünyaya. 

Cəbrayıla cüt qoşdurub, 

Səpdilər nan dünyaya. 

Doxsan iki yarpaq ki, var, 

Üç ayın hesabıdı. 

Dörd ayaqlar fəsillərdi, 

Verən ruh-can, dünyaya. 

 

Adəm cənnət guşəsində 

Alma dərdi - qəlbi şad. 

Şeytan-ləin mələklikdən 

İşlətdi fitnə-fəsad. 

Haqq söylədi Cəbrayıla: 

Kimliyini et isbat. 

Habil-Qabil öldürüldü, 

O da oldu belə ad. 

Çatdı göyə o zamandan 

Ahu-fəğan dünyada. 
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Qurban üçün çox suallar, 

Xoşdu bu kafdan, bəli. 

Zehni-zəkam düz tanıyır, 

Həla-hili, əsəli. 

Qara divin barmağını 

Bağladı liflə Əli. 

Cahan o məlun ruhuna, 

Oldu zindan, dünyada. 
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BEŞ 

Qıfılbənd müxəmməs 

 

Beş alim görmüşəm bu gün, 

Qələmi beş, mənası beş. 

Kalamından şəkər süzür, 

Dəhanı dürdanəsi beş. 

Ləbi əhmərdən yaranıb, 

Gövhəri xəzanəsi beş. 

Onun on min şagirdi var, 

Səkkiz yüz zəbanəsi beş. 

 

Libasından danışaq biz: 

Bəzənibdi doqquz dona. 

Beş alimin yeddi ayağı, 

Alimlər, fəhm edin buna.   

Baş açmaz molla, qazı, 

Alim bilər mərdiyana. 

Bir hesab var beş üstündə, 

Yetişib səksən milyona. 

Yaşları gəlməz hesaba, 

Gərdişi-zəmanəsi beş. 

 

Qurban, saxla xəyalında, 

Xeyli qənimətdi bu söz. 

Bahadı arif yanında, 

Çünki mərifətdi bu söz. 
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Təşbehinən işim yoxdu, 

Doğru, həqiqətdi bu söz. 

Çıxsa sərraf bazarına, 

Simu-zər, xilqətdi bu söz. 

Atası bir, xilqəti bir, 

Səbəb nədi anası beş?  
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DEYİŞMƏLƏR 
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AŞIQ ƏLƏSGƏRLƏ DEYİŞMƏLƏR 
 

1-ci deyişmə 
 

ÇƏKMƏYƏ 
 

Aşıq Ələsgər: 

İnsan payız ölə, yazda dirilə, 

Zimistanda boran, qarı çəkməyə. 

Günü-gündən işi düşər müşkülə, 

Hər kəs namus, qeyrət, arı çəkməyə. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Əzəl ibtidada, rəsmi xilqətdə, 

İnsan olan dərd, azarı çəkmiyə. 

Nə qocalıq, nə ayrılıq, nə möhnət, 

Nə dil yanıb ahu-zarı çəkməyə. 

 

Aşıq Ələsgər: 

İnciməyin qoca aşığın yaşından, 

Sinəm vaqif olub eşq ataşından, 

Bülbül gül yolunda keçər başından, 

Əgər gül köksünə, xarı çəkməyə. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Nə top, tüfəng, nə qan tökmək – atışmaq, 

Nə çox zəhmət, nə çox hədər çalışmaq, 

Nə hədyan, nə böhtan, yalan danışmaq, 

Nə üz-üzdən şərmi-sarı çəkməyə. 
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Aşıq Ələsgər: 

Eşq ucundan tapdı xatalar məni, 

Qul!- deyə Həbəşdə satalar məni, 

Qoyub top ağzına atalar məni, 

Bəlkə canım bu azarı çəkməyə. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Əfsanədi artıq dövlət, simu-zər, 

Bir misal var: kim qazanıb, kim yeyər! 

Nə az, nə çox, dolanasan xoştəhər, 

Kişi hambal olub, barı çəkməyə. 

 

Aşıq Ələsgər: 

Xəstə könül gəzir bu təmənnada, 

Mərdlərin mövlası, sən yetiş dada! 

Mərd iyidə ölüm haqdı dünyada, 

Yoxsul olub, ahu-zarı çəkməyə. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Sözlərim məcazi, nəsihət-misal, 

Saxlar, hansı sərdə cəm olsa kamal. 

Halal çalış, halal qazan, halal mal- 

Bir kəs sənlə hesabları çəkməyə. 

 

Aşıq Ələsgər: 

Ələsgər, əlini üzmə damandan, 

İstə mətləbini Sahib-Zamandan. 

Məhəmməd hümməti çıxmaz zindandan, 

Ta ki, mövlam Zülfüqarı çəkməyə. 
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Ağdabanlı Qurban: 

Qurban, bil. nadana kifayət olmaz, 

İyid olan kəsdə bəd adət olmaz. 

Yüz min divan gəlsə ədalət olmaz, 

Haqq əliylə nizamları çəkməyə. 

 

 

    “Çəkməyə” deyişməsi  Ağdabanlı Şair  Qurbanda  

7 bənddən ibarətdir. Qalan iki orta bənd aşağıdakı 

kimidir: 

 

Yarın ya gözəli, ya da çirkini: 

Hiyləgər yarınan uzaqlaş, geni. 

O vaxtı lazımdı vermək tərkini, 

Bir yar yarnan dərdi yarı çəkməyə. 

 

Qul ol bir ustada qalıb yanında, 

Qanasan mərifət qalıb, yanında. 

İnsaf deyil, o kəs arif yanında 

İlqarı gözləyib, arı çəkməyə.  
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AŞIQ ƏLƏSGƏRLƏ 2-Cİ 

DEYİŞMƏ 
 

DOLANSIN 
 

Aşıq Ələsgər: 

Gərdəninə necə şahmar dolanıb, 

Könül istər o şahmara dolansın. 

Ərzim alıb, iltimasım tutmayan, 

Məcnun olub, bu dağlara dolansın. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Var cana təsəlli gözün yaşından, 

Pərvanələr yansın, nara dolansın. 

Gəlsin bir həqiqət, ədalət divan, 

Yol açılsın sənətkara dolansın. 

 

Aşöq Ələsgər: 

Bəyənmişəm xəsyətini, halını, 

Yaradan bol verib huş-kamalını. 

Sən Allah, gizlətmə məh camalını, 

Şöləsinə qoy füqara dolansın. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Yükümüz möhnətdir - dağlardan ağır, 

Ayaq altda qalıb füqara-fağır. 

Haqdan, ədalətdən bir kömək çağır, 

Məzlum ellər tapsın çara, dolansın. 
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Aşıq Ələsgər: 

Bal bahalanıbdı, qırılıb arı, 

Yağ satanlar mala aldı azarı. 

Min manata qalxdı daraqan darı, 

Nə gün çıxsın, nə sitarə dolansın. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Əyyam bəd gətirib, dolanmaq çətin, 

Yetən ola fəryadına millətin. 

Yaradan tökməsin xalqın hörmətin, 

Çatsın böyük ixtiyara, dolansın. 

 

Aşıq Ələsgər: 

Dad sənin əlindən, çərxi-kəcmədar, 

Ürəyimdə min sağalmaz yaram var... 

Aşıq dəyirmançı, ağa çarvadar, 

Sərraf gəlsin bu bazara, dolansın. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Enər-qalxar, nərdivandı sənətkar, 

Acizə, qullara verər ixtiyar. 

Bir gün də açılar bağlı qapılar, 

Mərd sığınsın düz ilqara, dolansın. 

 

Aşıq Ələsgər: 

Zalım cəllad nə giribdi qəsdimə, 

Xəbər verin övladıma, dostuma, 

Şahlar şahı sayə salsın üstümə, 

Ələsgər tək baxdı qara dolansın. 
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Ağdabanlı Qurban: 

Qurban dərd əlindən olub sərsəri, 

Ürəyimi sıxır vaxtın xətəri, 

Zəmanə üzünü döndərsin bəri, 

Ayaqsızlar bu butara dolansın. 



Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban 

 

 391 

 

AŞIQ ƏLƏSGƏRLƏ 3-CÜ 

DEYİŞMƏ 
 

DÜNYADA 
 

Aşıq Ələsgər: 

Sirat, sual qabaqdadı, nə damaxdı dünyada?! 

Kəlmeyi-şəhadət lazımdı ölən vaxtı dünyada. 

Tut orucun, qıl namazın, şükür eylə Allaha, 

Gül olma dünya malına, qalacaxdı dünyada.  

 

Ağdabanlı Qurban: 

Səadətə kəskin oldu kimin baxtı dünyada, 

Kani-səxa nəzər etdi, ya xoşbaxtdı dünyada. 

İbadətdən olma qafil, səxavətdən, həmçinin, 

Əgər olsa əldə varın, olan vaxtı dünyada. 

 

Aşıq Ələsgər: 

Yalan deyib, qeybət etmə, rəhmin gəlsin canına, 

Öz-özünə fəxrlənib baxma şövkət-şanına. 

Əzrayıl əlində çəngəl gələcəkdi yanına, 

Qəzəbindən gül irəngin solacaqdı dünyada. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Al qəhrin qüdrətini, unutma, eylə həras, 

Fəxrlənib olma məğrur, geyinib əlvan libas. 

Həm söhbətdi, həm nəsihət, həm əldə bir əsas, 

Tarac oldu neçələrin tacı-taxtı dünyada. 
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Aşıq Ələsgər: 

Şəyirdlikdə can çürütdüm, hərgiz ustad olmadım, 

Nəfs öldürdüm, düz dolandım,  

dostumdan yad olmadım, 

Ələsgərəm, qan ağladım, ölüncə şad olmadım, 

Yar sarıdan fələk mənə qara baxdı dünyada. 
 

Ağdabanlı Qurban: 

Hanı Nəmrud, hanı Şəddat, hanı Firon-zülümkar? 

Hanı loğmanı-Ərəstun - qoymaz qala ruzigar? 

Hanı İskəndər, Süleyman - olan sahib-ixtiyar? 

Kim gəlsə beş gün qonaqdı, ölüm haqdı dünyada. 
 

    Deyişmədəki divani Ağdabanlı Qurbanda 6 bənd-

dən ibarətdir. Axırıncı 3 bənd aşağıdakı kimidir: 
 

Fəhlə-kəndli muzdurları - füqaranı dağlayan, 

Nərdivan var: enər-qalxar, gülər bir gün ağlayan. 

Nakəslərə qardaş, - deyib namərdə bel bağlayan, 

Əqli-kamil demək olmaz, bir axmaqdı dünyada. 
 

Bişumari lənət şeytana, sədhazari-sədhazar, 

Xalqın malın alma əldən qoçu-quldur, ol kənar, 

Bir misal var: xain artmaz, ədalət açar bazar, 

Küllü-aləm şükr eliyər: -Xoş gün çıxdı dünyada. 
 

Məhəngsən, seç simu-zəri, sərrafısan, bax cözə, 

Kəlmələri şəhdi-şəkər: gah nəsihət, gah məzə! 

Qurbana haqdan mərhəmət, sizdən də rəhmət bizə,  

Dastan deyib, dəftər yazan hanı? - Yoxdu dünyada. 
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NÖVRƏS İMANLA DEYİŞMƏ 
 

TAPILMAZ 

 

Növrəs İman: 

Qohum-qardaş, hanı dostu-müsahib? 

Göndərdim bir namə yara, tapılmaz. 

Nə müddətdi ağlamaqdı adətim, 

Bilinməz dərdimə çara tapılmaz. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Zəmanə nəinsaf, insan bivəfa, 

Doğru olan etibara, tapılmaz. 

Aldanma dünyaya, aldanma lafa, 

Kamil iman - düz ilqara tapılmaz. 

 

Növrəs İman: 

Sinəmdə sövdadı, deyim: əsli-zat, 

Yanar əhvalıma küllü-kainat. 

Yazdı qələm, kağız, hökm etdi davat, 

Bircə nöqtə qələt kara tapılmaz. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Sərrafsan, sözümdən düşmə gümana, 

Nəzmi nəzd edəllər, üzr-bəhanə. 

Əqli-kamalınan çək imtahana, 

İnanmırsan, axtar-ara, tapılmaz. 
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Növrəs İman: 

Qəza-qədər saldı canıma ataş, 

Eylədi hər zaman qəmlərə yoldaş. 

Mənim tək gözləri ağlar, qanlı yaş, 

Bir sinəsi nə sədpara tapılmaz. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Xəlq edən məxluqu, faili-muxtar, 

Cismə, nəfsə verib küllü-ixtiyar. 

Cəhlidən, cəhdidən dolanar kənar, 

Ürəyində nöqtə qara, tapılmaz. 

 

Növrəs İman: 

Mən eşqin badəsin içdim camidən, 

Xəstə könlüm düşdü hər nizamidən, 

Qüdrəti-həqqidən, lami-namidən, 

Belə məzlum aşikara tapılmaz. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Təmi-tamehidən, təbi-tərazi, 

Nizamda bilərsən çoxunan azı. 

Gələr başa - hər nə yazılsa yazı, 

Təqdirə tədbir yox, çara tapılmaz. 

 

Növrəs İman: 

İman çəkə bilməz belə qəmləri, 

Çıxmaz xəyalımdan - dilim əzbəri. 
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Bu qəm dəryasına düşəndən bəri, 

Çəkən məni bir kənara, tapılmaz. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Qurbanam, ismidə canımdı qurban, 

Arifə əhli-dil, olsa dərd qanan. 

Ürəkdən dəyib ox, gözdən axır qan, 

Mənim kimi heç füqara tapılmaz. 
 

1919 
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 ANASI BİBİXANIMLA DEYİŞMƏ 
 

DEDİN-DEDİ 

 

 Qurban: 

Üzün gülür on dördündə ay kimi, 

Söylə ana, nazlı yara nə dedin? 

Verana qəlbimin dağılsın qəmi, 

Danış görüm, vəfadara nə dedin? 

 

Bibixanım: 

O mələk simaya dedim dərdini, 

Sualda cavabı çox gözəl dedi. 

Özü vədə verdi saray-şəhrinə: 

- Gözlüyəcəm gül bağında, gəl! - dedi. 

 

Qurban: 

Dedinmi çöllərə düşüb divanan? 

Sinəsində yüz yara var, sən inan. 

Alışıb oduna yanır pərvanan, 

Qorlanır cəsəti, nara nə dedin?  

 

Bibixanım: 

Eşqi-məhəbbəti – səndədi meyli, 

Seyraqub əlindən olub gileyli. 

Səni Məcnun sanır, özünü Leyli: 

- Dolannam çölləri neçə il, - dedi. 
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Qurban: 
Həsrətindən mən divanə-dəliyəm, 

Qurbanam, payına düşüb - ləliyəm. 

Min söz desə, hər sözünə: bəliyəm, 

Varmı bu dərdimə çara, nə dedin? 

 

Bibixanım: 

Bibxanımam, dərdə dərman taparam, 

Sən çəkmə heç fanı – mən hələ varam. 

- Şirin yuxusunu etməsin haram, 

İlqarım var, keçsə neçə il, - dedi.   
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AŞIQ MUSA İLƏ DEYİŞMƏ 
 

VAR 

 

Aşıq Musa: 

O kimdir ki, qapısında dünya boyda zəmisi var? 

Qanadları ildırımdan, ağ buluddan gəmisi var? 

Gözlərində abı-həyat, nə yaxşısı, nə pisi var? 

Nə atası, nə anası, nə dayısı, əmisi var? 

 

Ağdabanlı Qurban: 

İlahidi xəlq eləyən, dünya boyda zəmisi var, 

İldırımdı şaqqıldayan, ağ buluddan gəmisi var. 

Yanan tonqal fəryad edər, nə söndürən bir kəsi var, 

Nə atası, nə anası, nə dayısı, əmisi var. 

 

Aşıq Musa: 

O nədir ki, qaranlıqda şölə saçan çırağı var? 

Xaininə, düşməninə, zərbə vuran caynağı var? 

Qarda, buzda hərarətli, eşitməyən qulağı var? 

Dörd qanadı, cüt buynuzu, cəmi səkkiz ayağı var? 

 

Ağdabanlı Qurban: 

İldırımdı şaqqıldayan, sönməz, qüdrət çırağı var, 

O dənizdi: suyu sonsuz, yazılmayan varağı var. 

O arıdı, iki bığı, cəmi səkkiz ayağı var, 

Beş gözü var aşikara, pünhan-pünhan baxmağı var. 
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Aşıq Musa: 

Şair Qurban, aşikara, hər cisimdə sir olarmış, 

Möcüzələr möcüzəsi iki ürək bir olarmış, 

Doğru yolu görməyənin son məkanı kül olarmış, 

Nakəs dünya həri-qəza, neçə qərib qonağı var? 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Gəl söhbəti bəs eyləyək, bəzən sözdə nöqsan olur, 

Nadanların dedikləri dinləyənə ziyan olur. 

Yalan demə, şər danışma - el eşidər, əyan olur, 

Hər söz çatır sahibinə, torpağın da qulağı var. 
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AĞDABANLI QURBANLA QIZIN 

DEYİŞMƏLƏRİ 
 

1-ci deyişmə 
 

EYLƏR 
 

Ağdabanlı Qurban: 

Səninlə görüşdüm mən qəflətanı, 

Qəmgin olan dərd-əhlinə kar eylər. 

Pünhan möhnət tez öldürər insanı, 

Dağıdar qüssəni dil, aşkar eylər. 
 

Qız: 

Mən zənanə, sən mərd ilə danışmaq, 

Hər kəs görsə bizim üçün ar eylər. 

Sənə layiqdirmi əhval soruşmaq?! 

Kim insan oğluna etibar eylər? 
 

Ağdabanlı Qurban: 

Haqqın min bir adı - dilimdə zikrim, 

Gecələr xabımdı, gündüzlər fikrim. 

Amandı, əl-aman, zənanın məkrin- 

Doğru yol gedəni günahkar eylər. 
 

Qız: 

Kimdə bu qəm bir üz görsə - eyləyin, 

Qoymaz bitə nə mətləbi, dinləyin. 

Adətidi, bu gərdişi-fələyin, 

Bülbül ölər, gül butasın xar eylər. 
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Ağdabanlı Qurban: 

Çox igidlər ömrün eylədi fani, 

Fikr eylə, gör kimdi tutan dünyanı? 

Hökmran İskəndər, Süleyman hanı? 

Kim bunun ruhuna behbazar eylər? 

  

Qız: 

Örtmüşəm qaranı, tutmuşam yası, 

Hicran ilə sərf eylərəm xilası. 

Fələyin əlində qəm piyaləsi, 

Qatıb bal-şərbəti zəhrimar eylər. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Ey məleykə, ərzim eylə sən qəbul, 

Hər nakəsə özün qul eyləmə, qul. 

Aqibətdə beyvəfalı qız-oğul, 

Hərəsi bir qeyri-ixtiyar eylər. 

 

Qız: 

Oyandım qəflətdən, aldım təsəlli, 

Bir xudanın sirri bilinməz bəlli. 

Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli, 

Bir zənanam, dilim sizi car eylər. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Sahibi-zülcəlal, ya Kərəm-kanı, 

Bir gün deyib xəlq eyləyən dünyanı. 

Məyusi sərgəndər qoyma Qurbanı, 

İzzi ilə yalvarıb, muyu mar eylər. 
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QIZLA 2-Cİ DEYİŞMƏ 
 

YERİ 

 

Qız: 

Nöqsanı hədyandan düzəl nizama, 

Danışma hərcayı, əfsanə, yeri. 

Eşidən afərin, deyər:- Mərhaba! 

Əhsəntu, əhsəntu, ehsanə, yeri. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Azalmaz möhübbət, könül yorulmaz, 

Yanmaqdan usanmaz pərvanə, yeri. 

Simu-zər zay olmaz, qiymətdən qalmaz, 

Sərraf bazarında dürdanə, yeri. 

 

Qız: 

Təzələmə, qoy yaramı qarasın, 

Təbib yoxdu məlhəm qoyub sarısın. 

Fil, kərgədan çəkə bilməz yarısın, 

Mənim dərdim dönüb ümmanə, yeri. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Yara demə, qəmlə yara məndədi, 

Şan-şan ürək, ciyər parə - məndədi. 

Açıb axtar, gəzib ara, məndədi, 

Qəsəm verrəm səni sübhanə, yeri. 
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Qız: 

Yazılsa bu qissə olar bir dəftər, 

Təhniz eylər oxuyanlar, görənlər. 

Satılar sərrafa yaquti-əhmər, 

Sehranam, deyirəm mərdanə, yeri. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Yanmışam qüssədən, olmuşam kabab, 

Yazaram dərdimi, bağlaram kitab. 

Mənəm qoy sər balınc, zülfün rəxdi-xab- 

Sal sinən üstündə Qurbana, yeri. 
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QIZLA 3-CÜ  DEYİŞMƏ 

MƏNƏM-MƏN 

 

Qız: 

Bilqeys şəbahət, xilqətdə bəşər, 

Hüsnüdə huriyi-qılman mənəm-mən. 

İkinci Süleyman mənəm dünyada, 

Gözəllərə sərdar-sultan mənəm-mən. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Ey nəcibə mələk, zadeyi-pəri, 

Dərdindən qaməti kaman, mənəm-mən. 

Yazan göz yaşıynan qəmli dəftəri, 

Alışıb eşqinlə yanan mənəm-mən. 

 

Qız: 

Mərifətin mahi oldum hər işdə, 

Kamiləm kamalda, kəşfi güzəştə. 

Xislətdə, nisbətdə cinəm-fəriştə? 

Zahirim, sadiqim, pünhan mənəm-mən. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Şöleyi-camalın xurşidi-qəmər, 

Üstündə nəqş olub nöqteyi-gövhər. 

İtkin düşən - vətənindən dərbədər, 

Məcnun sifət, dəli-dövran mənəm-mən. 
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Qız: 

Al-qumaş, ləli-qaş  zər-zivərimdi, 

Zülflərim ziynətim, balu-pərimdi, 

Katib bağlar kitab, söz dəftərimdi, 

Vəsf olan cahanda dastan mənəm-mən. 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Ayrı düşən mahalınan, elinən, 

Həsrət qalan aylarınan, ilinən. 

Qəm-vərəmdən bağrı şan-şan dəlinən, 

Bala Dağıstanlı Qurban mənəm-mən. 

 
1898 
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AĞDABANLI QURBANIN QASİDLƏ 

DEYİŞMƏSİ 

DANIŞ-DOSTUM 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Getmiş idin dost yanına, 

Nə buyurdu sizə, danış?! 

Dərdi-dilim, söylə mənə, 

Var əhvalın təzə, danış! 

 

Qasid: 

Çox yalvadım xoş dilinən, 

O baxmadı cözə, dostum! 

Tərlan kimi havalandı, 

Bir enmədi düzə, dostum! 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Onun qəlbinə varsaydın, 

Məni qəmdən qurtarsaydın, 

Gecə-gündüz yalvarsaydın, 

Rəhm edərdi bizə, danış! 

 

Qasid: 

Yolunda durdum qul kimi, 

Boynum bükdüm yoxsul kimi, 

Oldum bir qara pul kimi, 

Soyuq baxdı üzə dostum! 
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Ağdabanlı Qurban: 
Nə buyurdu o dilbərim? 

Vəsfi dilimdə əzbərim. 

Əllidən ötdü qəmlərim, 

Daha çatıb yüzə, danış! 

 

Qasid: 

Doğru dedim – sandı gülünc, 

Cismim əzildi, oldu linc. 

Əyilmədi zatı qılınc, 

Döndü tiqi-tizə, dostum! 

 

Ağdabanlı Qurban: 
Dedinmi ilqarın hanı? 

Nə tez unutdun cananı? 

Cismimin intizar canı, 

Çox çəkəcək sıza, danış? 

 

Qasid: 

İgiddə  pir, hünər gərək, 

At oynada, eliyə cəng. 

Al ovunu bir laçın tək, 

Tərlan görün gözə, dostum! 

 

Ağdabanlı Qurban: 

Var sinəmin yaraları, 

Qurban çəkir ahu-zarı. 

Elə bil səslənir arı, 

Bədənimdə əza, danış! 
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Qasid: 
Şahin gəzər öz dağında, 

Sona kəklik sorağında. 

Süxəndanın bu çağında 

Bax söhbətə, saza, dostum!  
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QƏZƏLLƏR 
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DƏLİ 

 

Kərimi sər naqis olan, bir divanə dəli, 

Yanmağa eşq oduna, dolanar pərvanə dəli. 

 

Leyli-Leyli! - deyibsən, Məcnunu-biçarə gəzib, 

Rəsmi aşiqlik üçün qoydu o divanə, dəli. 

 

Tişeyi-Fərhada baxın: cəngə səs, nalə salıb, 

Of Şirin, canı şirin verdi nə mərdanə dəli. 

 

Kərəmi etdi vərəm, firqəti-hicrana yanıb, 

Tərgidib öz vətənin oldu qəribanə dəli. 

 

Yaralı ahuya nisbət cigərim yaralanıb, 

Axtarır yarı gözüm, dolanır hər yanə dəli. 

 

Yoxdu arami-təsəlli, səbri-qərarım kəsilib, 

Düşə işi bu qəmə, kim desə Qurbana dəli. 
 

1917 
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BUDAĞINDA 

 

Bülbüllər nəğmə oxuyar, qızılgülün budağında, 

Qız-gəlinlər sığallanar, məhəbbətin bulağında. 

 

Yaz gələr, torpaq oyanar, hər tərəf nura boyanar, 

Dağlar tufana dayanar, fəlakətin qabağında. 

 

Nə istəsən verər Allah, yıxar Allah, qurar Allah, 

Nə eyləsən görər Allah, gizli-aşkar varlığında. 

 

Günəş vurar - qar əriyər, göy guruldar – yerdə susar , 

Yağmur yoxsa yer quruyar, dili yanar torpağın da. 

 

Qurban, söylə kəlmələrin, məqsədin düz, məna dərin, 

Qoy itməsin kəlamların, qalsın tarix varağında.  
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ДИЛБЯРИМ 
 
Кюнлцмцн шащзадяси, ня йахшы yарсан, 
dилбярим! 
Фяслимин эцл-чичяйи, ятри бащарсан, dилбярим! 
 
Сяни йарадан юзц пак нурундан хялг ейляйиб, 
Эюйлярин ay-ulduzu, нурлу дийарсан, dилбярим! 
 
Ня дейим, ей назянин - йер цзцнцн мялейкяси, 
Баьларын тяравяти, тязя нцбарсан, dилбярим! 
 
Эцл-чичякли уъа даьын зирвясиндян гар азалмаз, 
Эцняши сюндцрярсян, шахтасан, гарсан, 
dилбярим! 
 

Мялейкя йаранмысан щцснц ъамал сащибисян, 
Ня гядяр ki, юмрцн olар, хюшбяхт йашарсан, 
dилбярим! 
 
Гялбимя ишыг дцшцр о нур бахышдан, чох шцкцр, 
Солмайан эцл-чичяксян, фясли-бащарсан, 
dилбярим! 
 
Гурбаны эцл баьына ейля гонаг, дярдин алым, 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 414 

Гялбимдя ябядилик бирcə сян vарсан, dилбярим! 
 
 

 
 

 
 

ФЯЛЯЙИН 
 

Бяндядян кясмяз нязяр, олмаса гясди fяляйин, 
Кцррейи-ярзи долан, тапылмаз досту фяляйин. 
 
Торпаьа бязяк вурур, мин бир ъцр bусат гурур, 
Майаны гямдян йоьурур, той эцнц йасды, fяляйин. 
 
Чямяня эцл чиляйir, аь йаьышы сяпяляйir, 
Торпаğı барlı ейляйir, вердийи бясди фяляйин. 
 
Олмаса хош ряфтары, уъа чинарлары йыхар, 
Эюрярсян бяд кцляйи, тярсиня ясди фяляйин. 
 
Аранлар, даьлар йарадыб, баğчалар, баьлар 
йарадыб, 
Исти оъаглар йарадыб, hökmdür тцстц, фяляйин. 
 
Гурбан, ibadətlə yaşa, Lailləllah dulindədi, 

Hаггын йолунdan dönmə sən,  
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ол садиг досту, фяляйин! 
 
 

 
 
 
 
 

ЭЮЗЛЯРИН 
 

Ай назянин, неъя дейим: нурду дцнйайа 
эюзлярин, 
Охшайыр эюй цзцндяки улдуза, айа эюзлярин. 
 
Йанагларын təravəti, гызыл эцлц хатырладыр, 
Шювгц дюврц-кимсясизи салыр dəрyайа, 
эюзлярин. 
 
Сурятин мялейкядир, сяня бяшяр демяк çətin, 
Məcnuн едир ъаванлары, говур сəhрайа 
эюзлярин. 
 
Йохду бяшяря бянзярин, ей эюйлярин мялейкяси, 
Рущуму мящбус едиб, алыб арайа, эюзлярин. 
 
Дцнйанын дярди-гямиn йцклямиsяn - мян 
чякирям, 
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Ъанımı мяндян алыб, атыб щарайа эюзлярин?! 
 
О гядяр гафил олдум, кани мяканя йетмядим, 
Йох ется бир дя эялмяз, бу эен дцнйайа эюзлярин. 
 
Гурбаны бир гул ейля, чякдир ешгин базарына, 
Сярви-гамятинi яйиб, дюндяриб йайа, эюзлярин. 
 

 
 
 
 
 
 

ДЦШЯР 
 
Hагq  kiмsəдян кясся нязяр,  
саьалмаyan дярдя дцшяр, 
Дцз йолу яйри эедяnin, gюzlяrиня пярдя дцшяр. 
 

Шащматын gücünə бах, piyada  шащы мат едир, 
Йцз дяфя шеш гоша тут, тярс цзцня зяр дя дцшяр. 
 

Гурряляниб юз-юзцня, кимся эцнащ еyləməsin, 
Талейин кямяндиня бязян pяляng-шир дя дцшяр. 
 

Бцлбцлляр ъящ-ъящ вурар, эцл-чичякли баьа сары, 
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Байгушлар вираняйя, чох сащибсиз йурда дцшяр. 
 

Кимсясиз viranəyə getməyə cəhd eyləmə sən, 
Гисмятиня гафил олма, бязян хейир-шяр дя дцшяр. 
 

Гурбана qəsd eylədi сирrи-сцбщан, ибтиdадан, 
Qafillik qəza işidir - башдан йеря сяр дя дцшяр. 
 
 

 
 
 
 
 
 

СЯН НЯСЯН?! 
 

Ей мяляк, анламырам;  
неъя бяшярсян, сян nясян?! 
Йазı эялмиш баğча тяки  
тязясян, тярсян, сян нясян?! 
 
Ай цзцн, эцл ъамалын, бал додаğын, ширин 
дилин, 
Йаранмысан йарашыглы:  
биръя няфярсян, сян нясян?! 
 
Доланмышам Qафгазы мян  
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бянзярини gюрмямишям, 
Зцлмятя шюля сачан нурлу сящярсян, сян нясян?! 
 
Шялалясян, зирвялярдян ахыб чайа гарышарсан, 
Дупдуру буздан сцзцлян  
диш göyдянсян, сян nясян?! 
 
Дцздя ъеyран, даьда марал,  
дашда кяклик эязир сяни, 
Эюйдя эцняш, сямада ай,  
нурлу шимшяксян, сян нясян?! 
 
Гызылэцл йарпаğы тяк тяшбещин инъя йараныб, 
Эедяъяк эцнляр keçиб,  
Xoş эяляъяксян, сян нясян?! 
 
Каш кы, ряссам олайдым, суrətini yaşadaydım, 
Seyr edib эюряйдиляр дюврц-мяляксян, сян 
нясян?! 
 
Гурбанын сağ canына од вурмусан, йанасыды, 
Qязяблянib haray çəkən  
эцълц кцляксян, сян нясян?! 
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BAYATILAR 
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BAYATILAR 

 

Ağzımdı acı, qardaş! 

Başımın tacı, qardaş! 

Bir əziz bayram olur, 

Görüşsə bacı-qardaş. 

 

               *** 

Qardaş, inan canımı, 

Oda yanan canımı, 

Demişəm görüşəndə 

 Sənə qurban, canımı! 

 

               *** 

Tanısan yetər, mənəm, 

Çox görən xətər, mənəm. 

Güləndam gülməz, ağlar, 

Ondan da betər mənəm. 

 

               *** 

Gəzərəm, hanı qardaş? 

Cismimin canı qardaş. 

Dərya tək coşur gözüm, 

Tökər qan-yaşı, qardaş.. 

 

               *** 
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Əziziyəm, həmin işdi, 

Həm yoxuş, həm enişdi. 

Zülm ərşə dayanmaq, 

Ayrılıq həmin işdi. 

 

               *** 

Kəklik gəzər daşınan, 

Qələmə bax qaşınan. 

Sən yadıma düşəndə, 

Gözüm dolar yaşınan. 

 

               *** 

Aşıq, sərə nə qaldı? 

Zülfün sərə, nə qaldı? 

Mən ki, intizar öldüm, 

Dövran sürənə qaldı.  

 

               *** 

Bülbül gülə nə dedi?! 

Gülə-gülə nə dedi? 

Fəryadım göyə qalxdı, 

Ürək dilə nə dedi?! 

 

               *** 

Qurban, mənzil – o, xalı, 

Döşənibdi o xalı. 

Zülfün elə xaindi, 

Gizlədibdi o xalı. 
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MÜXƏMMƏSLƏR 
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BU GƏLƏN 

              
Qohum-qardaş, diqqət edin.  

Nə gözəl canan, bu gələn! 

Xəstə görsə hala gələr, 

Min dərdə dərman, bu gələn,. 

Çıxıb bulud arxasından, 

Xurşidi taban, bu gələn. 

Alar aşiqin canını, 

Eylər nahaq qan bu gələn. 

Eşidib yalvarışı, 

Olaydı mehman, bu gələn. 

 

Aləmi müəzzən edib, 

Şölə salmaz gündə belə. 

Bu surətdə olmaz mələk, 

Nə huri-qılman da belə. 

Hüsnünə olarmı tay, 

Yusifi Kənan da belə. 

Bəndəsinə qəhr eləməz, 

Qadiri-sübhan da belə. 

Cavan ikən qəddim əyib, 

Eylədi kaman bu gələn. 

 

Sərvi tək boy çəkilib, 

Dodaqlar bələnib bala. 

Yanağın sərhun kimi, 

Olmaz belə gül, nə lala. 
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Görənlər təəccüb eyləyir, 

Düşür olmazın xəyala. 

Abi-kövsərin suyundan, 

Şərbəti var bir piyalə. 

Qocalar da nuş eyləsə, 

Eyləyər cavan, bu gələn. 

 

Düymələnib büllur sinə, 

Şöləsi kənara düşüb.  

Behiştdə xəlq olunub, 

Gəlib ruzigara düşüb. 

Xəstəyəm, həsrətdi könlüm, 

Qoynundakı nara düşüb. 

Fərağından, firqətindən, 

Ürək intizara düşüb. 

Razıyam, olsun  canım, 

Yolunda qurban, bu gələn. 

 

Hökmülə qüdrət qələmi, 

Xət yazıbdı, qaşına bax. 

Yasəmən zülflər tökülüb, 

Əmbərinə, muşuna bax. 

Nə deyim bu fələyin, 

Gərdişinə, işinə bax. 

Rəhmə gəl, insaf elə, 

Qurbanın göz yaşına bax. 

Bircə gəl tut əlimi, 

Ölürəm aman, bu gələn. 
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GÜLDÜNÜZ 

 

Su üstündə bir cüt sona, 

Əcəb şahanə güldünüz. 

Doldurub sənəkləri, 

Qoyanda yana, güldünüz. 

Dağıldı ağlı-huşum, 

Elə məstana güldünüz. 

Bilmirəm siz dəlisiz, 

Ya mən divanə, güldünüz. 

 

Xudam özü xəlq eyləyib, 

Aləm pənahı qəddini. 

Görənlər mail olub, 

Sənəm-sürahi qəddini. 

Xəlq eyləyib gör nə gözəl, 

Kərəm-İlahi qəddini. 

Saldınız xəyalımı 

Xeyli gümana, güldünüz. 

 

Qəzanın qədərinə bax, 

Tikana tuman dolaşır. 

Bəxt yatıb, iqbal dönəndə 

Bilin, hər insan dolaşır. 

Kür taleh, bəxtimi gör, 

Tumana tikan dolaşır. 

Bilmirəm tikana siz, 

Yoxsa Qurbana güldünüz? 
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ÖLDÜRÜR 

 

Ariflər, şövq-əhliyəm, 

Məni azarım öldürür. 

Sızıldaşır yaralarım, 

Var intizarım, öldürür. 

Alan yoxdu dürr mətahım, 

Yoxdur bazarım, öldürür. 

Ahım asmana dayanıb, 

Bu ahı-zarım öldürür. 

Yenə bu Ayrım elinə, 

Düşüb güzarım, öldürür. 

 

Bir dəhanı şəhdi-zülal, 

Dili, dodağı qırmızı. 

Qızılgülün qönçəsi tək 

Lalə yanağı qırmızı. 

Sinəmə düyün qoyubdu, 

Çəkibdi dağı qırmızı. 

Köçübdü ruh, qalıb bədən, 

Sözümün ağı qırmızı. 

Sidri-kafri, alın kəfən, 

Qazın məzarım, öldürür. 

 

Xəlq eliyən qüdrətindən: 

Qəddini minarə çəkib. 

Qaşlarını qan tökməyə, 

Təhrin zülfüqara çəkib. 
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Kiprikləri bağrım şan-şan, 

Edib para-para, çəkib. 

Gözlərim tökür qanlı yaş, 

Ağlar dilim nara çəkib. 

Xəstə canım haldan düşüb, 

Yoxdu tutarım, öldürür. 

 

Nəfəsi ətri-behişt, 

Fəslin növbaharı kimi. 

Sürəyyadı gərdən bəndi, 

Məmə qüdrət narı kimi. 

Dişləri dürrü-sədəf, 

Gövhəri-mirvarı kimi. 

Rəhmi yox, insafı yox 

Tanrı baxtavarı kimi. 

Gecə-gündüz əldən alıb 

Səbri-qərarım, öldürür. 

 

Nə qədər yovuncudum: 

-Danışma əfsanə, - dedi. 

-Salmışam çoxlarını, 

Dərdi-bidərmanə, - dedi. 

-Olmaz əlac, yoxdur çara, 

Getsə yüz loğmana, - dedi. 

-Türfətün eynində gözüm, 

Qəhr elə insana, - dedi. 

-Ol mələkəlmüti kimi, 

Var ixtiyarım, öldürür. 
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Salmısan Məcnun sifət, 

Çöllərə divanələri. 

Əqlidən zail edib, 

Eşq əhli mərdanələri. 

Şöleyi-eşqim atəşi, 

Yandırır pərvanələri. 

Piri cahan, candan olub 

Matəm saxlar anaları. 

Bir baxışın min can alır, 

Budur qərarım: öldürür. 

 

Zülflərini nəyə təşbeh 

Edim,  xudaya, bilmirəm?! 

Abi-ataş, xak ilə bad 

Qatıb nə maya, bilmirəm?! 

Nə dil ilə nəzm eliyim 

O boy-simaya, bilmirəm?! 

Ola əlac, bəlkə nədən 

Mən binəvaya, bilmirəm?! 

Qurbana rəhm eləmir 

Zalım - yalvarım, öldürür. 
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AĞARIB 

Yoxsa mən qocalmışam, 

Xəttim olub çal, ağarıb. 

Bilmirəm bığa nə olub, 

Bax, hələ saqqal ağarıb. 

Əvvəldən dən düşmüşdü, 

İndi bütün sal ağarıb. 

Hardan alım hər sabahlar, 

Yaxım buna yal, ağarıb. 

Daldalayıb, danmaq olmaz, 

Görür el-mahal, ağarıb. 

 

Yığılıb məsləhətə, 

Şərmi-həya, ar üzümə. 

Qalmayıb bir qara tük, 

Sən də bax, axtar - üzümə. 

Ağlamaqdan eynim yaşı 

Sel kimi axar üzümə. 

Bilmirəm qıroy düşüb, 

Yoxsa yağıb qar, üzümə. 

Necə ki, dağlar başı, 

Olub bu misal, ağarıb. 

 

Xəyalım aş axtarır, 

Meylim qəndi, çayı, - deyir. 

Xudanın kərəmindən 

Bol veribdir payı, -  deyir. 
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Ağ lavaşı, kərə yağı, 

Belə haqqı-sayı, - deyir. 

Beymürvət gözələ bax, 

Əmi, - deyir, dayı,- deyir. 

Çəkə bilməm belə dərdi, 

Edəm yüz xəyal, ağarıb. 

 

Bu çərxi-gərdişdə vardı, 

Yüz əlli cür oyun, kələk. 

Süleymanı yola saldı, 

Bu zülümkar çərxi-fələk. 

Çox işləri işlədirsən, 

Düzü budu - olsun gərək. 

Neyniyirəm mən gözəli, 

Əgər olsun huri-mələk. 

Maya-nər meyl eləməz, 

Görsə ki, qanqal ağarıb. 

 

Qurban deyər: aman-aman, 

Aman, beymürvət qocalıq. 

Qeyrətə xələl vurur, 

Gətirir töhmət qocalıq. 

Bir ayrılıq, bir də ölüm 

Çox artırır dərd, qocalıq. 

Mərd igidi, şux gözəli, 

Edir beyurvad qocalıq. 

Zülf dağılıb, gözlər batıb, 

Versə yüz sığal, ağarıb. 
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MƏNİ 

 

Ey sənəm, o zülflərin salıbdı zindanə məni, 

O maral baxışların eyləyib divanə məni. 

Yandırıb atəşində sən etdin pərvanə məni, 

Qəmindən, möhnətindən, gətiribsən cana məni, 

Sən axı kafər deyilsən, tay tutdun Səlmanə məni. 

 

Yeriyəndə qəmzə ilə yerə ərki-naz eləyir, 

Bülbül kimi nəğmələnib, kəklik tək avaz eləyir, 

Aşiqin görsə səni, canın pəyandaz eləyir, 

Sinəmə yara vurur, demə: sağalmaz eləyir, 

Sənin o şəhla gözlərin salıb biyabana məni. 

 

Ey bağban, qıl tamaşa bu sərimin sövdasına, 

Nuş edib oldum düçar, yarın şirin badasına, 

Sən məni qərq eyləmə eşqin dərin dəryasına, 

Diqqət ilə nəzər yetir Qurbanın təmənnasına, 

Sinəndə daldala sən, salma qeyri-yana məni. 
 

1910 
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BİRƏ 

 

Sənin bu sitəmlərinə, 

Kim dözüb dayandı, birə. 

Zəhmindən başdan-ayağa, 

Cəsətim şan-şandı, birə. 

Libasım əlvan bəzədin, 

Laxta-laxta qandı, birə. 

Nə rəhmin var, nə mürvətin, 

Nə demir: bu candı, birə. 

 

Göyçədə - Qayabaşında 

Gözümdən yaşı tökdülər. 

Zodda - ellərin evində 

Cana ataşı tökdülər. 

Yıxdılar Həzinin damın, 

Üstümə daşı tökdülər. 

Yetişəndə Ağdabana- 

Cəngi-savaşı tökdülər. 

Qoşununa bir xod verdi, 

Buyurdu: talandı, birə. 

 

İstədim, yol vermədi- 

Qaçam Dağıstana tərəf. 

Yol bulam Yaponiyaya, 

Ya Firəngistana tərəf. 
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Alıbdı ətrafımı, 

Baxdım ki, hər yana tərəf. 

Ahım ərşə bülənd oldu, 

Asmana dayandı, birə. 

 

Gecələr qorxusu yox, 

Gündüzü pünhanda gəzir. 

Əlinə alıb cidasın, 

Dolanıb meydanda gəzir. 

Yox ona qoruq, qadağa, 

Nə deyim - hər yanda gəzir. 

Bu ləzzət ələ düşməz, 

Sürün, bir dövrandı, birə. 

 

Kürk onun leşkərgahı, 

Çıxır papaqda məələ. 

Nə deyim, yoxdu əlac, 

Bu fasiqi, bəd əmələ. 

Dişi zəhərlə sulanıb, 

Ayağı bənzər çəngələ. 

Dinməyin, danışmayın, 

Eşidər, amandı, birə. 

 

Gecələr sübhə kimi, 

Göz açıq - matam yuxuda. 

Bir dəqiqə möhlət vermir, 

Bir saat yatam yuxuda. 
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Nə qədər cəhd edirəm, 

Birini tutam yuxuda: 

Quş deyil, uçub qaçır, 

İblisi-şeytandı birə. 

 

Kimisi girir qulağa, 

Verir nə zülüm-zilləti. 

Cəsət ilə bəd rəftardı, 

Var zəkərə məhəbbəti. 

Bilmirəm ilan cinsidi, 

Acıdı əti-ləzzəti. 

Yoxsa o bir bəxtəvərdi, 

Olur hər yerdə hörməti. 

Müxtəsəri: aşnadılar, 

Ona mehribandı, birə. 

 

Qurban deyər: - Uşaqların 

Ağladım əhvalına mən. 

Açıb əndamlarını, 

Baxdıqca hər yanına mən. 

Əlindən ərzə yazacam 

Cavanşir divanına mən. 

Həkiminə, cərrahına, 

Təbibi, loğmanına mən. 

Əlindən ərvab tutacam, 

Hələ bu dastandı, birə. 
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GƏLİBSƏN 

Səfalar gətirib Sənəm, 

Yaylaqlara xoş gəlibsən. 

Təşrif qılıb, qədəm basıb 

Bu dağlara xoş gəlibsən. 

Quba qazlı, yaşıl başlı 

Bulaqlara xoş gəlibsən. 

Şahin, şahbaz, laçın kimi, 

Ovlaqlara xoş gəlibsən. 

Dövrə qalxıb, havalanıb 

Sən şikara xoş gəlibsən. 

 

Camalının şöləsini 

Hər görən xəyal eləyir. 

Məcnunu salır çöllərə, 

Kimini abdal eləyir. 

Dərdini çəkənlərin 

Qəddin əyib dal eləyir. 

Ləblərinin şirəsini 

Zənbur çəkib bal eləyir. 

Billur buxağın yaraşır 

Yanaqlara, xoş gəlibsən. 

 

Gözlərin nə gözəldi, 

Qaşların qara - göyçəkdi. 

Sinə gen, dikdi məmən, 

Bənzəyir nara - göyçəkdi. 
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Açılanda yaxan bəndi, 

Oxşayır qara - göyçəkdi. 

Simada düz, boyda qəşəng, 

Baxam aşkara - göyçəkdi. 

Xoş saatda xəlq olubsan, 

Ruzigara xoş gəlibsən. 

 

Xəstələr arar təbib, 

Dərdinə dərman almağa. 

Sərraf seçər simu-zəri, 

Ləli-bədəxşan almağa. 

Əqrəb, ilan adam çalar, 

Qanlı gəzər qan almağa. 

Müjganların səf düzülüb, 

Eyni qəsdi - can almağa. 

Desəm: barı, rəhm eləmir, 

Zülmkara, xoş gəlibsən. 

 

Baxtavardı xoş gün görən, 

Dövran sürən cavan vaxtı. 

Geyib, yeyib, ləzzət çəkib, 

Hər kimin kəskindi baxtı. 

Yaranmış axır öləcək, 

Dünyada beş gün qonaqdı. 

Zülm olur yarımıyan, 

Beynəvalıq qocalıqdı. 

Qurban deyər: arif sənsən, 

Axtar, ara, xoş gəlibsən. 
1920 
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GÖRÜNÜR 

 

Əqlim təğyir oldu mənim, 

Yenə bir canan görünür. 

Çəkilib qəddi-qaməti, 

Qüdrəti-sübhan görünür. 

Zənəxdan üstə mirvari, 

Xalları mərcan görünür. 

Müjganı tiyqi almaz, 

Qaşları kaman görünür. 

Almağa qəsd eləyir, 

Canıma düşman görünür. 

 

Sədrinin üstə xaliq, 

Xəlq eləyib şəmsi-şahı. 

Onu ziyarət edənin 

Əlbəttə, olmaz günahı. 

Baş əyir, səcdə qılır, 

Ona dünyalar padşahı. 

Mən də əgər üzüm sürtsəm, 

Həsrətim qalmazdı dahı. 

Bildim onun bir qətrəsi 

Min dərdə dərman görünür. 

 

Dolanırdı həsrət gözüm: 

Düşdü cananın üzünə. 

Gün görsə xəcil olur, 

Çəkir niqabın üzünə. 
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Pərvana vəş yandı ürək, 

Bu eşq-ataşın gözünə. 

Yetsə əl, ərz elərəm 

O kərəm-kanın özünə. 

Bu mən, bu sən - xəlq edibsən, 

Huriyi-qılman görünür. 

 

Müsəlsəl zülfü çinlənib, 

Tökülübdü dala, baxın. 

Bənzəyir tərlan toruna, 

Gözlərində ala, baxın. 

Ləbləri təzə qönçə, 

Tər şeh düşüb bala, baxın. 

Buxağında şölə verən 

Düzülübdü - xala baxın. 

Açılıb cənnət qapısı, 

Nisbəti rizvan görünür. 

 

İnsaf eləyin, verməyin 

Pərvananı nar əlinə. 

İnsaf deyil ki, yetişə, 

Tər qönçə gül xar əlinə. 

Tülək-tərlan qan ağlayar, 

Ovu düşsə sar əlinə. 

Yoxdu bir rəhm eləyən- 

Verə əlim yar əlinə. 

Qurbanın canı gedib, 

Cəsəti biqan görünür. 
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QOYMADI 

Verdiyin düyə, bizim 

Eldə tutar ha qoymadı. 

Gecə-gündüz qovlamaqdan 

Yolda tutar ha qoymadı. 

Mən ölüm, sözdən incimə, 

Malda tutar ha qoymadı. 

Böhtan, hədyan nə söz oldu?! 

Dildə tutar ha qoymadı. 

Evlərə də saldı talan, 

Çöldə tutar ha qoymadı. 

 

Dönübdü əfi ilana, 

Eyləyib hər xata, qaçır. 

Quldurlardan yaman olub, 

Görən qalır mat, a qaçır. 

Nə götürsə ağızına 

Salmır, qiyamətə qaçır. 

Çoxlarına ziyan vurub, 

Durub şikayətə qaçır. 

Üzümüzə nə deyildi, 

Əldə tutar ha qoymadı. 

 

Hələ bir söz var, demirəm, 

Mətləbi pünhanda qalıb. 

Binəçi qızlar, gəlinlər 

Bükülüb, yorğanda qalıb. 
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Neçə nabələd yol azıb, 

Sirri biyabanda qalıb. 

Yeyibdi paltarlarını, 

Yəni lüt-üryanda qalıb. 

Bu kəndə harayçı gəlib, 

Dalda tutar ha qoymadı. 

 

Bu sövda olsun mübarək, 

Əzəldən nizam aparır. 

Köynək, tuman, əl dəsmalı- 

Hər səhər, axşam aparır. 

Görənlər heyran qalıb, 

Ev uçurub, dam aparır. 

Xəlqə düşübdü vahimə, 

Yuxuda adam aparır. 

Dağar, torba, örkən, çatı, 

Salda tutar ha qoymadı.  

 

Bilmirəm ki, biz neyniyək, 

Belə zülmün balasını. 

Müxtəsəri, ağlar qoyub, 

Çoxlarının xalasını. 

Əvvəl gündən istəmədim, 

Nə balını, bəlasını. 

Arvadların: “Yahu!”- deyib, 

Görəsən ah-nalasını. 

Qurbanda şərmi-həya, 

Çalda tutar ha qoymadı. 
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FƏLƏK 

Əlindən gileyliyəm, 

Söylərəm aşkara, fələk! 

Səndən ayrı deyim kimə, 

Yalvara-yalvara, fələk?! 

Məcnunu yar ucundan, 

Saldın bu dağlara, fələk! 

Kərəmi yandırdın oda, 

Yetmədi o yara, fələk! 

Necə dözüm sinəmdə mən 

Bu qədər dağlara, fələk! 

 

Yaratdın ibtidada, 

Adəmi-Həvvanı, deyim. 

Rəsm oldu eşq, məhəbbət, 

Yusif-Züleyxanı deyim. 

Vərqanı, Şeyx Sənanı, 

Neçə Süleymanı deyim. 

Artırdı bu möhnəti, 

Tutubdur dünyanı, deyim. 

Şövq-əhlini eşq əlindən, 

Eylədin avara, fələk! 

 

Fəhradı yada salıb, 

Gah ağlaram öz canımı. 

Dərdi-vərəm, hicranı-qəm, 

Deşir tənə söz canımı. 
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Gözəllərin məzəmməti, 

Alar, olsa yüz, canımı. 

Rəhm elə, mürvətə gəl, 

Az bu qədər üz canımı. 

A sənin də mənim təki, 

Saqqalın ağara, fələk! 

 

Küllü ixtiyar səndədir, 

De, ay zalım, neyləmişəm? 

De, oğluna zəhmi vurub 

Atanamı söyləmişəm? 

Mən də ki,  ha sənin təki, 

Tifil, yetim teyləmişəm? 

Özünə öz işini,  

Gahdan giley eyləmişəm. 

A sənin arvadın ölsün, 

Olsun günün qara, fələk! 

 

Göz yaşilə bu naməni, 

Yaz qələmə, yaz deyirəm. 

Bu gün bir gözəl görmüşəm, 

Bir də yaranmaz, deyirəm. 

Onu görüb ayrı düşən 

Ölər, sağ qalmaz, deyirəm. 

Axtararam bu dünyada: 

Tapılmaz, olmaz, deyirəm. 

Ürəyim şan-şan elədin, 

Oldu para-para, fələk! 
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Nəzmimi çək nizama, 

Saf eyləyib sazla qələm! 

Mən deyim: dərdimi sən 

Yazıb dəftər bağla, qələm! 

Sızıldaşıb, ağ kağıza 

Qan yaş töküb ağla, qələm! 

Arif özü mətləb qanır, 

Dərd-əhlini dağla, qələm! 

Heç bilirsən neçələrin, 

Saldın ahı-zara, fələk! 

 

Çal Qurban yazdı dəftəri,     

Göndərdi göy çal Qurbana. 

Durmasın, cəhd eləsin, 

Yetəndə əhval Qurbana. 

Budur iltimasım mənim, 

Aslan oğlu, Zal, Qurbana. 

Mən deyirəm filankəsə, 

Çox ver, az ver - al Qurbana. 

Gəlməsə, bir ah çəkim, 

Dönsün tarimara, fələk! 
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BAXIN 

Cəmaət, dqqətinən 

Qüdrəti-Yəzdana baxın. 

Əyləşib taxt üstündə, 

Ədalət divana baxın. 

Cəm olub neçə millət, 

Hökmü Süleymana baxın. 

Öldürür günahkarı, 

Buyurur: fərmana baxın. 

Açılıb yaxa bəndi, 

Olubdu aşkara, baxın. 

 

Gah Səmərqənd kağızı, 

Gah bənzəyir qara, sinə. 

Bərq edib, şölə çəkib, 

İşıq salıb tara, sinə. 

Kərəmi oda salıb, 

Məcnunu dağlara, sinə. 

Əsliyə, Leyliyə, həm 

Gərdişi-dövrana baxın. 

 

Əvvəl gözəllik qələmin, 

Yazıbsan o qaşa, deyim. 

Tərəqqilən ucal, həmi 

Yaşa səni, yaşa, deyim. 
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Düşdüm eşqin bəlasına, 

Yanıram ataşa deyim. 

Nisbətdə huri-mələk, 

Cismidə insana baxın. 

 

Yandırar piltə kimi, 

Ürəyimdən yağı çəkir. 

Düyün üstdən düyün qoyub, 

Dağ üstündən dağı çəkir. 

Bağrımı tikə-tikə, 

Doğrayıb, bıçağı çəkir. 

Mən ağlaram - boynum büküb, 

Zalım nə damağı çəkir. 

Sinəmdə qövr eləyən 

Bu dərdi-hicrana baxın. 

 

Həsrət gözüm baxıb gördü, 

Bu qəddi şümşadı, gəlir. 

Qəmzəli, həm məzəli, 

Gəlir, tamaşadı, gəlir. 

Zühr edib Misri-Yusif, 

Ya təzə dünyadı, gəlir. 

Əqil çaşıb, huş dağılıb, 

Sərimə sövdadı, gəlir. 

Qurbanam, eşq əhliyəm, 

Olmuşam divanə, baxın. 
 

1920 
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İNCİMƏSİN 

Sallanıb gələn canana, 

Bir sözüm var, inciməsin! 

Qaşları canlar alana, 

Gözü xumar inciməsin. 

Könlümün istəklisi, 

Nazlı nigar inciməsin. 

Qoy gözüm üstə qədəmin, 

Gül ayaqlar inciməsin. 

Nə düşmən eşitməsin, 

Nə dost aşkar inciməsin. 

 

Hərdən durub qiya baxıb, 

Yazıq canım alma, gözəl! 

Cismimi hicrin oduna,  

İnsaf elə, salma gözəl! 

Sinəmə çəngəlini, 

Qəzəblənib çalma, gözəl! 

Rəhimsiz, nə zülümkar, 

Səxavətsiz olma, gözəl! 

Sözlərimə bəli desən, 

Keçib kənar inciməsin. 

 

Olmuşam Məcnun sifət, 

Dəli-divanə, bəsdimi?! 

Gəzirəm Kərəm kimi, 

Mən yana-yana, bəsdimi?! 
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Müjganların ürəyimə, 

Vurub nişana, bəsdimi?! 

Batmışam, maral misal, 

Al qızıl qana, bəsdimi?! 

 

Sən bir müsəlmansan əgər, 

Etmə belə cövrü-cəfa. 

Nə qədər çəkdim qəhrini, 

Heç görmədim zövqü-səfa. 

Sən məni dilxun eylədin, 

Dolandırdın Qafdan-Qafa. 

Bu el, oba qınar səni, 

Gəl mürvətə, gəl insafa. 

Sitəmin şiddət eyləsə, 

Canım çıxar, inciməsin. 
 

Qurbanı dərdə salıb, 

Axır gətirdin sən dilə. 

Zalım, məni öldürdün sən, 

Aləm-aşkar gülə-gülə. 

İnsan gərək bu dünyada, 

Arif ola, qədir bilə. 

Həmdəmi gör kimlər olur- 

Mən nə deyim qızılgülə?! 

Niyə qonur qönçə çağı 

Üstünə xar? İnciməsin. 
 

1910 
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İNSAF ELƏ 

 

Gözəl, səndə bu nə hikmət, 

Bu nə damaq?! İnsaf elə! 

Gözlərini gözlərimdən 

Etmə iraq, insaf elə! 

Şirin dilli, mürvətə gəl, 

Qaymaq dodaq, insaf elə! 

Yar, buxağın ağ təzə gül, 

Lalə yanaq, insaf elə! 

Əridi ürəyimdə, 

Qalmadı yağ, insaf elə! 

 

Danışır dərdi-dilim, 

Yalvara-yalvara canım. 

Neyləsin, yoncumasın, 

Yazıq, bəxti qara canım. 

Bülbül kimi fəğan edir, 

Gül üstündə xara canım. 

Ay can alan, həsrətindən 

Düşüb, ahu-zara canım. 

Saxla barı, qulluğunda 

Bir qul olaq, insaf elə! 

 

Ölürəm, yox əlacım, 

Nə desən qailəm, Sənəm! 

Eşqindən olub dəli, 

Ha ağlı zailəm, Sənəm! 
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Lütf elə, qoyma məlul, 

Qapında sailəm, Sənəm! 

Başına dönüm, dolanım, 

Hüsnünə mailəm, Sənəm! 

Damənindən kəsmə əlim, 

Hatəmsayaq insaf elə! 

 

Mürvətdirmi, gör insafa 

Çəkib ahı-nalə gedim?! 

Ənkabud tək tellərindən 

Bir can asıb qala, gedim?! 

Qərq olub dəryalara, 

Nə fikri-xəyala gedim. 

Qurbanam, başım alım 

Mən hansı mahala gedim?! 

Axtara qohum-qardaş, 

Edə soraq - insaf elə. 
 

1891 
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BƏNZƏYİR 

 

Ələkbər bəy, bu camalın şah Süleymana bənzəyir, 

Təzə gələn zəmanəyə, gözəl dövrana bənzəyir, 

Yanındakı xidmətçilər nər pəhləvana bənzəyir, 

Kamalın, fərasətin eyni loğmana bənzəyir. 

 

Nizam ilə qulluqçular – baxdım: düzülüb dörd yana, 

Hər biri bir əjdər igid, nisbəti var nər aslana. 

Sərkərdələr səs eyləyib qeyzlə girsə meydana, 

Məhəbbətdə mehribandı, həm can alana bənzəyir. 

 

Ağacda yoxdu səngəri, gülləyə də dayanmır daş, 

Numindən dəm alır, dəhanından saçır ataş, 

İldırım tək şaqqıldayır, başlayanda cəngi-savaş, 

Ovsun almaz mara dönüb heyya ilana bənzəyir. 

 

Əbülfət bəy xanzadənin çoxdu bizə haqqı, sayı, 

Teymurxan bəylər içində səxavətdə yoxdu tayı, 

Qurur dəzgah, açır süfrə, sirab edir qəndi, çayı, 

Əhli-səxavətdi kişi, yoxdu bəhanə, bənzəyir. 

 

Qurban, vəsf eylə bu halı, yenə bir dastan təzələ, 

Təbini cövlana gətir, nizam ver nəzmi-qəzələ, 

Aşıq odu, tərif desin mərd iyidə, şux gözələ, 

Təzələn könlüm yenə - lap nocavana bənzəyir. 
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ÇIXIR 

Min doqquz yüz on səkkizdə 

Ah-naləm asmana çıxır. 

Namərdlərə  püşk atılır, 

Yaxşı pay şeytana çıxır. 

Namərdin yalanı keçir, 

Mərd sözü yalana çıxır. 

Qaniçənlər qarşımıza,  

Qaçırıq hər yana, çıxır. 

Saman altda su buraxır, 

Yorğan altdan dana çıxır. 

 

Əl-ayaqsız füqaralar, 

Ayaq altda batdı tamam. 

Daşnak ilə burjazyalar, 

Dünyada qal qatdı tamam. 

Zülüm ərşə bülənd oldu, 

Yerdən göyə çatdı tamam. 

Qorxudan Göyçə gölünə 

Çoxlar özün atdı tamam. 

Xanimanlar oldu veran, 

Kişilər də atdı, tamam. 

O qərq olan insanların 

Nəşləri yan-yana çıxır. 
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Ac-susuz insanların 

Yüzü olub bir can, gəzir, 

Milləti salıb bir-birə, 

Aralıqda şeytan gəzir. 

Zənənlər libasdan çıxıb, 

Çöllərdə lüt-üryan gəzir. 

Ağsaqqal-piranələr,  

Bir ədalət divan gəzir. 

Beylə bir işıqlı gün 

Qalıbdı gümana, çıxır. 

 

Yetişən yoxdu dada, 

Artır əzabı millətin. 

Var gedib, evlər yanıb, 

Qalmayıb tabı millətin. 

Sağikən taxıldı şişə, 

Yandı kababı millətin. 

Zülümkarla çəkiləcək 

Haqqı-hesabı, millətin. 

Taqətdən düşən mahal 

Yarəb, nə vaxt cana çıxır?! 

 

Körpələr ayaqyalın, 

Düşüb, biyabana hamı. 

Meşələrdə cacıq yeyib 

Yetişmişik cana, hamı. 

Alışıb barıt oduna 

Olmuşuq pərvana-hamı. 
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Ot otlayan tüklənibdi, 

Oxsamır insana-hamı. 

Beylə ad insana yox, 

Bəlkə də heyvana çıxır. 

 

Keşkə görəydim o günü: 

Azada dünyanı bütün. 

Bəşərin xoş taleyi, 

Ola xoş zamanı bütün. 

Zülmü-cəfadan qurtarıb, 

Həm tapa dövranı bütün. 

Baxaydım gözəl yaşayır, 

Fəhlə-füqaranı bütün. 

Qurban onda Koroğlu tək 

Mərdana meydana çıxır. 
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ÖYRƏNMİŞƏM 
Qurban mollaxanadan qayıdır, bir dəstə ağsaqqal ona sual verir ki, 

ay oğul, xeyli vaxtdı oxumaqdasan, 

 de görək nə öyrənmisən? O, deyir: 

 

Ərz eyləyim qoy sizlərə, deyim nələr öyrənmişəm: 

Pak “Quran”dan, Peyğəmbərdən  

düz kəlmələr öyrənmişəm. 

Ərəb zəban, farsı dəndan, türkü dillər öyrənmişəm, 

Pak namazı, ibadəti, axşam-səhər öyrənmişəm. 

 

Burda haqqın qapısını  açdı öz əllərim mənim, 

İlhamıma sığal çəkdi  nazlı gözəllərim mənim, 

İncə-incə mələklərim  olub dil əzbərim mənim, 

Qulağıma ustadlarım deyib,  nələr öyrənmişəm. 

 

“Gülüstan”ı oxumuşam, şirin dil əzbərim olub, 

Füzulinin əsərləri  alovlu məşəlim olub, 

Burda mənim böyük ustam -  Aşıq Ələsgərim olub, 

Ondan qüdrət kəlamları  edib əzbər, öyrənmişəm. 

 

Ələ keçsə dinsizləri para-para doğrayaram, 

Şeytan qəlbliləri edib  günü qara, doğrayaram. 

Kafərə imkan vermərəm, aşikara doğrayaram, 

Zaman mənə söz öyrədib, nur kəlmələr öyrənmişəm. 

 

 

 

Müsəlmanlar səcdə edər ərənlərə, pak “Quran”a,  
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Yaradanın qüdrətindən pay göndərildi “Qurban”a. 

Canında od, qəlbində qəm, gözündə yaş olanlara, 

Deyirəm ki, bu ocaqda bilin,  nələr öyrənmişəm. 
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GÖZƏL 

 

Qüdrət, kəramət sahibi qurub hər diyarı gözəl, 

Bağ-bağçalı aranları, çiçəkli dağları gözəl. 

Dənizləri, dəryaları, buzlu bulaqları gözəl, 

Çəmənlərdə şirə çəkən, sızıldaşan arı gözəl. 

 

Zikrim-fikrim əzbərimdə – cümlə-cahana çox şükür, 

Hər cür ləzzət, nemət verən dağa-arana çox şükür, 

Göy üzündən şölə saçan, zülmət yarana çox şükür, 

Sözə sığmaz, vəsfə sığmaz, kainatın varı gözəl. 

 

Qurban üçün verdiyi pay cəmi arzu, möcüzədi, 

Qayalardan sızıb gələn dup-duru su möcüzədi. 

Gah düz olur, gah da yalan - şirin yuxu möcüzədi, 

Bəndələrə bəxş etmisən, külli-ixtiyarı gözəl.  

 

 

 

 

 

 
 

SAMAVAR 
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Yaxşı saxla, hörmətinən, 

 Əziz qonağı, samavar! 

Təzə, növrəs cavanlarnan,  

Cəm et yığnağı, samavar! 

Şit yağınan nazik çörək,  

Üzlü qaymağı, samavar! 

Kababı şampırınan,  

Soğan-sumağı, samavar! 

Bir yerdə qəşş eləyib,  

Edək damağı, samavar! 

 

Xalis billur stəkanı 

 Yaraşır gümüş podnusa, 

Lumuyunan nəmək lumu,  

Bir-birilən düşüb bəhsə. 

Tuti kimi sadalanıb,  

Görənlər gəlir həvəsə, 

Başına qoyub tacı,  

Kəklik kimi gəlir səsə. 

Oxuyur bülbül misal,  

Səhərin çağı, samavar! 

 

Fərasət verib insana,  

Əqli, fəhmi cəllə calal, 

Afərin ustasına,  

Dərk eləyib fərhənk kamal, 

Vücahət hüsnünü kor,  

Bərq eləyir şəmsi misal, 
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Buranda krantını  

Səlsəbildi abi-zülal, 

Pürə şərdir cavan elər,  

Kövsər bulağı, samavar! 

 

Elmilən ərz eliyim,  

Meyli ibarət ataşa. 

Bəyaz bilək, ağ bardaqlar,  

Yəni məlum olur maşa. 

Çaynikin xub əyləşib,  

Üstündə dəşkeş tamaşa, 

Doldurub şəkərdanı,  

Dolandırır başdan-başa, 

Say salıb məclisilə,  

Gəzdirir saqi, samavar! 

 

Qeyri əcaib tamaşa,  

Açılır dügah bazarı. 

Hər nemətdən əvvəl ona,  

Könül çəkir intizarı. 

Həm mərizdi, həm əzizdi,  

Həm qoymur canda azarı, 

İçməyən xəstə düşüb, 

Məriz olub qalır zarı, 

Bəsləyib zəifləri,  

Saxlar naçağı, samavar! 

 

Gün keçər - ömürdəndi,  

Sağlığınan əmin qalın. 
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Dağlar məni unutmayın,  

Hərdən-birdən yada salın, 

Ellərdən-obalardan,  

Mahallardan xəbər alın. 

Gözəllərə seyrangahdı  

Təkağacın, Uzunyalın. 

Qurbanın sinəsində  

Yadigar dağı, samavar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QURBANIN OLUM 
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Siyah zülfün çin-çin elə, 

Tök yana, qurbanın olum. 

Bənzəyir gözəl büsatın, 

Tərlana, qurbanın olum. 

Xəstəyəm, gəldim qapına, 

Dərmana, qurbanın olum. 

Min dərdi-qəm vurma gözəl, 

Bir cana, qurbanın olum. 

Yalvarıram sənin kimi, 

Loğmana, qurbanın olum. 

 

Gecə-gündüz şölə salır, 

Şəminə pərvanə gəlir. 

Ləblərini əmsə hər kim, 

Ölmüş olsa, cana gəlir. 

Ay görsə günəş camalın, 

Ah ilə əfqana gəlir. 

Huri, pəri heyran qalır, 

Mələklər gümana gəlir. 

Belə gözəllik yetişib, 

İnsana, qurbanın olum. 

 

Göründü şux məmələrin, 

Qəst elədi canıma bax. 

Getdi əldən tamam - kamal, 

Din ilə ərkanıma bax. 

Qəlbimi şan-şan eləyib, 

Sən yaralı canıma bax. 
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Bir de, görüm neyləmişəm, 

Mən sənə, qurbanın olum. 

 

Sənin qaşından əl-SSssaman, 

Həm gəzdirir yağı gözün. 

Yenə durub qarşımızda, 

O tərlan say ağı-gözün.v 

Dolandırıb Məcnun kimi, 

Mən yazığı dağa gözün. 

Düyün qoyub sinəm üstə, 

Nə çəkibdi dağı gözün. 

İnsafa gəl, rəhm elə sən, 

Qurbana, qurbanın olum. 

 

 
1895   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GÖVHƏRƏ 
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Camaat, qulaq verin, deyim bir dastan Gövhərə, 

Dinirəm, danışıram, söylərəm: əhsən Gövhərə. 

Mən laçına bənzətmişəm, siz deyin tərlan,  Gövhərə, 

Əhliyətdə, tərbiyədə gəlməz heç insan  Gövhərə, 

Hər kəs görsə camalını, hamı deyər: can Gövhərə. 

 

Car olub, şərbətə bax ləblərinin qəndi, balı, 

Aya-günə tənə edir, münəvvər hüsnü-camalı, 

Qaməti sərvi kimi, çəkilibdi qəddi-dalı, 

Qeyibdən pay verilib, cəm olub əqli-kamalı, 

Olsun  dünyanın malı - cümləsi qurban, Gövhərə. 

 

Açılıb büllur sinə, bənzər behişt bağlarına, 

Belinə kəmər yaraşır, zər üzük barmaqlarına, 

Şux məmələr təşbeh olub cənnətin alma, narına, 

Qüdrətindən bir pay düşüb qızıl gül yanaqlarına, 

Doğrusu ki, desəm olar: huriyi-qılman, Gövhərə. 

 

Kanı-kərəm gəlib sini bahar, yaz yaradıb, 

Gözəllikdə yoxdu payın, qaməti şahbaz yaradıb, 

Bülbül kimi qəh-qəh çəkir, şirin, xoşavaz yaradıb, 

Cilvələnib tovuz kimi sədrini bayaz yaradıb,  

Görünməsin bədnəzərə, baxmasın yaman, Gövhərə. 

 

 

 

Yasəmən zülfün müyü dəyər bu dünya malına, 

Qaşları canlar alır, mailəm xətti-xalına, 
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Durnalar xəcil olur, baxdıqca siyah telinə, 

Qurban da vəsfin yazır Nobayazıd mahalına, 

Ayrım-Seyidlər obalı çatıb dürnişan Gövhərə. 
1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏTİRİR 
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Qoymayın, məclis-əhli, 

Bu gözəl düşmən gətirir. 

Qan nədi, bu zərrədən 

İndi də həm qan gətirir. 

Doldurub əcəl meyini, 

Əldə stəkan gətirir. 

Müjganları xəncərini, 

Çəkibdi, üryan gətirir. 

 

Təmkin eyləyib əsası, 

Cəm edib camalı gəlir. 

Zər, gümüş, əl qumaşı, 

Geyib pür baharı gəlir. 

Şahlar ona baş endirir, 

Hökumət havalı gəlir. 

Əqlimi zail edib, 

Açıb məh camalı gəlir. 

Aləmə şölə salıb, 

Xurşudu-taban gətirir. 

 

Ala gözlər hökm eləyir, 

Verməyin aman, öldürün. 

Yağı gözlər qəhrə gəlib, 

Əmr edir: pünhan öldürün. 

Əbrulərin xışma dolub, 

Buyurur: hər an öldürün. 

Qaşlarını aşikar deyir: 

Tökür  nahaq qan, öldürün. 

Bu zalım aşiq üçün, 



Ağdabanlı Şair Qurban 

 

 468 

Zülfünü zindan gətirir. 

 

Fələk. əlindən özünə, 

Şikayətim var eylərəm. 

Bimürvətlik səndən qalıb, 

Söyləyib aşkar eylərəm. 

Belə canı öldürürsən, 

Dadı ahu-zar eylərəm. 

Yas da tutub ağlayaram, 

Qan yaş gözdən car eylərəm. 

Necə ki, nobahar çağı, 

Əriyib leysan gətirir. 

 

Qurbanın layiq isə, 

Guş edin bu köftarına, 

Nə deyim mən fələyin, 

Gərdişi-kəc rəftarına? 

Bülbülü qəm öldürür, 

Qızıl gülün bax xarına, 

Çoxları nakam gedib, 

Çatmayıb sevgi yarına, 

Çəkməkdən belə dərdi, 

Ürəyim tuğyan gətirir. 

 

 

 

MƏN GEDİRƏM 

“Qaratel və Qurban” dastanından 
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Vədə çatıb, ayrılığı etmə fikir, mən gedirəm, 

Telli sazım, sözlərimi eylə zikr, mən gedirəm. 

Düz dolandım, düz danışdım, ellərimlə fəxr elədim, 

Heç bir zaman incimədi nə göy, nə yer - mən gedirəm. 

 

Pak “Quran”ı kamil oxu: fars, ərəb savadım var, 

Əkinçi ol, biçinçi ol - çörək verən ustadım var, 

Kərbəlada şəhid olan Hüseyn tək fəryadım var, 

Namərdlərin əməlinə lənət-zikr - mən gedirəm. 

 

Gözəl dünya mehribandı, ayrılığı duymaq çətin, 

Şirin ömür zərrəsini özgəsinə qıymaq çətin, 

Heç kimsəni gözü yolda, intizarda qoymaq çətin, 

Haqq fərmanı: gələn gedir, yoxdu tədbir - mən 

gedirəm. 

 

Raci, Rumi nə yazıbsa Qumridan o yana qədər, 

Neçə nəsillərdən əvvəl, neçə-neçə qərinələr. 

Yazılmadı bu sinəmdə, Allah bilir - qaldı nələr, 

Çox yaşadım, az yaşadım bitdi fikir - mən gedirəm. 

 

Ömrüm boyu çalışmışam, Allah verib, boldu ruzim, 

Bir tərəfdən qar-boranlı, bir tərəfdən güllü yazım, 

Qalaq-qalaq əsərlərim, nəğmə deyən telli sazım, 

Qohum-qardaş, elim-obam, Qurban deyir:  

mən gedirəm.
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KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR 

 

Ön söz yerinə 

Əглин фящми, елмин устады сюздц!  M.Aslan    3 

  

DİVANİLƏR 

 
Gedər              21 

Mən                22   

Dünyada          24 

Hey                   26 

Eyləmə              27 

Allahı hey          29 

Gəl                        30 

Əli                           31 

Varmi heç?              32 

Olmasa                     33 

Fələk                        35 

Mən                            36 

Yохду, йох                 37 
Mящяммяд           39 
Gəda (dodaqdəyməz divani)   40 

 

GƏRAYLILAR 
 

Üstündən                43 

Arasında                  44 
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Təzələnir                45        

Dolana-dolana       46 

Könlüm                  47 

Dağlardan               48 

Xanım                       49 

Yoxdur                      50 

Keçdi                          51 

Vurursan                    53 

Kimi                          54 

Niyə döndü                    55 

Kəklik                    56 

Həsrət                          57 

Kəklik              58 

Var                      59 

Halal eylə                      61 

Bülbüllərinən           62 

Sinəsinnən                63 

Dağlar                       64 

Necə                                              65 

Mənim                                 66 

Olmaz                                         67 

Olmasın                                      68 

Pünhandan-pünhandan                 69   

Ceyran                                                   71 

Ay fağır                                                   72 

 

QOŞMALAR 
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Getmə                                              75 

Bir-bir                                                   76 

Al üstən-üstən                                      77 

Qoşa-qoşa                                               78 

Pəri                                                       79 

Şirin-şirin                                             81 

Bürünmə                                          82 

Nədəndi?                                         83 

Nə deyim                                            84 

Ay dönə-dönə                                        85                          

Əvəzində                                               86 

Başına döndüyüm                                    88 

Yadıma düşdü                                 89 

Buyurdu                                           90 

Keçdi                                               91 

Birinin                                                92 

Gəlsin                                                      93 

Yoxdu, yox                                            94 

Gəzirsən                                                  95        

Olur                                                              96 

Mənəm, mən                       97 

İndi                                 98 

Daldalanmadım               99 

İndən belə                       100 

Tapılmaz                          101 

Məni                                102 

Mənim                                 103 

Qurban üçün                    104 

Axtar bizə                     105 
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Məni                               106 

Qadan alım                    107 

Baxışların                     108 

Dağlar                    109 

Görünməz                      110 

Məni                            111 

İspalkoma                   112 

A Rüstəm                                113 

Nəinsaf                          114 

Yalvarım                       116 

Görəndə                                      117 

Gəzirəm                             118 

Nişanəsi                               119 

Ayrılır                            120 

Sənindi                                    121 

Var                                       122 

Getmərəm                              123 

Bir də gül                                     124 

Gözlərim                               125 

Tamam olsun                                    126 

Keçən var                           127 

Görəndə                             128 

Xudahafiz                          129 

Yandırır                                      130 

İtirdim                       132 

Ayrılır                              133 

Gələrmi                         135 

Bülbül                                                             136 

Görünür                                                            137 
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And olsun                                                      138                                    

Qızılgül                                                      139 

Hanı, görünməz                                         140 

Çiçəklər                                                     141 

Mənim                                                       143 
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