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Zəngin ədəbi incilər xəzinəsi: 
NU/HƏTÜLMƏCAIİS-

“Nüzhətül-məcalis” (“Ürəkaçan məclislər”) İran və Azər
baycan şairlərinin fars dilində yazdığı rübailərdən ibarət na
dir bir topludur. Onu Cəmaləddin Xəlil Şirvani hicri-qəməri 
648-659-cu illər arasında (miladi 1250-1260-cı illər) topla
yaraq mövzular üzrə tərtib etmişdir. Müəllif bu əsəri Şirvan
şah Əlaəddin Fəriborza (hak. 622-649/1225-1251) ithaf et
mişdir. Şah özü sənət və ədəbiyyata böyük maraq göstərmiş, 
hətta az-az şeir də yazmışdır. Bu topluda onun bir rübaisi yer 
almışdır.

Yüksək bədii zövqlə tərtib olunan rübailər toplusu şahın 
məclisində oxunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Toplunun 
sonunda isə müəllifin Şirvanşah Əlaəddini mədh edən bir rü
baisi və ona həsr etdiyi “Səfinə” (“Gəmi”) adlı qəsidəsi veril
mişdi. Qəsidənin ardınca yenidən müəllifin Şirvanşaha həsr 
etdiyi 14 rübaisi yer almışdı.

Toplunun özünəməxsus quruluşu vardır və buraya salınan 
rübailər 17 əsas bölmə (bab) və 96 qisimdən (nəmt) ibarət 
mövzular üzrə geniş şəkildə təsnif edilərək təqdim olunmuş
dur. Orta əsr təzkirələrində, cüng və bəyazlarda, digər ədəbi 
qaynaqlarda mövzular üzrə bu cür əhatəli və müfəssəl təsni
fata ilk dəfə bu topluda rast gəlirik. Topluya salman rübailəri 
nəzərdən keçirərkən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, onun 
tərtibatçısı yüksək ədəbi zövqə malik ədib və şair olmuş, öz 
rübailərini də topluya daxil etmişdir.

Orta əsr ədəbi ənənələrinə əsasən, dördlüklərdən ibarət 
olan rübailər, adətən, öz yığcamlığına görə daha çox hik
mət, nəsihət, ibrətamiz motivlərlə yanaşı, insanların həyati 
arzularını, sevgi və həyəcanlarını, qayğı və duyğularını, şə
rab motivlərini, fəlsəfi və ictimai mövzulan ifadə edən ədəbi 



nümunələr kimi diqqəti cəlb edir. Burada toplanan rübailərin 
mövzu və ideya-məzmun çevrəsi çox genişdir. Müəllif onları 
bütün xırdalıq və incəlikləri ilə təsnif etmişdir, belə ki, göz 
önündə rəngarəng və maraqlı bir mənzərə yaranır: minacat, 
irfan, nəsihət, mədh (tərif), zəmanədən şikayət, musiqi alətləri 
və şahmat terminlərindən bədii obraz kimi faydalanmaq, tə
biət və fəsillərin təsviri, eşq, ürək və onun keçirdiyi duyğular, 
gözəllərin vəsfi (saç, boy-buxun, bel, qaş, göz, qəmzə, dodaq, 
ağız, üz), aşiqin keçirdiyi hallar, qəm və dərd, ayrılıq, tənhalıq, 
vüsal, səbir, ümid, əhd, vəfa, cəfa, kədər, gülüş, sevinc və s.

Rübailərdə eşq və sevgi motivləri daha geniş yer tutur. Tə
biidir ki, sevgi və məhəbbət insana xas bir xüsusiyyətdir. Ancaq 
onun mövzusunu təkcə kişi-qadın münasibəti İlə məhdudlaş
dırmaq doğru deyil.Təkcə rübailər deyil, klassik şeirdə qəzəl
lərin əsas mövzularından biri məhəbbətdir. Bu isə geniş məz
mun tutumuna malik bir məfhumdur. Yəni məhəbbət həm də 
həyat eşqi və insaniyyətə olan sevgidir. Məhəbbət insaniyyətin 
cövhəridir və onun gözəlliyə, harmoniyaya və ideal dəyərlərə 
olan münasibətidir. Klassik irsdə bu məfhum irfani mənada 
çox işlənir, Haqqın insana, insanın da Haqqa olan sevgisi bö
yük sənətkarların diqqət mərkəzində dayanır. Eşq və məhəbbət 
həm də əxlaqi-mənəvi məna daşımaqla paklığın, səmimiyyə
tin, mərdliyin, dostluğun və fədakarlığın rəmzi kimi çıxış edir. 
Əsl məhəbbət təmənnasızdır, ona görə həqiqi aşiq məşuqdan 
gileylənsə də, ondan gələn dərdi və qəmi də özünə böyük bir 
nemət bilir. Məşuq isə, sadəcə, sevgili deyil, hər şeydən öncə, 
səmimi dost, arxa, yaxın və güvənc qaynağıdır. Onu da əlavə 
edək ki, o dövrün şeirində yar, nigar, dildar, məşuq və gözəl 
kimi məfhumlar təkcə qadınlara deyil, kişilərə də şamil edi
lir. İstər fiziki, istərsə də mənəvi gözəllik bütün insanlara xas
dır. Yuxanda Şirvanşahı mədh edən qəsidədə işlənən ifadələr 
buna əyani sübutdur. Sədi və Hafiz kimi klassiklərin də bu cür 
qəzəlləri çoxdur. İran ədəbiyyatında ilkin mərhələdə qəsidə və 
qəzəllərdə vəsf edilən gözəllərin böyük qismi “türk” məfhumu 
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ilə verilən uca boylu, xoş görkəmli və cəsur insanlar, şux sü
varilərdir. Divan ədəbiyyatının sonrakı inkişafında isə ictimai 
motivlərlə yanaşı, hikmət, irfan və fəlsəfi məzmunlar da ge
nişlənir. Təəssüflər olsun ki, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 
tədqiqində gözəllik və sevgi motivləri bir çox hallarda bəsitcə- 
sinə və birtərəfli təqdim və təhlil edilir.

Kitabın Türkiyənin Süleymaniyyə kitabxanasında saxlanı
lan əlyazma nüsxəsi hicri-qəməri 731-ci ildə (miladi 1330) 
köçürülmüşdür. Bəzi müəlliflər köçürülmə tarixini tərtib ta
rixi ilə qarışıq salmışlar. İlk dəfə bu kitab haqqında Helmut 
Riter məlumat vermişdir. Başqa təzkirə və qaynaqlarda adı 
çəkilməyən şairlərin əsərlərinə bu topluda rast gəlmək olur. 
Onların əksəriyyətinin adı ədəbiyyat tarixinə düşməmişdir. 
Həmin şairlərin adının ədəbiyyat tarixinə düşməsi baxımın
dan bu toplu olduqca əhəmiyyətlidir; bir sıra şairlər və on
ların yaradıcılığı haqqında ilk məlumatı bu qaynaqdan əldə 
etmək olar. Xəyyamın rübailərinin mətnini islah edərək nəş
rə hazırlayan Məhəmməd Əli Foruğu bu mənbədən istifadə 
etmişdir. Eyni zamanda Xəyyama aid 30 və Məhsətiyə aid 60 
rübai bu qaynaqdan götürülmüşdür.

Toplu ilk dəfə olaraq Məhəmməd Əmin Riyahinin düzə
lişləri və qeydləri ilə ilə hicri-şəmsi 1366-cı İldə (miladi 
1987) Tehranda “Zəvvar” nəşriyyatı tərəfindən nəfis şəkildə 
nəşr edilmişdir. Mətnin sonrakı təkmilləşdirilmiş nəşrində 
Türkiyə nüsxəsi ilə Tehran Universitetinin Mərkəzi kitabxa
nasında olan başqa bir nüsxə tutuşdurularaq çoxsaylı düzə
lişlər edilmişdir. Əsəri yenidən nəşrə hazırlayan Məhəmməd 
Əmin Riyahi kitaba geniş ön söz yazmaqla onu hicri-şəmsi 
1375-ci ildə (miladi 1996) Tehranda “Elmi və fərhəngi” nəş
riyyatında çap etmişdir.

Təbiidir ki, toplunun müəllifi bu qədər sayda rübaini 
mövzular üzrə təsnif edərək yerləşdirərkən nəzərindən qa
çan məqamlar da olmuşdur. Başqa bir tərəfdən, klassik irs
lə məşğul olanlar, mətn üzərində işləyənlər yaxşı bilirlər ki, 



keçmişdə ayn ayn əsərlərin mətni katiblər tərəfindən köçü
rülür və bu zaman istər-istəməz səhvlər, əlavələr və dəyiş
mələr olurdu. Ona görə bir çox hallarda eyni bir rübai, qəzəl 
və s. şeirə müxtəlif şairlərin divanlarında rast gəlirik. Bunla
rın dəqiq müəyyənləşdirilməsi o qədər də sadə iş deyil, bu
nun üçün dərin və klassik filoloji bilik, hər bir şair və ədibin 
dil-üslub xüsusiyyətlərini, işlətdiyi obrazlar sistemini, bədii 
qəlib və ifadə tərzini yaxından bilmək lazım gəlir.

Toplunu nəşrə hazırlayan Məhəmməd Əmin Riyahi bö
yük zəhmətə qatlaşaraq çox sayda düzəlişlər etmiş, dəqiqləş- 
mələr aparmış, hətta bir çox rübailərin müxtəlif qaynaqlarda 
və şairlərin divanında hansı fərqlərlə verilməsini göstərmiş
dir, Müəllif eyni zamanda diqqəti müxtəlif şairlər tərəfindən 
yazılan rübailərin qarışıq salınması, eyni rübailərin ayrı-ayrı 
şairlərə aid edilməsi faktlarına yönəldir. Bəzən eyni bir rübai 
kiçik fərqlərlə üç-dörd şairə aid edilir. Bəllidir ki, rübai dörd
lük şeir növü olaraq hər hansı bir məzmunun yığcam ifadəsi 
kimi geniş yayılır və dillərdə əzbər olur. Rübaidə təkcə sevgi 
deyil, həm də fəlsəfi, irfani, hikmətamiz və ictimai motivlər 
ifadə olunur. Rübailər bəzən hikmətli sözlər kimi geniş işlə
nir. Dildən-dilə gəzən, müxtəlif zövqlü müəlliflər tərəfindən 
cünglərə və şeir toplularına salınan rübailər bəzən yanlış ola
raq köçürülür və bəzən katiblər tərəfindən dəyişilir, müxtəlif 
şairlərin adına verilir. Məlumdur ki, Ömər Xəyyam ən məş
hur rübai ustadı kimi tanmır və onun adına yazılan rübailərin 
sayını süni şəkildə 1500-ə çatdırmışlar. Halbuki elmi araşdır
malar nəticəsində Xəyyamın rübailərinin sayı 170-200-dən 
çox deyil. Onun haqqında belə bir əfsanə də uydurmuşlar: 
guya bir gün Xəyyam eyvanda mey içəndə külək əlindəki pi
yaləni salıb sındırır və o bu rübaini söyləyir:

'j lAjC- > >
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(Mənim mey qədəhimi sındırdın, ey Rəbb, 
Üzümə eyş qapısını bağladın, ey Rəbb.
Mən mey içirəm, sən bədməstlik edirsən, 
Ağzıma torpaq! Məgər sən məstsən, ey Rəbb?!)

Daha sonra isə guya günahını yumaq, özünə bəraət qazan
dırmaq üçün bu rübaini söyləyir:

eJjSU

M Ciuüj (jj^- AjS AS (JjiSJİj

Cililə» Əj j5 j jxiS Əj (j* 

JJ J (Jji (J.Ü

(Bu dünyada günah etməyən kimdir, söylə?
Günah etməyən bəs necə yaşayıb, söylə?!
Mən pis iş görürəm, Sən pis mükafat (cəza) verirsən, 
Bəs mənimlə Sənin fərqin nədir, söylə?!)

Topluda Xəyyama aid edilən bu rübai Rəziəddin Gənceyinin 
adına getmişdir. Belə hallar tədqiqatçılar tərəfindən islah edil
məlidir. Ancaq bir çox hallarda bir şair özündən əvvəl deyilmiş 
şairin qəzəl, məsnəvi və ya rübaisinə nəzirə yazır. Rübailərdə 
yaxın mənalı məzmunlar və deyimlər bu qəbildəndir. Bəzən 
də şair özündən əvvəl məşhur bir ədibin hər hansı deyimindən 
bəhrələnərək yeni bir məna yaradır ki, buna təzmin sənəti de
yilir. Rübailərdə təzmin və iqtibas geniş yayılmışdır.

Bu əsərin məziyyətlərindən biri də odur ki, müəllif 
bura Aran, Şirvan, Beyləqan və Gəncədən olan çox sayda 
həmyerlisinin rübailərini salmışdır. Onlardan bir çoxunun 
adları və əsərləri çoxdan unudulmuş və ədəbiyyat tarixində 
yer almamışdır. Topluda təqribən 291 şairin 4139 rübaisi 
verilmişdir. Onlardan 54 rübai təkrardır; bu hesabla rübailərin 
ümumi sayı 4085 edir. Bunlardan 2212 rübai Azərbaycan 
müəlliflərinin payına düşür. Mətn orijinalda nəşr olunarkən 
rübailər sıralanmışdır, tərcüməyə Azərbaycan müəlliflərinin 
rübailəri salındığına görə sıralamada fərq vardır. Tərcümə 



zamanı orijinalda verilən təsnifat olduğu kimi saxlanmışdır. 
Orijinalda şairlərin adı bəzən qısa, bəzən orta, bəzən də 
tam verilmişdir, tərcümədə onlar tanınsın deyə mötərizədə 
nisbətən tam variantın verilməsini məsləhət bilmişik.

Əgər burada bəzi adlardakı təkrarları çıxsaq, təqribən 
116 Azərbaycan şairinin rübailəri toplanmışdır. Onlar əsasən 
Dərbənd, Bakı, Gəncə, Şirvan, Beyləqan, Təbriz, Ərdəbil, 
Zəncan, Əhər, Xoy və s. şəhərlərdən olmuşlar. Buradan görü 
nür ki, topluda verilən rübailərin təqribən yandan bir qədər 
çoxu Azərbaycan müəlliflərinin payına düşür.

Müəllif özü Şirvandan olduğuna gorə əsasən Arazdan 
şimalda yerləşən Aran, Gəncə-Tiflis və Şirvan, yəni Beyləqan, 
Gəncə, Tiflis, Dərbənd, Bakı və s. bölgələrdən daha çox 
şairin əsərlərini əldə etmiş və ən çox onlardan nümunələr 
gətirmişdir. Toplunu nəşrə hazırlayan Məhəmməd Əmin 
Riyahi bu məsələyə diqqət yetirərək göstərir ki, Marağadan 
7,Təbrizdən 5, Əbhərdən 3, Xoy, Zəncan və Əhərdən bir-iki 
şairdən nümunə gətirdiyi halda, Gəncədən 24, Şirvandan 18, 
Tiflis və Beyləqandan 5, Bakı, Dərbənd və Naxçıvandan bir 
şairdən nümunə gətirmişdir. Bu eyni zamanda onu göstərir ki, 
X-XIII əsrlərdə Azərbaycan mühüm elm, mədəniyyət, sənət və 
ədəbiyyat mərkəzi olmuşdur. Topluda yer alan rübailərin sayma 
görə ən çox nümunə gətirilən şairlər sırasında toplu müəllifi 
Cəmaləddin Xəlil Şirvani, Cəmaləddin Əşhəri, Şəmsəddin 
Əsəd Şirvani, Əziz Əli Şirvani, Şəms Sücasi, Əmir Nəcib ömər 
Gənceyi, İlyas Meydani Gənceyi, Mücir Beyləqani, Şərəf Saleh 
Beyləqani, Bürhan Gənceyi, Sədr Zəngani, Bəxtiyar Şirvani, 
Bədr Tiflisi, Yəmin İsfəhani, Qazi Kamal Mərağeyi, Seyyid 

Şərəfəddin Beyləqani, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, 
Xaqani Şirvani diqqəti cəlb edir. Bir çox şairlərdən isə cəmi bir 
neçə nümunə verilmişdir.

Burada qısaca da olsa, farsdilli şeirin ideya-məzmun və 
bədii-estetik cəhətdən inkişaf və cilalanmasında Azərbaycan- 
Aran üslubunun məziyyətlərinə də qısaca toxunmaq lazım 
gəlir. Hər şeydən öncə bir məsələni xatırlamaq yerinə düşər ki, 



orta əsrlərdə İslam mədəniyyəti sinkretik mahiyyət kəsb 
etdiyi kimi, fars dilində yaradılan zəngin əsərlər də ayn-ayn 
bölgələrdən çıxan müəlliflər tərəfindən yazılmışdır. Xüsusilə 
farsdilli ədəbiyyatın yeniləşmə, təkamül və inkişafında 
Azərbaycanda yetişən şairlərin xidməti daha böyükdür. 
İslamdan sonra farsdilli poeziya öncə Xorasan bölgəsində 
yarandı və bu bölgəyə xas ədəbi üslub yetişdi. Xorasan 

üslubundan fərqli olaraq, Azərbaycan və Aran üslubu farsdilli 
şeirə yeni ruh gətirdi. Bura ilk növbədə türk mənşəli sözləri ilə 
yan-yana yeni mənalar, yeni düşüncə tərzi, yeni ifadə üsulları 
və estetik baxışlar gəldi. Aran üslubuna xas zəngin bədiyyat 
və təsvir vasitələri, incə şairanə deyimlərlə yanaşı, zərif 
məzmunlar da diqqəti cəlb edir. Bəllidir ki, ədəbi yaradıcılıq 
mühitlə çox bağlıdır. F.KÖprülü bu barədə yazır: “Bir ədəbi əsər 
bir çiçəyə bənzədilə bilir: çiçək onu saxlayan budağa, budaq 
gövdəyə bağlı olduğu üçün o çiçəyi anlamaq bütün ağacı, hətta 
onun yetişdiği torpağı anlamağa ehtiyac göstərmişdir”.

Onu da əlavə edək ki, müştərək tarixi-ictimai, elmi- 
mədəni, əxlaqi-mənəvi və bədii-estetik mühitdə yetişən əsərlər 
onların yaranmasında iştirak edən xalqların ortaq mirası kimi 
qəbul edilir və bunlann arasında kəskin sərhədlər qoymaq elmi 
baxımdan doğru deyildir. Ona görə fars dilində yazılan əsərlər 
İran və Azərbaycan xalqlarının müştərək irsi hesab olunur.

Bir sıra rübailərin mənası klassik ədəbi irsə dərindən 
bələd olmayan müasir oxucular üçün bəlkə də qeyri-adi və 
anlaşılmaz görünə bilər; onlann izah və şərhə ehtiyacı vardır 
və biz daha çətin nəzərə gələn məqamlara, bir sıra söz və 
İstilahlara qısa şərh verməyə səy göstərmişik. Tərcümədə 
orijinalın məzmun və ruhu, klassik ədəbi ənənələrin dil- 
üslub xüsusiyyətləri imkan daxilində nəzərə alınır. Bəllidir 
ki, bir sıra söz və ifadələr fars və türkdilli poeziyada ortaq 
işlənir və tərcümədə orijinalın ruhunu saxlamaq məqsədilə 
yeri gəldikcə onlardan istifadə edilmişdir. Bunlardan daha 
çox təsadüf edilənlərin izahı verilir.



Rübailəri topluya salınan Azərbaycan şairləri bunlardır:
1. Əbül-Əla Şapur — təzkirələrdə onun adı çəkilmir və 

Aran şairlərindən biridir.
2. Əbülfəzi Təbrizi — yaşadığı dövr məlum deyil, 

ondan bircə rübai verilmişdir.
3. Əbülqasim — Aran şairlərindən biridir və iki rübaisi 

verilmişdir.
4. Əsir Əxsikəti (vəfatı hicri 577/1181, yaxud 

579/1183) Fərqanədən Arana gəlib, Xaqani, Mücir 
Beyləqani və Əşhəri kimi məşhur şairlərin yaxını 
olub. Azərbaycan Atabəylərini mədh edib, ömrünün 
sonlarında Xalxalda yaşayıb. Daha çox qəsidə yazıb.

5. Əsir Abdullah Umani (Əsir, Əsirəddin) hicri VII 
əsrin birinci yarısının şairlərindən olub, Azərbaycan 
Atabəylərini mədh edib. Hicri 756/1355, yaxud 
765/1363-cü ildə vəfat edib. Topluda onun rübailəri 
Əsir Umani, Əsir və Əsirəddin adlan ilə verilib.

6. İxtiyari — müəllifin dövründə yaşamış Aran şairlə- 
rindəndir.

7. Ədib Əbubəkr Şirvani — Şirvan şairlərindən olub, 
yaşadığı dövr məlum deyil.

8. Ətləsi — Aran və Şirvan şairlərindən olub, tanınmır.
9. Bəxtiyar Moinəddin Şirvani - müəllifin yerlilərindən

və müasirlərindən biridir. Onun rübailəri Bəxtiyar 
Şirvani, Moinəddin Bəxtiyar, Moİn Bəxtiyar və 
Moin adlan ilə verilib.

10. Bədr Tiflisi - Aran şairlərindən və müəllifin müa- 
sirlərindəndir. Onun rübailəri topluda Bədr Tiflisi, 
Bədr, Bədrəddin Davud, Bədrəddin Mahmud adları 
ilə verilib.

11. Bədi Beyləqani — Aran şairlərindən olub, tanınmır.
12. Bürhan Gənceyi — Şeyx Bürhanəddin Hüseyn 

Gənceyi dövrün sufi şairlərindəndir. Topluda onun 
rübailəri Bürhan Gənceyi, Şeyx Bürhan, Şeyx 



Bürhan Gənceyi, Şeyx Bürhanəddin, Bürhanəddin 
Hüseyn və Bürhanəddin adlan ilə verilib.

13. Bəha Şirvani (Bəha Lağəri) — Şirvan şairlərindən 
olub, tanınmır.

14. Xətib oğlu Gəncə —Tacəddin ibn Əhməd ibn Xətib 
Məhsətinin müasiri olub, onunla Məhsəti barəsində 
əfsanə düzəltmişlər.

İS. Sələ oğlu Gəncə — tanınmayan şairlərdəndir.
16. Qazi Dərbənd oğlu — tanınmayan şairlərdəndir.
17. Tac (Tacəddin) Xəlati - Van gölünün qərb sahilində 

yerləşən qədim Xəlat şəhərindən olub, tanınmayan 
şairlərdəndir.

18. Tac Saleh — Aran şairlərindən olub, tanınmır.
19. Tacəddin Əşnəvi (Mahmud ibn Xodadad ibn Əbubəkr 

ibn Yusif Əşnəvi Həmədani) — əsli Azərbaycan və 
Urmiya böIgəsind əndir. O, təsəvvüf şəxsiyyətlə
rindən olub, h. VI əsrin sonlarında yaşamış, Herata 
gedərək orada müridlər yetişdirmişdir.

20. Tiflisi Şirvani — müəllifin müasirlərindən olub.
21. Cəlali — Aran şairlərindən olub, tanınmır.
22. Cəmaləddin Şahfur ibn Məhəmməd Əşhəri — hicri 

VI əsrin böyük şairlərindən və Zəhir Faryabinin 
davamçılarından olub. Əsli Azərbaycandan olmasa da, 
bədii zövq baxımından İraq-Azərbaycan üslubunda 
yazıb-yaratmış, Aran-Azərbaycan ədəbi mühitində 
yetişmiş, h. 645/1247-cİ İldə Təbrizdə vəfat etmiş, 
Sorxab qəbiristanlığında Xaqaninin qəbri yanında 
dəfn edilmişdir. O, eyni zamanda Mücir Beyləqani 
və Əsir Əxsikətinin müasiri olmuşdur. Mücirəddin 
Beyləqani onun adım bir şeirində çəkir. Əşhəri məşhur 
şairlərdən olub və mükəmməl divan tərtib edib, 
lakin onun bu əsəri günümüzə gəlib çatmamışdır. 
Rübailəri topluda Camal Əşhəri, Cəmaləddin Əşhəri 
və sadəcə, Əşhəri adlan altında verilib.



23. Camal Xoyi - Xoy şəhərindən olub, tanınmayan 
şairlərdəndir.

24. Camal Səqqa — müəllifin dövründə yaşamış Aran 
şairlərindəndir. Rübailəri Səqqa və Camal Səqqa adı 
ilə verilmişdir.

25. Camal Hacı Şirvani — müəllifin dövründə yazıb- 
yaratmış Şirvan şairlərindəndir. Rübailəri Camal 
Hacı Şirvani, Camal Hacı və Hacı Şirvani adları ilə 
verilmişdir.

26. Cəmaləddin Xəlil Şirvani — toplunun müəllifidir 
və onun burada 179 rübaisi yer almışdır. Rübailəri 
Camal Xəlil, Xəlil və Camal Şirvani adları ilə 
verilmişdir.

27. Camal Usfuri - müəllifin müasirlərindən olub, 
Aran bölgəsindəndir.

28. Camal Ömər — müəllifin müasirlərindən olub, 
Aran bölgəsindəndir.

29. Camal Gənceyi — Gəncə şairlərindən olub, nə 
zaman yaşadığı məlum deyil.

30. Cahan Gəştə - Aran şairlərindən olub, tanınmır.
31. Hədisi — Aran şairlərindən olub, tanınmır.
32. Şeyx Hüseyn Səqqa - müəllifin yerlilərindən və 

müasirlərindən olan sufi şairdir.
33. Hüseyn Hezarmərd - müəllifin dövründə yaşamış 

Aran şairlərindəndir.
34. HəmidTəbrizi —Təbriz şairlərindən olub, dövrü və 

əsərləri tanınmır.
35. Həmid Şirvani — Şirvan şairlərindən olub, tanınmır.
36. Həmid Gənceyi — müəllifin müasirlərindən olub, 

nisbətən tanınan şairlərdəndir, atası Rəşid Gənceyi 
də şair olub.

37. Xaqani Şirvani - Azərbaycanın adlı-sanlı şairlərin
dəndir. Topluda onun 20 rübaisi verilmişdir ki, on
lardan 9 rübai heç bir mötəbər nəşrdə yoxdur.



38. Gəncə xətibinin qızı — həvəskar şairlərdən olub, bu 
topluda bir rübaisi vardır.

39, Doxtər Hüsaməddin Salar - çox məşhur qadın 
şairələrdən biridir. O, hicri VII əsrin əvvəllərində 
Mosulda yaşamış, tzzəddin I Keykavusu (hakim. 
607/1210 - 616/1219) mədh etmişdir. Sultan 72 
beytlik bu qəsidənin hər beytinə 100 qızıl dinar 
(cəmi 7200) ənam vermişdir.

40. Rəşid Beyləqani -- Aran şairlərindən olub, tanınmır.
41. Rəşid Şirvani - Şirvan şairlərindən olub, tanınmır. 

Rübailəri Rəşid və Rəşid Şirvani adları ilə veril* 
mişdir.

42. Rəşid Gənceyi — Gəncə şairlərindən olub, orta 
səviyyədə tanınan şairdir, oğlu da şair olub.

43. Rəzi (İmam Rəziəddin və yaxud Mövlana Rəziəddin) 
Gənceyi - Gəncə şairlərindən olub, çox tanınmır. 
Rübailəri Rəzi Gənceyi, Rəzi və Rəziəddin adları ilə 
verilmişdir.

44. Rəziyyə Gənceyi - Gəncənin qadm şairələrindən 
olub, haqqında təzkirələrdə məlumat olmasa da, 
şeirlərinin səviyyəsi yaxşıdır.

45. Rəfiəddin əl-Bəkr  ani əl-Əbhəri - hicri VII əsrin 
tanınmış şairlər indəndir və Fəsihi “МэстэГ əsə
rində onun vəfat tarixini h. 672/1273 göstərmiş, 
məşhur tarixçi Həmdullah Mostofınin yazdığına 
görə, Qazan xan dövrünü (694/1294-703/1303) 
görməmişdir. Deməli, onun vəfat tarixi düz qeyd 
olunmuşdur. Əsli Əbhərdəndir. Oğlu Rüknəddin 
Bəkrani də şair olmuş və divan tərtib etmişdir. 
Rübailəri Rəfiəddin əl-Bəkrani əl-Əbhəri və Rəfi 
Bəkrani adları ilə verilmişdir.

46. Rükn Xoyi və ya Qazi Rüknəddin Xoyi - Şafei 
fəqihlərindən olub, hicri VI əsrdə yaşamışdır. Xoy 
şəhərində qazı olmuşdur. H. 549-550-ci illərdə 



(1154-1155) Təbrizdə Xaqani ilə görüşmüşdür. 
Xaqani onu tərifləmişdir. Onun tarixə aid olan 
wMəcməük-ərbabül-mülk” adlı əsəri də vardır.

47. Şeyx Fəqih Zahid Təbrizi (vəfatı h. 592/1195) - 
məşhur şairlərdən deyil. Rübailəri Zahid və Zahid 
Təbrizi adları ilə verilmişdir.

48. Zəki Əkkaf — Şirvan və Aran şairlərindən olub, 
tanınmır.

49. Zəki Mərağeyi, yaxud Lətifəddin Zəki — əsli 
Marağadan olub, çox tanınan şairlərdəndir, lakin 
o, Kaşğarda yaşamışdır. Ovfinin “Lübabül-əlbab” 
təzkirəsində Əbülfərəc Runini mədh etməsi də 
göstərilir və onun vəfat tarixi h. 515/1121-ci ilə 
təsadüf edir. Deməli, o həmin dövrdə yaşamışdır və 
bəzi təzkirələrin onun vəfat tarixini h. 602/1205 
göstərməsi yanlışdır.

50. S’əd Səffar — müəllifin həmyerlisi və müasiridir, az 
tanınır.

51. S’ əd R’ əd Gənceyi — müəllifin müasiri və az tanınan 
Gəncə şairlərindəndir.

52. S’əd Şirvani — Şirvan şairlərindən olub, tanınmır.
53. Seyyid Şirani — əsli Ərdəbildən olan şairdir. Onun 

haqqında məlumat yoxdur.
54. Seyf Tiflisi və ya Seyfəddin Harun Tiflisi — nisbətən 

az tanınan Tiflis şairlərindəndir.
55. Şərəf Şəfrəvə (Şərəfəddin Əbdülmörnin) - h.VI əsrin 

tanınan şairlərindəndir (vəfatı h. 600/1203). Atabəy 

Cahan Pəhləvanı (hak. 568/1172-572/1176) mədh 
etmişdir. Şeirlər toplusu olan divandan başqa, ərəbcə 
risaləsi vardır. Topluda onun xeyli rübaisi yer almışdır. 
Bu rübailər Şərəf Şəfrəvə, Şərəfəddin Şəfrəvə və ya 
sadəcə, Şəfrəvə adlan ilə verilmişdir.

56. Şərəfəddin Saleh Beyləqani - Mücir Beyləqaninin 
müasiri olub, ondan sonra bu bölgədən çıxan ikinci 
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böyük şairdir. Rübailəri Şərəf Beyləqani, Şərəfəddin 
Saleh, Şərəf Saleh və Şərəf adlan ilə verilmişdir.

57. Şərəf Məraği — əsli Marağadan olub, tanınmır.
58. Şəms Sücasİ - h. VII əsrin böyük şairlərindən olub. 

O, Həmədan ilə Əbhər arasında yerləşən Sücas 
şəhərindəndir. O, h. 702/1302-ci ildə Təbrizdə 
vəfat etmiş və buradakı məşhur “Məqbərətüş- 
şüəra’Ma dəfn olunmuşdur. Onun divanı və tarixi 
hekayələr toplusu vardır.

59. Şəmsəddin (Əmir Şəmsəddin) Əsəd Gənceyi — 
Nizami və Məhsətidən sonra böyük şairlərdən 
biridir. Ancaq onun divanı dövrümüzə gəlib 
çatmamışdır. Şübhəsiz ki, bu əsər toplu müəllifinin 
əlində olmuş və bura onun çoxlu rübaisi daxil 
edilmişdir. Bu rübailər Şəmsəddin Əsəd Gənceyi, 
Əmir Əsəd, Şəms Əsəd, Şəms Gənceyi, Əsəd 
Gənceyi və Şəms adları ilə verilmişdir.

60. Şəms Əqtə Beyləqani, yaxud Qazi Şəmsəddin Əqtə 
Beyləqani — Mücir Beyləqaninin müasirlərindəndir 
və onun zamanında Beyləqanın qazısı olmuşdur. 
Cünglərdə onun şeirləri vardır və demək olar ki, 
tanınan şairlərdəndir. Ancaq Mücir Beyləqani onu 
həcv etmişdir.

61. Şəmsəddin İlyas Meydani Gənceyi - müəllifin 
müasirlərindən olub, Gəncə şairlərindən biridir. 
Məşhur olmasa da, yaxşı şairlərdən sayılır. Onun 
rübailəri İlyas, İlyas Meydani, Şəmsəddin İlyas 
Meydani adları ilə verilmişdir.

62. Şəms Əhəri — Əhərdən olub, tanınmır.
63. Şəms Təbrizi - Mövlana Ruminin mürşidlərindən 

olan məşhur Şəms Təbrizi şair kimi məşhur deyil, 
onun “Məqalələrində ara-sıra şeir parçalarına rast 
gəlmək olur.

64. Şəms Ömər Gənceyi - Gəncə şairlərindən olub, 
tanınmır.

65. Şihabəddin Sührəverdi — “Şeyx İşraq” ləqəbi 
ilə tanınan məşhur bir filosof (h. 585/1189, 



yaxud 587/! 191-ci ildə qətlə yetirilib) və İşraq 
fəlsəfəsinin banisidir. O, şair kimi deyil, sufi filosofu 
olaraq tanınır. Bəzi şeir parçalan da yazmışdır.

66. Qazi Şihab Gənceyi — elə də tanınmayan Gəncə 
şairlərindəndir.

67. Şihab Kağızi — Şirvandan və toplu müəllifinin 
müasirlərindəndir.

68. Sayin Məraği və ya Sainəddin Təbrizi - müəllifin 
müasirlərindən olub, o qədər də tanınmır.

69. Sədr Zəngani - müəllifdən əvvəl yaşayan Zəncan 
şairlərindəndir, lakin qaynaqlarda onun haqqında 
məlumat yoxdur.

70. Səfi Beyləqani — Aran şairlərindən olub, tanınmır.
71. Səfi Şirvani — toplu müəllifinin müasirlərindən 

və həmyerlilərindən olan və az tanınan şairdir. 
Rübailəri Səfi və Səfi Şirvani adları ilə verilmişdir.

72. Zəhir Xunəci - Marağa və Zəncan arasında yerləşən 
Xunəc şəhərindəndir ki, indi həmin kiçik qəsəbə 
Ağkənd adlanır. Haqqında məlumat yoxdur.

73. Zəhir Şəfrəvə və ya Zəhirəddin Abdulla ibn Şəfrəvə 
— h. VI əsrin ikinci yarısında yaşayan şairlərdəndir. 
Ovfi “Lübabül-əlbab” təzkirəsində onu Şərəf 
Şəfrəvənin əmisi oğlu, “Həft iqlim” təzkirəsinin 
müəllifi isə qardaşı hesab edir.

74. Zəhirəddin Mərağeyi — Marağa şairlərindən olub, o 
qədər də tanınmır.

75. Nəcməddin Əbdüləziz Gənceyi - Gəncə 

şairlərindən olub, müəllifin müasirlərindəndir.
76. Osman Mərağeyi — qaynaqlarda onun haqqında 

məlumat yoxdur.
77. İzz (İzzəddin) Əbülbəqa — təzkirə müəllifinin 

müasiri və həmyerlilərindən biridir.
78. İzzəddin (Tuğrayi) — Aran şairlərindən olub, elə də 

tanınmır.



79. İzz (İzzəddin) Şirvani — hicri VI əsrin Şirvan 
şairlərindəndir və təzkirələrin məlumatına görə, 
Xaqaninin yaxmlanndandır.

80. Əzizəddin Əli Şirvani — müəllifin həmyerlilərindən 
olan istedadlı şairdir. Xəyyampur “Fərhəngi- 
soxənvəran” əsərində onu İzz Şirvani ilə səhv salmışdır. 
Topluda onun rübailəri Kamal Əzizəddin Əli ŞlrVälU] 

Əzizəddin Şirvani, Əziz Əli Şirvani, Əziz Əli, Əli, Əli 
Şirvani, Əziz, Əziz Şirvani adlan ilə verilmişdir.

81. Əziz Kəhhal — Şirvan və Aran şairlərindən olub, çox 
tanınmır.

82. İmad Şirvani — Şirvan və Aran şairlərindən olub, 
çox tanınmır.

83. Əyani Gənceyi — Gəncə şairlərindən olub, nisbətən 
az tanınır.

84. Fəxrəddin Əbubəkr Əbhəri — Rəfiəddin Əbhəri 
və Kəmaləddin Əbu Ömər Əbhərinin yerlisi və 
təzkirə müəllifinin müasiri olub.

85. Fəxr, yaxud da Fəxrəddin Mərağeyi — monqol 
dövründə yaşamış, h. 656/1258-ci ildə Marağa 
rəsədxanasında Xacə NəsirəddinTusi ilə əməkdaşlıq 
etmişdir.

86. Fələki Şirvani (başqa adla Nəcməddin Əbül-Nizam 
Məhəmməd Fələki) — Şirvanın məşhur şairlərin* 
dəndir (vəfatı h. 577/1181, yaxud 587/1191).

87. Kamaləddin Mərağeyi — Marağanın qazısı və 
məşhur şəxslərdən olub; onun əsərlərindən 
nümunələr təzkirələrdə geniş yer alıb. Rübailəri bu 
topluda Qazi Kamal Mərağeyi, Kamal Mərağeyi, 
Kamaləddin Mərağeyi və Kamal adları ilə 
verilmişdir.

88. QaziTiflisi —Tiflis şairlərindən olub, tanınmır.
89. Qaraca — Səlcuqilər dövründə bu adla bir neçə türk 

əmiri olmuşdur. Bu isə Mosulun şimalında yerləşən 



İmadiyyə qalasının sahibi olub. Tarixçi İbn Əsir 
hicri tarixi ilə 528-ci illərin (1133) hadisələrini 
təsvir edərkən onun adını çəkib.

90. Qütb Əhəri — ehtimala görə, Sührəverdinin 
müridlərindən olan Qütbəddin öz ləqəbini digər 
sufi şeyxi Qütbəddin Əhəridən almışdır.

91. Qütb Ətiqi Təbrizi — h. VII əsrin şairlərindən olub, 
zahidanə həyat tərzi keçirmiş, onun vəfat tarixi hicri 
675/1276, yaxud 679/1280 olaraq göstərilmişdir. 
O, tanınan şairlərdəndir və oğlu Cəlaləddin Ətiqi 
də şair olub.

92. Qəvami Gənceyi—tam adı Qəvaməddin Məhəmməd 
Gənceyi hicri VI əsrin tanınan şairlərindəndir; 
təzkirələrdə Nizaminin qardaşı və ya əmisi oğlu 
kimi qeyd olunub.

93. Kamal İbnəl-Əziz - öncə qeyd olunan şair Əziz 
Şirvaninin oğludur.

94. Xacə Kəmaləddin Əbu Ömər Əbhəri — Arslan ibn 
Toğrulun və İraqdakı sonuncu Səlcuq hökmdarı 
II Toğrulun vəziri olub. Atabəy Qızıl Arslan hicri 
586-cı ildə Toğrulu həbs edərək Naxçıvandakı 
Dizmar qalasına göndərmişdi. Kəmaləddin 
qorxusundan dərviş libası geyinib qələndərlər kimi 
gəzməyə başlamışdı. Sonra Hicaz səhrasından bir 
rübai yazıb Əbhərə göndərmişdi:
“Mənim biçarə ürəyim sirrə mərhəm kimsə tapmadı, 
Dünya qəfəsində özünə səs verən avaz tapmadı.
Bir yaxşı üzü olan insanın kölgəsində itib-batdı, 
Qaranlıq gecədə kimsə onu tapa bilmədi’.
Bu rübai topluda məşhur İran şairi Ənvərinin adma 
qeyd edilib.

95. Kamal (Kəmaləddin) Hübeyş Tiflisi — h. VI əsrin 
böyük alimlərindən olub, müxtəlif elm sahələrinə 
aid əsərləri vardır, az-az şeir də yazıb.

96. Lətif Tiflisi —Tiflis şairlərindən olub, tanınmır.
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97. Mücir Beyləqani — Aranın məşhur şairlərindəndir 
(vəfatı 586/1287). Onun bu topluda 54 rübaisi 
verilmişdir ki, onlardan da 12 rübai mükəmməl 
divanların heç birində yoxdur.

98. Məhəmməd Təbib Ərdəbili — Ərdəbildən olan bu 
şair haqqında məlumat vardır.

99, Müxtəsər Gənceyi — Gəncə şairlərindən olub, elə 
də tanınmır.

100, Müzəffər Gənceyi - Gəncə şairlərindən olub, elə 
də tanınmır.

101. Müərrib Bakuyi - Şirvan şairlərindən olub, elə də 
tanınmır.

102. Müvəffəq Sİrac — təzkirə müəllifinin həmyerlisi və 
müasiri olub.

103. Mühəzzəbəddin Bəbir Şirvani — Xaqaninin dost
larından və qohumlarından idi və zamanında 
Mənucöhr Şirvanşahın vəziri və katibi vəzifəsində 
çalışmışdı. Xaqani və Mücir Beyləqani onu mədh 
etmişdi.

104. Məhsəti Gənceyi — Gəncənin çox məşhur qadın 
şairələrindən olub, əsasən, dübeyt və rübai jannnda 
şeir yazmışdır. Gəncə xətibi Əmir Əhmədlə onun 
haqqında əfsanə düzəltmişlər. Topluda onun 61 
rübaisi yer almışdır.

105. Nəcməddin Həmd ibn Süngər — Xaqaninin müasir
lərindən olub, Xaqani onu mədh etmişdir və onun 
iki məktubundan görünür ki, Simgər Dərbənddə 
yaşamışdır.
Xaqaninin tərifinə cavab olaraq bu beytləri yazmışdır:

“Məni ağıl mədəni bilsən də, 
Xaqaninin yanında acizəm. 
Sanki insan şəklində əks olunan 
Pak bir ruhun surətini görürəm. 
Əfzələddin söz mülkünün əmiridir, 
İki aləmin rəmzlərinin şərhçisidir”.



106. Nəcm Gənceyi — Gəncə şairlərindən olub, tanınmır. 
107. Nəcib Bazbeda - Diyarbəkirin yaxınlığındakı

məntəqədən olub, o qədər də tanınmır.
108. Əmir Nəcib (ömər) Gənceyi — h. VI əsr Gəncənin

böyük şairlərindəndir.
109. Nizami Gəncəvi — məşhur Azərbaycan şairidir.
110. Nəfis Şirvani — Şirvan şairlərindən olub, tanınmır. 
111. Yəhya Təbrizi — Təbriz şairlərindən olub, tanınmır. 
112. Yəmin İsfəhani — “İsfəhani” nisbəsİnə baxmayaraq bu

şair Şirvan və Aran bölgəsində yaşayıb-yaratmışdı. 
Ehtimal edilir ki, təzkirə müəllifinin müasiri olub.

113. Mühəzzəb Gürci — müəllifin müasirlərindən olub,
tanınmır.

114. Seyyid Şərəfəddin Murtuza — təzkirə müəllifinin
müasirlərindən olan böyük şairlərdən biridir. Aran-
Azərbaycan üslubunda yazıb. Qaynaqlarda onun 
bir rübaisi Əbu Səid Əbülxeyrə, digər rübaisi isə 
Mövlanaya aid edilir. Rübailəri Murtuza, Şərəfəddin 
Murtuza və Seyyid Murtuza adları ilə verilmişdir.

115. Müzəffər Təbrizi — təzkirə müəllifinin müasirlərin
dən olub, çox da tanınmır.

116. Əsəd Gənceyi — Gəncə şairlərindən olub, çox tanın
mır. Bu müəllifi məşhur Şəmsəddin Əsəd Gənceyi 
ilə səhv salmamaq lazımdır. Əsəd adı “sə’d” (səadət) 
kökündən olub fərqli yazılır və fərqli məna bildirir.
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I BAB:

TÖVUİD və İRFAN
Beş qisimdən (nəmi) ibarətdir

Birinci qisim. Tövfüd
(Bu qisimdə Azərbaycan şairlərindən nümunələr yoxdur)

ikinci qisim: Irfan

I// Şirvani

№1
Ey könül, yara müştaq olaraq Onu tələb et, 
Yoxluq badəsindən bir anlığa saqi düzəlt. 
Əgər mərifətdə kamala yetişmək istəsən, 
Sən gəl bircə an özünü bir kənara qoy (unut).

* Irfan və təsəvvüfdə yoxluq (ədəm) badəsi fəna və mərifət şərabı 
olaraq insanı nəfsdən təmizləyir, “özünü bir kənara qoy”, yəni 
nəfsini fənaya uğrat, nəfs fəna olarkən ruh Haqqa və bəqaya, yəni 
əbədiyyətə qovuşar və kamil mərifət bundan ibarətdir.

№2
Kimsə məqsəd ipinin ucunu tapa bilməyib, 
Çünkİ həmin ip kimsənin ixtiyarında deyil.



İp kimi qəmdən əyilmə, orada kimsə üçün 
Həmin ipdən bir paltar toxunmamışdır.

*Talc və məqsəd ipi insan ixtiyarında deyil, ona görə kimsə ona 
yetişə bilməyib. Bu rübai Xəyyam üslubuna uyğundur.

Şəms Sücasi
№3
Əgər sən mənə (lütf ilə) bir nəzər salsan, 
“Mənəmlik” (təkəbbür) nişanəsini tamam məhv edərsən. 
Sən özünü gözə gətirmədən gözümə baxsam,
Öz-özümə vurnuxaram ki, mən sənəm, yoxsa sən mənsən?

* Allahın lütf və nəzəri nəfsdən pakl aşmış qəlbi mərifət nuru ilə 
elə doldurur ki, insan Haqqı özündə, özünü isə Haqda görür.

№4
Eşqdə son dərəcə özsüz olmuş, özümü yox sanıram. 
Ayırd edə bilmirəm ki, mən Sənəm, yoxsa Sən mənsən. 
Həm mənimləsən, həm də mənsizsən, bəli, qəribədir ki, 
Sən cansan, ancaq nə bədəndəsən, nə də bədəndən kənar.

* Bu və bundan öncə verilən rübaidə ifadə olunan fikir 
Hüseyn Mənsur Həllacdan (858—920) götürülmüşdür.
Vəhdət məqamında “mən” və “sən” arasında fərq olmur, çünki 
Haqqın vücudu olan yerdə heç nə qalmaz. Füzulinin “Leyli və 
Məcnun’ünda buna bənzər beyt var:
Gər mən mən isəm, nəsən sən, ey yar, 
Vər sən sən isən, nəyəm məni-zar?
Buna uyğun olaraq Mənsur Həllac “ənəl-Həqq” (mən Haqqam), 
yəni “məndə nə varsa, Haqdandır” söyləmiş, ancaq bu deyim 
yanlış yozulmuş və məşhur sufi allahlıq ittihamına görə dara 
çəkilmişdir.

№5
Sənin yol görən gözün çox dardır (ona gorə görmür), 
Yoxsa, əslində, canan sənə çox yaxındır.
Onunla sənin aranda bir pərdə — hicab var, 
Düşüncəni gücləndir ki, sözü anlamaq çox incə məsələdir.
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* İnsana xitab edir; onun bəsirət gözü dar olmasa, cananın, 
yəni Haqqın ona yaxın olduğunu görər. Haqq ilə insan arasında 
pərdə nəfsdir.

№6
Eşq bizə iki cahandan hasil olur, bu səbəbdən
Sanki bizim eşqimiz bədəndə, eşq özü isə torpağımızdandır.
Eşq o dərəcə şiddətlidir ki, fərq qoymaq olmur:
Eşq bizim ürəyimizdədirmi, yoxsa elə bizim ürəyimizdir!

№7
Ey könül, Onun vüsalından bir nişanə yoxdur, 
Dünyada bəlli olmayandan bir şey tələb etmə. 
Can, könül və göz — hər üçü dostdan ayn düşübsə, 
Bu halda, əlbəttə, dost arada görünməz olar.

* Dost deyəndə Haqq nəzərdə tutulur.

№8
O dost ki var, Onun eşqi can düşmənidir, 
Onun qəmi can xırmanını yelə verib sovurar. 
Mən Onun tələbi ilə bir yerdən başqa yerə qaçıram, 
Halbuki O, ürəkdədir və canın boğazından yapışıb.

* Burada can nəfs mənasında işlənib: əsl canan (Haqq), əslində, 
ürəkdə olur, Onu başqa yerdə axtarmağa ehtiyac olmaz. Haqq 
sevgisi nəfsin düşmənidir.

Şeyi Tacəddin Əşnəhi
№9
Dünən bizim bu ürəyimiz paltarı paraladı,
Yaşıl qübbədə uca bir xeymə qurdu.
Onun nəzərində heç nə mövcud deyildi, 
Vasitəsiz olaraq “ənəl-Həqq”dən dəm vurdu.

* İrfan məzmunlu rübaidir: ürək paltan, yəni zahiri qəlibi və 
nəfsi paralayaraq uca göylərə yüksəlir və orada məqam tutur; 
Haqqın dərgahına yaxın məqamda heç nə onun gözünə görünmür 
və Mənsur Həllac kimi “ənəl-Həqq” söyləyir.



№10
Mey haram olsa da, Onun peymanəsindəndir, 
Ürəyi xarab hala qoysa da, Onun öz evidir. 
Ağılın dəli olmasını heç kəs eşitməyib,
Mən o bəndəyəm ki, ağıl Onun divanəsidir.

* Hədisə görə, mömin bəndənin ürəyi Allahın evidir.

№11
O meydən içirəm ki, ruh Onun peymanəsidir, 
Ona görə məst oluram ki, ağıl Onun divanəsidir.
O şam ki, günəş Onun pərvanəsi hesab olunur, 
Ondan mənə yel dəydi və canıma bir atəş düşdü.

* Sam burada əzəli məşuqa və Haqqa işarədir, günəş onun 
pərvanəsi sayılır.

(Seyyid) Şərəfəddin Murtuza
№12
Bir şəhər vardır ki, onun adının nə olduğunu bilmirəm, 
Ağıl, vəhm (xəyal) və hiss aləmindən kənardır. 
Onun küləyi həsrət dəmi, odu isə qəm atəşidir, 
Onun torpağı tamamilə heyrət, suyu isə qandır.

№13
Hər gün mənim ürəyim dünya qəmi yeyir, 
O hər bir nakəsdən dil yarası yeyir.
Qan ağlayır, canını üzür və bir yol tapa bilmir, 
Bunlar hamısı bircə parça çörək yemək xatirinədir.

№14
Eşq sirrini Öz ünvanına yazan hər bir məktub 
Can padşahının uca məqamım əks etdirən yazıdır. 
Eşqin üzərinə barmaq basan hər bir hərf 
İşarələr aləmində sözsüz mənalar bildirir.
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№15
Sən can zəhməti ilə canın vüsalına yetişməzsən, 
Qarışqaya minmək ilə Süleymana yetişməzsən. 
Birinci dəfəyə bu qissə (məsələ) sona çatmaz, 
Sən bu qissədən öncə sona yetişməzsən.

Nəcməddin Həmd Simgər

№16
Sənin varlığın və yoxluğun, bunlar hamısı Ondandır, 
Sənin qəm və sevincinin sərmayəsi, hamısı Ondandır. 
Məgər sənin gözün yoxmudur bir baxıb görəsən? 
Başdan-ayağa nəyin varsa, hamısı Ondandır!

* Rübaidə tövhid və vəhdət mənası ifadə olunur; insan və onun 
malik olduğu hər şey Haqdandır.

Moinəddin Bəxtiyar

№17
Ürəyi dünyanın yaxşı və pisindən silib cilalasan, 
Bəs deyincə səadət yolunu düzənə salarsan.
Kamalda elə bir yerə yetərsən ki, murad camından 
Mey nuş edərsən və bir damla da fələyə atarsan.

* “Fələyə bir damla atmaq” ifadəsi kinayədir və onu təhqir etmək 
və kiçiltmək mənası bildirir.

(Camal) Hacı Şirvani 
№ 18
Əzəl gündən xoş zaman (güzəran) həvəsindəyəm, 
Heç vaxt kimsədən xoş güzəran görmədim.
Bir nəfəs çəkincə mənə xoş gün üz verərsə, 
Ey Allah, Hüseyn kimi dara çəkilməyə hazıram.

* Öncə adı çəkilən Mənsur Hüseyn Həllaca işarədir.



№19
Bir nişanə və əlamət tapa bilmədiyin o sirri
Yalnız sübh çağı can yolunda tapmaq olar.
Bəqa (əbədiyyət) xəzinəsi yer alan bir anı, 
Bil ki, ancaq sübhün nəfəsində tapmaq olar.
*Təsəvvüfdə sübh Haqqın nurunun doğuşu, bəqa isə əbədiyyətdir; 
varlıq aləmində nə varsa, fənaya uğrayar, yalnız Haqq əbədi qalar.
Yəni əbədiyyəti yalnız Haqqın nurunda tapmaq olar.

№20
O uca həzrətdən ürək kamım sübh çağında istə ki, 
Sən xahiş etsən, heç vaxt sübh çağı bunu rədd etməz.
Sənin ondan tələb etdiyin o səadət xəzinəsi, 
Sübh olmasa, bil ki, kimsəyə müyəssər olmaz.

Cəmaləddin Xəlil (Şirvani)
№21
Hər kimsədə nəfsin havası vardırsa, 
Onun Allahı tanıması mümkün olmaz.
Sən öz Allahını tanımaq istəyirsənsə, 
Öncə özünü tam ki, Onu da tanıya biləsən.

* İrfanda geniş işlənən “Hər kim nəfsini tanımasa, Rəbbini də 
tanımaz” hədisinə işarədir.

№22
Ey ağıl, mənə öz-özümlə qalmağa imkan ver, 
Çəkin! Heç nə söyləmə, sözdən vaz keç.
Mənim əziz canıma bir nəfəs bağışla,
Yəni mənim nəfəsimi (həyatımı) özümə qaytar.

№23
Mənim və sənin canın — hər ikisi bir oldu,
Ola bilsin ki, mən sən olum, qalan nişanə də bir olsun. 
Mən sən olmuşam, sən mən olmusan, indi
Mənimlə sənin aranda fərq qoymaq olmaz.

* 3 və 4-cü rübaidə verilən məzmunla yaxındır.

to



Üçüncü qisiın: Nəsihət

(Camal Haa) Şirvani

№24
Ey könül, Onun ardınca getmə, məstsən, yetə bilməzsən, 
O çox ucadır, sən isə alçaqdasan, yetə bilməzsən.
Sən Xaliqə yetmək istəyirsənsə, doğrusunu eşit: 
Necə ki məxluqun rəhmətinə güvənirsən, yetə bilməzsən.

* Pərəstiş və rəhmət Allaha məxsusdur.

№25
Ey peşəsi həmişə xalqa əziyyət vermək olan kəs, 
Yüzlərlə qan içir, ancaq yenə rüsxət istəyirsən.
Bütün bununla belə, adım huşyar (ayıq-sayıq) qoymusan, 
Yetərincə məst olsan, bu cür huşyarlıqdan daha yaxşıdır.

izzəddin Tugrayi
№26
Hər kim sağ-salamat olub bircə tikə çörəyi varsa, 
Onun oturub-durmaq üçün bir yuvası varsa, 
Nə kimsəyə xadim (hakim) olsun, nə də kimsəyə qulluqçu, 
Ona söylə: “Xoş yaşa, gör onun nə xoş dünyası vardır”.

* Bu rübai qayna 
rübailərinə daxil edilmişdir, doğru olan budur.

№27
Hər kim sağ-salamat olub yeməyə bir çörəyi varsa, 
Yaxud köhnə paltarla rahatlıq içində yaşayırsa, 
Aləmin bütün məmləkətlərinin sultanı Odur, 
Hər bir sultana belə mülk nə zaman qismət olar?

* Bu rübaidə Xəyyamda verilən əvvəlki məzmun bir qədər fərqli 
şəkildə ifadə edilmişdir.

qlarda Öz məzmun və üslubuna görə Xəyyamın



Sədr Zəngani
№28
Ey şahənşah, “Ya Rəbb” fəryadından və nalədən qorx! 
Ey məmləkətin aynası, səhərçağı çəkilən ahdan qorx! 
Ürəyi sınıq olanları insaf və ədalətlə saxla, 
Allah xatirinə, səhərlər qopan ahdan qorx!

№29
Ey şah, heç kəsin ürəyini incitmə, qorx!
Qəlbi sınıqlara mərhəmətlə yanaş, qorx!
Ürəyi yanan insanların səhər ahından çəkin, 
Saqın! Min dəfə sən saqın! Qorx!

Əsir Əxsikəti
№30
Əkilən, bəslənən və doğulan hər şeyin 
Ruzisini verməyin lazım olduğunu bilirlər.
Əgər ruzi qapısını açmaq istəmirlərsə, 
Ürək bəsləməyin nə faydası, nəfəsin nə xeyri var?

Qan Kamal Mərağeyi 
№31
Ey ürək, gəl bu əkindən bir sünbülə qane ol, 
Sən yolçusan, yol üçün azuqəyə qane ol.
Vəfa şahmatının səhifəsində doğru hərəkət et, 

Sonra top kimi bir guşəyə sığınmaqla qane ol,

№32
Bu gün səni (dünyaya) bağlayan nə varsa, onu kəs at, 
Çünki hər şey sabah sənin ayağım bağlayacaq.
Ömürdən bir fayda tələb et, çünki ömrün sərmayəsi 
Bir neçə günlükdür və heç kim bilmir ki, neçə gün çəkər.



№33
Sirlər möhkəm və dərindir, süst və mənasız söz danışma, 
Yolu itirsən də, ağıl nə axtarsa, ondan danışma. 
Bildiklərin sənin dərəcə və mərtəbəni göstərir, anla! 
Demədiklərin sənin xeyir və məsləhətindir, danışma.

№34
Qafil oturma, səninlə oturub-duranlar getdilər, 
Yola yaxşı bax ki, yolu görüb bilənlər də getdilər.
Münasib və qəlbə yaxın qövmlər (insanlar) var idi, 
Onlar ötüb-keçdilər, o yaxınlar hamısı getdilər.

Moinəddin Bəxtiyar (Şirvani)
№35
Sən öz təbiətinə görə daim hər fikri təsdiqləyirsən, 
Sonra bütün sözləri uğur yolu kimi mənalandırırsan.
Sən təqlidlə təhqiqi bir-birindən ayırd etmədən
Hələ bir utanmırsan, təhqiq barədə dəm vurursan?!

♦Təqlid kimisə yamsılamaq və zahirə görə səthi fikir bildirmək, 
təhqiq isə dərindən araşdırıb mülahizə söyləməkdir.

№36
Sənin pak nəfsin Aydan balığa doğru yollandı, 
O üzdən sənin ömrün yanlış yola yönəldi.
Sən haradan gəldiyini bilməyən qafilsən, 
Özünü bir tanı, gör haraya gedəcəksən?

* “Aydan balığa yollandı”, yəni yüksəklikdən aşağı gəldi. Bu rübai 
Xəyyam üslubunda yazılıb.

№ 37
Ev xəbis nəfs, ey divə pərəstiş edən qafil, 
Dalbadal nə qədər xoş və səfalı sözlər deyərsən?
Sən bu ürək atəşindən abır-həya (üz suyu) tələb edirsən, 
Başına torpaq olsun, axı sənin əlində hava vardır!

* Dörd ünsürdən bəhs edilib. Atəş və hava nəfsə işarədir.



№38
Ey ürək, bundan sonra qəflət yoluna tələsmə, 
Div havasının ardınca getməkdən əl çək, geri dön. 
Əziz ömür getmək üzr ədir sə, qafil oturma, 
Bu bir-iki nəfəslik həyatının mənasını anla, 

№39
Eşqsiz olma ki, sənin can damarını kəsməsinlər, 
Canan istəmə ki, səni dünyadan aparmasınlar. 
Təkcə gözlə görmə ki, səni “görən” kimi tanısınlar, 
Bil, ancaq danışma ki, sənin dilini kəsməsinlər.

Qəncə xətibinin oğlu 

№40
Ola bilsin ki, ürəyin hər bir pislikdən çəkinsin, 
Sən güllər ək, çünki tikanı əkməsən də, özü bitər. 
Sən elə dost seç ki, səninlə mehriban dolansın, 
Zəmanə özü sənə minlərlə düşmən törədər.

Camal Xəlil (Şirvani) 

№41
Sən bəzən yerin altı barədə düşünürsən, 
Sən bəzən uca çərx barədə düşünürsən. 
Düşün gör ki, heç düşünməyə dəyərmi?

İki günlük bir ömür üçün nə düşünmək olar?

* Bu rübai Xəyyam üslubunda yazılıb.
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Dördüncü enişim: Şəth və tamat
* İbn Xəkluna görə, bəzi sufilər vəcd halında hissi aləmdən 
xaric qəribə və qeyri-adi sözlər deyir ki, bu, “şəth” və ya “tamat” 
adlanır. Bu sözlər vəcd halında deyildiyinə görə üzrlü sayıla bilər.

Şeyx Şihabəddin Sührəverdi
№42
Bu gün dar vücud qəfəsində (yalnız) qalan mənəm, 
Vücudun rüsvayçılığından yoxluq qoxusuna möhtac olan mənəm. 
Hanı (Haqqın) lütfündən doğan cila ki, bircə anlığa 
Mənim həqiqət aynamı vücudun rəngindən təmizləsin.

♦Vücudun rəngi, yəni maddi varlıq və nəfsdən doğan qaranlıq

Camal Əşhəri 
№43
Mən vücudun bu dar qəfəsindən təngə gəlmişəm, 
Vücuddan qan, onun daşından zərbə yemişəm. 
Hərdən öz vücudum haqqında yenidən fikirləşirəm, 
Vücudun rüsvayçılığından yox olmaq istəyirəm.

* Bu rübai əvvəlkinin təsiriylə yazılıb.

Camal (Xəlil) Şirvani 
№44
Ey ürək, nə qədər eyş və şadlıqdan uzaq olacaqsan?
Nəğmə və musiqidən, bir də meydən nə qədər vaz keçəcəksən? 
Get, bir-iki, ya da üç xoş naxış və məram göstər, 
Nə qədər bu quru zöhd ilə keçinəcəksən, nə qədər?

№45
Bizim həyatımız bir neçə bədnamlıq ilə keçib, 
Saqi, bir neçə cam ilə bizə asudə halda cam ver.
Mey ver, kimsə yoxdur, qalx dalbadal cam gətir, 
İki-üç sözbaz və ixtilaf salan şəxsə əhəmiyyət vermə.



№46
Bundan sonra bütövlükdə onun arzusundayam ki, 
Bu can Yusifini qəm canavarının əlindən xilas edim.
Yənİ ki əcəl bu canı əlimdən almazdan qabaq 
Özümü bir anlıq nəfəs çəkənədək özümdən xilas edim.

Beşind qisim: Minacat

Yəmin isfahani
№47
Can əzəldən sənin qəm yuvan olduğundan 
Ürək əbədi olaraq sənin qəm məkanın olar. 
Mən can və ürəyi ona görə sevirəm ki, 
Bunda sənin dağın, o birində isə sənin nişanın var.

(Şəmsəddin) Əs əd Qənceyi
№48
Biz gərək sənin kuyinə doğru bir güzar edək, 
Sənin ləlindən (dodağından) bizə bir şəkər gərəkdir. 
Sənin eşqinin qəmindən bizə bir xəbər gələndə 
Hər iki dünyadan xəbərsiz olmağımız gərəkdir.

Camal Hacı Şirvani
№ 49
Ogər ürəyin səni tanımasım istəyirsənsə, 
Fənadan sonra bəqa halım tanımasını istəyirsənsə, 
Səfa camından bir damla məhəbbət meyini 
Ürək kamına tök ki, o mərifətə yetişə bilsin.

* Fəna və bəqa təsəvvüf məfhumları olmaqla birincisi maddiyyata 
aid nəfsin təmizlənməsi və silinməsi, pis əxlaqın yox edilməsi, 
ikincisi isə ruhi və mənəvi həyatın əbədiyyəti və gözəl əxlaqın 
qazanılması anlamına gəlir. Arif öz nəfsini və nəfsi istəklərini fəna 
etməklə, öz əxlaqmı ilahi əxlaqla kamilləşdirməklə bəqa, yəni 
ruhən əbədiyyət əldə edə bilir.



II BAB:

MƏDH və DUA
iki qisimdən ibarətdir

Birinci qisim: Mədli

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№50
Biçarə və yorğun ürək sənin ilk baxışınla 
Öz gözündə özünü bəsirət nuru ilə gördü.
Eşq atəşi də sənin həvəsinin havası ilə coşdu.
Bundan sonra bir mənəm, göz yaşı və sənin qapının torpağı.

№51
Sənin qapının torpağından canan qoxusu axtarıram, 
Sənin qəminin qoxusundan can ləzzəti axtarıram.
Sənin istəyinlə mən o qədər axtarışda oluram ki, 
Hətta bilmədiyim yerdə sənin nişanəni axtarıram.

Şəms Əs əd (Qənceyi)
№ 52
Bütün varlığın ən xas olanı sənsən,
Ali düzənin və qurğunun qaymağı sənsən.
Orada ki sən varsan, kimsə oraya ucalmaz, 
Bir anda Ərşin qülləsindən kəlləsi üstə düşər.

* Həzrəti-Məhəmmədə (s) işarədir.



Şərəfəddin Saleh Beyləqani

№ 53
Ey mərəkədə qıhnc vuran şir-şəkər, 
Sənin bədxahının özündən xəbəri yoxdur.
Sənin xəncərin və sənin oxun qan və sevda kimidir;
Biri beyinə yol tapır, o biri isə ürəyə (ciyərə).

* Şir-şəkər məcazi deyimdir: qüdrətli və həm də ürəyə yatan şəxs 
nəzərdə tutulur; qüdrət, adətən, beyini, gözəllik isə ürəyi fəth 
edir. Sevda başda, qan isə ciyərdə olur.

ikinci qisim: Oua

Camal Hacı Şirvani

№54
Sənin əlində bəzən cam, bəzən də xəncər olur,
Sənin başında gah tac, gah da əfsər olur.
İqbalın xoş, bədənin hur kimi, papağın şaha layiqdir, 
Bu onun, o da bunun yanında, o biri isə başındadır.

* Şərab camı xoşluq və lütf, xəncər isə qəzəb mənası bildirir.
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Ill BAB:

ŞAM və ŞAHİDİN SİFƏTİ 
(TƏSVİRİ)

Camal Əşhəri

№ 55
O gözəl şam işığında dodağının xoşluğu ilə xoşluq gətirir, 
İndi şam hər gccə mənim kimi hərarət içində yanır.
Biz şam kimi yanmaqla ömrü başa vururuq, 
Gecələr bir şam olur, bir də gözəllik şahidi.

№56
Şam ilə yan-yana yanmağa üz tutarkən 
Göz yaşı ilə qana batmış ürəyi təmizləyirik.
Biz soyuq ah ilə şam kimi əriyib gedirik, 
Başdan-ayağa üzgün halda goz yaşma qərq oluruq.

№57
Ey şam, ömür qısa və göz yaşı isə çoxdur, 
Sənin bir gözün və min batman göz yaşın var. 
Başını havaya verməklə ağlamağa davam et, 
Gəl bu ömrü bada ver və göz yaşı tök.



№58
Mən şam kimi hər an yanaraq azalıram, 
İki gözdən axan suyla şam kimi yaşa batıram. 
Onun qəmi məni çıraq kimi öldürdü (söndürdü), 
Mən yenə şam kimi qəm atəşi ilə diriyəm.

№59
Mən o gecə sənin eşqinlə yaman ağlayırdım, 
Mənim ağlamağım yüz bahar buludundan yaxşıdır. 
Mənim özümdə bir şey xoşuma gəlir, sanki şam kimi 
Nə qədər ağlasam da, özüm özümə ağlayıram.

Əsir Əsxitəki
№60
Mən şamam, bədənim ürək üçün tam əriyib getmiş, 
Heç bir gecə ağlamadan mənim dodağım gülməz. 
Pərvanə söylədi ki, mən sənin qədim dostunam, 
Ancaq özü mənim boynumun vurulmasına razılıq verdi.

* Pərvanə şama aşiqdir, ancaq şam yanmasa, pərvanə onun başına 
dolanmaz, şam yananda isə əriyib yox olar. Şamın yanması üçün 
piltənin başını kəsmək lazım gəlir və nəticədə şama dost olan 
pərvanə onun başının kəsilməsinə razı olur.

№61
Onun ayrılıq odunda bütün bədənimlə yanıram, 
Şam kimi öz çevrəmdə dövr edib yanıram.
Qəribədir ki, o, Ay olduğu halda, mən kiçilirəm.
Bu nadir haldır ki, o, şamdır, ancaq mən yanıram.

* Şam və Ay dedikdə gözəl məşuq nəzərdə tutulur. Ay get-gedə 
kiçilir, şam isə əriyib yanır, ancaq burada, əksinə, aşiq dərddən 
kiçilir və şam kimi yanır.

№62
Səndə Ayın nuru və şamın aydınlığı vardırsa, 
Mənim yanmağım və kiçilməyim nə səbəbdəndir?
Əgər sən şamsansa, bəs mən niyə yanmalıyam, 
Əgər sən Aysansa, bəs mən niyə kiçilməliyəm?
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Məhsəti Qəncəvi
№63
Sənin əziyyət və qəmin ürəyi əridib və yeyib,
Sənin fikrin ürəyin naz pərdəsindədir.
Sənin dodağının fikri canın gizli guşəsinə naxış salıb, 
Sənin üzünün nuru sanki ürək pərdəsinin şamıdır.

Əzizəddin Şəfrəvə
№64
Pərvanə kimi bir şam dövrəsində yanmaq ehtimalı var, 
Ancaq bizim üçün bu cür yanmağın gərəkliyi gümana gəlməz.
□gər gözümdə su olmasaydı, mən bu yanğı İlə 
Şama deyərdim ki, bəs necə yanmaq gərəkdir!

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№65
Azuqəsi sənin qəmin olan ürəyin əlindən qəm yeyirəm, 
Sənin mehrin isə sənə məhrəm və mənə düşməndir.
Mən şam kimi həyatda hey yanıram, lakin 
Axırda sənin nəfəsin olan yeldən ölürəm.

№66
Sənin eşq qəminin sirri ürək və canı yandırır, 
Bu elə bir gizli sirdir ki, gizli-gizli yandırır.
Sənin sirrini ona görə ağzıma almıram ki, 
O, şam kimi ürək yanğısı ilə dili yandırır.

Əsir Əxsikəti
№67
Mən şam kimi öz bədənimi əriməyə verdim, 
Üzdən şamdan düzəldib onu yuxarı tutdum.



Pərvanə fərraş kimi gəlib söylədi ki, 
Ey yanmış insan, başını yerə qoy ki, qayçı gətirdim.

* İncə məna oyunu: şamı yandırmaq üçün piltənin ucunu kəsirlər, 
aşiqin şam kimi yanması üçün başı kəsilməli olur.

№68
Ey şam, mənim yanmağımdan xəbərin yoxdur, 
Sən ağlayan deyilsən, mən səndən daha çox ağlaram.
Mənimlə sənin aranda bu qədər fərq var ikən, 
Ağlamaqdan sən kökəlirsən, mən arıqlayıram.

* Şam bu rübaidə üzü nurlu məşuqa işarədir, həqiqi şam isinib 
yananda şişir, aşiq isə şamdan fərqli olaraq, həsrət odundan əriyib 
arıqlayır.

(Qazı) Kəmaləddin Mərağeyi
№69
Sənin eşqin mənim başımı şam kimi yelə verdi, 
Göz yaşım hər iki gözümdən şam kimi yol açdı.
Ürəyimdən sənin qəminə görə o qədər tüstü çıxdı ki, 
Can riştəsinə şam kimi sanki od düşdü.

* Can riştəsi: riştə farsca iplik deməkdir, şam piltəsi iplik 
şəklindədir və onun vasitəsilə yanır. Klassik şeirdə can eşq odundan 
yanan incə ipliyə bənzədilir.

Şəms Əs əd Cjənceyi
№70
Ey şam, sən mənim kimi yanmış və hicran çəkmisən, 
Sən ayrılıq əlindən yorğun və incik düşmüsən.
Ürək odu səni içindən əritsə yaxşıdır, yoxsa bu qüssə ilə 
Əgər yaxılaraq öz içində qapanıb qalarsansa, üzülərsən.

№71
Ey şam, sənin taqətsiz və gücsüz bir cismin var, 
Öz qəlbinin sirrini hər an əyan edirsən.
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Hər kəsin yeməyi ağızla olar, ancaq səni
Ağzında saxladığın bir şey yeyər.

* Şamın piltəsinin ucuna dil deyirlər, o yanarkən dilə bənzəyir. Şam 
dilindən od tutub əriyər və yeyilər. Şair ona işarə edir.

Şəms Sücasi
№72
Ey şam, əgər ağıl səni seçərsə, bəs onda nə olar?
Göz dünyanı səninlə görərsə, bəs onda nə olar?
Mənim ürəyim yanarkən öz yanğın barədə nə dəm vurursan, 
Külək ilə sönən bir atəş bəs onda nə olar?

* Ürək yanğısı iztirabdır, şam isə adi halda yanır və yel ilə sönür. 
Şair öz yanğısını şamdan üstün bilir.

№73
O kəslər ki cananın arzusu ilə hərəkət edirlər, 
Vüsal ardınca ağlaya-ağlaya hicrana düçar olurlar. 
Eşqin nə olduğunu şam və güldən öyrənmək gərəkdir; 
Onlar qüssədən qan içər və ağlar qalarlar.

* Şamın yanmağı və əriməyi ağlamaq kimi, gülün qırmızı rəngə 
boyanması isə qan içmək kimi təsəvvür edilir. Qan İçmək kinayə 
olaraq iztirab çəkmək mənası bildirir.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№74
Mən şamam, heç bir yerdə məskən etmirəm, 
Mən öz ürək halımı bəlli edə bilmirəm.
Nə qədər ki halımı öz dilimlə aydınlaşdırmamışam, 
Ürəyimin əhvalı hər kəs üçün örtülü qalıb.

№75
Ey mehrini məndən üzən, sənin mehrinlə pərvanə oldum, 
Əgər vəslini istəyirəmsə, demək, hasilim yanmaqdır.



Mən sənin əlindən şam kimi, ey gözəl şam, 
Gecələr oyağam, rəngim saralıb və ürəyim qovrulub.

* Birinci “şam” sözü əsl şam, ikincisi isə gözəl (məşuq) mənası 
bildirir.

Şeyx Şihabəddin Məqtul (Sührəverdi) 
№ 76
O zaman ki sevda üzündən aləmə bir nəzər salsan, 
Şəksiz ki, əməl və hərəkətlər Öz yerinə düşməz. 
Sən Öz ayağını nəfsinin başma bassan, 
Hər yerdə şahid varsa, sənin ayağına düşər.

* Şahid: təsəvvüfi düşüncəyə görə, dünyada gözəl nə varsa, 
Haqqın təcəllisinin şahidi hesab edilir. Bəzi sufilər gözəl üzə 
pərəstiş etmişlər ki, guya Haqqın təmsilçisidir. Sührəverdi isə 
Haqqın camalını görmək üçün nəfsin başını kəsməyi tövsiyə edir, 
onda bütün gözəlliklər insanın ayağına düşər.

Camal Hacı Şirvani
№ 77
Mən beləyəm ki, bütün il boyu şahidlə gün keçirirəm, 
Eşq pərdəsində sanki şahid pərdəsi düzəldirəm.
□gər sən mənə tənə vurursan ki, sən şahidbazsan, 
Şahidbazam, lakin şahid məsələsində hünərim var.

* Bu rübaidə şahid sözü üzərində məna oyunu var və bu sözün 
məna yozumu öncə Şihabəddin Sührəverdinin rübaisində izah 
edilmişdir.

Əziz Əli Şirvani
Xq 78
Bu Aya bənzər şəkər dodaqlı gözəl olmayan yerdə, 
Ey dost, məni yada salma ki, o qədər də xoş deyil. 
Dünyanın xoş şeylərinin dövrəsində gəzdim, 
Ancaq bil ki, dünya gözəl olmasa, heç nə xoş olmaz.



IV BAB:

XÜMRİYAT
(ŞƏRAB MOTİVLƏRİ)

Dd qisimdən ibarətdir

Birinci qisim: Şərab Kacjtqında

Şomsodclin ilyas Meydani 
№79
Atəşin təbiətinə görə onu saf su adlandırırlar,
Yox, yox, səhv edirəm, ruhun cövhəri adlandırırlar. 
Hər bir aqilin nəzərində dünya üçün xeyir qaynağısan, 
Camaat cahilliyə görə səni şərab adlandırır,

№80
O gül rəngli badədən hər bir damla bir dəmdir, 
Onu başa çək, nədən min batman qəm çəkirsən. 
Ağıl səni azacıq şeyə qənaət etməyə çağırır, çünki 
Axı dünyanın o tərəfindən qəfil hücum səni yaxalar.

№81
Aşiq olmayan hər bir ürəkdə İman yoxdur, 
Onu (eşqi) tələb etməyən canda can yoxdur.
Bizim bu məclisimiz eyş və səfa İçində olsa da, 
Ayna kimi xoş sifət yoxdursa, onun dəyəri yoxdur.



Şərəf ŞəfrƏVə
№82
Hanı mey və mütrüb ki, sübh şərabı barədə bəhs edək, 
Xoşluq və sevinclə sübh şərabı üçün bünövrə qoyaq.
Bizə bu dünyada sanki üç şey xoş gəlir: 
Sərməstlik, aşiqlik və sübh şərabının fəryadı.

Yəmin Isfəhani
№83
Ey ürək, söylə, hansı səfeh eşqdən tövbə etdi ki, 
Mən də o Ayın (gözəlin) vüsalından tövbə edim. 
Gecə qaranlıq, badə aydın və məclis xüsusidir, 
Mən aşiq və o, hazırdırsa, bundan sonra nə tövbə!

Xaqani Şirvani
№84
Gözüm gülə dikilib, kaş dastan söyləyən bir quş olsun və 

sən olasan,
Meylim şərabadır, mərdi yerindən oynadan cam olsun və 

sən olasan.
Bundan sonra əgər mən, səhra, saf mey və sən varsansa, 
Mən sənin kimi, sən mənim kimi və sən mənsiz və yenə 

sən olasan!

Əsir Əısikəti
№85
Mən öz qəlbimin içində nəbzimi tuta bilmişəm, 
Yaxşısı odur ki, mey ilə qəlbimin cünunluğunu dəf edim. 
Çarəsizlikdən yenə ürək qanı içmək lazım gəlir, 
Öz ürək qanımı deyil, meynə ürəyinin qanım içərəm.

* Meynə qanı şərab deməkdir.



Yəmin isfəhani

№86
Mənə rəhm et, həddən çox ağlayıram, 
Sonra gəl bir yolla gor necə ağlayıram. 
Məclis ortasında mey şüşəsi kimi yalandan 
Qəhqəhə çəksəm də, əslində, qan ağlayıram.

Qəncə xətibinin oğlu 
№87
Deyirlər ki, məst adam behişti haradan tapa bilər, 
Kim cəhənnəmdən azad olub can qurtara bilər?
Mey içənlər hamısı cəhənnəmə gedərlərsə, 
Onda behişti sanki əl içi kimi mənə göstərərlər.

* Əlin içi kimi, yəni boş; bir sıra qaynaqlar bu rübaini Xəyyama 
aid edir və bu, həqiqətə uyğundur.

(Şəmsəddm) ilyas Meydani 
№88
Ey mütrüb, dünən axşam haqlı bir söhbət gedirdi, 
Ağıl sanki mey içində qayıq kimi üzürdü.
Dırnağın ucu neştər kimi çəngin damarını (simini) vurarkən 
Bəs, görəsən, bu rəvan qan niyə piyalədən axırdı?

Qütb Əhəri
№89
Sənin hamı ilə qaynayıb-qarışmağın faş olduğundan, 
Ey meynə qızı, sənin qan tökməyin rəva hesab edilir.
Lakin bir kimsə səni ağacdan dərib endirirsə, 
Şərtə görə səni dara çəkmək (cəzalandırmaq) kərəm sayılmaz.

* Meynə qızı şərabın istiarəsidir və Hafizdə bu deyim çox işlənib.



ikinci qisim: Saqi haqqında

Əsir Əxsikəti
№90
Ey mütrüb, gəl çəngin damarını dırnaqla ram et, 
Ey saqi, mən ürəyi yanmışa xam badə ver.
Ey gecə, yalnız yarın üzünə xatir qaranlığı geri çək,
Ey sübh, yalnız cam məşriqindən şəfəq saç.

* “Cam məşriqi” mərifət dolu pak qəlbə işarədir. Günəş şərqdən 
doğar, Haqqın nuru da mərifət dolu qəlbdən gələr.

№91
Məni qəmdən qurtar, tezliklə xilas et, ey saqi!
Cəhənnəm ayı və cənnət ayında mey ver, ey saqi!
Aşiqlik yolunda nə iman, nə küfr söhbəti ola bilər, 
Mahiyyətcə bunlar eyni dəyərə malikdir, ey saqi!

* Bu rübaidə söhbət mərifət şərabından gedir, onu matəm 
(cəhənnəm) və bayram (cənnət) ayında içmək olar. Mərifət şərabı 
içən ariflər üçün küfr məfhumu yoxdur, hər şey imandır.

№92
Saqi mənə gül rəngli mey verəndə
Onun şöləsi ilə kainatı gül rənginə boyayaram.
Quru səhraya damla-damla o qədər badə verərəm ki, 
Hətta Yerin alt qatında Qarunu məst edərəm.

* Rəvayətə görə, bəni-lsraildə olduqca varlı bir şəxs olan Qarun 
eyni zamanda çox xəsis olub və öz xəzinəsini yerin dərinliyində 
basdırıb ki, heç kəsin əli ona yetməsin.

№93
Sən buluddan, yoxsa günəşdənmi düşdün, ey saqi?!
Bənövşətək saça qıvrım və düyün vurdun, ey saqi!
Yatmış gül sanki yuxudan oyandı, ey saqi!
Sən də qalx, şərab gətir, şərab, ey saqi!

48



Şərəf Saleh Beyləqani
№94
Bir an Özünü işvəpərəst olmaqdan xilas et, 
Bu bir-iki qədəh meyi məst olanların saqisindən al. 
Əgər yetkin bir mürşid sənə nuş olan mey verərsə, 
Hər bir xam adam deyər ki, sən onu məstlərdən almısan.

№95
Ağıl söylədi ki, sən o meyi məstlərdən al, 
Ey can cövhəri, kim dedi ki, məstlərdən al?
Əgər sərməst olan saqi sənə bir cam verərsə, 
Yüz cami-Cəmdən daha yaxşıdır, onu al.

* Əfsanəvi Cəmşid şahın dünyanın sirlərini ayna kimi əks etdirən 
camına işarədir. Demək istəyir ki, mərifət şərabı ilə dolu olan 
cam bundan daha yaxşıdır.

Əzizəddin (Əli) Şirvani
№96
Ey saqi, o ruhu nəvaziş edən xoş badədən mənə ver, 
Çünki can sinədən qoparaq ona doğru pərvaz edər. 
Bir-iki cam ilə məni özümdən kənar et, belə ki, 
Camı meydən, meyi camdan seçib ayırd edə bilməyim.

№97
Saqi, sən gəl qədəh əldən düşməyincə yatma, 
Şüşə qabda meyin nə qədər təsiri varsa, yatma.
Lalə kimi ləl rəngli meydən dalbadal ver, 
Çəmən səhnəsində məst nərgiz kimi düşüb yatma.





SƏMA
(TƏSƏWÜFİ MUSİQİ)

Ud qisimdən ibarətdir

Birinci qisim: Dəf və ney haqqında
“Səma” sözü ərəbcə dinləməkdir, təsəvvüfdə bu məfhum 
xüsusi məna daşıyır: sufilər dəf və neylə ifa olunan 
musiqinin təsiri altında rəqs edərək sanki dünyəvi sıxıntıları 
unudur və diqqəti Haqqa yönəldirlər. Səmadan gələn vəcd 
bir növ dərvişlərin öz vücudunu fənaya uğratmaq və canını 
Haqqa təslim etmək halıdır. Səma heç də, sadəcə, musiqinin 
təsiri ilə rəqs edərək ayağı yerə döyəcləmək və süni vəcdə 
gəlmək kimi anlaşılmır. Həqiqi səma nəfsi paklıq və ruhi 
yüksəliş üçün zəmin yaradır.

Camal Hacı Şirvani

№98
Ya Rəbb, canı canana vermək gör necə xoşdur!
Bu canın taleyini onun fərman və əmrinə təslim etmək! 
Ancaq sən öz xoş canına bax, beləcə asan-asan onu 
Səmanın xoş ruhiyyəsi olmadan vermək mümkün deyil.



№99
Bizim rəqsdən savayı başqa bir seçimimiz var, 
Bu xarab olmuş Misirin başqa bir Əzizi (sultanı) var. 
Atılıb-düşmək, ayaq döyəcləmək və əl çalmaq — 
Bunlar bir oyundur, səma başqa bir şeydir.

№100
Eşq aləmində sənin kimi bir dilrüba yoxdur, 
Yəqinliklə bəllidir ki, sənin kimi qəzəl yazan yoxdur.
Ürəkləri cəlb etmək üçün səma musiqisini bu gün ləğv et, 
Çünki can gülşənində sənin kimi fərəh gətirən yoxdur.

* Can gülşənə bənzədilir və yann sevgisi ona fərəh gətirir, 
belə olduğu halda səma musiqisi ilə şənlənməyə və qəlbi vəcdə 
gətirməyə ehtiyac qalmır.

Qan Kamal Mərağeyi 
№101
Əgər bu ney zil və bəm nəvası çalmasa, faydası yoxdur, 
Bir ahəngdən min davamlı ahəng yarada bilməz.
Əgər o, şəkər dodaqlıdan ayrı düşübsə, səbəbi nədir, 
Dodağını bir dodağa qoyub dəm vurmazsa, faydası nədir?

* Neyin naləsi Mövlanada insan ruhunun öz əslindən ayrı düşməsi 
rəmzidir və o buna görə fəryad edir. Ney dodaqla çalınır və 
dodaq neyə dəyməsə, səs çıxmaz və ahəng yaranmaz. Aşiq və 
məşuq da bu cürdür.

Nizami Qəncəvi
№102
Ney söylədi: “Mənim ayağım (qamışlıqda) gilə çox batmışdı, 
Sonra hansı həvəs və məqsədləsə başımı kəsdilər.
Bir kol-kos əlindən mənə doqquz ağır zərbə dəydi, 
Əgər can-dildən bir nəfəslik nalə etsəm, üzrlüyəm”.



* Qədim təsəvvürlərə görə, dünyadakı müsibətlərin kökü 
fələkdir. Nay və ney eynimənah sözdür. Onun üzərində yeddi 
deşik var, iki uc tərəflə doqquz sayı alınır. Doqquz zərbə isə 
burada doqquz fələkdən gələn müsibətə işarədir.

№103
Fəryad edirəm ki, yenə neyin qoxusunu duyuram, 
Ardıcıl olaraq hay-huy dolu avazlar eşidirəm.
Ürəyimin guşəsində hədd-hüdudu olmayan sirlər taparsan, 
Bunlan mən neydən eşitsəm də, Haqqın söylədiyi mənalardır.

* Neyin fəryadı Haqdan gələn avaz kimi ürək sirlərini bəyan edir.

№104
Ney söylədi: “Elə ki ney çalan dodaqlarıma toxunar, 
Yeddi çərx (səyyarə) sanki yeddi deşiyimi tutar. 
Sinəmdəki atəşin təsiri ilə ah qoparmaq istəsəm, 
Ney çalan dərhal on barmaqla ağzımı tutar”.

* Neydə yeddi səyyarəyə (planetə) uyğun yeddi deşik var. Ney 
şikayət edir ki, mən nalə edəndə yeddi fələk səsimi çıxmağa 
qoymur, ah çəkərkən ney çalan barmaqları ilə ağzımı yumur.

№105
Ney söylədi; “Mənim naləmin xoş olmasını o kəs bilər ki, 
Mehr-məhəbbət duyumu ilə lalların dilini bilir. 
Günahsız yerə əgər mənim başımı kəsmişlərsə, rəvadır, 
Məşuq, adətən, dili olmayanların dilini bilər”.

№106
Ney nalə çəkərək dedi: “Mənim başımı kəsdilər, 
Quş kimi mənim qolumu, qanadımı kəsdilər. 
Bütün bununla belə, başımdan qayğılanmıram, 
Ona görə nalə edirəm ki, məni kəsib şəkərdən ayırdılar.

№107
Ey tən (bədən), o qürurlu yann ayrılığından nalə et, 
Ey can, sən gəl bu pərişan hala görə nalə et.



Ey xoşluq bəxş edən mütrüb, halıma uyğun nəğmə söylə, 
Ey ney, gəl qəlbimin vəkaləti ilə xoş nalə et.

№108
Ey ney, nə ağır dərdin var ki, hər zaman nalə edirsən, 
Hər göz qırpımında sən can-dildən nalə edirsən.
Bizi şəkər dodaqlı yardan kəsib ayırmısan, bu gün 
Heç bir dil olmadan yüz dil ilə nalə edirsən.

№109
Bu dəfə sən ey ney, xəta üzündən nalə edirsən, 
Bu cür xoş eyş var ikən, bəs niyə nalə edirsən? 
Dodaq yarın dodağında, bəs zar-zar nalə etmək hara, 
İnsafın olsun ki, sən nəfsin havasından nalə edirsən.

Şəms Əs əd Qənceyi
№110
Ey könül, əgər neyin nəvalarına meylin varsa,
Yaxud sənin təbiətində həmişə ney sevdası varsa, 
Çəng və dəfə vurulan bu gözəl zərbələri gör, 
Neyin ahəngində olan bu xoş naləyə diqqət yetir.

№111
Bu ürək sənin möhnətini çəkməkdən ayrılmasın, 
Sənin eşqindən savayı, onun başqa aşinası olmasın.
Əgər ney can-dildən sənin məhəbbətinlə nalə etməsə, 
Qoy dəf kimi sənin çəngindən xilas olmasın.

№112
Necə ki mənim sənin Ay kimi çöhrənə həvəsim var, 
Namazda səcdə qılan kimi sənin yolunun üstündəyəm. 
Dəf kimi mən bəndəyə qüsur tutma, ona görə ki 
Ney kimi içəridən sənin havanı (eşqini) istəyən kimsəyəm.



№113
Sənin eşqin mənim iki gözümü nəmlə (yaşla) doldurub, 
Mənim üçün sevinc və ürək xoşluğu qapısını bağlayıb. 
Bütün bununla belə, sənin şəkər kimi o iki dodağın 
Mənim ürəyimi həlak etmək üçün neylə dəm tutmuşdur.

* Neylə dəm tutmaq, yəni onunla səs-səsə və əl-ələ vermək 
mənası bildirir. Burada eyni zamanda yarın dodağının neyə 
toxunmasından duyulan qısqanclıq halı ifadə edilir.

№114
Sən pərişan olursansa, deməli, arada vəcd yoxdur, 
Nərə qopararaq çərx kimi dolaşıb dövr edirsən.
Vəcd odur ki, onun (yarın) üzünü görən kimi 
Başım itirərək bütün vücudunla “can” olasan.

* Irfanda vəcd yarın üzünü görməklə aşiqdə yaranan batini haldır və 
vəcd elə səviyyədə olmalıdır ki, o, hissi aləmdən ayrılaraq can, yəni 
ruh halında aləmi seyr edə bilsin. Vəcd nəfsdən uzaqlaşmaq halıdır.

№115
Vəcd o deyildir ki, səni özündən ayırıb alsın, 
Bir anlığa yaxşı və pisin qəmindən azad etsin.
Vəcd odur ki, sən öz-özünə qürrələnərkən 
Birdəfəlik səni öz təkəbbürünün əlindən qurtarsın.

№116
Vəcd o deyildir ki, sən səfa əhlini görəsən,
Yaxud pəhrizkar guşənişinləri görəsən.
Vəcd odur ki, öz-özündən (nəfsindən) yox olasan, 
Hər nəyə nəzər salsan, yalnız Allahı görəsən.

№117
Ürək yanğısının qoxusunu neydən eşit, 
Huşyar ol, ondan dalbadal sirlər eşit. 
Adı və nişanı olmayan aşiqlərin ürək yanğısım 
Əgər bilmək istəsən, neyin nəfəsindən eşit.



Seyfəddin Harun Tiflisi
№U8
Ey ürək, çəng kimi öz başını aşağı dik, 
Dəf kimi bütün vücudunla zərbə ilə uyğunlaş. 
Nay kimi oyan və qalx, kimsəyə borclu qalma, 
Ney kimi doqquz ağzınla nərə qoparma.

Camal Hacı Şirvani
№119
Kainat vücud aləmində təzahür edən o gündən bəri 
Hər bir xilqətə Haqqı zikr etməyə tər (lətafətli) dil verdilər. 
Əvvəlcə Haqqın mərifəti barədə ney söz açdı, 
O səbəbdən onun ağzını şəkərlə doldurdular.

№120
Mənimlə Onun arasında gizli olan hər bir sirr 
Vasitəsiz olaraq mənimlə Onun arasında bəyan edildi.
Bu gün həmin sirr ney rəmzi ilə uca səslə 
Bircə-bircə mənimlə Onun nişanəsini söyləyir.

* Allahla insanın ruhu arasında olan müqəddəs ruhi bağlılıq sirr 
adlanır və onu açmaq olmaz.

№121
Kəhrəbanın ürək dərdini şəngərfdən eşit,
Bu rəmzlərdə xalis məna var, ona görə xalis məna eşit.
Öz Ürəyinin qulağını Məhəmməd (s) kimi aç, 

Neyin nalə və nəğməsindən sözsüz kəlamı eşit.

* Kəhrəba sarı rəngli cisimdir, şəngərf isə kinovar adlı qırmızı 
rəng alınan mineraldır (Tylenchus tritici) ki, qədim nəqqaşlıqda 
işlənib. San rəng dərd çəkmək, qırmızı rəng isə sevinc mənasını 
bildirir. Qurana və irfana görə, insanın bir şeyin mənasım 
dərindən bilməsi üçün onun qəlb gözü və qəlb qulağı açılmalıdır. 
Quran ayələri Məhəmməd Peyğəmbərə (s) sözlə elan edilməmiş, 
onun qəlbinə vəhy ilə nazil olmuşdur. Neyin naləsində olan məna 
da sözlə ifadə edilmir. Rübaidə bu məzmuna işarə edilir.



№122
Neyin naləsindən qəddim nun hərfitək əyri olur, 
Onun nalə və fəryadından ciyər qana bələnir. 
Canımın içində gizli qalan o sirr 
Neydən şəkər kimi süzülərək bayıra gəlir.

№123
Başa düş ki, ney can hədisini (hekayəsini) söyləyir, 
Bu, mərifət aləmindən bir sirdir, onu gizli söyləyir. 
İsrafil suru və Ələst gününün hekayəsini bəyan etmək üçün 
Ney tərcüman olaraq sənin canınla söhbət edir.

* “Ələst” sözü Quranın Əraf surəsi, 172-ci ayəsindən gələn bir 
məfhumdur. Həmin ayədə deyilir: “(Ey Peyğəmbərim!) Xatırla 
ki, bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən (gələcək) 
nəsillərini çıxardıb onlann özlərinə (bir-birinə) şahid tutaraq; 
“Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” — soruşmuş, onlar da: “Bəli, 
Rəbbimizsən!” — deyə cavab vermişdilər. (Belə bir şahidliyin 
səbəbi) qiyamət günü “Biz bundan qafil idik” deməməyiniz 
üçündür”; bu ayədə “Ələstu Rəbbikum?” (Mən sizin Rəbbiniz 
deyiləmmi?) sualı və bəndənin “Qalu bəla” (Dedilər: “Bəli”) 
cavabı hələ insan yaranmazdan öncə onun ruhu (canı) Haqq 
arasında əhdü-peyman (misaq) kimi anlaşılır. Məhşər günü İsrafil 
sur çalanda hamı bir yerə toplaşır və onda həmin əhdü-peyman 
insanlara xatırlanır. Ney cismani varlıq olsa da, ruhlar aləminə xas 
can hekayəsini söyləyir.

№124
Ney bütövlükdə mənim halıma uyğun söhbət edir, 
Öz nalə və avazında mənim hərəkətlərimdən bəhs edir.
Bu gün ney əlindən ona görə dəli oldum ki, 
O mənim vüsal yanğımın sirrindən söz açır.

№125
Ney dodaqsız və ağızsız hər dəfə avaz edərkən 
Sanki mənim halımın bütün incəliklərini bəyan edir. 
Neyin avazından ürəyin bu cür hərəkəti bilirsən nə deməkdir? 
Ney can ilə məhz canın öz dili ilə söhbət edir.



№126
Vəcd o deyildir ki, məclisdə hal və hərəkətə gələsən, 
Vəhm və xəyal aləmində söz-söhbət edəsən.
Vəcd odur ki, bu borc kimi verilən ömürdə 
Şah üz (top) göstərən kimi yerindəcə dərhal mat olasan.

* Üz (rüx) ikili məna bildirir: üz və şahmatda top

№127
Vəcd o deyildir ki, sən mey siz məst olasan, 
Ayaqdan düşərək əlin hərəkətsiz qalsın.
Vəcd odur ki, bir nəfəsdən başqa nəfəsə düşəsən, 
Vaqiə aləmində yox olmaqla var olasan.

№128
Vəcd o deyildir ki, cismani möhrələri 
Nərd daşı kimi hər bir zaman fırladasan.
Vəcd odur ki, elə bir naxış oxuyasan ki, 
Özünü dörd, beş və altıdan qurtarasan.

* Irfani məzmun var: rəqəmlər maddi ünsürlərin rəmzidir, 
onlardan qurtulmasan, bir həqiqətə yetişməzsən.

№129
Vəcd o deyildir İd, hər zaman bir ah çəkəsən, 
Xalqı öz təriqət silsiləndən agah edəsən.
Vəcd odur ki, arada bütün vasitələr olmadan 
Allahı çağıraraq nida edərkən “ləbbeyk” cavabı gəlsin.

№130
Vəcd o deyildir ki, xirqəni parça-parça edəsən, 
Sonra onu yenidən tikmək üçün çarə axtarasan.
Vəcd odur ki, sənin halın dərk edilərkən 
Öz-özünə birdəfəlik öz vücudunu tərk edəsən.

* Xirqə sufilərin əba kimi geydiyi sadə geyimdir və bəzi dərvişlər 
rəqs edib vəcdə gələrkən xirqəni para-para edirlər. Xirqəni 
paralamaq eyni zamanda nəfsdən qurtuluş rəmzidir.



№131
Vəcd o deyildir ki, hər bir meyi nuş edəsən,
Bişib yetişməmiş (xam) bəla atəşi ilə coşub qaynayasan. 
Vəcd odur ki, Haqdan aşağı hər nə varsa, 
Haqqı yada salarkən onlann hamısını unudasan.

№132
Vəcd o deyildir ki, sən çərxi başdan-başa tutasan, 
Sürətli at kimi tədbirsiz halda hey qaçasan.
Vəcd o şeydir ki, o sənə gələn anda 
Allaha can verərək Onun dərgahında öləsən.

№ 133
Vəcd o deyildir ki, hər hansı qoxudan (duyğu) məhrum olasan, 
Yaxud əlin ucbatından tük ucu qədər özündən xəbərsiz olasan. 
Vəcd odur ki, sən nəfəsini bir anlıq alan zaman 
Vasitəsiz olaraq “Hu”ya qədər, “Hu”ya doğru gedəsən.

* “Hu” işarə əvəzliyi olaraq “o” mənası bildirir və təsəvvüfdə 
Allahın mütləq zatına işarədir. Dərvişlər səma zamanı “Hu, Hu”, 
“Ya Hay-ya Hu” deyərək Allahı zikr edirlər.

Moin (Moinəddin) Bəxtiyar (Şirvani) 
№134
Ney yaralı bir ürəklə söhbət eyləyir, 
O, vüsal yolunda arayıb axtarışdadır. 
Bizimlə canla və xoş-xoş nalə edər, çünki 
O da eşqin məstliyindən bir qoxu alıb.

№ 135
Ney iki aləmin sirrini açıq-aşkar söyləyir, 
Yerin və göyün sirlərini birər-birər söyləyir. 
Həqiqətləri kəşf etməkdə kamala yetişib, 
Çünki o, sozü can sirrindən açaraq söyləyir.



№136
Ney can kimyasının qissəsini (hekayətini) söyləyir, 
Bu bir şərəfli sirdir, ondan rəmz söyləyir.
Sirrin özü səfa dolu pakların ürəyində və həm də 
Eşq yolunda aşkardır, ney hər şeyi gizli söyləyir.

№137
Ney aşiqlərin dərd qissəsini (hekayətini) söyləyir, 
Lirəyi Ölən kimsələrə ruhun şərhini söyləyir.
Ey coşqun can bülbülü, sən əsla yatma, 
Ney venə də gülüstan hədisini (söhbət və sözünü) söyləyir.

№138
Nov ürəyi vanmışların qəm şərhini söyləyir, 
Aşiqlərin gizli ürək sirlərini söyləyir.
Təzəlikdə bu an mən neydən incimişəm, 
O, ürək sirrini can-dildən açıb söyləyir.

№139
Oyunla oyun qurmaq — bu, vəcd deyildir, 
Özünü riya ilə heyrətə salmaq da vəcd deyildir.
Vəcd odur ki, vüsal məkanına yetişəndə 
Sən cisimdən ayrı olasan və canla oynayasan.

№140
Hər ürək sahibi hər hansı bir oyun və vasitəyə əl atarsa, 
Özündən dəm vurar və onun ruhiyyəsi pozular.
Ürək xatircəmlik taparsa, onun təsirindən hal yaranar, 
Sən elə güman etmə ki, rəqs etmək hal adlanır.

* Bəzi sufilərin rəqs ilə vəcdə və hala gəlmək cəhdinə işarə edilir.

Bədrəddin Davud (Bədrəddin Mahmud Tiflisi) 
№141
Hüsnün elədir ki, Ay sənin xidmətində dayanır, 
Günəş isə sənin nurlu üzünün pərəstişkarı olub.



Şəkərin şan-şöhrəti bütövlükdə neydən gələr.
Bu səbəbdən neyin avazı da sənin şəkərindən gəlir.

* Son misrada şəkər sözü yarın dodağına işarədir, neyə 
toxunarkən ondan avaz gəlir.

Şəms Təbrizi
№142
Vəcd o deyildir ki, fələyi başma çevirəsən, 
Özsüzlük halından şura gəlib yüz qovğa qoparasan.
Vəcd odur ki, səy və hümmət ətəyini çırmalayaraq, 
Yeddi fələyin dayağından çıxaraq ondan yüksəyə ucalasan.

Camal Xəlil Şirvani
№143
Ey ney, sənin nəfəsindən (dəmindən) yüz qəm dağılıb gedər, 
Sənin xoş avazından çəng utanaraq başını aşağı salar.
Səndə elə bir nəfəs vardır ki, ondan bircə anlığa 
Əgər ölünün bədəninə üfürsən, o, dərhal dirilər.

№144
Ney gördü ki, o nigar mənə qəm gətirir,
Vüsal kuyində mənə az yol verir.
Şəkər dodaqlı yar kimi o da
Dili olmasa da, hey dəm vurur (danışır).

№145
Sən öz xoş avazınla məni özümdən çıxardın, 
Huşumu apardın və yenidən məni huşa gətirdin.
Doğrudur, dəf kimi məni əldə fırlatsan da, 
Öz dəfin kimi qulağıma halqa keçirdin.

* Dəfdə halqa olur və qulun da qulağına halqa keçirirlər, yəni 
məni qulağı halqalı qula çevirdin.



№146
Ney dünyanın cəfasından yolsuz qalmışdır, 
Çərxi-fələkdən onun kamı bəd gəlmişdir. 
O mənim üçün indi zar-zar nalə edir, çünki 
Mənim içimdəki atəşdən agah olmuşdur.

№147
Ney mənim ürəyim kimi bir həvəsə görə nalə edir, 
Sanki hər hansı bir nakəsin cövründən nalə edir. 
Doğrudur, indi hamı mənim naləmi eşidib bilir, 
O da mənə qoşulub sanki kimsənin əlindən nalə edir.

№148
Ey ney, bəllidir ki, bir qəmə görə nalə edirsən, 
Sanki elə haldasan ki, hər dəmlə nalə edirsən.
Sənin naləndən ürəyimin vaxtı xoş keçdi, çünki 
Mənim ürəyim kimi zülm və sitəmdən nalə edirsən.

№149
O ney ki mənim kimi hay-huyla nalə edir, 
Mənə məlum deyil ki, nə üzdən nalə edir. 
Belə təsəvvür et ki, ürəyimdə yeni-yeni yaraları 
Zəmanədən mən ahram, lakin o nalə edir.

№150
Ey xoşavaz mütrüb, mən sənin ürəyin kimi axtarışdayam, 
Sən mənim dediklərimi nə qədər üzə vurarsan?
Sən ki ərəbcə və farsca danışa bilmirsən, 
Bundan sonra səninlə gərək türkcə danışım.

№151
Ürəyimin düzən və ahəngi dilbərdən xələl gördü, 
Mənim qəlbim isə hey gözümlə dava edir.
Müxalif ürəyin düz olmasını istəyirsənsə, 
Sən gəl Rahəvi pərdəsində bir qəzəl oxu.



* Müxalif və Rahəvi — maqam sistemində musiqi pərdələridir. 
Şair burada sözlərin məna keçidi üzərində eyham sənəti 
işlətmişdir. Ürəyin müxalif olması onun ahənginin pozulmasıdır, 
bunun düzəlməsini istəyirsənsə, yola gəl (Rahəvi).

№152
Vəcd o deyildir ki, sənin nəfsin tarac olsun, 
Xalqın sənə tamaşa etməyə ehtiyacı olsun. 
Vəcd odur ki, Məhəmməd kimi yerindəcə 
Sənin hər nəfəsində min merac baş tutsun.

* Vəcd özünü göstərmək üçün deyil, nəfsdən təmizlənərək batini 
saflıq və ruhi yüksəliş tapmaqdır və Məhəmmədin meracı buna 
işarədir.

Camal Xəlil Şirvani
№153
Vəcd o deyildir ki, səndən göz yaşı axsın,
Yaxud ağıl piri səndən heyrətə düşsün.
Vəcd odur ki, can və dünyadan keçəsən, 
Onlardan nişanə qalsa da, səndən bir əlamət qalmasın.

*Ağıl piri kamil ağıl sahibi, yol göstərən, mürşid mənası bildirir.

ikinci qisim Çəntj, ney 
və başqa musiqi alətləri barədə

Şəmsəddin ilyas Meydani (Qənceyi) 
№154
Sən əgər başının çəng kimi uca olmasını istəyirsənsə, 
Ağılın müxalifət sözü ilə can verməsini istəyirsənsə, 
Sən gəl çəng kimi ustadın yanında dizi üstə otur, 
Qoy o səni həm döyəcləsin, həm də nəvaziş etsin.

* Müxalifət həm də Şərq musiqisində məqamlardan birinə 
(müxalif) işarədir.



№155
Ey mütrüb, sənin çəngin nəğmə oxumur, onu döyəclə, 
Üzünü teşt kimi sənin üzünə qoyur, onu döyəclə.
Sənin sözünə rast (düz) gəlincə onun ahəngini 
Nəvaziş eylə, müxalif olarsa, onda onu döyəclə.

* Rast və müxalif sözləri həqiqi mənası ilə yanaşı, həm də Şərq 
musiqisində məqam mənasında işlənir.

№156
Saqi, qalx və ad-sanı, şan-şöhrəti rüsvay et, 
Sən gəl, zöhd və tövbə qədəhini tez daşa çal. 
Mütrüb, sən rast (düz) danışan təbibsən, gəl otur, 
Mey şüşəsini gör və çəngin damarını vur.

* Rast həm də musiqidə məqamdır, çəngin daman deyəndə isə 
sim nəzərdə tutulur.

№157
Bir gümüş bədənlidən gümüş alıb daşa vurdun, 
Xoş söz danışanın yanında şəkəri təngə gətirdin.
Pərdədə bir ahəng çalırsan ki, “mən səninəm”, 
Mey iç ki, çəngdə xoş bir nəva çalasan.

№158
Mən hiylə və fənddə sənə min rəng verərəm, 
Sənin ağzın kimi hər şeyi sənin üçün dar edərəm.
Sən ahəng kimi bir pərdəyə sığınsan da, 
Axır bir bəhanə ilə səni çəngə salaram.

№159
Sənin gözün heç mey dadmamış məst olarsa, 
Mənim miskin ürəyim qəmdən xumarlanaraq süst qalar. 
Sən çəng kimi üzünü mənim üzümə qoymayasan deyə 
Mən əlimi tərəbrud kimi sənin başına qoyaram.

* Tərəbrud qədim simli musiqi alətidir və bir növ uda bənzəyir, 
onun qolu nisbətən uzun olur və çanağına qısa simlər bağlayırlar. 
Bu alətin Aran bölgəsində olduğu ehtimal edilir.



Seyyid Şərəfəddin Murtuza 
№160
O gözəlin üzü kimi bir şölə axtarıram, 
Arzuya düşüb bir damla mey axtarıram.
Mən beli əyilmiş çəng kimiyəm, sənin ardınca düşüb 
Sənin eşq yolunda özümə bir həmdəm axtarıram.

№161
Ürək öz istəyinə görə canından üzülüşmədi, 
Dərdə qoşularaq sanki dərmandan üzülüşdü.
Hicran pərdəsində bir vida ahəngi çaldı, 
Çəngin damarı (simi) kimi can damarını kəsdi.

Zəhir Şəfrəvə
№162
Sənin eşq yolunda mənim belim çəng kimi əyilib, 
Sənin vurduğun yara çəng kimi hər damarıma yeriyib. 
Sənin dalbadal vurduğun yaradan mənim miskin ürəyim 
Çəng kimi sanki sümüyə çəkilmiş dəriyə bənzəyir.

Əziz Əli Şirvani
№163
Ey uca boylu Ay, ey naz mayası (cövhəri), 
Şirin zərbələr vurmaqla çəngdə ahəng çalırsan.
Əgər sən çəng ilə bir xoş avaz ifa etsən, 
Bu bədən qəlibində sanki ölü yenidən həyat qazanar.

* Uca boylu Ay gözəl və sevgilinin istiarəsidir.

№164
Sən çəngin pərdəsi üzərində sürəkli ahəng çalarkən 
Mənim gözümdən su axar, üzümdən rəng (təravət) gedər. 
Sənin qəminin əlindən zar-zar elə nalə edərəm ki, 
Sanki sənin barmağının zərbəsi çəngin ipək telində oynayar.



Tac Xəllati
№165
Ürəyimin qanunu sənin eşqinlə saz kimi kökdən düşdü. 
Səbir də ney kimi bu hala dəmsaz olub aradan getdi.
Dəf kimi başsız-ayaqsız qalaraq xəcalət çəkdi, 
Çəng kimi başıucalıq adını qoruyub getdi.

* Qanun qədim musiqi alətidir, ürək qanun kimi kökdən düşdü, 
yəni onun halı və düzəni pozuldu.

Əsir Əxsikəli
№166
Saqi səbuh sazını ahəngə gətirərkən
Sanki daşdan yaqut əridib çıxartdı.
Ərğənunun ahu-zarından sürahi ağladı.
Çəngin naləsindən piyalənin ürəyi qan oldu.

* Bu rübaidə şərab (saqi, səbuh, sürahi, piyalə) və musiqi (saz, 
ahəng, ərğənun, çəng) terminləri ilə bədii təsvir verilir; səbuh 
səhər içilən yaqut rəngli al şərab, sürahi uzun boylu şərab qabı, 
ərğənun isə qədim musiqi alətidir.

№167
Bir barmaq çalmaqla ürəyi pusquya saldın, 
Yəqin ki, bir barmaq çalmaqla onu ovlamaq istərsən. 
İndi sənin qəminə görə kişi və qadın məni barmaqla göstərirlər, 
Sonra isə sən mənə görə barmaqla göstərilərsən.

Cəmaləddin Xəlil (Şirvani)
№168
Ey ürəyi ələ gətirən (yar), biz qəmlə dolanırıq, 
Sənin çaldığın çəng kimi biz üzünə üz qoyuruq.
Sənin barmağının toxunduğu əriş-arğac (simlər) sanki candır, 
O can sənin dırnağmtək bir tükdən asılı qalmışdır.
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Şərəfəddin Şəfrəvə 
№169
Mənimlə sənin gizli sirrimiz faş olar, 
Şəhərdə bütün xeyir və ziyan faş olar. 
Tez ol ki, böyük və kiçik hər məclisdə 
Mənimlə sənin dastanım dəflə oxuyarlar.

Camal Xəlil (Şirvani)
№170
Onun qarşısında ürəyim çəng kimi nalə qopardı, 
O işvəli yarı yüz dəfə çəng kimi şura gətirdi. 
O məni ney kimi əvvəlcə dəmdə saxlayırdı, 
Ancaq işin sonunda çəng kimi başını çıxardı.

№171
O hindu xalı, bəlkə, yandırmaq daha layiq olar, 
Onu, bəlkə də, məndən daha əziz tutmaq gərəkdir. 
Onun başında dodağını sənin dodağına qoymaq meyli var, 
Bu səbəbdən onun başını bədənindən götürsən, yeri var.

Şəms Əs əd Qənceyi
№172
Nə qədər sənin zülm əlindən dəf kimi zərbələr yeyim? 
Yaxud rübab kimi sənin qəmlərindən zərbə yeyim? 
Dedin ki, çəng kimi yanma gəlib səni nəvaziş edərəm, 
Mən sənin üçün ney deyiləm ki, dəminlə döyəclənim!

* Dəm yemək və ya dəmlə döyəclənmək aldanmaq mənasında 
işlənir.





VI BAB:

FƏSİLLƏRİN TƏSVİRİ
iki qisimdən ibarətdir

Birinci qisim: Bahar və güllər

Şəms Əs əd Qənceyi 
№ 173
Dünən məşəqqətdən ürəyim qəmgin olsa da, 
Ağlım və düşüncəm ürəkaçan bir aləm yaratmışdı.
Şadlıq dəftərindən oxuduğum hər bir səhifə 
Sevinc babında gül fəsli kimi xoş və təravətli idi.

* Rübaidə baharın təsviri üçün yazı və kitaba aid məfhumlar 
işlənir: şadlıq dəftəri, səhifə, sevinc babı (əsərin bir bölməsi), gül 
fəsli. Fəsil sözü iki mənada verilir: ilin fəsli və kitabın fəsli.

№174
Bənövşə saçlar səhər nəsimindən qıvrım-qıvrım oldu, 
Buludun camından saf mey içmək gərəkdir.
Sevinc bəyi haradadır, gəlini bəzəyən usta hanı?
Gülə bənzər gəlinin üzündən niqabı götürmək gərəkdir.



Həmid Qənceyi (Rəşid Qənceyinin oğlu) 
№175
Gül (fəsli) gəldi, əgər sən badə içənsənsə, gəl iç, 
Badəsiz nə qədər nəfəs çəkəcəksən? Mey iç. 
Əgər dünən axça (altun pul) yox idi, içmirdin, 
Bu gün ki əlində gül vardır, onda gəl iç.

№176
Səhra bahar nəfəsindən yüz rəngli libasa bürünmüş, 
Bağda isə bülbüllər çəngtək haray qoparmışlar.
Deyirlər ki, altun sevinc gətirər, ancaq indi 
Bu qədər zər və altunla qönçənin ürəyi niyə sıxılır?

№177
Ey canın cövhəri, sən bir ümidə bağlanırsan, 
Ağ və qara günləri bir-bir sayıb keçirsən. 
Süsən kimi mənə yüz dəfə dil verdin, bəsdir, 
Sənin təbiətin acı nabat kimidir, söyüdün əksinəsən.

* Burada “xilaf ” sözü işlənib ki, mənası acı nabatdır, qədim Şərq 
təbabətinə görə, söyüdün təbiəti soyuq, onun təbiəti isə söyüdün 
əksinə olaraq istidir.

Zəki Mərağeyi
№178
Gül yüz yarpağa bürünüb nəva ilə gələr, 
Belində qızıl kəmər olan libasla gələr.
Bu qönçənin başında qızıl tac var, sanki 

Onun kisəsindəki qızıl qürurdan havaya gələr.

№179
Gül ildə bir dəfə nəfəs alaraq dünyaya gələr, 
O mənim gülümün qoxusu ilə xoş həvəsə gələr. 
Mən gül qoxusu üçün can versəm, üzrlüyəm, 
Onun xoş qoxusundan kim səninsə ətri gələr.



№180
Dünən bülbülə bir sevda hekayəti söylədim:
Sən öz ürəyindən dözüm və səbri uzaq etmisən.
Nə vaxtadək gül üçün nalə edib Özünə qapanarsan? 
Şəhərdə hərcayi gəzib-dolaşan məşuq üçün bu dəyərmi?

№181
Gül sənin üzün kimi gözəl olmaq istədi, 
Axı bu nə xəyaldır, bu nə sevdadır?
Elə bir gözəllik lazımdır ki, günü-gündən çoxalsın, 
Bir günlük gözəllik və yaxşılıq hər kəsdə ola bilər.

Qazı Kamal Mərağeyi
№182
Günəşin Həməl bürcünə gələn vaxtıdır, 
Belə zamanda əməl küləyi torpağa həyat verər.
Budağın qulaq və boynuna bəzək vurarlar, 
Bağ və çəmənin bədənini təzə libasa bürüyərlər.

* Günəşin Həməl bürcünə gəlməsi bahara işarədir.

№183
Oyan və qalx ki, çəmənin üzü (güllərlə) qızarmışdır, 
Quşlar eşq nəğməsi qoşaraq səs-səsə vermişlər.
Bağın zər-zibalı büsatı sayılan yaşıl çəməndə 
Güllərdən yüz zər-zibalı şəmsiyə tikmişlər.

* Şəmsə və ya şəmsiyə güləbətinlə paltara vurulan zərli 
naxışdır.

№184
Əgər ürəyinin qəmdən xilas olmasını istəyirsənsə, 
Xoş və xürrəm bağda səhər tezdən ahəstə qədəm vur.
Bağın səbzə xalısında şeh damlalarına tamaşa et:
Sanki təzə-tər mirvari dənələrini zümrüd üstə düzmüşlər.



№185
Gül söylədi ki, çəmən mənimlə səliqəyə düşsə də, 
Mənim həyatdan qazandığım bir quruca candır.
Bununla belə, dünyanın əlindən ürəyimi oda basaram ki, 
Bütövlükdə əriyərək tər damlası olum, çünki əslim odur.

№186
Qönçə çəməndə öz başını qaldıran zaman 
Bu rahatlıq məkanım mina rəngli taxt kimi bəzədi. 
Səninlə üz-üzə bir neçə söz söyləmək istəyirdi ki, 
Külək sanki bir ovucla onun ağzını qanla doldurdu.

* Gül qönçəsi küləyin qanla doldurduğu ağızla müqayisə edilir.

№187
Aşiqlər Öz ürəyini şərab dolu qədəhə bağladılar, 
öz canlarını bülbülün xoş nəğmələrinə qoşdular.
İndi xəzan çağı bağda olan hər bir qızıl ləçəyi 
Gülün qırmızı atlazdan olan zər kisəsinə yığdılar.

№188
Səba yeli gülün üzündən niqabı açdı, 
Səba yeli naz ilə onun üzündən yüz busə aldı. 
Gülün aşiqi olan bülbüldən heç də ar etmədi, 
Ya Rəbb! Səba nə çox kimsələrlə ünsiyyət qurdu.

№189
Dünən bülbülcüyəz və aşiqciyəz xoş avazla söhbət edirdi, 

bir məclis qur
Ləl, zümrüd, incə zər-ziba ilə gül düzəltmək olar, 
Ancaq onun gözəlliyi olsa da, heç bir qoxusu olmaz.

№190
Gül sənin gözəllik libasına baxıb bürünmüşdü, 
Onun surəti lütf və camal ilə gözəlləşmişdi.
Mənim ətəyimdə olan bir az zər-ziba itib getdi, 
Mən gülün ətəyini axtararkən o zər-ziba orada idi.

Bağda arx kənarında xoş



№191
Elə bir ürək varmı ki, zər onu incitməsin?
Elə kimsə varmı ki, zər onu öldürməsin.
Gülün həyatı sanki yalnız bir günlükdür, 
Ancaq onun ləl və incə zərlə dolu bir tabağı vardır.

№ 192
Hər kimin zəri (qızılı) varsa, onu can kimi saxlayar, 
Can onunla bağlı olduğundan gizli saxlayar.
Bağda gülün də bu qədər çox qızılı vardır, 
Lakin xəsislikdən onu həmişə ağzında saxlayar.

№193
Gülün nəzəri sənin üzünə düşəndə solub töküldü, 
Bircə dəfə sənin yanında ağız açaraq töküldü.
Sənin üzün sonda torpağa qarışar və bu, aşkar zülmdür, 
Qönçənin dar ürəyinin qanı isə havayı tökülər.

№194
Gül səhərçağı yel dəyəndə dağılıb töküldü, 
Səba yeli ilə bir hekayə söyləyib töküldü, 
ömrün vəfasızlığını gör ki, gül onca gündə 
Cücərərək qönçə oldu, açıldı və solub töküldü.

№195
Gülü elə gördüm ki, sanki ağzından atəş saçır, 
Onun yeddi əndamı sanki sudan od tutub. 
Dedim ki, nə olub? Dedi uzun-uzadı bir bəladır; 
Ömür çox qısa, son qismət isə atəşə yanmaqdır!

Əbdüləziz Qənceyi
№196
Ay heç də sənin üzünün gözəlliyi ilə ayaqlaşa bilmir, 
Şəkər heç də sənin ləl dodağınla ayaqlaşa bilmir.
Mən gülün dəftərindən yüz vərəq açsam da, 
Sənin üzünün şərhindən başqa heç nə oxunmur.



№197
Mən sənin qaşının əyri olduğunu bilirəm.
Və sənin saçının pərişanlığını da bilirəm. 
Bu il gül ləçəkləri sənin üzündən xəcalət çəkər, 
Axı mən sənin üzünün gözəlliyini bilirəm.

Şəms Əsəd Qənceyi 
№198
O səba yeli özündə sənin xoş ətrini saxlayır,
Sənin saçının qıvrımı olmadan bir an xoş ətir saçmaz. 
Səba sənin üzün barədə gül ilə hekayə söyləyir, 
Deməli, gül sənin üzünün xoş hekayəsindən təravətli olub.

№199
Ürəyi sənin eşqinə görə qanla dolduran kəslər, 
Bu qəribə hala nəzər sal, gör onu necə ahəngdar etmişlər. 
Ay sənin üzünə baxaraq gözəllik iddiası edirsə, 
Gülü xəta edərək şəhərdən kənara çıxardırlar.

* Nə Ay, nə də gül gözəllikdə yarın üzü ilə müqayisə edilməz və 
bu, yanlışdır.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№200
Ağıl yenicə çıxmış gülün divanəsidir, 
Sanki bir şamdır, bülbül isə onun pərvanəsidir. 
Bəlkə, onun mindən çox çağırılmamış qonağı var, 
Çəmən ətəyi sanki onun mehmanxanasıdır.

№201
Bağın gözəlliyini və gülün sevimli olduğunu gör, 
Bülbülün şeyda olmağını və gülün gözəlliyini gör.
Lütf ilə naxış vuranlar xoş bər-bəzək çəkirlər, 
Gül üçün naz dolu köynək və başmaq tikirlər.



№202
Gül çəmənə bir illik xoş görüşə gəldi, 
Öz üzünün təravəti ilə gülzara nur saçdı, 
Bir anlığa uzaqdan üzünü göstərdi, 
Sanki ona yüz İllik bir xəcalət verdi.

№203

Ey lalə, məgər tamaşa fikrinə düşmüsən, 
O yaşıl xeyməni bu səhrada qurmusan.
Sanki tərs çevrilmiş xeymə başında
Mina sütun üstündə xoşa gələn bir ləl vurmusan.

Bədi Beyləqani
№204
Şeir təbi sanki bağda xoş bir büsat qurdu, 
Çəmən xalısında bəzək və naxışları dəvişdi. 
Gül ləçəklərindən ləl dolu bir tas düzəldi, 
Ləlin ağzından isə sanki şölə çıxardı.

№205
Sənin qamətinə görə ney nalə qopardı, 
Sənin eşqinlə jalə sanki oturub tər tökdü.
Su da səni qısqanaraq torpağa çökdü, 
Lalə isə sənin üzündən xəcalət çəkərək qızardı.

Camal Hacı Şirvani
№206
Payız olarkən ağac şehdən mey içir, 
Sanki məst olaraq bir illik çiçək açır.
Bax gör ki, çəmən çiçəkdən xalı bəzəyərək 
Neçə-neçə lalədən minlərlə ləl teşt düzür.



Məhsəti Qəncəvi
№207
Bu aləmdə gülün şan-şöhrətindən bir xəbər varmı?
Balaca ikən köynəyini açıb, görən, bir şey varmı?
Cücərib və qızararaq sanki həya eyləyib, 
Sanki bir ovuc qızıl yeyib, ağzında bir şey varmı?

№208
Sənin xoş üzünlə (müqayisədə) gül və yasəməndə bir şey varmı? 
Sənin qamətinlə (müqayisədə) sərvi-çəməndə bir şey varmı? 
Bülbül bu anda hal dili ilə gülə belə deyirdi:
“Bu büsatda gülün şan-şöhrətindən bir söz varmı?”

№209
Dünən səhər vaxtı məst halda coşub şura gələn bülbül
Sanki can müjdəsi üçün onu əlinə alaraq gəlirdi.
O, səhər əsən nəsimə deyirdi ki: “Allah xatirinə, gör
Bu büsatda gülün ad-sanından bir xəbər varmı?”

Mühəzzəb Qürci 
№210
Dünən gecə gülüstanda yellər əsirdi, 
Bulud öz gözündən bağ-bostana su səpirdi.
Lalə xoşluqla buludun ağlamasına gülürdü, 
Bülbül isə gülə min dastan söyləyirdi.

* Son misrada ‘bezar dastan” farsca iki məna bildirir: min dastan və 
bülbül, yəni bülbül gülə öz dastanını, yaxud min dastan sövləyirdi.

№211
Gəl, gül mövsümündə ürək açan şərab ver, 
İnsaf et, badə gətir, bizə xoş ruhiyyə ver.
Gül atəşin təsiri ilə su (şirə) verməzdən qabaq 
Sən gül kölgəsində atəş kimi su ver.

* Ənənəyə görə, bahar zamanı şərab içərlər; güldən gülab 
çəkərlər və bunun üçün onu atəş üzərində bişirərlər; atəş kimi su 
dedikdə şərab nəzərdə tutulur.



Izzəddin
№212
Ey can! əgər sənin yolun və nəzərin bağa tərəf düşərsə, 
Saçın ucunda sünbül bitər və sənin yerin məlum.
Gül sanki əlində atlazdan bir taxt tutaraq dayanıb ki, 
Sən çəmənə gələndə ayağın altına səpsin.

№213
Gülün ağzına qan dolu gülüş verdilər, 
Ona baş ağrısı üçün çoxlu gülab verdilər.
Gül nədir? İnsana qan dolu ürək verdilər, 
Həmin qanı gülüş vasitəsilə üzə çıxardılar.

* Gülün ağzında qan dolu gülüş kinayə sənəti olaraq qönçə 
deməkdir və insan gülərkən üzü gülə bənzəyir və gülüş ürəkdən 
gəldiyinə görə ürək qanınm üzə çıxması kimi təsəvvür edilir.

№214
Gülün dövləti sayəsində malsız-mülksüz olsan, eyb etməz, 
Gül fəslində hala gəlsən, daha yaxşı olar.
Gül ilə nəfəs çək ki, sən ötüb-keçərsən, 
Axı gül deyilsən ki, növbəti il bir də gələsən.

Ətləsi
№215
Gül yenidən gülzara xoş fal ilə gəldi, 
Bülbül gülün üzünü görüb yenidən hala gəldi.
Deyirlər ki, o dünyadan kimsə qayıdıb gəlmədi, 
Bəs necə oldu ki, gül parçalandı və bu il yenə gəldi.

№216
Çəmən xalısına yenə naxış vurmaq vaxtıdır, 
Gül budaqlarına zər və bəzək vurmaq vaxtıdır.
Əgər sərv bu
Nədən ötrü gülün əl-qolunu bağlasınlar?

* Sərvin boyu uca, gül isə qısa olur və adətən, sərvi daha çox 
tərifləyirlər, şair eyhamla buna işarə edir.

bağda əliuzunluq edərsə,



Camal Xəlil (Şirvani)
№217
Qəmin ürəkdən yox olması vaxtıdır, həm də 
Bunun üçün fərəh camı və eyş davamlı gərəkdir.
Torpağın qatından o qədər səbzə çıxar ki, 
Aləm behişt kimi şad-xürrəm Ədənə çevrilər.

* Bahar fəsli behiştlə müqayisə edilir, Ədən cənnətin ən gözəl 
guşələrindən və səkkiz qapısından biridir.

Mücir Beyləqani
№218
Sənin məclisində (bəzm) mey gül ilə şadlıq qurdu, 
Badə və gül ilə sevinc nərdini uduzmaqmı olar? 
Mey sanki gül idi və sənin həsəd dolu ahından soldu, 
Gül isə sanki mey idi və sənin odlu xəncərindən əridi.

Şəms Sücasi 
№219
Gülə dedim ki, mənim yarımın hüsnü necədir?
Dedi: “Sənin eşqindən doğan qəm kimi günü-gündən çoxalır”. 
Dedim: “Sən gəl bu üzlə namaza əyləş”.
Dedi ki, mümkün deyil, çünki ətəyi qanla doludur.

* Burada incə bir məna verilir: namaz təmiz paltar və təmiz bədənlə 
qılınır. Gül isə qırmızı rəngdə olduğu üçün ətəyi qanla bulaşmış 
kimi təsəvvür olunur və bu vəziyyətdə namaz qılmaq olmaz.

№220
Dünən yenə onun üzü gülüstana rövnəq verirdi, 
Sərv kimi boyu bağçaya yaraşıq verirdi.
Mən növhə oxuya-oxuya üzünün qarşısında ölürdüm, 
Gül isə libasını paralayaraq dodağın qarşısında can verirdi.

* Gül sanki yann dodağına həsəd edərək ləçəklərini tökür və solur.



№221
Ey gözəl, sənin üzün gülün və şərabın abrını (təravətini) apardı, 
Sünbül və gül dolu Çin bütxanəsi çəmənə çevrildi. 
Xuraman-xuraman bağa gəl ki, mən, sən, bülbül və gül 
Kimsəyə zəhmət vermədən burada birgə əyləşək.

№222

Bülbül nalə ilə nəva ahənginə başlayaraq, 
Lalənin qarşısında ürəkdən giley-güzar etdi.
Lalə onu dinləyərək səhər meyi ilə məst olanlar kimi 
Gülə-gülə yenidən piyaləni əlinə aldı.

* Nəva Şərq musiqi dəsgah sistemində məqamlardan biridir, lalə 
ilə piyalə arasında analogiya əlaqəsi qurulur.

№223
Gül qönçə pərdəsində aram tapanda
Bülbül gül nəvasından doğan fərəhlə budağa qalxdı.
Dur ayağa ki, gül bağ məmləkətini fəth etdi, 
Tələs ki, mey vilayət camını ələ gətirdi.

* Klassik musiqiyə xas pərdə və nəva məfhumları ikili mənada 
işlənir.

№224
Ey gül, üzünü qızartmağının səbəbi nədir?
İki həftəlik ömürlə şadlıq harayı nədəndir?
Sənin bu dünyada sərmayən qoxudan başqa bir şey deyil, 
Onun gəlişi isə sənin yanmağına səbəb olur.

№225
Yenə də, ey təzə gül, bu gül rəngli üz nədir?
Bu gözəl çöhrə və ahəngdar gülüş nədir?
Sən ki İsa deyilsən, bu mübarək nəfəs haradandır?
Sən ki Yusif deyilsən, o qanlı köynək haradandır?

* Zərif məna ifadə olunmuşdur: İsanın nəfəsi can verəndir, gülün 
qırmızı ləçəyi isə Yusifin qanlı köynəyinə bənzədilir.



Şeyi Bürhan (Bürhanəddin) Gənceyi 
№226
Eşq aləmində bütün dünya və şan-şöhrət bizimdir, 
Hədd və əndazədən artıq olan bu vaqiə bizimdir.
Bizim məclisdə coşqunluq və gül yoxdursa, qorxu deyil, 
Çünki o büt (gözəl) bizim üçün köhnə mey və təzə güldür.

№227
Gülün gözəl sifətinin sorağını eşidən şəkər
Onun ürəyini ovundurmaq üçün neydən çıxdı.
Vüsal şəkəri o gülün ağzını şirin etdisə də, 
Şəkər kimi dodaq gülün xoş qoxusunu daha xoş etdi.

Qəvami Qənceyi
№228
Qəza bu gülün xoş olmağını qəbul etmişdir, 
Lətafət baxımından ona min qapı açmışdır.
Onun ətrafında gördüyün hər bir tikan 
Sanki sənin üzünə sancılmış bir tikan kimidir.

Camal Hacı Şirvani
№229
Gül əgər sənin üzünə tərif söyləməsəydi, 
Səba yeli onun ağzını para-para edərdi. 
Sonra bənövşə kimi saçına tənə vurardılar, 
Dilini isə başının arxasından çölə çıxarardılar.

* Məşuqun gözəlliyinin güldən üstünlüyü bu ifadə ilə verilir.

№230
Sənin üzündəki xətdən tez-tez gələn qəmə görə 
Bənövşənin canından sanki tüstü çıxar.
O sənə qısqanclıq etdiyindən qovrulub yaxılar, 
Sənin qüssəndən onun rəngi bu cür göyərər.

ЙП



№231
Nərgiz xəstə kimi halə şəklinə düşər, 
Bəs bülbül nə səbəbdən naləyə düşər? 
Ağac suvarılmadan necə hamilə olar? 
Bəs lalə nəyin xatirinə qırmızı rəngdə bitər?

№232
Ey müşk, sənin qoxundan ahuya pay düşüb, 
Sənin həsrətindən təzə Ay incələrək bir tükə dönüb. 
Sənin üz və gözün qarşısında qeyrət və qısqanclıq üzündən 
Gülün rəngi solmuş, nərgiz isə qoxusunu itirmişdir.

№233
Öz səltənətində oturub dəm vuran o gül
Sənin üzünün qısqanclığından Vətənindən çıxıb getdi. 
Kənara çıxan kimi öz-özünə açıldı, 
Ağzından isə tikə-tikə sarı həsəd ödü gəldi.

*Yəni həsəddən saralıb-soldu.

№234
Ağac gül açdı və ondakı qəribəliyi gör, 
Bunda əcəb sirr var, sən onu az bilmə.
Ağac fələkdən o qədər qəribəliklər gördü ki, 
Hələ uşaq ikən başı birdən-birə ağardı.

* Başı ağardı, yəni gül açdı.

№235
Çəmən tifilləri (körpə gülləri) pak halda cücərmişlər, 
Sevinc və fərəh içində tez torpaqdan çıxmışlar.
Allahm fəzlindən külək onların göbək anası olmuş, 
Torpağın bətnindən pak olaraq gəlmişlər.

№236
Küləyin əli ilə çəmən cənnətinin açılmaq vaxtı gələr, 
Behişt bəzəyi il ə çəmənin canı təravətə bürünər.



Məryəm və İsa Məsih kimi bir üfürülməklə 
Nikahsız və kəbinsiz çəmən gəlinləri doğular.

* Küləklə güllərin açılması Məryəmin bir nəfəslə hamilə olaraq 
İsanı doğması kimi təsəvvür edilir.

№237
Gül dünən çadırdan çıxaraq düşüb qaldı, 
Nərgiz onun üzünə gülərək açılıb qaldı.
Budaqlar gül açıb yaşıl dona büründü, 
Lalə isə piyalə kimi badə ilə dolu qaldı.

№238
Gül sufilər kimi vəcd halına düşüb, 
Bu cür xirqə parçalamaq ondan adət qalıb. 
Yollar keçərək sanki bu il behiştə düşmüş, 
Nəticədə bu xırda zər parçalarını ələ gətirib.

* Sufilər xirqə adlı yaşıl paltar geyər və səma məclisində rəqs edərək 
vəcd halında onu paralayarlar. Gülün açılması xirqəni parçalamaq 
kimi, onun qırmızı ləçəkləri isə zər parçaları kimi təsəvvür edilir.

№239
Gül bədəninə yaşıl xirqə geymişdir, 
Sufilikdən başına papaq qoymuşdur.
Şeyx qənimət üçün qarşısına bu qədər tikan çıxarmış, 
Çünki onun arada gizlənmiş zəri vardır.
*Yenə sufiliklə gül arasında məcazi bənzətmə vardır.

№240
Gül sanki zirehli halqa ilə döyüş paltarı geyib, 
Bunları ya
Gülün rəng və ətrindən qürrələnmə ki, o, 
Sipər altında sanki tikan gizlətmişdir.

(Cəmaləddin) Əşhəri 
№241
Gül lalənin qarşısında məqbul olmaq istədi, 
Buna görə də xalqın gözündə laləni xar etdi.

şıl örtük altında gizlədib.
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Mən onu atəş içində görəndə dedim: 
“Lalənin ürək tüstüsünü gör ki, nə iş törədib”.

Şihab Kagızi 
№242
Qönçə üz müqabilində şam kimi əriyəcək, 
Sənin qarşında onun ürəyi para-para olacaq. 
Sonra cilvələnmək üçün qol-qanad açınca 
Tovuz kimi ayağına görə xəcil olacaq.

№243
Gül dedi: “Məni gülab çəkən bada verdi, 
Başına kül olsun ki, canıma düşdü”.
Bülbül söylədi: “Şükür et ki, onun yandırdığı atəş 
Sənin suyundan birillik yadigar qoyub”.

№244
Ey bulud, sən əgər bağa qəfil hücum etsən, 
Yüz cür açılmış təzə gül çıxararsan.
Səndən mənim yarımın üzünə bənzər gül istəsələr, 
O zaman nə edərsən, hara gedərsən, necə gül çıxararsan?

Mücir Beyləqani 
№245
Gül gözəllik yoluna qədəm basdı, 
Bağ-bostanı bəzəmək qərarına gəldi.
Ey göz, sən gəl bağa ayaq bas ki, 
Gül bu rənalıqdan əlini saxlasın.

* Rəna bir tərəfi qırmızı, digər tərəfi sarı olan əlvan gül. Güli- 
rəna gözəllik mənası bildirir.

№246
Harada ürək və can sənin xidmətinə səy göstərmişsə, 
Naz-nemətlə qoşalaşaraq, qəmdən uzaqlaşmışdır.



Nərgiz ona görə bu qədər qızıl-gümüş əldə edib ki, 
Bir gecə sənin məclisində xidmət etmişdir.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№247
Dünən o ürəyi fəth edən gözəl (büt) arx kənarına çıxdı, 
Kim onun sərvini (boyunu) gördüsə, rəngi qaçdı.
Gül onun qoxusunu duyunca rəngdən-rəngə düşdü. 
Lalə isə onun rəngini görüncə qoxusunu itirdi.

№248
Gül yenə çəmən üzərində süfrə açmışdır, 
Ürək zərlə və simlə sanki ocaq çatmışdır.
Ürək qanı ilə yüz yarpaq əlvan don geymiş, 
Öz sərmayəsini ortada nümayiş etdirmişdir.

№249
Bağa gəldim, sanki qönçənin ürəyi sıxılıb, 
Bənövşə isə qəm üzündən başını aşağı salıb.
Gördüm ki, nərgizin başı və gözü ağlamaqdan ağarıb, 
Ancaq qızılgül gülüşdən şənlənib açılıb.

№250
Gül qönçənin dar hücrəsini dağıtdı, 
Sevinc üçün hamı ilə qaynayıb-qarışdı.
Gəl o laləni gör ki, bir ovuc zər dalınca 

Pərdədən dışarı çıxaraq əldən-ələ gəzir.

№251
Ey gül, başını zərlə bəzəyib çıxdığın üçün, 
Ey gül, sən min-min tikana ilişirsən.
Öz ürəyinin sirrini açıb qabağa qoymusan, 
Həqiqətən, sən ağzım yığışdıra bilmirsən, ey gül.
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№252
Necə ki sənin gül üzün sünbül altında olar, 
Şəhərdə min cürə haray-həşir baş verər.
Əgər gül bağda sənin gözəl üzünü görərsə, 
Sənin üzünün eşqindən bülbül də gül olar.

* Sünbül saçın istiarəsi mənasında anlaşılır.

Rəşid Beyləqani
№253 1
Gül iki üzünü açaraq gözəl biçimdə gəldi, 
Mənə tənə ilə söz dedi və yüz
Onun xatirini düşünərkən lütfdən başqa bir şey gəlməz; 
Bəs sənin gözündə mənim üzüm gözəldir, yoxsa gül?

(Cəmaləddin) Əşhəri 
№254
Gül gördü ki, hər kim sənin üzünə baxarsa, 
Yüz gül xırmanını bir arpa dəyərinə almaz. 
Şəhərdə əl-ələ verib dövr edə-edə gedərlər, 
Ancaq bildi ki, kimsə onu havayı aparmaz.

gül ilə gəldi.

Əzizəddin (Əli) Şirvani
№255
Gülüş sanki gülün ağzını yenidən açar, 
İki günlük ömürlə gülüş ona xoş gələr.
Yoxsa onun ağzını zəfəranla doldurmuşlar, 
Belə bir qısa ömürlə gülüş kimə xoş gələr?

№256
Bağda xoş ətirli bənövşə baş qaldıranda 
Hər yerdən ürəklər onun tamaşasına boylandı.
Göz onun xoş xəttinə düşdü, sanki birdən 
Xəttin qısqanclığından başını dizinə qoydu.

* Sanki bənövşə gözəlin üzündə olan xəttə qısqanaraq başını 
dizinə qoydu, yəni utandı və boynu əyildi.



№257
Əvvəldən bənövşə daş üzərində çiçək açanda 
Dedi: “Sənin çiynində sallanan iki saça tay mənəm”. 
İndi onun dilini qafasının arxasından çıxarmışlar, 
Görəsən, özü belə bir sözü hansı cəsarətlə deyib?

Məhsəti Qəncəvi
Kq 258
Sən gəl ürəyi cəlb edən bənövşəyə bax, 
Sanki bu bir od tutmuş kibritdir.
Ayrılıq yükü çəkənlər kimi beli bükülmüşsə də, 
Ancaq xoş məşuqların ətrinə bənzər ətri var.

№259
Gül əgər öz gülşənində nəvaya gəlməsə, 
Öz ətrafında nə üçün yüz yarpaq açar? 
Əgər o, məsti-xarab deyilsə, bəs nədən ötrü 
Öz ətəyində həmişə gül-çiçək açar?

* Məsti-xarab məstliyin ən yüksək dərəcəsi deməkdir; ətəyində 
gül-çiçək açmaq kinayədir, yəni içərisində olan qanlı ciyər 
paralarını ətəyinə qaytardı; məst adamın, adətən, ürəyi bulanır və 
qaytanr. Bundan sonra gələn iki rübaidə də eyni kinayə işlənmişdir.

№260
Dünən çəmən mülkü tərəfə gedib gördüm ki, 
Yasəmən yarpağı və bənövşə ilə bəzənmişdir. 
Səhər şərabı ilə ağaclar məst halda dayanmış, 
Sanki ağzında rəngarəng çiçəklər açmışdır,

№261
Bahar sanki çox mey içməklə məst olmuş, 
Səba yeli dönə-dönə ona mey gətirmişdir.
İndi ağac xumar ikən üstünə qar ələnmişsə də, 
İkicə gündən sonra yenidən gül açacaqdır.
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Səd Rəd Qənceyi 
№262
Gül sənin naxışınla çəməni bəzəyib, 
Onun sənin gözəl üzünə bənzədiyini güman edib.
Ancaq bu bəzəyin sənin üzünlə düz gəlmədiyini gördükdə 
Üzünün xəcalətindən sağdan və soldan çiçəklərini töküb.

Zəhir Xunəci
№263
Gülün üzü mübarək, boyu uğurlu olduğundan 
Harada olarsa, o yer onunla zinətlənər.
Dedim: “Mən ayaq torpağın olaram, hansı şəhərdənsən?” 
Dedi: “Eşitməmisən ki, mənim əslim Xoydandır”.

Məhəmməd Təbib Ərdəbili
№264
Gül qönçəsi üzündən yüz hərarət aldı, 
Sənin üzünün qısqanclığından qızarıb yandı. 
Onun qırmızı rəngini görmə, yaxşıca bax, 
Onun sinəsi büsbütün zərdabla doludur.

* Zərdab — san rəngli öd; gül gözəlin üzünə o qədər paxıllıq edir 
ki, üzü qırmızı olsa da, sinəsi zərdabla dolur.

Bəha Şirvani 
№263
Gözəllər bütün ömür boyu güldən xəcalət çəkirlər.
Gülə xatir gözlərindən qısqanclıq yaşı tökürlər. 
Bu hah gör ki, üz gülün suyunu özünə cəzb edir, 
Sonra isə gülə xatir gülab istəyinə düşürlər.

Əziz (Əli Şirvani) 
№266
Gül zamanı gəldi, tamaşaya getməyəkmi?
Dostlar hamısı getdilər, biz niyə getməyək?



Bağ xoş olsa da, dost yoxdursa, demək, xoş deyil, 
Onsuz seyrə çıxmaq olmaz, gəl birgə gedək.

№267
Ey sarı gül, yenə söylə: gözəlliyin nədəndir?
Yarın türrəsi kimi müşkə bənzər ətrin nədəndir?
Mənim kimi qəmin vardırsa, bu gülüş nədəndir?
Ogər belə deyilsə, gözündəki sarı nişan (əlamət) nədəndir?

№268
Dəryada nəhəng balıq kimi hərislik etmərəm,
Lütf aləmində əsla dargözlük etmərəm.
Gül kimi bütün xalq üçün sevimliyəm, ona görə
Lalə kimi iki üzlü olub, iki rəngli olmaram.

* Nəhəng timsah və ya balina anlamına gəlir.

Mücir Beyləqani
№269
Bülbül bir səhər iki gözü qanla dolu gəldi,
Nalə edərək növhə oxuya-oxuya başqa halda gəldi. 
Gül pərdə arxasında idi, bu növhəni eşidəndə
Pərdə arxasından çıxaraq gülə-gülə ortaya gəldi.

Şərəf Saleh (Beyləqani)
№270
Bağ gülün sayəsində xoş və xürrəm olur, 
Onun bülbül kimi xoş qəzəl oxuyanı vardır. 
Bağ hər kəsin ruhuna uyğundur, çünki onda 
Bülbül, gül, çəmən və xoş nəva vardır.

№271
Elə bir yer ki, bir yanı zər, bir yanı ləldir. 
Əgər zər dəyərlidirsə, ləl də nöqsansızdır.
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Biçarə gül nədən ötrü belə xar (zəlil) oldu, 
O nə üst-üstə zər kimi, nə də iç-içə ləl kimidir.

№272
Yara söylədim: “Sənin gülün özün üçündür”.
Bağdan köçüb getdi və dedi ki, “danışma”.

ər yenə gələrsə, mən onunla şad olaram, 

Dedi: “Vaz keç bundan, mən ona zaminəm”.

*Yəni arxayınam ki, məni görə bilməzsən.

№273
Gülə gözəllik cəhətdən yaxşı demək olar, 
Əgər xəcalət çəkərsə, bunu üzə demək qəribədir.
Özünü sənə bənzətmək istədiyi səbəbdən 
Onun sözünü sənin üzünə demək olmaz.

№274
Əgər sənin zülfünə kəmənd və boyunbağı deyirəmsə, 
Yaxud sənin ləlinə (dodağına) əqiq və mey deyirəmsə, 
Bütün bu ağıl və biliklə mənim ayıbıma gəlir ki, 
Səninlə üz-üzə gül hədisini (söhbətini) söyləyirəm.

* Sevgili o qədər gözəldir ki, onu təbiət gözəllikləri ilə müqayisə 
etmək ayıbdır.

№ 275
Gül gözəllik söhbətini sənin üzünə görə etdi, 
Səninlə bir oturduğundan sənin xasiyyətindən danışdı.
O, yetkinliyə çatmamış bir uşaqdır, ona irad tutma, 
Sanki özünü itirərək sənin saçına əl vurdu.

Cəmaləddin Xəlil Şirvani
№276
Sənin saçında sanki gül özünə yer tutdu, 
Bilirsənmi hansı fəndlə bu arada yer tutdu?



Ürəklə bir evdə olmaq sevinc və qürur doğurur, 
O səbəbdən sənin saçının halqasında yer tutdu.

№277
Ey gözəl şam, sənin üz və boyundan 
Gülə və sərvə təravət hasil oldu.
Necə ki sərv var, həmişə yuxan ucalar, 
Necə ki gül var, həmişə ürək sevinər.

№278
Dünyada sənin üzün xoşuma gəlir, 
Ləl kimi dodağın can-dildən xoşuma gəlir. 
Nərgiz özünü sənin gözünə nisbət qılır, 
Ona görə bu şux nərgiz xoşuma gəlir.

№279
Sənin üzün var ikən gül ad-san axtarmır, 
Sənin qoxun var ikən kimsə bu il yasəmən iyləmir.
Çəmən mülkü nərgizlə bəzənib zinətlənİr, 
Sənin şux nərgizin (gözün) var ikən bu il nərgiz bitmir.

№280
Ey gözəl, sənin gül üzündə lalə nişanı var, 
Sənin üzünün əksindən lalənin canı təzələnir.
Sənin üzün var ikən gözəllikdən dəm vururdu, 
Ona görə kama yetməmiş lalənin dili qaraldı.

* İncə hüsni-təlil sənəti işlənib: lalənin dili sənin üzün ola-ola 
gözəllikdən bəhs etdiyi üçün qaralıb, bu isə lalədə olan qara xala 
işarədir.

№281
Ey nuş çeşməsi, bir yol çəmənə xuraman-xuraman gəl. 
Sənin üzünlə qarşılaşanda lalə mənim kimi huşunu itirir. 
Nə qədər ki gül, süsən və bənövşə görsən, 
Sənin şövqündən yüz min natiq mat qalıb susar.
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№282
Bu bağça onun gözəl üzünə bənzəyir, 
Həmişə onun şeyda ürəyindən fərəhlənir. 
Xoş ətir saçanda onu elə halda görürəm, sanki 
Onun saç və türrəsindən nəsim yeli əsir.

Ikind qisim: Xəzanın sifəti

Əziz (Əli) Şirv ani
№283
Ey fələyin mehri (günəşi), bizim səbrimizi apardın, 
Bir bu oldu ki, üzünü heç bizə göstərmədin.
Həməl bürcünə gəldin, üzünü orada gizlətdin, 
Bütövlükdə sən Hut bürcündə daha gözəl idin.

* Mehr günəş, Həməl Qoç bürcü, Hut isə Balıq bürcüdür.

№284
Qarla havanın təravət və gözəlliyi itib getdi, 
Bahar fəslində bağ rəngsiz və boyasız qalarmı? 
Xalqın soyuq nəfəsi (ahı) o qədər çərxə yetişdi ki, 
Sanki günəş aynasının üzünü pas tutdu.

№285
Hava qara görə əldən düşmüş qoca kimi qaldı, 
Xalq buna görə gücsüz və ruzisiz qaldı. 
Günəş hey Həməl bürcünə gəlmək arzusunda idi, 
Ancaq qardan yol tapa bilməyib Hut bürcündə qaldı.





VII BAB:

YAZI İLƏ BAQLI 
TƏRANƏLƏR

Cəmaləddin Əşhəri
№286
Sənin barmağın qələmin ucu ilə sehrlər açır,
Sənin barmağın məktubda dürdən ibrətli xəzinə yaradır.
Sənin bərəkətli əlin ruzi qapısının açarı olub, 
Həmin açarın beş dişciyi isə sənin barmağındır.

№287
Çox müşkül məsələ olduğu üçün hekayəni qısa söylədim, 
Məktubu gətirən isə onu tez və tələsik gətirmişdi.
Onu yazmağa o qədər nigarançılıq yox idi, 
Mən əlimi gah baş, gah da ürək üzərinə qoymuşdum.

№288
Nə qədər ki mən o gecə saçdan uzaq düyünə düşmüşəm, 
Ürək atəşi ilə gözdən sel kimi su tökürəm.
İndi nə edim ki, mənim bu dönmüş bəxtim 
Sözünü məktuba yazdı və görüşü də yuxuya saxladı.

№289
Sənin qasidin sənin məktubunu gətirib verdi, 
Mənim üçün şadlıq və xürrəmlik qapısını açdı.



Xoş ruhiyyə ilə sıçrayaraq yel kimi sənin yoluna düşdü, 
Torpağı öpərək məktubunu gözü üstə qoydu.

№290
Ürək gül kimi min-min libasa bürünür, 
Sənin ayrılığından onda nə varsa, qələm ucuna tökülür. 
Bu məktub, nəhayət, sənin xidmətinə yetişəcək, 
Ey kaş məktubun qatında bir görüş yolu olaydı.

№291
Ey yar, hər hadisədə o sehr yaradan ayrılığına görə 
Qəm-qüssə əlindən adi və xas adamlara üz tuturam. 
Qələm yazıdan düşdü və qasid məktubsuz qaldı, 
Qəm-kədər həddi aşdı və bu iş bir yerə yetmədi.

Məhsəti Qəncəvi
№292
Ürək hanı ki, onun qəm şərhini namə ilə başlayım? 
Yaxud can hanı ki, dərd üzündən onunla söhbət edim?
Kağız və qələm ürəksiz, həm də bu haldan xəbərsizdir, 
Mən bu üzdən tutuluram, ağlayıram və üzülürəm.

№293
Sənə zəmanə düyün üçün bir qapı açdı, 
Sənin dəstxətinlə yoluna öpüşlər düzdü.
Bir yol sənin badənlə ürək sevindi və açıldı.
Sənin görüşün xatirinə iki gözünü qurban verdi.

№294
Ey sənəm, axır ki, məstlər mənimlə qərar tapa bilir, 
Axır gəl, cəfa və cövr ilə əhdü-peymanı sındırma.
Əgər mənim məktubum heç bir cavaba layiq deyilsə, 
Ey onu mənasız bilən, gör və heç olmasa oxu.

№295
Sənin tənə dolu məktubunu oxuyandan bəri 
Dilimdə onun üçün yaxşı üzr tapmışam.
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Mən sənin əziyyət verməyinin səbəbini heç bilmirəm, 
Barmağımı dişləyərək yenə təəccüblə qalmışam.

Xaqani Şirvani

Əgər əvvəlcədən sənin üçün bir məktub yazsam, 
Yel bu yolu keçmək üçün tez bir anda hazır olar. 
Səhər yeli sənin və mənim üçün məktub yetirəndir, 
Ey yel, necə quşsan ki, sənin qanadın yoxdur?!

№297
Sənin məktubun mənə yetişəndə gecə idi,
Tez oxudum və o gecədən fayda götürdüm.
Sənin mənalar dolu kəlamın baş qaldıranda 
İki gecə içərisində sanki min günəş doğdu.

№298
Ey bulud, quru zəmidən yenə nəm (su) götürmə (istəmə), 
Ey mədən, boş bir əldən dirhəm (qızıl-gümüş) götürmə.
Yenə mənim dilimi və ayağımı bağlamısansa, 
Heç olmasa bundan sonra əlimi və qələmimi götürmə.

№299
Dedim ki, qüssədən doğan müşkül barədə yazım,
Qüssə dəftərindən bir şey hasil edib yazım.
Ürək ham ki, yenə ona qəm barədə şərh verim, 
Ol hanı ki, mən onunla ürək hallarını yazım?!

Camal Haa Şirvani
№300
Ey ağıllılardan olanlar, mən adi alimlərdən biri kimi 
Dedim ki, gələn məktuba, bəlkə, bir cavab yazım. 
Məktub vasitəsilə ürək qəmindən bir parçasmı söylədim, 
Qələm isə qəmdən taqətini itirdi və sındı...



Əmir (Nəcib) Omər Qənceyi
№301
Bəzən təb bir dəfə sənin nazının fitnəsinə düşər, 
Bəzən də can bir dəfə sənin sazına aşiq olar.
Məktubu qısa göndərmə, çünki ürəyimin qəmi 
Sənin uzun məktubundan qısala bilər.

№302
Cana! Məktuba cavabla ürəyimi şad eylə, 
Öz eşq və qəm bəndindən məni azad eylə.
Sənin yanında unudulmuşlardan olsam da, 
Allab xatirinə, bir-iki qısa sözlə məni yad eylə.

№303
Üzünü görmədən mənim ömrüm sanki zaydır, 
Başqalarına görə səndən üzr tələb etmək olmaz.
Məndə olan dərdi məktubla şərh etsəm də, 
Bu, üz-üzə söhbət etmədən əsla düz gəlməz.

№304
Sənə məktub yazarkən əlimi qələmə vuranda 
İstəyirəm ki, qəlbimi onun iç qatına qoyum.
Bİr gün səhər yeli sənin qoxunu mənə yetirəndə 
Səhər kimi qüssədən əlimi qoynuma qoyuram.

Sədr Mühəzzəbəddin Şirvani 
№305
Sənin məktubunla ürək yanğım başımdan çıxır, 
Sənin məktubunu tac kimi başıma qoyuram.
Əgər mən fəxr ilə bu sözü desəm, inanmazsan: 
“O məktubu padşah hüzurunda izin kimi başa qoyuram



VIII BAB:

EŞQ. ONUN HAL 
və 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Xaqani Şirvani
№ 306
Sənin torpağın dcyİləmmi, eşq məni Adəm etmiş, 
Sənin könül quşun deviləmmi, eşq danəsi məni yetişdirmiş? 
Demək, mənim kimisənsə, pərdəni aradan götürmə, 
Çünki sən eşq pərdəsində olan ahəngi tanımırsan.

№30/
Dərd nəvası çəkən quş eşqdir, 
Qevb dilini bilən lal eşqdir. 
Səni yoxluğa çəkən varlıq eşqdir, 
Səni səndən geri alan güc eşqdir.

№308
Eşq süvarisinə əyləşən hər bir ürək, 
Ola bilsin, eşqin caynağında ov olsun.
Eşq ulduzu nəzər salan hər bir ürək
Əgər can verərsə, eşq məzhəbində rəva sayılır.



№309
Mənim ürəyim eşq qəmində yorğun düşəndə 
Can mənim ürəyimə eşq mərhəmi qoyar.
Eşq aləmində bayraq olan bir ürək əgər 
İtib-batarsa, qorxudan bunu eşqə nöqsan bilmərəm.

№310
O gün ki mən eşq dayəsindən süd içdim, 
Eşq sərmayəsi ilə qəmdən zənginlik tapdım. 
Eşq kölgəsi mənim başıma dövlət tacı qoydu, 
Eşqin bər bəzəyi mənə yanlış olaraq verildi.

№311
Sənin əlində eşq sərmayəsi olmadığı üçün 
Heç zaman ayağın eşq qülləsinə yetişməz.
Eşq boyunbağısını Öz boynuna bağlama, 
Bər bəzəklə eşq kölgəsinə yetişə bilməzsən.

№312
Hər bir kəsə eşq dərəcəsinə yüksəlmək müyəssər olmaz, 
Hər bir ağılsız bu eşqin qiymətin nə bilər?
Hər heyran olan eşqin şirinliyini və dadını bilməz, 
Eşqin zinəti ürəkdir, o, can və gözə həyat verər.

№313
Eşqin mayası ruhlar aləmində olar, 
Əzəldən eşqin dayəsi lütf qaynağı olub.
Hər kəsin başına eşqin kölgəsi düşərsə, 
0, günəş kimi büsbütün can və nurla dolar.

№314
Səninlə eşq növbətini tamamladığım zaman
Sənin eşq anlarından bizə bir nəzər olmadı.
İndi bir sənsən, Öz-özünə naz edirsən və bir də gözəllik dövləti, 
Bundan sonra isə bir mənəm, sənsiz səbir etmək,

bir də eşq möhnəti.
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Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№315
Ya boş işlər görərək onun əvəzini almaq gərəkdir,
Ya tamam-kamal aşiqlik yolu keçmək gərəkdir.
Ya gözəllərin üzünə baxmaqdan vaz keçmək gərəkdir, 
Ya da ürək, can və maldan keçmək gərəkdir.

№316

Ey ürəyimin boynunu eşq kəməndinə keçirən, 
Sənin gözəlliyin mənim boynuma eşq tacı qoymuşdur.
Sənin üzün eşq dəftərinə bir sirr yazmışdır: 
“Xoşbəxt o kəsdir ki, başını eşq başına qoymuşdur”.

Şəms Sücasi
№317
Eşq torpağından zövq gülü yetişməyən kimsə, 
Görəsən, nə üçün boş yerə eşq mənzilinə üz tutur?
Bizim başımızda həvəs sevdası var, lakin 
Söylə, hanı ürək dərdinə eşq ilə əlac eyləyən?

№318
Sən məşuqəni gözəl şam deyə çağırarsan, 
Ona təravətli naxış və gülşən deyərsən.
Aşiqlik yolunu mərdlər sınayıb keçərlər, 
Eşq can deməkdir, niyə ona ürək dərdi deyirlər?

№319
Siz bu atı (miniyi) eşq yoluna sürməyin, 
O yol uzundur, siz orada qalası olmusunuz.
Eşq ilə razılaşmaq candan bezar olmaq deməkdir, 
Bu yolda bir sirr var, ancaq siz onu bilməzsiniz.

№320
Canan arzusu ilə yola çıxan insanlar (aşiqlər)
Vüsal ardınca ağlaya-ağlaya hicrana doğru gedirlər. 
Eşqin mənasını şam və güldən öyrənmək lazımdır, 
Onlar qüssədən qan içir və gülə-gülə gedirlər.



№321
Qalx ayağa ki, aşiqlər gecəni sirrə çevirirlər, 
Dostun qapı və damı ətrafında pərvaz edirlər. 
Hər nə qapı varsa, gecə onu bağlayırlar, 
Gecələr təkcə dostun qapısını açırlar.

№322
Necə ki yarın sitəm dolu qəmin çəkməli olsan, 
Onun qəzəbi və razılığı ilə birlikdə olmalısan.
Əgər sənin ölümün onun razılığına səbəbdirsə, 
Onda özünün həyatda qalmağın barədə az düşünməlisən.

Əzizəddin Əli Şirvani
№ 323
Can aləmində məstlik şərbəti eşqdir, 
Can gülşənində məstlik nəsimi eşqdir. 
Xəlqdən gələn bulanıqdan təmizlənmək eşqdir, 
Mənim məzhəbimdə Allaha pərəstiş eşqdir.

* Rübaidə irfani məna var və eşq xəlqdən (maddiyyatdan) doğan 
nəfsi bulanlıqdan təmizlik rəmzi kimi anlaşılır.

Camal Hacı Şirvani
№324
O ürək ki yaxşı və pisdən incimir, eşqdir, 
O bel ki kimsənin yükünü ölçmür, eşqdir.
Vəhmə sığmayan adi ağıl elmdirsə, 
Ağıla sığmayan batini elm isə eşqdir.

* İrfani məna var: eşq batini mərifət olaraq adi zahiri elmdən 
üstün sayılır.

№325
Ey könül, dünyada olanların bütün sirləri eşqdir.
Yaxşı və pis, gizli və aşkar nə varsa, eşqdir. 
Sən canla diri olduğunu anlayıb bildinsə, 
Bilin ki, canda olan bütün həyat eşqdir.
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№326
Cana dava-dərman yetirən dərd eşqdir, 
Ürək alan canana yetişən sirr eşqdir.
Bəni-Adəm övladında olan bir hal var: 
Onu yerdən göyə yetirən qüdrət eşqdir.

№327
Gül kimi ürəyi açan şövq eşqdir, 
Qeyb rəmzlərini bilən zehin eşqdir. 
Səni səndən ayırıb alan qəhr eşqdir, 
Səni Ona yetirən lütf yenə eşqdir.

№328
Qan riştəsini axtarıb tapan eşq riştəsidir, 
Eşq ilə ölən hər kəs yenidən dirilər.
Biz daima itmiş ip ucunu axtarınq, 
Eşq ipinin ucu, görəsən, kimin bəxtinə düşər.

* Riştə ip və ya iplik deməkdir, qan riştəsi, yəni damar

№329
Eşq qanına bulaşan ipin ucu haradadır?
Ona elə bir düyün vuruldu ki, xalq eşqlə öldü. 
Xalq bu yolda həmin düyünə düşüb cəm oldu, 
Ancaq kimsə eşq ipindən bu düyünü aça bilmədi.

a

Bil ki, məna aləminin ana dəftəri eşqdir, 
Canın və həyatın zinəti yenə eşqdir.
Qoca fələyin çevrəsində heç zaman eşqsiz olma, 
Cavanlıq əyyamının rahatlığı, bil ki, eşqdir.

Camal Xəlil Şirvani
№331
Bu zəmanədə bir eşq əfsanəsi bizik, 
Eşq peymanəsindən özsüzlük meyi içmişik.

Şeyi Hüseyn Səqq 
№330



Eşqdə olan sirri bizdən sor, belə ki, 
Biz eşqin qonşusu və həmxanəsiyik.

№ 332
Dərdli ürəyimiz var, o isə eşqin divanəsidir, 
Eşq əfsanəsi kimi ağızdan-ağıza düşüb.
Can məclisində nur saçan eşq şamıdır, 
Ortada ağıl varsa da, o da eşqin pərvanəsidir.

№333
Haqqa doğru yol göstərən pir eşqdir, 
Can verən o Xızır suyu da eşqdir.
Qeybə xas müşkülləri bir-bir elm ilə 
Ürəkdə kamil şəkildə açıqlayan eşqdir.

№334
Eşqdə qəmdən savayı bir şey qəbul edilməz, ona görə 
Mən qəm yeməklə eşq ilə yoxluğa düçar oluram: 
Mən eşq məzhəbi nd əy əm, eşqdən ölməyənə qədər 
Heç vaxt eşqbazlıq yolundan tövbə etmərəm.

Müdr Beyləqani
№335
Belədir ki, eşq ürək və bədəndən baş qaldırar, 
Ona görə ürəkdə və bədəndə yüz şivən qopar.
Bəli' Dəmir, doğrudan da, pas tutar, 

Hərçənd ki pas Özü də dəmirdən çıxar.

№336
Eşq yolunda əgər qəm səni yaxalasa, 
Gərək birinci özün üçün matəm tutasan. 
İlk söz budur ki, burada məstlik etməyəsən, 
Son qədəm odur ki, onu möhkəm saxlayasan.
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Məhsəti Qəncəvi 
№337
Onlar, bil ki, ahəngdar eşq havası çalmışlar, 
Hər gecəyarısı səccadəni qana bulaşdırmışlar. 
Eşitməmisən ki, aşiqlər eşq xeyməsini 
Yeddi çərxin gərdişindən kənarda qurmuşlar.

№338

Aşiqlər nələr çəkirlər, gecənin bundan nə xəbəri var?
Onlar bəla camından necə zəhər meyi dadırlar?! 
Eşqin sirrini gizlədər, onun qəmini çəkməli olarlar, 
Əgər onu faş etsələr, onda da camaat onları öldürər.

* Eşq sirri irfanda Haqq ilə bəndənin qəlbi arasında gizli bir 
əhdü-peyman kimi qəbul edilir, onu faş etmək olmaz, faş etsələr, 
Mənsur Həllac kimi qətl olunarlar.

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza 
№339
İş artıq quru dodaq və nəmli gözdən keçdi, 
Onun qəm oxu ürək və candan keçdi.
Eşq atəşi bəs deyincə mənim suyumu elə sıxdı ki, 
Mən oraya ayaq qoyanda başdan aşıb daşdı.

№ 30
Deyirlər ki, eşqin dili kimsəyə bəlli deyil, 
Canan üçün və can ardınca gedən yol bəlli deyil. 
Dəryaya doğru yol seçən o könül adlı quşun 
Qol və qanadından bir nişanə bəlli deyil.

Məhsəti Qəncəvi
№341
Can onun (məşuqun) qəm yolunda gərək xətərə düşsün, 
Asudə olan ürək isə gərək alt-üst olsun.
Sonra görünməyən o yarın rizası ilə və bir də 
Ürək dərdi ilə bu dünyadan keçmək gərəkdir.



Camal Xəlil (Şirvani)
№342
Eşqdə sirr hədisi (hekayəsi) qənimət sayılar, 
Yarın qəm yolunda salamatlığa yer yoxdur. 
Sən gəl eşqdə məlamətdən incimə, çünki 
Eşqin ilk qədəmi elə məlamət olar.
* Məlamət danlaq və məzəmmət deməkdir, eşq xatirinə aşiq buna 
dözməlidir. Klassik ədəbi ənənəyə görə, aşiq və zahid qarşı-qarşıya 
qoyulur, birincisi sevgiyə, ikincisi isə dünyəvi işlərdən çəkinməyə 
üstünlük verər, aşiq qorxmaz və məlamət çəkər, zahid isə başını 
salamat saxlamağa çalışar. Ona görə aşiqlər məlamət əhli, zahid və 
ona bənzər zümrələr isə səlamət əhli adlandırılır. Topluda 11 -ci 
bölmənin 35-ci yanmbölməsi ayrıca məlamət mövzusuna həsr olunub.

№343
Eşq məlamətlə olarsa, daha yaxşıdır, 
Salamat olan şey zahidliklə bağlıdır. 
Qiyamət gününə qədər olmayan bir eşq 
Aşiq və məşuq üçün zərər ödəmək deməkdir.

№344
Sadəcə, abır-həyadan qorxmaq eşq deyil ki, 
Səs-küy və xəncər ağrısından qorxmaq da belədir.
Əgər fərqlənmək üçün aşiqlik zolağı başa bağlanırsa, 
Darğadan, ətrafdan, dörd yandan qorxmaq nə lazım.

№345
Aşiqlik yolunda az-çox məfhumu yoxdur, 
Heç kəsin bu zəmanədən xoşu gəlməz.
Eşqdən yıxılam məlamətə (danlağa) tutmayın, 
Bu eşq xacə (ağalıq) və dərvişliklə ayırd edilməz.

* Eşq olan yerdə sultan və qul arasında fərq olmaz.

№346
Sənin eşqində məlamət və məzəmmətdən ar etmədən 
Xəbəri olmayanlarla bu söhbətdə mübahisə etmərəm.
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Bu aşiqlik şərbəti bütövlükdə mərdlər üçündür, 
Namərdlər bu qədəhdəki rəngli meyi tanımazlar.

Şihabəddin Sührəverdi
№347
Eşq gövhərinin əsli başqa mədəndəndir, 
Aşiqlərin mənzil qurduğu yer başqa aləmdir.
Eşq qəminin dənini yeyən o quşun 
Yuvası iki aləmdən kənar bir məkandır.

Əsir (Umani)
№348
Gördüm ki, xəstə və yorğun ürək qəmə batacaq, 
Bədən isə hicran qəmi ilə həmdəm olacaq.
Hal deyilən şey o dillə deyilən kimi deyil, 
Vay olsun mənim halıma! Eşqdən birtəhər olacaq!

(Cəmaləddin) Əşhəri
№349
□gər məşuq vəfa yolunda sadiq olarsa, 
Öz lətafətli yarı ilə müvafiq olar.
Eşqdə bundan daha xoş hai görmək olarmı?
Yəni aşiq məşuq olsun, məşuq da aşiq!

№350
Əgər aşiq olsan, gərək ayaq altında olasan, 
Belə olmasa, gərək eşq sırasından kənar olasan. 
Aşiq olub ayaq altında olmasan, bəs nə edərsən?
Eşq özü sənə söylər ki, necə olmaq gərəkdir!





IX BAB:

ÜRƏK və ONUN HALLARI

Şeyx Hüseyn Səqqa
№351
Fərz edək ki, sən dürr kimi gizli söz eşitdin,
Ya da lətafətli, gözəl və ahəngdar rəmz eşitdin.
Sənin qarşında əgər ürəyin sifətlərini şərh etsələr də, 
Özün ürək sahibi olmayınca onun hədisini necə eşidə bilərsən?

№ 352
Ürək heç vaxt afət və nöqsan qəbul etməz, 
Bu ayna heç vaxt his və pas götürməz.
Ancaq əgər məşuqdan bir cəfa görərsə, 
Xəstə olar, lakin yenə heç vaxt Ölməz.

Rəbəddin əl-Bəkrani əl-Əbhəri
№353
Dedin ki: “Ürəyin hər yeri arayıb axtarar, 
Dolaşıb gəzər və bizim rüsvalığımızı axtarar!” 
Ürəyin nə günahı var? Axı sənin sirrini ürək açıb söyləmədi, 
Ancaq göz yaşı bir-bir dürr danəsitək onu açıb dedi.



Ха 354
Dedin; “Sənin eşqinin qəmini hər kəs bilir, 
O sirri sən açmısan, ona görə hamı bilir”. 
Biz sənin sirrini faş etmədik, lakin 
Göz yaşıdır ki, su kimi onu axıdır.

Xa 355
Ürək mənim yanımda yarın cəfasından danışdı, 
Güman etdim ki, dərd üzündən belə yanlış söylədi. 
Ürək qan oldu və onun dedikləri düz çıxdı.
Miskin ürəyim bu sözü haqlı və yerində demişdi!

Xq 356
Ürəyə söylədim: “Ey ürək, eşqin canını incitmə, 
Rüsva olarsan, eşq köynəyinə bürünmə”.
Ürəyim isə eşq köynəyinin ətəyindən yapışdı,
Yəni ki sən kimsən? Mənim əlimdir, bir də eşqin ətəyi!

Xa 357
Ey ürək, eşq şərabı cama süzüləndə 
Onu al və nuş et ki, tale nakam olur.
Xoşluq olmayanda xoş ol ki, eşq aləmində 
Sən birinci quş deyilsən ki, tora düşəsən.

Məhsəti Qəncəvi
Xs 358
Bu yolda, ey ürək, qismətə bir hicran düşdü, 
Qorxuram qəmdən can qurtara bilməyəsən, ah, ey ürək! 
Sən o Aydan (Ay kimi gözəldən) gizli necəsən, ey ürək? 
Mən üzrlüyəm, sən isə gəl mey istə, ey ürək.

Şəms Sücasi
Aq 359
O kimsəni axtarıram ki, ürək onunla olsun,
Onun qəmindən savayı, ürək heç vaxt kimsəyə öyrəşməyib. 
Söylədilər ki, onun ürəyini tələb et, mən isə dedim;
“Əgər hal (vəziyyət) belədirsə, bəs indi hanı o ürək?”
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№360
Ürək sənin qəmin olmadan sevinc nuş etmədi, 
Səni yad etməkdən savayı, heç kəsə qulaq asmadı.
Bu ürək öz məstliyini unutmayınca əsla 
Sənin yaxşılığının ləzzətindən agah ola bilməz.

№361
Ey ürək, bəs deyincə bəla ətrafında dolaşırsan, 
Fitnə əfsanəsini sən gör necə faş edirsən.
Başa vəbal olan bir eşqi niyə tələb edirsən?
Mümkün olmayan bir vüsalı nədən axtarırsan?

№362
Ogər səndən sənin ürəyinin bir qorxusu yoxdursa, 
Xoş ol, çünki ürəyin xoşluğu yerli-yerində olmalıdır.
Əgər ürək ağıldan qaçarsa, ona eyib tutma, çünki 
Ürəyin muradı o yerdədir ki, oraya ağılın yolu yoxdur.

№363
Dedim: “Ey sənəm, yenə mənim ürəyim yerində deyil, 
Sənin zülfünmü onu apardı, ya dodağınmı? Bəlli deyil!”
Bir anda yumşaq halda mənə nazla belə söylədi:
“Ürəkmi tələb edirsən? Get, çünki sənin ürəyin bizimlə deyil!”

№364
Ürək sənin qəmini seçməsin, bəs nə etsin, 
Tənhadırsa, qəmlə oturub-durmasın, bəs nə etsin?
O, qəm quşudur, sənin dərdin onun yemidir, 
Biçarə axı sənin qəmini yeməsin, bəs nə etsin?

№ 365
Elə ki gözəllik (hüsn) aləmində üzün fərman verən oldu, 
Ay sənin yanında xəcalət çəkməkdən başqa bir şey bilmədi.
Ogər sən ürəyi məst, zəif və yorğun görürsənsə, 
Məndən başqa kimsədə belə ürək tapa bilməzsən.

№366
Ürək məclisini bir-birinə vuran o yardır, 
Onunla mənim ətrafım xoş çəmənə bənzər.



Deyirdi ki, guya onun ürəyində yer tutmuşam, 
Çünki başqa yerlər dardır, mənim ürəyimə bənzəməz.

№367
Ey ürək, o Çin bütünün yanında olsan, 
Əsla özündə olmazsan, yerində quruyub qalırsan.
Yar səndən məlul olar, sən özünə gəl, 
Onun xidmətində niyə belə süst olursan?

№>368
Sənin üzündə sənin xəttin camal artırır,
Sənin xəttin üzündəki xalın nöqtəsindən daha gözəldir. 
Can hərəkət edərək eşq arasında “şin”tək oturdu, 
Ürək dərdin önündə və arxasında “dal” kimi dayandı.

*Yazı-xətt bədii obraz kimi işlənir: Üzdəki cizgi xətt ilə müqayisə 
edilir, həmin cizgi (xətt) gözəlliyi artırır. Üzdəki xal isə yenə 
gözəllik artırır və hərf üzərində yazılan nöqtəyə bənzədilir. Can 
eşq sözündə iki hərf (əyn ^və qaf j) arasındakı “şin” (J>) 
hərfi kimidir, ortada qərar tutur. Ürək isə dərd əlindən əyilərək 
“dal” (ə) hərfi kimi dayanır.

№369
Hər bir zaman mən bir mənzil tapıramsa, 
Öz hekayəmdə yeni bir müşkül tapıram. 
Camaat eşq yolunda ürəyini itirir, ancaq mən 
Sənin yolunda hər gün yenidən ürək tapıram.

№370
Ey ürək, əgər əhdi sındıran bir yar varsa, 
Ömür oyuncaqtək keçər, şükür etməzsən. 

Belə bir gözəlin (bütün) sevdasını çəkmək olmur, 
Bir özünə gəl, özünü bilməmək nə deməkdir?!

№371
Hər gün min dəfə mey məclisini sazlayıram, 
Mən sənin gözəl üzündən pərdəni açıram. 
Hər zaman mən bu hədisi (söhbəti) başlasam, sanki 
Mənim ürəyimlə gözüm arasında qan tökülər.
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№372
Ey eşq, sən mənim ürəyimin batini və zahirisən.
Sən ürəyimdə sakin olduğundan sənin qəmini çəkirəm.
Bu gün ürəyim sənin ayrılıq söhbətini edəndə 
GÖzüm isə dərhal ürəyimin qanını axıtdı.

* Gözdən ürək qanı axıtmaq həsrət və iztirabla ağlamaq 
deməkdir.

№373
Sənin yolunda isti və soyuq tanımıram, 
Asayiş və rahatlıq, yemək və içmək bilmirəm.
Dərd ürəyimi elə yandırdı ki, indi mən
Dərdi ürəkdən, ürəyi dərddən ayırd edə bilmirəm.

Suda boğulan şəxs

Tac Saleh
№ 374
Ey ürək, vüsal ardınca gəlsən, axtar-ara, 
Əgər eyib bilmirsənsə, çalış və çapala, 

kimi əl-ayağını hərəkətə sal,
Sınıq qəlb kimi gəl hay-haray qopar.

№ 375
Ürək sən vəfasızın dodağının vüsalım düşünür, 
Savab qazanmaq üzündən xətadan qayğılanır.
Əgər sənin ayrılıq odundan yanarsa, bu onun haqqıdır, 
Bəs, görəsən, nəyə görə xam tamah barədə düşünür?

№ 376
Bədəni bir kənara qoy, o, böyük biçarədir, 
Canı da bir kənara qoy, o da möhkəmcə çökmüşdür. 
Lakin, Allah xatirinə, ürəyimə rəhm etmə, 
Birdəfəlik onu öldür ki, böyük qan qaynağıdır.

№377
Ürəyim yanına gəldisə, onu qəmə batırma, 
O səndə həyat axtarmışdır, sən onu zəhmətə salma.



Bilirsən ki, məni tərk etmək üçün sənə belə dedi: 
— Ey ruzigarın Yusifi, onu yaxşıca qoru!

Camal (Xəlil) Şirvani
№378
Əgər bu ürək sənin eşqinlə dilə gəlirsə, 
Sənin qəminlə var oluram, canıma rahatlıq gəlir. 
Sənin eşqinlə ürəyim itdi, buna təəssüf etmirəm, 
Axı sən onun içində idin, təəssüf buna görədir.

№ 379
Ürək o dildarın eşqi ardınca düşdü, 
Başa yasəmən qoxulu saçın havası gəldi. 
Onun əlindən alaraq dünyanın o biri tərəfində 
Yoxluq adlı bir küncdə özünə yer tutdu.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№380
İki-üç gün ürəyim dava-dalaş etmədi, 
Güman etdim kİ, ürəvim eşqdən azad oldu. 
Mən sənin eşqinin qəmindən üz döndərmədim, 
Ürəyimsə yoxluq vadisindən bir mənzil o tərəfə yönəldi.

Sədr Zəngrani
№381
Eşqdə bədənim qıldan daha da incədir, 
Gündüzüm sənin saçının ucundan daha qaradır.
Mənim ürəyim səndən həyat alırdı, lakin 
Səndən ayrı indi onun taleyi ölümə yaxındır.

Əsir Əxsikəti
№382
Ürək o şam kimi gözəlin vəslin istəyir, 
O, gecə-gündüz zəlil olub xəcalət içindədir.



Gözlərdən bol-bol qan axıtmaq gərəkdir, 
Necə ki iş belədir, ürək belə bir hal istəyir.

№383
Həyatdan min-min kam alan o ürək 
Kam səməndinə minib onu çapıbdır. 
Bu gün ona tamaşa eyləmək lazımdır ki, 
Baxaq görək eşq onu necə dəyişdirmişdir?

* Kam səməndi məcazi deyimdir - kamın köhlən atı

(ŞərəO ŞəErəvə 
№384
Çəgəl şamı adlandırılan bir türkə həm də 
Əhdü-peyman sındıran və ürəyi üzən deyirlər. 
Məndə bir dəyərli şey var idi və mən güman edirəm 
Bu o şeydir ki, camaat onu ürək adlandırır.

№385
Sən öz şəkərin qarşısında hər milçəyi qoyma, 
Hərarətli üz və xoş nəfəsdən savayı, heç nə qoyma. 
Dedin ki, başqa birisi sənin ürəyinə əl qoyub, 
Sən ev sahibi deyilsənmi? Heç kəsi qoyma!

№386
Ürəyim zənn etdi ki, səndən bir bar yemək olar, 
Püstə ağzından isə bir şəkər vemək olar.
Biçarə bilmədi ki, sənin dodaq süfrəndə 
Ciyərsiz bircə zərrə duz yemək olar.

Fələki Şirvani 
№387
Ey gümüş bədənli büt, yaxşılıq (gözəllik) sənin camalındandır, 
Göz onu görəndə ürəyə sanki xoş xəbər yetirir.
Ürək qan oldu, lakin özünə bir çarə tapa bilmədi, 
Gözdən qapıya yönələrək sənə tamaşa etməyə gəldi.



(Şərəfəddin) Se vvid Murtuza
№388
Mənim ciyərim dostun qüssəsindən qan olsa da, 
Mənim dərdlə dolu ürəklə dost ilə əhdim vardır.
Hətta yer və göy alt-üstə dönən zamanda 
Eşq aləmində ona demərəm ki, dostdan üz döndər.

№389
Ey dost, sən gəl və mənə bir atəş vur, 
Ey səbir, sən bir guşəyə otur və etinasız ol.
Ey eşq, mən xırmanı yanmış ilə birgə ol, 
Mənim ürək atəşimi götür və xırmana vur.

№390
Ürək hicabında olan dildar peyda deyil, 
Bütün ili bizimlədir və əsla tənha deyil.
Bunda şəkk yoxdur ki, onun yeri bizim ürəyimizdir, 
Bütün müşkül budur ki, ürək bizimlə deyil!

№391
Ürəyi apardın və dedin ki, səndən can istəyirəm, 
Sən hər nə arzu etsən, mən də onu istəyirəm.
Lakin ürək üçün deyil, sənin üçün ürəkdən 
Hər guşədə sərgərdan olmağı istəyirəm.

Həmid Qənceyi
№392
Ey Xətay türkü, ürək sənin qarşında ölür, 
İstəyirsənmi sənə deyim, o nəyə görə ölür?
Sənin xoş şəklini və əndamını görən halda 
Mənim miskin ürəyim əlli-ayaqlı ölür.
* Xətay türkü — Xətay bölgəsindən olan gözəl

№393
Ürək sənin sevda qəminə bağlı qalar, 
Canım sənin istəyinlə (təmənna) sərməst qalar.
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Yüz cana dəyən bu ürək əldən gedər, 
Əldə isə min-min para-para can qalar.

Osman Mərağeyi
№394
Səndən ötrü mənim gözümdə yaş qanlıdır, 
Sənə görə hər an mənim ürək qəmim çoxdur.
Sənin eşq yolunda ürəkdən bir şey qalmayıb, 
Bu çökük ürəyimə bax, gör sənin əlindən nə günə düşüb?!

Şəms Əs əd Qənceyi 
№395
Sənin həvəsinlə bu kiçicik ürəyim çox bəla çəkər, 
Sənsiz yenə bu ürək mənə başdan-başa ziyan gətirər. 
Sənin eşqinə görə ürəyimə gələn hər bir qəmi 
Canla, ürəklə bəslərəm, lakin ürəyimi sıxmaram,

№396
O yara görə mənim nəzərimdə ürək yeganədir, 
Onun şövqü və istəyi ilə ürəyimlə aciz qalmışam.
Sevgi və dostluqla bizə ürək bağlamadan, 
Gördünmü, o yar necə ürəyimizi bizdən aldı?

№ 397
O öz dostluğu ilə özünü mənə düşmən etmiş, 
O, ürək qanımı tökməyi boynuna götürmüş. 
Ciyərimin qanını içməyə meyil edir, mən isə 
öz ürəyimi bilə-bilə həmin ciyər qanımı içənə verirəm.

№398
Ey eşqinin qəm dərdi, ürəyimin dərmanı olan, 
Sənin vəslinin ilk qədəmi sanki ürəyimin sonudur. 
Sənin ayrılığının əlindən ürəyim sənə doğru qaçdı, 
Allah xatirinə! Bu sənin canın, bu da ürəyimin canı!



№399
Miskin ürəyim sənin qəmindən yerlə yeksan olub, 
O bir məst nərgizin ardınca düşübdür.
Ay kimi günəşdən uzaq düşən o ürək 
İndi zərrə kimi mehrpərəst olubdur.
* Məst nərgiz xumar gözün istiarəsidir. Zərrə kiçik və mehr 
(günəş) isə böyükdür, zərrələr günəşə doğru cəzb olunan kimi, 
ürək də məşuqa doğru cəzb edilir. Mehrpərəst, yəni günəşə 
pərəstiş edən.

Camal (Xəlil) Şirvani
№400
Səbir yolundan yenə ürəyim azıb çıxdı, 
Ürəyim qəflətən eşq toruna (tələsinə) düşdü.
Ürəyim alt-üst olaraq pis bir kama yetişdi, 
Salam ürəyim, vay ürəyim, ah ürəyim!

№401
Ey büt (gözəl), ürəyim ona görə sənin mehrinə meyi İli idi ki, 
Bəlkə, mənim qəlbim sənin ürəyində yer tuta bilsin.
Sənin qapında ürəyimin istəyi yanlış olarsa, 
Onda sənin əlindən mənə vay olsun, vay ürəyim!

(Cəmaləddin) Əşhəri
№402
Sən Oləst günündən ürəyimin əsli və qaynağısan, 
Sənin qəminin çəngində ürəyimin halı çətin oldu.
Can ayağı hələ cisim torpağına getməmiş 
Ürəyimin ayağı sənin eşq torpağına hopmuşdur.
* Ələst barədə bax,- rübai № 123

Bədrəddin Mahmud (Tiflisi)
№403
Ey eşq, sən mən kimi biçarəyə qalib olmusan, 
Mən isə birdəfəlik baş və ayaqdan olmuşam.



Mey axtardım ki, ürəyi sənin qəminlə paralayım, 
Ancaq ürək bədəndə olmadığı üçün libası paraladım.

(Şeyx) Şihabəddin Sührəverdi
№404
Ey can, mənə büsbütün batil vədələr verirsən, 
Şəkər dolu camdan öldürücü şərbət verirsən.
Sənin sitəmindən nə qədər qəhər yeyəcəm, 
Ola bilərmi hərdən mənə azacıq ürək verəsən?

№ 405
Mən səndən qeyri kimsəyə asanlıqla can vermərəm, 
Baha aldığım bir şeyi əsla ucuz vermərəm.
Mən öz ürək arzuma xatir yüz can verərəm, 
Sən istəyən o ürəyi isə yüz cana vermərəm.

Camal Xəlil (Şirvani)
№406
Sənin eşqini ürəklə aldım və din qədər dəyərlidir, 
Onu almağa şadam, çünki gövhər kimi dəyərlidir. 
Ürəklə aldığım bir şeyə necə şad olmayım?
Bu elə bir şeydir ki, min şirin cana dəyər.

№407
Ey mah, səni görmək dünyanı görməyə dəyər, 
Sən qəmdən uzaqsan, bəs dünya nəyə dəyər?
Üzünü turşudub oturma, saz ilə bir şur qopar, 
Burada qarşıya çıxan hər acıhq min şirin cana dəyər.

№408
Ö'zözürnlə bəxtimi çox ağır görürəm, 
özümü bu arada yox kimi kənar görürəm. 
Bütün dünyadan qurtulmuş bir ürəyim var idi, 
İndi onu da başqalarının əlində əsir görürəm.



№409
Ey ürək, ondan vəfa tələb etmə ki, bəlkə, qurtulasan, 
Bundan sonra onun vüsalım istəmə ki, qurtulasan. 
Ya öz-özünlə necə lazımdırsa, eləcə uyğunlaş, 
Ya da yenə onu tərk eylə ki, bəlkə, qurtulasan.

№410
Bir gün səndən ürəyim şad olmadı, ey ürək, 
“Bəsdir” deyincə nalə və fəryad edərəm, ey ürək.
Nə qədər eşq ilə mənim canımı alacaqsan, 
Sənin canını bədəndən Allah alar, ey ürək.

Müdr Beyləqani 
№411
Urək mənə dedi ki, o büt (gözəl) yalnız ürək alandır, 
Gördünmü, səninlə pis dolanmaqdan başqa heç nə etmədi. 
Dedim ki, axı sən onun xidmət və hüzurunda xoş olursan. 
Dedi: “Ey vay, nə xoşluq? Sən də bu sözü deyirsən?!”

Məhsəti Qəncəvi
№412
O gözün işi elə səni görmək imiş, 
Ağlamaqdan xarab olar, bunu qoyma! 
İşi-gücü (bazarı) səninlə olan o ürək 
Sənin saçının halqasındadır, onu yaxşı saxla.

Şeyx Şihabəddm Sührəverdi
№413
Eşq gövhərinin əsli (kökü) başqa mədəndəndir, 
Aşiqlərin mənzil saldığı yer başqa dünyadır.
Eşq qəminin dəni ilə qidalanan o ürəyin
İki aləmdən kənar yerdə başqa yuvası vardır.
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, sən qanlısan, ey ürək, gəl sən də qan ol.

Məhsəti Qəncəvi 
№414
Mənim qəmimlə həmdəm deyilsənsə, onda kənara çəkil,
Ey göz
Ey ürək, eşq yolunda sən təzə şagird deyilsən, 
Ona görə necə olmağını deməyə mənə ehtiyac yoxdur.

Əsir Əxsitəki
№415
Səndən aynlmağa görə ürəyimin qəmi çoxalıb, 
Sənin vüsal ümidin ürəyim üçün tamaşa olub. 
Ey büt, məgər bilmirsən ki, möhkəm bir bənd ilə 
Sənin sitəm (zülm) əlin ürəyimin ayağını bağlayıb.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№416
Ey ürək, ürək dərdindən başqa, sənə nə hasil olur?
Nədən ona görə işin belə müşkülə düşüb?
Onun qəmi ilə can ümidini ondan tam üzüb, 
Ey ürək, sən hələ də ondan ürəyini üzmürsən.

№417
Heç vaxt mənim ürəyim sənin havandan başqasını istəmədi, 
Sənin rəyinə zidd (xilaf) olan bir yanlış iş görmədi.
Ürəyin hansı guşəsinə baxsan, onda sənin hökmün var, 
Sənin yerinə əslən heç bir başqa ürək gəlməz.

* Burada hava eyham sənəti olaraq eşqə işarədir.

Nəfis Şirvani
№418
Ürək dürdanəsinin havası (eşqi) məni yaxaladı, 
Ürək pərvanəsi onun atəşində yanıb-yaxıldı.



Eşq badəsindən mən bircə damla içdim, 
Onun gətirdiyi məstlikdən ürək evi xarab oldu.

№419
Öz işimi indi kİ belə vəziyyətdə görürəm, 
özümü sənin qəminə mübtəla görürəm. 
Belə bir halda gecə və gündüz ürək aynasına 
Mən hey baxıram, yenə təkcə səni görürəm.

Əsir Əxsitəki
№420
Ürək qanımı zay etmə, çünki sənin qəmini çəkir, 
İki dünyadan gözünü çəkib yalnız sənə nəzər edir.
Allah xatirinə, onun çarəsi üçün bir səy göstər, 
Axı, nə cür olursa olsun, o sənin biçarəndir.

№421
Sənin qəmindən gələn yanğı ürəyə təsir edər, 
Onun hər bir ahəngi könüldə yer alar.
Sənin yolunda ürəyi sadağa vermək, ürəksiz qalmaq 
Təkcə sənin işinə yarayar, başqa işə yaramaz.

* Farsca “bidel” (ürəksiz) sözü incik, ürəyi üzgün olan, sıxıntı 
çəkən, ürəyini vermiş şeyda aşiq mənası bildirir.

№422
Saçın toru ilə ov ovlayan gözəllər
Ürək göyərçinini nəzərlə (baxış) ələ gətirərlər. 
Bədən mülkündə ürək üçün nağd başım var, 
Ancaq onu da məndən qəlp pul kimi alarlar.

Hacı Camal Şirvani
№423
Yarın qəmindən ürək heç vaxt özünə gəlmir, 
Bu ürək yüz yükün altında nə vaxt düzələr?
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Bütün işlərdə ürək eşqpərəst olduğundan 
Sınıb sökülsə də, öz işində düzdür ki, düzdür.

№424
Sənin məlul təbiətində hansı məlal yoxdur?
Hansı bir hal vardır ki, mənim miskin ürəyimdə olmasın? 
Hansı mümkünsüz istək var ki, başda olmasın?
Hansı vəbal vardır ki, mənim ömür boyumda olmasın.

№425
Əmanət olan bir ürəyi öldürməyi bəyənmə, 
Yolu kəsilmiş bir biçarəni öldürməyi rəva bilmə. 
Ürək sənə görə ölüb, onu səbəbsiz öldürürsən, 
Bir dəfə öləni yenə öldürmək axı mərdlik deyil. 
№426
Cövr və cəfa ilə sənin öldürdüyün hər bir ürək 
Savab iş deyil, demək, yanlış olaraq öldürürsən. 
Ürək sənə görə ölüb, öləni bir kimsə öldürməz, 
Əgər onu diriltmirsənsə, bəs niyə öldürürsən?

Əzizəddin Əli Şirvani
№427
Sənin canın ağlınla həmdəm olmayınca
Sənin əlin Cəmin üzüyündəki xatəmə yetişə bilməz. 
Bədənin yeddi süfrəsinin müşkülünü açmaymca 
Sənin ürəyinin zirehli qalası bunu anlamayacaq.
* Cəm qədim İran padşahıdır və onun üzüyünün qaşı (xatəm) 
sehrli olub və dünyada baş verəcək şeylər orada yazılır və ayna 
kimi əks olunurmuş. Bədənin yeddi süfrəsinin müşkülünün 
açılması nəfsin yeddi mərhələdə təmizlənməsidir.

№428
Ey ürək, səndən daha az zarıyan ürək az gördüm, 
Sənin təbin kimi xam iş görən az gördüm.
Səni neçə dəfə ağılın məhək daşma vurdumsa, 
Sənin sikkən kimi aşağı dəyəri olan şey görmədim.



Ke 429
Elə ki ürək sənin mehr-məhəbbət məktubunu oxudu, 
Sənin qəminin bəlası içində ürək bərk ilişdi.
Tutaq ki, sənin qəminlə can ürəyi pərişan etdi, 
Bu ürək sənin eşqindən gələn qəmin qədrini haradan bilsin?

Kq 430
Bizik ki, zəmanəni yer-yer keçib gedirik, 
Bir şəhəri qoyub, başqa şəhəri bəzəyirik.
Gözsüz və ürəksiz bır sevdaya ilişmişik:
Bədən bir yerdə, ürək bir yerdə, dilbər başqa yerdədir.

* Ürəksiz, yəni ürəyi üzülmüş, incik və ürəyini vermiş şeyda aşiq

№431
Ayıl! Ey divanə ürək, gəl daha məstlik etmə, 
Başqa bir eşqin qəm camını nuş etmə.
Onun ləl dodağının sənin üzərində can haqqı var, 
Köhnə haqları, saqın, heç vaxt unutma!

№432
Ey ürək, tərslikdən əl çək, sən belə etmə, 
Gəl bu sönmüş atəşi yenidən alovlandır.
Bu yanmış ürəyi, çəkin, bir daha yaxma, 
Canı ağzına gəlmiş ürəklə gəl savaş etmə!

Müdr Beyləqani
№433
Ürəldə söhbətdə dedim: “İndi ki bir dilbər seçmisən, 

Əyləş, söylə görüm, onun xislətini necə görmüsən?” 
Ürək dedi ki: “Səndən öz canım verməyi umur, 
Bil, ancaq sanki bu sözü məndən eşitməmisən”.

№434
Sənin saçın burada yoxdursa, bulud gözümdə xəcalətli olar, 
Sənin gözünün təsiri ilə ürəyin ayağı palçığa ilişər.
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Deyirsən ki, görəsən, göz o saçda nələr görür? 
Söyləyirsən ki, bəs ürək o gözdə nələr görür?

№ 435
Ey ürək, cəfapərəstlikdən tamahını götür, 
Huşyar ol, gəl məstlikdən ümidini götür. 
Sənin xilas olmağın yolunda dua edəcəyəm, 
Ey ayağı yer tutmayan, heç olmasa bir əldən yapış.

№436
Sən xoş ol, lakin məni xoş olmayan eyş ilə qoy, 
Qoy mənim işim pərişan bir saç ilə olsun.
Ürək sənin olsa da, gəl onun suyunu kəs, 
Bu könül evini atəş və alova təslim et.

№437
Qoyma mənim faydam və xeyrim ziyana getsin, 
Sənin cövrünün şöhrəti isə dünyaya yayılsın.
Ey can, arada xoş bir günlər yox ikən, 
Ola bilsin ki, mənim ürəyim də kədərlə getsin.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№438
Ey ürək, söylə, vüsala görə bu nə biganəlikdir?
Eşqin qəmindən mənim dərdim hara sığacaq?
Bu qədər səbir ilə bu necə rüsva olmaqdır?
Bu qədər ağıl ilə bu necə divanəlikdir?

Məhsəti Qəncəvi
№439
Dünən əgər öz ürəyimi sənə göstərməsəydim (açmasaydım), 
Bu gün sənin hicranından asudə olardım.
Tanrıya şükür olsun ki, ürək sənindir, yoxsa 
Ciyər qanı kimi onu iki gözdən axıdardım.



№440
Ürək məni qəhrə çəkdi və mən etiraz etmirəm, 
Onu yenə geri qaytarsa, almaram və ondan qaçaram. 
Mən qiyamət gününə qədər ürəksiz sürünsəm də, 
Axırda bir bəhanə ilə yenə ondan asılaram.

Xaqani Şirvani
№441
Sənin qəminin müjdəsi (pcyğamı) ürəyimə tərəf gəlir, 
Sənin yaralarının hamısı ürəyimin sorağına gəlir.
Mən bu cam sənin qapının önündə torpağa tapşıracağam, 
Sənin qapının torpağından mənim ürəyimin qoxusu gələcək.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№442
Mən öz gözümü qanh yaşla tər edərəm, 
Sənin üzünü görən kimi başımı götürərəm. 
Ürək sənin qəmindən mənə bir yadigardır, 
Ona görə onu yanımda yaxşı (əziz) saxlayaram.

№443
Mən aşiqlik yolunda əgər öndə gedirəmsə, 
Bir zərrə sənin ayaq tozundan üzülmərəm.
Onun həsrətini çəkirəm ki, ürəyim sənin qəminlə 
Qan ağlayır ki, kaş mən əsl ürək olaydım.
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X ВДВ:
QƏM. ONUN 

XATIRLANMASI, 
TƏRİFİ vo PİSLƏNMƏSİ. 

QƏMDƏN ŞİKAYƏT 
vo QƏMƏ GÖRƏ 
ŞÜKÜR ETMƏK

Camal Əşhəri
№ 444
Ey (yar), sənin qəmini çəkmək bir an da sevincsiz olmur, 
tirək sənin qəmin üçün sığınacaq olaraq şadlığa bürünüb. 
SÖVİƏVİrsən ki, qəza -Sənin qəminə dedi: “Ey qəm, 
Surətdə (şəkildə) qəm olsan da, ancaq mənada şadlıq ol”.

№445
Ürək sevincdən üzüldü xə venə qəmə qoşuldu, 
Gözdən nur kəsildi və nəmə (göz yaşma) qoşuldu.
Aləmdə dağdan qəmlərə bax, gör ki, onlar
Mənim ürəyimə xatir necə bir-birinə qoşulublar?!



№446
Cana (Ey can)! Qəmpərəst ürəyi gəl incitmə, 
Sənin qəmindən məstəm, bu məsti incitmə. 
Sənin qəsdin qandır, mən bu xidməti 
Gözlə edərəm, sən gəl əli incitmə.

* “Cana”, yəni can qədər dəyərli olan sevgili. “Sənin qəsdin qan 
tökməkdirsə, əlini qana bulama, mən öz qanımı sənə xatir gözdən 
axıdıram” demək istəyir.

№447
Nə vaxtadək deyim ki, hara gedim?Yaxud nə edim? 
Mənim söz-söhbətim (hədisim) büsbütün “nə cdim”lədir. 
Sən dedin ki: “Ömrün uzun olsun!” Mən isə dedim:

“Hasili qəm olan bir ömrü axı mən nə edim?!”

№448
Hər yerdə dərd üstə dərd artıran bir eşq var, 
Pərdə arxasından üzünü göstərməyən bir yar var. 
Şadlıq doğuran şeylər yoxdur ki, yoxdur, 
Ola bilsin ki, qəm lazım olmasın, ancaq var.

№449
Ürək sənin eşq qəmindən gələn oxu canla-başla yedi, 
O, aşkar və gizli olaraq çox-çox qəmlər yedi.
Ey ürək, eşq aləmində qəmdən başqa bir ruzin yoxdursa, 

Qəm ye, çünki öz ruzindən başqa, bir şey yeyə bilməzsən!

№450
Ürək dünən mənim göz qanına qərq olduğumu gördü, 
Məni o qədər üzgün görüb, ona (ürəyə) rəhmi gəldi.
Qəm mənim düşmənimdir, sən ondan məni mənsiz soruş, 
Qoy sənə şərh etsin ki, o məni nə halda görüb.



№451
Qəm mən miskinin halını hər ağızdan soruşur, 
Mənim ürək hahmı kişi və qadından soruşur. 
Bir gün səhvən əgər bir qəm İtərsə, fərq etməz, 
Hər kimə yetişsə, yenə mənim evimi soruşur?

№ 452
Sənin qəmin bizi ölkələr üzrə avazdan avaza saldı, 
Sənin istəyinlə bizi qapılarda sıraya düzdü.
Sənin eşqinin qəmiylə elə rüsvay olduq ki, 
Zəmanə qəm-qüssədən dəftər-kitab yazıb-yaratdı.

№453
Mən beləyəm ki, bu dünyadan hasilim qəmdir, 
Sanki qəmi mənim torpağımla qarışdırıblar. 
Bax gör ki, canlar alan bu dünya nə zamansa 
Mənim ürəyim olmadan bir qəm uda bilibmi?

№454
Baharı sonda xəzana dönən hər bir gül
Mənim gözümdə tikanla yaralanmış kimidir.
Bütün aləmi Öz papağı altına alan hər bir qəm
Bizi tənbeh edib cəzalandırarkən qüdrətli padşaha dönür.

№ 455
Necə ki ürəyim var, sənin vüsalından mənə az ruzi gəlir, 
Gözümdən gələn yaş isə ruzi kimi mənə az gəlmir. 
Sənin qəmini dünyada kimsə çəkməzkən, bu yerdə 
Bilirsənmi qəmini kim çəkir? — Ruzisi qəm olan mən!

№456
Sənin dərdin bilə-bilə aləmə sevinc yayar, 
Sənin qəmin bilə-bilə ruha pərvəriş verər.
Sənin qəmində hansı bir şadlıq ola bilər?
Sənin qəminlə kim bilə-bilə bərabərlik edər?



№ 457
Eşq üzündən ürəyimdə qəm üstə qəm artdı, 
Dedim ki, ürək eşqə qərq olarsa, o zaman qəm kəm olar. 
Ürək bütün aləmdə yalnız qəmi vəfalı gördü, 
Fəryad qopardı ki; “Qoy yenə qəm, yenə qəm olsun!”

№458
Ürəyin əlindən fəryad ki, qəmdən savayı heç nəyə meyil etməz, 
Qəmi tapmaq xatirinə hətta dünyanı başdan-başa gəzər.
Ona görə hər bir qəmə əl vursa, yenə nalə edər, 
Çünki cana gəlməyən hər bir qəm heç nəyə dəyməz.

№459
Ey göz yaşı, bil ki, qəm səni sanki başınla yürütdü,
Səni öz ölçü və həddindən kənara çıxartdı.
Ey nalə, onun hicranından şikayət eyləm ə, 
Axır ki, səni doqquz göyə yetişdirmədimi?

№460
Tac-taxt sənin, min qəmlə qoşalaşan isə mənəm, 
Səndən ötrü divanətək pərişan olan mənəm.
Dedin; “Mənim qəmimdən alt-üst olan kimdir, söylə”.
Bunu deyən anda mənim halım söylədi: “Mənəm!”

№461
Qəm mənim ürəyimdə dünyanı çox daraltdı, 
Qəmlə olan bir kimsənin ürəyi buna necə tab gətirər?
Göz yaşım qəmin qorxusu ilə ləl olarsa, nə əcəb 
Qəm qoxusu duyan göz yaşı əlvan rəngə boyanar.

№462
Gecə gəldi, yenə dostun qəminə qərq oldum, 
Gözüm isə ağlamaqla sanki ünsiyyət qurdu.
Hicran zamanı mənim hər kirpik ucum
Sanki ciyər parçası keçirilən şiş ucu kimi olur.
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№463
Ey dost, ürəyim sənin ucbatından cana gəlmiş, 
Bu bıçağın sümüyə dirənməsi də səndəndir.
Gəl qoyma ki, mənim naləm yerə düşsün, 
Axı onu doqquz göylərə yetirən sənsən.

№464
Bu dəfə mənim tövbədən bol-bol qəmim var, 
Sənin azca qəmində çoxlu qəm mayası var. 
Darlıq hansı səbəbdən ürəyimə geniş gəlir? 
Nədən mənim bir ürəyimdə min batman qəm var?!

№465
Ey ürək, yar sənə dəm verərsə, dəm ye, 
O sənə nə qədər qəm göndərsə də, qəm ye.
Hər bir kəs üçün dünyada bir iş vardır: 
Sənə isə qəm yemək işi qismət olubsa, qəm ye.

№466
Ürək hərçənd ki qəm ilə daha çox yanar, 
Əvəzində hər an sənə daha çox öyrəşər. 
Çəkil, dəm vermə ki, burada ürəyim yorğundur, 
Od yel (dəm) dəydikcə daha çox alovlanar.

* Dəm - nəfəs, ah

№467
Hər gün mənim günüm sənsiz daha qaranlıq olur, 
Ürək isə daha yüngül və daha ağrısız olur.
Genişlik gəlirkən dargözlü olma, çünki ürəyim 
Nə qədər qəmlə genişlənərsə, yenə dar gələr.

№468
Necə ki ürək mənimi ədir, sənin qəminin məskəni olar, 
O ürək ki əsl ürəkdir, sənin qəminin mübtəlası olar. 
Öz ürəyimin başını və ayağını ona görə Öpürəm ki, 
Ürəyimin başı haradadır sa, sənin qəminin ayağı oradadır.



№469
Sənin məsələndə (işində) hər Idm mənim alt-üst olduğumu gördü, 
Məndə qan içməkdən (dərd çəkməkdən) başqa bir iş görmədi. 
Səndən qan içdim (dərd çəkdim), onun qəmini də yeyirəm, 
O gün ki sənin qəmin olmasa, bəs onda nə yeyərəm?

№470
Ey ürək, onun qəmindən sənə bir şirinlik yetişsə, 
O zaman onun qəmi olmadan qalxıb oturmazsan.
Çəkil, bu qəmi əvəz edən bir şey axtarma, 
Sən bu qəmdən necə şad olduğunu görmürsən?

№471
Dedim ki: “Bu dünyada mənim ürəyim sənin həmdəmindir, 
Həmişə sənin möhkəm olmayan əhdinə əsirdir”.
Dedi: “Qoy sənin ürəyin qəmlə dolu olsun, nə olar, 
Əgər mənim ürəyimdə ən az qəm olsa, yenə sənindir”.

№472
Səninlə bağlı yaralı ürək bəs deyincə var,
Sənin nuş dolu rəftarından ürəkdə yetərincə qanlı ox var. 
Nə qədər ki hər an ürəkdə qəmin çox olar,
Yenə ürəyə qəm gələr, məndə qəm bolluğu var.

№473
Mənim ürəyimi ələ gətirdin, ürəksə qəm atəşinə yanar, 

O bir an belə qəmdən əsla ayn ola bilmir.
İndi mənim ürəyimin məqamı elə bir yerdədir ki, orada
Yer tapa bilmədiyindən qəm qəmin üstünə yığıhr.

№474
Axı ürək nə etsin? Min dəfə cam ilə oynadı, 
Qan yedi və susdu, öz halı ilə uzlaşdı.
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Çox çalışdı və qəmini gizli saxladı, 
Ciyəri yandı və qoxusu çıxdı, ancaq söz oyunu oynadı.

№ 475
Qəm mənim ürəyimə hey darlıq gətirir, 
Ürək (atəşindən) qalxan tüstü hey darlıq gətirir.
Sanki qəm bu dünyaya ona görə gəlib ki, 
Mənim ürəyimə gələn genişliyi dar etsin.

№476
Dünən sənin üzünün nuru səhərin yolunu kəsdi, 
Biz isə səhərçağınadək qəmin xidmətində olduq.
Səbir, ağıl və bütün həriflər çıxıb getdilər, 
Mən qaldım, göz yaşı qaldı və bir də səhər ahı!

Əsir (Umani)
№477
Sənin mehrin olan ürək nədən qəmlə doludur?
Bu qəmi ürəyinə buraxma, çünki bu, yaxşı deyil.
Ey canü cahan, səndə belə adət və xasiyyət yoxdur 
Ki, səni sevən bir kimsəni qəmlə öldürəsən.

№478
Şadlığı qəminə dəyişmərəm, ona ürəkdə yer vermişəm, 
Bir gün onu kəmiyyət və keyfiyyətcə incitməmişəm. 
Onu (qəmi) bu qədər nazla pərvəriş etsəm də, 
Çox (qəm) yediyimdən qorxuram ki, kimsəyə qalmasın.

№479
Ürək yanında yetərincə möhnət və qəm var, 
Dağdan qat-qat ağır çox-çox qəmlər var. 
Ürəyin bir, ya iki dərd-qəmi çəkməyə taqəti var, 
Ancaq ona görə çox qəm çəkir ki, qəm həddən çoxdur.



Sədr Zəngani 
№480
Ey ürək, onun qəmindən həmişə atəşlə dolu ol, 
Necə ki canın var, can-dildən qəm çəkən ol. 
Çəkil, demə ki, onun qəmini nə qədər çəkim? 
Axı bu qəm onun üçün deyil, sənindir, xoş ol.

№481
Ürək o qaniçən dilbərin ətəyindən yapışdı, 
O zülmkar şux gözəldən zinhar çəkdi.
Onun qəm sultanı gəldi və mənim ürək şəhərim, 
Darvaza-darvaza sanki para-para oldu.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№482
Sənin hicrin (ayrılığın) məni o qədər xar etməyə 

səy göstərdi ki, 
Fələk də mənim zarımağımdan və naləmdən mat qaldı.
Bütün dünyada bir kimsə mənə yar olmadı, 
Yalnız sənin qəmin mənim ürəyimi ovutdu.

№483
Səndən mənim qəm yeyən ürəyimə bəs deyincə qəm keçdi, 
İki üzümə gözümdən bəs deyincə qan axdı.
Bundan sonra, ey sənəm, mənim işimə çarə etmə, 
Səninlə bağlı mənim işim çarədən uzaqdır.

Imad Şirvani 
№484
Ey eşq, sən mənim canımı qəm mədəni etmisən, 
Miskin ürəyim sənin üzündən qəm məskəni olmuşdur. 
Görünür, sən cövr aləminə cəfa əli çəkmisən, 
Mən isə qəm ətəyinə vəfa qədəmi basmışam.
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Şəms Əs əd Qənceyi 
№485
Ey (yar), mənim bütün şadlığım sənin qəminlə bərabərdir, 
Bil ki, mənim bütün şadlığımdan sənin qəmin daha çoxdur. 
Oz saçının ucu kimi əhdi sındırma, çünki biz 
Bu sınıq ürəyimizi sənin qəminə bağladıq.

№486
Ürəyin peşəsi həmişə qəm yemək olmuş, ona görə 
Eşq qəmini ürəkdən çəkib boynuma qoydum.
Mən ağlayıram və sanki qəm çubuğu məni

döyəcləyərək deyir:
Bu işi ağlamaqla, bəlkə də, bir yerə çatdıra bilərsən.

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza
№487
Dost öz vüsal qapısını mənə bağlı saxlayar,
Dost ürəyi qəm-qüssə və məşəqqətlə bağlı saxlayar. 
Bundan sonra mən və sınmış ürək qəm qapısındayıq, 
Bəs dost kimi sınmış bir ürəklə saxlayar, ey dost?!

№488
Sənin qəminə görə mənim sümükdə iliyim yanar, 
Mənim qanım məşəqqətdən can damarında yanar.
Dünən axşam sənin ayrılıq qəmindən ürəyim elə yanıb ki, 
Bu gün isə mənim qəlbim onu şərh etməklə yaxılıb-yanar.

Sənin ayrılığına
№489

görə mənə zülmlər olsa da, 
Ürək gecələr sənin xəyalın ilə azadlıq və rahatlıq tapar. 
Sənə şagirdlik etmək ustadlıq üçün sərmayə sayılar, 
Mən sənin qəminlə şadam, çünki sənin qəmində şadlıq var!



Mücir Beyləqani 
№490
Elə ki ürək sənin əlinə müftə düşüb, 
Mənim canıma yüz cür ziyan dəyib. 
Sənin qəmin ki bu cür araya düşüb, 
Əcəlim gəlməsə, arada sülh olmaz.

№491
Sənin vəslinlə dəmsaz (həmahəng) olan bədən kimdir, 
Bəs, görəsən, sənin eşqinlə sirdaş olan ürək kimdir?
Hanı sənin qəminin qoxusu ki, can sevincdən nərə qopararaq, 
Rəqs eləyə-eləyə sənin qəminin qarşısında açılsın?!

№492
Mən sənin kuyindəyəm, sinəmə sanki od düşüb, 
Sənin üzündən uzaqdayam, halım pis olub.
Mənim bu günə düşməyimə ümidim yox idi, 
Sənin qəm gecələrin məni bu günə salıb.

№493
Ey mənim ürəyimi yüz min ustalıqla fəth edən, 
Sənin eşqində qul olmaq azadlıqdan daha yaxşıdır.
Sevincin kökü və şadlıq mayası sənin qəmindir, 
Bircə an sənin qəmin minlərlə şadlıqdan daha yaxşıdır.

Nizami Qəncəvi
№494
Sənin qəmindən aşiqlik şərbəti dadandan bəri
Sənin qəmindən güman etdiyin hər bir pislik çəkmişəm. 
Daha nə qüssə çəkim? Sənin qəmindən cana yetmişəm, 
Daha yaxşı olar ki, sənin qəmindən nə gördüyümü deməyim.

№ 495
Nə vaxta qədər ürəyim onu bənd eyləyən qəm çəkər?
Nə vaxta qədər sənin saçın məni bəndə çəkər?
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Sənin qəmin dağdırsa, bədənim qəmin altında 
saman çöpüdür,

Mənim bədən çöpüm sənin dağ kimi qəmini nə qədər 
çəkə bilər?

Məhsəti Qəncəvi
№496
Sənin qəmin qəm damlası səpələyən buluddur, 
Oyunbazhqda sənin qəmin yenə sənə bənzər.
Sənin qəmin məni daim atəşə yaxsa da, 
Əgər sənin qəmin olmasa, daha qəmli olaram.

* Bu rübai eyni zamanda Sənainin divanında vardır. 1 -ci misra belədir: 
“Sənin qəmin ürəyimin dövrəsindən başqa yerdə gəzmir”.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№497
Sənin qəmindən ürəyimin işi bir-birinə qarışıb, 
Sənin qəminin kökünü nəmli goz yaşımla bəsləyirəm. 
Çəkil (zinhar!), güman etmə ki, az qəmim vardır, 
Səni görsəm də, görməsəm də, yenə qəm içindəyəm.

Əbülqasım
№498
Mənim ürəvim varsa, sənin qəmin orada yer alar, 
Can da yarımca damla ilə sənin qəmindən məst olar.
Sənin qəmin məni necə zəlil edirsə etsin, yenə də 
Haqq söz budur ki, Haqq sənin qəminin əlindədir.

№499
Sənin sevdan hər an mənim nəfəsimi tutur,
Sənin qəmin hər ləhzə önümü və arxamı tutur.
Mənim canımı boğazıma yığan sənin qəminin əlindən 
Axır elə qaçaram ki, kimsə məni saxlaya bilməz.



№500
Ey aşiqlərin qəmindən qafil və asudə olan, 
Bu çətin hadisələrdən asudə olmaq müşküldür.
Sənin qəminlə bağlı mən yüz canla məşğulam, 
Sən İsə mənim qəmimlə bağlı yüz ürəklə asudəsən.

№501
Ömür sərmayəsi mənim ürəyimi bada verdi, 
Mənim ürəyim Öz canına belə ümid qoymadı.
Mənim yorğun ürəyimlə sənin qəminin bir İşi yoxdur. 
Mənim ürəyim qafiyənin keçdiyi yola düşdü.

Əsir (Umani)
№502
Sənin mehrin hələ də mənim vəfalı yarımdır, 
Daha yaxşı qədəh hələlik saqinin əlindədir.
Mən o qədər sənin qəmini yedim ki, mənə nuş oldu, 
Görünür, ona görə mənə xoşluq qismət olmadı.

Məhsəti Qəncəvi
№503
Mənim möhnətimdən şan-şöhrət kənarda qaldı, 
Sənin mehr evin isə sanki darvazadan məhrum qaldı.
Sənin cövrünə görə mənim qəmim əndazədən çıxdı, 
Əndazədən kənar olan bu qəmin əlindən fəryad olsun!

№504

Sənin qəmin sanki qan yağan bir buluddur, 
Sənin qəmin əlacı olmayan bir zəhərdir.
Hər bir nəfəsdə (anda) min möhnət çəkən kimsəni 
Sənin qəmin ürəksiz qoyar və camnı alar.



Yəmin isfəhani
№ 505
Mənim ürəyim sənin qəminin söz-söhbətindən asudə oldu, 
Mənim bədənim sənin qəminin axtarışından üzüldü.
Məndə elə bir təb var ki, sənin qəminin xasiyyətini götürüb, 
Məndə elə bir can var ki, sənin qəminlə diridir.

№506

Eşq ilə mənim ürəyim qan oldu və canım əridi, 
Dostun fikri ilə mənim sümüyüm əridi.
Oz qəmimin şərhini necə deyə bilərəm ki, 
Ürək təndirinin alovundan dilim də əridi.

№507
Sənin dodağın gülüşlə dolu, mənim gözüm isə ondan ağlayır, 
O bir ləldir və mənim mərcan kimi göz yaşım ondandır.
Sənin qəmin mənim üçün həyat suyu olmuşdur, 
Mənim ayrılıq zamanı diri qalmağım ondandır.

№ 508
Heç vaxt bir kimsənin vüsalından bir gün şad olmadım, 
Mənim ürəyimə bir ayrılıq dağı qoymayan kimsə yoxdur. 
Kiminlə qaynayıb-qarışdımsa, məndən ürküb getdi, 
Yalnız qəm qaldı, Allah onun aqibətini xeyir eləsin!

Nizami Qəncəvi
№509
Fərz edək Məsihsən, sənin dəmini (nəfəsini) nə qədər 

qəbul edək?
Mərhəmdən öncə sənin vurduğun yaranı nə qədər 

qəbul edək?
Mənim üzrxahlığım, sənin mənə günahkar kimi baxmağın 

nə qədər çəkər?
Sən mənim qanımı, mən sənin qəmini nə vaxta qədər yeyək?

* Məsih dedikdə İsa peyğəmbər nəzərdə tutulur, rəvayətə görə, o 
öz nəfəsi ilə can bağışlarmış.



№510
Sevinc tarlam qəm buludundan sanki su içmişdir, 
Mənim eyşim qəm-qüssədən sanki ölüb getmişdir.
Mən necə mən olum ki, məndə bir şadlıq yoxdur, 
Necə qəm yeməyim ki, mənim qanımı qəm içmişdir?

№511
Ey mənim gözümdən axan yaş, haradan gəlirsən, 
Ey hər nəfəsində qəm-qüssə olan, haradan gəlirsən?
Ürəkdən gələn hər bir qəmi sorsan, bu ürək 
Sanki bilməz ki, ey qəm, sən haradan gəlirsən?

Əsir Əxsikəti
№512
Bu ürək atəşi sənin pərvanənə gorə yandı, 
Qəribə burasıdır ki, sənin qədəhin dolmadı.
Qəm ətrafda dövr etdiyi gün soruşdum: “Kimdir?” 
Dedi ki: “Mənəm, sənin evini xarab edənəm”.

Əziz (Əli) Şirvani
№513
Zəmanənin vurduğu yara üçün mərhəm gərəkdir, 
Yaxud fələyin işi əsla zülmsüz gərəkdir.
Ya gərək qəmin özü mövcud olmayaydı, 
Ya qəm var isə, ona bir mərhəm gərəkdir.

№514
Mən qəm yeyən bir anda yüz qəm yeyirəm, 
Bir qəm deyil, yüz qəmdən bircə an kəm olmur.
Qəm yeyirəm, lakin sanki mən mey içirəm, 
Qəm mənim xörəyim olub, mən isə qəmin xörəyi!

№ 515
Belə oldu ki, sənin ürəyin bizim məclisi bəzədi, 
Üzün bizim üçün gül, gözün isə nərgiz oldu.
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Bütün bununia şadam ki, sənin qəmin bizə munisdir, 
Vay sənin qəminin əlindən ki, bizə munis olmasın.

№ 516
Nə mənim dərdimin bir sahili var,
Nə də vüsala doğru bir çarə var.
Dedin ki, mənim qəmimdən heç əsər-əlamət yoxdur,
Yaxşı bax ki, axı bir ürək parası görünür!

Əsir (Umani)
№517
Sənin qəminin əlindən mənim ağ günüm qara oldu, 
Sənin qəminin əlindən bu qırmızı üzüm Aytək saraldı. 
Llzümü bənövşə rənginə boyadım, libasımı göy rəngə, 
Ey ləl üzlü və xətti səbzə olan, sənin qəmindən ah çəkirəm!

№ 518
Sənin hüsnünlə yanaşı, zöhd və təqvadan danışmaq yetməz, 
Səni vəsf etməyə sözdə gözəllik və məna yetməz.
Bu yetkin olmayan ağıl iddiası edənlər
Sənin qəm kuyində iddia etməyə macal tapmaz,

* Sənin gözəlliyin olan yerdə zöhd və təqva, yəni dünyəvi 
gözəllikdən çəkinmək söhbətinə yer yoxdur.

№519
Ey dost, sənin üzün olmadığına görə ürəyim candan olubdur, 
Sənin gözəllik şöhrətin bütün dünyanı bürüyübdür.
Sənin qəmin mənim ürəyimi beləcə qan edərkən 
O zaman məni qanh-qanlı tutub yaxalayıbdır.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№520
Hər gecə sənin qəmin bir qəmə qatlaşam öldürər, 
Boş yerə hər işə yarayan kimsəni öldürər.



Dedin ki, səndə qəm yoxdur, axır bir gün 
Gəlib mən kimi ürəyi üzülmüşü öldürər.

Şərəfəddin Şəfrəvə
№521
Dünən gecə bütüm (sevgilim) dedi: “Hər qəmə görə 

yüz qəm ye, 
Onun vurduğu yaradan betər i olarmı, gəl mey iç”.
Dedim: “Sən də mənim işim üçün bir qəm ye”. Dedi: 
“Aşiq mən deyiləm ki, qəm yeyəm, sən özün ye”.

(Əziz) Əli Şirvani
№522
Mən şadlıq kişisi deyiləm, qəmin mərdiyəm, 
Niyaz (ehtiyac) kuyində qəmi nazla bəsləyirəm.
Mən ürək qəmi İlə can kimi qovuşmuşam, 
Qəmin yediyi mənim ürəyimdir, mən qəmə yem 

olmuşam.

№ 523
Ey sübh, gəl soyuq nəfəsi mənim öhdəmə qoy, 
Mən ki yel olmuşam, toz-torpağı mənim öhdəmə qoy.
Ey səhər quşu, sən yarın qəmindən söz açma, 
Sükut et! Sən bu dərdi də mənim öhdəmə qoy.

Qazi Şəmsəddin Əqtə
№524
Mənim gündüzüm sənin üzünlə aydınlıq tapar, 
Ürək nə zaman səndən ayrılmaq taqəti tapar?
Sən mənə şadlığı yad etmisən, yoxsa ki 
Qəmin mənim ürəyim ilə nə tanışlığı var idi?
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Müdr Beyləqani 
№525
Ürək sənin kuyinə üz tutub sənin qəminlə sərməstdir, 
Bədən də mən kimi sənin qəminin kəməndinə düşüb.
Orada ilişib qalmışam ki, görəsən, niyyət nədir, 
Sənin qəminin əlindən alıb apardığım can necə olacaq?

Əsir Əxsikəti
№526
Dedim ki, mənim qəmim elə sənin qəmini sayır, 
Mənim şadlığımdan sənin matəmin sevincə qərq olur.
Ey kaş, sən mən olaydın, Allahdan istəyirəm ki, 
Bu fəth (uğur) sənin qəminin bəxtinə düşəydi.

№527
Aləmdən bir an belə azad olmaq barədə düşünmə, 
Dünya sənə bir an dəm (nəfəs) verərsə, o dəm barədə düşünmə. 
O yerdə ki bir dəmlik (anlıq) nəfəsi borc verirlər, 
Boş-boşuna min cürbəcür qəm barədə düşünmə!

* Bu rübai Xəyyam üslubuna yaxındır.

№528
Bu yol ucundan keçmə və məni buraxma, 
Məni bu cür sərsəri bir aşiq güman etmə. 
Sənin qəm odunda mən şam kimi yanıram, 
Mənim dərdimi çəkməsən, məndən xilas ola bilməzsən.

Nizami Qəncəvi
№529
Fərz edək ki, məni kəm hesab etmisən, sənə bu bəsdir, 
Ona görə, ey büt, mənim qəmimi çəkmirsən.
Bu sənə çatmır ki, mən sənin qəminlə ölə bilərəm, 
Ogər sən mənim matəmimə gəlməsən, bu sənə yetər.

* Kəm hesab etmək etina etməmək, kiçik bilmək mənası ifadə edir.



Camal Əşhəri
№ 530
Mənim kimisinə əgər kəm baxsan, bu sənə yetər, 
Mən miskinin adını çəkməsən, bu sənə yetər.
Bu mənə yetməz ki, sənin qəmini yeməyim, 
Əgər sən heç bir işin qəmin çəkmirsənsə, bu sənə yetər.

Kq 531
Ürək pərvanəsi sənin üzünün şamına yandı, 
Sənin qəminin əlindən ürək evi xarab oldu.
Bütün bununla yanaşı, şadam ki, məndə sənin qəmin var, 
O, xəzinə kimi ürək viranəsində gizlənmişdir.

Rəziyə Qənceyi
№ 532
Doğrudur, sən məni yolda ayaq torpağı kimi xar bilirsən, 
Məni kül kimi dəyərsiz hesab etsən də, sənin torpağınam. 
Mən qəm dəryasmdayam, göz yaşıtək, bəlkə, lütf ilə 
Sən sahilə yaxın gələsən və məni kənara çəkəsən.

Şəms Əs əd Qənceyi
№ 533
Cana! Sənin eşq havandan məndə bir dəm (nəfəs) yoxdur.
Elə bir gecə yoxdur ki, mənə bir zülm yetişməsin.
Sənin yoxluğun üzündən mən qəmi öldürürəm, 

Yoxsa qəm məni öldürər, demək, heç bir qəmim yoxdur.

Kq 534
Bizim elə bir ürəyimiz yoxdur ki, şad-xürrəm olsun, 
Əslən biz olan məkanda sevinc və fərəh az olar.
Bizə üz tutan aləmin hər bir şadlığı
Bizim ürəyin küləyi dəyincə dönüb qəm olar.



№535
Həmişə mənim ürəyim qəm tələb edər, 
Yenə biz olan yerdə sevinc az olar.
Sevinc bizim bu coşqun taleyimiz üzündən 
Elə bizə yetişən anda dönüb matəm olar.

Xaqani Şirvani
№ 536
Başlar hamısı sənin qəmindən xumar və məstdir, 
Əcəb, hər bir ürək sənin qəminə şikar olub.
Mən iki göz yaşını ona görə sevirəm ki, 
Bu iki gözdən gələn yaş sənin qəm yadigarındır.

*Bu rübai Xaqani Şirvaninin nəşr olunan divanlarında yoxdur.

Yəmin isfəhani
№ 537
Sevinc bağında quru səhra xeymə qurmaz, 
Qönçədən çıxan sevinc gülünü soyuq vurmaz.
Yoxluq aləmindən bir qəm ayağını kənara qoymaz, 
Fələk bizim üçün yüz bəhanəyə əl atmazmı?

№538
Sənin vəsfində mənim fikrim sanki çaşbaş qaldı, 
Sənin üzünün şövqündən mənim fəğanım Aya yüksəldi.
Mənim öz qəmimi söyləmək sözə və bəyana sığmaz, 
Mənə baxsana, onda bu cür söz-söhbət az olar.

№ 539
Sən mənə az, ya çox, hər nə etsən, fərq etməz, 
Sənin qəmin yoxdursa, sinədən bir ah qopmaz.
Əgər sən məndən məlul olsan, mənə gələn 
Havadakı hər bir zərrə qəm müjdəsi kimidir.



Camal Xəlil Şirvani
№540
Ey çəməndəki sərv, əgər mənim ətrafımda dolaşırsansa, 
Bilirəm nə səbəblə və hansı yolla dolaşırsan.
Gördün ki, sənin qəminin əlindən nöqtə kimi olmuşam, 
Ona görə dairə kimi mənim çevrəmdə dolaşırsan.

№541
Sənin eşq qəmindən şadlıq alan hər şeydə 
Qəm-qüssə unudular, xatirində şadlıq qalar. 
Aləmdə sənin qəmin olmadan necə şadlıq edim? 
Sənin qəmin olmayan şeydə heç şadlıq da olmasın!

№542
Sən xoş ol ki, sənin qəmin hədsiz olmasın, 
Sənin canın qəm tələsində ilişib qalmasın.
Arzum budur ki, qəzanın əlindən açılan o qəfil ox 
Heç vaxt sənin qəm və şadlığına toxunmasın.

№ 543
Əgər mərdsənsə, ulduzları seyr edərkən bir fikir çəkmə, 
Əgər mərdsənsə, başqaları kimi öz yerindən tərpənmə. 
Şadlıq günü hər bir kəs şad ola bilər, 
Əgər mərdsənsə, qəm gününü xoş keçir.

№544
Ürəyimi üzən arzu məni heç rahat buraxmır, 

Gözəl və nazlı yann fikri məni bürüyüb.
Dünyanın şadlığı ürək mülküm olmuşdu, indi isə 
Onun qəm sultanı mənim ürək mülkümü bürüyüb.

№ 545
Mənim işim-gücüm sənin dərdindən başqa bir şey olmasın, 
Sənin qəm kuyində məndən başqa kimsə yer tapmasın.



Sənin qəm camından bu ürək elə məst olsun ki, 
Canı bədəninə gəlincəyə qədər huşyar olmasm (ayılmasın).

№546
Mənim gözüm sənin üzünlə ünsiyyət tapdığına görə 
Eşqin qəmi hər bir yandan bu canı əhatə etdi.

Urək onun qəmindən bir anlığa asudə nəfəs almaq istədi, 

Ancaq sənin sevdan birdən gələrək onun nəfəsini aldı,

№ 547
Bu diyarda qəmdən savayı bir yarım yoxdur, 
Bu diyarda nə də qəmdən savayı məni tanıyıb bilən var. 
Düşməndən qəm yeməyimə baxmayaraq, mən yenə 
Xoş haldayam, çünki qəmdən savayı qəmxarım yoxdur.

№548
Fəryad ki, qəmdən başqa qəm çəkənim yoxdur, 
Zinhar ki, yanımda qəmdən başqa bir şey yoxdur.
Deyirlər ki, qəm yemə, söylə, bəs nə yeyim? 
Bu çərxi-fələkdən qəmdən başqa ruzim yoxdur.

№ 549
Səndən mənim ruhumun ahənginə uyğun gələn hər bir qəm ilə 
Ahəngdən düşmüş yüz iş yenidən bir daha ahəngə gələr.
Ürəyim qan oldu, iki göz yolundan indi sürətlə 

Sənin qəmin hər şeydən iki-üç qədəm daha tez gələr.

№ 550
Dedim ki, eşq bağında sən heç bəslənməmisən, 

Mənim qəmimdə o qədər də bəyənilməmisən.
Mənim əyilmiş qəddimə və sıxılmış ürəyimə bax, 

Qəmin surətini necə varsa, eyni görmüş olarsan.



№ 551
Qəmə dedim: “Ciyərimi qana qərq etmisən, 
Sevincimi az, kədərimi isə çox etmisən; nədən 
Heç ürəyimdən bayıra getmirsən?” Dedi: “Ha-ha! 
Məni öz evimdən bayıramı çıxarmaq istəyirsən?”

№552
Biz hələ öz dürrümüzü yonub cilalamamışıq, 
Zəmanə bağında hələ də gül açmamışıq.
Ürək qəmi barədə min kitab fəslindən çox söz açmışıq, 
Ancaq ürəyin yüz qəmindən hələ də birini söyləməmişik.



XI BAB:

MƏŞUQUN VƏSFİ 
və RƏFTARI 
Qırx bir qisimdən ibarətdir

Birinci qisim Hüsn və camal haqqında

Camal Xəlil Şirvani 
№ 553
Əgər sənin hüsnün lələkdə çadır qurarsa, 
Onun hər bürcündən bir Ay ayrıca nur saçar. 
Sənin lütfün yer üzünə yol taparsa, 
Hər vüz Yusif başını bir quyuya aşağı salar.

* Qurandakı Yusif qissəsinə işarədir: Yusif gözəllik rəmzidir və 
qardaşları paxıllıq üzündən onu quyuya salırlar. Şair demək istəyir 
ki, sənin gözəllivin qarşısında yüz Yusif xəcalətdən başını aşağı salar.

Əsir (Umani)
№ 554
Dərilməmiş bir gülsən, o səbəbdən iki üzün nəsrindir, 
Nə üçün ətəvİni bizim vüsaldan geri çəkirsən? 
Sən özün baş ucundan ayağa kimi bir şəkərsən, 
nəkə П711ПИ С'дЬ'ЛГ Finəi cirin Ul 11ГСЗП ?



№ 555
Ey gözəl, ürək aləmi sənin mülkündür, sənə şah deyirəm, 
Gözəllər (bütlər) məclisində sənə şam sərkərdəsi deyirəm.
Sənin surətinin əksi odur ki, ona Ay deyirlər, 
Mənim isə bir səhvim odur ki, sənə Ay deyirəm.

* Şam sərkərdəsi — məclisdə şam başda olar və oranı işıqlandırar, 
şair isə təriflədiyi məşuqa gözəllər sərkərdəsi demək istəyir.

№ 556
Ey zəmanənin Yusifi, səndə bu nə ürək fırtınasıdır, 
Hər bir küncdə sənin Yaqubunun möhnəti var.
Söylə, bəs mən öz qəm yükümü hara qoyum?
Dünya sənin lütfünlə doludur, hər şey sənin yaxşılığındır.

№ 557
Ey ağıl və can gülşəni, sənin aydın üzün 
Eyibdən pakdır, hər şey sənin ətəyindən yapışıb.
Sənin köynəyini hətta alt-üst etsələr də, 
Lütfdən sənin bədənin kimsənin əlinə yetməz.

№ 558
Ey şahin kimi hünərli, turac xislətli, kəklik yerişli, 
Tutu dodaqlı, şahin qüdrətli, Ənqa rəftarlı, 
Sənin gözəlliyinin Hüma quşu haraya qanad açar, 
Tovuz kimdir ki, sənin qarşında cilvələnə bilsin?

* Ənqa Qaf dağında yaşayan, paklıq nümunəsi olan əfsanəvi quşdur. 
Əfsanəvi Hüma quşu, bayquşun əksinə olaraq, səadət və uğur rəmzidir.

№559
Ey gözəl, sənin naxışın ustadların əlində örnək olmuş, 
Fələklərdən saçan nurlar səninlə şad olmuş.
Sənin camalından bir nöqtəni dördüncü göyə 
Götürüb qaldıraraq səhərlər üçün şam etmişlər.

* Dördüncü göy qatında yerləşən günəşə işarədir, o, məşuqun 
camalından göyə qaldırılmış bir nöqtəyə bənzədilir.



№560
Ürək sənin qəlbləri oxşayan ləlinə (dodağına) qul olar, 
Can isə sənin can artıran yaqutuna bəndə olar. 
Əgər fələk sənin camalının əksini qəbul etsə, 
Günəş zərrə kimi sənin gözəllik havanda toztək uçar.

* Can artıran yaqut məşuqun dodağına işarədir.

№561
Ey üzü novbahar və behişt bağçası olan, 
Behiştin eyvanı sənin qəddinlə bəzənib. 
Sən Ədən behiştindən qaçıb gedəndən bəri 
Behişt qoruyucusu bolluca zərbə ilə cəzalanıbdır, 

* Ədən — cənnətin səkkiz qapı və guşəsindən biri

№562
Sevinc bağında uca sərv sənin bann sayılır, 
Əgər ürəyə və cana dağ bassan, bu da sənin barındır. 
Əgər kimsə hüsn və camaldan söz açarsa, 
Ey iki gözün nuru olan, yenə sənin barındır.

№563
Günəş əgər sənin üzük qaşının əksini öpərsə, 
Sanki hər an göydən sənin torpağını öpmüş olar. 
O (günəş) sənin ayağına ətək kimi düşər, 
Sənin əlin kimi köynəyinin qolunu Öpər.

№564
Kimdə sənin saçının sünbülü kimi düyünlər vardır?
Kimdə sənin məst gözün kimi yuxulu bir hal vardır? 
Ey nigar, hüsnündən elə bir mülk düzəltmisən ki, 
Zöhrəyədək kimdə sənə layiq büsat vardır,

* Zöhrə Günəş sistemində Yerə yaxın ən parlaq və isti ulduz 
olmaqla Yerin bacısı adlanır. Onun başqa adı Nahiddir. Buna 
latınca Venus (Venera) deyilir. Zöhrə Şərq ədəbiyyatında gözəllik, 
eşq, xoşluq və şənlik rəmzi kimi işlənir.



№565
Məni sənin eşqində ürəyini vermiş (aşiq) sanırlar, 
Sənin hicrində mənə divanə və məst deyirlər.
Mən sənə səcdə etmək istəyirəm, ey günəş, 
Yoxsa mənə niyə xurşidpərəst deyərlər?

* Günəş gözəl və ya məşuqun istiarəsidir. Xurşidpərəst, yəni 
günəşə pərəstiş edən

№566
Mənim üzümdə öz adma olan zər vardır,
Sənin təxtin olan gözümdə gövhər vardır.
Sərvi-rəvan üzərində Aydan ibarət tacın vardır,
Sənin hüsn mülkündə bol sərvətin vardır,

Mücir Beyləqani
№ 567
Tənasüx məzhəbində fərd olan o kimsələr
Sən gedirkən onlar sənə nəzər salırlar.
Oz etiqadlarına inanıb hələ and içirlər ki, 
Bu, Misirin Yusifidir, yenidən dünyaya gətirmişlər.

♦Tənasüx, hind və Pifaqor təliminə görə, ruhların bir bədəndən 
başqasına, bir cisimdən digərinə keçməsi deməkdir; bu etiqad 
İslamda qəbul edilmir. Şair bundan bir fənd kimi faydalanır: yəni 
həmin etiqada uyan şəxslər elə bilirlər ki, sən kimi gözəl Misir 
padşahı Yusifin ruhu olaraq başqasında təcəssüm edərək yenidən 
dünyaya gəlmisən.

№568
Yüz dəfə vücudu dərinlikdə kök atdırmışlar,
Bununla ondan sənin kimi surət dirçəltmişlər.
Sübhanallah! Səni başdan tutmuş ayağadək 
Sanki mənim arzumun qəlibinə tökmüşlər.



Sədr Zəngani
№569
Sənin üzünün nəqqaşı tənələrdən xilas olmuşdur, 
Öz sənətini bacardığı qədər nümayiş etdirmişdir. 
Başdan-ayağa qədər, necə lazımdırsa, elə olmuşdur, 
Sanki kimsə bunu eynilə istədiyi kimi belə çəkmişdir.

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza
№570

Sənin ləlində (dodağında) şəkər onun şirinlik rəngidir, 
Onun bu dünyada işi gövhər düzməkdir.
O sənə tay olmayan dünyanı əyri gözlə görər, 
Bu xasiyyət onun fitrətində olan çəpgözlükdəndir.

Şəms Sücasi
№571

Sənə heyran olub özünü itirən hər ürək üzüntü içində olur, 
Sənsiz aləmi seyr edən hər göz taqətsiz olur.
Sən daim mənim gözümdəsən və bu, təəccüblü deyil, 
Çünki pərilər, adətən, həmişə suda olur.

№572
Doğrudur, ürək dərdinin davasına çarə etmək olmur, 
Ancaq, ey nazlı şam (gözəl), səni tərk etmək mümkün deyil. 

Cana surət verən (Xaliq) səni öz nurundan yaradıb, 
Yoxsa ki sən kimisini gil və sudan yaratmaq olmaz.

* Şərq düşüncəsinə görə, insan palçıqdan (gil) və sudan yaranıb, 
ancaq onun gözəl biçimə salınması və ruh verilməsi Allahın 
qüdrət və hikməti ilə olmuşdur. Quranda Allah müsəvvir, yəni 
yaratdığına harmonik surət və biçim verən, ona öz nurundan pay 
verən nəqqaş kimi təqdim edilir.



Qazi (Kamal) Mərağeyi
Kq 573
Ey sənəm, cövr axtarmağa səy etmə, qalx, 
Hər nə söyləsən, qarşına gələr, qalx!
Sənin xəttin sənin üz gözəlliyinin şahididir, 
Sən hətta gözəllikdə Ayla bəhs edirsən, qalx.

Kamal (Hübeyş) Tiflisi
№574
Sənin üzündə (aynatək) öz üzünü görmək olar, 
Sümüyün içində hətta iliyi də görmək olar.
Qaranlıqda səni elə görmək mümkündürsə, 
Sənin lütfündən bədən içində canı da görmək olar.

(Camal) Hacı Şirvani 
№575
Ey (gözəl), sənin qəddinin qarşısında sərv bir kənara qoyulub, 
Sənin üzünün müqabilində gümüş və yasəmən

bir kənara qoyulub.
Bütövlükdə isə bu gün söhbət xilqətdən gedirsə, 
Onu kimsəyə misal çəkmədən söz meydanı

bir kənara qoyulub.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№576
Sənin zülfün sanki Ayın dövrəsində dövr edir, 
Minlərlə günahsızın qanını tökməyə dövr edir.
Boydan səndə bir əlif, ağızdan bir sıfır var, 
Ona görə sənin hüsnün birdən on dəfəyədək dövr edir.

* Əlif hərfi düz olduğu üçün boy ona bənzədilir, ağız isə girdə və 
kiçikliyinə görə sıfır işarəsinə bənzədilir.



S’əd Qənceyi 
№577
Sənin saçının dövrəsinə can yetişər, 
Sənin hüsnünə isə göydə Ay yetişər. 
Ey can və cahan, sənin şəkil və görkəmində 
Elə bir incəlik varmı ki, kimsə onun dərinliyinə yetişsin?

№578
Doğrudur, sən bir an mehr göstərməyə həvəsli deyilsən, 
Ancaq elə bir ürək göstər ki, səni arzu etməsin.
Ey dost, məgər sən yaxşıların tanrısısan? O üzdən 
Dünyada hüsn cəhətdən sənin bənzərin və mislin yoxdur.

Nəcib Omər (Qənceyi)
№579
Əgər Kəbə və onun hərəmini istəyirsənsə, yara bax, 
Orada Qara daş və Zəmzəm bir yerə cəmlənib.
Yarın xalı sanki Qara daş, üzü isə Kəbədir, 
Onun üzündəki xətt hərəm, çənəsindəki çuxur isə Zəmzəmdir!

Rəziyə Qənceyi 
№580
Bir göz qırpımı gözümdən yuxu gedincə 
Heç bir vəch ilə gözümdən bir yaş gəlməz. 
Ancaq sən mənim gözümdə yer tutduğundan 
Hey gözümdən damla-damla su damcılayır.

Məhsəti Qəncəvi
№581
Can ardınca ağladığımı güman etməyəsən deyə 
Mən bu cür gizli və aşkar ağlayıram.
Sən özünü sudan da lətafətli göstərdin, 
Sən gözümə gəldin, bu üzdən ağlayıram.



Camal Əşhəri
№582
Yann qəddi çəməndə olan sərvin boyuna bənzər, 
Onun üzü gül və yasəməni qısqanclığa sövq edər. 
Onun yolunda lütf üzündən suyun rəvan axdığını gördüm, 
O səbəbdən mənim gözümdə hələ də rəvan su vardır.

Camal Xəlil (Şirvani)
№583
Sən mənim ürəyimi əziyyət içində saxlayırsan, 
Saçın qıvrımını salıb hərarət içində qoyursan.
Qədd, xətt və üzünlə sərv, gül və müşk kimi 
Sən əcəb şəkil və görkəmə sahib olmusan.

İkinci qisim: Saç türrəsi üzrə işlənən təşbehlər 
Türrə — alın üzərinə səpələnən saç və ya kəkil, adətən, 
alını və üzün bir qismini örtər və sanki ona gölgə salar. 
Klassik şeirdə türrə gözəllik nişanəsi olmaqla sanki üzü yad 
nəzərdən qoruyur, ona görə bəzən “hacib”, yəni qarovulçu 
və ya qoruyucu adlanır.

Camal Xəlil (Şirvani)
№584
Sənin gündüzünün çevrəsində olan kütlə gecənin xırmanıdır, 

gecənin
Sənin aydın alnında o saç türrəsi elə bil ki
Gecənin ətəyindən çıxan nurlu bir səhərdir.

Sənin gündüzün sanki boynuna əl ilə sarmaşıb.

Şeyx Bürhan (Bürhanəddin) Qənceyi
№585
Nuş dolu can artıran dodağından möhürü götür, 
Qəmli aşiqlərin ürəyindən bu yükü götür.
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Ciyəri yananların halına və işinə nəzər sal, 
Ayın guşəsindən müşk kimi türrəni götür.

№586
Sənin eşqindən, ey mələk xislətli yar, qorxuram, 
O yaxşı və gözəl üzün qəmindən qorxuram.
Sənin saçından əmin-amandayam, ancaq sənin türrən 
Həmişə qarovulçu kimidir, ondan qorxuram.

Əziz (Əli) Şirvani
№587
Ey yar, sənin gözün əyyarlıq etməyə baş vurmuş, 
Sənin qaşın isə cəfakarlığa baş vurmuş.
Sənin üzündən saç kimi başına dolandım, 
Türrə kimi mənə tərəf üz göstərmirsən.

* Əyyar: mərd, çevik, qarətgər və hiyləgər mənalan bildirir. Burada 
“gözün mənim ürəyimi qarət etməyə başlamış” anlamına gəlir.

Şəms Əs əd Qənceyi
№588
Ey yar, sənin gözün mənim qanımı tökməyə adət edib, 
Sən qəmzəni qoyma ki, məni büküb parçalasın.
Ogər sənin xəttinə candan-ürəkdən baş qoymasam, 
Türrənə buyur ki, qoy məni dardan assın!

Camal Hacı (Şirvani)
№ 589
Ürək sənin üzünə aşiqdir, onu yaxşı saxla, 
Onu öz dodağınla öpüşə qərq et və incitmə.
Saç kimi onun işini ayağa dolaşdırma, 
Türrə kimi onu birdəfəlik kənara qoyma.



№590
Ogər ürək sənə itaət etmirsə, onu oyandır, 
Qəmzə oxun ilə onun boğazından qanını axıt. 
Can səndən aldığı xoş həzdən başını bulayır, 
Qalx, oyan, onun başını öz türrəndən as.

(Camal) Xəlil Şirvani
№591
O qədər olur ki, müşk lalənin üzünü örtür, 
Yəni xətt sənin yanağını örtüb tutur.
Sənin bu hindu (qara) türrən yenə məndən 
Nə üçün sənin işıqlı alnını örtüb gizlədir?

Üçüncü qisim: Saçın təşbehləri

Camal Əşhəri
№592
Sənin saçın hər bir əsən yeldən dağılır, 
Sənin zülfünün pərişanlığı əbədiyyətədək var olsun.
Sənin üzün lalə və gül ilə vəsf olunur, 
Bəs nədən ötrü sənin saçına pərişanlıq düşüb?

№593
Sənin saçın əzəmətli və iftixarlı olubdur, 
Ürəyi ovlamaqda onun əli çox uzanıbdır.
Sənin üzün öz gözəlliyi ilə onu tərbiyə edir, 
O isə bundan xəbərsiz açılaraq bel arxasına düşübdür.

№594
Sənin hər iki miskin saçının ucu hərəkət etdikcə 
Sanki bizim miskin ürəyimizin qarəti üçün tərpənir. 
Sənin saçın ürəyi hərəkətə gətirməkdə mahirdir, 
O saçın özünü gör ki, haradan hərəkətə gəlir?



№595
Sənin gözün rəhmət qapısıdır, onu aç, 
Naz və işvədən ona bəzək düzək ver.
Sənin qara saçın elədir ki, ondan müşk çıxır, 
O bir ömür sərmayəsidir, gəl onu uzat.

№596
Səndən açılan hər bir ağız (söz) məni əfsanə etdi, 
Bu mənə qəm deyil, çünki səndən ötrü məkanım yoxdur. 
Sən saçın ucunu nədən ayağa doğru çəkirsən?
Sənin zəncir çəkməyin axır məni divanə etdi.

* Klassik şeirdə aşiqlik və divanəlik bir-biriylə bağlıdır: saç 
zəncirə, aşiq divanəyə bənzədilir, dəlini isə zəncirlə bağlayarlar.

№ 597
Sənin əyri saçın sənin düz boyunla düz gəlir, 
Onu yuxarıda hesab etmə, başdan-ayağa yetişir. 
Sən bizim ürəyimizlə olduğundan bu peyvəndin, 
Bax gör ki

№ 598
Müşk sənin qara saçınla müqayisədə kəm gətirər, 
Onun fitnə quran məşşatəsi qıvrım üstə qıvrım vurar. 
Bir gecə öz şəxsiyyət və əxlaqına tapşır, ta birdəfəlik 
Onu bir-birinə vurum, çünki o, aləmi bir-birinə vurub.

* Məşşatə - gəlini bəzəyən usta

№ 599
Mənim ürəyimin axtardığı o büt (gözəl) saçı ilə cilvələndi, 
Xoş ənbər qoxulu saçım üzdəki qığılcıma toxundurdu. 
Mən ürək aynasında onun xəttinin surətini görərəm, 
Üzün aynasında isə onun saçının əksini göstərərəm.

, fasiləsi haradan haraya qədər gəlir?

№600
Saçları bir-birinə vursan, ürəyi sındırar, 
Əgər onları az tərpətsən, ürək də az sınar.



Saçları bir-birinə vurma ki, bir aləm ürək 
Sən saçları bir-birinə vursan, bir də sınar.

№601
Ey türk, sən qəmzənlə can və bədənə afətsən, 
Mənim canıma düşmən olsan da, sənə düşmən deyiləm. 
Sənin saçın mənim yorğun ürəyimi bir-birinə vurar, 
Mən belə ürək sındıran bir saç heç görməmişəm.

№602
Ey bəndəni nəvaziş edən Ay, sənin iki saçına yaxın 
Sənin gözün məhz sənin üzündən söz açdı. 
Ondan hədis söyləyirdi, həqiqətən, xoş idi;
Məstlik, gözəl hədis, bir də uzun əfsanə!

Şeyi Bürhan (Bürhanəddin Qənceyi) 
№603
Əgər dodağımn camından bircə damla nuş etsəm, 
Mən bütün dilbərlərin mehrini unudaram.
Ənbər qoxulu saçından bircə halqa göndər ki, 
Mən qulamlıq halqasını öz qulağıma keçirim.

* Keçmişdə qulun qulağına halqa keçirərdilər, şair özünü 
sevgilinin qulu hesab edir və onun saçının halqasını (qıvrımını) öz 
qulağına keçirmək istəyir.

№604
Ürəyim sənin saçının ucunda özünə məqam tapdığı üçün 
Sənin zülfünə xas bütün vəsflər onunla tamamlandı:
Pərişan, asılmış halda və bünövrəsi qaradır, 
Devrilmiş, bir-birinə dəymiş (dağınıq) və qərarsızdır.

№605
Mənim ürəyim hər an bir səmtə meyil edər, 
Ancaq bir dilrübanın eşqi barədə düşünər.



Onun fikri tamamilə dilbərin saçında olar, 
Ya Rəbb, onun nə sınıq və dalğm düşüncəsi vardır!

№606
Sənin üzünlə müqayisədə göydəki Ayın nə yeri var!
Sənin qəddinlə müqayisədə bağçadakı sərvin nə yeri var?!
Sənin saçınm ucunda müşk qoxuyan 0 yer varsa, 
Sənin ayağında can fəda etməyin nə yeri var?

№ 607
Sənin saçın qəm-qüssə üzündən məni Öldürməyə qalxacaq, 
Bir şəhərdə mən kimi bir gədanı öldürəcək.
Mən qalxaram və şəhərdə bir fəryad qopararam, 
O (saç) axı məni asıbsa, deməli, öldürəcək.

№608
Ey can, bizim aramız biganəliklə yoxdur, 
Eşit ki, mənim səninlə söz-söhbətim yoxdur.
Sənin xoş saçının silsiləsinin arzusu ilə
Bu divanə ürəyimin yenidən divanəliyi tutdu.

* Silsilə zəncir deməkdir; rübaidə ürək — saç (zəncir) — divanə 
əlaqəsi zərif söz-məna oyunu ilə ifadə olunur: ürək saça meyil 
edir, deməli, onun dəliliyi tutub və zəncir İstəyir.

№609
Sənin saçının yüz iş və əməli vardır, 
Öz lətafəti ilə canla aşnalığı vardır.
Göz guşəsində bu saç halqa şəklinə düşmüş, 
O işvəli türk isə vüzlərlə halqam ram edər.

№610
Ey nigar, sənin saçının hərəkəti çoxaldıqca 
Mən miskin bəndənin eşqə meyli də çoxalar.
Sənin saçmla müqayisədə Çin müşkünün nə qiyməti var, 
Sənin saçının ucunun bir tükü min Çindən üstündür.



Əyani Qənceyi 
№611
Sənin saçın xal və xətt üzrə yanlış dolaşır, 
Pərgar kimi sanki nöqtələr ətrafında dolaşır. 
Sənin xəttin zümrüddür, saçın isə sanki əfi ilan, 
Bəs əfi hansı cürətlə xəttin ətrafında dolaşır?
* Qədim etiqada görə, ilan zümrüddən çəkinər.

Rəfi Bəkrani (Rəfiəcklin əl-Bəkrani əl Əbhəri) 
№612
Sənin saçın əqrəb kimi şər ardınca düşüb, 
Bilirsənmi sənin belində hansı niyyətlə dolaşır?
Sənin ləlinin zümrüdü tutub saxladığını görüncə 
Sanki vəhşi olaraq dağa və çölə düşüb dolaşır.

Məhsəti Qəncəvi
№613
Sənin türk gözün məst kimi oyanıb qalxır, 
Mey və meypərəstdən isə həyəcan və sevinc oyanır.
Arada sənin saçın bir an rəqsə gələndə 
Bir anda aradan sanki yüz fitnə qalxır.

№614
Sənin saçının tükü əziyyət verməsə, nə olar, 
Axı o sənin kimi dildarın başından qalxır.
Mən bəndə əgər sənin qəmindən zəifləyib tükə çevrilsəm, 
Heç vaxt sənin başından bir dənə də tük qalxmaz!

* Yəni mən tük kimi olsam da, sən laqeyd olduğun üçün bir 
tükün ürpənməz.

№615
Sənin eşqin xatirinə hər tərəfə getmək gərəkdir, 
Göz yaşı kimi hər bir yana axmaq gərəkdir.
Şahlara bənzər sənin iki saçının xidmətində, 
Şərt belədir ki, bir tük kimi incəlmək gərəkdir.
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Rəzi (Qənceyi)
№616
Ey yar, sənin saçın müşkün rəng və qoxusunu aparıb, 
Çövkən olaraq müşkdən bəs deyincə top udub.
Sənin başından yerə uzanan hər bir tük sanki 
Kimsə üçün müşkdən bir tük qədər də fərq etməz.

* Saçının hər tükü müşkə bərabərdir.

Zəhir Şəfrəvə
№ 617
O nigann saçı yüz dəfə ahəng üzrə tarazlanar, 
Can və ürək ona görə sirlərə yaxın (məhrəm) olar. 
Ondan darağın ucuna gələn bircə tel 
Elə-belə deyil, ondan aləm-aləm fitnə qalxar.

№618
Onun saçını çəksəm, gecə mənə uzun gələr, 
Onu açsam, çəngələ bənzər şəklə düşər. 
Onu ətək dövrəsində sıxıb silkələsəm, 
Ondan ətək-ətək müşk qoxusu gələr.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№619
İşvə etməkdə sən mənim qarşımda gültək açıldın, 
Yüz gecə xəyal içində mənimlə çox oturub-durdun. 
Dedin ki, “mən saçın ucunu sənin əlinə verərəm”, 
Ancaq onu ayağına tökdün, bəs mənimlə necə danışmışdın?!

№620
Ürək sənin saç ucunda rahatlıq tapmağa adət etdi, 
Bu tükdən o biri tükə yetişməyə adət etdi.
Tüktək incəldim, bu adət yenə gəldi, 
İndi isə tük kimi yürüməyə adət etdi.



№621
Mənim biçarə ürəyim məndən ürküb qaçmağa adət etdi, 
Sənin saçının halqasında rahatlıq tapmağa adət etdi. 
Onun elə bir gücü yox idi ki, zənciri çəkə bilsin.
O eyni zamanda zəncir ardınca yüyürməyə adət etdi.

№622
O öz dodağı tərəfdən qorxusuz busə verərsə, 
Bu ehtiyac içində olan quşa dən vermiş olar. 
Mən məst halda onun saçını tutarkən deyirdi: 
“Söylə, zənciri hansı kimsə dəlinin əlinə verər?”

№623
Ola bilər ki, sənin saçının ucuna pərvanə dolaşsın, 
Öz əyri qıvrımında mənə bir məskən versin.
Mən ruzigarın gərdişindən ümidsiz deyiləm, 
O silsiləni də bir vaxt bu divanənin əlinə verər.

№624
Hər bir ağızda sənin eşqindən gəzən əfsanə mənəm, 
Özümün və özgənin qarşısında riisva olan mənəm. 
Sən zəncir kimi o saçı nə səbəbdən üzünə qoyursan? 
Gəl onu mənim boynuma sal, çünki divanə mənəm.

№625
Hər gecə sənin qəmindən min əfsanə düzəldərəm, 
Sənin qəminin əlindən bütxanəyə üz tutaram. 
Sənin saç ucunun zənciri mənim əlimdədir, 

Onu cilovlanmaz və divanə ürəyimin ayağına bağlayaram. 

* Son bir neçə rübaidə “saç-zəncir-divanə” motivi fərqli tərzdə 
ifadə olunub.

№626
Bizim ürəyimizin bəxti kor, gözü çəp oldu, 
O sənin iki hindu (qara) saçının toruna düşdü.



Bu ürək Xütən yoluna çıxmağa həvəs edirdi, 
Düşüncəsində xəta etdi, Çinə tərəf düşdü.

* Çin iki mənada işlənib: Çin ölkəsi və saçın qıvrımı

Müxtəsər Qənceyi
№627
Sənin qara saçın sanki qat-qat qalanmış müşkdür, 
O bir hindu, çevik, dilbər və mərdi yerindən oynadandır. 
Kimsə belə müşk görmədi, ahuda da beləsi yoxdur, 
Tək sənin saçındır ki, ahusuz müşk qoxusu saçar.

* Xalis müşk ahunun göbəyindən alınar, saçın ətri müşkdən 
üstün tutulur.

№628
Sənin üzün müşkdür, sənin saçının ucu İsə qandır, 
Ey canü cahan, bunun dəlili bilirsənmi nədir?
Üzün müşkdür, lakin hələ ahunun göbəyində yetişməyib, 
Qan isə saçdır, lakin indicə göbəkdən bayıra çıxıb.

№629
Sən saçının ucuna əyri qıvrım salınca 
Sanki Ay üzünə ənbərdən olan niqab salmısan. 
Mən səninlə uzun saçının söhbətini etdim, 
Sən isə hirsləndin, onu uzadıb yerə tökdün.

№630
Ey yar, sən öz müşkünü rəna üzlü gülə salma, 
Gəl bu canm boynuna uca bir kəmənd atma. 
Bir əl ver və bizimlə söhbətdə başını tərpət, 
Öz saçın kimi bu işi ayaq altına salma.

Şəms Sücasi
№631
Ay yarın üzündən özünə maya toplayıb, 
Göydə günəş onun mehrinə adət edib.



Ehtiyat et, əgər onun saçına müşk deməsən, 
Deməli, o müşkün ürəyi qaralar, ciyəri yanar.

Əsir (Umani)
№ 632
Sənin saçın elədir ki, müşk onun ən kiçik nökəridir, 
Can bütün dəyəri ilə yenə onun qapısının torpağıdır. 
Bu qədər uzun, silsilə şəklində və qıvrımı ilə 
Ucu-bucağı olmasa da, bizim başımızın tacıdır.

№633
Sənin saçın elədir ki, dünya mayasının təravəti odur, 
Mövcud olan hər bir gözəllik onun naxışındandır.
Hər bir uca mərtəbənin dayağı yenə odur, 
O günəş kimi üz də onun kölgəsi altındadır.

(Əziz) Kəhhal
№634
Bir dəfə dedim: “Ey mehrə (günəş) pərəstiş edən Ay, 
O qüllab kimi saçını mənim boynuma düyün vur”. 
Dedi: “Axı səni məndən açıb aralayan nədir?
Bu səbəbdən öz kəməndini sənə bağlamaq gərəkdir”.

Şəms (Əs əd) Qənceyi
№635
O işvə-qəmzə sevən gözəlin saçının halqasına 
Dünən axşam çox məst olduğuma görə əl vurdum. 
Sənin saçının hər qıvrımında çox-çox gördüm, 
On, on beş, iyirmi, otuz, qırx və çox-çox əl uzanıb.

Həmid Qənceyi
№636
Gəl saçdan çəkin, onun məkrindən uzaq ol, 
Ayıl! Gərək onun qəddarlığına qürrələnməyəsən.
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Bir gün onun fitnəsi tamam üzə çıxan zaman 
Onun bütün qara işləri də öz-özünə məlum olar.

№ 637
Ey gözəl oğul, sənin o ənbər qoxulu saçın 
Qıvnm-qıvnm olur və işlər də belə başa çatır. 
Bəlkə də, sən onu öz barmağına dolayasan, 
Üzündəki çənə çuxurundan sənin xəttinə baş qoyub.

№638
Sənin saçın dünyada insanlardan boyun qaçınr, 
Sən bilirsən ki, nədən ötrü belə dolaşıb gəzir. 
Acizlik üzündən sənin ayağına düşməsi lazım gəlir, 
Həmin qeyrət hissinə görə sanki öz-özünə dolaşır.

№639
Sənin saçın məndən sənin kimi boyun qaçınr, 
Sənin əməlin kimi uzanıb ayağa dolaşır.
öz əlinlə əgər onun ucunu döndərsən, ola bilsin ki, 
Mənim əlim kimi min dəfə oyan-buyana dolaşar.

№640
Sənin saçının ucu min ürəyi lay-lay etmiş, 
Ox ucunu yonan burğu kimi əyri-üyrü olmuş.
Hər nəyi sındırsan, onun dəyəri az olar, 
Ancaq sənin saçının sındırdığı şeyin qiyməti artar.

№641
Dedim: “Nə qədər mənim ürəyimi çəkib İncidirsən?
Nə qədər saçının ucunu məndən yenə uzaq saxlayırsan?” 
Bunu deyib tez onun saçının ucunu çəkdim.
Dedi: “Get, saçımı nə qədər beləcə çəkərsən?”

Fəxr Mərağeyi
№642
O yeni açılmış nərgiz nəyə görə məst düşdü?
O təzə sünbül nəyə görə gülün pərəstişinə üz tutdu?



Qoşun qaranlıq düşməmiş müşk kimi yox oldu, 
Sənin saçının qoşunu nəyə görə məğlub oldu?

(Şərəfəddin) Şəfrəvə
№643
Əgər onun pərişan saçı bizdən uzaq olarsa, 
Onun bəyənilən xoş üzü də peyda olar. 
Ey səba küləyi, yumşaq tərzdə bir zümzümə eylə, 
Ta ki onun qaynayıb coşan saçı rəqsə gəlsin.

№644
Hər yandan dünyaya sənin saçının qəmini yeyən gələr, 
Onun ürəyi sənin saçının çənbərindən daha dar olar. 
Öz təbiəti ilə sənin saçının ucuna yol açan ürək 
Bilirsənmi nə edər? Sənin saçının ucunda qalar.

Müdr Beyləqani
№645
Elə ki ürəyim yarımın saçında olan əyrini gördü, 
Onun halqasına girdi və buraya möhkəm qədəm qoydu. 
Biçarə bilmədi onu burada nələr gözləyir,
O saçın hər halqasında qəm üçün bir qapı var idi.

№ 646
Sənin o kafir qəmzən kin yolunu tutunca

Səndə olan kafir sifət din yoluna düşdü.
Sənin iki saçının hindusu türk (savaş) yoluna çıxdı, 
Xütən əhli kimi gəlib ancaq Çinə doğru üz tutdu.

* Rübaidə incə söz-məna oyunu verilib: qəmzə can alandır, yəni 
nəfsi paklaşdırır, ona görə din yoluna gəlmiş hesab edilir; saç 
qara hinduya bənzəsə də, ağ rəngli türk (savaş) yoluna çıxmış 
hesab edilir, ürəyi qarət edir; Çin iki mənada işlənir: ölkə adı və 
saçın qıvrımı.
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№647
Sənin saçının sanki Ay kimi arxa və dayağı vardır, 
İnsafla desək, xoş mənsəbi və cah-çalalı vardır. 
Ürək onun yanında: “Ələ ala bilmədim”, — dedi, 
Çünki onun sənin üzün kimi arxası və pənahı vardır.

№648
Sənin saçının mühakiməsi, həqiqətən, haqlı olur, 
O səbəbdən onun çənbərinin halqası kəsilmiş olur. 
O, istədiyi kimi başların başlarım bada verir, 
Öz ürəyinin sirri onun başına qəza (bəla) gətirir.

№649
Can o qara geyimli saçın arxasınca qaçdı, 
Mən kimi huşsuzdan isə aram və qərar getdi. 
Sənin saçın hindu sayağı mənim ürəyimi ovladı, 
Sanki qəddini büküb getdi və qulaq arxasınca qaçdı. 

* Hindu burada qaraçı mənasında işlənir.

№650
Sənin sevdan mənim ziyanıma iş görür, 
Sənin adın mənim dilimdə yer tutur. 
Ehtiyat et, öz saçının ucunu necə varsa, saxla, 
Sanki o saç ucu mənim canıma bağlıdır.

№651
Sən sanki ürəksiz aşiqlər üçün fitnəsən, bil, 
Sən Babil sehrbazlarının hakimisən, bil.
Saçma söylə ki, üzünə toxunan anda 
İqbalı xoş, bəxti yaxşı olan bir hindusan sən.

* Qədim Babil ölkəsi sehrbazları ilə fərqlənmişdir.

№652
Bizdən kimsəyə heç bir zor yetməmişdir, 
Bir qarışqanın ürəyi də bizdən pərişan olmamışdır.



Birdən bizə belə bir rüsvalıq üz verdi, 
Sənin saçının ucu coşaraq bizi də şura gətirdi.

№ 653
Sənin saçın yalnız ürəyi cəfaya çəkər, 
O, başını sənin ayağına işvəylə sallayar. 
Sən onu saçın ucu üstündə saxlasan da, 
GÖr sənin üzündə neçə-neçə izlər salar.

(Hüsaməddin) Salar qm 
№ 654
Sənin dərdinlə dərman üzü görmək mümkün deyil. 
Sənin vəslini də asan görmək mümkün olar.
Mən dünən gecə yuxuda sənin saçını görmüşəm, 
Söylə görüm, pərişan (qarışıq) yuxu görmək necə olar?

Qəncə valisinin oğlu 
№ 655
Ey şəhəri bəzəyən gözəl, sənin saçının ucundakı hindu 
Türk kimi Xütən mülkünü yağmalamaq niyyətindədir, 
O sənin ayaqlarına düşür və ürək ovlayır, 
Bilir ki, axır bir gün hindu ayaqlara düşər.

*Türk sərkərdə və igid, hindu isə qara qulam deməkdir.

Qazi Rüknəddin Xqyi 
№ 656
Fərz edək ki, sənin üzün nəsrinin rövnəqim dağıtdı, 
Yaxud sənin xəttin ürək və din bazarını pozdu.
Sənin saçın küləyin bağrım niyə yarır?
Axır ki, Çində min qəlbi sındıra bilmədi.

№657
Mənə görə, sənin görüşün gözə görmək qabiliyyəti verir, 
Mənə görə, sənin ləlin (dodağın) min dərya və mədənə bərabərdir.
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Sənin qara saçın bütün eybi və hünəri ilə, 
Mənə görə, yüzlərlə ağzı bağlı xoş qoxulu göbəyə bərabərdir. 

♦Təbii müşklə dolu ahunun göbəyi nəzərdə tutulur.

№658
Sənin saçın sanki müşk tozundan nazik hörük hörür, 
Mən ona eyib tutmuram, xoş bir örtük düzəldir.
O qıvrım-qıvrım saçdan düyünləri gəl yenə aç 
Ki, onun qüssəsindən ud düyün bağlayır.

Məhəmməd (Təbib) Ərdəbili
№ 659
Sən o oyanmış ürəyi sanki asmışdın, 
O, iki min fitnə ilə bir-birinə qarışıb. 
Təcrübəli olsa da, özü asılı qalmışdı, 
Axı asılmış birisinin başını nədən kəsdin?

Şəms Sücasi
№660
Əgər sənin kimi kimsənin istəyində olsam, 
Bil ki, qəmsiz bir nəfəs belə çəkmərəm. 
Başımda sənin saçının ucunun sevdası var, 
O üzdən sənin saçın kimi mən çox pərişan olasıyam.

№661
Sənin eyibsiz gözün sənin saçınla söhbət etdi;
Dedi sənin qoxunun təsirindən müşkün beyni quruyub. 
Oyun meydanı isə sanki gül və Ay ilə bəzənsə də, 
Bəli, müşkdən sənin kimi çövkən topu olmaz,

№662
Sənin xislətində mənimlə xoş rəftar yoxdur, 
Sənin xoş gözün kaman çəkərək tərpənir. 
Sənin zülfünlə öz ürək halımı necə söyləyim? 
O ki özü pərişanlıqdan belə hərəkət edir.



Tiflisi Şirvani
№ 663
Smmış ürək sənin saçına bənd olub qalıb, 
İki min yorğun xəstənin qanı onda bənd olub.
Sən onlan bəndlə möhkəm saxlayırsan, 
Neçə-neçə xəstə ürək yenə onun bəndinə bağlanır.

Rəşid Şirvani
№664
Ey yar, sənin ləl dodağın ürək gövhərini sındırmış, 
Can sənin zülmündən sanki yarımcan olmuş.
Əgər ayağım sənin iki saçma bağlı olmasaydı, 
Sənin qəminin əlindən qoşa atlı kimi qaçardım.

№ 665
Sənin xoş (gözəl) gözün o saçla söhbət edərsə, 
Bu ona rəvadır, saç bu cür söhbəti xoşlar.
Çünki o saç söhbət ilə ürəyimi ovlayar, 
Bax gör o saç necə gözəl söhbət edir.

№666
Ham elə bir baş ki, sənin türrəndən qaça bilsin, yoxdur! 
Hanı o ürək ki, sənin saçından qəm tapmasın, yoxdur! 
Sənin türrən başımı kəsərkən, ola bilsin ki, 
Mənim ürəyim sənin saçından asılsın, bu da yoxdur!

№667
Sənin saçın mənim ürəyimdən güc və taqəti aparmış, 
Sənin mehrin kimi gözdən yaşımı rəvan etmiş.
Deyirlər: “İlan, adətən, xəzinə üstündə olur”, 
Sənin saçın ilandır, üzün isə rəvan xəzinədir.

№668
Sənin peşən yalan və batil vədə verməkdir, 
Şəkər dolu camdan ölüm şərbəti verməkdir. 
Sənin smıq (əyri) saçına ona görə ürək verdim ki, 
Sınıq bir kimsəyə ürək vermək lütf nişanəsidir.



Tac Xəllati
№669
Sənin saçının qara ipi günü-gündən uzanır, 
O, atəş kimi üzündə gör necə qərar tapır. 
Asılmış halda sənin dodaq camından nuş edir, 
Ey nigar, bil ki, dəlilik cürbəcür olur.

Zəhir Şəfrəvo
№670
Mənim gözüm o pəri kimi gözələ düşəndə 
Sanki gözümə və ürəyimə su və atəş düşür. 
Saçı kimi sallansam, onun ayağına düşərəm, 
Bu cür ayağa düşmək mənim xoşuma gəlir.

Imad Şirvani 
№671
Sənin saçın dünyanın ucalığından danışır, 
Bəzən bu səbəbdən sərvi-rəvandan danışır.
Əgər onun dayaq yeri günəş kimi olarsa, 
Ola bilsin ki, göylərdən söhbət açsın.

№672
Öz bütümə (sevgilimə) dedim ki: “Dünən sənin hindu saçın 

onu geri ver, ya da sat!”
Dedi ki: “İşgəncə verdim, başqa yeri yoxdur”.
Dedim ki: “Onu as!” Dedi: “Qulaq dibindən!”

* İkimənalı ifadə: a) saç qulağın dibindən sallanar; b) qulağının 
dibini görərsən. Burada hindu qaraçı mənasında işlənir.

№673
Sənin saçın qulağından çiynimə düşüb, 
Ahəstə, yavaş-yavaş, sakitcə gəlib.
Ayıl! Saçdan olan halqam qulağında saxla, 
O ürək oğurlayan hindu qulaq dibinə gəlib.

Ürəyimi oğurladı, ya



Əyani Qənceyi
№674
Sənin hindunun boynu və başı burulsa yaxşıdır, 
Onun müşkü halqadan süzülüb axsa yaxşıdır.
Başının altında sən gəl onu zindana salma, 
Odur məni öldürən, ona görə asılsa yaxşıdır.

* Zərif ifadə tərzi: hindu qara saça işarədir, hindu həm də qara rəngli 
quldur; saçın sallanması onun qul kimi asılması halında təsəvvür edilir.

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№675
Zəmanədən ürəyinə bir tikan yetişmədən 
Bu dövranda bir kimsə gülüzlü yara yetişməz.
Daraq kimi başında yüz şaxəyə bölünməsə, 
Onun əli bir nigarın saçının ucuna yetişməz.

№676
Sənin saçın elədir ki, səba yeli ondan ənbər çıxarır, 
Onun dərdi ilə ürək həmişə yanıb qovrulur.
Mənim qələmim sənin qəmini şərh etmək üçün 
Elə bir müşk tökür ki, ondan qan qoxusu gəlir.

№677
Gör sənin saçının arxasında necə bir gözəl üz var, 
Onun hər tükünün altında yüz can əsir olub.
Bu əsir sənin üzündən xoş bir günə düşüb,
Ya Rəbb! Gör necə xoş günə malik hindu var.

* Yarın saçına əsir olmaq xoşbəxtlikdir, hindu məcazi anlamda 
əsir olan qulam mənası bildirir.

№678
Dedim ki, ey işvəpərəst, mənim ürəyim sənin eşqindən 
Dəli olub və mənim əlimdən qaçıb gedəcək.
Saçı əlinə alaraq söylədi ki, sən qorxma, 
Yəni ki onu bu silsilə (zəncir) ilə bağlayacağam.
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edilir, dəlini, adətən, zəncirlə bağl

№679
Dedim ki, sənin üzün yenə özünə bəzək vurub, 
O xətti nə edirsən? Saçının altında özünə yer tapıb.
Dedi onu rahat burax, bir sevdaya düşüb ki, 
Mən gərək saçın silsiləsini onun ayaqlan altına qoyum.

* Son iki rübaidə saçın qıvrımı silsilə, yəni zəncirlə müqayisə 
ayırlar.

№680
Ürəyin bəndi saç kimi gərək düyündən açılsın, 
Urək canın özəyinə bağlıdır, gərək bu ipdən açılsın. 
Ağılsız bir ürək var, yoxsa hansı ağıl ilə 
Gecə zülmətində bu düyünü açmaq olar?!

* Gecə zülməti saçın qaralığına işarədir.

Yəhya Təbrizi
№681
Sənin gözündə sitəmdən başqa bir xatirə yoxdur, 
Heç bir kəs onu fitnədən uzaq görməyib.
Sənin saçın yel əsəndə bir-birindən aralanıb gedir, 
Ürəyi aparmaq üçün nədən onu bir qədər yelləndirirsən?

♦Yelləndirmək, yəni təhrik etmək

№682
Ürək istər aşkar, istər gizli hər nə deyərsə, 
O uzun və ənbər qoxulu saçdan söz açar. 
Bu pərişan, o biri isə daim dağınıqdır, 
Dalğın olan kimsə, adətən, pərişan sözlər danışar.

Nəcib (Omər) Qənceyi 
№ 683
Sənin saçın sanki gözünün üstünə gəlir, 
Sənin gözündə hər şey başa çatır.



O bir hindudur, onu gözündən uzaq saxla, 
Axı o, türkün üstünə hücum edir.

* Saç qara hindli qulam, üz isə türk, yəni gözəl ilə müqayisə 
edilir.

Kq 684
Sənin saçın mənim ürəyimi məşəqqətə döndərir, 
Həmişə əhd və vəfadan üz döndərir.
Əgər o qara iş sənin əməlindən deyilsə, 
Nə üçün hər an sənin ayağına düşüb dolaşır?

№685
Sənin saçımn cövrünə məruz qalan o daraq
Hiylə ilə gəlib sənin saçına yaxın olar.
Qorxuram ki, sənin saçının ucunu düz tutsun, 
Ondan sonra da başım sənin saçının ucuna qoysun.

№ 686
Sənin saçın mənim kimi pərişanlıq içindədir, 
Onun hər tükündə bir ürək zindana düşmüşdür.
Bu ilanın nə zəhəri, nə də dişi vardır, lakin 
Gör o yara vurmadan camaatı necə öldürür?

№687
Sənin dodağının camından gələn bircə qoxu ilə məstəm, 
Heç bir yolla mənim əlim sənə heç də yetişmir.
Sənin saçından mənim əlimə bircə tük düşdü, 

Sənin ayrılığının əlindən tük kimi bitib qalmışam.

№688
Sənin saçında min qıvrım üstə min qıvrım var, 
Müşkdə belə düzən olsa, özümü kafir hesab edərəm.
Deyirlər ki, müşk Çində çox bol olar, 
Sənin iki saçının müşkü bütün Çini əhatə edər.



№689
Sənin xəttin zülfünlə Çinə gözəllik verər, 
Aym ətrafında sanki müşklə dolu çin var. 
Sənin saçın mən biçarənin xəstə ürəyi kimi 
Avarə olub, onun hər qıvrımında min ürək var.

* “Ayın ətrafında müşk dolu çin var”, yəni üzün ətrafında müşk 
qoxuyan qıvrım saç var; çin saçın qıvrımına işarədir,

№690
Dedim; “Məgər ürəyimin halından bir şey bilirsən?”
Dedi ki: “Get, mat qalma, sən nadansan!”
Dedim ki: “Mən saçının ucunu tutub çəkərəm”.
Dedi ki: “Sən bunu bilincə hələ çox danışarsan”.

№691
Doğrudur, sənin saçın məni çox məşəqqətə saldı, 
Yüz dəfə hiylə ilə mənim ayağımı bağladı.
Gecə-gündüz sənin saçının ucunun sevdasını çəkirəm, 
Bu qara taleyə bax ki, məni əcəb yaxalayıb.

№692
Sən saçımn rəng və qoxusu ilə naz edirsən, 
O isə işvə və naz ilə sənin üzündə xalınla oynayır. 
Sən, yəqin ki, kəndirbaz hindu çox görmüsən, 
Gördünmü necə oyunla hindunu ipə bağlayıb.

* Burada xal qara rəngli hinduya, saç isə kəndirbaza bənzədilir.

№693
Sənin saçın xalis müşkün abrını aparar, 
Min xoş qoxulu müşkün rövnəqini yox edər.
Külək xəta edərək oraya güzar edərsə, Xütən müşkü 
Sənin iki saçını Çindən yağmalayıb aparar.

* Ən xalis müşk Çinin Xütən bölgəsində olan ahudan alınar.



№694
Əgər saf müşk Çində ahu göbəyindən almarsa, 
Aləmi öz nəsim havası ilə xoş qoxuya bürüyər. 
Sənin iki saçında olan qıvrım yüzdən çoxdur, 
Bu isə ahudan alman adi bir müşk deyildir.

№695
Bir cüt saça giriftar olan hər bir ürək, 
Şübhə yoxdur ki, axır bəla toruna düşər.
Türk ürəyim sənin dodağındakı xalın qulamı olduğundan 
Sənin iki saçının qıvrımında bir xətaya düşər.

№696
Sənin saçın üzündən ayrı düşərsə, 
Bax gör ki, haradan haraya düşər. 
Əgər o da mənim kimi sənin aşiqin deyilsə, 
Bəs nədən hər an sənin ayağına düşər?

№ 697
Sənin saçın gizli xoş bir qoxunu aşkar etdiyindən 
Daha Xütən müşkü sənin saçınla yan-yana durmaz.
Onun adı barədə hər nə uzun-uzadı söz açılsa da, 
Təkcə sənin saçın sənin qəddin ilə düz gələr.

№698
Doğrudur, Ay öz üzü ilə sənin gözəl üzün kimi deyil, 
Yaxud sərv öz qəddi ilə sənin uca boyun kimi deyil.
Ağır zəhmətə salmaq, heyran və valeh etmək cəhətdən 
Saçdan başqa kimsə səninlə ayaqlaşa və baş-başa ola bilməz.

№699
Ey yar, sənin saçının havası başa vurubdur, 
Hər bir başda yenə sənin saçının izi vardır. 
Müşk səninlə xoş qoxu barədə bəhs etsə də, 
Ancaq sənin ənbər qoxulu saçın yenə öndə gəlir.



№700
Sənin saçının bənd və çənbərini gördüm, 
Onun pərişanlığını, şər və şurunu gördüm. 
O qədər sənin üzünlə dava və bəhs etdi ki, 
Onun başmı sənin ayağına düşmüş gördüm.

№701
Sənin dodağının şəhdi şəkərin qiymətini sındırar, 
Sənin xəttin isə müşk və ənbəri rövnəqdən salar. 
Əgər külək sənin iki saçını bir-birinə vurarsa, 
Bütün aləmi büsbütün müşk və ənbər qoxusu bürüyər.

№702
Sənin qəminin ayağında ölməyimi rəva bilmə, 
Qoyma ki, mən Öz ürək qanıma bulaşım.
Gəl öz saçının ip ucunu əlimə ver, 
Ta ki sənin həvəsinlə həmin ipin ucuna çevrilim.

№703
Sənin saçın min ürəyi sanki zəncirə bağladı, 
Dünyada heç bir ürək onun bəndindən azad olmadı. 
Onu əziz tutaraq neçəsi başına saldı, 
Həyadan elə o cür neçəsi ayaqdan düşüb qaldı.

№704
Sənin qara işlər törədən saçına uyan könül 
Şeyda olaraq sənin dodağına tərəf gəldi. 
Dodağının fərəhləndirici qoxusuna mey il etdi, 
O üzdən sənin gözəl üzünə sevdalı oldu.

№ 705
Sənin saçının qoxusundan müşk xəcalət çəkər, 
Ey mehri pozan yar, şur və həyəcan həddən çoxdur. 
O müşk iki-üç gün sənin xəttinlə bəhs etdi, 
Bu səbəbdən o, beləcə üzü qara oldu.



№706
Sənin ayrılığından bu cür baş itirmişəm, 
Sənin üzünün sevdası məni alt-üst edib.
And olsun sənin şux gözlərinə ki, mən 
Sənin üzünə görə saçından daha pərişanam.

Şəms Əs əd Qənceyi 
№707
Biz sənin üzünə lalə və nəsrin deyirik, 
Sənin bir acı rəftarına min dəfə şirin deyirik. 
Sənin saçların arasında əyan olan bir şey var, 
Ona biz hal dili ilə “ürək” sözü söyləyirik.

№708
Sənin öz aşiqinə bircə an meylin düşərsə, 
Yüz min ürəkdə bundan çox qan düşər.
O an ki səndə qan tökməyə rəğbət olar, 
Dəvət olmadan sənin saçının ucu qabağa düşər.

№709
Sənin saçının şər və şurundan ürəyim qan oldu, 
Mənim ürəyim kimi çox-çox ürəklər alt-üst oldu.
Heyran və valeh olub əgər özünə gələ bilmirsə, 
İş belədir ki, onun (saçın) ucu ayaqlara düşür.

№710
Doğrudur, xoş qoxu cəhətdən dünyada müşk yeganə olar, 
Sənin saçının ənbər qoxusu müqabilində isə müşk gözəl olmaz.

olmasım istəyirsənsə,
Ey nigar, sənin saçının ənbəri hara, müşk hara?!

№711
Sənin o saçının ucbatından müşk qəmgin oldu, 
Bilirsənmi nə səbəbdən müşk təmkinlik göstərir?
O sənin saçının qoxusundan pay almaq istəyir, 
Bu miskin müşk, əslində, qara bir sevda sorağına düşüb.

* Qara sevda sorağına düşmək, yəni xam xəyala düşmək

Əgər bu sözdə düzgünlük
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№712
Sənin şux qəmzən mən xəstənin ciyərin paralar, 
Sənin sünbülün ürəyimin ayağım bağlayar.
Sənin saçının mənə xoş gəldiyi andan bəri 
Mən özüm həmişə bəndə düşüb xoşlanıram.

* Sünbül saçın istiarəsidir.

№713
Doğrudur, xalqın canı sənin üçün yel kimidir, 
Bu cövr etmək üsulu sənin təbiətindədir.
Hüsn və camal məmləkətindən bir şey göstər, 
Görək saçdan başqa, səndə daha nə vardır?!

№714
Ey can, sənin dodağının şirinliyi qədər şəkər yoxdur, 
Ay bu qədər gözəlliklə sənin üzün kimi nurlu deyil. 
Sənin saçının ucunda yüz qıvrım var, ancaq 
Sənin saçın kimi Çində bir müşk yoxdur.

* Ey can, yəni ey can qədər dəyərli sevgili, gözəl, canan

№715
O ürək istəyən büt (gözəl) barədə məndən söz eşit, 
Görən, nə səbəbdən üzünü məndən gizlətdi?
Dünən gecə iki saçının ucundan bir tük qopardım, 
Axır bircə tükə xatir o məndən incidi.

№716
Sənin gözün kimi sehr və cadu azdır, 
Sənin gözəl üzün kimi dünyada üz azdır. 
Mənim ürəyim dərddən tük kimi oldu, ancaq 
Sənin saçın zülmkarlığı bircə tük qədər azaltmadı.

№717
Sənin saçın gözəl üzündə bir ədəbsizlik etmişsə də, 
Sənin saçın mənim gözümü özünə xaniman edib.



Bir-iki günaha görə onu (saçı) bəndə salmayın, çünki 
Həmin günahı son dərəcə pərişan olmaqdan törətdi.

№718
Xütən müşkü sənin saçının nökəri olar, 
Ənbər sənin saçının ənbərinin ayaq tozu olar. 
Gözəllikdə kimsə sənə tay ola bilərmi?
Sənə tay olsa belə, sənin saçının ucu qədər ola bilər.

№719
Mən ürəyi yanmış sənin saçının qəmini yeyirəm, 
Canü könüldən hər zaman sənin saçının nökəriyəm.
Bu sayaq ki sənin saçının bəndində ilişib qalmışam, 
Ey dost, özümə heç vaxt bu qədər bağlanmamışdım.

№720
Bax gör ki, tər sünbül sənin saçının arzusundadır, 
Bax gör ki, ənbərin rəğbəti tamamilə sənin saçına yönəlib. 
Xütən ahusundan müşk gəlməz, ey Xətay türkü, 
Sənin saçının qoxusu olmasa, göbəkdən müşk çıxmaz.

№721
Təbiətən elə bir ürək hanı ki, sənin saçma nökər olmasın, 
Hanı elə bir can ki, mehr ilə sənin saçının qəmini çəkməsin. 
Sənin saçının ucuna sevdalı olsam da, Ömür boyu 
Fəryad edirəm ki, bir anım sənin saçının ucu qədər olmur.

№722
Sənin zülfündən mənə yüz bəla yaxın gəlir, 
O çox cövr etsə də, ayağım ona bağlıdır.
Mənim qanıma daha çox əl uzatsa da, 
Mənim əlim sanki qısa olub ona yetməz.

№723
Allaha xatir, gülü gülabla tər etmə, 
Allaha xatir, Aya gəlin bəzəyi vurma.
Ey aqil, saçın ucundakı zənciri dolaşdırma, 
Allaha xatir, mənim dəliliyimi bundan betər etmə.

180



№724
Ürəyi oxşayan camal mənə xoş gəlir, 
Ayı da onun camalı xatirinə arzu edərəm. 
Müşkə min dəfə minnət qoyuram, çünki onu 
Arada bir yol o iki saça bənzədirəm.

Səb Şirvani
№725
Sənin qara saçm məşhurlaşıb barmaqla göstərildi, 
Axı, görəsən, nədən belə heyranlıqla özünə güvəndi?
Bir dəfə heç sormazsan o ruha qanad verəndən 
Nə səbəbdən beləcə ayaq üstündə düşüb qalıb?

№726
Ürək sənin ayrılığından çox-çox əlini başına vurdu, 
Ürək sənə xatir çox dostların qapısını döydü.
Səndən bu qədər möhnət və bəla çəksə də, 
Ürək sənə xatir sənin saçının ucutək titrəyir.

№727
Sənin saçın qaliyədən çox-çox qıvrım düzəltdi, 
Sənin qəddinə münasib sərvlər boya-başa yetdi.
Tağ üzərinə kaman kimi qaş qoydu, 
Bundan sonra arxadan pusqular qurdu.

* Qaliyə: təbii yolla hazırlanan müşk və ənbər qarışıqlı ətirli saç rəngi

№728
Sənin eşqin məni öldürər, bunu yəqin bilirəm, 
Hər nəfəs ki ahram, onu sonuncu hesab edirəm.
Bir gün səni gördüm, saçının ucu pərişan idi, 
Divanə olmağın səbəbini bundan bilirəm.

№729
Sənin sevdanın üzündən ağıl rüsva oldu, 
Sənin qəminin əlindən ağıl bir yerdə qərar tutmadı.



Dedin: “Mənim saçımın ucunu tut və qorxma!” 
Zənciri divanəyə tapşırarsan? Vay, ey ağıl!

Əziz (Əli) Şirvani
№730
O tünd xasiyyətli məst nərgizi gördüm, 
O müşk qoxuyan qara saçı gördüm.
Boyundan asılmasına baxmayaraq, hey bəhs edirəm, 
Mübahisə edəni asılmış halda gördüm.

№731
Sənə demirəm ki, nə hal baş veribdir,
Sənin xasiyyətinə görə mənim gözümdən qan açılıb. 
Mənim gözümə görə saçım oyan-buyana çevirsən, 
Demək, sənin bütün sözlərin mənə təsir edibdir.

№732
Dünən gecə sənin kuyində dərd və yanğı tapdım, 
Canü könüldən hey ürək yandıran ah çəkdim.
Sən xoş (gözəl) saçım boynunun dalma çəkəndə 
Sanki sənin xəttin kimi gecəni gündüzə çevirirəm.

* Saç rənginə görə gecəyə, üz isə gündüzə bənzəyir; saç boyunun 
dalına atılanda üz açılır və sanki gecə gündüzə çevrilir.

№755

Saçı barmağın ucu ilə yenə qıvrıma salma, 
Mehr düyünündən çıxıb onu kinə doğru döndərmə.
Ürək halqasında axtarış et, onu bir can üçün sat, 
Çətinlik çəkmə və yenə müşkü Çinə aparma.

* Müşkü Çinə aparmaq misaldır: Çin müşkün vətənidir və oraya 
müşk aparmaq mənasızdır; yəni saç Özü müşk qoxuyur və ona 
müşk vurmaq yersizdir.
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№734
Sən saçında xoş ətirlə müşkü qarışmış gör, 
Kinli fikirlə hər şeyi türrə kimi dolaşmış gör. 
Saç asılmış halda ikən hələ də ürək ovlayır, 
O asılmış hindunun necə ürək oğurlamasını gör, 

* Burada hindu qaraçı mənasında işlənir.

№735
Sənin qara saçın qoluzorlu zənciyə bənzəyir, 
Sənin baş və boynunun dövrəsində qıvrım yaradır. 
Sənin xoş üzündən başqa, baş vuran kimsə hanı? 
İndiyədək, yəqin, belə boyun vuran görməmisən?

№736
Xalqa görə yarımın başından bir tük azalsa, 
O tük kimi mənim möhnətim uzun olar.
Tük qədər kölgəsini əgər başımın üstündən götürərsə, 
Mənim işim başdakı tük kimi üzülüb gedər.

№737
Ürək sənin saçının malik olduğu xasiyyətə uyğun oynadı, 
Sanki onunla oynamaqla öz canı ilə oynamış oldu.
İp üzərində oyun oynamışlar və indi də oynayarlar, lakin 
Kimsə mənim ürəyim kimi tüklə belə oyun oynamadı.

№738
Sənin gözün qəmzə ilə insanı yerindən oynadar.
O bir türkdür, onun ox atmağı xoş olar.
Heyif ki, onun var olmağı sənin saçının ucundandır, 
Sanki hindu gümüşü topla bir oyun oynayar.

* Yarın qəmzəsi ox atan igidə (türkə) bənzədilir; qəmzə 
həm də gözlə (gümüşü topla) oynayan qara rəngli hindu İlə 
müqayisə edilir.



№739
Sənin üzün sanki “ənəl-Həqq” ilə oyun qurur, 
“Ənəl-Həqq” ilə oyun oynamaq sənin xoş gözünlə olmur. 
Bu qəribədir ki, sənin qızıl kəmərli qulağın önündə 
Sənin saçın daima fırlanaraq oyun oynayır.

* “Ənəl-Həqq” deyimi barədə bax: rübai № 4

№740
Əgər sən məni bundan da çox qəmə salsan, 
Hətta başımı qoparsan da, səndən üz döndərmərəm. 
Saç kimi sanki sənin boynunun hüzuruna gəlmişəm, 
Ola bilsin ki, bir zaman məni yanında saxlayasan.

№741
Ey türk, sənin saçm böyük bir sərvər kimi gəldi, 
Hər nə xoş şey varsa, sənin saçın ondan xoş gəldi. 
Onu ənbər və müşk ilə qarşı-qarşıya qoydum, 
Öz lütfünün çoxluğu ilə sənin saçın üstün gəldi,

№742
Dedi: “Sən düşüncəni nə çox uca tutursan, 
Nə ehtiyacdan ötrü sən düşüncə edirsən?” 
Dedim: “Sənin başındakı tükə görə”, dedi: “Mənə görə 
Elə bil ki uzun-uzadı və incə tərzdə düşüncə edirsən”.

№743
Bəzən sənin saçm zirehli libas kimi halqa toxuyur, 
Bəzən isə kəmənd kimi halqanı açır.
İndi nizənin dişinə bənzəyir, onu gözdən uzaq qoyma 
Ki, sənin qulağının dibindən halqanı oğurlamasın.

№744
Salma, mənim sükutumu hay-küyə salma, 
Sənin boynuna tərəf gəldimsə, çiynindən salma.
Mən göz bəbəyim kimi insan görmüşəm, insaf et, 
Öz saçını dolama, qulağımın arxasına salma.
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№ 745
Sənin yanağın sənin xəttinlə həmahəng olanda 
Can sənin ayağın altında baş əyməyə hazır oldu. 
Biçarə ürəyim axır bir gün canı tərk etdi, 
Çünki o sənin saçmın ipi üzərində can ilə oynayırdı.

№ 746
Sənin saçının məkanı günəşin yanındadır, 
Sənin saçının nişan və əlaməti boyun vurmaqdır. 
Əgər darağın dişlərini sındırsa, bu onun haqqıdır, 
Axı o niyə sənin saçının arasma girib onu ayırır?

№747
Ey günəş üzlü! Ürəyindən hər an Məşriq doğur, 
Sənin qəm dəryanda hər an vətən qərq ola bilir.
Sənin iki saçın bir-birinə qoşa yoldaş olsa da, 
Bununla belə, bununla o birisi arasında bir fərq var.

№748
Sənin gözün bizə bir nəzər salarsa, 
Bizim ürəyimiz nəfəsdən aralanıb açılar.
Sənin saçının halqasına ümid əli uzatdım, 
Ola bilsin ki, o halqa ilə bir qapı açılsın.

№749
Dildar qənd kimi o iki ləl (dodaq) ilə məni 
Sözlə nəvaziş etdi və bir qədər işvə göstərdi.
Dünən axşama qədər gözüm Önündə xal kimi qalmışdı, 
Amma bu gün saç kimi məni arxaya atdı.

№750
Sənin saçın sanki Aydır, onun çənbərində 
Elə bir işvə vardır ki, ona yaraşan deyil.
Sanki bir türk gözün qarşmda məst hindu dayanıb, 
Ah, yəqin ki, onun başına çox-çox bəla gətirər.



№751
Sənin saçınla uyğun gələn o dairə (halqa) 
Qədir-qiymət cəhətdən müşk və ənbərdən artıq gəlir. 
Bəlli oldu ki, müşk sənin saçından ilham alır, 
O səbəbdən bütün müşklər göbəkdən axıb çıxar.

№752
Sənin dodağının ləlində gövhərdən qaş vardır, 
Sənin ayağının tozu tər ənbərə bərabərdir.
Sənin saçın onun ətrafında dövr edər, 
Miskin hindu? Məgər sənin iki başınmı var?

№ 753
Sənin saçın hindu kimi havada dövr edər, 
Mənim ürəyimi ovladı, onun nə niyyəti var?
Bilirdim ki, onun belə etməsi rəvadır, ancaq 
Bilmirdim ki, hindu həm oğru, həm də mərd olar!

* Hindu burada qaraçı mənasında işlənir.

№754
Sənin saçın ürək ovlamaqda bircə möhlət vermir, 
Ürəyi aparır və cana da aman vermir.
Əgər qan tökərsə, bu mənim ürəyimin haqqı olar, 
Ürək onunla boşalıb orta bir rahatlıq tapmır.

№ 755
O saç sanki afətdir, sən kimi bir Aya sahibdir, 
O saç fitnədir və sən onu başda saxlayırsan. 
Hər bir kəs afət və fitnədən qaçır, ancaq 
Sən isə başda afət və fitnə saxlayırsan.

№756
O saçı mənim ürəyim kimi qara günə qoyursan, 
Bilirəm ki, nə üçün baş altında saxlayırsan.
Sənin gözün fitnə oldu, üzün isə afət, 
Deməli, sən onda afət və fitnə saxlayırsan.
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№757
Sənin saçın təkəbbürlə bütün dünyanı doldurdu, 
Çünki mənim qanımı boynumdan alıb getdi.
Allahın boynumda minnəti var ki, dünyadan getmədim, 
Gördüm ki, o saç beləcə yarın boynuna tökülüb qalıb.

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza 
№758
Dünən axşam bəxt elə gətirdi ki, yar bir anlığa 
Rəhm edərək söylədi: “Sənin halın necədir?” 
Mən onun pərişan saçını götürərək dedim; 
“Mən bu pərişan haldan fəryad edirəm!”

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№759
Doğrudur, sənin saçm büsbütün müşk qoxuyur, 
Sənin saçma görə müşk yüz dəfə xəcalət çəkir. 
Belə bir məsələ bəllidir ki, müşk Çində olur, 
Sənin saçın elədir ki, Çin müşkdə olur.

* İncə məna oyunu: müşk, adətən, Çində olur; çin sözü iki məna 
bildirir: yer adı və saçın qıvrımı. “Çin müşkdə olur”, yəni qivnm 
müşk qoxulu saçda olur.

№760
Dedim ki, mənim ağlım fərman altında deyil, 
O halqanın bəndi mənim üçün zindan deyil.
Dedi: “Mənim zəncir kimi saçımın ümidi ilə 
Divanə olmaq, bil ki, ağıllı adamların işi deyil”.

№761
Sənin saçın xoş ətirli şeylərin mədənidir, 
Onun dövrəsində səba yeli hərəkət və axtarışdadır. 
Öz ayağına ilişib bu qədər heyran qalma, 
Axı gözəl üzlülərin öndə gedəni belə etməz.



№762
Əgər sənin saçını yenə açıb silkələsələr, 
Çin müşkünün qoxusu ilə onu tanıyıb bilməzlər. 
O hindunun sahib olduğu belə bir dəyərə görə 
Ona yaxın olanı xoşbəxt kimsə deyə çağırarlar.

№763
Sənin saçın Öz qıvrım və əyriliyindən baş çıxarmır, 
Heç bir vəch ilə əlini səndən bir an götürmür.
Bütün bununla yanaşı, səndən uzaq düşsə də, 
İnsafla düşün, gör onun nə yaxşı pənahı vardır.

№764
Axır ki, mənim can damarımdan qan aldın, 
Axır ki, öz saçım kimi məni bada verdin. 
Dedim ki, saç kimi üzümün qarşısında əyləş, 
Axır onu da sən sonda qulaq arxasına vurdun.

№ 765
Yüz dəfə o tər sünbülün ucunu kəsdin, əhsən, 
Sənin xəttindən əsla can qurtarmaz, ciyərin halı budur. 
Bu gün sən onu (saçı) üzündən uzaq etmisən, 
Çiyin arxasında dayaq olub, baş isə ona heyrandır.

№766
Dedim mənim sözüm sənin üzünün vəsfi üçün gözəldir, 
Dedi ki, bu üz barədə sözünün canı nədən ibarətdir?
Dedim ki, mənim sözüm sənin tükün kimi nazikdir, 
Güldü ki, ona görə istər-istəməz mənim qulağımın ardındadır.

№ 767
Nə qədər ki mənim meylim sənin Ay kimi üzünədir, 
Demək, sənin vədən kimi, mənim işim də xarabdır.
Mənim başımda sənin saçının ucunun sevdası var, 
Ya Rəbb, gor mənim necə qara bir sevdam var!
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№768
Ey can, mən qəlbimin qəmini sənə deyim, yoxsa yox? 
Mən öz üzümü ürək qanı ilə yuyum, yoxsa yox?
Ürəyim itib və mənim gümanım bir yerədir, 
Orada saçın fərmanı işləyir, bunu deyim, yoxsa yox?

№769
Mənim ürəyimin daralmasını o danışan şəkərdən soruş, 
Mənim xəstəliyimi isə xoş ətirli nərgizdən soruş, 
O zaman ki sənin saçın öz üzünə dağılır, 
Həmin anda ondan bizim ürəyimizin halını soruş.

№770
Sən saçının ucu ilə bu qədər cövr etsən də, 
Başdan-başa sənin saçın sənin eşqinə bağlıdır.
Heç vaxt heç kimsə sənin ətəyini tuta bilmədi, 
Saçının ucundan başqa, kimsə sənin sirrinə sahib olmadı.

№771
Sənin saçın Ay üzünün arxasından başını döndərir, 
Aya bənzər olan xoş üzündə hey dövr edir.
O heyran aşiqi sən gəl ayaqdan salma, 
O biçarə sənə xatir belə öz-özünə dolaşır.

№772
Sən yuxumu aparmısan, özün harada gizlənmisən?
Ey göz, mənə cavab ver, bəs niyə yatmısan?
Kimsə mənim ürəyimi apardı və kim olduğunu bilirəm, 
Ey saç, bu iş səninlə deyilsə, nədən pərişan olmusan?

Saleh Bejləqani
№773
Bir gün aşiqlərin kuyinə yaxın gəlməzsən, 
Tamaşa etmək üçün göz açıb bir nəzər salmazsan. 
Öz saçının ucunu görüncə sən sanki orada 
Hər evin qapısı üçün sevda halqası olursan.



№ 774
Ey yar, sənin üzün ürəyin xoş olması üçün səbəbdir, 
Sənin bircə tükün cavanlıq gecəsində bir sevincdir. 
Sənin üz və saç tükünə görə diri olsam, əcəb deyil, 
Ömür sərmayəsi bilirsən nədir? Bir gündüz və bir gecə.

Camal (Xəlil) Şirvani
№775
Sənin saçın elədir ki, ondan tər ənbər smar, 
Onun xoş qoxusundan tər-təzə müşk sınar.
Sən belə sındırıcı xislətə malik olduğun üçün 
Hər an min-min qəlb ona xatir sınar.

№ 776
Sənin saçın mənimlə əhdü-peymanı sındırdı, 
Sənin saçın üzündəki xəttə ənbər səpələdi.
Sənin ənbər qoxulu türrəndən mən narahat olmuşam, 
Bəs nədən ötrü sənin saçın belə pərişan oldu?

№777
Müşk sanki öz ətrini Ayın ətrafına səpmiş, 
Müşk özü sanki qara türrənin ənbərindən düzəlmişdir.
Bir yol saçın ucunu silkələ, ta ki görəsən
Müşk yarın kuyində ayaq torpağıtək yerə tökülmüşdür.

№778
Sənin saçın elədir ki, onun Ayla peyvəndi var, 
O coşub-daşmış halda başı uca və bəyəniləndir.
Əgər ürəyimi aparsa, ona halal olsun, bundan sonra 
Başın arxasında onu bənd edib saxlama.

№ 779
Sən xumar nərgiz kimi məni yuxuya verərsən, 
Ürək qanımdan mənim gözümə su verərsən.
Ey dost, mən xəttə bənd olaram, xətt kimi qalaram, 
Sən saçı hörüb bursan, mən hey sızlaram.
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Ke 780
Sənin məst nərgizin sanki mənim bəxtim kimi yatıb, 
Bənövşə isə sənin gülünlə sirlər danışıb.
Mən sənin saçında bir pərişanlıq görürəm, 
Ona görə mən pərişan oldum, sənin saçın kimi pərişan.

Dördüncü qisim: Qaş, alın və 
qulağın ardı barədə təşbehlər

Şərəf Şəlrəvə
№781
Sənin bəs deyincə Ay və Günəşə naz və qürurun var, 
Sənin bəs deyincə heyran və valeh aşiqin var.
Sənin o qaşın şəklinə görə bir kamana bənzər, 
Əhsən olsun sənə, sənin gör neçə oxsuz kamanın var.

Şəms Omər Qənceyi
№782
Sənin dişin tər mirvariyə fil sümüyütək cila verər, 
Sənin qədəmindən qopan toz-torpaq bizim başımıza tac qoyar. 
Sənin qaşının kamanı və kirpiyinin oxu xatirinə 
Ürək gözü hədəf seçər və onu nişana alar.

№783
Sənin üzün günəşin parlaq ziyasını apardı, 
Sənin saçın mənim halımda olan pərişanhğı apardı.
Ürəyi sənin iki gözündən qorudum, lakin
Sənin gözəl (xoş) qaşın ürəyimi çəkib apardı.

Məhsəti Qəncəvi
№784
Sənin dodağın saçın kimi nə üçün bağlanıb?
Sənin xoş gözün mən kimi xəstəyə nə üçün düşmən olub? 
Sənin kaman misalı olan qaşm mənim qəsdimə dolub, 
Çərxin cəfası yoxdursa, bəs nə üçün belə çatılıb?



№ 785
Sənin qaşına görə Pərvin kimi gözlərim var, 
Sənin gözünə görə qıvrım dolu qaşım var. 
Sənin qaşın mənim göz yaşımı tərtəmiz sildi, 
Mən gözümü sənin qaşına buna xatir verirəm.

* Pərvin — Buğa bürcündə üzüm salxımı kimi bir-birinə sarmaşan 
halda olan altı parlaq ulduz, buna ərəbcə Sürəyya deyirlər.

№786
Ey ürək, yarın təbiəti sənin ürəyini ələ gətirmək deyilsə 
Və qayğıkeş gözündən sənə doğru nəzər yoxdursa, 
Bir cüt qaşını onun tağına doğru nə üçün yönəldirsən? 
Keç bundan, axı o kaman sənin gücünə uyğun deyil.

№787
O öz qəmzəsindən dosta və düşmənə ox atar, 
Sonra kamanı gizlədər! Bu heç yaxşı deyil!
O, kamanı mənə göstərdi, ancaq yenə bu sözü 
Demək olmaz ki: “İki gözün üstündə qaşın vardır!”

S əd Səffar
№788
Sənin saçın başını o gözəl üzünə çəkincə
Kimsə barmağını sənin üzünə çəkə bilməz.
Yer arxasında gözdən başqa elə bir kimsə yoxdur ki, 

Sənin üzündə qaşlarına kaman çəkə bilsin.

№789
Mənim dildarımda gözəllərdən ibarət
Dünyada onun kimi başqa bir cütlük bilmirəm.
Onun qaşlarını gör və özün insafla düşün, 
Necə ki aləm var, belə bir cüt tağ varmı?

tağlar vardır,
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Həmid Qənceyi
№790
Ey gözəl yar, ürəyi sənin gözünə verdim ki, 
Sənin dodaq sultanının qapısında bir iş tapam. 
Lakin sənin qaşının əyrisindən qorxuram, 
Sənin qaşm alın kimi dayağı olan bir qoruyucudur.

№791
Daraq öz dilini sənin saçının əyrisinə sürtərsə, 
Ayna da öz sərt üzünə sənin üzündən cila çəkər. 
Axı sürmə nədir ki, sənin gözünə sürtülsün?!
Yaxud vəsmə nəkarədir ki, sənin qaşına çəkilsin?!

* Bu rübai cüzi fərqlə toplunun başqa bir bölməsində Nizami 
Gəncəvinin adından verilib:

Bəzən daraq sənin saçının qıvrımında dil açır, 
Bəzən ayna sənin üzünə baxanda özünü cilasız görür. 
Sürmə nəkarədir ki, sənin gözünə çəkilsin?
Ya vəsmə nədir ki, sənin kaman qaşına çəkilsin?!

(Şəms) Əs əd Qənceyi
№792
Sənin qaşın kaman şəklində çatılıb, 
O elə bir tağdır ki, can eyvanına birləşib.
Sən gözəlliyi qorumaq vəzifəsini qaşa verəndə 
Nəvə görə belə açılıb, arada yenə çatılıb?

№793
Sənin qaşın çatılaraq həmişə ürək ovlayır, 
Göz kimi üz-üzə dayanmağa adət edib.
Gözəllik mənsəbinə görə o sənin iki gözündən üstə durur, 
O səbəbdən sənin gözün onu (qaşı) görmür.

№794
Sənin gözünün adəti sanki cəfa etməkdir, 
Sənin gözündən, bəlkə, belə bir söz sormaq gərəkdir: 
Sənin qaşm gözünlə birlikdə bu cür xoş olurkən, 
Bəs nə üçün onu (qaşı) görmək mümkün olmur?



№795
Sənin qaşının işi ürək ovlamaqdır, 
Bir an cəfa etmək hökmünü azaltmır.
O yeni Ay kimidir, lakin cəfası xoşdur, 
Yeni Ayı görməyin həsrəti isə çoxdur.

№ 796
Sənin həmişə çatılmış qaşın gözəllikdə (yaxşılıqda) bir dənədir, 
Həmişə bizim miskin ürəyimizin qanını almaq qəsdindədir. 
Sənin xoş gözün öz sehri İlə sanki onu yoldan çıxarar, 
Sənin bu xoş gözünlə qaşın niyə belə baş qaldırar?

№797
Sənin hindu saçının şur və fitnəsi xoşdur, 
Sənin cadu gözünün işvəsi və şəkli xoşdur.
Sənin gözün onu (qaşı) görə bilməz, lakin 
Sənin qaşm kimi xoş olan sənin gözünə görə deyil.

№798
Ey yar, sənin qəmin mənim başım üçün tac olmuş, 
Bil ki, məni öldürmək sənə müyəssər olmuşdur.
Sənin iki saçın kimi mənim öz-özümə pərişan olmağımı bəyənmə, 
Mənim qaş kimi əyilmiş halda olmağımı da bəyənmə!

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi 
№799
Ey işvə satan büt, sənin əyri qaşın 
Sənin xoş saçınla çiyin-çiyinə gəlir.
Labüd olaraq onu öz gözündə oturtmusan, 
Sənin üzünə qulaq arxasına kimi kaman şəkli çəkir.

№800
Öz alnın ilə sən bir gözəllik yaradırsan, 
Bu elə bir lövhədir ki, hüsn dərsini ondan oxuyursan. 
Bütün başqa gözəllərdən onun tağı gözəldir, 
Sənin qaşın belə bir alına nə çox yaraşır!
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№801
Sənin qaşın xoşdur, can isə ona müştaqdır, 
O (qaş) hər an aşiqlərin qanına müştaqdır.
Sənin gözünlə birlikdə mənim ürəyimin qanını tökməyə 
Onlar qoşalaşsa da, qaşınm tağı yenə öndə gəlir.

Nəcib Omər (Qənceyi)
№802
Sənin gözün mənim qanımı tökməyə müştaqdır, 
O qədər gözəldir kİ, hətta üfüqlərə fitnə salar.
Sənin saçm, dodaqların və qəmzən - hər biri cütdür, 
Necə olur ki, sənin qaşm onlardan daha münasib tağa malikdir?

Qazi Tiflisi
№803
Ey yar, sənin saçın kimi ürəyimin halı pərişandır, 
Yarıyuxulu nərgiz kimi sənin gözün uyumuşdur.
Qaşm kamanından çıxan sənin kirpik oxun 
Gözünlə qoşalaşmasa, mənim ürəyimə dəyməz.

Saleh Beyləqani
№804
Sənin qaşın xalqın işini müşkülə salmış, 
Dünyada olan haqlan bütünlükdə batil etmiş.
Xəstələrin başı üzərində o qədər çox oturmuşdur ki, 
Xəstəyə nəvaziş etməyi özünə peşə etmişdir.

Camal Xəlil (Şirvani)
№805
Bəzən sənin hindu gözünə türk deyirəm, 
Bəzən sənin cəfa axtaran qaşına yeni Ay deyirəm.
Sənin göz və qaşının o kaman və oxunu, 
Aciz qalmışam, bilmirəm ki, nəyə bənzədim?!



Beşinci qisim: Qöz və qəmzə barədə təşbehlər

Şəms Əs əd Gənceyi 
№ 806
Sənin gözün ürək ovlayan dilbərlərin fitnəsidir, 
Sənin gözün mənim ürəyimi уağmalayıbdır. 
Əgər hüsn (gözəllik) mayası istəyirsənsə, budur: üzün! 
Əgər gözəllik görmək tələb edirsənsə, budur: gözün!

№807
Ehey, əgər onun qəddini sərvi-rəvan kimi görə bilməmisən, 
Ehey, əgər onun ləlini can üçün rahatlıq qaynağı görməmisən! 
Onun məst gözünə və gözəl çöhrəsinə nəzər sal, 
Sən gülüstan içində məst olan birisini görməmisən.

№808
Sənin gözün sehrpərəstlikdən başqa bir şey etməz, 
Cəfadan başqa heç bir işə əlini uzatmaz.
Badə ilə onu məst hekayə söylətməyə yönəltsələr də, 
Bütün ömür boyu badə ilə məstlik etməz.
* Gözün məstliyi və xumarlığı gözəllik əlaməti olaraq şərabdan 
deyil, özündəndir.

№809
Sənin gözün dünyada fitnə ilə vəsf edilir, 
Sənin üzündə hüsn və dilbərlik həkk olunub.
Sənin xoş gözünün xəstəliyi mənim gözümdəndir, 
Bu məşhur ifadə doğru deyilib ki, göz haqdır.

№810
Sənin gözün sənin saçınla əlbir oldu, 
Mən kimi ürəksizdən varlığını tələb etdi.
Pis etdi və bu sözdə şəkk yoxdur, lakin
Onu günahkar bilmirəm, çünki bunu məstlikdən etdi.

1Q4



№8П
Ey yar, sənin gözün mənim qanımı büsbütün tökdü, 
Axır sənin gözün mənim işimi rövnəqdən saldı.
Xalqın nəzərində səhər haqq deməkdir, bu səbəbdən 
Sənin gözün səhərlər “ənəl-Həqq” naləsi çəkər.

* “Ənəl-Həqq” deyimi barədə bax: rübai № 4

№812
Sənin gözün məkr və sehrə yaxındır, 
Rəhmsizliyə görə sanki kafirliyə yaxındır. 
Can satmaqda sənin dodağından uzaq olsa da, 
Ürək ovlamaqda sənin qaşına yaxındır.
* Dilbərlik (delbəri) sözü ürək aparmaq, yaxud ürək ovlamaq 
mənasını bildirir.

№813
Onun gözü gizlində olanların pərdəsini yırtdı, 
Onun (gözün) xəstəliyi isə əziyyət çəkənləri öldürdü. 
Dedim ki, mənim işimə bir nəzər salmazsan?
Dedi ki, gəl xumar olanları zəhmətə salma.
* Gizlində olanlar (məstur) həya pərdəsinə bürünənlər mənasını 
bildirir. Göz öz gözəllik və cilvəsi ilə həmin pərdəni yırtır. Gözün 

isə məcazi mənada onun məstliyi və xum

№814
Ey yar, sənin üzün rəna gülün suyunu (təravətini) yox etdi, 
Sənin qəmin mənim ürəyimdə olan səbri qovğaya verdi. 
Sənin gözün oyunbazlıqda yeddi fələyi nərd ilə 
Altı qat aldanışa qoyaraq ondan qalib çıxar.
* Rəna — bir yanı qırmızı və bir yanı san olan gözəl güldür.

Qütb Əticp
№ 815
Mən daima o saçın silsiləsindən qorxuram, 
Bu qədər hüsn və lütfə sahib olsa da, ondan qorxuram.

arhğı anlamına gəlir.



Hər kimdə ürək qorxusu varsa, pis gözdəndir, 
Mən biçarə isə gör ki, yaxşı gözdən qorxuram.

Əsir Umani
Kq 816
Ürək gözü o həyat çeşməsini görüncə 
Eşqin çətinliyini Özü üçün asan görür. 
Ey nuş çeşməsi, sənin üzündə sənin gözündən başqa, 
Kimsə gülən gül üzərində tər nərgiz görə bilmişmi?
* istiarə sənəti işlənib: gül üzün, nərgiz isə gözün istiarəsi kimi işlənib.

Kq 817
Dünən yenə də (o göz) hər bir yerə nəzər salırdı, 
Onun sərməstliyi məni əldən-ayaqdan salırdı. 
Onun saçının bəndindən xilas ola bilmirdik, 
Onun gözü isə bütün gücü ilə bizə hərarət verirdi.

№818
Sənin gözün elədir ki, ondan Samiri əfsunu doğur, 
Niyə onu bir-birinə vurursan? Ondan qan qoxusu gəlir. 
Bu tər inci qanı elə bir halda tökür ki, 
Əlbəttə, kirpiyin ucu əslən ona bulaşmır.
* Samiri məşhur sehrbazlardan biri kimi bəni-israildə Musa 
Svəmbərin müxaliflərindən olub, peyğəmbər 40 gün 

dətinəTur dağına çəkiləndə həmin şəxs gildən buzov 
şəklində qəlib düzəldərək yerin altına basdırıb və onun üzərində 
odundan tonqal yandırıb. Sonra camaata üz tutaraq hər birinin 
tonqala bir qızıl dirhəm atmasını tələb edib və altı min dirhəm 
atılıb. Qızıllar odda əriyərək qəlibin içərisinə tökülüb. Samiri 
sonra həmin buzovu çıxararaq camaatı ona pərəstiş etməyə 
çağırıb. Ancaq sonra onun əməli faş olub və Musa peyğəmbər 
yenidən camaat arasına gəlib. Bu məsələyə Quranda işarə edilib.

№819
Ağıl sənin saçının düyünündən dolaşıq qalar, 
Sənin xoş sözündən huş yuxuya qalar. 
Sənin qəmzəndən atılan hər bir ox 
Daş kimi bərk ciyərə düşərək su kimi əriyər.



№820
Ey can, sənin saçının ucu niyə fitnə və həyəcan oyadır? 
Sənin qəmzən məni öldürməyə niyə iti olmuşdur?
Hüsn aləmində əgər ölçü və meyar sənin gözündürsə, 
Bəs sənin gözün nəyə görə həmişə qan tökən olur?

Müdr Beyləqani
№821
Ürək dedi ki, zənəxdan quyusuna düşən zamandan 
Nakam olaraq zindan içinə və bəndə düşmüşdür. 
Görəsən, onun qəmzəsi kamanı nəyin ardınca çəkir? 
Kamanın yayını çəkməmiş gör neçəsi qurban olmuşdur?

№822
Bağa sənin xoş gözün kimi nərgiz gəlməz, 
Zülmkar olmaqda fələk də sənə tay gəlməz. 
Kirpiyin tikanından gözünün ətrafında çəpər var, 
O səbəbdəndir ki, kimsə sənin gözünə nüfuz etməz.

Əziz (Əli) Şirvani 
№823
Əgər sənin dodağın busəyə qarşı qürur göstərməsə, 
Sənin əlindən heç bir ürək belə oda düşməz.
Cana! Sənin dodağın Məsihin işini edir, sonra gözünlə 
Ölüm mələyinin İşini görürsən, bu heç xoş deyil.
* Rəvayətə görə, Məsih, yəni İsa peyğəmbər nəfəsi ilə ölüyə can 
verərmiş. Yarın dodağı ona bənzədilir, ancaq onun gözü Əzrail 
ilə müqayisə edilir. “Dodaqla can vermək və gözlə can almaq 
xoş deyil”.

№824
Saçı halqa-halqa qıvrımla dolu olan ayüzlü yar var, 
Uca boylu sərv onun qəddinin xəcalətindən yerə əyilir. 
Dedim ki, sən mənə bir busə ver, dedi: “Göz üstə”, 
Dedim ki, bunu dodağına həvalə et, çünki o, məstdir.



pis gözdən pis olarsa,

№825
Sənin xoş gözün ağıl və can qarət edir, 
Biçarə o kəsdir ki, ona göz yarası dəyir.
Əgər bir kimsənin halı 
Mənim əhvalım sənin yaxşı gözündən pis olar.

№826
Şirlər, adətən, ahu balasının qəsdinə dolarlar, 
Şir ürəkli olanlar isə igidlərin işini görərlər.
Dünyada olan bütün xarab və abad şeyləri 
O, bir göz qırpımında qəmzə ilə viran edər.

№827
Dedim iki dodaqdan biri ilə mənə kam ver, 
Əgər qəzəbə düçar oldunsa, yaman demək rəvadır. 
Əgər şəkər kimi dodaqdan mənə kam versən də, 
Mən fəda olduğum gözündən mənə badam ver.

Yəmin isfahani
№828
Səbəbsiz öldürən, məst və can alan sənin qəmzəndir, 
Mərdi sındıran, süst və aciz edən sənin qəmzəndir. 
Bir xəstəyə can verən şeylər çoxdur, lakin 
Xəstənin canını alan İsə sənin qəmzəndir!

№829
Ey ürək, o gözün həsrəti ilə canım üzmə, 
Ey ürək, birisinin ümidi ilə o birisini incitmə.
O göz qara niyyətli, məst və türk kimi döyüşkəndir, 
Ey ürək, ehtiyat et, o gözdən insanlıq gözləmə.

№830
Sən öz iki ləlinin müşkülünü ürək sahiblərindən sor, 
Mənim qəm və dərdimin şərhini dostlardan sor.
Sən öz nərgizindən soruş ki, sənin saçın necədir, 
Uzun gecənin ahəngini (vəziyyətini) xəstələrdən sor.

* Ləl — dodaq, nərgiz — göz, uzun gecə — saç



Əziz Kəhhal
№831
Türklər hamısı öz qəddi ilə oxa bənzərlər, 
Onlar adı-sanı hamılıqla taraca verərlər. 
Onlar hamısı ənbər qoxuyan və lalə rəngində olurlar, 
Allahdan eybi yoxdur, hamısının gözləri nazikdir.

№832

Türk öz çöhrəsi ilə gözəllik və yaxşılıq bəhrəsi verir, 
Sanki o, anadan lətafət qaynağı kimi doğulmuşdur. 
Heç vaxt bizlərə bir busə icazəsi vermədi, 
O türk, bil kİ, çox gözü-könlü dar kimi təsəvvür edilir.

Rəzijyə Gənceyi
№833
Sənin saçın mənim ahım kimi uzanıb gedir, 
Sənin xoş xasiyyətin sanki bəndələri nəvaziş edir.
Mən sənin xoş gözünü ona görə sevirəm ki, 
Onun adi sürməyə heç bir ehtiyacı yoxdur.

Məhsəti Gəncəvi
№834
Külək gəldi və mey içənlərin başı üzərinə gül tökdü, 
Yar gəldi və dostların qədəhinə mey tökdü.
O tər ənbər əttarlarda olan rövnəqi yox etdi,
O məst nərgiz huşyar olanlann qanını tökdü.

* Əttar ətir satan və ətriyyat dükanı, məst nərgiz xumar göz 
mənasını bildirir.

№835
(Ey yar!) Sənin əlin mənim əlimi nəğmə və ahəngə bağlayıb, 
Sənin saçın vasitəsilə bütpərəstlərin əhdü-peymanına bağlayıb. 
Sənin məst nərgizin isə sanki səhərçağında
Huşyar olanları yenə məstlərin yerinə (dəstəsinə) bağlayıb.



Qəncə xətibinin oğlu
№836
Mənim ürəyim hər kimsəylə sənin eşqin barədə şirləşərsə, 
Əvvəlcə öz sözünü sənin ayrılığından başlayır.
Sən naz ilə öz iki gözünü elə açırsan ki, 
Qəmgin olan kəs də dodağım gülüşlə açır.

Əyani Qənceyi
№837
Gizli pərdə arxasında o parlaq üzü neyləyirsən?
Qəm ilə xalqın ürək və camnı niyə büryan edirsən?
Sən özünü göstər, qəmzə ilə aləmi viran qoy, 
Bəs sonra sən o viran aləmdə nə edərsən?

№838
O şəkər tökən ləl dodaqda olan lütf və təravət 
Hər işin orta həddinin yaxşı olduğunu o bilər. 
Sən Öz nərgizindən saçın uzunluğunun səbəbini soruş, 
Uzun gecənin nə olduğunu xəstə adam bilər.

* Nərgiz gözün istiarəsidir, buna xəstə və məst (xumar) göz də 
deyirlər. Saçın uzunluğu isə gecənin uzunluğu ilə müqayisə edilir. 
Xəstə uzun gecəni ağır keçirər və ona görə saçın uzunluğunun 
səbəbini nərgizdən (gözdən) sormaq lazım gəlir.

(Əmir Nəcib) Omər Qənceyi
№839
Sənin mehrinlə mənim ürəyimin bazarı xoş keçir, 
Dünyada sənin eşqindən savayı xoş iş yoxdur.
Hər kim xəstə olarsa, o, əlbəttə, naxoş olar, 
Sənin gözün bu cür gözəldir ki, onun xəstəliyi də xoşdur.

№840

Onun şur və həyəcan dolu gözünün oxu qarşısında 
Mənim ürəyim qan oldu, tutulmağa tuş gəldi.



O nişan alıb ox ilə onu vurmazdan qabaq
Mən özüm nişana tuş olan ürəyi onun oxu ilə vurdum.

№841
Ey yar, sənin xalın, xəttin, üzün və yanağın xoşdur, 
Sənin ləl kimi dodağın, şəkər səpən sözün xoşdur. 
Gəl, şükranlıqla ləl dodağından bir busə ver, 
Çünki sənin xəstə nərgizin də hər cəhətdən xoşdur.

№842
Sənin xəttinin müşkü ilə müqayisədə müşk dəyərsizdir, 
Sənin şəkər dodağının müqabilində şəkər zəlildir.
Sənin ləl dodağın hər xəstə ürəyin təbibidir, 
Demirsənmi sənin gözün hansı səbəbə görə xəstədir?

№843
Sənin xoş gözün öz nəzərin məndən kəsəndən bəri 
Sənin saçın mənim belimə zünnar bağlayıb.
Mən sənin saçın kimi bəzən pərişan, bəzən də dolaşığam, 
Mən sənin gözün kimi 

* Zünnar xaçpərəstlərin belinə bağladığı xüsusi kəmərdir, saç isə 
qara rənginə görə küfr rəmzi sayılır.

№844
Məni öz gözü İlə caduya salan bir türk 
Saç kimi öz ayağımla məni hindu halına salır.
Ya Rəbb, bu necə dar gözlü bir türkdür ki, 
Mən ondan lütf diləyirəm, o qaşını çatır.

gah məst və gah da xəstəyəm.

Camal Haa Şirvani 
№ 845
Sənin qara gözündə cadu qəmzəsi vardır,
Onda dirilik dərmanı olsa da, sanki neştərdir.
Mən kimi xəstə ürəyin yarası üzrə daima 
Kaman qaşından ox kimi kirpik yağdırır.



Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№846
O kimdir ki, sənə ürək və can fəda etməsin?
Sənin xumar dolu gözünün üstünə baş qoymasın?
O nədir ki, rəng və boya vurmaq üsulunda 
Qara göz ilə bir xarabkarhq etməsin?

* Rəng vurmaq işləri qanşdırmaq, qara isə batini pislik mənası bildirir.

Camal Qənceyi
№84/
Ey sənəm, mənimlə mehr ilə davranarsan, yoxsa yox?
Sən bizdən vəfa dolu söz eşidərsən, yoxsa yox?
Fərz edək ki, şəkər dodaqdan mənə mey verməzsən, 
Heç olmasa gözündən badam satarsan, yoxsa yox?

№848
Cana! Sən gəl qəddinin sifətini öz qaşından soruş, 
Coşub həyəcanlandığımı sən öz hindu saçından soruş.
Mənim ürək halımı kiçik ağzından xəbər al, 
Mənim yuxusuzluğumu öz cadu nərgizindən soruş.

Zəhir Şəfrəvə
№849
Ey təzə nəsim, onun ənbər qoxuyan saçına doğru, 
Həm də onun gülzarına tərəf güzar etmək istəsən, 
Sən oradan ahəstə keç ki, onun xəstə nərgizi 
Üzündə açılan gülün kölgəsində şirin yuxuya dalmışdır.

№850
Qoy ürək sənin dərd qədəhindən şərab çöküntüsü çəksin, 
Qoy sənin ayaq torpağın olmayan can atəşə tutulsun.
Sənin xoş gözün uyğuya dalmış bir fitnədir, o 
Guya dua edib ki, “sənin yuxun xoş olsun!”



№851
Ey sənəm, sənin saçm niyə əyriliyə düçar olub, 
O xoş iqbal bələdçisi niyə tərsinə çevrilib?
Sənin xəttin təqlidlə yazılmış, ləl dodağın isə şəkərdir, 
Bəs sənin xumar nərgizin nəyə görə xəstədir?

Mühəzzəb Dəbir Şirvani
№852
Getməli oldum, çünki mənim köç köhlənim cilova yatmaz, 
Sənin üzün olmasa, mənim yolum və mənzilim atəşə tutulsun. 
Mən qətlə yetirilsəm, mənim qanımı gözündən istə, 
Məni o öldürdü və gedəsi oldum, gecə sizlərə xoş olsun!

Əziz (Əli) Şirvani
№ 853
Dedim hər tərəfdən mənim ürəyimin belini sındırma, 
Sənin ayaq torpağın olmuşam, evdən kənara atma. 
Tük kimi əriyib getdik, bundan betər nə edərsən?
Dedi ki, qəmzə oxu ilə mən tükü də deşirəm.

Camal Hacı Şirvani
№ 854

Sənin sevdan ilə imtahana çəkilmək çətin bir işdir, 
Səndən bir busə almaq xoş bir bazarlıqdır.
Sənin gözün özünə könüldə məskən salmışdır, 
O, ürəyə məst baxış bəxş edər və bu, xoş xəstəlikdir.

№ 855
Hanı elə bir müşk ki, sənin saçınla taraz gəlsin, 
Dedim: “Qəlbi mə’kə”, bəlkə, ərəb dilini bilər. 
Ona görə onunla ərəbcə danışıram ki, birdən 
Sənin xoş gözün kimi türksayağı hücum edər.

* Ərəbcə ” (qəlbi mə’kə) ifadəsi “qəlbim səninlədir”
anlamına gəlir.Türlc gözəl, şux, cəsur mənası ifadə edir.



№856
Cana! Məni öz qəmimə tapşırmısan, bu, yaxşıdır, 
Fərəh lövhəmi silib atmısan, bu da yaxşıdır.
Bütün varlıq aləmində mənim bircə yarımçıq ürəyim var, 
Onu da sən öz gözünlə ovlamısan, bu, yaxşıdır.

№857
Sənin gözün dünyaya kin bəsləyib onunla çarpışır, 
O səbəbdən mat halda məni öldürməyə çalışır.
Gözə de ki, məni öldürməyə görə zəhmət çəkmə, 
Çərxi-fələk özü bu iş üçün can-dildən çalışır.

Allına qisim; Qulaq VƏ 
halqa barədə təşoehlər

Şəms Qənceyi
№858
Ürək onun müşk qoxulu saçının qıvrımında sakindir, 
Can isə rəqs edə-edə onun kuyinə doğru cəhd göstərir. 
Onun saçının ənbəri ilə ürək qəmini söylərəm, 
Doğrudur, onun halqası qulaqda yer almışdır.

* “Onun halqası qulaqda yer almışdır”, yəni mən yarın qulağı 
halqalı qulamına çevrilmişəm.

№859
Mənim yüz qəmimdən biri sənin qulağına yetişdi, 
Bu vaqiə (hadisə) şəksiz olaraq sənin qulağına yetişdi.
Mən sadəlikdən sənin adma qızıl sikkə vurdum, 
Nəhayət, yenə ondan azacıq xəbər sənin qulağına yetişdi.

№860
Ey mehr və ülfəti kəsən, vəfa yolunu unutma, 
Mənim ciyər qanımı səbəbsiz yerə nuş etmə.
Əgər sən düşmən olub məni öldürmək qəsdindəsənsə, 
Saqm, gəl sən belə söhbətə heç qulaq asma.



№861
Sənin vəslindən mənim nəsibim ayrılmaq oldu, 
Mənim qazancım və haqqım sənə yaxınlıq yox, uzaqlıq oldu. 
Mən hər səhər sənin saçının ənbər qoxusunu duydum, 
Bu xoş qoxu mənə sənin qulağının dibini xatırladır.

Yeddinci qisim: üzdəki xəttin təşbehləri

Cəmaləddin Əşhəri
№862
Yarın şəkər kimi şirinliyində tutu qanadının təsiri var, 
Mən gah ürəkdən xəbər tutur, gah da xəbər tutmuram. 
Sənin tutu və şəkərinlə yanaşı, bundan daha şirin 
Heç bir tutu bu cür şirin şəkər tapa bilməz.

№863
O ürək həmdəmi dünya və onun qayğısından azaddır, 
Ey xətt, sən öz yolunu tut, gəl əlini ondan çək, 
O dava axtaran dilbər, bil ki, yaxşılıq ilə 
Elə bir sülh bağlayar ki, bircə tükə sığmaz.

№864
Müşkdən yarın dodağına qonan bir toz sanki 
Gülzar səhnəsinə (xırman) qonan bir qarğaya bənzər.
Yox, yox, qələt etdim, xəta söz deyirəm, o, 
Şəkər bəslənən qabm üzərinə qonan bir tutudur.

№865
Onun üzü sanki zirehlə örtülmüş halda xoşdur, 
Ürək həmdəmi qarşısında sipər zirehdir.
Üzə sipər çəkilir, bunu sən çox görmüsən, 
Bu gün gor ki, üzə necə zireh çəkilib.

* Sipər və ya zirehli örtük üzü qorumaq üçündür.



№866
Dedim ki, sənin ləl dodağın gor necə 
Qaranlığın yaxasını tutaraq mənə lütf göstərib. 
Dedi: “Yanlışdır, mənim dodağım həyat suyudur, 
Qaranlıq o səbəbdən çəkilərək kənara gedib”.

№867
Elə ki sənin xoş üzün və xəttin aşkar oldu,
Sanki lalə üzünə bənövşədən bir xətt çəkildi. 
Deyirlər ki, səbzənin gözü aydın və nurlu olar, 
Sənin gözün aydın ki, gülündə səbzə cücərib.

* Səbzə yaşıl çəmən, tər və təravətli mənasını bildirir. Gəncin 
dodağının kənarında bitən təzə tük səbzə və ya xətt adlanır və 
yaraşıq əlaməti sayılır. Səbzə həm də məşuq mənasını bildirir. 
Onun gözü aydın və gözəl olur. Son misranın məcazi mənası 
belədir: “Sənin gözün aydın ki, gül üzündə səbzə (xətt) cücərib 
çıxıb və ona yaraşıq verir”.

Seyf Tiflisi
№868
Dərd budur ki, sənin qəmin mənim sirr pərdəmi yarıb, 
Mənim ömrüm getdi və “mən”lik gözü doymadı.
Əfsuslar olsun ki, sənin gözəllik günəşin
Bulud altına girdi və mənim ümid səhərim doğmadı.

№ 869
Sənin üzünün eşqi mənə indi aşkar oldu, 
O qara toz sanki Ayın üzünün dövrəsində cücərdi. 
İndiyə qədər mən sənin üzünü görə bilmirdim, 
Bulud olmadan birbaşa günəşə baxmaq olmur.

* Qara toz dedikdə üzdəki xətt nəzərdə tutulur. Üz o qədər 
nurlu və parlaqdır ki, gözü qamaşdırır və ona baxmaq olmur.
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Cəmaləddin Əşhəri
№870
Sənin atlaz kimi üzün xətt ilə bəzəyə düşəndə 
Sənin eşqinin qəmindən ürəyə təzə ələm (dərd) gəldi. 
Qəzanın qələmi rəvan olandan bəri, əslən sonralar 
Qəzanın tuşuna sənin xəttindən daha yaxşı qələm gəlmədi.

№871
Sənin dodağından ciyərimə bəs deyincə qan gəldi, 
Nəhayət, sənin dodağında ümid toxumu bar verdi.
Mənim arzum zəmanədən xoş bir xətt idi, 
O arzum da sənin dodağından bara gəldi.

№ 872
Sənin xəttindən başqa xətdə olmazam, ey dilbər, 
Yəqin ki, sənin eşqinə xatir həmin xəttə baş qoyaram.
Sənin sahilsiz gözəllik dəryan dalğaya gəlir, 
Buna görə də ənbəri vurub sahilə çıxanr.

№873
Sənin xəttin xam gümüş kimi savad yaratdı, 
Sanki bir tutudur, sənin üçün şəkər gətirdi.
Qayda belədir ki, tutu üçün şəkər gətirərlər, 
Bəs tutu nə üçün sənə şəkərdən şam gətirib?

* Savad qaralama, yazı mənası bildirir. Xam gümüş tez qaralır, 
üzdəki xətt yazıya bənzədilir və ona yaraşıq verir.

Əmir Nəcib Omər Qənceyi
№874
Cana! Şamın nuru üzərinə tüstü gətirdin, 
Yəni ki sənin xəttin xoş deyildi, bunu düzəltdin. 
Mənim ürəyimin tüstüsü çıxanda sən gec bilirdin, 
Bəs öz xəttini mənim qanımı tökməyə nə tez gətirdin?!



№875
Sənin göy üzündə Aya çəkdiyin o xətt 
Sanki bizim ürəyimizə qan və həyat gətirdi. 
Doğrudur, sən o xətti xəta üzərindən çəkmişdin, 
Ancaq Xütən müşkü sənin xəttin üzərinə baş qoydu.

* “Gözəlin üzündəki xətt məşhur Xütən müşkündən üstündür” 
demək istəyir.

Camal Hacı Şirvani 
№876
Sənin üzünə, görəsən, bəs haradan nəzər gəlir?
Sənin xəttində olan müşkdən isə ciyər qoxusu gəlir.
Sənin tükün (saçın) həyadan başını qaldırmır, 
Ancaq bu gün sən etinasız olub məhəl qoymursan.

№877
Sənin üzün təmiz və günahsız nəzərə gəlir, 
Bəs sənin xəttin niyə belə qara görünür? 
Ay gecə ikən doğarsa, bu, təəccüblü deyil, 
Çünki gecənin gözəllik və təravəti Aydan gəlir.

№878
Ey yar, sənin qəddin sərv və şümşad kimi cücərir, 
Sənin xəttin tər gül üzərində bitən bənövşədir.
Sənin xoş zənəxdanından başqa, kimsə aləmdə 
Xam gümüş üzərində cücərmiş ənbər görübmü?

№879
Sənin xəttin pusquda durub üzünün yolunu tutur, 
Birdən sanki sənin üzünün çevrəsinə qarovul çəkir.
Gəl sənin dodağının damında busə ilə teşt vuraq, 
Çünki xəttin kölgəsində Ay sənin üzünü tutur.

* Olduqca zərif məna oyunu ifadə edilir: qədimdə Ay tutulanda 
evin damına çıxıb dəmir qab döyəci əyərmişlər; xəttin kölgəsi 
yarın üzünü Ay kimi tutur, ona görə “busə ilə teşt döyəcləmək” 
(öpüşmək) tövsiyə edilir.
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№880
Sənin xoş saçın sanki barmaq kimi düzdür, 
Onun sinəyə və belə sallanıb düşməsi xoşdur. 
Səndə xətt gəlsə də, xəttə gəlmə, çünki o xətt 
Məşhur olub barmaqla göstərilir, barmaq kimi deyil.

№881
Ey dürr danəsi, sənin iki ləl dodağının şəkli 
“Mim”dir və onda iki “sin” və otuz diş var. 
Sənin ləlinin ətrafında çəkilən o xətt sanki 
Yüz divanə ürək ram etmək üçün qurulan pusqudur.

* İki dodaq birləşəndə “mim” hərfi alınır Q) və bu da ağıza 
bənzədilir ki, onda otuz iki diş vardır.

№882
O müşk kimi xəttə və o iki eybi olan gözə xatir 
Ürək o qədər ah çəkdi ki, axır onun halı faş oldu.
Əgər ahuda müşk varsa, bu əcəb (qəribə) deyil, 
Burası qəribədir ki, ahuda belə tər müşk olmur.

Əziz (Əli) Şirvani
№883
Hər kimsə xəttin kimi sənin üzünə xoş gələrsə, 
O şəxs sənin xəttin kimi ölkədə barmaqla göstərilər.
Hər kimsə saç kimi sənin xəttinə baş qoyarsa, 
Sənin xəttin kimi dövlət sahibi olaraq üzə çıxar.

* Kiminsə xəttinə baş qoymaq, yəni onun yolu ilə getmək. 
Üzdəki xətt isə dövlət kimi dəyərli və mühüm sayılır.

№884
Ey yar, sənin xəttin Ayın dövrəsinə ölçü və nizam verir, 
Sənin xoş xəttindən dünyaya hay-küy düşüb.
Qədərin katibi çox qələm çaldı, nəhayət, 
Sənin camalını xəttinlə təzələyib qanuna saldı.

* Qədərin katibi, yəni tale və qədər yazısını yazan, hər şeyi ölçü 
və mizanla yaradan Allah



Şəms Sücasi
№885
Ey yar, sənin xəttin gün kimi mənim ürəyimi pis adətə salıb, 
Bu xəttinlə ürəyimin gününü qara rəngə boyamısan.
Sənin üzünün aynasında xəttə görə yanlış içindəyəm, 
Mənim ürəyimi oda salıb yandıran sənin iki saçının əksidir.

№886
Sənin xəttinə görə mənim ürəyim büsbütün qana düşdü, 
Onun nə bala düşməsinin şərhini məndən eşit.
Sənin hicranın mənim canıma bir od vurdu, 
Onun tüstüsü sənin hər iki üzündən yuxarı qalxdı.

Şəms Əs əd (Qənceyi)
№887
Sənin xəttin elm mərkəzini tam əhatə edir,
Sənin saçının kölgəsində şeyda olmaqmı mümkündür?
Sanki qara ilanla (saçla) ciddi halda əl-ələ verib, 
Bu, zənəxdanm işi deyil, bəlkə, başqa bir sevdadır!

№888
Ey yar, sənin qəddin sərvdən daha üstündür, 
Sənin saçın isə Xətay müşkündən daha öndədir. 
Sənin üzün gözəllik və yaxşılıq dəftəridir, lakin 
Camal kitabında çoxlu haşiyələr də vardır.

* Şərq ənənəsində mühüm əsərlərə çoxlu şərhlər və həmin 
şərhlərə isə haşiyələr yazılır; haşiyələrdə, adətən, daha dərin və 
çətin məna incəlikləri açılır. Məşuqun camalı elə bir kitabdır ki, 
onun incəlikləri haşiyələrdə əks olunub.

№889
Ey yar, Xətay müşkü sənin xəttinin qoşunu qarşısında nökərdir, 
Tər ənbər isə sənin xəttinin selindən qopan bir damladır. 
Mənim ürək zikrim və gecə-gündüz dilimin duaları 
Sənin camalının “vəş-Şəms”i və xəttinin “vəl-LeyFidir.

* “əş-Şəms” və “əl-Leyi” Qurani Kərimin 91 və 92-ci surələrinin 
adıdır: birincisi günəş, İkincisi isə gecə mənasını bildirir, məşuqun 
camalı günəş, xətti isə gecə ilə müqayisə edilir.
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№890
Dünyada sənin üzünün gözəlliyindən xəbər yaysalar, 
Sənin üzünün gözəlliyi müqabilində xalq pərişan olar. 
Sənin verdiyin yaxşı vədə sona yetdiyinə görə 
Sənin xəttin üzünün gözəlliyi üzərinə qələm çəkdi.

№891
Sənin saçının peşəsi müşk qoxusu saçmaqdır, 
Sənin dodağının işi əqiqi incik salmaqdır.
Zəmanə sənin üzünün çevrəsində Xətay müşkü ilə 
Elə bir yazı yazdı ki, onu xoş ovqatla oxumaq mümkündür, 

* Əqiq yaquta bənzər qırmızı rəngli qiymətli daşdır.

№892
Dünyada ənbər sənin üzündən savayı nə axtarar? 
Gözəllikdə ənbər sənin üzünə başqa nə deyər? 
Lalə yalnız sənin üzündən rəng alıb doyar, 
Kim görüb ki, lalənin üzərində ənbər bitsin?

№893
Sənin üzün, bil ki, gözəllikdə çox işlər görər, 
Hər bir guşədə onun mənim kimi yüz xəstəsi var. 
Onun günəş və Ayla bir küdurəti yoxdur, lakin 
Bəlli olur ki, onun müşkdən bir qübarı var,

* Küdurət bir şeyin toza bulaşması, ləkələnməsi və həm də kin- 
küdurət mənasını bildirir. Qübar isə toz deməkdir. Məşuqun 
üzü Ay və günəş kimi parlaqdır və toz götürməz. Ona saçın 
müşkündən qübar (toz) qona bilər.

№894
Mənim dildarım o kəsdir ki, ürəklərdəki tikan ondandır, 
Mənim ayağıma onun kuyində tikan sancıldı.
Dedi: “Mənim üz və xəttimdən daha xoş şey varmı?” 
Dedim: “Gül ilə tikan arasında çox böyük fərq var”.



Kq 895
Kimsə mənim kimi sənin gözəl üzünə nəzər salırsa, 
O hər an muradsızlıcj vadisinə səfər etmiş olur. 
Axır sən xəttin gəlib yetişməsindən xəbər tutarsan, 
Bu isə ürəyi yanmışların dərdinə təsir göstərər.

№896
Deyirlər ki, tikan elə gülün özündən cücərir, 
Buna görə də gülün özünü günahlandırırlar.
Onun xəyalı həmişə sanki mənim gözümdədir, 
Onun üzündə olan xətt isə mənim kirpiyimin əksidir.

Gəncə xətibinin cpzı 
№897
Can aləmində oxunan xütbə onun xəttinin adınadır, 
Aşiqlərin ürək səhəri onun xəttinin gecəsindən doğur. 
Mən onun xəttini müşkə bənzədirdim, lakin
Dedi: “Bu bir səhvdir! Müşk onun xəttinin qulamıdır!”

№898
Ey canan! Sən məni xətanı tərk etməyə çağırırsan, 
Bax gor bir haradan haraya çağırırsan?
Dedin ki, onun xətti Xətay müşkünə bənzər, 
Bəs onun xoş xəttini nəyə bənzər edirsən?

№899

Sənin saçın mən kimi fərmana baş əymir, 
Düyünə düşdü, daha da sərgərdan oldu.
Sənin xəttin məni bəndəliyə dəvət etdi, 
Bundan daha xoş oxunan bir xətt heç gördünmü?
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S’əd Qənceyi
№900
Ey ürək, könlü səndən dildar almır, 
Səbzə və gülzardan ürək alınmır.
Xətt ilə gəlmə və mənə xətt ilə işvə vermə, 
Sənin xəttin əsla ürəyi hesaba almır.

Məhsəti Qəncəvi
№901
Sənin üzün Ayı Özündən üstün bilməz, 
Bir kəsin xəttinə heç bir əfsun (sehr) qurmaz.
O öz çevrəsinə elə bir xətt çəkdi ki, yaxşılıq 
Bütün il boyu ondan kənara ayaq qoymur.

№902
Deyirlər, bəlkə, ürəyi qəmdən açıb uzaq edəsən, 
Bəlkə, mənim ayrılıq möhnətimi bildirməyəsən. 
Sənin saçın kimi işləri pərişan olan mənimlə, 
Bəlkə, öz xəttin kimi xoş rəftar edəsən.

№903
Sənin üzün sanki süslənən bir dilbərdir, 
Gözəl xəttinin çevrəsi tər ənbər tək qoxuyur. 
Deyirlər, xəttin çevrəsində bir pəri gəzir, lakin 
Sənin xoş xəttin pəri çevrəsində dövr edir.

№904
Yarın çöhrəsində xətt deyil, bir xəyal vardır, 
O nigan vəsf edən xətt deyil, bir sətirdir.
Onun gül kimi üzündə sünbülün təsiri görünür, 
O isə xətt deyil, müşk saçan saçın kölgəsidir.

* Sünbül saçın istiarəsidir.



№905
Sənin xəttin bənövşə kimi güldən üzə çıxdı, 
Bir xətt düzəldərək Ayın başına çəkdi.
Həmişə gecənin ardınca sübh açılırdı, indi isə 
Mənim ürək həyəcanım sübhdən doğan gecə kimidir.

Şərəf ŞəfrƏVə
№906
Onun bəndə olmağım Ay özü etiraf edər,
Onun gözü mənim ürəyimi apararaq inkar edər. 
Bundan əvvəl aşiqlərin qanı ilə xətt yazırdı, 
İndi isə onu hesab dəftərinə yazıb işə salar.

№907
Sənin qəmin mənim ürəyimdə nəfəs yolunu bağladı,
Sənin eşqin isə bütün həvəs yollarını açdı.
Nə vaxta qədər deyəcəksən İd, qəmimi çəkməyi iddia edirsən, 
İddia edən mənəm, mənə şahid isə sənin xəttin bəs edər.

№908
Sənin xəttin dodağın ətrafında əsmər kimidir, 
Qulam isə qələm kimi qəmdən başını aşağı salar. 
Sənin xəttin xırda bir qarışqaya bənzər, 
Lakin milçək kimi sanki şəkər ətrafında dolaşar.

№909
Sənin üzünə baxıb gül su üzərinə sipər çəkmiş, 
O səbəbdən onun gülabı bu qədər hərarətli olmuşdur. 
Sənin xəttinin qısqanclığından zərrə kimi rahatlığım yoxdur, 
Axı bu xətt nə səbəbə görə günəşə kölgə salmışdır?

Qazı Kamal Mərağeyi
№910
Səndəki şəkər çevrəsində qarışqalar ötüb-keçirlər, 
Qoyma onlar sənin şəkərini qarət etsinlər.
Dirilik çeşməsində sənin dodağına nəzər salarlar, 
Ayıq ol ki, həyat suyunu içib bitirməsinlər.
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№911
Yar mənimlə bir anlığa nazla oturdu, 
Öz gözəlliyi ilə ürəkdə bir həvəs oyatdı. 
Hey danışır, xətt və dodağa işarə edirdi, 
Kimsə bundan yaxşı şəkərlə bənövşə yetişdiribmi?

№912
Sənin saçın məni öldürməklə murada çatar, 
Hər ürək qəmini əhdü-peyman kimi bağlayıb saxlayar. 
Ürəyin vətəni olan sənin xəttinin çevrəsində, 
İnsaf et, gör necə xoş bir sevda vardır!

Fəxr Qənceyi 
№913
Sənin Ay kimi üzün gözəllik nurunu azaltdı, 
Bizim ürəyimizdə yer tutan qəmin zülmətinə bax. 
Sənin üzünün atəşindən yüksələn o tüstü 
Sanki iki min nəfərin göz yaşım gözdən axıtdı.

Yəmin Isfəhani
№914
Ey yar, sənin xəttin mənim xəttimi para-para etdi, 
Sənin xəttin mənim olduğum bölgənin şəhərinə nur saçdı. 
O, Xızır kimi qəm atəşindən nicat yolunu keçdi, 
Nəhayət, sənin xəttindən həyat suyu tapdı.

№915
Əgər can
Əgər cahan mülkünü istəyirsənsə, onun vüsalını tələb et. 
Əgər yaşıllıq və ya rəvan su istəyirsənsə, 
Mənim göz yaşımı və onun xəttini görüb uzaq olma.

№916
Sənin xəttin mənə gözəl və ürəyi cəzb edən kimi görünür, 
Mənim nəzərimdə atəş içində səbzəyə bənzəyir.

rahatlığı istəyirsənsə, onun üzünə nəzər sal,



Hər kim mənim kimi sənin xəttinlə ünsiyyət saxlayarsa, 
Mən kimi şad və xürrəm olar, səbzədən xoşu gələr.

№917
Sən üzünü göstərmə, məndən sənə kam gərəkdir, 
Bu gün sənin vurduğun atəşdən tüstü çıxır. 
Sənin atəşinlə bir anlığa isinməyən o kimsə 
Sənin tüstündən, bəlkə də, kor olmasa yaxşıdır!

Sədr Zəngani
№918
O yar mənim ürəyimə qəm dolu yük qoyubdur, 
Öz dodağına isə yüz batman qənd qoyubdur.
Kimsə onun camal bağından gül dərməsin deyə 
Onun ətrafında bənövşə yarpağından tikan qoyubdur.

Şəms Əcrtə Beyləqani
№919
Sənin Ay üzünün çevrəsində tər ənbər olmalıdır, 
Bu yanmış ürək bundan daha çox yanmalıdır.
Sənin iki zəncir kimi saçm mənə bəs etməz, 
Müşk və ənbər tərkibli başqa bir boyunbağı lazımdır.

Saleh Beyləqani
№920
Fələk könül istəyən bir üzə bir xətt yazdı, 
Bənövşə kimi yazını gül üzərinə gec yazdı. 
Günəş öz xəttini sanki bəndə olmağa həvalə etdi, 
Yəqin, kağızı yox imiş, ona görə Ay üzünə yazdı.

№921
Nə vaxta qədər eşq və qayğının necə olduğunu şərh edim, 
Nə qədər dildarın xəttini və gözəl üzünü vəsf edim?
Qələm işin aqibətini görüb heyrət etdi, dil isə 
Yarın xəttinin sevdasım şərh etməyə başladı.



(Camal) Xəlil Şirvani
Nb 922
Mənim ürəyim sənin xəttini öz cam üçün rahatlıq bilir, 
Lütf ilə onu gülüstan üçün bəzək və zinət bilir.
Bu bir silsilə xətdir və məna baxımından
Ağıl onu həyat suyundan daha xoş bilir.

№ 923
Sənin üzün yüz cür lətafətə malikdir, 
Ancaq, ola bilsin ki, mənim ürəyimə yüz afət gətirsin. 
Sənin dodaq sultanm Abbasilər libasını geyib, 
Məgər onda xəlifəlik və xilafət istəyi vardır!

№924
Sənin ürək alan xəttindən fəryad edirəm, 
Sənin kam almaq üçün əzəmətli mülkün vardır.
Sənin üzünün çevrəsində həyat suyu var, qəribədir ki, 
Səndə həmin rəvan su üzərində rəvan bir xətt vardır.

№925
Dedim; “Nə səbəbə səndəki Ay qara bulud arxasına qaçdı? 
Sənin üzünün çevrəsində fil sümüyünə kim rəng (qaliyə) çəkdi?” 
Dedi: “Gəlin bəzəyən usta mənə bəzək vurmaq istəyərkən 
Huşunu itirdi və buna görə sürməni ayna üzünə tökdü”.

№926
Dedim ki, sənin üzündə bir qüsur vardır, 
Bu xoş görkəmdə sənin xəttin ilahi kimidir.
Dedi: “Mənim üzüm sanki lalədir, ancaq 
Lalənin ətrafında qara bir şey olarsa, eyb etməz”.

№927
Sənin üzünə dedim ki, behişt kimisən, 
Cana, nə səbəbdən səndəki kafur qara olur?



Dedi: “Əzəldən hər kəsin alın yazısı olarmış, 
Mənim tale yazım qeyb aləmindən belə imiş.

* Kafur - hind və Çin bölgəsində bitən ağacdan alınan ağ rəngli 
və xoş qoxulu yapışqan maddə

№928
Ey şam, mənim yanğıma bax, buna dözməzsən, 
Mənim alov saçan üzüm qarşısında dayanmazsan.
Yarın üzünə baxanda onun xəttinə dikilib qalma, 
Birdən mənim çəkdiyim günə yetişə bilməzsən.

№929
Doğrudur, müşk Özü barəsində çox bəhs etdi, 
Müşk gözəlliyi ilə sənin xoş xəttindən söhbət açdı.
Ey Xətay türkü, sənin gözəl (yaxşı) xəttini görərkən 
Sənin xəttinin qısqanclığından müşkün sevdası mat qaldı.

* Sevgilinin xətti müşkdən üstündür, sevda qara rəngə işarədir.

Səkkizinci qisim: QözƏİ ÜZÜn Vəsfi

Seyf Tiflisi
№930
Ey hur nəslindən olan, anan səni doğanda 
İblis güldü, şad və xürrəm oldu. 
Yəni ki bu üzlə mən bütün Məhəmməd ümmətinin
Din və imanım bada verməyi bacararam.

№931
Rəng sənin üzündən Neman laləsinin qızartısını alar, 
Sənin dodağının tutusu bütün canları tamaha salar.
On dörd gecəlik Ay sənin üzünün xəcalətindən 
Həsəd barmağını dişinin dibinə basar.

* Neman laləsi olduqca al-qırmızı rəngdə olan lalə növü



Şihab Kağm 
№932
Ey yar, sənin xoş xəttin ənbər qoxusunu aparar, 
Sənin dodağın qarşısında həyat suyu sanki ölmüşdür. 
Sənin üzünlə müqayisədə sanki günəş solğun güldür, 
Sənin yanağınla müqayisədə səhərçağı sanki nəfəsi sıxılmış 
kimidir.

№933
Sənin iki saçın tərtəmiz ənbərlə doludur, 
Bu təmiz ənbər tam qıvrım və düyün içindədir. 
Sənin üzün atəşdir, yanaraq xoş şölə saçır, 
Bu alovlanan atəş sanki büsbütün sudur.

* Su kimi təravətli

Şorns Sücasi
№934
O kimdir ki, deyir: “Onun (yarın) üzü cana qut olmaz?
Ya da onun üzü dünya səhnəsinə bəzək olmaz?” 
Əgər mənim ağlım heyran olub onu günəş adlandırarsa, 
Allahın minnəti bizə olsun ki, onun üzü gizli deyildir.

№935
Ürəyə şölə saçan o üzdəki hər bir gözəllik 
Gündən-günə ürəkdə yüzlərlə eşq və şövq oyadır.
Mənim ürəyim yandı, lakin kim inanar ki, 
Onun üzü candakı suya hərarət verərək coşdurar!

№936
Biz ki o yarm ardınca hey dolaşırıq, 
Onun ürəvi kimi bir xasiyyətdən başqasına keçirik. 
Gözəllik onun adım yaxşılıq sırasına qoymuşdur, 
Biz də gözəl (yaxşı) üzün istəyi ilə dolaşırıq.



№937
Onun qövsi-qüzeh kimi kaman qaşına nəzər sal, 
Onun ürəyi öldürməyə susamış cadu nərgizinə nəzər sal. 
Ey eşq və aşiqliyi inkar edən kəs, əgər mərdsənsə, 
Bir dəfə də gəl, uzaqdan onun üzünə nəzər sal!

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№938
Sənin üzün göydə Aya şölə saçar, 
Ay da sənə görə göyə şölə saçar.
Günəş kimi üzünün camalı sanki nurdur, 
O can gözünün Məşriqindən şölə saçar.

* Can gözü bəsirət və batini duyum deməkdir; Məşriq — 
gündoğan tərəf

№939
Nəqqaş sənin üzünün bənzərim yaratmaq istərkən
O, sənətində doğrudur, əlvan rənglər işlədər.
İllər boyu Ay kimi rəngləri bir-birinə qatsa da, 
O sənin Ay kimi üzünü görən kimi qələmi sındırar.

Tac Xəllali
№940
Ayı öz qarşısına qoyub ki, bu mənim uğurlu üzümdür, 
Dodağına şəkər qatıb ki, bu mənim cavabımdır.
Mənim qanım zülm əlində aciz qalıb, 

Onu tər üzə sürtüb ki, bu da üzümün rəngidir.

№941
Sənin qaşın kamanın əyriliyinə gülür, 
Sənin kirpiklərin oxun ucuna gülür.
Bütünlükdə dünyada yaxşı (gözəl) hər nə varsa, 
Sənin üzün bu gün onun hamısına gülür.
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Unud Qənceyi
№942
Sənin gözün padşahın qoşununa gülür, 
Sənin şirin dodağın bəs deyincə duza gülür.
Sənin qaşın Əqrəb bürcünə QÖvs çəkir, 
Sənin üzün isə Ay kimi fələyə gülür.

* Əqrəb VƏ Qövs həm bürc, həm də həqiqi mənasında işlənir.

Şəms Qənceyi
№943
Bağçada sərv sənin zülfündən xəcalət çəkir, 
Sənin saçına görə müşk can-dildən xəcalət çəkir.
Yer üzünü işığa bələyən o parlaq günəş 
Sənin üzünə görə yerdən göyə qədər xəcalət çəkir.

№944
Ehey! Sənin qəddin əgər sərvi-rəvan tələb edirsə, 
Ehey! Sənin ləlin əgər cana rahatlıq tələb edirsə, 
Sən bütün gecəni Ay üzünə tamaşa edirsən, 
Əgər bundan yaxşısını tələb edirsənsə, aynaya bax!

№945
Sənin qəminə görə gül ürəyə xoş gələn bir dəftər oxumur, 
Sənin qəminə görə günəş özünə bir yol tapa bilmir.

g
And olsun Haqqa ki, sənin qəminə görə üzülərək yarım da 

qalmayıb.

Qazı Kamal Mərağeyi
№946
Sənin üzündən mənim canımda bir lütf (lətifə) var, 
Əgər o sənin nəzərindən gizli olsa da, onu taparam.

özəl üzünü görəndən bəriAy o gecə sənin



gözümdə əks olundu,Bir gün sənin üzün 
O səbəbdən sənin üzündəki laləzar sirab oldu.

* Göz vaşımdan üzündəki laləzar sirab oldu (suyla doydu).

№ 947
Onun saçı gecədə olan uzun hicranı yox edər, 
Onun boyu oxda olan başıucalığı yox edər. 
Ay günəşə dedi: “Onun üzü qarşısında təslim ol”, 
Sənin bu əlin isə onun ayağını oyuna çəkib aparar.

* Burada farsca “rox” sözü iki mənada işlənmişdir: üz və şahmatda 
top, “Sən onun üzü (topu) qarşısında təslim ol!”

Camal Xoyi 
№948
Mənimlə kin qapısından gəlib bəhs edirsən, ey ağıl, 
Mənim əziyyətimin üstünə əzab artırırsan, ey ağıl!
Sonra İsə deyirsən ki, gəl mənim üzümə bax, 
Yoxsa Ay üzünü divanəyə göstərirsən, ey ağıl!

Dərbənd qazısının oğlu
№949
Ürək sənin boyuna sərvi-rəvan deyir, 
Onu özü üçün sakitlik və can üçün rahatlıq bilir.
Ay sənin üzünə qul olmaq iddiası edir, 
Halbuki danışanda göydən söz açır.

Yəmin Isfəhani
№ 950
Səhər küləyindən sinəmə şur və həyəcan düşdü, 
Ürək isə keçmiş düşüncə və meylin izinə düşdü.
Dünən axşam sənin üzünün əksi aynaya düşdüyündən 
Sanki ayna özü sübh kimi bütün aləmi aydınlatdı.



Camal Hacı Şirvani
№951
O yonulmamış gövhər mənim ürəyimi açıq-aşkar apardı, 
Öz qəm çənginə saldı və rüsva edərək apardı.
Ay öz xoş və gözəl üzü ilə camal nərdini uduzdu, 
On daşı Aya verdi, oyunu on bir daşla uddu.

* Birinci misrada Uzra gözəl qız, yonulmamış gövhər mənasında 
işlənir. Sonuncu misrada qədim nərd oyununda uduş formasına 
işarə edilir.

Mücjərrəb Bakuyi
№952
O can və cahanı bir anlığa görmək olar, 
Xoş eyş və əbədi ömür sürmək olar. 
Onun aydın və işıqlı üzünün aynasında 
Əgər nəfəs dəyməsə, canın surətini görmək olar.

* Can və cahan məşuqa işarədir; üz aynaya bənzədilir, ona nəfəs 
dəyəndə tutqun və kölgəli olur.

Camal Haa Şirvani
№953
Biz o iki qısa saça əl vurduğumuz anda
Sanki böyük fələyin üzərində xeymə qurmuş oluruq.
Onun günəş kimi işıqlı üzünü görəndə 
Biz dərhal Aya iki min tənə vururuq.

№954
Ey (gözəl), sənin üzün gül kimi gülşənə layiqdir, 
Yaxşılıq səndəndir, məndən isə sənə (xoş) söz layiqdir. 
Yaxşılıq və gözəllik dünya ətrafında bəs deyincə dolaşdı, 
Sənin üzündən başqa, layiq bir məskən görmədi.



№955
Ey yeganə olan can, sən bədəndə yaxşısan, 
Ey sərvi-rəvan, sən isə çəməndə yaxşısan. 
Dünən gecə fələkdən yuxan Ay ilə gün arasında 
Söz-söhbət sənin üzünün gözəlliyindən gedirdi.

№956
Gecənin üzünün qaralığı sənin üzünün xəcalətinə görədir, 
Ahuda olan müşkün qaralığı da sənin üzünə görə olar. 
O, əzəl çağında yaxşılığı (gözəlliyi) sənin üzündə gördü, 
Sənin üzünün gözəlliyindən gözü sənin üzündə qaldı.

№957
Dünən gecə dilbər haqq barədə sirlər (rəmzlər) söyləyirdi, 
Rəmzləri bir kənara qoy, sanki mütləq mənada sehr söyləyirdi. 
Onun ləli (dodağı) söz və bəyan ilə nitq söyləmirdi, lakin 
Onun üzü hal dili ilə “ənəl-Həqq” söyləyirdi.

* İrfanda hal dili məfhumu vardır, yəni qəlbdə yaranan, söz və dil 
ilə ifadə oluna bilməyən batini duyğular üz və gözün işarəsi ilə 
ifadə olunar. “Ənəl-Həqq” deyimi barədə bax: rübai № 4

Şərəf Beyləqani 
№958
Bütün aləmin gözü günəş ilə aydın olur, 
Ey Xütən şamı, bu aydınlıq sənin tamaşan üçündür. 
O, evin damının qırağına gəlib səni görüncə 
Özünü və huşunu itirərək sanki nəfəscikdən yerə düşdü. 

* Xütən şamı, yəni Xütəndən olan gözəl günəşdən üstündür. 
Günəş həmin gözəlin dammın qırağına gələrək onu görüncə 
özünü itirir və yerə düşür.

№959
Ay günəşdən nur alaraq gecəni işıqlandırır. 
Onun əsil-nəsəbi səltənət zümrəsindən götürülsə də, 
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Onun əksi sənin üzündə məndən yüz yol daha pərişandır, 
Sənin qapı və bacandan içəri düşərsə, nə əcəb!

* Gözəlin üzü Ayın nurundan üstün tutulur, Ay onu görüncə 
xəcalət çəkir və pərişan olaraq damdan bacadan düşür.

№960
Səndə ki türksayağı qəmzə və hindu saç vardır, 
Səndə ki pis xasiyyət və yaxşı rəftar vardır.
Sənin bərk üzün vardır, ancaq son dərəcə yaxşıdır, 
Bütövlükdə sənə nə deyim? Səndə olan üzə eşq olsun!

№961
Ey (yar), sənin üzün öz lətafəti ilə ruhun aynasıdır, 
Sənin xəyalının qədəmlərini səbuh kimi istəyirəm. 
Xəyalını gözümə qoyaram, ancaq kirpiyimin tikanından 
Qorxuram ki, sənin xəyalının ayağı yaralana bilər.

* Səbuh — səhər içilən şərab

№962
Sənin üzünü sanki xoş atəşlə qıcıqlandırmışlar, 
Mani nəqqaşının naxışı ilə ona tam su (təravət) vermişlər. 
Sənin üzünün ağ və qırmızı rəng təravətindən 
Sanki mey ilə südü bir-birinə qarışdırmışlar.

* Mani öz məharəti ilə fərqlənən qədim İran nəqqaşı olub.

№963
Ey mehr, gəl onun gül qoxulu sünbülünə bax, 
Bu düz qamətə və onun qışının tağına bax.
Fərz edək ki, gülün və lalənin gözü yoxdur, 
Axı sən hamının gözüsən, onun üzünə bax.

* Mehr — günəş, sünbül isə saçdır.

№964
O kirpiyin oxuna, onun kaman kimi qaşına bax, 
O ənbər və o gül qoxulu sünbülə bax.



Lalədən və güldən, günəşdən və Aydan əsla danışma, 
Sən gəl, Allah xatirinə, bir yol onun üzünə bax.

* Sünbül saçın istiarəsidir, lalə, gül, günəş və Ay isə üzlə müqayisə 
edilir.
Bu rübai Kamal İsmayıl, Şəms, Zəhir Faryabi, Övhəddin Kir mani, 
Nasir Buxarayinin divanında, Əbu Səidin rübailəri sırasında və s. 
yer almışdır.

Doqquzuncu qisim: Qamət 
və boyun təşbehləri

Cəmaləddin Əşhəri 
№965
Sənin qəddinin sərvi başını göylərə ucaldıb, 
Adi sərv öz qəddinin adını su üzərinə yazıb. 
Sənin qəddinin əlifi lütf ilə hər şeyə malikdir. 
Əlifin heç nəyə sahib olmaması qaydası ləğv olundu.

* Ərəb əlifbasının birinci hərfi əlif düzxətlidir və özündən sonrakı 
hərflərə birləşmir. Məşuqun boyu sərvə və əlifə bənzədilir.

Kq 966
Sənə sərv deyirəm, bu mütləq mənada küfr deyil, 
Sənin qəddinlə müqayisədə sərvin nə rövnəqi var?
Sərv İstər ki, sənin qəddin kimi olsun, 
Bəli, görün bu nə qəribə və uzundraz axmaqdır!

Seyyid Şərəfəddin Murtuza
№ 967
Sənin gül yarpağından nəsim yeli əsər, 
Süsəndən uzaq ol, sənin ürəyini üzgün edər. 
Reyhan sənin xəttinə xidmət etmək istər, 
Sərvin özü sənə bəndə olmağı qəbul edər.



, sərvin boy-buxunu necədir?!

№968
Mənim yarımın boyu sərvdən heç də kəm deyil, 
Onun boy-buxunu mənim qəddimi əydi.
Deyirlər, onun boy-buxununa bənzər sərv var, 
Gəl sərvin söhbətindən, onun boy-buxunundan vaz keç.

№969
Sənin üzün tər gül üzünə tər salır, 
Sənin ləlin şəkərin şirinliyini sındırır.
O deyirdi ki, sərv boy-buxuna görə mənimlə eynidir, 
Sən özün bax gör ki

№970
Mənim yarım saç qıvrımı İlə gözəllik nümayiş etdirir, 
Onun saçının ucundakı düyün sanki yelda gecəsidir.
Sənin qamətinin başında elə bir hava var ki, 
Sərvin qamətinə möhkəm bir lərzə salır.

*Yelda gecəsi — payızın sonu və qışın əvvəlində ən uzun və 
qaranlıq gecə

№971
Heç bir sərv sənin qəddinlə bərabər ola bilməz, 
Qızılgül sənin üzünlə müqayisəyə layiq ola bilməz.
Sərv sənin barın (meyvən) kimi bara sahib olmaq istədi, 
Lakin (biçarə) nə etsin? Axı sərvdə bar ola bilməz.

№972
Sərv kimi boyu olan gözələ Ay da qısqamr, 
Hər bir Ay isə ay ərzində təzələnmir.
Dedim İd, bəlkə, mən səndən bir bar (meyvə) yeyim! Dedi: “Sus! 
Mən sərvəm və bir kimsə sərvdən bar yeməz”,

№973
Ey yar, Ay sənin xoş və gözəl üzündən xəcalət çəkir, 
Can sənin o xoş və ürəyə asayiş verən saçma bağlıdır. 
Sərvdən savayı, sənin qəmindən azad olan bir kimsə yoxdur, 
Sərv də mən kimi sənin xoş boy-buxununa heyrandır.



№974
Gül kimdir ki, sənin yanağının rövnəqinə yetişsin?
Ya da Ay kimdir ki, gözəllikdə sənin həddinə yetişsin?

sərv heyrətedicİ olduğundan dəm vurur, lakinDoğrudur,
O sənin qəddinə yetişəndə söyüd kimi titrəyir!

Camal Qənceyi
№ 975
Gül, doğrudur, başdan-başa xoş qoxu və bütöv rəng verər. 
Sənin dodağının arxında onun kuzəsi daşa rast gələr.
Çəməndə sərv öz boyu ilə özünü hansı yerə qoyar, 
Belə ki, sənin qamətin üzündən ona paltar dar gələr.

Zəhir Şəfrəvə
№976
Sən bağa getmə ki, gözəl gül oradan getməsin, 
O səndən utanır, səbir et ki, çıxıb getsin.
Sərvə arxalanma, çünki o, uzun və içi boşdur, 
Qorxuram ki, sənin qəddini görüb öz yerindən qopsun.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№977
Elə ki sənin ləl dodağın gözəl üzünü bəzəyir, 
Sənin qəddin sərv ilə rəqabətdə iddiaya girişir.
Gözəlliyin üzük qaşı sənin ləlinlə (dodaq) düzəlir, 
Yaxşı iş də sənin qəddinə görə düz gəlir.

№978
Mənim ürəyim itdi və sənin saçının qoxusu gəlir, 
Birisi düzlük edirsə, sən gəl onu inkar etmə.
Ürəyin iddiası üçün sənin üzün mənə şahid kimi bəs edər, 
Sənin qəddin özü də, doğrusu, bu işdə geri qalmaz.



№979
Nə səninlə öz halın barədə bir qəm söyləmək olar, 
Nə bir söz əskik, nə bir söz artıq söyləmək olar. 
Mən sənin qəddini vəsf etdiyim üçün sən qəzəbləndin, 
Səninlə heç bir doğru söz söyləmək olmaz imiş!

№980
Ey (gözəl), sənin üzün güldə aşkar və gizli şəkildə əks olub, 
Sərv sənin qəddinin tağı ilə haradan qoşa ola bilər?
Sən nə qədər azad sərvin söz-söhbətin (hədisin) edəcəksən? 
Əgər doğru danışmaq gərəkdirsə, bir sənin qəddindir, vəssalam!

Məhsəti Qəncəvi
№981
Sərv nazlana-nazlana bağda lalə üzlülər ilə (məclisdə) 
Sənin qəmini şərh edərək uzun bir hekayə danışırdı.
Badi-səbadan sənin qəddinin vəsfini eşidərkən 
Sənin qamətinin şöhrətini bilib səcdəyə durdu.

Nəcin Qənceyi
№982
Gül kimdir? Sən ən şəkər ağızlısan, ancaq o deyil, 
Süsən kim olar? Sənin xoş dilin var, ancaq o belə deyil. 
Sərv sanki bağda sənin boyuna bənzəmək istər, 
Ancaq belədir ki, sərvi-rəvan sənsən, o deyil.

Şəms (Əs əd) Qənceji
№983
Ay dünyanın sınıq adıdır, ancaq sən deyilsən, 
Gül dünya əhlinin əlində acizdir, ancaq sən deyilsən.
Sərv bağda padşah ola bilər, lakin, bununla belə, 
O, başqalarının əlində olur, ancaq sən deyilsən.



№984
Sən öz hüsnündən zəmanədə əfsanə eşit,
Sən öz yaxşılığın barədə özündən və Özgəsindən eşit.
Ürək həmişə sənin qəddin barədə söz açır, 
Bəli, sən gəl düz sözü elə dəlidən eşit.
* Sevən ürək divanə adlanır və bu mənaya işarə edilir.

№985
Sənin qəddinin işi sərvi bəyənməm əkdir, 
Sərvi görərkən nə üçün gözünü yana çəkirsən?
Bir an (nəfəs) bağa xuraman-xuraman gəl, ola bilsin ki, 
Sərvin inciməsi xəbəri sənin qamətindən eşidilsin.

№986
Ey sərv, yar bir anlığa çəmənə ayaq basan anda, 
Ey sərv, onun qəddi üçün bəndəlikdən savayı bir İş görmə. 
Sən gəl onun qəddi ilə ölçü-mizan söhbəti etmə, 
Ey sərv, sən də öz işinin ölçü-mizanını saxla!

№987
Sənin saçın elədir ki, ürəyim onun mehrindən dolaşır, 
Ürək nədir ki? Can onun bədəninə dolaşır. 
Ondan başqa, kimsə sənin qəddinlə baş-başa gəlirmi? 
O da sonda sənin qəddinin çevrəsində dolaşır.

№988
Doğrudur, sənin qəddin dilbər kimi bir dənədir, 
Sənin qəddindən savayı, kimsə gözəllik mayası deyil. 
Dünyada gözəllik büsatında sənin saçın başda gedirdi, 
0 da axırda sənin qəddinlə baş-başa gəldi.

Şərəf Şəfrəvə
№989
Öz canımdan daha çox sevdiyim yar varsa, odur, 
Var-yox bel bağladığım hər nə varsa, odur.
Dünən axşam bir çəmənə getdim və bir sərv gördüm, 
Onun ayağına düşdüm və güman etdim ki, odur!



Səid Şirvani 
№990
Ey eşq badəsi, sən ağılı məst edirsən, 
Əldən gedirəm, çünki məni əldən edirsən. 
İndİ belə oldu ki, qəddinin şümşadı ucaldı, 
Yəqin, başında bu fikir var ki, sərvi alçaldasan.

* Boyunu şümşad kimi uzatmaqla sərvi utandırıb kiçildirsən (təzad).

Əziz (Əli) Şirvani 
№991
Torpaqdan sənin rəna üzün kimi gül bitmədi, 
Sənin şəhla gözünün aldanışı ilə nərgiz bitmədi.
Varlıq bağında və həyat suyunun kənarında 
Sənin boyuna bərabər bir sərv bitmədi.

Camal (Hacı) Şirvani
№992
Ey lalə üzlü, Allah xatirinə, yadında varmı?
Bağdakı çəməndə həmişə məst olardın.
Sərv sənin qəddini görərkən ayaqdan düşdü,
Gül isə sənin üzünü görərkən əldən düşdü,

* Sərv sənin qəddinin qarşısında təzim etdi və gül isə üzünün 
gözəlliyi qarşısında soldu.

№993
Ey gözəl, sənin iki dodağın mənim can rahatlığımı istəyir, 
Bunun üçün məni öldürməyi qəsd edib.
Sərvin boyu sənin qəddinə o üzdən oxşayır ki, 
Sərvi-rəvan daima yaşıl-təzə və təravətli olar.

№994
Doğrudur, gülü gözəl üzlü deyirlər, ancaq 
Sənin üzünün gözəlliyinə görə onu bağdan qovdular.



Sərv əliuzunluq edib sənin boyunla bəhsə girdi, 
Ona görə onu səndən uzaq yerdə torpağa əkdilər.

№995
Dedim: “Sənin rəna gülünə nə demək olar?
Və sənin o şəhla nərgizinə nə demək olar?”
Dedi ki: “Söylə, mənim qəddimin və boyumun şərhi nədir?” 
Dedim: “Sənin qəddinə və boyuna nə demək olar?”

№996
Mənim təbim mənalar üçün mədən və qaynaq oldu, 
Mənim təbim sonsuz bir lütfdən sanki can oldu.
Yarın gözəl qəddinin əksi mənim təbimə düşdü, 
O səbəbdən mənim təbim rəvan su kimi oldu.

Sədr Zənjyani
№997
Lalə üz kimidir, sənin yanağın isə ona bənzər, 
Bağda sənin sonsuz gözəlliyinə qulam olan odur.
Sərvə öz əslinə görə azad deyirlər, lakin 
Bu gün sənin qəddinin ən kiçik qulamı odur.

Onuncu qisim Xalın təşbehləri

Əsir (Umani)
№998
Sənin dodağının dairəsi bir-birinə qovuşanda
Bax gör onun ixtiyarında necə bir meydan vardır.
Sənin dodağının əmri ilə o ənbər nöqtə
Dairədə yer tapa bilməyib bir guşədə əyləşdi.

* Ənbər — nöqtə, yəni xal



Tacəddin Əşnəvi
№999
Ey işvəpərəst, sənin zənəxdanındakı çalada olan xal 
Sənin məst nərgizindən daha çox aldadıcıdır.
Yox, yox! Mən yanlışam, sənin çənəndə olan xal 
Sanki əlinə gümüş top almış zənci uşağıdır.

Məhsəti Qəncəvi
№1000
Mərdi yerindən oynadan boynundakı o xal
Həmişə sənin fənd dolu bədəninə qəmzə və işvə verir. 
Sən güman etmə ki, o sənin bədəninin nişanəsidir, 
O mənim ürək qanımdır kİ, sənin boynunda düyünlənib.

Sayin Mərağeyi 
№1001
Sənin dodağın təzə xurmaya süd və şəkər bağışladı, 
Xoş bir xal isə sənin dodağına ənbər ləqəbi verdi. 
Sənin şirin dodağında olan o xal mənim canımdır, 
Ancaq o var ki, sənin dodağın mənim canımı boğaza gətirdi.

Camal (Haa) Şirvani 
№1002
Sən ürəyi Özünə çəkən saçınla bir bənd düzəltmisən, 
Həmin bəndi insan ürəyinin boğazına nə gözəl salmısan. 
Xəlilsayağı xal ilə Nəmrud sifəti göstərib, 
İnsafən sən onu nə gözəl atəşə atmısan!

* Quran, Ənbiya surəsi, 59—68-ci ayələrə işarədir; Nəmrud 
İbrahimi atəşə atıb yandırmaq istəyir, lakin o nicat tapır: 
“(Nəmrud və ətrafındakılar öz camaatına) belə dedilər: 
“Əgər (tapındığınız bütlərə yardım göstərmək üçün) bir iş 
görəcəksinizsə, onu (İbrahimi) yandırın və taunlarınıza kömək 
edin!” Biz də; “Ey atəş! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol!” — 
deyə buyurduq”.



№ 1003
Ey giil xırmanı, üzdə olan o qara xal
Müşkdür, kimsə gül bədənində müşk görməyib.
Sanki zəmanə gülün çıxıb getməsindən qorxaraq 
Gülün ətəyində müşkdən mıx vurub onu saxlayır.

№1004
Cana, sənin üzün nəyə görə abdallar üçün fitnədir? 
Onun sifətinin dərkində ürəyim nəyə görə bu haldadır?
Ayın kitabəsində sənin üzündə nöqtələr yoxdur, 
Üzün Aydırsa, onda xaldan olan bir nöqtə nəyə görədir?

* Abdal dərviş deməkdir.

On birinci qisim: Dodağın təşbehləri

Şərəf Şəfrəvə
№1005
Səni vad etməklə zəhər sevimli olar, У 7
Sənin adınla ölüm də həyata çevrilər.
Əgər kağız üzərinə sənin dodağının vəsfini yazsam,
Kağızın üzü qırmızı ərğəvan rənginə boyanar.

* Ərğəvan çöhrcyi və qırmızı rəngdə güllər açan bitkidir və 
klassik şeirdə üz ona bənzədilir.

Cəmaləddin Əşhəri
№1006
Şəkər sənin dodağının tənəsi ilə naqis və əskik gəlib, 
Dodağın ona görə daralıb ki, təngə gəlib.
Ey şəkərlər şəkəri, ləldən də arxayın ol, 
Belə ki, o da şüşə kimi daşa rast gəlib.

Şərəf Şəfrəvə
№1007
Qəndin dəyərini aşağı salan o ləl budur, 
Ağılı məst edən o badə isə budur.



O həyat suyu və bəhs edilən hekayəni 
Bilirəm ki, eşitmisən, əgər belədirsə, budur.

Cəmaləddin Əşhəri
№1008
Ey Ay və günəş, sənin üzündən hərarət alanlar var, 
Mənim canım və ürəyim sənin qəmzəndən oxa tutulur. 
Bir gün sən sanki südəmər körpəsən, bunlar isə 
Sənin dodaqlarından şəkər və süd yeyirlər.

№1009
Ey yar, can çeşməsi sənin dodağının dəryasına bağlanıb, 
Bütün aləmin heyranlığı sənin dodağının sevdasına görədir.
Mənim canım bu dar sinəmin gizli guşəsindən 
Dodağın damma çıxaraq ona tamaşa etməyə gəlib.

№ 1010
Ey ləl, bu aləm tamamilə sənin dodağının dəyəridir. 
Firuzə rəngli çərx sənin dodağının yol göstərənidir. 
Yaqut sənin dodağının atəşi ilə əriyib su olar, 
Bil ki, həyat suyu sənin dodağının ayaq torpağıdır.

Mücir Beyləqani
№1011
Hər kim sənin şirin dodağından məhrum olarsa, 
Sənin hərarətin mumdan daha çox yandırıcı olar.
Ey canü cahan! Sənin o iki şirin dodağm 
Elə bir şeydir ki, onun dadı zövqlə məlum olar.

* Bu rübai şairin divanında yoxdur.

№1012
Sən dodağının o iki gülən ləlindən bir busə verməsən, 
Olsun, buyur, bu sənin canın, bu da dodağının canı! 
Susuzluq zamanı həyat suyu insana can versə belə, 
Sən dodağının çeşməsindən ona can vermə.



gündüz dilbərin o üzünü görərsə,

Şeyx Bürhan (Bürhanəddin) Qənceyi 
№ 1013
Əgər sənin üzünün rəngi küləyə toxunarsa, 
Sənin üzünün rəngindən külək də badə olar. 
Əgər sən, misal üçün, daşa bir busə versən, 
Daş sənin dodağının təsiri ilə əqiq və yaqut olar.

Qazı Kamal Məraöeyi 
№ 1014

mənim gözüm
Gecə ikən onun ləl dodağını yuxuda görər. 
Bülbül bütün günü gülün vüsalını tələb edər, 
Tutu isə bütün gecəni yuxuda şəkər görər.

Camal (Hacı) Şirvani 
№ 1015
Mən heç o tər nərgizin əlindən rahatlıq tapmıram, 
O güldən daha gözəl açılan üzə görə rahatlıq tapmıram. 
Mən sənin dodağının əlindən rahatlıq tapmıramsa, 
təəccüblü deyil, 
Mən eşq tutusuyam, şəkərə görə rahatlıq tapmıram.

№ 1016
Urək sənin qəmin ilə şadlıq içində ölür, 
Can sənin ayrılığın ilə kam almış kimi ölür. 
Sənin dodağının önündə ölürəmsə, bu, təəccüblüdür. 
Kimsə belə həyat verən dodağa görə ölür?!

№101/
Həyat suyuna yol açan sənin dodağın xatirinə varam, 
Əgər əlim vüsaldan boş çıxsa da, mənə qəm deyil.
Zamanın İsgəndəri xalqm gözü önündə Zülmətə varmış, 
Ancaq sənin dodağın elə həmişə qaranlıqda olmuşdur.

* Əfsanəyə görə, Zülmət (mənası qaranlıqdır) Yerin Şimal 
qütbündə uzaq bir məkandır ki, orada həmişə qaranlıq olur. Xızır 
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və İsgəndər dirilik suyunun ardınca ora getmişdir. Dodaq dirilik 
suyunun çeşməsi ilə müqayisə edilir.

№ 1018
Sən kimi gümüş bədənliyə bir ürək həvalə etsələr, 
Onu da, səni də bir-birinə qovuşdurarlar.
Sənin dodağının küncündə bir yer var, orada
Əgər imkan versələr, ruha təskinlik verən xoş məqam var.

№ 1019
Ey milçəyin qanadını şəkərdən çıxaran şəxs, 
Böyüklüyün öz yerində, həyatı ənbər kimi xoş etmisən.
Ey dirilik suyu, ləl sənin dodağımn həsədi ilə 
Daşa dəyərək sınıb və başına torpaq sovurub.

* “Milçəyin qanadını şəkərdən çıxarmaq”: milçəyin qanadı olduqca 
nazik və hətta görünməz olur, onu seçib şəkərdən ayırd etmək 
vasvasılıq əlaməti olmaqla hər məsələni incəliyinə qədər bilmək 
anlamına gəlir.

Həmid Qənceyi
№1020
Papaq altındakı qıvrım saça bax, gör nə qədər xoşdur, 
Laləyə xidmət edən o müşkə bax, gör nə qədər xoşdur. 
Onun dodağı badə ilə dolu bir piyaləyə bənzər, 
Piyalədə olan o badəyə bax, gör nə qədər xoşdur.

Rəziyə Qənceyi
№1021
Sənin üzünün padşahı bir bahar mülkünü tutdu, 
Bu arada hər bir kəs bir işin ardınca getdi.
Qəmzə vəzir oldu və sənin qaşın isə gözətçi, 
Bu arada sənin dodağın şərbət paylayan peşəsini götürdü.

№1022
Sənin üzündən utanaraq atəş əriyib suya dönür, 
Sənin nurundan zərrə də sanki çevrilib günəş olur.



Şəkər sənin dodağının şirinliyindən xəcalət çəkərək, 
Bəs deyincə tərləyib axır və gülab olur,

№1023
Sərv nə qədər hündür olsa da, sənin qaydana uyğun deyil, 
Ay nə qədər qəribə olsa da, sənin təmkininə uyğun deyil. 
Camaatın bəhs etdiyi o həyat suyu ki var, 
Onun sərçeşməsi sənin nuş dolu dodağından qeyrisi deyil.

Əziz. (Əli) Şirvani
№ 1024
Sənin dodağının yaqutu ürək mədəninin gövhəridir, 
Ürək və canın məğzi, ürək və canın mayasıdır.
Ürək bədən zülmətində səfərdə olan Xızırdır, 
Sənin nuş dolu dodağın isə ürəyin dirilik çeşməsidir.

№ 1025
Ey (yar), sənin xoş gözün qərib və gözəl nərgizdir, 
Sənin vəslin isə mənim ürəyimdə qərib bir arzudur.
Sənin dodağın qərib bir sərvətdir, onu möhkəm saxla, 
Ta ki bir kimsə qəribin sərvətinə tamah salmasın.

№1026
Əgər sənin xoş gözün can üçün pusqu qurarsa, 
Sənin dodağının yaqutu isə ruha qüvvət verər.
Sənin gözündən mənim ürəyimə sancılan hər nizə 
Sənin nuş dolu dodağından gələn mərhəmlə sağalar.

№1027
O gün ki əcəl səhəri mənim üçün gecəni gətirər, 
Mənim qəlbim yer altında toz-torpaq olar.
Mənim dodağıma güzar edən sənin dodağının adından 
Mənim dodağımın torpağında bəs deyincə lalə bitər.

№1028
Sənin lütfün ilə adi gildən tər su damlar, 
Sənə olan qısqanclıqdan Aym bağrı yarılar.
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Sənin ləl dodağının vəsfini mən şəkərə etmərəm, 
Sənin dodağının xəcalətindən şəkərin xasiyyəti itər.

Əyani Qənceyi
№1029
Ey oğul, çakər sənin dodağına meyil eylər, 
O, bülbül kimi sanki tər gülə meyil eylər. 
Cana, sən şəkər dodaqlısan, mən isə tutu, 
Bilirsən ki, tutu, adətən, şəkərə meyil edər.

№1030
Əgər sənin dodağından mənə bir busə yetişsə, 
O gün mənim halım çox gözəl olar.
Bu bir busənin bundan savayı faydası olmaz, 
Deməli, arzu azdır, başqa birisinə də ehtiyac var.

№1031
Əhd etdim ki, daha dodağa meyil etməyim, 
Xətt, xal, üz və yanaq arzusu etməyim.
Lakin sən mənə busə versən, rədd etmərəm,
Meylimi soyuq və gizli saxlasam da, bu həddə qədər etmərəm.

Cəmaləddin Əşhəri
№ 1032
Sənin qəm yükünü yaralı ürəyimdən başqa kimsə çəkməz, 
Sənin mehrinə xatir ürək özünə mehr bəsləməz.
Demirsən ki, sənin o dar püstən bəs nədən ötrü 
Bir kiçik və qapalı busə ilə qarşına çıxmır?

№1033
Nə vaxta qədər mənim ürəyimi oda yaxarsan?
Eyşimi isə iki saçın ilə keşməkeşə salarsan?
Sənin dodaq məmləkətindən nə azalar? Əgər sən 
Bir vaxt öz xoş busənlə mənə xoşluq gətirəsən?



№ 1034
O can və cahan ilə busə arzu etdiyimə görə 
Bəzən busə üzərinə gizlincə barmaq qoydum. 
Bir ildən artıqdır ki, onun xoş ləzzətindən 
Barmağımı ağzımdan bir an çıxarmıram.

№1035
Ürək səndən ötrü ölüb, gəl bir həyat ver, 
Ləlindən bir busə ilə mənə barat ver.
Busənin şəkəri ilə sənin ləlin Qarun xəzinəsidir, 
Heç olmasa mindəbirdən az da olsa, zəkat ver.

* Barat burada müjdə mənası bildirir. Qarun xəzinəsi barədə bax: 
rübai № 92
Zəkat — İslam hüququnda mal-dövlətə görə verilən vergi

№1036
Sənin dodağın bir busə ilə mənə can bağışlarkən 
Heç insaf deyil ki, sən qəzəbə düçar olasan.
Bu hekayənin nəticəsi olandan başqa bir şey deyil: 
“Onun şəkərinə ziyan dəyib, mənim canıma isə fayda!”

№ 1037
Bir gecə qara saçınla sənə doğru çəkilərəm, 
Şəkəri dəyərdən salan dodağından yüz busə alaram.
Sən əgər busədən fəryad qoparsan, mən də 
Fəryad qoparıb yenidən ağzından bir busə istərəm.

№1038
Fələk sənin dodağını yetişdirməyə başlarkən 
Sənin dodaq arxının kənarını səbzə ilə bəzədi.
Mənim bütün dünyadan məqsədim bir busə idi, 
Allah onu sənin dodağının kənarına qoymuşdu.

* Səbzə gəncin dodağının kənarında təzəcə çıxan və ona yaraşıq 
verən tükcüklər ki, buna xətt deyirlər.

№1039
Dünən axşamçağı sanki bir yol keçidində
Mənim nigarım xəbərim olmadan məni öpdü.
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Bu gün ürəyim necə xoşdur ki, o, naz ilə deyir: 
“Ey canı dodağına yetişən! Daha birini istəyirsənmi ?”

Əsir Umani
№1040
O dodaqlar ətrafına çəkilən xəttə görə 
Sənin gözəllik sərmayən ziyana düşər. 
Yüz dəfə demişəm ki, sənin dodağında olan şəkərləri 
Sat getsin, qoyma ki, karvan-karvan düzülsün.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№1041
Ey yar, sənin xoş saçının hərəkətləri yaxşıdır, 
O üzdə olan sənin xəttin sanki zəkat kimi yaxşıdır.
Xoş ol ki, gözəllik dayəsi mey şərbəti gətirir, 
Sənin şəkərinin tifli üçün nabatla daha yaxşıdır.

♦Tifil körpə deməkdir, şəkərin tifli məcazi mənada körpə dodaq 
deməkdir, uşağa, adətən, nabat suyu verirlər.

Şəms (Əs əd) Qənceyi
№ 1042
Mən ciyəri xəstə adam yüz dəfə çalışıram ki, 
Ey dilbər
Ey gümüş bədənli gözəl, Zöhrə doğru danışan olsa da, 
Sənin qarşında şəkərdən daha şirin hədis nə danışsın?

№1043
Əgər sənin üzünün vəsfi məni dilə gətirərsə, 
Hər bir hərfdə yeni bir gül yaradar.
Əgər sənin dodağının şərhini qələmlə yazsam, 
Ney yenidən bir daha ucundan şəkər tökər.

, sənin dodağını



Şərəf Beyləqani
№ 1044
Sadə ümid sənə görə bədnam olubsa, ey kimsə, 
Bil ki, halalzadə ağd da bədnam olub gedib.
Sənin üz və dodağın hökmran olarkən ağıl yanında 
Gül pərdəni yırtıb və badə isə bədnam olub.

(Camal) Xəlil Şirvani
№1045
Ey nigar, sənin vüsalın ilə mənim işim var, 
Sənin ləlin İlə saysız-hesabsız İşim var.
Sənin şəkər kimi dodağın xatirinə əlimdən nə gəlsə, 
Yüz işim olsa da, hər bir nəfəs gəlincə edəcəyəm.

On ikinci qisim: Busə vermək və verməmək

(Camal) Xəlil Şirvani
№1046
Cana, məni dəmə gətirən ahəngdar sazlar çal, 
Mənə səslənərkən yenə naz ilə avazlan.
Bir busədən ötrü nədən belə qəzəbə düçar oldun? 
Budur, mənim dodağım! Gəl və yüz dəfə busə ver.

№1047
Gümüş çənəli o gözəl (büt) nazla nə xoş yatıb, 

Bir busə aldım, ağız və dodağım xoş dada gəldi. 
Birdən sıçrayıb qəzəblə dedi: “Uzaq ol dodağımdan! 
Bu, busə deyil, bir püstəni sındırmaqdır”.

№1048
Günəş mənim üçün şərab və Ay isə sanki saqidir, 
Mən hur ilə əhd və peyman bağlamışam.



Mənim o dodağıma bir əməlli-başlı busə gəldi, 
Sanki yüz alıb qazanmışam, hələ mini də qalıb.

Mücir Beyləqani
№ 1049

Cana, sənin ləl dodağın elə şirindir ki,

Sənin dodağını xatırlarkən mənim ağzım şirin olur.
Sənin dodağın busə ilə can kimidir, əgər sən 
Asan-asan verməsən, rəvadır, çünki can şirindir.

Nizami Qəncəvi
№1050
Dedim ki, mənim ürəyimi ciyərtək paralama, 
Bir busə ver və mənim ciyərimlə uğraşma.
Bundan xoş nə ola bilər ki, o, utancaq və təslim halda 
Ağzını qabağa tutaraq deyirdi kİ, busə alma!

Şərəf Şəlrəvə
№1051
Dünən axşam məstlikdən olan bu qədər lütf
Sanki ömrün zinəti və varlığın mayası idi. 
O mənə barmağının ucu ilə bir-bir busə atırdı, 
Əlİn ucunda olsa da, mən onu alırdım.

№1052
Sənin dodağının hava və həvəsi o qədər dodağıma təsir etdi ki, 
Sənin dodağına xatir mənim canım dodağıma gəldi.
Mənim dodağımın əlini tut, öz dodağından bir busə ver, 
Ey gözəl, həyat suyu sənin dodağının ayaq torpağındadır!



№1053
Çərxin dövr etməsi ilə baş verən hər fitnəni 
Sənin gözün öz qəmzəsi ilə bircə anda edir.
Sənin dodağın bircə busəni iki yüz cana verməz, 
Çünki öz sərmayəsinin ziyana getməsindən qorxur.

№1054
Əgər sənin ləlin (dodağın) rəvan bir busə versə, 
Bu ürəyi əldən getmiş aşiqə yenidən can (rəvan) vermiş olar. 
Başa gümüş və qızıldan nə qədər sərmayə toplansa da, 
Dodaq ondan dəyərlidir, çünki müflis olsa belə, 

can bəxş edər.

№1055
Ey sevinc budağı, sənin bir bar verməyin gərəkdir, 
Zinətlənib bizə tərəf bir nəzər salmağın gərəkdir. 
Şirin oğlansan, lakin bizə sənin dodağından 
Gülüş və incə sözdən başqa, bir şəkər də gərəkdir.

№1056
Cana, başma and olsun, heç başında belə fikir yoxdur ki, 
Bu cür başı dik tutmaq adətini bir kənara qoyasan. 
Dodağının zəkatı olsun deyə bizə bir busə tapşır (ver), 
Xuzistanlısan, yoxsa güman edirsən ki, şəkərin azdır, 

* Xuzistan — tranın cənubunda isti havası olan bölgə

Tac Zəngani
№1057
Sənin kirpiyindəki ox əcəb düyün açandır, 
O qaş və qəmzə əcəb ürək ovlayandır.
Sənin dodaq sultanın gövhər xəzinəsinə sahibdir, 
Bircə busə vermək istəmir, əcəb bir gədadır!



№1058
Yar mənə qəm cəfasım heç də az vermir, 
Məndə olan bu yara üçün busə ilə mərhəm vermir. 
Mənə söylədi ki, əgər ürək versən, busə verərəm, 
Vallah ki, əgər can da versən, onu verməz.

Qütb Əkəri
№1059
Sənin gecə kimi saçını arzu edirdim, 
Həm sənin gümüşü buxağını arzu edirdim.
Ey can, tam ağızla hamıya utanmadan deyimmi:
Sənin dodağından bir busə arzu edirdim.

Mücir Beyləqani
№1060
Həm sənin cövrünü çəkməyi arzu edirdim, 
Həm sənin qarşında ölməyi arzu edirdim. 
Dünən axşam dodaqlarından verdiyin o busəni 
Yenidən sənin özünə qaytarmağı arzu edirdim.

№1061
Sənin saçın kimi öz halımı pərişan edərəm, 
Sənin ayaq torpağım sürmətək gözümə çəkərəm. 
Sən dodağından ağzımı xoş dada gətirən şəkər versən, 
Canımı dişimin dibinə tutub onu sənə bağışlaram.

№1062
Sənin üzük qaşına bənzər ləlini öpmək istəyirəm, 
Ya da qıvrım dolu qara saçını öpmək diləyirəm. 
Cana! Sən bu gün zamanın xəlifəsisən, ona görə 
Sən əmr ver ki, mən sənin ətəyini öpüm.



№1063
Ey büt, gəl sən qoyma ki, buxağını öpsünlər,
Və o on dörd gecəlik Ayını öpsünlər.
Sən məni öz ətəyini öpməyə qoymadın, buna görə 
Qoyma ki, başqaları sənin dodağım öpsünlər!

№1064
Ey gözəl, sən dodağının nökərlərinə nə şəkər versən, olar, 
Sənin dodağının həsrəti ilə yoldan keçənlərə

nə gövhər versən, olar. 
Mənim isə bahar buludu kimi yaşla dolu gözüm var, belə ki, 
Sənin dodağından yağan busələrin qısqanclığını

və həsrətini çəkir.

Seyyid Şirani
№1065
Əgər o dodaq şəkərlə bir-birinə qarışsa, 
Bu iki həmcins tərkib şəkər dodaqdan asılı qalar. 
Mənimlə yüz yol bir busəyə görə savaş edər, 
Sonra isə öz dodağından yüz busə tökər.

Məhsəti Qəncəvi
№1066
Dedin: “Mənə şəkər kimi iki yaqut dodağından 
Bir busə cana bərabərdir, vermə, mənə başağrısı olar. 
Əgər can tapsam, yüzünü bir busəyə borc verərəm, 

əlib səndən iki yüz cana yenə bir busə alaram.

Əziz (Əli) Şirvani
№1067
Sənin qəmin ürək atəşini daha da qızışdırar, 
Sənin dodaqların cana fərəh və sevinc verər.
Sənin şəkər kimi dodağında günah axtaran 
Ondan qorxaraq pəhriz saxlayıb çəkinən kafər olar.



№1068
Ey gözəl, sənin dodağının nuşundan qənd çətinə düşər, 
Gec oldu və dodağım sənin dodağını unutdu.
Əmr ver ki, mənim dodağım ürək hekayəsini 
Hal dili ilə sənə, sənin dodağının qulağına söyləsin.

№1069
Əgər sənin üzünün əksi Zülmətə düşsəydi, 
Günəş orada sanki hərəkətə gələrdi.
İsgəndər əgər sənin dodağına busə vursaydı,

Dodağın təsiri ilə dərhal həyat qazanardı,

* İsgəndərin Zülmətə vararaq dirilik suyu tapmasına işarədir; 
yəni o bu suyu yarın dodağında tapa bilərdi.

№ 1070
Bu gün yarımın üzünün ayrılığı mənə çətindir, 
Yarın ürəyi kimi işimin bəndi çətinə düşüb.
Dünən onun dodağının nuş dolu meyindən məst idim, 
Bu gün o səbəbdən mən möhkəm xumaram.

zliyə vurub bəd düşüncəli dodağından mənə
№ 1071
Sən görmə
Bircə busə versən, bu iş dodağın üçün asan olar.
Şərafətli günlər keçir və sənin gözəllik nemətin var, 
Mən isə ürəyi sımq aşiq və sənin dodağının dərvişiyəm.

№ 1072
Ey gözəl, həyat suyu sənin dodağına görə heyran olub, 
Sənin dodağına Bədəxşan valisi valeh olub.
Sənin gözəllik (camal) mülkündə necə nöqsan ola bilər, 
Sənin dodağın sayəsində ürəyini itirən şəxsin canı dirilər. 

* Əfqanıstanın əyalətlərindən olan Bədəxşan öz ləl mədəni ilə 
məşhurdur və yann dodağı ondan üstün sayılır.



№ 1073
Mənim canım səni dünyada nə varsa, ondan çox istəyir, 
Ehtiyac içində və dua ilə sənin vəslini İstəyir, 
Mənim ürək sultanım qoşa atlanaraq sənin yanına gəldisə, 
Demək, sənin ləl dodağından nal bahası istəyir.

№ 1074
Mənim dərdim iki səbirsiz qəmzəyə qalıb,
Onun dərmanı iki can alan ləl dodağa qalıb. 
Ölüm mələyi kimi gözü ilə mənim canımı alar, 
Sonra İsa kimi iki dodağı ilə yenidən can verər.

№ 1075
Kinİ eynilə mehr kimi tanıyan o türk gözəli
Küfrə uyduğuna gorə dinin nə olduğunu bilmir.
Busə vermir, ürəyi yaxır, üstəlik can istəyir, 
Bu nədir, buna nə deyirlər, bunu nə adlandırırlar.

Mühəzzəb Şirvani
№ 1076
Getdim ki, o şəkər yükündən bircə dənəsin qoparım, 
O yatmış idi, şəkər üçün gizlicə tədbir gördüm.
Badamı açaraq belə söylədi: “Mənə püstəni
Əsla göstərməzlər, tutu kimi şəkərin rənginə həsrətəm”.

* Şəkər yükü məşuqun dodağı, badam göz, püstə isə ağız 
mənasında işlənən istiarədir.

Fələki Şirvani
№1077
Ey qısqanclıq doğuran pəri, sənin ləlin bir mədənə dəyər, 
Sən buna inan ki, bir cahan mülkünə dəyər.
Nə, nə, sənin dodağın mənim dişim üçün qapıdır, 
Bircə busə sanki cana bərabər qənimətə dəyər.



Şərəf Şəfrəvə
№1078
Bədəni qəmzənin qəminə xatir onun bircə işarəsinə verərəm, 
Canı, ürəyi və dini sənə dəm tutsun deyə verərəm.
Sən gəl olmayan o ağzından bizə bir busə göndər, 
Ancaq canım da yoxdur ki, onun əvəzində sənə verəm.

* Şərq ədəbiyyatında ağızın kiçikliyi gözəllikdir; olmayan ağız, 
yəni yox dərəcədə kiçik ağız

Yəmin isfəhani
№1079
Mən ayağa qalxar və saç kimi onun yanına düşərəm, 
Xəttində olan tük kimi onun şəkərindən busə alaram.
Yox, yox! Onun dodağı bu öpüşdən inciyə bilər, 
Ayıq ol! Ey torpağa düşən qul, sən onun qapısının tozusan!

№1080
Ey can, sən mənim ürəyimi əcəb apara bilirsən, 
Həmişə, gecə və gündüz onu apara bilirsən. 
Sənin meylin canadır, mənim canım dodağa yetişib, 
Mənim dodağımda yetişən canı dodaqla apara bilərsən!

№1081
Mənim ürəyim o cür deyildir ki, bir nakəsin ətrafında dolaşsın, 
Kimlik qazanmaq üçün o sən kimisinin vüsalını seçdi.
Sən gəl, Allaha xatir, dodağını dodağıma qoy, 
Bəlkə də, dodağa yetişmiş bu canı geri qaytarsın.

Camal Omər
№1082
Sənin saçın Xətay elinə Xütən müşkü bəxş edir, 
Sənin ləlin Ədən dürrünü əta olaraq bəxş edir.



Heç vaxt sənin dodağın mənə bir şəkər bəxş etməz, 
Halbuki hər kəs mənə şəkər bəxş edir.

* Ədən behiştin vüksək dərəcəsi və onun səkkiz qapısından biridir.

Əmir Nəcib Omər Qənceyi
№1083
Ey gözəl, mənim dodağım sənin dodağının istəyi ilə ölüb, 
Nə qədər sənin dodağının sevdasının qüssəsini yeyim?
Bayramdır, təzə xurma kimi dodağını qabağa gətir, 
Bəlkə, mən orucumu sənin dodağının tər xurması ilə açım!

№ 1084
Kəmənd ipinə bənzər saçı olan o ayüzlü ilə müqayisədə 
Uca sərv onun qəddinin qısqanclığından qısa olub.
Dedim ki, bircə busə ver, dedi: “Göz üstə!” 
Dedim: “Yox, bunu dodağına tapşır, çünki məstdir”.

№1085
Ey ürək, nə üçün sənin həvəsin o saçın əyrisinədir?
Hər tərəfdən ona yönələn bunca qəribə nəzərlər nədəndir? 
Əgər birdən o zənəxdanın almasına yetişsən,
Mənə məlum et ki, şaftalının qiyməti neçədir?

* Şaftalı kinayə olaraq öpüş mənası bildirir.

Şəms Əs əd (Qənceyi)
№1086
Bağban nə zaman sənin qəddin kimi sərv əkmişdir?
Yaxud bulud mənim gözüm kimi haraya yağmur 

tökmüşdür?
Ola bilsin ki, sənin dodağına busə sığışmasın, 
Gör o ləlin ağzı mirvari ilə necə doludur!



№1087
Bir gün mənim ürəyim səndən şad olmadı, 
Bəlkə, busə ilə sənin dodağından bir kam alardım. 
Sənin dodağında dürr vardır, mən İsə dərvişəm, 
Allah dərvişlərə sənin dodağından pay verər!

№1088
Ürək üçün yardan ümid istəmək mənə yaraşmır, 
Ölərəmsə də, yenə əsla bir şey istəmərəm.
Mənim ümidim onun dodağından bir busəyə qalıb, 

əgər versə,
Qoy az olsun, bundan artıq istəmək mənə yaramır.

№1089
Ey yar, nuş çeşməsi sənin dodağındadır, 
Ey min can yaradan, könül sənin dodağına meyil edib. 
Allah xatirinə, nəyə görə rəva bilirsən ki, 
Mən susuz qalım, sənin dodağında isə kövsər suyu olsun!

№1090
Ey yar, mən miskinin qanına təşnə olmusan, 
Bu qəmgin ürək isə sənin vəslİnə təşnə olub. 
Çənəndəki çuxur həyat suyu ilə dolmuşdur, 
Ancaq bir neçə təşnəyə bircə damla vermirsən!

S əd Qənceyi
№1091
Ey yar, sənin lütfün ilə Bəhmən buludu təşnə olub, 
Sənin hicranın düşmən kimi mənim qanıma təşnə olub. 
Gəl bunu bəyənmə, kərəm olan yerdə rəva deyil ki, 
Sənin ləlində Kövsər suyu olsun, mən isə təşnə qalım!

* Bəhmən buludu bahara yaxın buludun dolması anlamına gəlir.



Məhsəti Qəncəvi
№1092
Qəza üzündən bir gecə, axır ki, ona yetişdim, 
Tər xurma kimi dodağından yüz busə aldım. 
O istəyirdi ki, yaman söyləsin, lakin mən dərhal 
Dodağına busə vurmaqla yaman deməyə macal vermədim.

№1093
Dedim ki, mənim dodağım bir busəyə qonaqdır, 
Dedi ki, mənim busəmin qiyməti candır!
Ağıl gələrək mənim yanımda barmaqla işarə etdi, 
Yəni ki sus! Beh ver ki, bu qiymət ucuzdur!

№1094
Dedim: “Bir nəzər söylə ki, mənim ömrüm fəsad olub”. 
Dedi: “Dünyanın həsədini çəkməkdən hamı paxıl olub”. 
Dedim: “Can müqabilində bir busə verərsən?” Dedi: “Get! 
Mənim dodağımın bazarı məgər bu qədər kasad olub?”

№1095
Heç vaxt ondan ürəyə bir aman yetməz, 
Ürəyə hər hansı güman düşməsindən qorxar.
Ürək üçün xoş-xoş bircə busə satar, 
İnsaf edək, ürək üçün bu bir cana bərabərdir!

Zəki Mərapreyi
№1096
Mən nə zaman dedim ki, pəri deyilsən, hur deyilsən?
Yaxud nə zaman dedim ki, mənim gözüm üçün nur deyilsən? 
Səndən bir busə istəyirəm, məndən əvəzinə can istəyirsən, 
Bütün bununla belə, bir müamilədən uzaq deyilsən!

№1097
Qorxudan sənin üzünə nəzər salmaq olmur, 
Sənin ləlin olan yerdə şəkər ahəngi (sözü) olmur.
Nəinki sənin ləl dodağını öpmək olmaz, 
Sənin dodağın ilə alt və üst söhbəti mümkün deyil.



Rəzi Qənceyi
№1098
Necə ki mənim nəzərim sənin gözəl üzünə düşər, 
Hər an mən səni daha çox istər və arzularam.
Sənin dodağında həyat suyu vardır ki, mən 
Ondan nə qədər çox içsəm, bir o qədər təşnə olaram.

Rərijyə Qənceyi 
№1099
Ürək Ay kimi sənin üzünü seçib, başqasına könül verməz, 
Ey sənəm, səndən üzülüşməyimə könül izin verməz. 
Necə ki sənin nuş dolu dodağından bir şəkər dadmışam, 
Mənim başqa bir şəkər dadmağıma könül olmaz.

Hacı Şəhab Qənceyi
№1100
Əgər o büt tələb edərsə, mən can verərəm, 
Dünən axşam dedi: “Nə arzu edərsən, onu verərəm”.
Dedim ki, İki yerdən iki busə istəyirəm, 
Dedi ki, qulaq dibindən və diş dibindən verərəm!

* “Busə versəm, qulaq və dişinin dibini görərsən” mənası anlaşılır.

№1101
Ey hər kəsin ürəyində sənin eşqindən bir həvəs olan (yar), 
Sənin vəslindən savayı, mənim fəryadıma yetən olmasın. 
Əgər can sənin dodağını öpməyimdən agah olarsa, 
Candan çıxan hər bir nəfəs dodağımın ziyarətinə gələr.

№ 1102
Cana! Gizli-gizli mənim ürəyimə yenidən can ver, 
Qana boyanmışdır, onu necə varsa, yenə dirçəlt. 
Bir bazarda ki can məndən və dodaq səndəndir, 
Beh hələ başa çatmamış yenə canın əvəzini qaytar. 

* Bu rübai Xaqani divanında yer almışdır.



Camal (Hacı) Şirvani 
№ 1103
Sənin dodağınla müqayisədə şəkərin nizamı pozulub, ey yar, 
Sənin dodağınla müqayisədə həyat suyu Öz xasiyyətindən 

xəcalət çəkir.
Sənin dodağın mənim canımı aldı, dodağını qarşıma gətir, 
Ey can, bəlkə, sənin dodağından mən öz haqqımı alım.
№1104
Dedim gəl bir busə ver və əvəzinə can al, 
Yaxud məndən xoşuna gələn nə varsa, onu al. 
Dedi ki, can ilə müamilə etmək mümkün deyil, 
Dedim ki, zərlə (qızıl ilə), dedi: “Buyur gəl, al!”

№1105
Ey yar, sənin dodağın şəkər və beçə balını girovdan məhrum edir, 
Sənin dodağın isə KÖvsər suyuna tənə vurur.
Bu gün qəzanın divanında hökm yazdılar:
“Mənim dodağıma barat olaraq sənin dodağından bir busə!”

* Burada barat pulu əvəz edən dəvərli sənəd mənası bildirir. 
Keçmişdə şəkər və beçə balını dəyərli mal kimi girov 
qoyurdular. Yarın dodağı o qədər şirindir ki, bunlar hər ikisi 
dəyərdən düşüb.

№1106
Sənin xoş gözün kimi sənin dodağından kam ala bilmirəm, 
Sənin dodağına görə mənim canım saçın kimi burulur.
Mən nə qədər ciyərimi yeyəcəyəm, bir əmr ver ki, 
Bəlkə, sənin dodağından öz haqqımı ala bilim.

№1107
Ey yar, mənim qəm yeyən ürəyim səninlə şad olur, 
Mənim xarab bədənim səninlə abad olur.
Sənin ləlindən bir busəyə tamahım var, 
Hüsnünə şükür edirəm, bunu sənə Allah verib.

№1108
Sənin ləlinə danışan şəkər ləqəbi qoymuşam, 
Can bəxş etməkdə mən onu Məsiha övladı adlandırmışam.



Ondan bir busə almağıma görə belə tutulma, 
əgər əmr etsən, gözümü onun yerinə qoyaram!

* Məsiha, yəni İsa peyğəmbər 

№1109
Ey yar, sənin ləl dodağın beçə balı və şəkərdən daha xoşdur, 
Həyat suyundan və Kövsər suyundan daha xoşdur.
Onun ətri saf mey və tər güldən daha xoşdur, 
Ondan bir busə almaq isə xoş olan hər şeydən xoşdur!

On üçüncü qisim: Agız, diş və zənəxdanın 
gözəlliyi haqqında təşbehlər

Qütb Əkəri
№1110
Dildar öz işvəsi ilə xoş dilli olmalıdır, ancaq belə deyil, 
Düşüncə və xasiyyətində orta olmalıdır, ancaq belə deyil. 
O badamı gözlə işarə etməlidirsə, bu belədir, 
O püstə isə bir ağızdan ibarətdir, ancaq belə deyil.

Zəhir Şəfrəvə
№1111
Onun dilində olan incə nöqtəni necə güman edirsən, 
Onun dediyini nəyə görə bəla hesab edirsən?
Nə qədər ona varlıq barədə töhmət vurarsan, 
Onu nə səbəbdən xəttin ortasına gətirərsən?

№1112
Ey saç, sən aşağıda göründün, ancaq belə deyilsən, 
Ey göz, laf söylədin ki, məstsən, ancaq belə deyilsən. 
Yenə, ey ağız, sənin hansı əlamətini açıb söyləyim? 
Mənim kimi özündə deyilsən, ancaq belə deyilsən!



Şihab Kağızı 
№1113
Ey ürək, kəmər kimi onun belindən naümidsən, 
Özün üçün mey düzəlt, öz qədərinə görə naümidsən. 
Ey dodaq, onun ağzından çox naümid olsan da, 
Bil ki, ümidsizlikdə yenə çoxlu ümidlər var!

Əmir (Şəmsəddin) Əs əd Qənceyi 
№1114
Sən gözəl üz görmək üçün gəl yara tamaşa et, 
Yeganə sərv kimi o qaməti müşahidə et. 
Onun ağzının darlığına bax, ta ki ağıl gözü ilə 
“Cüzlər bölünməz” fikrində bir nöqtəni görəsən, 

* Şərq düşüncəsində vücud mahiyyətcə bir nöqtədən ibarət 
olmaqla vahid və bölünməzdir, cüzlər bir nöqtədə birləşir və onlar 
bir-birindən aynlmaz. Ağız nöqtə kimi kiçik və bölünməzdir.

№1115
Dedim: “Səndən söz düşəndə cəfadan heç nə söyləmə”. 
Dedi: “Get, Allah xatirinə, sən heç nə söyləmə”.
Dedim ki, sənin ağzın dar (kiçik) olduğundan sanki heçdir, 
Dedi: “Mənim dar (kiçik) ağzım barədə heç nə söyləmə!”

№1116
Ay mənim o əyyar dilbərimin üzü kimi deyil, 
Xütən müşkü mənim dildarımın zülfü kimi deyil. 
Öz kiçikliyinə görə xəyala sığmayan bir şey varsa, 
Əgər fəhm etsən, yarımın ağzından qeyri bir şey deyil.

* Əyyar, yəni ürəyi ovlayan, qarət edən dilbər

№111/
Sənin üzə nur saçan təbiətin, ey mehrpərəst, 
Sənin üzündəki cizgiləri bir-biriylə düzənə saldı.



Ağzının şəklini çəkmək istəyəndə birdən sanki 
İşdən çəkildi və əlindəki qələmi yerə saldı.

№1118
Fərz edək ki, lütf ilə halqalar toxumusan, 
Sonra onu Ay kimi üzünə tökmüsən.
Lətafət almasını, söylə, haradan tapmısan? 
O ləli belə bir fənd ilə deşib yonmusan.

Qazı Kamal Mərağeyi 
№1119
Gözəl üzündə xoş rəngli naxışlar xətm olunan yar, 
O bir şuxdur və onda nərgizin əfsunu xətm olunub. 
Sənin ağzının darlığı üzük qaşı kimidir, 
Mənim yanmış ürəyimin mumu üzərində

möhür həkk etmişdir.

№1120
Ay və günün şamını sənin üzündən yandırmışlar, 
Şəkərin dadını isə sənin dodağından düzəltmişlər.
Ey nigar, məgər mənim əlim və ürəyim dardır? 
Elədirsə, sənin o dar ağız və gözündən öyrənmişlər.

Cəmaləddin Əşhəri
№1121
Əgər nəqqaş tükdən pərgar düzəldərsə, 
Sənin dar ağzın kimi işləri çətinliyə salar.
Sənin ağzında olan o darlıq və naziklik, 
Qorxuram ki, gələn nəfəsinə mane olsun.
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Camal Hacı Şirvani
№1122
O yar elədir ki, kimsə sənin yarın olduğunu bilməz, 
O gül isə səndəki tikanın əziyyətini görməyib.
Guya sənin “dar” şəkərin, yəni sənin ağzın 
Bir parça şəkərdir, sən isə min batman şəkərsən.

№1123
Sənin üzün can üçün bəzək və zinət ola bilər, 
Sənin sözün xəzinə üçün sərmayə ola bilər.
Ağzının kiçikliyi üçün qəm yemə ki, sanki görünmür, 
O bir nuş çeşməsidir, gizli olması məsləhətdir.

№1124
Dedim: “Allahdan sənin saçım istəyirəm, ey mah (Ay), 
Dedi: “Gəl bu qara sevdanı Allahdan istəmə!” 
Dedim ki, sənin ağzını ruzi kimi istəyirəm, dedi: 
“Bu geniş dünyadan dar bir ruzimi istəyirsən?”

* Ağız darhq, incəlik və kiçiklik nişanəsidir.

№1125
Nə zaman bir söz söyləsən, ey dar ağızlı (gözəl), 
Püstənin ağzı əyani olaraq sənin ağzına bənzər.
Yox, yox! Sənin ağzının nişanəsini harada tapmaq olar, 
Çünki sənin dodağının nişanı (əlaməti) nişansızdır (əlamətsizdir), 

* Bu rübai irfani məna daşıyır və ağız və dodaq fəna rəmzi, yəni aşiqin 
özünü Haqqın əbədi vücudu müqabilində yox bilməsidir. Ağız yox 
olacaq dərəcədə kiçikdir və nişanı yoxdur. Haqqın da nişanı olmaz.

№1126
Onun müşk rəngli xəttindən tər ənbər yağır, 
Onun dodağının yaqutundan hey gövhər yağır.
Onun dodağının duz qabına bax ki, görəsən 
Onun dar püstəsindən necə şəkər yağır.



Müzəffər Təbrizi
№1127
Saqın, onun bənd-bənd dolu iki saçını gör, 
Gümüşü zənəxdam və şəkər gülüşlü ləlini gör, 
Gülümsər püstəsini söz söyləməyə açarkən 
Qənd dolu əqiq kimi mərcan mücrüsünü gör.

№1128
Dedim ki, sənin dodağından həvəsdən başqa bir şey 

yetişməz, 
Milçəyin əlindən kimsəyə bir parça şəkər yetişməz.
Gülüb söylədi ki, mən günahsızam, çünki mənim ağzım 
Sənin əlin kimi dar olduğuna görə kimsəyə yetişməz.

Seyyid Şərəfəddin Murtuza 
№1129
Ey yar, sənin hicran atəşin mənim ürəyimi yandırır, 
Sənin üzünün şamı isə aləmi nura boyayır.
Mənim ruzim azaldı və bir gün elə olmadı ki, 
Sənin kiçik ağzında olan şəkər mənə ruzi olsun.

№1130
Dildar məni görüb dodaqlarım bir-birindən açmır, 
Bu divanə ürəyin dadına yetişmir və susur.
Püstə ağzını örtülü görüncə mən dedim: 
“Bax gör necə heç nə üzərinə möhür qoyub”,

* Sevgilinin ağzı o qədər kiçikdir ki, “heç nə” (yox) kimi təsəvvür 
edilir. Ağzına möhür qoymaq susmaqdır.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi 
№1131
Onu yad etmədən bir məclis qurmaq lazım olsa da, yoxdur, 
Mənim kimi onun qəmini sınayan lazım olsa da, yoxdur.
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Dedim ki, mənə bir busə ver, dedi ki, mənim 
tik zərurət üzrə bir ağzım olmalıdır, ancaq yoxdur.

Fəxr Mərağeyi 
№1132
O xoş yanağı gor ki, ona yasəmən deyirlər, 
O dürr dolu evə bax ki, ona ağız deyirlər. 
Su, adətən, quyuda olar və səndə quvu nədir? 
Suyun süzülüb axdığı çuxura zənəxdan deyirlər.

Qütb Əhəri
№1133
Onun üzünün rənginə görə gül əfğana gəlir, 
Onun dodağının ləlinə görə şəkər cana gəlir. 
Onun çənəsindəki çuxuru görüncə su arzusuna düşürsən, 
O səbəbdən onu görən kimi ağız dərhal sulanır.

Camal (Hacı) Şirvani
№1134
Sənin üzünün əksi aynaya düşən bir anda
Sənin üzünə qısqandığına görə mehr (günəş) kinə düşər. 
Sənin sinəndən, bəlkə, başqa bir günəş doğar, 
O zaman sənin buxağının kölgəsi sinəyə düşər.

On dördüncü qisim: Bel Və
kəmər üzrə ləşbehlər

Camal (Hacı) Şirvani
№1135
Sənin əhdində (zamanında) ağıl badəni məst etmədi, 
Səndən başqa kimsə küfr binasını alçağa endirmədi.
O gündən ki sən ayağını üzəngiyə basdın, 
Ləldən başqa kimsə belinə əl vurmadı.



Sejryid Şərəfəddin Murtuza
№1136
Bu nədir, sənin dodağından öldürücü şəkər “dərirlər”, 
Sən keçdiyin yollara güllərdən ibarət can və ürək düzürlər. 
Əgər sən ürəyi əldən gedənlərin məhləsindən bircə yol keçsən, 
Sənin yolunun torpağından illər boyu ürək “dərərlər”.

Əbülfəzi Təbrizi
№1137
Sənin belinin nazından kəmər sanki təngə gəlib, 
O gümüşü günbəzə görə kəmər şan-şöhrət tapıb.
Bir sözlə sən gümüş dağından kəməri açma, 
Çünki kəmər özü o dağın bəzəyi və zinətidir.

No 1138
Lalə sənin ərğəvan rəngli üzünə yetişə bilməz, 
Nəsrin sənin ipək kimi yan-yörənə yetişə bilməz.
Sənin saçm nə qədər bu işdə ayaq döysə də, 
Sənin saçından bir tük də sənin belinə çata bilməz.

№1139
Sən ürəyimi apardın və işimi ziyana saldın, 
Oz pis xasiyyətinlə mənim canımı təngə gətirdin. 
Ürək sənin kəmərin kimi öz-özünə çox dolaşdı, 
Çünki belinin nazikliyi onu incəlməyə vadar etdi.

* Rübai “Lübabül-əlbab” təzkirəsində Nizam Buxarinin adma gedib.

Qan Kamal Mərağeyi
№1140
Mənim eşqim və sənin yaxşılığın (gözəlliyin)

birlikdə doğuldu,
Mənim gözüm və sənin üzün birlikdə açıldı.
Mənim əlim və ürəyim, sənin gözün, kəmərin və belin 
Bu cür iki-üçbir bir-birinin yanına düşdülər.
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Zəki Məraoeyi 
№1141
Can qidası üçün sənin qəmindən başqa, ürəyin heç nəyi yox idi, 
Səndən bir xeyir yox idisə, ziyandan başqa, heç nə yox idi. 
Sənin vəfa etdiyin hər bir əhd bu üzdən pozuldu, 
Sənin kəmərin kimi belində (ortada) heç nə yox idi.
* Bel o qədər incədir ki, yox kimi təsəvvür edilir.

Kəmaləddin Əbu Omər Əbhəri
№1142
O dilbər nigar mənim gözümdən və üzümdən 
Həm qırmızı gövhəri, həm də qızılı qarət etdi. 
Mənim ona daha çox aşiq olduğumu görüncə 
O, naxışdan papaq düzəltdi, bu tərəfdən isə kəmər.

Şəms Sücasi
№1143
Sənin qulağın qızıl halqadan daha gözəl olurkən, 
Sənin gözün, ürəyin və qulağın — hamısı qızıla bağlı olur. 
Bəllidir ki, sənin belin bu arada nələr qazandı, 
Kəmərdə nə varsa, ondan qızıl bir dağ qurmaq olar.

№1144
Sənin qulağın qızıl halqadan daha gözəldir, 
Sənin gözün, üzün və qulağın zərlə bəzənib.
Bəllidir ki, bu arada sənin belin nə qazanar, 
Kəmərindəki naxışla sanki bir dağı qızıla bürüyər.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№1145
Dedim: “Sənin saçının gecəsi Aya yaxındır”, 
Dedi: “Bu, yanlışdır, çünki gecə qaranlıqdır”. 
Dedim: “Heç sənin kəmərin beldə (arada) olurmu?” 
Dedi ki, sən get, çünki bu söz çox incədir.
♦Belin incəliyi ilə sözün incəliyi arasında analogiya qurulur.
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(Şəmsəddin) ilyas (Meydani Qənceyi)
№1146
O yar olmayan və bənzərsiz nigar öz gözəlliyi barədə 
Yaxından və uzaqdan bir hekayə söyləyirdi.
“Qədəm” sözü deyərkən onun cümlə və ibarəsi yüksək idi, 
İndi “miyan” deyərkən söz incə və zərif oldu.

* “Miyan” bel mənası bildirir və onun incəliyinə işarə var.

№1147
Bu gümüş bədənli gözəllər saçlarını hörüb bağlayanda 
Papaq altında sanki şər və fitnə niyyəti gizlədirlər.

Qəribə burasıdır ki, sərvə libas geyindirirlər, 
Qəribə burasıdır ki, dağ belinə kəmər bağlayırlar.

Kəmaləddin Əbu Omər Əbhəri
№1148
Sağdan və soldan iki min ürəksiz halda gəlirdi, 
Gizlicə kimin yıxılıb kiminsə qalxmasını görürdü.
Kəmər tərəfində qızıldan bir sətir yazılmışdı:
Sizin fəryadınız bu beldən qopacaqdır.

♦Təsəvvüfi məzmunlu bu rübai məşhur sufi şairi Övhəddin 
Kirmaninin divanında yer alıb.

Şəms Əhəri
№849
O bəzəkli və lətafətli şamın (gözəlin) nazlanmasmı görün, 

O Rumda şöhrət qazanan türk kimi həmlə edəni görün. 
Heç nədən mənim ürəyimin qanını tökməyə kəmər bağlayıb, 
Allah xatirinə, məkrli və hiyləgər oyunbazı görün.

* Kəmər bağlamaq, yəni bir şeyin qəsdinə dolmaq. Oyunbaz — 
kəndir və kəmərlə oyun oynayıb camaatı aldadan
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№1150
O gümüş bədənli gözəlin yan-yörəsində xam qızıl var, 
Qızıl yoxdursa, gümüş bədənli gözəli tapmaq mümkün deyil. 
Onun gümüşündən tikdiyin hər bir qızıl kisəsi, 
Qıal yoxdursa, onun kəməri kimi dəyərsiz, heç nə olar.

* Kisə tikmək, yəni tamah salmaq; “əgər qızıl yoxdursa, kisə 
tikmək, yəni onun gümüş bədəninə tamah salmaq boş şeydir”.

Səfi Beyləqani
№1151
Mənim ürək dərdimi o sərvi-rəvan bilir,
Mənim qəmlərimi aşkar və gizli halda bilir.
Qarışqa kimi mənim qanımı almağa qəsd edir, 
Bu halımı beldən də nazik (incə) bir tərzdə bilir.

(Camal) Xəlil Şirvani
№1152
Mən kimi ürəyi xəstə ilə danışmağı kəsəndən bəri 
Mənim yüzlərlə ürək dərdimi canla bağladın.
Gördün ki, sənin qəmin mənim qanıma susayıb, 
Sən də məni öldürməyə bel bağladın (qəsd etdin).

On beşinci qisim: Məşuqun libası barədə

İzz Şirvani
№1153
Ey uca və düz boylu sərv, sənin libasının qısqanclığından 
Qan içindəyəm, balışınla məni xilas et, ey can!
Səninki belədir ki, paltar bütün günü bədənini sıxır, 
Bütün gecəni isə bir üzdən o biri üzə çevrilirsən.



Mühəzzəb Şirvani
№1154
Bir gün məni görərsən ki, sənin köynəyin kimi 
Utanmadan və sıxılmadan bədəninin ətrafına gələrəm. 
Mənim əlim isə köynəyinin yaxası kimi boynunu qucar, 
Baş isə paltarının ətəyi kimi sənin ayağına sərilər.

Camal Xəlil (Şirvani)
№1155
Sənin söz söyləyən ləlin (dodağın) kimi şəkər ola bilməz, 
Sənin saçmın ucu kimi ənbər qoxusu ola bilməz.
Əgər fələk öz libasının ətəyini para-para etsə də, 
Yenə sənin libasının ətəyinə bərabər olmaz.

№1156
Hər gecə sən özünü yatmağa nizamlayarkən 
Bunu yataq paltarı geyməklə başlayarsan.
Bu halda sən köynəyinin yaxasını açarkən 
Sənin yan-yörənə düşən əksindən dünya nura batar.

№ 1157
Dedin: “O mehr dolu mahdan (gözəldən) ayrı düşmüşlər, 
Bütün Çin və Çəgəl türkləri xar və xəcalətli olmuşlar”.
Çin və Çəgəldən danışma, böyük bir xətadır, 
Onun paltarının qırçını ilə Çin və Çəgəl söhbəti tutmaz.

* Çəgəl - qədim Türküstanda əhalisi gözəl türk tayfasından ibarət 
olan bölgə

№1158
İndi vüsal sənin bəzminlə bir anlıq uyğun gəldi, 
Hicran isə məni və səni bir-birindən ayırdı.
Paltarını aç və əlinə bir mey camı al,
Bir anlığa yaxşı və pis söhbətinin bəndindən çıx.

* Bəzm - şənlik məclisi. Rübainin sonu Xəyyamsayağı məna 
ifadə edir.
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№1159
Ey bədəni can kimi ipəkdə gizlədən,
Sanki cənnəti və canım ipəklə bəzəyən, 
Axı nə qədər bədəni ipəyə bürüyüb saxlayacaqsan, 
Axar suyu hansı kimsə ipəyə örtüb bürüyər?

On altına qisim: Məşuqun əzəməti 
və nazı barədə

izz Şirvani
№1160
O qədər lütfün var ki, sanki su və hava kimisən, 
Şirinlikdə elə bil ki mehrgiyah gülüsən.
Xalqın fikri səninlədir, sən isə hamıdan azadsan, 
Sən ey Allahdan xəbərsiz, özünə Allahmı deyirsən?

* Mehrgiyah — belladona bitkisi

Mücir Beyləqani
№П61
Günəş gözəllikdə sənin camalına yetməz, 
Kimsənin tamah əli sənin vüsalına yetməz.
Mən axsaq bir ulaqla sənin ardınca necə yetişərəm?
Vəhm (xəyal) da qoşa at çaparaq sənin xəyalına yetməz.

Qazi Rükn(əddin) Xoyi
№1162
Sənin xidmətinə baş qoymuşam, ancaq sən imtina etmə, 
Ətəyini məndən və mənim işimdən geri çəkmə.
Mən sənin nazını can, ürək və göz ilə çəkərəm, 
Bu şərtlə ki, sən bunu mənim üzümə çəkməyəsən.



Şeyx Bürhan (Bürhanəddin) Qənceji 
№1163
Aşiqlər sənin üzündən sipəri götürdülər, etmə, 
Sənin eşqinin oduna üzərlik kimi yandılar, etmə.
Doğrudur, fələk bu adamian bir-bir Öldürər, 
İndi sənin dövranındır, sənin də yolunu bağlayarlar, etmə!

№ 1164
öz kamımı almadan səni gec-gec görürəm, 
Mənim bütün kamım odur ki, səni doyunca görürəm.
Sən hazır olanda, ey nigar, sənin heybətindən, 
Səni bu igidlikdə görərkən daha bir cürətim qalmır!

№1165
Sən şamsan, pərvanəni düşünmürsən, bu sənə yetər!
Vəfa kuyində sənin evin yoxdur, bu sənə yetər!
Sənin kamil bir təbin və ahəngdar fikrin var, 
Bu səbəbdən divanəliyə meyil etmirsən, bu sənə yetər!

Fəxrəddin Əbubəkr Əbhəri
№1166
Ey ürək, sən o yasəmən ətirlinin vəslinə yetə bilməzsən, 
O günəş kimi çöhrənin kölgəsinə də yetə bilməzsən.
Əgər yuxu olsan, yenə onun gözünə gülməzsən
Və əgər külək olsan, onun yerişinə yetə bilməzsən!

№ 1167
Mən səndən vüsal gözləyirəm, deyirsən ki, kiməm? 
Bu baş və qulaq ilə sənin eşq mülkün mənə yetməz.
Sənə ancaq sən yetə bilərsən, rüzgar elə olmalıdır ki, 
Ta ki mən sən olam, o zaman sənə yetə bilərəm!
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Yəmin isfəhani
№1168
Sənin üzünün rəngi ilə öz-özünə bitən lalə haradandır?
Sənin xoş lütfünlə xoş ətirli behişt haradandır?
Ürək səni yada saldı və arzu isə dedi: “Sus!
Burada ki sən varsan, sən hara və o hara?”

Izz Şirvani
№1169
Doğrudur, onun pis xasiyyətindən cana gəlmişəm, 
Ancaq yüz dəfə candan artıq onu çağırmışam.
Əgər ürəyi onun vəfasına həsr etsəm, yetişə bilmərəm, 
Əgər o mənim canıma qəsd edərsə, buna yetişər!

Əmir Nəcib Omər Qənceyi 
№1170
Ey yar, əziz göz nuru kimi bizim gözümüz üstəsən, 
Günəşin nur çeşməsi kimi hər bir gözdə varsan.
Təkəbbürlə elə bir yerə yetişmisən ki, sənin 
Göz bəbəyindən savayı, heç nə gözünə gəlmir.

№1171
Günəş bizim dilbərin hüsnünə yetə bilməz, 
Hur öz camalı ilə ona ya yetər, ya yetişməz.
Yenə onun gözəlliyi son dərəcə o həddə yetər ki, 
Heç bir iti huşlu şəxsin düşüncəsi oraya yetməz.

№1172
Bizim halımız indi ki bu cür xoşagəlməzdir, 
Gözümüz sənin üzünün gözəlliyinə necə layiq ola bilər?! 
Sənin eşqin Xosrov və Keyqubada yetməz olarkən 
Bizim çürümüş beynimizdə olan boş bir sevdadır.

№1173
Ey sənəm, sənin vüsalın hər gədaya yetişməz, 
Sənin qəm mülkün də hər binəvaya yetişməz.



Mənim hümmətim aşağıdır, yoxsa ayaq torpağın olardım, 
Mərd aşağı hümmət ilə heç bir yerə yetişməz.

Camal Xəlil (Şirvani)
№1174
Dünyada mənim peşəm hər işi sazlamaqdır, 
Sən isə mənim ürəyimin bəndini aça bilərsən.
Mən bütün kimsələrin nazını çəkə bilmərəm, 
Tək sənin nazını çəksəm, yenə naz edə bilərsən.

On yeddinci cpsim
Onun (məşuqun) xasiyyəti barədə

Camal Xəlil (Şirvani)
№1175
Ey gözəl, sənin saçın və üzün gül və müşkdən daha xoşdur, 
Sənin qoxun pak canın nəfəs çəkməsindən daha xoşdur.
Səkkiz Ədən behiştindən sənin kuyin daha xoşdur, 
Bu hər üç, dörd və beşdən sənin xasiyyətin daha xoşdur!

* Ədən behiştin səkkiz qapısından biridir və bunlar belə sıralanır: 
Xüld, Darüssəlam, Darülqərar, Ədən cənnəti, Mava cənnət, 
Nəim cənnəti, Əliyyin və Firdövs 

№1176
Sənin saçını müşk və ənbərlə tanıyıb gördüm, 
Sənin üzünü gözəllikdə Aydan daha yaxşı gördüm.
Sənin bədənini suyun təravəti İlə bərabər gördüm, 
Sənin xasiyyətini isə bunların hamısından xoş gördüm.

№1177
Dedim “mənə gələn xoşluq sənin qoxundandır” demək lazımdır, 
“Sənin uca boyundan və üzündəndir” demək lazımdır.
Bütün bu qədər xoşluq sənin xasiyyətində heç yoxdur, 
Bundan sonra xasiyyətində olan xoşluqdan danışmaq lazımdır.
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№1178
Mən sənin xasiyyətini can kimi xoş güman etmişəm, 
Bu səbəbdən mən yenə ümid bayrağı qaldırmışam. 
İndi ki, ey can (yar), sənin xasiyyətindən agah olmuşam, 
Bil ki, əziz candan daha öz ümidimi götürmüşəm.

On səkkizinci qisim:
Onun (məşuqun) gəliş-gedişi barədə

Izz Şirvani
№1179
O Çin nigarının (gözəli) mənim yanıma gəlib-getdiyi zamanda 
Sanki mənim üstümdən mehr və kin dolu həşr gəlib keçdi. 
Mənim ağlım və ürəyim onun gəlib-getməsiylə əldən getdi, 
Heç kim yadına salmır ki, bunlar necə gəldi və necə getdi.

* Həşr və ya məhşər — qiyamət və yenidən dirçəliş

№1180
O nigar haçan gedir, yaxud haçan gəlirsə, 
Hər kəsin gözünə xoş və layiqincə gəlir.
Bu qüssədən mən ölürəm, çünki görmə qabiliyyətim
Nə səbəbdən başqa birisinin gözünə gəlir?

№ 1181
Mən gələndə, adətən, sərvi-rəvanım gedirdi, 
Sərv nədir ki, göydə olan Ay parçam gedirdi.
Onun gediş tərzini şərh etmək mümkün deyil, 
Bir sözlə sanki ürəyim qopur və canım gedirdi.

№1182
Sənin bədənin o qədər lətifdir ki, qucağa gəlmir, 
Naz üzündən söz sənin ağzına sığışmır.
Sən çevik və incə boyunla gəlib-gedirkən 
Sanki sənin köynəyin bədənində rəqs edir.



Rəzi Omam Rəziəddin) Qənceyi 
№1183
Ey yar, səba küləyi sənin saçını burub, 
Sənin eşqin isə gözdə yuxu yolunu tutub. 
Sənin qəminin fərraşı xuraman-xuram an yeridiyin yerdə 
Yüz min kimsənin gözündən yaş axıdıb,

* Fərraş, vəni nəzarətçi, keşikçi

Murtuza (Seyyid Şərəfəddin)
№1184
Sənin keçdiyin yolda torpaqdan can bitər, 
Hər iki gözdən axan qanda ərğəvan bitər. 
Aşiqlərin üzü ayaq altma bəs deyincə xalıtək sərilib, 
Sənin addımının altından sanki zəfəran bitər.

Sədr Zəngani
№1185
Ey ürəyi işıqlandıran yar, mənim qarşımdan getmə, 
Aləmi yandıran ah barədə düşün və getmə.
Bugecəlik yenidən bir yerdə gəzib-dolaşanadək, 
Allah xatirinə, səbir et, bircə bu günlük getmə.

Cəmaləddin Əşhəri
№1186
Məşriq (Şərq) tərəfdən sübhün əlaməti üzə çıxınca 
Məşuqə qəzəblə çadra və uzunboğaz çəkmə istədi.
Yol gedir və hey deyirdi ki, ey sübh, sənin hökmün 

rəvadır,
Gecə yetişməmiş nə edirsən et, sənin hökmün yeriyir.

№1187
Bu gün bilmirəm ki, nə istəklə gəlmisən, 
Səhər tezdən nə üçün belə məst gəlmisən?
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Mən heç vaxt əlimi səndən qısa etmərəm, 
Çünki sən əlində ürək qam ilə gəlmisən.
* Bu rübai Mövlananın divanında var.

№1188
Əgər sənin gəlişini say-hesaba vurmah olsaq, 
Sənin yolunda çoxlu intizar çəkmək lazımdır.
Sonra ürəyi yenidən sorağa göndərib göz və can ilə 
Mən sənin ayağın altında fəda etməli oluram.

(Camal) Hacı Şirvani
№1189
Dünən axşam mənim dilbərim bağ-bağçadan gəlirdi, 
Oz ətəyin yerə sallaya-sallaya (naz ilə) gəlirdi.
Mən bu halda əlimi başa doyə-döyə gedirdim, 
O isə şövq ilə çəng çala-çala gəlirdi.

Camal Xəlil (Şirvani) 
№1190
Dünən axşam o sərvi-xuraman mənim yanıma gəldi, 
O əhdi sındıran yenidən əhdü-peymana gəldi.
O, qapıdan gülər halda içəri gələn anda 
Ürəyim güman etdi ki, canım yenidən cana gəldi.

№1191
Dünən gündüz mənim ürək alan yarım yanıma gələndə 
Sanki o sərvi-rəvan elə rəvan-rəvan gəlirdi.
Mən onun istəyi ilə ağlaya-ağlaya gedirdim, 
O isə, əksinə, gülə-gülə, gülə-gülə gəlirdi.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№1192
Mənə deyirlər ki, o sərvi-rəvan gəlir, 
O Ay (gözəl) göydə olan Ay kimi gəlir.



Öz varlığımdan və əlimdən çəkdiyim xəcalətdən 
O yar məni qurtarmaq üçün və buna xatir gəlirdi.

№1193
Ey yar, sən bizə göz və can kimi (əziz) olursan, 
Bütün dünyadan fərqlənir və seçilmiş olursan. 
Bizim yanımızdan keçir və özünü görməzliyə vurursan, 
Özünü görməzliyə vurma, çünki sən bizim gözümüzsən.

№1194
Bir gülüzlü sənəm məni mişgin zülfü ilə öldürdü, 
Məni pis xasiyyətinə və kininə görə öldürdü.
Sonra get gələ başladı və ayaqüstü dərhal
Mənim qəmli ürəyimdə dünyanın şadlığım öldürdü.

* Orijinalda “mişgin zülf” ifadəsi müşk rəngli (qara) və xoş 
qoxulu saç mənası bildirir.

№1195
Heç kəsdə bu cür iki badam goz ola bilməz, 
Kimsədə bu cür saç qoxusu və gül əndam yoxdur.
Ehtiyat et, bu cür yol üstünə qədəm basma, 
Pis gözdən qorx, bu cür xuraman-xuraman yerimə.

№1196
Çəməndəki sərv sənin qəddinin qısqanclığından titrəyir, 
Yasəmənin yarpağı sənin üzündən həya etdiyinə görə titrəyir.
Xuraman-xuraman gəl ki, günəş şüası su üzündə, 
Qapı və divar da mən kimi sənə görə titrəyir.

№1197
Bəzən elə olur ki, lütf gözü ilə bizə baxmırsan, 
Mən kimi qərib və şeyda adamın işinə nəzər salmırsan. 
Bizə tərəf güzar etsən, bundan sənə nə zərər olar?
Mən sənin üzünə nəzər salıram, sən isə baxmırsan.
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Əsir Umani
№1198
Mənim yarım gəldi və tezliklə ürəyimin qəmini apardı, 
Ondan ürəyimə rahatlıq verən incikliyi apardı.
Öz gəlişi ilə sanki mənə yüz can bəxş etdi, 
Lakin elə ki getdi, məndə nə varsa, apardı.

Camal Səqqa
№1199
O (yar) gələr və xoş-xoş bizə nəzər salar, 
Hər nəzər salanda dodaqdan sanki şəkər tökər.
Qəmzə ilə xoş-xoş bizə tərəf baxar, 
Ancaq naz üzündən başqa birisinə nəzər salar.

№1200
O (yar) gəlir və saçına qıvrım vururdu, 
Müjgan oxunu kamana çəkib atırdı.
Bununla ürəyə və cana hərarət və həyəcan verirdi, 
Bu səbəbdən kiçik və böyük nə varsa, pərişan edirdi.

Camal Usfuri
№ 1201
O (yar) gəlir və şəkər kimi gülüş gətirirdi, 
Aşiqlərin ürək və canını bir-birinə qatırdı. 
Mindən çox ürəyi yanmış aşiq bu anda 
Fəryad qopara-qopara ikiəlli başına döyürdü.

Fələki Şirvani
№1202
Mən şərabdan başı xumarlanan halda gedirdim, 
O İsə üzünə niqab örtmüş halda gəlirdi.
Dedim: “Bir çarə et”, dedi: “Edə bilmərəm”, 
Dedim: “Axır sözün nədir?”, dedi: “Cavab elə budur!”
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№ 1203
Mənim yarım su kimi təzə və tər (təravətli) halda gəlirdi, 
Mənim ürəyimi hicran oduna kabab edirdi.
O, əlinə su verilmiş kəskin xəncər almışdı, 
Başına isə dələ dərisindən əyri papaq qoymuşdu.

* Xəncərə və oxa su vermək itiləmək mənası bildirir.

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1204
O (yar) gəlir və ahəngdar işvə göstərirdi, 
Ürəyi ram edib aparmaq üçün min əfsun edirdi.
Hər addım atanda işvə ilə ürək aparırdı, 
Hələ onu aparmazdan öncə yerindəcə qana batırırdı.

№1205
Üzü göydəki Aya bənzər olan (yar) dünən axşam gəldi, 
Bundan sonra sağdan və soldan hər yerə nəzər saldı. 
Onun qaşı qəmzə oxu ilə mənim qanımı tökdü, 
Onun gözü isə hal dili ilə məndən üzr istədi.

№1206
Əgər mənim qapımdan içəri girsən, ürək şad olar, 
Ancaq nə olsun, yenidən getməyin barədə xəbər verərsən. 
Can yanımdan sıçrayaraq hey səni səsləyər: 
Gəl mənə minnət qoy, gedəndə ahəstə get.

№1207
Sən gəlib keçəndə mən də gülüb keçərəm, 
Yəni ki mən sənin eşqindən daha ahəstəyəm.
Əgər yenə gülsən, onun mənə təsir etməsinə bax, 
Axı sənin ardınca nə cür ağlaya-ağlaya baxım.

№1208
Sənin gec gəlməyin, doğrusu, gülün gec açılmasına bənzəyir, 
Gül kimi tez çıxıb getməyin də bilmirəm nədəndir?
Hərçənd ki səninlə gül arasında dərəcə fərqi var, 
Ancaq gec gəlib tez getmək sənə və gülə uyğun gəlir.
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Şəms Sücasi
№1209
Ey mənim gözüm, gözdən su kimi axıb getmə, 
Bu dəfə gəl mənə qıyma, bu dəfə getmə.
Sən ki bir dövlətsən, dövlət kimi aram-aram gəl, 
Sən ki mənim ömriimsən, ömür kimi tələsib getmə.

№1210
O bəyənilən yar mənim yanımdan getdi, 
Coşmuş həyəcanlı ürəyimdən aram və qərar getdi.
Göz yaşma görə onun üzünü görə bilmədim, 
Mən göz yumub-açınca yaşım kimi gözdən getdi.

Yəmin isfəhani
№1211
Mən qafil idim və yar yanımızdan ötüb-keçdi, 
Yol keçidi üstündə bizə şimşəktək çaxıb getdi.
Göz açıb-yumunca üzünü tam görə bilmədim, 
Rahat bir ruzigar kimi bizim üzümüzə əsib keçdi.

Əziz (Əli Şirvani)
№1212
Bizimlə bir əhd bağladın, ey göz nuru, 
Sən gərək o əhdə vəfa edəsən.
Ya mənim canım kimi gərək yanımda qalasan, 
Ya gərək nəfəsim kimi yenidən üzümə gələsən.

On doqquzuncu qisim: Oinm (məşucpjl 1) 
oturub-durması barədə

Əziz (Əli Şirvani)
№1213
Ey mənim canımın rahatlığı, mənim yaxınım ancaq sənsən, 
Sən gəlmisən, mən isə düşünmürəm ki, bu sənsən.



Mən xəstə və yorğun bəndənin qarşısında ürək yerindən çıxmış, 
Sən gərək o qədər oturasan ki, mən sənin olduğunu bilim.

Cəmaləddin Əşhəri
Kq 1214
Bir an, görəsən, sənin ürəyin nə məsləhət bilir?
Mənim xəstə ürəyimə əziyyət verməkdən vaz keçsinmi? 
İndi otur ki, əgər sən buradan ayağa dursan,
Sənin ayağa qalxmağından yenidən yüz qüssə doğar.

№ 1215
Öz sevgili nigarımın dodağından busə gərəkdir, 
Əgər min busə versə, bundan artıq istəyərəm.
Nə qədər ki o mənim ürəyimin içində oturub, 
Hər yerdə oturan bir kimsə varsa, onu qarşımda bilirəm.

№1216
Cana! Ürəyin havası (eşqi) ilə gizlincə otur, 
Xəstə və yorğun ürəklə, yanmış can ilə otur.
Bir halda ki gəlmisən, ayaqüstü qayıtma, 
Mənim əlim olsun, sənin ətəyin! Bir zaman otur.

№1217
O gözəli kim görsə, dini itirər və o, yanıma gəldi, 
Miskin və ehtiyac içində olanın ürəyindən huş gedər. 
Ona deyə bilmirəm ki, gəl otur və getmə, 
Qorxuram ki, ona “otur” deyəm, o isə getsin.

Şəms Sücasi
№1218
O yan görməyə məndə bir həvəs vardı, 
Bir anlıq mənim yanıma gəldi və bu lütf mənə bəsdir.
Dedim ki, bir nəfəslik (anlıq) otur və getmə,
Dedi: “Gedim, çünki mənim canım və ömür bircə nəfəsdir”.
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Camal Xəlil (Şirvani) 
№1219
Bir ömürdür ki, o nigar bizimlə oturmadı, 
Heç vaxt bizim muradımıza uyğun bir yerdə olmadı. 
Bu gün ki bir müddətdən sonra yenə gəlib çıxdı, 
Sanki əlimdən dolmuşdu, ayaqüstü də oturmadı,

№1220
Bir ömürdür mənim yanıma gəlmirsən və dava edirsən, 
Bİr Ömürdür sən məni həsrət içində saxlayırsan. 
Ondan sonra gələndə hər yana atəş vurursan, 
Hələ yanımda oturmamış tez durub gedirsən.

№1221
Mənim ürəyimi və canımı tələb edən yar yanımda oturdu, 
Bir daha ayağa qalxmaqla mənim canım və ürəyim üzüldü. 
O mənim qarşımda əyləşəndə qəm ürəyimdən qalxıb getdi, 
O isə qalxıb gedəndə qəm gəlib mənim ürəyimdə oturdu.

№1222
Mənə kam verən və havadar olan yar yanımda oturdu, 
İndi dərhal qalxaraq səfər üçün özünü hazırladı.
O, yanımda əyləşəndə mənim qəm tozum yatdı, 
O ayağa duranda isə məndən bir qiyamət qopdu.

İyirmind qisim: Onun (mƏŞUCJUn) 
gülüşü və sevinci barədə

Camal Xəlil (Şirvani) 
№1223
O ürəyi bənd edən nigar (gözəl) hər an gülərsə, 
Sanki şəkər və yaqutdan ibarət qənd tökülər. 
Fələkdən boylanan günəş deyər: “Ey uca sərv, 
Necə xoş gülürsən, gəl bir daha yenə gül”.



Əsir Umani
№1224
Sən hər kimlə gülsən, mənə yaxın olsan da, 
O mənim ürəyim üçün ölümdən betər olar. 
Mən özüm bilirəm ki, səndən bir xəta gəlməz, 
Lakin aşiqlərin ürəyinə pis güman gələ bilər.

Xe 1225
Üzünün gümüş kimi parıltısı nəzərdən qan tökər, 
Sən gedərkən camalın şölə və nur saçar.
Ya Rəbb, canlar üçün noğul olaraq hər an 
O güləyən püstədən gör necə şəkər tökülər.

Xel226
Ey can, sənin gülüşün gözəl olsa da, gülmə, 
Düşmən mənə ağlayarsa, ey dost, sən gülmə.
Gəl bir üzlü lalə kimi ol, qabıqdan bayıra çıx, 
Gül kimi iki üzlü olma, qabıq içində gülmə!

Xe 1227
Sən Pərvin ulduzunun çevrəsinə həlakedici halə çəkmisən, 
Ürək sənə bağlıdır və min mən kimi miskini bağlamısan.
Gəl dodağını gülüşə aç, belə hal xoş deyil, 
Ey gözəllərin padşahı, şirin dodağın niyə bağlıdır?

* Pərvin barədə bax: rübai Xe 785

Xe 1228
Kaş yar bir gecə mənimlə qovuşaydı, 
Hələ oturmamış o sənin üzünü bağlayır.
Qoy bir kuzə kimi mən hey ağlayım, 
Yar isə gül kimi min dodaqla gülsün!

Mücir Beyləqani
Xel229
Yar bir gecə mənimlə vüsala qovuşarsa, 
Hələ məclisdə əyləşməmiş öz üzünü bağlayar.
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Mən oturar və onun ayrılığına görə ağlayaram, 
O isə ayağa qalxaraq mənim ağlamağıma gülər.

Mühəzzəb Şirvani
№1230
Ey dost, zülm etmə ki, mən sənin qulunam, 
Sənə xatir biçarə, avara və düşkünəm.
Mənim zar-zar ağlamağımı bağışla və gülmə, 
Mənim can və ürəyim sənin bir gülüşünə fəda olsun!

Bəxtiyar Moin (MoinəJdin) Şirvani 
№1231
O xoşbəxt üzdə olan yüz lütfə bax, 
Sallanıb ayağına düşən dağınıq saça bax.
O iki açılmış badamla mənim ağlamağıma, 
O dar püstədə olan şəkər gülüşə bax.

Xəlil (Camal Xəlil Şirvani)
№1232
Onun saçı kin üzündən mənə deyirdi:
“Qan iç və can ver” - budur sənə sözüm. 
O nərgizin qəmzəsi ilə mənə nifrin edirdi, 
Onun ləli isə gülər dil ilə “Amin!” deyirdi.

№1233
Sənin təbin hərdənbir dağınıq və qarışıq olur, 
Mənim ürəyimin ayağı isə od üzərində olur.
Sən gözəllik tutusu olmusan, ey şəkər gülüşlü gül, 
Tutu şəkər kimi gülərsə, bu xoş olar.

№1234
Sənin şəkər kimi ləlin (dodağın) gülüş qopararsa, 
Həm şəkərə, həm də tər püstəyə gülmüş olar.



Kiçik püstə, kiçik şəkər və kiçik tutu sənin dodağın kimi 
Aşiqlərin ağlamağından şəkər kimi şirin gülüş qoparar.

İyirmi birind qisim: Qəm və aglamacj barədə

(Camal) Xəlil (Şirvani)
№ 1235
Ey mənim ürəyimi xarab eyləyən, abad yaşa!
Ey mənim canımı bəndə salan, özün azad yaşa! 
Sənin əgər zəmanədən ürəyində bir qəm varsa, 
Gəl onu da mənə həvalə et, sən özün şad yaşa!

Cəmaləddin Əşhəri
№1236
Mənim ürəyim kimi qəmə bulaşan az görərsən, 
Bu qəm üzündən bütün gözləri nəmlə dolu görərsən. 
Bu qədər öz qəmin barədə nə deyirsən, bir dəfə də 
Mənim ürəyimin ətrafında dolaş ki, əsl qəm görəsən!

№1237
Cana! Mənim ürəyim həmişə qəm və qüssə yeyər, 
Bacardığı qədər dildarın fikrini və dərdini çəkər.
Gəl ağlamağa bel bağlama, çünki o tər nərgiz 
Çox su içincə pərişan olub tezcə də solar.

№1238
Sənin eşqinlə hər bir anım öz qeydini çəkməklə keçmir, 
Canım sənin üzündən öz qəmlərini çəkməklə məşğuldur.
Sənin Öz rəyinə uyğun gələn hər bir qəmi
Bu bəndənin ürəyinə qoy ki, onun yeri oradır.
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Məhsəti Qəncəvi
№1239
Cana! Sən gəl öz gözündən boş yerə göz yaşı yağdırma, 
Mənim öz ürək sıxıntım bəsdir, ürəyi sıxıntıya salma.
Sən məşuqsan və bu üzdən ağlamaq sənin işin deyil, 
Gəl mən biçarənin işin mənim öz öhdəmə qoy!

Şəms (Əsəd Qənceyi)
№1240
Yar əgər səni öldürərsə, Ceyhun kimi ağlayar, 
Nə, nə! Yanlış söylərəm, əgər öldürsə, özü necə ağlayar? 
Bəli! Nə əcəb? O, xəncərdən də dəmir ürəkli deyil ki, 
Onun kimi öz öldürdüyünün üstünə qan ağlasın.

Camal Xəlil (Şirvani)
№1241
Mən nə vaxta qədər ortada sənin hüdudlarını görüm? 
Şəkər kimi dodaqdan sirkə səpələdiyini görüm?
Bütün bununla belə, sənin qəmindən ürəyimi sıxmıram, 
Axı ürək qoymur ki, ürəyimə verdiyin sıxıntını görüm.

İyirmi ikind qisim: Onun (məşucjun) 
xəstəliyi və yaxşılaşması

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1242
Bədən əziyyətinə nəyə görə dözmürsən, ey dost?
Xoş ol ki, əbədi qala biləsən, ey dost.
Cana heç bir zaval olmaz, bunu bilirsən, ey dost, 
Sən açıq-aşkar cansan, gizli deyilsən, ey dost!

№1243
Şübhə yoxdur ki, sən ürəkdə və gözdə bir nursan, 
Əgər sən ondan uzaq olsan, bu göz bir şey görməz.

тел.



Ya Rəbb, həmişə sənin düşmənlərin bada getsin, 
Ey bəndənin canının rahatlığı, sən narahat olma.

№1244
Mənim eyşim sənin qəminə görə həmişə qoy naxoşluq olsun! 
Mənim halım da sənin saçın kimi qoy pərişan olsun!
Dildar tərəfdən hərarət üzündən sənə yetişən o əziyyət 
Qoy mənim qəm çəkən bədənimə, canıma gəlsin!

№1245
Mənim bu ox kimi düz qəddim kaman kimi oldu, 
Cam ürəkdən alan o yar mənim yanıma gəldi.
Hərdən nalə edən sənsən, lakin mən kiçilirəm, 
Xəstə olan sənsən, lakin mən ölürəm.

№1246
Yarın üzünə yenidən rəng gələn zaman 
Sanki bahar və gül yenidən ətir saçır. 
Can bir daha bu üzgün ürəyə gəlir, 
Ürək də yenidən öz işinə və yara doğru gəlir.

(Qazi) Rükııtəddin) Xoyi
№1247
Nə qədər ki sənin kirpiklərin sinələrə oxtək batır, 
Sənin mərcanın dərdlərin əfsunçusu olur.
Dərd sənin o əfsun oxuyan dodağım görüncə 
Sənin dodağının qorxusundan dişlərin arasına qaçır.

* Mərcan dişə işarədir.

(Caınal) Hacı Şirvani
№1248
Sənin gözün ağndan pis görsə də, 
Mənim bir günahım yoxsa da, o biri yüz görür.
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Mənim ürəyimə yüz dərd qoyur, nə əcəb 
Sənin gözün onlardan birini özünə aid etmir.

Məhsəti Qəncəvi
№ 1249
Mən qızdırmaya dedim ki, onu çox incitmə, 
Allah xatirinə, vaz keç və qoy belə qalsın. 
Qızdırma dedi ki, onun bədəninə görə məndən çox əsmə, 
Axı mən onun işində səndən daha çox istiqanlıyam.

№1250
Nə qədər ki sənin dodağında şəhdə bənzər söz var, 
Şəhd qızdırma gətirsə, bu heç də təəccüblü deyil!
Ola bilsin ki, sənin hərarətin gözəllik pərvəriş edir, 
Günəş nə qədər hərarətli olsa, o qədər yaxşıdır.

* Şəhd, yəni beçə balı. Bu rübai Xaqani Şirvani divanında yer alıb.

№1251
Sənin xəstəliyin üstündə mən səhhət tapdım, 
Sənə olan çətinlik üzündən mənim işim asan olur.
Sənin ayıqlığının əziyyətindən mən yuxusuz qaldım, 
Sənin nalə və zanndan sanki mən qantökən oldum.

Əziz (Əli) Şirvani
№1252
Ey gülüzlü yar, sənin lətafətinə görə 
Su və atəş sənin üzündə qərar tapır.
Bu dəfə gəl üzünü isti nəfəsdən qoru, 
Gülə atəş düşüncə bütün kamı (arzusu) yox olar.

* Gül istidən solar.

№1253
Cana! Sənin hərarətin sənin vəslinə fitnə salır, 
Sənin xahiş və “Ya Rəbb” deməyin onu səndən uzaqlaşdırır.
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Sənin gecə kimi saçın ayrılıq əlindən ağladı, 
Onun göz yaşı sənin dodağının yaqutunda dürr oldu.

iyirmi üçüncü qisimi

Səfər, vida və qayıdış barədə

(Şəms) Əs əd Qənceyi
№1254
Ey canımın rahatlığı, mənim ürəyimi səfərlə incitmə, 
Səfər ilə məni hicran bəlasına düçar etmə!
Rəhm et, axı sənin camalın olmadan mənim 
Bədənim evdə sakin qalar, canımsa səfərə çıxar.

№1255
Sənin ayrılığını çəkəndə günlər gözümdə çox gəlir, 
Öz pis bəxtimə görə mən, nəhayət, gözə gəldim. 
Ey Ay, sənin səfər qərarını qulağımla eşitdim, 
O şeyi ki eşitmişəm, kaş gözlə görməyim.

№1256
Sənin eşqinlə mən əsla cana gələn qəmdən qorxmaram, 
Bu yolda olan çoxlu qəm və kədərdən qorxmaram.
Sən mənim canımsan və yanımdan tez gedirsən, 
Əgər mən canın getməsindən qorxmuramsa, üzrlüyəm.

№1257
Ey cəfa yolunu tutan, bu yoldan vaz keç, 

Bircə addım bu yaxşılıq istəyən kimsənin kamına yara!
Ya səfəri tərk edərək yerində rahat otur,
Ya da mənim matəmimi saxla və sonra get!

№1258
Onun şəhərə (aləmə) bəzək verən üzü ilə vidaya getdim, 
O, Aya doğru çapıb gedən atının cilovunu tutmuşdu.
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O mənim ürək xəzinəmi tutdu, mən isə onun ətəyini tutdum, 
O mənim başıma nüfuz etdi, mən isə onun ayaqlarına düşdüm.

№1259
Ey mənimlə əhdü-peymanı sındınb yanımdan gedən, 
Hicranı çətin hesab edib, ancaq asan gedən, 
Mən əgər sənsiz ölərəmsə, heç də təəccüblü olmaz, 
Söylə, kimsə canı getmiş adamı diri görə bilərmi?

№1260
Sən getdin, mənim ürəyim sənin arzunla qaldı, 
Sənin şəhərində sənin üzünün ümidi ilə qaldı. 
Həmişə yenidən sənin qayıtmağının intizannı çəkərək 
Mat və heyran insanlar kimi sənin kuyində qaldı.

№1261
Sənin fərağından mənim kamımda acı zəhər qaldı, 
Mənim miskin ürəyim sevincdən bəhrəsiz qaldı. 
Ey dost, qəribliyin və tənhalığın qəmi, 
Belə oldu ki, sənsiz şəhərdə qaldı.

№1262
Mən yarın yenidən bir daha gəldiyini eşitdim, 
Mənim dostum yenidən bir də iş başına gəlir.
Anbaan iki gözümdən axan yaş azalır, 
Ürəyimə yenidən xoş-xoş qərar və aram gəlir.

№1263
Ey ürək, yar uzun bir yoldan gəlir, 
Xoş ol ki, yar ürəyi nəvaziş edərək gəlir.
Ey ürəyindən səbri getmiş aşiq, onun ayrılığından 
Daha təngə gəlmə, çünki yar yenidən gəlir.
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Ədib Əbubəkr Şirvani
№1264
O eyş və naz mayası bir daha gələcək, 
O arzu və niyaz bir daha gələcək.
Mənim ürəyim onun qəm oylağında kəklik kimidir, 
Ona ümid bəsləyir ki, o, yenə gələcək.

№1265
Bəndənin daha taqəti çatmadı və cana vida etdi, 
Vida zamanı öz üzünü ona görə gizlətdi.
Bu səbəbdən sənin və bəndənin canı üzrlüdür ki, 
Asan asan cana vida etmək mümkün olmur.

Sədr Zənçrani
№1266
Ya Rəbb! Sən onu səfərdə incik etmə, 
Onu Öz ismətinlə saxla, onu əziyyətdən qoru.
O, səfərdə öz ürək kamını bir daha götürərsə, 
Yenidən onu mən kimi qəm çəkənin yanına gətir.

№1267
Onun mənzil və sığınacaq seçdiyi hər yerdə 
Qoy ürəyinin bütün kamı və istəyi hazır olsun!
Ya Rəbb, öz allahlığın xatirinə tezliklə bizi 
Onun yanma yetir, yaxud onu bizim yanımıza yetir.

Şərəf Şəfrəvə
№1268
Sən yenə uzun bir səfər fikrinə düşdün, 
Bununla bizi torpaq kimi ayaq altma saldın.
Bir gün sən naz ilə dedin: “Mən gedirəm”, 
İn diyədək hər nə dedinsə, bir bunu yerinə yetirdin.

№1269
O gedir və gözündən yağış kimi yaş tökürdü, 
Ağlaya-ağlaya dostlarla vida edirdi.
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Orada vüsal ilə ölüyə can bağışlayırdı, 
Burada isə ayrılıq ilə dirini candan edirdi.

Nəsir Qənceyi
№ 1270
Yolda toz qopararaq könülə dəm tutan o nigar gəldi, 
Gülüş ilə, həm də qəmzə və naz ilə gəldi.
O gözümdən gedən nur yenidən gözə gəldi, 
O bədəndən gedən can bir daha bədənə gəldi.

№1271
Ey yar, sənin cövrün mənim ürəyimdə Ölçüdən çoxdur, 
Sanki meyin hərarət və coşqusu əndazədən çıxıb.
Sən səfər qərarına gəldin, çıxıb gedərsən, 
Can da açıq-aşkar evin darvaza və damından çıxar.

№1272
Ey yar, sən getdin və mehrini bizdən uzaq etdin, 
Eşqdən bəndənin ürəyində həmişə bir nisgil qoydun. 
Mən qorxuram ki, sən gələsən və yerimdə olmayam, 
Çünki bu dünya bir mənzil, biz isə bir yolçuyuq!

Əsir Umani
№1273
Mənim Xütəndən olan nigarım səfər zamanı
Bədənim kimi buruq-buruq olmuş saçından bir halqa verdi. 
Dedi ki, əgər sən ayrılıq həsrətindən dəli olsan, 
Mən yenidən qayıdana kimi ondan özünə silsilə düzəlt!
* Dəli olsan, özünü bağlamaq üçün saçın halqalarından zəncir 
(silsilə) düzəlt.

№1274
O sərvi-xuraman bir daha çəmənə yetişdi, 
Və o səfər etmiş can bir daha bədənə yetişdi.



O gecələr çəkilən ah və gündüzlər ağlamaq zay olmadı, 
Ürək dövləti mənə nəzər etdi və bir daha mənə yetişdi.

№1275
Gördüm ki, mənim ürəyim qəm əlindən gedir, 
Can da düzgün qərara gələrək o da çıxıb gedir.
Dedim: “Nə baş verib?” Sənin kuyində olan it dedi: 
“Elə bil məndən eşitməmisən! O sənəm gedir!”

Camal Xəlil (Şirvani)
№1276
O gündən ki dünya onu məndən ayırdı, 
Mənə dərddən başqa heç bir ehtiyat qoymadı.
Bu gün daha təəccüblüdür ki, uzun zamandan sonra 
Mənə səfər və yol azuqəsi olaraq ürək dərdi gətirdi.

№1277
Nə vaxta qədər Ay kimi səfər arzusu edərsən, 
Ey nigar, nə vaxta qədər səfər sevdası ilə keçinərsən? 
Bu bizim talemizdir, yoxsa ki bundan öncə
Nə səfər etmək istəyin vardı, nə də səfər fikrin!

№ 1278
Ey dən ardınca düşüb səfər tələsi quran, 
Sənin ürəyin ram edilməz halda baş qaldırıb gedir. 
Can mənim bədənimdən çıxıb səfər qəranna gəlib, 
Bundan öncə məgər sən səfər adını tutardın?!

Rəşid Qənceji
№1279
Ey büt, Zöhrə kimi başqa bir sevinc artırırsan, 
Üz cəhətdən sən ürəkaçan başqa bir səhərsən.
Sən fələk kimi başqa bir oyun oynayansan, 
Sən Ay kimi hər iki gündən bir başqa yerdə olursan.

?9i



Şeyi Bürhan (Bürhanəddin) Qənceyi 
№1280
Ey hər nəfəsdə bir həvəsə bənd olan,
Nə vaxta qədər hər nəfəsdə yeni həvəsə düşərsən?
Hər gün bir yerə və bir nəfəsə bağlanırsan, 
Belə olan halda heç bir kəs bir yerə yetişməz!

№ 1281
Mən xırmanı yanıb sovrulmuş adam öz işimdə yanlışam, 
Səndən razı olmaq ürək və bədən üçün yanlışdır.
Səhv olaraq dedim ki, bəlkə, bir vəfa edəsən, 
Sən öz adətinin üstündə dayanmısan, mən səhv edirəm.

Xəlil (Camal Xəlil Şirvani)
№1282
Ürək o Ayın (gözəlin) əlində indi əsir düşmüşdür, 
O Ay vəfa dairəsindən kənara düşmüşdür.
O, heç vaxt ömürlər boyu vəfa adını çəkməz, 
Güman edərsən ki, onun öz vəfası ilə arasına qan düşmüşdür.

№1283
Bir müddət sənin vəfanı can bahasına axtarırdım, 
Sanki mən qara torpaqdan rəvan su axtarırdım.
Səndən uzaq və sənin eşqindən uzaq divanə idim, 
Belə ki, yoxluq aləmindən nişanə axtarırdım.

İyirmi beşinci qisim: Onun (məşucrun) əhdi 
sındırması və kənara çəkilməsi barədə

Şihab (Kagızi)
№1284
Sən lütfünlə sözdə olan incəliyə bənzəyirsən, 
Qəzəbdə isə xəncər çəkən günəşə bənzəyirsən. 
Pərdəni yırtıb çıxmaqda mənim göz yaşıma bənzəyirsən, 
Əhdə pis yanaşmaqda isə sən öz-özünə bənzəyirsən.
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Əziz (Əli) Şirvani 
№1285
Bundan sonra, ey zülm edən, nə sənin qəmin olsun, nə də mən, 
Nə sən İdmi pis xasiyyətli insanla danışıb eşitmək olsun, nə də mən. 
Başqasının qoxulayıb öpdüyü və dişlədiyi üzə baxmaram, 

bu iki gözüm qan olsa, nə o olsun, nə də mən!

Sədr Zəngani
№1286
Bir ürək və yarım candan nə hasil olar, 
Aşiqləri öldürməkdən əldə nə olar? 
Birdəfəlik kənara çəkildi və eyşə başladı, 
Ya Rəbb, bu ortada daha nə ola bilər?!

Nəcib (Əmər) Qənceyi
№1287
Ey yar, mənim ürəyim sənin qəminlə xar və həzin olub, 
Dedin sənin qəmini çəkərəm, ancaq işində naqis olubsan. 
Ancaq vəfa məsələsində əgər sən bacara bilsən, 
Bundan sonra heç bir kəsi, heç bir kəsi əsla seçmə!

№1288
Doğrudur, ürəyi sənin qəminə görə qanla dolu görürəm, 
Mən hər an səndən başqa cür möhnət görürəm.
Dedin ki, gəl mənə başqaları ilə bax, 
Öz gözümü bu cür kor edərkən necə görə bilərəm!

№1289
Ah, gör bu necə bütdür, məni beləcə öldürür, 
Mən onun mehri ilə diriyəm, o isə məni kinlə öldürür. 
Onun mənimlə düşmən olması məni öldürmədi, 
Bu məni öldürdü ki, o mənim düşmənimlə dost oldu.
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№1290
Ey büt, səninlə başqasının oturmasını bəyənmə, 
Səninlə xumar olan xidmətindədir, sən isə başqası ilə məstsən. 
Mən hətta Öz gözümə qısqanıram ki, səni görür, 
Ey dost, axı səni başqası ilə birlikdə necə görüm?!

Məhsəti Qəncəvi
№1291
Ürəyi sənə etibar etdim, ancaq lazım deyilmiş, 
Çünki sən eşqin dadına cavab verən deyilsən. 
Mən sənin qəminləyəm, sən isə başqası ilə şadsan, 
Sən bədmehr kimsəsən, Allah səni bundan betər etsin.

* Bədmehr, yəni mehri və məhəbbəti pis və yalan olan

Şihab Kagızi
№1292
Ey daşürəkli və əhdi sındıran gözəl, nə vaxta qədər sənə görə 
Mən göz yaşı ilə üzümü islaq halda saxlamalıyam?!
Mənim qanım və yann əlinin mənim boğazımdan yapışması 
Axı hansı fitva ilə sənin üçün halaldır, gəl söylə?!

№1293
Ey əhdi sındıran, sən öz üzündən həya etmirsən?
Sənin vüsalın mənə deyil, başqa yara qismət olur.
Sən hər şeyi mənim əleyhimə və öz muradına görə edirsən, 
Mənim qanımı alır və əlini başqasının boynuna salırsan!

№1294
O əhdi sındıran gözəl onu bir daha sındırdı, 
Düşmən ilə dost olub gör harada oturdu.
Bir yeri sındınb başqa bir yeri bağladı, 
“Sındırıb bağlayan” yara ürək bağlamaq olmaz!



Cəmaləddin Əşhəri
№1295
Sənin mənə zülmün bir, on deyil, bəlkə, yüzdür, 
Bu qüssə mənə səndən deyil, həm öz-özünədir. 
Bundan sonra nəyə görə məni bədxaha vermisən, 
Bu, yaxşı deyil, gördüyün yaxşı iş də pisdir.

№1296
Ola bilərmi mən düşmənlərin tənəsindən inciyim?
Ya da onun və bunun qəribə rəftarından inciyim?
Başqa bir kimsənin yanmasına narahatsan,

ondan yanıram, 
Başqa bir kimsənin inciməsinə nigaransan,

ondan inciyirəm.

Əziz (Əli) Şirvani
№1297
Cana, mənim ürəyimi dərd və hicranla sındırma, 
Ürəyi üzülmüş mən kimsənin ümidini canla sındırma. 
Nə qədər ki canım vardır, mənim əhdim səninlə dürüstdür, 
Sən gəl mən ürəyi sınmışla əhdü-peymanı sındırma!

№1298
Sənin eşqinin qəmi İlə mən hələ də divanəyəm, 
Sənin sevdanın atəşi ilə mən hələ də pərvanəyəm.
Mən sənsiz bu şirin candan doymuş kimiyəm, 
Sən isə başqasından doydunmu, yoxsa hələ də yox!

Camal (Xəlil) Şirvani
№1299
Dünən sənin istəyinlə sanki baş üstündə durmuşdum, 
Bu gün isə sanki başqa tərz ilə durmuşam.
Sən hər kim oldu, gizli və aşkar onunla oturmusan, 
Sən otur, mən artıq sənin yanından çıxıb getmişəm.
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№1300
Dəridən damara kimi sən öz düşməninlə dost oldun, 
Dost ilə də düşmən oldun, bu özü yaxşı iş deyil.
Şübhə yoxdur ki, sən dostu düşməndən seçə bilmirsən, 
Ona görə dostla düşmən olursan, düşmən ilə dost!

İyirmi altına qisim: 0п\Ш 3ŞİCJ OİmaSl

Şərəf Beyləqani
№1301
Sənin halım və məşuqənin halım eşidib bilirəm, 
Sənin və onun eşqinin şöhrətini də eşidirəm.
Bir kimsənin eşqində sənin o daş kimi ürəyinin 
Ud kimi yandığını eşidir və qoxusunu duyuram.

* Ud hind və Çin bölgəsində olan bitkidir və onun oduncağını 
yandıranda xoş qoxu verir.

Xəlil (Camal Xəlil Şirvani)
№1302
Cana! Səndə qürrələnmək havası var və ürəyin dardır, 
Başqasına ürək verirsən və on rəngə çalan ürəyin var. 
Sənin işindən və sənin ürəyindən aciz qalmışam, 
Sən aşiqsən, ancaq, bununla belə, daşürəklisən!

№1303
Sən aşiq olmusan, indi ürəyin, bəlkə, isinişər, 
Aşiqləri öldürməkdə, bəlkə də, həya edər.
Allah səni başqa bir yerdə giriftar etdi ki, 
Bəlkə, ürəyin camaatın ürəyinə qarşı yumşaq olsun.

№1304
Sən yasəmən kimi dilbərə bənd olmusan, ya Rəbb, şükür! 
Bir dilbərin qəminə düçar olmusan, ya Rəbb, şükür!
Nə vaxta qədər ürək xırmanını yelə verəcəksən? 
Başqa birinə ürəkmi vermisən, ya Rəbb, şükür!
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yeddinci qisim: Sevgililərə 
tutulan iradlar (eyiblər)

Xəlil (Camal Xəlil Şirvani)
Saçın kəsilməsi
№1305
Əgər düşmən onun halqa kimi saçmı kəsərsə, 
O öz məst nərgizini göz yaşı ilə tər edər.
Ümid belədir ki, gec olmayaraq çox tezliklə 
Mənim tər (nəmli) gözüm onun əlini qurutsun!

№1306
Əgər iki saçın ucunu tutmağa qəsd etsəydin, 
Onu dibindən kəsməklə xəta etmiş olardın! 
Onu ədəblə bir qədər danlamaq bəs edərdi, 
Bəs nəyə görə biryolluq çiyindən saldın.

№1307
Nə qədər ki savaş və tənə meydanı bir az genişlənir, 
O bol-bol dürr saçan dodaqdan səpələnən şəkər də azalır. 
Dedilər ki, onun xoş (gözəl) ağzı genişdir, 
O bizim canımızın ruzisidir, söylə geniş olsun.

№1308
Mənim dildarımın ağzı əgər geniş açılarsa, 
Bəs gülün də ağzı gülüşdən belə açılmırmı? 

ğızdır.
Bu dəsgah geniş olarsa, onun nə ziyanı var?!

Axı bizim sevinc dəsgahımız o a

№1309
Əgər sənin ağzında söz böyüyüb yayılarsa, 
Bu hər tənə edənin dedi-qodusundan uzaq olmaq deməkdir. 
Əgər bizim gözümüzdə sənin ağzm böyükdürsə, 
Səbəbi odur ki, sənin ağzm kiçik söz danışmır.
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№ 1310
Sənin ağzına olan eşqdən miskin ürək daralıb sıxılır, 
Dedilər ki, genişdir, buna görə ürəyim daralır.
Hərçənd ki dünyada ağız, adətən, geniş açdır, 
Ancaq nədənsə geniş ağız daralanda şirin olur.

№1311
Sənin ləl dodağın sanki gövhər mücrüsüdür, 
Ona dil ilə toxunmaq layiqli bir İş deyil.
Onun dodağı dəyərcə kiçik deyilsə, bu, qəribə deyil, 
Çünki yaqut nə qədər böyük olarsa, daha qiymətli olar.

Çəp baxış
№ 1312
Hər an mənə başqa bir nəzərlə baxırsan, 
Mən düz baxıramsa, sən İsə əyri baxırsan. 
Sən dedin ki, ikiüzlüyəm, bu yanlışlıq məndən deyil, 
Lakin sən mənə başqa bir gözlə baxırsan.

№ 1313
Sən öz yaxşılığında bir şək olduğunu güman etməməlisən, 
Yaxud göydə sənin üzün kimi bir ulduz olduğunu 

düşünməməlisən!
Susuz olmaq, şuxluq və bir də xəncər çəkmək cəhətdən 
Günəş, fələk və sənin gözün — hər üçü birdir!

№ 1314
Ey xoş və təravətli dürr, sənin ardınca pis bir göz var, 
Niqab altında isə hələ açılmamış bir nərgiz var.
Bu hər şeydən yaxşıdır ki, hüsnün badəsindən 
Sənin bir gözün məstdir, o biri gözün isə xarab.

№ 1315
Ey pənah yeri olan türk, sənin bütün işin nalədir, 
Bir şeydən savayı, qalan nə varsa, xətadır.
Sənin nəyə görə bir gözün gizli (qapah), o biri məstdir? 
Gizli (qapalı) qalmaq və məst olmaq düz gəlmir.

298



Ey dilbər, əgər

№ 1316
Ey gözəl, mən sənin hərarətinlə iki gözümdə qan bəsləyirəm, 
Qanlı göz yaşının dalğası hər iki gözdən baş qaldınb.
Mən sənin arzunla iki gözü dörd etmişəm, 
Sən məni görmək üçün iki gözü bir etmisən.

№1317
sənin bir gözün xarab olarsa,

Ürəyini heç də sıxma, boş yerə qəm yemə! 
Ay atam canı, çox halda iki nərgiz (göz) olur, 
Onlardan biri açılmış olur, başqası isə açılmamış!

* Bu rübai Məsud S’əd Salmanın divanında vardır,

İki gözün kor olması
№ 1318
Ey təzə və təravətli nigar, sənin iki nərgizin yoxdursa, 
Öz ürəyindəki qəmə görə mənim ürəyimi də sıxma. 
Sənin təzə bahar bağı kimi təravətli üzün var, 
Məgər bahar çağı bağda nərgiz olmazmı?

Çaşlıq
№ 1319
Ey çaş və xoş baxışlı (gözəl), qəmzə ilə can alırsan, 
Cövr etməkdə göydəki fələk kimi davranırsan.
Sənin gözün çəp deyil, o qədər təkəbbürün var ki, 
Sanki bütün dünyaya naz-qəmzə ilə baxırsan.

Dişin əyriliyi
№1320
Sənin dişinin əyriliyi işin düzlüyü üçün bir yoldur, 
Ey can, sənin saçının ucuna görə gecə qaradır.
SÖylə, o ağıza bir neçə dürr necə sığışır? 
Sanki yer tapmaq üçün bir-birinə qarışıblar?
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Dişin sınması
№1321
Əgər sənin ləl dodağın həmişə zəkat versəydi, 
Pis göz ona hansı yolla dəyə bilərdi?
Görünür, işvəpərəst zəmanə labüd olaraq 
Min gövhər dəyəri olan dürrü sındırdı!

№1322
Əgər zəmanənin əli sənin dürr ilə dolu o mücründən 
Bir dənə oğurlasa, sən ondan incik olma.
Ey canü cahan! Dürr ilə dolu bir mücrüdən 
Əgər bir dənə kəm olarsa, bunun nə ziyanı var?

№ 1323
Əgər təqdirin əli sənin surətini pozarsa, 
Ağzının içində iki mücrü dürr bir-birinə qarışar. 
Həmişə bəd gözdən uzaq və arxayın olmaq üçün 
Hər bir mücrüdən bir dürr qəsdlə sındırılar.

* Təqdir qədər və tale, iki mücrü dürr isə iki sıra diş deməkdir.

Dişin saralması 
№ 1324
Onu yolda and və amanla bir qədər saxladım, 
Onun gülər üzü həyadan lalə kimi oldu.
Onun dodağı mənim saralmış üzümə baxıb xoş gülümsədi, 
Mənim üzümün əksi isə onun dişində qaldı.

Boyun əyriliyi 
№1325
O yarın üzü qarşısında, bəlkə də, ölmək olar, 
Ancaq o mənim ürək qanımı tökmək üçün ayaq döyür. 
Bilirsənmi nəyə görə onun belə əyri boynu var?
İki dünyanın qanı onun üzərindədir, apara bilmir.



Saçın qısalığı
№1326
Ey ürək, can, mal və məzhəbdən daha xoş olan
Sənin üzün adından, adın isə dodağından daha xoşdur. 
Sənin saçın qaradır və mənim gözüm isə xəstə, 
Xəstələr üçün gecə qısa olarsa, daha xoşdur.

Saçın qırmızılığı 
№ 1327
Sənin saçın həmişə mənim canımı və ürəyimi aparır, 
O, heç vaxt bir kimsəyə vəfa gözü ilə baxmır.
Mənə deyirlər ki, onun saçı nə səbəbdən qırmızıdır?
Bəs necə qırmızı olmasın? Axı o elə qan içir.

№1328
Dünən axşam onun saçı qəfil mənə həmlə etdi, 
Onun saçı, axır ki, dar ürək evindən çıxdı.
Bu gün məgər onu oğurluq üstündə tutublar?
Onun saçının rəngi sanki utanaraq qızarmışdır.

Boyun uzunluğu
№1329
O füsunkar dilbərin qaməti uzun oldu, 
Onun haqqında isə meyxanə düşkününün dili uzun oldu. 
Mənə deyirlər ki, onun boyu uzun oldu, 
Axı o bizim əziz ömrümüzdür, qoy uzun olsun!

№1330
Məşuqə uca boylu və başı uca olarsa, daha yaxşıdır, 
Ahəngdar qaməti və təbi ilə ürəyi nəvaziş edərsə, 

daha yaxşıdır.
Deyirlər boyu ucadır, ancaq bunu yəqin bilmirlər 
Ki, o sanki əziz Ömürdür, uzun olsa, daha yaxşıdır.
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Boyun qısalığı
№1331
Nə qədər ki mənim ürəyimdə istəyimcə sənin mehrin var, 
Zəmanə mənim ürəyimin bu halından agah olar.
Sən ki mənim ömrümsən, qısa olsan da, eybi yoxdur, 
Əgər ömür qısa olarsa, axır buna nə çarə olar?!

№1332
Sənin ürəyə rahatlıq verən qısa boyuna 
Sənin gözəl üzün kimi qulam olmuşam. 
Əgər mənim ömrümü vədə ilə qısa etsən, 
Şad olaram, çünki bu sənin boyuna uyğun gələr.

Məşuqun arıq olması
№1333
Ay hilal şəklində olmaqla aləmi bəzəyər, 
Sərv isə nazik olmaqla mənzərənin gözəlliyini artırar. 
Məşuqə zəifdirsə, elə belə də olmalıdır,
Çünki o gərək hər kəsin dar ürəyində yer tuta bilsin!

Məşuqun yaşıl rəngdə olması 
№1334
Ola bilsin ki, mənim ürəyim yaşıl rəng ilə ələ alınsın, 
Bu hal mənim ürəyimdə pis duyğu oyatmaz.
Yar səbzi rəngindədir, bu elə belə olmalıdır, 
Çünki yaşıl rəng görmək gözün nurunu artırar!

Yaşıl gözlü məşuq
№1335
Sənin gözün sanki firuzədən camal (gözəllik) alıb, 
Hər bir halda firuzə şəbəh daşından yaxşıdır.
Sənin gözünü bütün ili özümə xoşbəxtlik nişanəsi sayıram, 
Bəli, çünki firuzə falda xoşbəxtlik nişanəsidir.

* Şəbəh daşı — qaqat, bəzək düzəldilən qara daş



№1336
Ey çərx, sənin gərdişindən ürək sınır, 
Hər kim sənə ürək bağlasa, bədənində can üzülür. 
Dildar məni düşmən kimi vuraraq bir kənara qoydu, 
Yoxsa Əhrimən kimi bir mələyimi vurur?

* Zərdüştlük təlimində Əhrimən şər tanrısı olaraq xeyir tanrısı 
Hörmüzün müqabilində yerləşir.

Onun utanmazhğı
№ 1337
Hər bir sözdə bir məclis əhlinin dilinə düşürsən, 
Mənim söhbətim kimi hər bir ağıza düşürsən. 
Üzün hərarətli olsa da, sanki sən utanmırsan, 
Rəvan göz yaşı kimi mənim gözümdən düşürsən.

№ 1338
Sən bu qədər pərdəsiz dolandığın və utanmadığın üçün 
Gizlincə bizim tərəfdən başqa birisinin yanma getdin. 
Yalanlar quraşdırıb bir daha bizlərə gəlmisən!
Əhsən sənə! Eşq olsun belə üzə və belə alma!

№1339
Məni öldürməyə hazır olan pis düşüncəli yarsan, 
Savaş günündə, yəqin ki, onların sırasındasan. 
Sonra gəlib deyirsən ki, mən səninləyəm, 
Əhsən sənə! Eşq olsun belə üzə, belə alma!

İyirmi səkkizinci qisim Onun (məşucjun) 
danışmağı, susmağı acı cavabı və sözü

Camal Xəlil (Şirvani)
№1340
Sənin eşqində hər nə cür işvə desən, o vardır, 
Lütf ilə hər nə axtarsan, bil ki, o vardır.
Gözəllik və yaxşılıqda bu təzəlik və təravətdə söz yoxdur, 
Sənin söz söyləməyində min bir gözəllik vardır.
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Məhsəti Qəncəvi
№1341
Hanı sənin bu qədər əhdü-peymanın, zinhar?
Hanı əhd bağlamaqda sənin bu qədər etdiyin cəhd? 
Söylə bir xəta və cinayət etmədən nə səbəbə görə 
Sənin şəhd kimi sözlərin mənə zəhər oldu?

Əsir Umani
№1342
Sənin əhdin elə bir nişanəyə İşarədir ki, yoxdur,
Sənin vəslin elə bir aləmdən ibarətdir ki, voxdur. 
Sənin yaman sözün də məqbul töhfə kimi əzizdir, 
Dərd budur ki, o elə bir ağıza həvalə edilib ki, yoxdur.

№1343
Fərz edək ki, hər bir zaman halını soruşmadıq, 
Sən isə heç bir məktub və peyğamla şad olmadın.
Heç olmasa hərdənbir məndən bir söz söylə, 
□gər “afərin” deməyə layiq deyiləmsə, yaman söylə!

Zəki Mərağeyi
№1344
Axır ki, yar ürəyimizdən qəm-qüssə tozunu sildi, 
Axır ki, vüsal ilə ümid gülü açıldı.
Axır ki, o bağlı püstə şəkəri əzərək, 
Axır ki, bizimlə öz dili ilə söhbət eylədi.

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№1345
Fərz edək ki, səndə nəvaziş etmək istəyi yoxdur, 
Ey əhdi sındıran! Səndə isə mənə bir meyil yoxdur. 
O dar ağzına əgər bir qədər şəkər sığarsa, 
Səndə bir söz olmasa da, yenə bir söz deyərsən.
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Şərəf Şəfrəvə
№1346
Can ondan başqa kimin şirin dodağında gizlənmişdir? 
Ürək yolundakı toz kimin nəfəsi ilə ondan silinmişdir? 
İki yaquta bərabər gövhər onun bir parçası kimi 

yonulmuşdursa, 

Bir nöqtə ilə yüz nöqtəni ondan başqa kim söyləyə 
bilmişdir?

* Bir nöqtə ilə yüz nöqtəni söyləmək, yəni kiçik bir işarə və ya 
sözlə vüz mətləbi ifadə etmək

S

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1347
Bir yar ki, mənə əzab və əziyyətdən başqa bir şey verməz, 
Məni atəşə atar və bir damla da su verməz.
Nalə qoparan sinədən yüz yol onu soruşsam da, 
Bir dəfə də olsun mehr ilə mənə cavab verməz.

№1348
Mən sənin qəmindən şadam, ey nigar, bu, qəribədir, 
Mən sənə mehr bəsləyirəm, sən mənə kin, bu, qəribədir. 
Sənin şirin dodağın mənə yalnız acı cavab verir, 
O cür şirin dodaqdan bu acı cavab qəribədir.

Yəmin Isfəhani
№ 1349
Sənin şirin sözlərin belə ürək sındırandır sa, 
Gəl bir insaf et, bunlar o ağıza layiq deyil. 
Sənin şirin dodağın heç vaxt acı söz deməyib, 
Bu dadsızlıq (duzsuzluq), yəqin, mənim şor (acı) 

bəxtimdəndir.
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Əziz (Əli Şirvani)
№1350
Ürəkdə nə qədər hiylə qurursansa, bilirəm, 
Nə düşünürsən, bir söz demədən dərhal bilirəm.
Dünən axşam səndən rəmz ilə bir neçə söz çıxdı, 
Bilirəm ki, bunlar iki-üç incə mətləbdən xali deyildir.

№1351
Bizim səndən bəhrəmiz bircə cəfa olub, 
Bu da bizim taleyimizdən uzaq düşüb.
Sənin şirin dilin, dişin və ağzın var, 
Bəs dilində olan bu acılıq haradan düşüb?

Camal Xəlil Şirvani
№1352
Axır nə vaxta qədər sənin qəmini zülm ilə çəkim?!
Axır nə vaxta qədər sənin hicrindən (ayrılığından) fəryad edim?! 
Ey dost, sənin haqqında heç bir qanlı-qadalı iş görmədim, 
Mənimlə bir söz danış, axır görək nə baş verib?!

№1353
Dedim ki, sənin Aya bənzər üzündən bir şey söyləyim, 
Sənin o dağınıq silsiləndən (saçından) bir söz söyləyim. 
Sənin xoş şan-şöhrətindən indi agah oldumsa, 
Bundan belə yalnız sənin xoş şan-şöhrətindən danışaram.

№1354
Ey əziz can, sənin nazının bəndəsi olmaq xoşdur, 
Sənin xaniman yıxan ləlindən ürək mat qalıb.
İnsaf et, mənim ürəyim bu iztirabla xoşdur, 
Ey mənim can və ürək mərhəmim, sənin avazın xoşdur.

* Ləl dodağın istiarəsidir.
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[ƏDCəVİ

№ 1355
Səni görüb məst olan kimsəyə zülm etmə, 
O, vəfa yolun tutaraq sənə görə mehrpərəst olar. 
Aynaya bax, yoxsa sən əldən olarsan, 
O zaman bilərəm ki, haqq sənin əlindədir.

* Mehrpərəst, yəni günəşə pərəstiş edən

Qan Kamal Mərağeyi
№1356
Ey gözəl, sənin üzünün nuru qədimdən günəşi qısqanc edib, 
Sənin hüsnün (gözəlliyin) isə mehrin sinəsinə 

mehr-məhəbbət qoydu.
Sən hər səhər xoş yuxudan baş qaldıran zaman 
Sanki fələk sənin üzünə mehr aynası qoymuş olur.

* Mehr sözü ikimənalıdır: günəş və mehr-məhəbbət, üzün nuru 
və lətafəti günəşə bənzədilir.

№1357
Mənim bütüm (gözəlim) qızılsız. necə sorağıma düşər? 
Bu ayna kimi üzü olanm sanki dəmir kimi ürəyi vardır. 
Bütlərin üzündə olan aynaya xoşluqla baxar, 
Çünki aynanın hər bir halda aydın üzü vardır.

Camal (Xəlil) Şirvard
№ 1358
Ey gözəl, gecənin türrəsi sənin saçının bəndəsidir, 
Alnın isə qaşlar arasında gerçək səhərin timsahdır.
Sən aynaya baxma, çünki mən qısqanclığın şiddətindən 
Özüm görə bilmərəm, sənin üzünü göz görə bilər.

* Gecənin türrəsi kinayə sənəti olaraq qaranlıq anlamına gəlir.
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Şərəf Beyləqani
№1359
Mən dedim ki, “aynada heç bir səfa yoxdur, 
Üzünü ona göstərmə, onun heç bir rəyi yoxdur. 
Sən üzünü göstərsən, mən can verərəm”. Söylədi, yox! 
Aynadan başqa, heç nə üzü yaxşı göstərməz!

Otuzuncu qisim: Onun (məşuqun) 
yuxusu və oyaqlığı

Şəms Əsəd Qənceyi
№1360
Fəryad olsun ki, o çəməndəki sərv yatır, 
Can məclisinə zinət verən (gözəl) yatır. 
O mənim bəxtimdir ki, yaxşıca yuxuludur, 
Mən ondan qəmgin oluram ki, bəxtim yatır.

Otuz birinci qisim Onun (məşuqun) 
cəfası və daşürəkli olması

Cəmaləddin Əşhəri
№1361
Əgər sənin ürəksizlik (rəhmsizlik) ətəyin ələ düşərsə, 
İstəsən, bütün dünya onun gözündə dar gələr.
Əgər “mənəmlik” iddian ayağın kimi daşa dəyərsə, 
Bu qədər darürəkli olmağı başdan çıxararsan.

№1362
Məlamət diyarında, budur, sənin mənzilin (yerin) vardır, 
Dava-dalaşdan sənə hasil olan nağd (qazanc) budur.
Mən min dəfə yumşaqlıq etmişəm, lakin hələ də
Sənin ürəyin yumşaq deyil, eşq olsun səndə olan ürəyə!
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Şəms Sücasi
№1363
Dünən axşam dostun səmərəsiz (nəticəsiz) işvələrinə görə 
Mənim fəryadım onun mənzilinə yetişib.
Dostdan başqa, bütün qapılar mənim üçün açılıb, 
Dostdan başqa, bütün ürəklər mənim halıma yanıb.

Əsir (Urnani)
№1364
Ürək sənin həvəsinin ixtiyarına veriləsi deyil, ancaq nə edək, 
Sənin qəminin qapılan açılası deyil, ancaq nə edək?
Ey daşürəkli və mehri pozan gözəl, bu ürək sənə 
Mən bilirdim ki, heç veriləsi deyil, ancaq nə edək?!

№1365
Bir gündə yüz dəfə mən səbirdən qaçmalı oluram, 
Bir gündə yüz dəfə mənim gözümdən yüz sel axır.
Bir gündə min kərə mənim qanımı tökən bir kimsə 
Mənim iki gözümün yaşından hara çəkilə bilər?

Məhsəti Qəncəvi
№1366
O iki qan içən gözünlə bəs deyincə qan edirsən, 
O iki saçınla bəs deyincə ürəyi avara edirsən. 
Tanrı qoy sənin ürəyinə bir rəhmət bəxş etsin, 
Bəlkə, bununla biçarə aşiqlərə bir çarə edəsən.

№1367
Bİr ömürdür ki, sinədə gizlin sirrim vardır, 
İki yaşlı göz suyundan ibarət bir dünyam vardır. 
Sənin bərk bir ürəyin vardır, ancaq insafən 
Mənim sənin ürəyindən daha möhkəm bir canım vardır.
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Xaqani Şirvani
№1368
Axır gəl mənim bu sıxılmış ürəyimə az zülm et, 
Ey on rəngə düşən ürək sahibi, ey zalım, axır bəs elə! 
Sənin səbəbsiz əziyyətinə görə daş mənim halıma ağladı, 
Ey daşürəkli, səbəbsiz əziyyət verən, axır bəs elə!

Əziz (Əli Şirvani)
№1369
Mənim vəfa göstərən ürəyimdən sən gərək utanasan, 
Mənim qəm sarayı olan sinəmdən sən gərək utanasan. 
Sən cövr və cəfa edirsən, mən isə mehr və vəfa, 
Sən gərək öz cövründən və mənim vəfamdan utanasan!

№1370
Mən sənə görə xırmanı yanmış haldayam, nə edim? 
Dostun bu qədər gileyin düşmənə deməyim, bəs nə edim? 
Aşiqin qəmi və əziyyəti, görünür, elə həmindir, 
Əgər bunlar sənə təsir etmirsə, bəs mən nə edim?

№1371
Sənin möhnətindən mənə qurtuluş yolu olmaz, 
Nə qədər ki mənim canımdasan, məndən ayrılmaq olmaz. 
Gəl məni öldürməyə tələsmə, çünki sənin bazarın 
Məni öldürməklə heç bir rövnəq tapa bilməz.

№1372
Çərxi-fələk kimi tərsinə gələn su sənin lütfünlə, 
Gözdən sənin lütfünün sayəsində gör necə xoş axar.
Sənin daş ürəyində lətafət olması qəribə deyildir, 
Çünki su, bir qayda olaraq, daşdan çıxıb gələr.

№1373
O kimsə ki mehr yolunu tutur, o mənəm, 
O kimsə ki vəfa və mehr göstərir, o mənəm. 
O kimsə ki bütün dünyam bir dosta xatir verər 
Və bundan sonra həmin dostdan vəfa görər, o mənəm!
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Sədr Zənoani
№1374
Ay sən kimi ürəyə işıq saçan ola bilməz, 
Nə də günəş sən kimi gözü qamaşdıra bilməz.
Sən mənim qanımı özünə halal bilirsən, 
Əhsən sənə! Sən nə yaman haram ruziyə sahibsən.

№1375
Dildar o iki qıvrım saçı ilə nazlanar, 
O Xətay türkü, bəlkə, xəta edərək nazlanar.
Cövr və cəfaya tövbə etməsinə ümidsiz oldum, 
Çünki o hər iki aləmdə cəfa ilə nazlanar.

Cəmaləddin Əşhəri
№1376
Göz nə qədər ki can, ürək və bədənə etinasız deyil, 
O zaman həmin gözdə dostun xəyalı məskən tutmaz. 
Bir kimsənin eşqi mənim ürəyimin ətəyinə elə yapışıb ki, 
Heç bir dost haqq ilə onun ətəyini belə tuta bilməz!

* Bu rübai “Ləvayıh” əsərində Eynəlqüzzat Həmədaniyə aid edilib.

Otuz ikinci qisim Məşuqun bir anı və işvəsi

(Seyyid Şerəfəddin) Murtuza
№1377
Dedin ki, mənim ürəyim sənsiz yüz dərd və qəmə batar, 
Mən bəndə kiməm ki?.. Bu nə lütf və nə kərəmdir?
Dedin ki, bir an sənin qayğından azad deyiləm, 
Zinhar! Gələn dəfəyə qədər gör bu nə dəmdir.

* Dəm burada aldanış mənasında işlənir.

№1378
Mən elə bir ürəkdən qan içirəm ki, onun ruzisi sənin qəmindir, 
Sənin mehrin mənim düşmənim, mən isə sənə məhrəməm. 
Mən şam kimi göz önündə hey yanaram, lakin 
O yel məni öldürər ki, onun adı sənin nəfəsindir.
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Əsir (Umani)
№1379
Ey yar, sənin qəmin bizim eyşimizi yelə verib, 
Bizim oturduğumuz yeri İsə göz yaşı ilə selə verib. 
Sənin işvən və dəmin bizləri hey yelə verər, 
Nə vaxta qədər sən dəmlə bizim atəşi qızışdıracaqsan?

♦Yelə vermək, yəni məhv etmək, dəm birinci halda yalan, ikinci 
halda isə nəfəs mənasında işlənib.

Rəzi Omam Rəziəddin) Qənceyi 
№1380
Ey yar, sən heç vaxt mən miskinin qəmini çəkməzsən, 
Sənin ürəyində bir zərrə qədər vəfa qaydası yoxdur. 
Mən bundan öncə bu barədə bir qədər eşitmişdim, 
Ancaq sənin işvə və nazının bu qədər olduğunu bilməzdim.

Camal Xəlil (Şirvani)
№1381
Qəm və dərd barədə deyilə bilən hər bir söz,
Ola bilsin ki, ayüzlü və yaxın (məhrəm) yar barədə olsun. 
Gecə və gündüz verdiyimiz bu qədər nəfəs isə, 
Ola bilsin ki, ömür boyu bircə dəm səninlə olmasın.

* Dəm nəfəs və an, ləhzə mənası bildirir.

№1382
Ey yarın camal quşu, bircə an pərvaz etmə, 
Yəni yara dəm və ahəng tutan aşiqə etinasızlıq etmə. 
Sənin dodağından gələn bir işvə ilə razı olmuşam, 
O can alan işvəni məndən bir daha geri alma,

№1383
Mənim səbir qoşunumdan bayraqdan başqa bir şey qalmadı, 
Mənim hər nəyim var idisə, qəmdən savayı bir şey qalmadı. 
Qəribə olan budur ki, sən işvə ilə hələ də mənə
Bir dəm verirsən, məndə isə dəmdən başqa bir şey qalmadı.



№1384
Səndən mənə yetən hər dəm (nəfəs) xəstəyə göstərilən 

qayğı kimidir,
Sənin vüsal gülşənindən mənə çatan nəsib yalnız bir tikandır. 
Mən sənin vüsalına olan ümid vədəsinə hər gün
Can verərəm, lakin sən işvə göstərərsən, müşkül bir işdir!

Otuz üçüncü oLsiın: Onun (məşu< 
vədəsi və intizarı

Rəziyyə Qənceyi
№ 1385
Ey yar, sənin istəyinlə mənim ömrüm zay olub, 
Bİr an səninlə olmadan məhv olub gedib.
Mənim ciyər qanım intizar süfrəsinin üstündə 
Sənin dodağının halvası üçün hazırlanaraq bişirilib.

Məhsəti Qəncəvi
№1386
Dedin ki, məndə olan o iki gözəl üz ilə
Xüld behişti kimi sənin məclisini bəzəməyəcəyəm.
Bu gün bu zəmanədə Zöhrə özü kimdir ki, deyə bilsin 
Sən bu sözü yanlış demisən, yoxsa ki doğru!

* Xüld — behiştin ali dərəcələrindən biri

Hüseyn Hezarmərd
№1387
Sənin gözəlliyinlə eşqdə bizə məlamət yetər, 

Mənim ürək yanğımla uzlaş, onda salamat yetər. 
Əgər öz vədələrinin müddətini mənim gecəmlə 
Bir-birinə bağlasan, qiyamətə qədər yetər!

№1388
Günəşin yaxınlıq və uzaqlığından danışırsan, 
Saf şərabın acılığından və xoşluğundan danışırsan.
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Əgər sən vədə versən, suyun lütfündən söz açırsan, 
Mən isə bir vədə tələb edincə ilğımdan danışırsan.

Hədisi
№1389
Gah mənim zəhərli sözümü xoş sözlə nuş edər, 
Bəzən də zəhər yemiş kimi aləmi bir-birinə vurar. 
Gündüz ikən mənim əfğanım qarşısında vədə ilə sükut edər, 
Gecə olanda isə verdiyi vədəni unudub gedər.

№1390
Sənin hicranın bəs dedikcə bizim işimizi ağırlaşdırdı, 
Sənin üzün heç də bizə kömək və arxa olmadı.
Dedin ki, vüsal gecəsi səninlə sabaha qədər qalaram, 
Ey yar, sən vədənə xilaf çıxmağınla axır bizi öldürdün.

№ 1391
Əgər sənin başında bir vüsal sevdası olsaydı, 
Məndə sanki sevinc və fərəhin təsiri açıq görünərdi. 
Əgər sənsiz mənim sabahkı vədənə ümidim olsaydı, 
Sənin sabahkı vədən üçün üzümdə şölə saçardı,

№1392
O püstə dodaqdan sənin şəkərindən başqa bir şey almaram, 
Sənin yanında heç vaxt qızılı gümüşlə əvəz etmərəm. 
Ürəyi ki aparmısan, əvəzində ciyəri də sənə verərəm, 
Cana! Bil ki, ürək əvəzinə səndən ciyər almaram!

Şəms Sücasi
№ 1393
Dedin ki, qədim dostluq qapısını bir də döyərəm, 
Sənin mehrin ilə kin qapışma qıfıl vuraram.
Sən bu vədə ilə əlini sinənə qoyan zaman 
Elə bir yerə çatdırma ki, mən sinəyə əl vurum!
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Rəzi Qınaın Rəziəddin) Qənceyi
№ 1394
Elə bir qəm yoxdur ki, bu qərib təkcə çəkməsin, 
Elə bir kədər yoxdur ki, bu şeyda ürək çəkməsin.
Bu bədən və can ilə gəl sabaha vədə ver, 
Ola bilsin ki, bu yorğun və xəstə heç sabaha çəkməsin!

№ 1395
Sən məni ovladın: nə dən, nə tor, nə də heç nə var, 
Məni məst etdin: nə badə, nə can, nə də heç nə var. 
Dedin ki, ilk bahar çağı sənə kam verərəm.
Üç dəfə ilk bahar çağı keçdi: nə kam, nə də heç nə var!

Müvəffəq Sərrac
№1396
Sən özün murad əlini naz edərək mənə vermirsən, 
Vüsalı isə yenə mənə bəhanə etmədən vermirsən.
Sən öz saçın kimi mənə uzun vədə verməyincə 
Mən sənə öz dəlil və hökmümü səbir ilə qısa etmərəm.

№ 1397
Yar hər nə nümayiş etdirsə də, vəfadan heç nə göstərmədi, 
O bizlərə cövr və cəfadan başqa, heç nə etmədi.
Gördünmü ki, vüsal üçün mənə nə qədər vədə verdi, 
Bunu sözdə deyirdi, ancaq harada idi, heç nə etmədi!

Məhsəti Qəncəvi
№1398
Srağagün sÖz ilə məni hicrandan azad etdin, 
Dünən axşam isə busə vədəsi ilə ürəyimi şad etdin. 
Hərçənd ki srağagün dediyin şeyi yada salmırsan, 
Heç olmasa dünən axşamkı sözlərini yadda saxla!

315



(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza
№1399
Ey yar, mən sənin üzünün intizarından Öldüm, 
Zinhar! Mən yenə sənin üzünün intizarından öldüm. 
Gəl bir daha məni yenidən dirilt və yenə öldür.
Yenidən elə san ki, mən sənin üzünün intizarından öldüm!

Səfi Şirvani
№1400
Əgər sənin vücudunda bir zərrə qədər vəfa olsaydı, 
Cövr və cəfadan məndə necə şivən ola bilərdi?
Ey büt, əgər sənin vədən Öz boyun və üzün kimi
Düzgün və aydm olsaydı, sən mənə bir lütf olardın.

Otuz dördüncü qisim: Məşuqun şərab içməsi

Rəzi Qmam Rəziəddin) Qənceyi
№1401
Elə ki mənim məşuqəm şərab içməyə üz tutar, 
Bilirsənmi nə səbəbdən ondan tər tökülər?
Onun üzü güldür və mey isə şiddətli atəşdir, 
Nə zaman atəş gülə dəyərsə, onda gülab yaranar!

№1402
Ey yar, sənin ləl dodağın mey kimi piyalə içindədir, 
Sənin əlinə birləşən qolun isə sanki piyalənin dəstəyidir. 
Piyalənin qeyrətindən çəkinmədən kim sənin dodağından öpər? 
Mən bu üzdən hər an piyalənin qanına susamış kimiyəm.

* İncə məna oyunu: piyalə yarın dodağına toxunduğu üçün aşiq 
onu qısqanır (qanına susayır); həm də piyalədəki qan şəraba 
işarədir, ona susamış olur.
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№1403
Ey mey, yarın ləl dodağım əldə saxla,
Ya Rəbb, bu işi nə qəribə şəkildə əldə saxlayırsan? 
Qoy qədəh bizim yarın dodağından hey faydalansın, 
Yarın dodağı, axır ki, ürək qanım ələ gətirdi.

№1404
Sənin üzün bütün il boyu güldən bəhrə alır, 
Sənin üzün o meyin atəşindən gülab yağmuru tökür. 
Mey sənin ağzında ikən günəş sanki ondan doğur, 
Günəş gizlənərkən sənin üzün yenidən şəfəq saçır.

№1405
Kafur üzlü sübh öz üzünü açan zaman
Mənim nuş dodağım nuş dolu yuxudan oyanır.
Mən dedim ki, busə gətir, o dedi ki, buyur al, 
Mən dedim ki, badə götür, o söylədi ki, gətir!

* Kafur ağ rəngə işarədir.

Şərəf Mərağeyi 
№1406
Cana! Sənə ərğəvan (al-qırmızı) rəngli meyi kim verdi? 
Camda sənin kam almağın üçün şərabı kim verdi? 
Mütrüb hansı təranəni oxudu, sənin məclisinin saqisi kim idi? 
Məclisdə noğulu kim payladı və piyalə dolu şərab kimə verildi?

№ 140/
Dünən axşam mənim və onun canı ürək qəmindən qurtuldu, 
Məndən və ondan vüsal büsatından bircə nişanə qaldı.
Gün aydın ikən ara düzəldən şəxs piyalə kimi
Mənim və onun arasında hey gəlir və gedirdi.

Rəzi Qənceyi
№1408
Dünən axşam mey qədəhin ortasını (içini) tutan zaman 
Qədəhin canı sanki birdəfəlik dodağına yetişdi.
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O can şüşəsi hər an şüşədən dəm (nəfəs) alırdı, 
Bir əl isə sanki qədəhin ağzını qanla doldururdu.

Otuz beşinci qisim: Məlamət (məzəmmət) 
və tez doymaq

Cəmaləddin Əşhəri
№1409
Sənsiz olduğuma görə candan və dünyadan doymuşam, 
Mən kimi ürəksiz insanla bu qədər doymağa yer yoxdur. 
Toxluq məndəndir, sən isə qamma susamısan, bəli!
Bəllidir ki, sənin bu susuzluğun o biri toxluqdandır.

Ey göz , mən sənin gözündə bu cür

№1410
Dedim ki, bəlkə, cavanlıq atəşini bir qədər söndürüm, 
Bəlkə, sənin vüsalından bir həyat suyu alım.

bəbəyim
Yüngül olmaqdansa, ağırlıq çəksəydim, daha yaxşı idi.

№1411
Ey düz boylu sərv, sən məni məzəmmət edirsən, 
Bu üzdən sənin söhbətində yaxşılığa bir ümid yoxdur. 
Çünki mən sənin qarşında bir gül qoxulasam, 
Sən onun hər yarpağına min tikan qoyarsan.

№1412
Dildar əhdü-peyman xəttindən üz döndərib getdi, 
Onun rəyi mənim barəmdə başqa cür oldu və getdi.
Nə qədər ki məni sevirdi, bütövlükdə mənə sahib olmuşdu, 
Bu gün isə tox olduğuna görə üz çevirib getdi.

Şərəf Şəfrəvə
№1413
Sənin meyinin havasından mən hələ də məstəm, 
Ona görə uğursuzluq əli hələ mənə yetişmir.

2 1 Q



Sən məndən doymusan, ona görə sənin bir qəmin yoxdur, 
Mənim isə sənin qəmindən doymağıma hələ çox var!

Ky 1414
Eşqdə bu bəndənin nəsibi yalnız can üzməkdir, 
Mənim burada tədbirim (çarəm) səndən vaz keçməkdir. 
Gəl bəhanəni bir kənara qoy və məni günahkar bilmə, 
Səninki dava, dalaş və danlaq deyil, istəməməkdir.

Bəxtiyar Moin (Moinəddin) Şirvani 
№1415
Məni özünə bir baş bəlası hesab edirsənsə, mən çıxıb gedirəm. 
Sən mənim qanımı halal bilirsənsə, mən çıxıb gedirəm.
Sən bu günə qədər münasibətini çox yaxşı saxlamısan, 
İndi isə məndən çətinlik çəkir və bezar olursansa, gedirəm.

Otuz altına qisim. Onun (məşucpm) 
sual və cavabı

Əsir (Umani)
№ 1416
Dedim ki, bu mənim ürəyimdir, dedi onunla yola getmərəm, 
Dedim ki, bu mənim bədənimdir, dedi yardım edə bilmərəm. 
Dedim ki, dava-dalaş və danlaq nə vaxta qədər olar?
Dedi ki, mən belə edirəm, sən bir şey etmə ki, mən də etməyim.

Nizami Qəncəvi
№1417
Dedim: “Mənim sözüm səninlə əyyarlıq edər, 
Sənin eşqinə xatir Allah mənə bir qərar verər”.
Dedi ki, sənin bu duadan məqsədin nədir?
Dedim ki, sənin vüsalındır, yəqin ki, Allah qismət edər.
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O büt ömür boy

№1418
Dedim: “Mən sənin şəhla nərgizinə həvəs bəsləyirəm”, 
Dedi: “Bil ki, sənə gözlər arasında yer verərəm”.
Dedim: “İşvə və naz ilə bizə doğru bir nəzər et”, 
Dedi ki, göz üstə, sənin bəndəliyini qəbul edərəm.

№ 1419
O büt bütün ömür boyu mənim fərmanıma boyun əymədi, 

u öz üzünü məndən gizli saxladı.
Dünən axşam onu gördüm və dedim ki, bizə meyil edərsənmi? 
Dedi ki, edərəm, lakin gərək bütün ömür boyu dövr edəsən.

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1420
Dedim: “Axı sən sözdən başqa nə istəyirsən?”
Dedi: “Bəs sən bu ürək sındırandan nə istəyirsən?” 
Dedim: “Sənin dodağından bir busə istəyirəm”, 
Dedi ki, axı sən mənim canımdan nə istəyirsən?

Otuz yeddinci qisim Onun (məşuqun) 
sarayı, evi və kuyi

Xaqani Şirvani 
№1421
Sənin qəm peyğamın mənim ürəyimə doğru gəlir, 
Sənin vurduğun yara mənim ürəyimin üzərinə gəlir.
Mən canı sənin qapının önündə torpağa gömərəm, 
Onda sənin qapından mənim ürəyimin qoxusu gələr.

Baha Lağəri
№1422
Mən sənsiz bütün gecəni sənin keçdiyin yolu öpürəm, 
Sübhə kimi sənin yolda qalan izini Öpürəm.
Sənin rəqiblərinin qorxusundan, söyüd kimi küləkdən 
Mən əsim-əsim əsirəm və qapının torpağını Öpürəm.
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№1423
Ürək o pəri əndamlmm vüsalına meyil etdi, 
Özünü mey, noğul, saqi və piyalə etdi.
Onun qapısının torpağından ürəyimə bir qoxu yetişdi, 
O qoxuya görə bu ürəyim şərab küpünü yelə verdi.

* Yarın qapı torpağından gələn qoxu onu məst etdi və daha şəraba 
ehtiyac qalmadı, ürəyi şərab küpünü yelə əhəmiyyətsiz sayaraq 
bir kənara qoydu.

№1424
Biz getdik və bununla öz canımızın ağn və ağırlığını apardıq, 
Sən xoş ol ki, bizim bu pərişanlıqdan xilas oldun.
Ey yar, sənin ləlin dirilik suyunu pərvəriş etdi, 
Sənin qapı torpağın isə bizim ahn sürtməyin zəhmətini çəkir!

№1425
Sənin eşqinə görə mən gözümü yuma bilmirəm, 
Mən min dəfə əlimi başıma vurmalı oluram.
Gözümü halqa (dəstək) yerinə qapıya vurmayana qədər 
Sənin qapının astanasından bir an uzaq ola bilmirəm.

Rəziyyə Gənceyi 
№1426
Sənin saçına buruq vuran ustadın şagirdi mənəm, 
Sənin üzünə gəlin bəzəyi vuranların böyüyü mənəm. 
Mən gözlərimdən bəs deyincə yaş axıdıram ki, 
Sənin kuyində olan qonşuların saqisi mənəm.

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№1427
Bu biçarə, xəstə və yorğun ürək ilk baxışınla
Öz gözündə bir bəsirət nuru gördü.
Sənin həvəsinin havası ürək odunu alovlandırdı,
Bundan sonra mənəm, göz yaşı, bir də sənin qapının torpağı!
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№1428
O müşk rəngli xalı olan bütün kuyində olan torpağı 
Mən dünən axşam vüsal ümidi ilə öpürdüm.
O isə rəqibdən gizlincə gəldi və qulağıma dedi: 
“Sən gəl bizim qəmi ye və torpağa isə dodağını sürt!”

№1429
Əgər sənin bir nəzərin mən kimi heyran olana düşərsə, 
Bu coşub-daşan ürəyimin nizamı və sahmanı pozular.
Mən sənin qapının torpağına düşmüş və onu öpə-öpə qalmışam, 
Sanki susuz bir adam dirilik çeşməsinə düşüb.

№1430
Ürək intizar içində yaxılsa, daha yaxşıdır, 
Ümid xatirinə vüsala yetməsə, daha yaxşıdır.
Dostun qapı torpağım sanki dodağa qıymazlar, 
O (torpaq) mənim öpüş zəhmətimdən asudə olsa yaxşıdır.

№1431
Mən ayağa qalxar və saç kimi onun yanma düşərəm, 
Bundan sonra onun şəkərindən bir busə alaram.
Yox, yox! Onun dodağı busədən inciyib zəhmətə düşər, 
Ayıl, ey mənim külbaş dodağım, onun qapısının torpağını öp!

* Bu rübainin məzmunu 1087 saylı rübai ilə yaxındır.

№1432
Hər gün sənin xəstə nərgizinin şövqündən, 
Şübhəsiz, can, ürək və göz üçün şəfa alaram.
Gecə səhərə kimi sənin görüşünün arzusu ilə 
Mən öz üzümü sənin qapı və divarına sürtərəm!

№1433
Ürək sənin o könlü ram edən saçının ucunda olacaq, 
Can isə sənin hər nəzərinə görə nərə çəkəcək.
Sən dedin ki, bəs gözün nə iş görəcək?
O da sənin qapının torpağına su səpəcək!



Şəms Sücasi
№1434
Sənin üzünə aşiq olan hər bir xəstə
Qəbirdə torpaq altında da sənin arzunla olar.
Onun torpağından qopan küləyin tozu
Sanki rəqsə gələrək sənin kuyinə doğru yönələr.

№1435
Ey ürək, bircə nəfəs (an) mənə qəmlə yardım et, 
Gəl o ötüb-keçmiş söhbətə vəfadarlıq et.
Bu axşam mənim niganmın kuyində mənimlə
Gəl otur, mənə həmdəm ol və bir an zar-zar ağla.

№1436
Dünən axşam qəzəbli halda qapının ağzına gəldim, 
İstədim ki, sənin qapındakı halqanı tərpədim.
Əlimi qaldırdım, ancaq qapıda halqa yox idi, 
Mənə məlum oldu ki, elə halqa mən özüm olacağam.

* Qapıya vurulan halqa, yəni halqavari dəstək, yəni mən sənin 
qapından dəstək kimi asılı qalacağam.

Camal Xəlil Şirvani
№1437
Sənin sifətini tərifləyib söyləyən o kimsə mən idim, mən, 
Sənin həvəsinin dürrünü yonub cilalayan mən idim, mən. 
Dünən axşam ürək atəşi ilə bütün gecəni keçirən, 

Sənin qapının torpağında yatan o kimsə mən idim, mən.

№1438
Nə qədər ki canım var, üzümü sənin üzünə çevirərəm, 
Ey can, hər nə iş olsa da, yenə səni axtararam.
Sənin kuyin mənim üçün Kəbədir və mən daim 
Gecə səhərə kimi sənin kuyin ətrafında dövr edərəm.
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№ 1459
Öz nigarımın kuyində heç dolaşa bilmirəm, 
Öz işim üçün mən heç nə edə bilmirəm.
Gecədən səhərə kimi məhəllədən məhəlləyə gəzirəm, 
Ancaq öz yarımın qapısı ətrafına dolaşa bilmirəm.

№1440
Ey ürək, mənim işlərimin dərd və qəmini 

mənim öhdəmə qoy, 
Mənim zar-zar ağlayan bədənimin işini

mənim öhdəmə qoy.
Ey külək, sən mənim yarımın kuyindən ötüb-keçmə, 
Yarımın qapısının toz-torpağını mənim öhdəmə qoy.

№1441
Mənim canım sənin ayrılıq qəminlə öləcək, 
Sənə olan şövq və istəyin atəşinə düşüb öləcək, 
Sənin vüsalında olan dirilik suyunun arzusu ilə 
Sənin xeymənin qapı torpağına düşərək öləcək.

№1442
Dünən axşam sənin həvəsinlə əlim başımda qaldı, 
Mən sənin kuyində qığılcım kimi bir ürəklə qaldım. 
Halqa kimi başımı bəs deyincə o qədər qapına vurdum ki, 
Sənin üzündən uzaq düşərək halqa kimi

qapıdan asılıb qaldım.

№1443
Bu ayrılıq yükü ayağa bənd vuran başqa bir yükdür, 
Mənim boynuma (öhdəmə) götürdüyüm səbir başqa bir 

kəmənddir.
Hər axşam mənə yetişən bu xəyal aləmi 
Sanki çərxdən mənə edilən başqa bir rişxənddir.
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Otuz səkkizinci qisim: MəşutpiD XƏyall

Mücir Beyləqani 
№1444
Sənin vüsalından mənim canıma gələn o sevinc və fərəh, 
Ey nuş dodaqlı yar, indi daha mənim əlimdən çıxıb.
Bütün günü mənim canımdır, bir də sənin ayrılığının 

həsrət və qayğısı,
Bütün gecəni isə mənim əlimdir, bir də sənin xəyalının ətəyi.

№ 1445
Ürək doğrudur, bütün ili sənin camalını istəyir, 
Sənin yanına gəlincə isə vüsalını İstəyir.
Bu dəfə ürək sənin xidmət və hüzuruna ona görə gəldi ki, 
Sənin xəyalının xoş qədəmi qarşısında üzr İstəsin.

№1446
Sənin eşqində bu can zülmdən xali və azad deyil, 
Ürək də hər cür qəmdən xali və azad deyil.
Ey mənə göz və çıraq olan, sən mənim yanımdan gedincə 
Mənim gözüm bir an da sənin xəyalından xali və azad deyil.

Şəms Sücasi
№1447
Nə vaxta qədər ayrılıq üzündən gözü qanla dolu görərəm? 
Yaxud canın üzülməyindən ürək dərdini artmış görərəm?
Mənə deyirlər ki, bütün gecəni onun xəyalını gör, 
Mənim ki yuxum gəlmir, onun xəyalını necə görə bilərəm?

№1448
Göz yaşım töküldü və bu səbəbdən gözdən yuxum getdi, 
Daşqın bir seli görüb tələskən halda axıb getdi.
Mənim asayiş və rahatlığım cananın xəyalında idi, 
Dərd budur ki, o xəyal da yuxu ilə birlikdə getdi.
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№1449
Sənin vüsalın olmadan bircə an bir yerdə otursam, 
Sanki sənin üzünün hicrindən matəm üstə oturmuş kimiyəm. 
Hər vətən bildiyim yerdə mən qəm ilə oturarkən 
Sanki sənin xəyalın ilə azadlıq tapmış oluram!

* Azadlıq burada şad və xürrəm olmaq mənasında işlənir.

№1450
Tələbsiz və hökmsüz bir yarı, bəlkə də, yuxuda tapmaq olar, 
Mən də yatdım ki, onu, bəlkə, yuxuda tapa bilim.
Yuxuya gedərkən dərhal onun xəyalı gəldi ki, yatma! 
Məşuqəni gecə ayıq ikən tapmaq mümkündür!

Mühəzzəb Şirvani 
№1451
Həmişə İftixar edən və başını uca tutan bir yar 
Öz qəmi ilə miskin ürəyi incidir və iztiraba salır. 
Dünən axşam isə gördüm ki, ürəyi nəvaziş edir, 
Ancaq sanki o, xəyal aləmində eşqbazlıq edirdi.

(Camal) Xəlil (Şirvani) 
№1452
Eşqə düşəndən bəri xoş yuxu məndən gizli qalıb, 
Görəsən, o xoş yuxu yemdən mənim ömrümə necə qayıdar? 
İndi isə sənin xəyalın get-gəl etməkdədir, 
Birdən gördün ki, məni o xoş yuxudan oyadar.

Kamal Ibnəl-Əziz
№1453
Dünən axşam məndən camalını gizlədən o kəs 
Gözəllik mülkündə sultanlıq məqamına malik idi.
Mənim açıq gözümdə olan bu bəbək isə 
Öz xəyalının gəlişini ehtiramla gözləyirdi.
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№1454
Dünən axşam nalə ilə pərdələri ahəngə gətirmişdim, 
Mən ayrılıq kuyində ürəyi nəvaziş edirdim.
Sənin gözəllik timsalın ilə yuxu pərdəsində 
Səhərçağına qədər xəyal ilə oynayırdım.

№1455
Bu göz sənin üzünün nuru olmadan qovrulurdu, 
Bütün dünyadan istədiyi arzu bir yuxu İdi.
Bütün yan və yörə sel axınının keçdiyi yer olsa da, 
Sənin xəyal naxışın əsla məhv ola bilməz.

№1456
Yuxunun gəlişi ilə mənim gözüm tamam yandı, 
Odlu göz yaşından mənim gözüm tamam yandı.
Bu gecə dostun atəş kimi üzünün xəyalına görə 
Bu qədər su ilə mənim gözüm tamam yandı.

№1457
Sənin qəminin işi mənimlə düz gəlməkdir, 
Mənim peşəm isə sənə görə azalıb zəifləməkdir. 
Dünən gecə xəyal gözümə tərəf gəlib keçərkən 
Qaçdı, yoxsa qan içində batıb gedəsi idi.

№1458
Ey ürək, sən kimsən ki, onun vüsalını axtarasan?
Ya da onun saç və xalının söhbətini edəsən?
Bu sərmayə sənə hər gecə sübhə kimi bəs etməz ki, 
Sən onun xəyal atının dırnağım qoxulaya biləsən.

№1459
Ey yar, sənin xəttinin işi müşkə tarazlıq verməkdir, 
Dodağının adət və qaydası bəndəni nəvaziş etməkdir. 
Dünən gecə sənin xəyalın ilə oyun oynadım, 
Xəyal ilə oynamaq, bəlkə də, gecələr işə yarayar.

327



№1460
Gecənin oyaqlığı, doğrudur, mənim canımı üzdü, 
İnsaf üzrə oyaqlıqdan savayı, hər şey xətadır.
Qorxuram ki, onun xəyalı bir gecə inciyər, 
Onda illər boyu onun gəlişinin üzrünü istəmək olmaz!

№1461
Mənim gözüm ağlamaqla dəryanın suyunu aparar, 
Gecədən səhərə kimi onunla ulduz sayarlar.
Dostun xəyalının təşrif gətirməsindən qorxar, çünki 
Hücrənin qapısını bağlı görər və oradan yan keçər.

№1462
Əgər ürək tələb etsəm, onun saçının qıvrımında görərəm, 
Əgər can tələb etsəm, onun kuyində görərəm.
Son dərəcə susuz olaraq əgər su içsəm, onu 
Üzünün xəyalının həmin kuzəsində görərəm.

№1463
Ey yar, sən öz aləmində mənə nöqsan tutdun, 
Mən öz naqisliyimi sənin razılığınla qəbul etdim.
Bir gecə öz xə
Ta ki mən öz qəmimi sənin xəyalının qarşısında deyim!

№1464
Sənin ayrılığın mənim gözümdən yuxunu aparınca 
Sənin xəyalın mənim gözümü yaşla doldurdu.
Mən ciyər qanını gözdən silmərəm, çünki 
Qorxuram ki, sənin xəyalın qana bulaşsın!

№1465
O mənim ürəyimi üzən mənimlə söhbəti kəsdi, 
Palçıq kimi onu möhnət ayağının altına çəkdi.
Hər gecə onun xəyalı ürəyimin yamna gələr, 
Haqq budur ki, onun xəyalını qorumaqda xəcalətliyəm.

yalım mənim yanıma göndər,
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№1466
Gündüz sənə yetməyin mümkünsüzlüyünü eşitmək istəmirəm, 
Mən Öz düşmənimdən isə vüsal lafını eşitmək istəmirəm.
Mən gecə istəyirəm, gecə ki, hər gecə behiştdən 
Sənin xəyal atının səs-sədasmı eşidə bilim.

Rəşid Qənceyi
№ 1467
Dünən gecə mənim işim sənsiz şivən etmək olmuşdur, 
Can isə düşmənin “bəxşiş” qapısından getmişdir.
Mən günahkaram və bunu şərh etmək mənə yaraşmaz, 
Sən vəziyyəti xəyalınla araşdır, çünki o mənimlə olmuşdur.

№1468
Dünən axşam onun ruh artıran xəyalı gəlmişdi, 
Bütün gecəni onun yeri can hücrəsi olmuşdu.
Onun günəşə nur və təravət verən gözəl üzü qarşısında 
Mən kölgə kimi onun ayağına düşmüşdüm.

№1469
Dünən axşam sənə olan sevdam cünunluq qapısını döyürdü, 
iki gözün dəryası sanki qanla dalğalana-dalğalana qalmışdı. 
Bu anda gecəyarısı sənin xəyal qoşunun gəldi,
Yoxsa ki dünən gecə canım bayırda xeymə qurmalı olacaqdı.

* Canın bayırda xeymə qurması kinayə olaraq canın bədəndən 
çıxıb getməsi anlamına gəlir. Bu rübai, Səid Nəfisiyə görə, Əbu 
Səidə aiddir.

№1470
Sənin cəfana görə ulduzla dolu bir gözüm var, 
Sənin hicran qəminə görə əlimi başıma döyürəm.
Nə qədər ki sənin xəyalın var, mənim ürəyim qan olur, 
Bütün ili bu səbəbdən mən şərab kuzəsinə üz tuturam.
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№1471
Hər bir gecə cana can verən xəyalın sirrə qapılır, 
Mənimlə bəhsə girişib naza başlayır.
Fərz edək ki, sən naz edirsən, bu sənə yaraşar, 
Bəs sənin xəyalın nə üçün yuxuda naz edir?

№1472
Bütün ömür boyu sənin qəm kuyində başımla yüyürdüm, 
Bütün ömür boyu sənin qəm yükünü canla çəkdim.
Yuxuda ikən sənin xəyalından yüz cür nəvaziş gördüm, 
Ancaq bütün ömür boyu səndən birini də görmədim!

№1473
Ürək həmişə sənin vüsal yolunu arayır, 
Ayın üzünə baxanda da sənin timsalını arayır. 
Gündüzlər bu ürək sənin camalını tələb edir, 
Gecələr isə bu can sənin xəyalım arayır!

Otuz doqquzuncu qisim:
Məşuqun müxtəlif hərəkətləri

Rəşid Qənceyi
Hamama getmək
№ 1474
Bu gün mənim bütüm (gözəl) hamama tələsir,
Bu işdə mənim sözüm və rəyim olduqca doğrudur: 
Ey eşq, mənim ürəyimi kəskin atəşlə yax, 
Ey göz, sən də həmin atəşlə suyu isit!

№1475
Bu gün mən bir anlığa hamama baş çəkdim, 
Onu gördüm, eyşdən elə bil başıma tac qoydular. 
Darağın onun saçma sancılmasmdan gəldiyi hah duyunca 
Torpağı palçıq edib öz başıma vurdum.
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№1476
Ey ürəyi ram edən, daşa və darağa qısqanclıq edirəm, 
O qısqanclıqdan gözlərimdən sel kimi su axıdıram. 
O biri nə üçün sənin saçının ucuna əl uzatsın?
Bu biri nə üçün üzünü sənin ayağının altına sürtsün?

№1477
Tək bir hamamda, yaxud mötədil bir evdə 
Canan və Çəgəldən olan dilbər ilə xoş keçər. 
İstər göz yaşı ilə can-dildən əlini yu, 
İstər onun ayaq torpağından başına gil sürt!

Saç daramaq
№ 1478
Nə qədər ki sənin üzünün gözəlliyi aləmdə əfsanə olub, 
Ürək sənin tələbinlə Özündən yad və biganə olub.
Sən ayna kimi bütün aləmi əks etdirib göstərirsən, 
Sənin saçına əl çəkməkdən isə barmaqlar daraq olub.

№1479
Sənin eşq yolunda hər yana getmək gərəkdir, 
Göz yaşı kimi hər yana axmaq gərəkdir.
Sənin iki saçının xidmətində daraq kimi 
Belə bir şərt var ki, saçın arasına girmək gərəkdir.

№1480
Daraq onun müşk saçan saçının qıvrımı arasındadır, 
Sanki onu hər an müşk və ənbər ilə gizlədirsən.
Daraq sənin saçına o qədər dişinin ucunu göstərdi ki, 
Axır öz dişi sənin iki saçının ucunda ilişib qaldı.

№1481
Dilbər yuxudan durub məst halda hamama getdi, 
Ey göz və ürək, ona xidmət etməyə hazıram.
Ey ürək, sən onun üçün hamam ocağım yandır, 
Ey göz, sən də öz qaydan ilə onun üstünə su tök!

331



№1482
Sənin saçın elədir ki, Ay üzərində qərar tutub, 
Darağa söylə ki, sənin burada nə hesabın var? 
Bundan sonra mən ilə daraq arasında düşmənçilik var, 
Axı darağın sənin saçının ucu ilə nə işi var?

№1483
Daraq özünü sənin saçının qapısında xidmətçi 

görəndən bəri
Hər nə iş gördüsə, sənin saçına layiq halda gördü. 
O qədər sənin saçtnm ucunun havasına aludə oldu ki, 
Axırda öz başını sənin saçının ucu ilə yelə verdi.

* Başı yelə vermək, yəni onu itirmək və qurban etmək

Tərləmək
№1484
Elə ki sənin gül kimi üzündə tər peyda olur, 
Sənin üzündən utanaraq sanki güldən su çəkilir. 
Mən eşitmişəm ki, buludda yağmur olar, 
Bəs, görəsən, günəşin üzərində kim tər görüb?

№ 1485
Ey gözəl, sənin sevdandan gülün köynəyi paralanıb, 
Sənin yaxan isə gülün ətəyi kimi xoş qoxuludur.
Sənin naz və nəzakətindən lətafətli bədənə tər gəlib, 
Sanki gülün köynəyinə şeh damlası damıb.

Gülab səpmək
№1486
Ey hur nəcabətli, üzünün müqabilində gülün nə yeri var? 
O gülün başından sevdam kənara çıxarar.
Üzünün xəcalətindən atəş üzərində suya dönməmiş 
O sənin əlini ədəb və ehtiramla öpə bilərdi.

332



Silah ge yinin ək 
№1487
Onun saçını gördüm, arasında olan hava coşmuşdu, 
Şümşadın budağı kimi rəvan hərəkət edirdi.
DÖyüş libası içində üzü par-par şölə saçırdı, 
Sanki içi polada bürünmüş gövhər parlayırdı.

№1488
Çöldə bitən lalə kimi gülüşlə dolu halda gələndə 
Mənim canımdan nalə qopub göyə yüksəlirdi. 
Silahın ağırlığından və atın ayağından qopan tozdan 
Onun üzü tərlə örtülmüşdü, sanki yarpaq üzərinə 

şeh qonmuşdu.

Əlində şahin tutmaq
№1489
Dünyanı Öz məst qəmzəsi ilə fəth edən bir türk 
Hamının ürəyini qüllab kimi saçı ilə ələ almışdı. 
Can ovlamaq üçün əlində sanki şahin quşu tutmuşdu, 
Onun bu işvəsin gör ki, ürək ovlamaq üçün nələr edir?

Damar vurmaq
№1490
Qan alan şəxs sənin damanna neştər qoyanda 
Mənim bədənimdə olan qan buna təəssüf etmədi.
Sənin damarından qanın rəvan axdığını görən ürək zənn etdi ki, 
Mənim canımın qəsdinə dolan o damar incidi.

№ 1491
Qan alan adam iti və rəvan neştərlə əlinə toxundu, 
Sənin əlində qanın bağlanmış yolunu açdı.
Sənin əlindən qandan başqa, kimsə diri çıxmadı, 
O da sənin əlindən kənara çıxaraq yaralandı.
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Namaz və oruc
№1492
Ey gül üzlü, sərv boylu, ey naz mayası, 
Namaz və orucun sənə verdiyi zəhmət böyükdür. 
Bədənini bu qədər də namaz və oruca qatlaşdırma, 
Ay üçün oruc tutmaq və sərv üçün namaz buyurulmayıb.

* Bu rübai Əzrəqinin divanında yer alıb.

№ 1493
Ramazan gəldi və mən saman çöpü kimi oldum, 
Çətinlikdən mənim ürəyim atəşgah kimi oldu.
Bu an can-dildən bir ah qopardım ki, 
O Ay bir ay boyu necə oruc saxlaya bilir?

№ 1494
Sən üzünü ürəyə işıq və hərarət vermək üçün saxlayırsan, 
Sən qəmzəni sinəni yandırmaq üçün saxlayırsan.
Necə ki oruc tutursan, daha yaxşı olmusan, 
Ey Ay, sənin orucdan da xoş günün və ruzin vardır.

Bayram keçirmək 

№ 1495
Cana! Hansı əl (məqsəd) ilə qalxıb gəlmisən?
Mənim gözümdə əskilməmiş Ay kimisən.
Digər gözəllər bayrama görə üz bəzəyərlər, 
Sən isə bayramı öz üzünlə bəzəyirsən.

№1496
Ey dost, sən gəl mənim canıma arxalan, 
Bayramdır, oruc bayramına görə məni qonaq et.
Bu bayramda dodağının zəkatı olaraq mənə bir busə ver, 

O biri bayramda isə gəl məni qurban et!
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Xe 1497
Cana! Mənim bu ürəyimə və canıma bir rəhm et, 
Saçın ucu ilə oynayarkən məni pərişan et!
Sənin bayram ovqatı bağışlayan xoş üzünün arzusu ilə
Sanki ox kimi qopmuşam, məni kaman yerinə qaytar!

№1498
Bayramdır, mən min-min çarə düşünürəm, 
Bayram gözü ilə sənə nəzər salıram.
Sən təzə paltar geymisən, mən isə sənin əlindən 
Öz köhnə paltarımı para-para edəsi oluram.

Ayı gözləmək
№1499
Bayram hilalını görmək xatirinə günəş qoşuntək 
Evin damından hər tərəfə nəzər salmışdı.
Mən ona görə təəccüb etdim ki, sübhanallah, 
Günəş boylanıb doğaraq təzə Ayı axtanr.

* Bu rübai Ənvərinin divanında var.

№1500
Əgər Ayı görmək istəyənlər fələkləri keçirlərsə, 
Hər yerdə gərək bayram üçün Ayı axtarıb tapsınlar. 
Sən gözəllikdə təzə Aysan, ey şəhəri bəzəyən (gözəl), 
Gəl aynaya bax, bayram et və orucunu aç!

Нэпа yaxmaq
№1501
O yarın Ay kimi gözəl çöhrəsi vardır, 
Uca boylu sərv kimi qaməti və boyu vardır. 
Mən kimi ürəyi üzülmüş və ciyəri xəstənin qanından 
Onun əli qırmızı olsa da, ağ əl sahibidir.
* Bir neçə Quran ayəsində Musa peyğəmbərin əlinin nur saçması 
kimi möcüzədən bəhs edilir (Əraf: 108; Şüəra: 33; Nəmi: 12 və 
s.).Taha surəsi 22-ci ayədə buyurulur: “Əlini qoltuğunun altına 
qoy ki, əlin (oradan sənin peyğəmbərliyinə dəlalət edən) başqa 
bir möcüzə olaraq eyibsiz və qüsursuz, ağappaq çıxsın (günəş 
şüası kimi gözqamaşdırıcı şəfəq saçsın)”. Rübaidə Musanın 
qüsursuz və möcüzəli ağ əlinə işarə edilir.
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№1502
Mənim ürəyimi onun kəmənd ipinə bənzər saçı ilə 

bağlanmış gör,
Mənim canımın xəstə olması səbəbini onun məst

nərgizindən gör.
Mənim ürək tüstüm onun üzünün ətrafını bürüdü, 
Mənim ciyər qanımı isə onun əlinə tökülmüş halda gör.

№1503
Ey gözəl, sənin qüllab kimi saçın mənim ürəyim üçün tor olub, 
Sənin məst gözünə görə məndə ayıqlıq yaranıb.
Dünən axşam sən mənim ürək qanımı tökmüsən, yoxsa nədən 
Bu gün sənin əlin belə qırmızı rəngə

№1504
Dünən axşam sən qəzəblənərək kəskin rəy bildirmisən, 
Bu gün isə mənim qanımın havası ilə qəsdə dolmusan.
Heç sən kiminsə əlini vüsal üçün götürmüsənmi?
Yalnız dəmirçi çəkici kimi baş-ayaq tutub döyəcləmisən.

№ 1505
Bir gün əgər sənin xatirinə mən başımı uduzaramsa, 
Həmin gün şad və xürrəm olmaqla başımı uca tutaram. 
Əgər mənə sənin ayağını öpməyə şərəf qismət olsa, 
Hər an çəkic kimi başımı fələyə döyərəm.

№1506
Sənin qəm ayağına taxta çəkic kimi düşmüşəm, 
Ürəyimi sənin zərbəndən yara almaq üçün hazır tutmuşam. 
Sənin ayağına toxunaraq bir busə almaqdan Ötrü 
Taxta çəkic kimi sanki başım üstündə dayanmışam.

Kaman (yay) çəkmək
№1507
Mənim türküm kaman çəkəndə mən onu saxladım, 
Onun nişanına tuş gələn Ay, Qövs və Əqrəbi gördüm.
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Onun üzü Ay idi, Əqrəb isə onun qara saçı idi, 
Onun Ayı Əqrəb tərəfdən Aya doğru gedirdi.

* Söz-məna oyunu: Ay üz ilə, Qövs bürcü kaman ilə, Əqrəb 
bürcü isə saç ilə müqayisə edilir,

№1508
Cana! Elə ki kamanın zirehi sənin çiyninə yetişər, 
Sanki sənin şəkər satan dodağın qırmızı rəng alar. 
Elə bil ki kamanın kirişini mənim söhbətimdən düzəltmişlər, 
Çünki bu hədis (söhbət) yüz dəfə sənin qulağına yetişər.

* Ox atarkən nişan almaq üçün kamanı (yay) qulaq tərəfə çəkirlər 
və eyhamla buna işarə edilir.

Ox və qurban 
№ 1509
Kamanın zoru sənin çiyninə və qoluna düşərkən 
Onun oxu sənin nuş çeşməsi olan dodağına yetişər. 
Sanki onun kirişini mənim hədisimdən (söhbətimdən) 

toxumuşlar,
Çünki bu hədis (söhbət) yüz cəhd ilə sənin qulağına yetişər.

№ 1510
Mənim türküm sərməst halda nişangaha gəldi, 
Sanki onun qəmzəsi ox və kaman kimi əlində idi.
Mənim kimi özündən uzağa atdığı hər bir ox 
Nalə çəkərək getdi və torpaq üzərinə sancıldı.

№1511
Biz, axır ki, eşqin qəmi ilə ağlayıb heyran olmuşuq, 
Əvvəl zahid olmuşuq, ancaq paklana bilməmişik.
İndi ox atan və kaman çəkən bir büt xatirinə 
Artıq oxdan keçmişik və bir nov kamana qoyulmuşuq!

№ 1512
Nə zaman ki sən atma biryanlıq nal bağlayırsan, 
Sanki mənim canıma və ürəyimə bir dağ vurursan.
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Mən sənin qabağında bir kaman olum, gəl oxu çək, 
Əgər oxdan kənara çıxaramsa, məni kaman yerinə bağlayarsan.

Ox atmaq 
№ № 
Sən əgər susmaqla mehrini dilindən götürsən, 
Sanki mənim qəm yükümü əziz candan götürmüş olarsan. 
Mən sənə qurban olum, çünki sən ox atansan, 
Əgər sən kaman götürsən, mən dindən çıxaram.

Tək və cüt
№ 1514
Bütlərin (gözəllərin) tağını (qaşını) gözüm üçün 

mötəbərlik sayıram,
Ancaq o qoşa qaşlar mənim üçün yalnız ayrılıq İstəyir. 
Tağ kimi qaşını və qoşa nərgizini mənə göstərib, 
Sonra mənə söylədi ki, “cüt (qoşa) istəyirsən, yoxsa tək?”

* Qaş tağa, göz isə nərgizə bənzədilir; tək-cüt isə zər oyunudur.

№ 1515
Üfüqlərdə (kainatda) o tağın tayı (cütü) və bərabəri tapılmaz, 
“Cütmü və ya təkmi” deyə xeyməgahda bizə uduzdu.
Sonra mənə dedi ki, “təkmi istəyirsən, yoxsa cüt?” 
Mən isə söylədim: “Səndən cüt, bütün aləmdən tək istəyirəm”.

* Bu rübai Mövlananın böyük divanında var.

Göyərçin oynatmaq
№1516
Sən öz saçından tor və qamətindən ney (tilov) düzəldirsən, 
Şəhərdə isə göyərçin oynatmaq sənin işin olub.
Ürəklər sanki sinədə döyünən göyərçinlərdir, 
Görəsən, sən vüsal neyini (tilovu) hansı birinə doğru 

yönəldərsən.

* Bu rübai “Munisül-əhrar” təzkirəsində Məhsəti Gəncəvinin 
adına gedib.
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Şeir söyləmək
№ 1517
Sən bir şair oğulsan, ey atanın ürəyinə rahatlıq bəxş edən, 
Sənin hər beytin böyük dəyərə malik olan bir gövhərdir. 
Sənin ürəyin daş, ancaq sən özün günəşsən, ey dilbər, 
Günəş şüasının daşa təsirindən isə gövhər yaranar!

Ayaq üstə dayanmaq
№ 1518
Ey sarayların şamı (işığı), sənin ayaq üstə duruşun 
Hər kəsin qarşısında məni əldən-ayaqdan saldı. 
Allah xatirinə, söylə, yerini gözümdə görmək istədiyim, 
Bir kimsənin yerini ayaq üstə necə görə bilərəm?

Həya etmək
№ 1519
Sən gecələr dolaşıq və çətin sözlər danışırsan, 
Gündüzlər isə qəmzə və işvə ilə yenidən naz edirsən. 
Elə kİ ürəyi üzülmüş birisi sənə baxmaq istəyir, 
Onda sən bir rəngi qoyub başqa bir rəngə düşürsən.

№1520
Ey fələkdə yer alan Ay, sən beləcə utancaqsan, 
Ay özü belə utancaq kimsəni heç görübmü? 
Sənin su və torpağını sanki utancaqlıqdan yoğurmuşlar, 
Deməli, səndə belə bir utancaqlıq nadir hadisə deyil.

Su içmək
№1521
Bu kuzə bizlər üçün hazırlanmış bir tilsimdir, 
Elə bil o mənim gilimdəndir və qəsdimizə dolub.
Dodağını sənin dodağına qoymaq həsrəti ilə, 
Ağzını açaraq elə bil sənin qarşında dayanıb!

№1522
Ey gözəl, sənin qıvnm saçın ürəklərə düyün salıb, 
Sənin o xoş qəzəbin isə mənim yemək və yuxumu qaçınb.
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Sən zövq ilə dodağını kuzə dodağına qoysan, 
Kuzənin ağzından sanki şövq ilə su çıxıb gələr!

№1525
Ey gözəl, mənim yuxumu o şəhla nərgiz apanb, 
O yar söz söyləyən dodağı ilə mənim ürək qanımı içib. 
Sən hey su içirsən və mənim ürək kuzəm isə, 
Elə san ki, sənin qarşında ağzım açaraq dayanıb!

Niqab örtmək
№ 1524
Fərz edək ki, əhd və vəfa qapısını yenə bağlamısan, 
Sən birdəfəlik bizim üçün vüsal yolunu bağlamısan.
Mən iddia etdim ki, sən Aya bənzəyirsən, 
Sən nəyə görə inkar etdin, nə üçün üzünü bağladın?

Niqab açmaq
№1525
Sənin üzün fələkdə görünən günəş kimi göründü, 
Ahəngdar və münasib görünsə də, üzünə niqab bağlamışdı. 
İndi ki sən üzündən niqabı açmısan, belə deyirəm: 
Gəl gör ki, günəş buluddan necə üzə çıxıb.

Qələndər sayağı zəncir vurmaq
№ 1526
Ey gözəl, sənin ənbər qoxulu saçın zəncir kimi burulub, 
Sənin xoş xəttin isə sanki zəncirin canıdır.
Sənin saçma and olsun ki, bununla belə, ürəyim nigarandır, 
Mən divanə olmuşam, bundan artıq zənciri tərpətmə!

Damda ətək silkələmək
№1527
Sən elə ki məst qəmzəni pusquda qoyursan, 
Bilirəm ki, bunu mənə olan kindən belə edirsən.
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Əgər sən dodağının damında ətəyini silkələsən, 
Sanki rizvan behişti sənin canına bəxş edilər.

* Rizvan behiştin gözəl guşələrindən biridir.

Dodağını çeynəmək
№1528
Dedim: “O ağzından mənə bir şəkər verərsənmi?
Yoxsa yenə istəyimə cavabı sözlə verəcəksən?” 
Dodağını çeynədi, mən ona dedim ki, bərk dişləmə! 
Axı sən Özün bir şeyi yeməyincə mənə verməzsən!

№1529
Mən dünən axşam yara dedim: “Ey şəkər bəhrəsi! 
İstəyirsənmi bir daha sənin dodağını dişləyim?” 
Dodağını tər mərcan kimi dişi ilə tutdu, 
Yəni ki bu dodaq sənindir, diş də onun üstündə!

№1530
O düz boylu sərv mənim barmağımı dişləyən zaman 
Dedim ki, elə bu işi et, ey günü xoş keçən insan.
Sən mirvarini fərəhləndirici üstünə qoymayana qədər 
Sənin ləlin (dodağın) qəlbə fərəh gətirsə də, faydası olmaz.

* Mirvari deyəndə diş nəzərdə tutulur.

№1531
Dedim ki, sənin vüsalına yetişə bilərəmmi?
O isə kirpik oxunu qaşındakı kamana çəkdi.
Dedim ki, səni öz kamına çatmış halda görə bilərəm?
Sanki ləl (əqiq) dodağını mirvariyə vurdu.

* Dodağını dişinə sıxdı.

№1532
Dedim ki, mənim ürəyim sənin eşqindən atəşə düşüb, 
Başa düş ki, göz də qanlı yaşla örtülüb.
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Birdən badam paralandı, yəni ki sus!
Sanki yarıbağlanmış püstə innaba büründü.

* Badam paralandı, yəni göz açıldı, yarıbağlanmış püstənin innaba 
bürünməsi, yəni yanaçılmış ağızın dodaqla qapanması

Gizlənmək
№1533
Bu gün onun dərdi canda yer alıb, 
Onu gördüm və dedim: “İndi dərman vaxtıdır".
Elə məni görən kimi məndən gizləndi, 
Yəni ki “pəri Adəm övladından gizli olar".

№1534
O yardan qorxmaq hər kəs üçün vacibdir, 
Mənim ürəyimi elə birinci görməyimlə ovladı. 
İndi mən ona baxmaq istərkən o gizlənir, 
Qorxur ki, ürəyimi oğurlamaq ittihamı ilə yaxasından tutam.

Qəssab peşəsi olan məşuq
№1535
Hər dəfə öldürdüyü qurbandan bıçağı geri çəkəndə 
Sanki dodağına və dişinə şəkər çəkmiş olur.
Bir dəfə də bıçağı öldürdüyünün boynuna vursa, 
Onun ağzının qoxusundan sanki yenidən həyat tapar.

* Bu rübai Həmdullah MostofininwTarixi-qozide” əsərində və 
“Munisül-əhrar” təzkirəsində Məhsəti Gəncəvinin adınadır. Eyni 
/.amanda Övhəddin Kirmaninin divanında yer alıb.

№1536
Dedim ki, sən əvvəlcə ehtiyac duyaraq məni aldın, 
Sonra elə ki məni öldürdün, naz ilə satdın.
Dedi ki, yox, qəssabın belə qaydası olarmı? 
Diri ikən alar və Öldürəndən sonra satar.

№1537
Qəssabın adəti belədir ki, əvvəlcə məni 
Tutub öldürür və deyir ki, bu iş mənə xoş gəlir.
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Yenidən başım mənim ayağıma qoyub üzr istəyir, 
Mənə nəfəs verir ki, qalan dərimi də soysun!

* Bu rübai Həmdullah Mostofinin “Tarixi-qozide” əsərində 
Məhsətinin adına gedib.

№1538
Ey işvəli gözəl qəssab, əgər mənimlə savaşsan, 
Gərək məni əvvəl öz ayağımdan asasan.
Əvvəl mənim ayağımı gəl saçının ucuna bağla, 
Ondan sonra mənim qanımı qəmzə xəncəri ilə tök!

Paltaryuyan məşuq
№1539
Onu həmişə buludla məzəmmət edən halda görürəm, 
Onu günəş şüasından hərarət axtaran halda görürəm. 
Əgər mənim göz bəbəyim yoxdursa, nəyə görədir? 
Nə vaxt onu istəsəm, suya qərq olmuş görürəm.

* Bu rübai “Munisül-əhrar” təzkirəsində Məhsətinin adına gedib. 
Eyni zamanda Sənai və Şəms Təbrizinin divanında da yer alıb.

№1540
Sən əgər o xoş rəngli laləyə müşk vursan, 
Sanki lalə və müşkü qatıb kuzəni kuzəyə vurmuş olarsan. 
Nə zaman sən suda paltarı daşa çırpsan, 
Mən sənin qəmindən paltar içində daşsız qalaram.

* Keçmişdə paltarı çayda yuyarkən daşa çırpardılar. Yəni mən 
paltar içində olmaq istəyirəm ki, sənin əlinlə daşa çırpılım.

Çörəkçi
№1541
O çörəkçi olan büt (gözəl) məni təhdid edər, 
Bu təhdidi qəzəbinə görə deyil, nazma görə edər. 
Xəmir kimi onun havasımn əlində əsir olmuşam, 
Qorxuram ki, məni yenidən atəşin əlinə versin.

* Bu rübai “Munisül-əhrar” təzkirəsində Məhsətiyə aid edilib.
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Dərzi peşəli məşuq
№1542
Ey sap, sən bir ləl mədəninin qəsdinə doldun, 
Onun ağzının suyu ilə sonuncu dəfə qüsl etdin. 
Onun iynəsində sənin ömrün nə üçün qısadır? 
Məgər sən dirilik suyu ilə qüsl etmədinmi?

* Bu rübai “Munisül-əhrar" təzkirəsində Məhsətinin adına 
verilib.Təxti-Süleymanda kaşı üzərində 2-ci misra fərqli 
şəkildə verilib:
“Onun miniyi (atı) ilə qoşa halda cilovlandın”.

№1543
Ey sap, sən canınm dodağının qəsdinə doldun, 
Dedim ki, onun üzük qaşına görə Süleyman oldun. 
Başın niyə bağlıdır və nə səbəbdən ikiqat oldun, 
Məgər sən dirilik çeşməsinin başından şərbət içməmisən?

* Rəvayətə görə, mülk və taxt sahibi Süleyman peyğəmbər 
sehrli üzüyü ilə div və pəriləri ram edirmiş. Bir gün div hiylə ilə 
onu oğurlayır və Süleymanın yerinə taxta əyləşir. Sonradan bu 
hiylə faş olur. Sap divə, məşuqun dodağı isə Süleyman mülkünə 
və dirilik suyuna bənzədilir, onu iynəyə keçirərkən dodaqla 
isladırlar, sanki sap hiylə ilə məşuqun dodağına toxunur və 
Süleyman mülkünə sahib olur.

№1544
Ey sevinc və fərəh şamı, sənin iynə və sapının ucuna görə 
Gecə və gündüz məndə qəribə bir qısqanclıq yaranır. 
Bu birisi sənin gümüş kimi əlinə həmlə edər, 
O birisi isə öz dodağını sənin nuş dolu dodağına sürtər.

№1545
Əgər ürək qanı və ciyər yanğısı lazımdırsa, 
Bu ikisi var, məgər bundan betəri də lazımdır? 
Sənin ümidinlə bir köynək tikmək istərdim, 
Bəlkə, onun yaxası və tikişi sənə toxunsa, ondan zövq duyam.
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Papaq tikən məşuq
№ 1546
Bu papaq tikən yar bizim başımızın tacıdır, 
O Ayın papağının guşəsi bizim ürəyimizə layiqdir.
Bu dövlət sahibi olan yar papaq tikməyi fələkdən öyrəndi, 
Y əni hər bir kimsənin başı bizim çənbərə ilişib.

* Papaq tikmək, yəni fənd işlətmək

Onun zindanı
№ 1547
Fərz edək ki, sənin ləlin ilə uyğun şəkər lazımdır.
Ya sənin gözünə uyğun tər nərgiz gərəkdir.
Sənin gözəlliyinlə bənd üzərinə bənd vuran türrə də vardır, 
Ancaq bu da bəs deyil, başqa bir bənd gərəkdir.

№1548
Bir bənd içində qalan mənim ürəyim qanla doludur, 
Ey Ay, sən nə təhərsən və sənin halın nə cürdür?
Ey can, əgər bəndə düşmüsənsə, qəm yemə, bu gün 
Sən düşən bənddə artıq yüz min insan vardır.

№1549
Sənin qolunu arzu və istəklə bağladılar,
Nəyə görə mənim ürəyim kimi onu yaralayıb incidərlər. 
Mənim ürəyim elə bil dərd üçün pənah yeri olmuşdur, 
Dərd budur ki, onu sap ilə sənə bağlamışlar.

Tərsa (xristian) oğlan 
№ 1550
Ey sənəm, doğrudur, sənin nəfəsin İsa nəfəsi ilə eynidir, 
Sən ki ruhül-qüds olmusan, sənə nə cür sənəm söyləyim?! 
Ey nigar, mən səndən zülm çəkmişəm, indi isə sənə 
“Muyi, muyi!” deyirəm, çünki qəmindən tük kimi olmuşam. 

* Ruhül-qüds Quran ayələrinə görə (Bəqərə: 87, Ali-İmran; 39, 
Maidə: 11 və s.), Cəbrail peyğəmbərdir. “Muyi, muyi!” sözü gürcü 
dilində “gəl, gəl”, “muy” sözü isə farsca “tük” mənası bildirir. Şair iki 
dildə oxşar tələffüzü olan sözlərlə məna oyunu qurmuşdur.
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№1551
Bir xaçm mehrindən doğan tüktək (incə) rum üzlü var, 
O gözəl Abxazda yaşayır və gürcü dilində danışır.
O qədər ona dedim ki, “muyi, muyi” (gəl, gəl!), 
Mənim tüküm dil oldu və mənim dilim isə tükə döndü.

* Son iki rübai Xaqaninin divanında yer alıb.

№1552
Ey tərsa balası, sənin gözəlliyindən başımı itirirəm, 
Sən məni öz qəm dəryana burax, heç də islanmaram. 
Mən ki Məhəmməd şəriətinin aslanı olmuşam, 
Sən kimi bir isəvi üçün əsla ulaq olmaram.

* İsəvi, yəni xaçpərəst

№ 1553
Bir tərsa balası var, onun dəmi üçün qəmə batmaram, 
Onun başından bir tükü iki aləmə vermərəm.
Ona dedim ki, gəl bircə busə ver, dedi ki, get, 
Mən hətta İsa və Məryəmə də bir busə vermərəm!

Yəhudi balası
№ 1554
Ey gözəl, üzün sənin peyğəmbərinin üzü kimidir, 
Sənin hakimin elə mənim peyğəmbərim kimi qəbuldur. 
Qorxuram ki, sən eşqlə musəvi dinindən üz döndərəsən, 
Mən isə sənə xatir Məhəmməd dininə əməl edirəm.

77/77 (çocuq)
№1555
Nə sənin saçmın halqası hələlik zəncir deyil, 
Nə də sənin silah çantan hələlik oxla dolmayıb.
Sən mənim ürək qanımı tökmə, yoxsa qaniçən olarsan, 
Axı sənin dodağın hələ süddən ayrılmayıb.

* Silah çantası dedikdə qaş və kirpiklər nəzərdə tutulur.
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№ 1556
Sənin qamətin elədir ki, sanki çəmənə sərv gəlir,
Sənin üzündən isə yasəmən qoxusu gəlir. 
Hələ sənin ağzından süd qoxusu getməmiş 
Sənin gözündən mənim qanımın qoxusu gəlir.

№ 1557
Sənin təsvirini (naxışını) çəkməkdən hələ nəqqaş azad olmayıb, 
Hələ sənin gözəlliyinin səsi və sədası faş olmayıb. 
Sənin ləl dodağın hələ şəkər səpmək həddinə yetməyib, 
Sən hələlik belə qalsan da, aləm üçün fitnə olacaqsan!

№1558
Ey gül qönçəsi, meyxanə düşkünü hələ sənə toxunmayıb, 
Sənin rəngini hələ nəqqaş qatışdıraraq düzəldə bilməyib. 
Hələlik sənin qoxunun nə olduğu aləmdə faş olmayıb, 
Səba yeli sənin üzünə əsənə qədər hələlik beləcə qal, 

* Bu rübai Sənainin divanında yer alıb.

№1559
Ürək yenə də eşq atım minib cövlan edir, 
Eşqdə, adətən, hər kəs silsilə (zəncir) hərəkətə gətirir. 
O mənim ürəyimə sağ və soldan olan yolu möhkəm bağladı, 
Axı tifil (uşaq) sağ ilə solu bir-birindən seçmir.

№1560
O həmindir ki, mənim ürəyim ondan cana gəlir, 
Badədən məst olub, ona görə 
Onun hələ də məst olduğunu o qədər də bilmirəm, 
Axı ağzından həm mey, həm də süd qoxusu gəlir.

№1561
Sən qıvrım saç altmda o laləni və gülü gör, 
Hər bir tükə bağlı ürəyi və naləni gör.
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Sən gördünmü bir il gerçəkdən on iki ay olar, 
İndi isə ayağa qalx və on iki illik Ayı gör.

* Saç altında lalə və gül üzə işarədir. Bu rübai Lütfəli bəy Azərin 
“Atəşkədə” təzkirəsində Zəhirəddin Abdulla Şəfrəvənin adına verilib.

№1562
Sən bəzən işvə ilə mənim can və ürəyimi yandırmısan, 
Sən bəzən dil ilə məni atəş kimi yandırmısan.
Sənin ləl dodağın hələ də südün təsirindən şirindir, 
Axı sən bu işvəli şeyləri, söylə, kimdən öyrənmisən?

№1563
O büt (gözəl) bizim havamızı məcazi halda saxlayır, 
Onun üzü sultana paltar tikilən rəngli ipək parça kimidir.
O bizim qiymətimizi bilməsə də, bu, üzrlüdür, 
Tifildir, hələ onun fikri və rəyi oynamaqla məşğuldur.

Qırana qisim Məşuqun duası

Məhsəti Qəncəvi
№1564
Bir kimsə sənin o şəhd kimi dodağına aşiq olmasın, 
Çöl və Aydan başqa, heç nə sənə beşik və qəbir olmasın.

* Bu rübainin son iki beyti yoxdur.

Qırx birinci qisim: Saç qirziIIU Və bəzək

Camal Hacı Şirvani
№1565
Sənin qoşa saçın sənin gözlərinlə yan-yana olsa yaxşıdır, 
Sənin oğrun qonşun isə cadu ilə olsa yaxşıdır.
Sənin üzünü o saç qoruyub saxlasa yaxşıdır,
Hamı bilir ki, hindu daha yaxşı qarovulçu olur.

* Hindu qara rəngli qulam və xidmətçiyə deyilir və saç qara 
olduğu üçün bu söz işlənib.
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№1566
Cana! Ay və günəş sənin simana yetə bilməz, 
Xalq arasında gözəllikdə kimsə sənə tay olmaz.
Qəribə olan budur ki, yer üzündə kişi və qadından kimsə, 
Sənin saçından başqa heç biri sənin boyuna yaraşmaz.

№1567
Sənin saçm quru səhra rəngində olsa da, 
Onun fəziləti böyükdür və ali məramı vardır.
Ona bir qıvrım kimi əyrilik düşüb, ancaq
Üzünü geri döndərməz, çünki möhkəm arxası vardır.

№1568
Ey Ay, ürəyin hər bir ehtiyacını təmin etmisən, 
Sən gözəllikdən bəs deyincə ehtiyat toplamısan.
O gövhərlə bəzədilmiş müşk rəngli saçından 
Gözəl bir sərmayə toplayıb ehtiyat üçün saxlamısan.

№1569
Sənin arxanda sallanan iki saçın var ikən, 
Bütün gözəllərin mehri unudulub gedər. 
Arxada olan sənin saçın elə cilvələnir ki, 
Sanki onu cəvahirlə süsləyib bəzəmişlər.

№ 1570
Ey dost, nəzər sahibi olan hər kəsin yanında
Sənin yerin saçın kimi tamam başdadır.
Sənin qulağın kəmərinə düzülən cəvahirdən pay istəyirsə, 
İncimə, o da sənin saçın kimi qaş-daşa (qızıla) bağlıdır.

№ 1571
Sənin “nuş” sözündən mənim ürəyimə bəs deyincə 

xəncər yetişdi,
Ta nəhayət, bu gün mənim əlim sənin çiyninə toxundu. 
Sənin qulağın ən bahalı dürrə meyil saldı, 
Məgər mənim göz yaşımın sorağı sənin qulağına yetişdi?!

* Göz yaşı ilə dürr arasında paralel məna əlaqəsi var.
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№ 1572
Sənin badə nuş edən ləlindən (dodağından) mənə acılıq yetişərsə, 
Sanki sənin şəkər satan dodağından şirinlik yetişər.
Mən söz dürründən gözəl sırğalar düzəldəcəyəm, 
Ola bilsin ki, onlardan biri sənin qulağına yetişsin.

№ 1573
Ləl gəldi və daş kimi ürəkdən Özünə rəng aldı, 
Sənin dodağının rəngini apararaq daşa sürtdü.
O daşdan sanki sənin sevdanı üzə çıxararaq 
Oğru kimi sənin qulaq və boynundan asdı.

* İncə söz və məna oyunu: ləl Öz rəngini sevda dolu ürəkdən və 
gözəlin dodağından alaraq daşa sürtür, sonra həmin rəngi daşdan 
alaraq sevda ilə qatır və sırğa ilə boyunbağı şəklində gözəlin qulaq 
və boynundan asır.

Nizami Qəncəvi
№ 1574
Elə ki mənim nigarımın əli gülə bürünür, 
Sanki büllur bir cam al şərabla dolur. 
Üzün dövrəsində isə güldən niqab çəkilir, 
Yəni bütün cüzvlər küll ilə birləşir.

* Olin gülə bürünməsi al şərab tökülmüş qədəhə bənzədilir; 
üz isə gülə bənzədilir, üzə güldən niqab çəkəndə sanki gül gülə 
qovuşur. Rübaidə ir fan i Fəlsəfi məna var: əzəli məşuqun üzü 
güldən üstün olmaqla vəhdət və külli-aləmin rəmzidir, gül isə 
kəsrət və cüzi aləmin rəmzidir; üzə gül qoyanda sanki kəsrət 
vəhdətə və cüzv də küllə qovuşur.

№ 1575
Sənin başın və gözündə şah hümməti var, 
Sürmə çəkməsən də, gözünün qarası var.
Baş və canına and verirəm ki, bundan artıq sürmə çəkmə, 
Çünki sənin gözündə ilahi bir sürmə var.
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№ 1576
Sənin parlaq üzünün qarşısında Ay sanki alçalır, 
Sənin gülər dodağına görə məst adam huşa gəlir. 
Çənə çuxurunda balıq və mirvari üzür, mən isə 
Mirvari kimi çənə çuxuru qarşısında mat qalmışam.

Ke!577
Sən saçından halqam açmasan yaxşıdır, 
Üzünü rəng və naxışla çox bəzəməsən yaxşıdır. 
Sənin üzünü xaliq olan Tanrı elə bəzəyib ki, 
Bəzənmişi yenidən bir də bəzəməsən yaxşıdır.

№ 1578
Sənin o saçın mənim bargahım olmalı idi, 
Sənin o gözün mənim könlümün yataq evi olmalı idi. 
Sənin əlin ki aşiqlərin qanını bu cür tökür, 
Mənim günah dolu boynuma sarılmalı idi.
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XII BAB:

EŞQ ALƏMİ
On iki qisimdən ibarətdir

Birinci qisim: Eşcpn başlanğıcı

Əsirəddin Umani
№ 1579
Sənin eşqin məni aşkar və gizli halda öldürüb, 
Sənin sevdan məni ad sansız və nişansız Öldürüb. 
Sənin bu cür öldürdüyünü mən boş yerə demirəm, 
Səndən bircə şey görmüşəmsə, onu da Öldürüb.

№1580
Sənin eşqin bu maddi aləmdən deyil, 
Sənin sevdan insan vəsfi həddində deyil.
Bizim səninlə bağlılığımız ruhani bir əlaqədir, 
Bu, Cismani bağlılıq deyilsə, rahat və asandır.

№1581
Sənin eşqin gözümdən yuxu niqabını açdı, 
Kabab olmuş ürəyimin qanmı gözdən açdı.
Gör sənin xatirin ürəyimdə necə bir atəşdir ki, 
İndi gələn kimi gözümdən su yolunu açdı.
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№1582
Bir an olarmı ki, sən mənimlə xoş keçinəsən?
Qəm olmasın deyə onu məndən götürərsənmi? 
Başımda belə fikir var ki, başı sənə fəda edim, 
Sənin başında belə fikir varmı məndən baş çıxarsın?

№1583

Bəzən mənim ürəyim rahatlıq və xoşluq içində olur, 
Öz dəliliyim ucbatından əlim başımda olur.
Ey canü cahan, sənin bu eşq hadisən
Mənim divanəliyim ilə necə uzlaşa bilər?

№1584
Bir ömürdür ki, sənin eşqinlə uyub yaşayıram, 
Səndən gizli səninlə eşq sevdasında uduzmuşam. 
Bunu ona görə sənə deməmişəm ki, heç vaxt özümü 
Əsla sənin xidmətinə layiq bilməmişəm.

№1585
Deyirlər ki, eşq cünunluq (dəlilik) mayasıdır, 
Eşq, adətən, ağıl dairəsindən kənar olur.
Mən aşiqlikdən qafil idim, lakin indi 
Sənin eşqin mənə eşqin necə olduğunu öyrətdi.

№1586
Dilbərlərin əlindən qoruyub saxladığım o ürəyi 
Heç vaxt bir kimsəyə vermədim və göstərmədim.
Məndən başqa birisinə elə nəzər saldın ki, 
Sanki min il boyu mən əsla ürəksiz idim.

№1587
Ey yar, saçının silsiləsini birdəfəlik tərpət, 
Mən ki divanə oldum, silsiləni az tərpət.
Başımda bir fikir var ki, onu sənin başına fəda edim, 
Əgər başında mənim fikrim varsa, bircə başını tərpət.
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Xaqani Şirvani
№1588
Sənin işində mən hər zaman daha çox giriftaram, 
Sənin qəmlərini mən can qiymətinə alıram.
Hər gün sən mənim gözümdə daha gözəl üzlü görünürsən, 
Hərçənd ki səni az görürəm, çünki zar-zar ağlayıram.

ikinci qisim: (jÖZ

Müdr Beyləqani
№1589
Mən ki öz işlərimin aqibətini diqqətlə görürəm, 
Axırda gözsüz qalmağımı çox yaxşı görürəm. 
Mənim gözümün zəhməti ilə nə etmək istəyir? 
Axı indi mən bütün dünyam onunla görürəm.

Əbdüləziz Qənceyi
№1590
Ey göz, nə qədər yarın ayrılığından yaş tökərsən, 
Ey göz, onun ləl dodağı kimi nə qədər gövhər tökərsən? 
O sən tərəfə mehr və məhəbbətlə nəzər salan deyil, 
Sakit ol, sən Öz suyunu saxla, ey göz!

№ 1591
Hər gecə sənin hicranın mənim gözümdən yuxunu aparır, 
Mənim ürəyimdəki pənah yeri sənin gözünə xatir xarab olur. 
Atəşkədəni gəzib-dolaşdı və oradakı müğlər 
Mənim ürəyimdən atəşi çıxartdı, gözümdən su axıtdı.

* Müğ — atəşgahda xidmət edən abid

Zəhirəddin Mərağeyi
№1592
GÖzdən sənin arzun ilə qan axıdaramsa, 
Sən onun qarşısını kəsmisən, necə çıxanm?
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Mən gözümdən qan yağdıraram, bu ümid ilə, bəlkə, 
Sənin ürək qanın ilə gözdən dışarı çıxım.

№1593
Əgər ürək səndən üzülərsə, onu dara çəkərəm, 
Yüz daraq saysız oxu onun üzərinə yağdıraram. 
Mənim gözümdən başqa bir kimsə sənə baxarsa, 
Onun bütün kökünə və soyuna atəş vuraram.

№ 1594
Ürəyin nə işi və məsləki varsa, sənin qarşındadır,
Yaxşı və pis, fəsad və pəhrizkar — hər nə varsa, 

sənin qarşındadır.
Əgər mənim gözüm səndən başqa kimsəyə baxmazsa, 
Özündən giley et, çünki o sənin qarşında nurlanır.

№ 1595
Ey ürək, sənə görə mənim bəxtim uğursuz gəlir, 
Sənin əlindən mənim səbrim çıxıb gedir.
Ey göz, sənin boyandığın bu rəngdən, 
Sənə heç şəkk olmasın ki, qan iyi gəlir.

№1596
Nə qədər ki gözdə yarımın üzünün nuru var, 
Göy üzü kimi bu göz sanki ulduzla doludur. 
Mən onu yad edərək bir məclis bəzəmişəm, 
Lakin burada saqi qəm, mey göz yaşı, sağər isə gözdür.

* Saqi su və ya şərab paylayan, sağər qədəh və ya piyalə deməkdir.

№ 1597
Mənim ürəyimdə sənin gözəlliyindən bir hərarət varsa da, 
Canım hər dəfə nəfəs çəkəndə səndən əzab alır.
Mən öz gözümdən başqa heç kəsi görmürəm, 
Hər kəsdən sənə daha yaxın olduğundan su ilə dolur.
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№ 1598
Şəfəqin rəngi bizim innab kimi göz yaşındandır, 
Doğru səhərin açılması bizim yuxusuz qalmağımıza şahiddir.
Sənin eşqin ilə mən gözdən qan tökürəm, 
Bu isə sənin yanında bizim susuz qalmağımıza dəlildir.

* Bu rübai “Lübabül-əlbab” təzkirəsində Nizaməddin Məhəmməd 
ibn Ömərin adına verilib.

№1599
Mənim gözüm sənə xatir göz yaşını kuzəyə tökür, 
Sanki qədim bir eşq ilə yenidən yaş axıdır.
Mənim gözüm sənin üzünə yoldakı toz kimi daha təşnədir, 
Bu qədər su töksə də, yenə üzünə həsrətdir.

Moin (Bəxtiyar Moinəddin Şirvani)
№1600
Ürək gecə və gündüz axtarış və həyəcan içindədir, 
Sanki sənin zülfün kimi dalğalanıb coşur, tük kimi əsir. 
Həm də göz üzünün hərarətindən ləl kimi yaş tökür, 
Sənin üzünün eşqi ilə mənim üzüm əcəb qızarıb.

Zahid (Təbrizi)
№1601
Ey yar, sən bütün yaxşılardan mənim üçün daha çox 
bəyənilmisən,
Səndə yaxşı və pis nə varsa olsun, mənim seçilmişimsən. 
Mənim ürəyim səninlə mərdimazarlıq etmədi, bəs nə üçün 
Mənim (yazıq) göz bəbəyim ürək qanma bulaşıb?!

№1602
Ey gözəl, sənin camalının əksi mənim üçün göy qübbəsidir, 
Sənin üzünü görmək sanki gözümün dadı və duzudur.
Sən gəl başa düş ki, bu göz ciyər qanı ilə dolacaq, 
Mənim göz bəbəyimin ağzından su kimi axacaq.
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№1603
Mənim gözüm sənin üzünə tərəf nəzər saldı, 
Mənim gözüm ciyər qam ilə qəm üstə qəm doldurdu. 
Dedin ki, sənin sevgində ox kimi süzərəm, 
Doğrudur, ox kimi oldun, ancaq gözümün içinə batdın.

№1604
Ey göz, bir gün nəzərini bütlərdən (gözəllərdən) döndər, 
Ey göz, onlardan fitnədən başqa bir şey gözləmə!
Sən gəl bir daha bu möhnətə qatlaşan ürəyi, 
Ey göz, çəkin, yeni bir qovğaya salma!

№1605
Dünən gecə sənin gözün qan tökməyi elə həddə yetirdi ki, 
Qan tökmək bayrağını uca göyə yüksəltdi.
Dedim: “Otur (dayan), ədəbi gözlə və bunu etmə, 
O qəmzə ilə qan tökmək hekayəti söyləmə!”

№1606
Göz mənim ürəyimi eşqə doğru yola saldı, 
Bununla mənim ürəyimin içini qəm-qüssə ilə doldurdu. 
Yadda saxlayın, bir gün bu ürək qalmasa, 
Mənim ürək qanımın hesabını gözdən tələb edin!

№1607
Ürəyin afəti gözdən gəlir, buna görə də 
Göz, adətən, ürəkdən qaçaraq uzaq gəzir. 
Mənim ürək qanımı gözdən sormaq gərəkdir, 
Çünki o, həmişə ürək qanını tökür.

№1608
Göz sənin ayrılığına görə ziyan görür, 
Üzdə ürək qanından əlamət və nişan görür. 
Bütün bununla belə, mən gözdən xoş deyiləm, 
Axı sənin üzün olmadan nə üçün dünyanı görür?
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№1609
Sənin ayağının torpağı ənbərdə qısqanclıq yaradır,
Səhər yeli onu mənə ərməğan olaraq gətirdi. 
Üzümü qarşıya qoyub dedim İd, otur, ancaq mənim gözüm 
Fəryad qopardı ki, mən başda olsam, daha yaxşıdır!

Nəcib (Omər) Qənceyi 
№ 1610
Ürək üçün qəm çəkmək bir adət və qayda olsa da, 

Bu miskin ürəyi afətə salan gözdür.
Mən etiraf edirəm ki, ürəyin şahidi məna aləmidir, 
Ancaq nə edim ki, göz zahiri və surəti görür.

* Şahid burada müşahidə edilən gözəllik deməkdir. Əsl gözəllik 
zahir deyil, məna aləmidir, göz isə, adətən, zahiri görür.

№1611
Ey ürək, sənin həvəsin söz və söhbətlə təmin edilməz, 
Bu cür yalvarış və İltimas onun ürəyinə təsir etməz.
Ey göz, sən gəl su tökmə, çünki eşq atəşi 
Heç vaxt bu su ilə sakitləşib sönməz!

№ 1612
Bulud gəlib göz yaşı ilə çəmənin üzünü yuyur, 
Gülün taxçasını və yasəmənin kürsüsünü yuyur.
Sən mənə bir nəzər salasan deyə bu göz 

Hər gün yüz dəfə mənim üzümü yuyur.

№ 1613
Dünən axşam ürək min işə baş vururdu,
Dostun vədəsi ilə eşqbazlıq edirdi.
Sənin ayağın altına sürtmək mümkün olsun deyə 
Göz bütün gecəni üzü namazla paklayırdı.
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№1614
Mənim ürəyim gözlə söhbətdə dedi sənin cavabım verərəm, 
Sənin xətalarını düzəltməyə tədbirim də vardır.
Ey göz, axı sən məni niyə qəm oduna saldın?
Əgər ömür vəfa edərsə, mən səni suya axıdaram.

* Suya axıtmaq, yəni suya qərq edib itirmək, yox etmə

№ 1615
Sənin qəmin canımı sanki bədəndə pərvaza gətirdi, 
Yüz dəfə mənim ürəyimi öz nəfəsi ilə cana gətirdi. 
Ancaq bu göz qəhr ilə mənim qanımı tökdü, 
Həm də təskinlik üçün üzümə göz yaşı axıtdı.

№1616
Zəmanə məni səndən uzaq salıb təkcə qoydu, 
Bu göz isə sənin qəmini bizə yetirməyə müvəkkil oldu. 
Sənin ayrılığın zamanı heç kim mənə yardım etmədi, 
Göz isə mənim üzümün suyunu ayaqlara axıtdı.

№1617
Ürəklə dava edirəm ki, nə qədər cam varsa, 
Qəmi mənim canımdan savayı heç nəyə tapşırmasın.
Mən gözə də min dəfə şükür edirəm ki, axı 
O da hər dəm (an) mənim üzümə su axıdır.

№ 1618
Mənim göz yaşım gözdən başıaşağı gəlir, 
Bilirsənmi nəyə görə belə qan rəngində gəlir?
O sənin mehrinin şərbəti ilə dolu bir ürəyi sındırdı, 
İndi o şərbət kimi mey iki gözümdən axıb gəlir.

№ 1619
O yar səhər vaxtı getməyə qərar verdi, 
Əldən getmiş canın qəmi ürəyi bədəndən aldı.
Mənim göz yaşım yüyürərək onun qabağını almaq istədi, 
Ona yetişə bilmədi, o səbəbdən mənim ətəyimdən yapışdı.
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(Camal) Əşhəri
№1620
Mənim gözüm və o kiçik ağızlı bütün (gözəlin) gözü 
Beh və nağd ilə xeyir və ziyan içində qaldılar.
Hər ikisi bizdən gizli bir alver etdilər, 
O buna su verdi, bu isə ona yuxu gətirdi.

№1621
Hər gün min dəfə mey məclisi quraram, 
Ta ki sənin gözəl üzündən niqabı aça bilim. 
Nə zaman mən bu söhbətə başlamaq istəsəm, 
Sanki mənim gözüm və ürəyim arasında qan tökülər.

№1622
Ey eşq, sən ürəyimin içini və çölünü bürümüsən, 
Sənin qəmin ürəyimin sükunətini tamamilə alıb.
Bu gün mənim ürəyim sənin hicranının söhbətini edəndə 
Dərhal mənim gözüm ürəyimin qanını tökdü.

Şəms Sücasi
№1623
Doğrudur, sənin üzün mənim ürəyimi xarab etdi, 
Yazıq ürəyimə sonsuz və hədsiz qəm yığdı.
Bu göz isə yaş tökməklə qana qərq oldu, 
O mənim ürəyimə şahid olaraq qan verdi.

№ 1624
Hanı elə bir gecə ki, mənim ətəyim gözümlə islanmasın? 
Yaxud mənim göz yaşımla isti yuvam islanmasın?
Əgər düşmənin adəti elə hey qan tökməkdirsə, 
Ey göz, mənə səndən daha çox düşmən olan 

bir kimsə yoxdur!
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Camal Xəlil Şirvani
№1625
Ey ürək, onun qəmini çəkmə, çünki taqətini sarsıdar, 
tki saçm eşqinə görə yeməyin və yuxun əldən gedər.
Ey göz, məgər sənə demədimmi: WO gözəlin üzünə 
Belə həvəslə baxma, yoxsa sənin abrını tökər”.

№1626
Ürək məni sevda ilə sənin saçının ucuna bağladı, 
Can isə mənim ayağımı o türrəyə (qıvnma) ilişdirdi.
Göz məndə bəla üçün sanki yüz qapı açdı, 
O bəladan qurtuluş üçün yenə mənə göz gərəkdir.

* Klassik şeirdə göz zahiri gözəlliyi görməklə ürəkdə istək 
yaradır, buna görə də bəla qapısı sayılır. Füzuli deyir: “Bir bəladır 
göz, bir afətdir dili-məhzun mana!” Rübaidə ikinci göz bəsirət 
mənasında işlənir.

Üçüncü qisim: Eşqi gizli saxlamaq

Camal Xəlil Şirvani
№1627
Mən dostun sirr sözünü açıb deyə bilmirəm, 
Bu çox qiymətli bir dürdür, onu yonub cilalaya bilmirəm. 
Qorxuram ki, bu sirri yuxuda bir kimsəyə deyəm, 
Ona görə bu qorxudan gecələr yata bilmirəm.

№1628
Gecələr ciyərin hərarətindən əsla yata bilmirəm, 
Kirpiyin ucu ilə gövhəri yonub cilalaya bilmirəm.
Bütün bu qəribəliklərdən daha maraqlısı, bir nəfərin eşqindən 
Mən artıq ölməkdəyəm, ancaq bir kəsə deyə bilmirəm.

№1629
Mən sənin mehrini can ortasına qoymadım,
O zamana qədər sənin möhrünü ürək üzərinə qoymadım.
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Ürək bütün dünyadan vaz keçərək kənara çəkilənə qədər 
Onunla sənin sözünü heç vaxt ortaya qoymadım.

* Bu rübai bir cüngdə Baba Əfzəlin adına nəql edilmiş və 
Ovhəddin Kirmani divanında da yer almışdır.

№1630
Səninlə görüşmək iki dünyanın nemətindən daha xoşdur, 
Ömür boyu sənin vüsalın bol olsa, daha xoşdur.
Mən sənin eşqini, ey eşqi candan daha xoş və əziz olan, 
Gizli saxlayıram, çünki eşq gizli qalsa, daha xoşdur.

№1631
Ürək çox həvəsə qapılıb, bunu deyə bilmirəm, 
Yəni ki bu söhbəti hər kol-kosa deyə bilmərəm.
Qoy o, diri qalsm ki, ancaq mən onun qəmi ilə 
Artıq ölməkdəyəm, lakin bir kəsə deyə bilmirəm.

* Kol-kos dəyərsiz şəxs mənasında işlənir.

№1632
Ogər məndə gözdən rəvan axan ürək qam olsaydı, 
Sənin sirrini bu xəstə ürəkdən gizli saxlayardım. 
Mənim soyuq ah və saralmış üzüm ortada olmasaydı, 
Sənin sirrini nəinki ürəkdən, candan da gizli saxlayardım.

№1633
Sənin eşqinə görə qəm və dərd ilə baş-başa olsam da, 
Üstəlik sənin kədərin xəstə ürəyimdən səbri aparsa da, 
Mənim ürək sirrim yenə də dildən elə gizlidir ki, 
Mən ürək sözünü dil ilə bəyan edə bilmirəm.

№1634
Ey yar, sənin qəm yükün ürəyimin qərarını aparır, 
Sən gəl, mənə saysız cəfa etməyi bəyənmə!
Bir dəm (an) sənin adını xatırlamaqdan boş qalmaram, 
Ancaq sənin adını hər kəs üçün əsla çəkmərəm!
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№1655
Əgər sənin qəminin qoxusuna dözməyə qüdrətim olsaydı, 
Heç bir anlığa üzümü ərğəvan rəngdə saxlayardımmı?
Əgər kirpikdən axan qan sirrimi faş etməsəydi, 
Sənin dərdini hətta özümdən də gizli saxlayardım!
* Üzün qırmızı (ərğəvan) rəngdə olması dərd çəkməmək 
əlamətidir, qəm çəkən şəxsin üzü saralar,

№1636
Səbir o qədər çoxdur ki, ağıl ilə uzlaşmalı oluram, 
Qəribəsi budur ki, mən Öz ürəyimlə uzlaşıram. 
Mənim sirr pərdəm deşilməsin deyə məcburam, 
Hər bir pis və yaxşı, yaxşı və pislə uzlaşmalı oluram.

xlayaram.

№ 1637
Mən sənin dərdini can üçün dava-dərman kimi saxlayaram, 
Onu can kimi ondan və bundan gizli sa
Ey cana rahatlıq verən, sənin sirrini təkcə ürəkdən deyil, 
Nə qədər ki canım var, candan da gizli saxlayaram.

№1638
Bu cah-calalh bədən sənin qəminlə öldü və danışmadı, 
Sənin sirlərini böyük və kiçiyə heç vaxt söyləmədi. 
Başını kəfənə bələyib torpağa büründü və getdi, 
Sənin qəminin sirrini o biri dünyaya apardı və danışmadı.

Dördüncü qisim: Rüsva olmaq 
Beşinci qisim: Bədnamlıq
(Bu qisimlərdə Azərbaycan şairlərindən nümunələr yoxdur)

Altına qisim: Səfər Yə səfərdən qayıtmaq

Məhsəti Qəncəvi
№1639
Sən nə qədər istəsən, məndə qəm və əziyyət var, 
Sənin sevgində mənim üçün ayrılıq afəti var.

ЧА4-



İndi vida vaxtıdır, söylə, sən nə əmr edirsən? 
Gündəmdə səninlə bir saatlıq görüşə fürsət varmı?

Kq 1640
Mən dəvənin üstündə hər bir nalə edəndə 
Onun ayağına (gözdən) dürr səpələyirəm. 
Karvanın (yolda) sudan boşaltdığı hər bir quyunu 
Mən bir daha göz yaşı ilə doldururam.

№1641
Bu gecə hicran gecəsi, ayrılıq və uzaqlıq gecəsidir, 
Sabah İsə bu səbəbdən ürək iztirab çəkməli olacaq. 
Ey ürək, sən elə yanmaqda ol, sənə belə fərman verilib, 
Ey göz, sən isə elə qan axıt, sənə belə göstəriş gəlib.

№ 1642
Sənin camalının sevdasına düşən yenə gəldi, 
Sənin vüsalına təşnə olan yenə gəldi.
Sən gəl, qəfəsi təzələ və oraya lütf adlı dən səp, 
Sənin bu sınıq qanadlı quşun yenə gəldi.

№1643
Suyun hərarətini çərxə yüksəldəndən bəri 
Mənim ürəyimə qəmi atəş kimi yığmışlar.
Külək kimi baş götürüb aləmdə qaçıram, 
Bəs mənim torpağımı hansı yerdən götürmüşlər?

* Dörd ünsür; su, atəş, hava, torpaq 

№1644
Bu qorxusuz fələk dostlarla əlaqəmi kəsdi, 
Zəmanənin gərdişi məni fələklərtək avara etdi. 
Bəs mən özüm, söylə, hansı çeşmədən su içim? 
Yaxud mənim torpağım hansı yerdə qərar tapar?



№1645
Bu yolda möhnət və qəmdən başqa heç nə bizimlə deyil, 
Gözümdən sanki ətək-ətək qan tökürəm.
Heç kimsə mənim kimi çarəsiz və ürəyi yorğun olmasın, 
Göz arxada qahb, yol öndə, ətrafı isə qəm bürüyüb!

№1646
Ey bəxt, nə üçün bizdən üz döndərib sərgərdan oldun, 
Ey yar, nə üçün sən vəfadan üz döndərdin.
Ey çərx, söylə, sən nə vaxta qədər məni də 
özün kimi aləmdə sərgərdan qoyacaqsan?

№ 1647
Bu səfərdə qəm atəşi məni tərtəmiz yedi, 
İki gözdən axan su isə məni qəmgin etdi. 
Külək sanki gecə və gündüz əriş-arğaca dolaşaraq 
Bilinmir ki, mənim torpağımı hara aparır?

*Yenə dörd ünsür: su, atəş, hava, torpaq

Yeddind cpsim Peygarn göndərmək

Əsir Umani
№1648
Ey mənim ürək, göz və canımın nuru, söylə, necəsən?
Ey mənim hər iki dünyada arzum, söylə, necəsən?
Mən sənin ləl kimi dodağından ayrı, heç sorma ki, necəyəm!
Mən İsə saralmış üzümdən ayn sənin necə olduğunu bilmirəm.

* Bu rübai Mövlananın böyük divanında yer alıb.

№1649
Mən həmişə sənin canın üçün raz-niyaz eyləyirəm, 
And olsun Haqqa ki, mən bunu riya üzündən söyləmirəm. 
Ey mənim canım, mənim ürəyim və mənim gözüm, 
Sən necəsən və nə cürsən? Mən sənə dua edirəm!
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№ 1650
Aşiq o yasəmən kimi gözəl üzü öpür, 
Şübhə yoxdur ki, huri gözlünün üzünü öpür.

Bu bəndə sənin vüsalından uzaq olsa da, 
Sənin dərgahında xidmət edir və torpağını öpür.

№1651
Sənin dodağım yad edərək üzüyün ləl qaşını öpürəm, 
Ona mənim əlim yetmədiyi üçün bunu öpürəm. 
Əlim sənin vüsal əlini öpməyə yetişmədiyinə görə 
Dərgahında xidmətə qurşanıb torpağını öpürəm.

* Bu rübai “Mirsadül-übad” əsərində və Mövlananm böyük 
divanında var.

№1652
Ey ürəyin bir guşəsində xəlvətə çəkilib xeymə quran yar, 
Bilirsənmi ki, sən dodağından ürək üçün yol azuqəsi verirsən. 
Sən cəfa orağını ürəkdə bəslənən sünbülün üstünə çəkmisən, 
Bütün bununla belə, söylə, necəsən? Ey qəlbimin ciyərparəsi!

№1653
Axır ki, sən də insanlıq yoluna gəlib çıxarsan, 
Axır ki, sən bizə bundan yaxşı üz göstərərsən.
Ürəyim o qədər sıxılmış ki, söz deyə bilmirəm, 
Bu gün söylə, axı bu üç günü sən haradasan?

№1654
Bircə gün
Bircə an sən bizim qarşımıza çıxmırsan axı!
On gün keçdi və sən heç demədin ki, “necəsən”, 
Ey duzsuz-məzəsiz şəkər, söylə, haradasan axı?

sən bizim yanımıza gəlmirsən axı

№ 1655
Ey gözəl, hətta seçmə sərv sənin qəddinin qarşısında alçaqdır, 
Gül sənin üzünün həvəsi ilə bülbül kimi məstlik etdi.



İndi ki bizim zəhmət və qayğıdan canım qurtarmısan, 
Söylə görək, necəsən? Nə edirsən? Xoşmusanmı?

№1656
Ey gül, sən tək halda bağça içində necəsən?
Bu nəğməkar bülbülün naləsi olmadan necəsən?
Biz olmadan sən bu dünyanı bizim üçün istəmisən, 
Ey göz, söylə, sən nə edirsən, ey can, bəs sən necəsən?

№1657
Sən ey hər iki gözün nuru olan gözəl, necəsən?
Sən ey aşinalıq yolunun həmdəmi, necəsən?
Ey dost, sən yanımdan uzaq düşəndən bəri necəsən?
Ey mənim canım və cahanım, haradasan və necəsən?

№1658
Ey mehr və mərhəmət bəsləyən gözəl, necəsən?
Ey ruhu nəvaziş edən, eşqə pərvəriş verən, necəsən? 
Mənim canım yarımcan oldu, ancaq yenə səni soruşur, 
Söylə, sən necəsən və nə cürsən, bir daha necəsən?

№1659
Ey dilbərin xoş səsli mütrübü, söylə, necəsən?
Ey yasəmən ətirli, qızılgül üzlü, necəsən?
Sənin Ay kimi üzünün xəcalətindən günəş sarsıldı, 
Mən kimi çakərin sənə dünənki xidmətinə görə necəsən?

* Çakər — nökər və qulluqçu, mütrüb xanəndə

№1660
Gör ağıl necə dünya siyahısından xaricdir, 
Gör ruh necə də şərh edilən sifətlərdən ucadır.
Bu bəndə can-dildən hey səni soruşur:
Sən dünən və öncələr necə idin, bəs indi necəsən?
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Seyyid Şerəfəddin Murtuza 
№1661
Ey səhər küləyi, sənin yol yoldaşın lütf olsun, 
Həmişə sənin ayağın bu cür sürətlə qaçsm. 
O kimsənin yanına get ki, artıq zinhara gəlib, 
Söylə: “Mən getdim, Allah sənə yardım olsun”, 

№1662
Ey külək, əgər güzarın yarımın məskəninə düşərsə, 
Mənim ürək halımdan xəbərdarsan, vara xəbər ver. 
Sanki sən bülbül kimisən, onun işvəsi isə gül kimidir, 
Ona görə gah növhə oxuyar, gah da işvə ilə nəğmə.

№1663
Ey külək, sən hər tərəfdən ötüb-keçə bilirsən, 
Sənin üçün on fərsəng, yüz min fərsəng fərq etməz. 
Gəl, Allah xatirinə, ötüb mənim yanmın yamna get, 
Ona söylə ki, bu dost hələ də səni sevir!

* Fərsəng məsafə üçün ölçü vahidi olaraq 6 km-ə yaxındır.

№1664
Ey sərv, sən ki o gəncin keçdiyi yol üstündəsən, 
O qısqanclıq mayası olan pərinin güzarı sənə düşərsə, 
Söylə: “Sənin qəddinin arzusu ilə mənim qəddim qarşısında 
Yoldan keçən birisi çox-çox yalvanb-yaxardı”.

* Sərv ilə gənc və gözəl pərinin qəddi arasında analogiya əlaqəsi 
qurulur, onun qəddi sərvdən üstün tutulur.

№1665
Ey gözəl, sən candan və ürəkdən artıq olubsan, 
Ancaq vüsal dairəsindən kənar olubsan.
Mən sənin şövqündən öldüm, ancaq sən, 
Söylə, necəsən və nə cürsən, necə olacaqsan?



№1666
Ey yar, mənim yorğun ürəyim səndən rahatlıq tapar, necəsən? 
Ey mənim zahir və batinim üçün asayiş yaradan, necəsən? 
Sən olmadan mənə yemək və yatmaq haram olmuş, 
Bəs mənsiz sən nə cürsən, söylə, necəsən, necəsən?

Səkkizinci qisim: QejTət və qısqanclıq

Məhsəti Qəncəvi
№1667
Sən yerə baxma ki, torpaq və su səni görür, 
Sən fələyə baxma ki, günəş səni görür.
Bəlkə də, bir gecə kimsə yuxuda səni görsə, 
Mənim canım qeyrətdən çıxar, ey canü cahan!

№1668
Sənin saçın üzünlə o qədər sirr saxlayar ki, 
Qısqanclıqdan yenə küfrə başlamaq qorxum var.
Ey gözəl şam, mən bir küləyə bənd oldum ki, 
Bəlkə, o sənin saçını üzündən götürə bilsin.

* Saç üzü örtür və küfr həm də örtük mənasında işlənir. Şair 
küləyə meyil salır ki, saçı yarın üzündən qaldırsın və onun üzü 
görünsün.

Camal Hacı Şirvani
№1669
Sənin üzün elədir ki, mən ona günəş deyərəm, 
Yuxuda, yaxud oyaq olarkən mən onu axtararam. 
Əgər mənim gözüm səndən başqa bir kimsəyə baxarsa, 
Qısqanclıq üzündən yüz dəfə onu suya axıdaram.

№1670
Mənim bədənimin içində bir damar da qalmamış, 
Orada sənin eşqinin qəmindən başqa heç nə yoxdur.
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Sənin kuyində sümükləri yığıb bir kənara düzərəm ki, 
Hətta bir it də bu iydən oraya gəlməsin.

* İfrat mübaliğə: yann kuyi (məhəlləsi) o qədər əzizdir ki, 
qısqanclıqdan hətta bir itin də ora yaxınlaşmasım istəmir. Ona görə 
sür-sümüyü oraya düzür ki, onun qoxusundan it yaxın gəlməsin,

№1671
Fərz edək ki, səba yeli sənin saçını Öpür, 
Bəzən də sənin dodağın o qoşa saçı öpür. 
Torpağı qısqanıram ki, sən gəlib-gedəndə 
O nəyə görə sənin ayağının altını (izini) öpür?

№ 1672
Sənin camalından bu qədər lütf görsəm də, 
Sənin xətt və xalından bu qədər asudəlik görsəm də, 
Qısqanclıq o qədər çoxdur ki, oyaq ikən bir şey demirəm, 
Yuxuda ikən yenə sənin xəyalını görmək istəmirəm.

№ 1673
Yel gələr və sənin xoş ətrini yayar, 
Təzə və tər gül ilə sanki savaş edər. 
Qısqanclıq üzündən mənim içimdən atəş qopar: 
Axı o (yel) kimdir ki, sənin qoxunu yaysın?!

№ 1674
Sənin sözlərin gövhər kimi qiymətli olar, 
Şirinlikdən sanki şəkər dadı verər.
Mənim canım qısqanclıq atəşində yanırsa, səbəbi 
Budur ki, nə üçün sözlər sənin dodağına toxunar.

Doqquzuncu qisim: Qörüş və baxışa cjənaət

Camal Xəlil Şirvani
№ 1675
Ey meşə kəkliyi, şahin kimi pərvaz etmə, 
Bu uğursuz ruzigarın pis xislətini götürmə.



Mən sənin bircə baxışına qənaət etdim, 
Soyuqluq etmə, o bircə baxışı məndən əsirgəmə.

Na 1676
Mən heç vaxt sənin eşqini ürəkdən kənara qoymaram, 
Heç vaxt səndən başqa kimsə ilə işim, gücüm olmaz. 
Sənin eşqin qəlbimdə olandan bəri, vallah ki, 
Səndən tək bircə nəzər yoxdur və heç vaxt görə bilmərəm.

№1677
Ayaq sənin saçının yolunda bəndə düşəndən bəri 
Bu yolda səninlə mehr ilə peyvənd qurub.
Sənin bircə baxışın üçün tamah yolu var idisə, 
Buna vida söylədi ki, “Allaha xatir, axı ev-övlad var!”

Onuncu qisim: Xəstəlik barədə

Şəms Sücasi
№ 1678
Mənim ciyərim xəstədir və vüz çətinlik vardır, 
Sənin gözün kimi mənim yeməyim qan içməkdir.
Ogər sənin ləlin (dodağın) mənə qulluq və nəvaziş edərsə, 
Mən sənin gözün kimi xəstəlikdən yaxşılaşıb xoş olaram.

* Gözün xəstəliyi, yəni xumarlıq

Yəmin isfəhani
№ 1679
Ey könül, artıq dildar səni unudub getmiş, 
Zinhar! Bu əhdə vəfasızlıqdan zinhara gəldim.
Sənin qəminlə elə xəstə olmuşam ki, sən məndə 
Gözümdə xəstəlikdən başqa bir şey tapmazsan!
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Qaraca
№1680
Söylədi ki, sənə həvəs bəslədiyimin əziyyətini bilirəm, 
Vəfa kuyinə (məhləsinə) sənin əlinin yetişdiyini də bilirəm. 
Dedim ki, mənim bu əziyyətim nədəndir? Söylədi: “Sus! 
Sən mənə görə xəstəsən, bunu nəbzindən bilirəm”.

№1681
Mən təbibə üz tutdum, ona dedim ki, mənə yardım et, 
Gəl ağıl və huşla mənim dərdimə dərman et.
Dərman üçün ürək qam və göz yaşı tövsiyə etdi, 
Dedim ki, bəs yemək? Dedi: “Ciyərini atəşə yax”.

№1682
Əgər sənin yadında varamsa, məndən hal-əhval sor, 
Bu sərməst ürəkdən onun ayıqlıq halım sor.
Sən özün bilirsən ki, mən sənin qəmindən xəstəyəm, 
Xəstələrin halım adət necədirsə, elə sor.

№1683
O sərv kimi qəddini çəməndən geri çəkmə, 
Bağda oyun ilə bütün bədənini geri çəkmə. 
Mən ürəksiz və xəstəyəm, sən isə dildar və təbibsən, 
Hər gün iki-üç qədəmini başım üstündən geri çəkmə.

№1684
Dünən axşam canım dərd əlindən ağlayıb-sızlayırdı, 
Ancaq sən mənə baş çəkməyə gəldin, qədəmin xoş olsun! 
Bu axşam bütün gecəni mənə baş çəkməyinin qoxusu xatirinə 
Mən Allaha dua edir və gecəni dərd istəyirəm.

№1685
Sən gəl dostları birdəfəlik unutma, 
Qəm yeyən insanların qəminə çarə et. 
Ürək dərdlərinə təbib olan kimsələr
Xəstələrə bundan yaxşı nə dərman edə bilərlər?!



On birind qisim Sevinc və cjənaət

Qaraca
№1686
Eşq aləmində nəmli gözüm mənə bəs edər, 
Ürək yanğım və ciyər qanım mənə bəs edər. 
Əgər bütün ömür boyu bircə nəvaziş görsəm, 
Qəza gününə kimi bu qədərim mənə bəs edər, 

* Qəza günü, yəni qiyamət günü; qədər, yəni tale və qismət

№1687
Nə qədər ki sənin eşqin var, başqa həvəs etsəm, namərdəm, 
Sənə “heç vaxt” söyləsəm də, mənim fəryadıma yetiş, 
istər sən ayrılığa can at, istər vüsal üçün çalış, 
Mən hər ikisindən azadam, sənin eşqin mənə bəsdir!

№1688
Səninlə eşqdən başqa heç nə ilə dünyaya bağlanmaram, 
Sənin hicran və vüsalın mənə bərabər olub.
Sənin eşqin olmadan mənim varlığımın düzəni yoxdur, 
İstərsən vüsal axtar, istərsən də hicran, heç fərq etməz.

* Bu rübai Eynəlqüzzatın “Məktublar ”ında, “Təmhidat” əsərində, 
Əhməd Qəzalinin “Səvanih” risaləsində yer almışdır.

№1689
0 yarın əlindən dünyada məsxərəyə qoyularam, 

Mən ürəyimi üzmüşəm, canımı oyuna salmışam. 
Heç bir hasili olmayan kimsəyə bəndə olmaqdan 
Sərvi-rəvanla müqayisədə mən daha çox azad olaram.

* Sərvi-rəvan uca və düz boylu sərv ağacıdır və onun meyvəsi 
olmaz. Ona azad sərv də deyilir. Şərq poeziyasında azadəliyin 
və düzlüyün rəmzi kimi tanınır. Səmərəsi olmayan kimsəyə qul 
olmaqdan qurtulmaq fikri ifadə olunur.



№1690
Sənin ürəyin həmişə ətəyini çəkib məndən uzaq olur, 
Sənin ürəyin mən kimi xanimanı yanmış kimsədən asudədir. 
Əgər ömür vəfa etsə, mən öz ürəyimi səndən asudə edərəm, 
Sənin ürəyin məndən nə qədər asudədirsə, ondan artıq 

asudə edərəm.

* Səid Nəfisi bu rübaini Əbu Səid Əbülxeyrin adma qeyd edib.

№1691
Ey ürək, əgər mərhəm yoxdursa, yaraya öyrənmək gərəkdir, 
Çünki ömrün bünövrəsi o qədər də möhkəm deyil. 
Əgər yar bizdən üzülmüşsə, o qədər qəm deyil, 
Mən varamsa, həyatda nigar və dilbər kəm olmaz!

Şəms Sücasi
№1692
Bir daha ürəyi o qəmzəli nərgizin yanına qoymaram, 
Sənin qəm yükünü bu aciz sinəyə qoymaram.
Şükranlıq et, mən ki bu qan dolu ürəyi səndən 
Geri götürdümsə, heç vaxt yerinə qoymaram!

* Qəmzəli nərgiz — naz-qəmzəli göz

№ 1693
Ey ürək, sən bəs deyincə bəla ətrafında dolaşırsan, 
Fitnə dolu əfsanəni faş edib söyləyirsən.
Başa bəla olan bir eşqi nə üçün tələb edirsən?
Mümkün olmayan vüsalı nəyə görə axtarırsan?

№1694
Gözəllikdə səni kamil görürəm və bu səbəbdən 
Sənin vüsalını görməyi heç xəyala da gətirmirəm. 
Bütün ömür boyu ona görə bircə an sevindim ki, 
Əgər yuxu gələrsə, bəlkə, bir gecə sənin xəyalını görüm.



№ 1695
Nə qədər ki canım, ürəyim, ağlım və gözüm vardır, 
Sənin eşqinə xatir belimə kəmər bağlayacağam.
Ey sənəm, sən istər cəfa et, istərsə də vəfa, 
Mən səni hər gün daha çox sevəcəyəm.

* Belə kəmər bağlamaq kinayə olaraq səy göstərmək mənası 
bildirir.

№1696
Sənin vüsal Kəbən ətrafında mənə dövr etmək bəs edər, 
Deyəsən, sənin hicran qoşunun ilə savaş meydanına girəsiyəm. 
Fərz edək sən mənim aşiqliyimi qəbul etməzsən, 
Sənə aşiq olanların sırasında mənə danışmaq bəs edər!

* Vüsal ziyarət məkanı olan Kəbəyə bənzədilir.

№1697
Axı sənin vüsal gülündən mənə bircə tikan yetər, 
Sənin eşq badəndən isə mənə xumarlıq yetər.
Fərz edək ki, mənim əlim sənin vüsalına yetməz, 
Heç olmasa uzaqdan sənə xatir qəm yeməyim mənə bəs edər!

№1698
Nə vaxta qədər ürəyin ehtiyacı üçün onun nazını çəkək?
Nə vaxta qədər o başı uca sərvin qəmini çəkək?
O ayağını vəfasızlıq üzəngisinə qoyduğu üçün 
Biz də gərək gündə iki-üç dəfə onun cilovunu çəkək?

№1699
Bundan öncə mənim asudəlik və rahatlığımı aldın, 
Mənim səbrimi, huşumu və ürəyimi məndən oğurladın. 
Allahdan mənə minnət olsun ki, mən səninlə müqayisədə 
Sən məndən asudə olduğundan daha çox səndən asudə olmuşam.

№1700
Dedim ki, o nigar ola bilər mənə etiraz etsin, 
Haradan bilərdim ki, öz mehrini mənə kəm edər.



Onun sazının havasına baxaraq ürəyi əyri halda görürəm, 
Bəlkə, o səbəbdən düz bir təranə qoşmaq istəyir!

№1701
□gər sənin vüsalın məni qəmdən azad etsə də, 
Sənin hicranın isə məni şadlıqdan məhrum etsə də, 
Mənim sənin vüsal və hicranın ilə işim yoxdur, 

Ey yar, sənin eşqinlə mənim ürəyim xoş keçinir!

On ikinci qisim. Aşiq və məşuq 
arasında baş verən hallar

Camal Xəlil Şirvani
№1702
Ənbər sənin qara saçına yol tapmağa çalışır, 
Günəş sənin Ay kimi üzünə nökər olmaq istəyir. 
Hər kim bir bəndə kimi səndə dayaq nöqtəsi taparsa, 
Onun sığındığı məqam uğurlu bir dövlət səviyyəsində olar.

Əmir Nəcib Omər Qənceyi
№ 1703
Ey eşq, sən hər nəfəsdə (anda) mənim ömür mayamsan, 
Ey yar, sənin dərd və qəmin gecə və gündüz mənim dayəmdir. 
Eşq məzhəbində nə zamandan belə qayda var ki, 
Mən sənin təxtinin ayağında kölgədə qalım, sən isə 

qonşum olasan!

Rə/iyy ə Qənceyi 
№1704
Mən onu məst gördüm, evin yolunu tutmuşdu, 
Bir dəstə onunla yaxın, birisi yad kimi davranırdı.



Sanki miskin bir pərvanə şam ilə rəftar edən kimi 
Mən Özümü mərdliklə onun üçün zülmə saldım.

Həmid Təbrizi
№1705
Mən ürəyimi o dildara xatir qüssə ilə pərvəriş etdim, 
Ondan mənə dərd gəlsə də, o mənim dildarımdır. 
Dünən yol keçərkən məni bir an incitdi, 
Allahdan mənə minnət olsun ki, ondan inciklik gördüm. 

* Bu rübai həm də Mövlananın “Divani-Kəbir”ində yer almışdır 
(№ 1573).

№1706
Gəlin ürəyi yenə ona verəlim, görək bu necə olur?
Qəm guşəsinə sığınalım, görək bu necə olur? 
Ürək olmayan səhifədə şahmat taxtası olduq, 
Üzümüzü onun üzünə (topuna) qoyaq, görək bu necə olur. 

* Farsca “rox” (üz) sözü həm üz, həm də şahmatda top mənası 
bildirir. Şair bu iki məna arasında məzmun oyunu yaradır.

№1707
Məndən can bahasından artıq kim nə aparır?
Mən kimi bu xəstənin əlindən kim səni kənara aparır? 
Gecə-gündüz canımı ümid şahmatının səhifəsinə qoyuram, 
Mən uduzmaqdayam, sənin qanlı əlinlə kim nə aparır?

№1708
Sən camal şahmatını qumar meydanında uduzmusan, 
Ortaya vəzir, top və çoxlu piyada tökmüsən.
Mən şahmat oldum, sən isə can səhifəsində bəs deyincə 
Zülm fili və cəfa atı ilə hücuma keçmisən.

№1709
Ey ürək, onun üzü (topu) ilə daha əlaqən qalmayıb, 
Atın ardınca fil də səni ayaq altına salar.



Şahmat səhifəsi kimi üzdə rəvan göz yaşı piyadatək axar, 
Sənin vəzirinin gücündən nə fayda, şahın mat oldu.

№1710
O pisxasiyyət nigardan xoş olmayan bir hal yarandı, 
Mənim üzümdə göz yaşımdan bir arx yarandı.
Bu gün səhv edərək üzünü (topunu) mənim üzümə qoydu, 
Bax gör bu səhv oyun necə gözəl alındı.

№1711
Mənim üzüm yarın qəmi ilə zər kimi olsa da (saralsa da), 
Gümüşsüz (parasız) o mənim üzümə nəzər salmaz.
Ümid şahmatım mən susaraq uduzmuşam, 
Bəlkə, səhvən yar üzünü mənim üzümə qoysun.

* Son iki rübaidə yenə farsca “rox” sözü iki mənada: birinci halda 
şahmatda top, ikinci halda üz mənasında işlənib.

№1712
Mən yardan uzaq düşdüm və yolu itirdim, 
tki gözdən gələn arx ilə yolu xətt-xətt etdim. 
Əgər mənim ardımca gələrsə, mən tez olmalıyam, 
Gözdən axan qan ilə yolu nöqtə-nöqtə etdim.

№1713
Bu gün yar günəş kimi damdan boylanıb doğdu, 
Mənim nigarım damın bir guşəsindən üzünü göstərdi. 
Mən hər ikisinə baxdım və dedim: “Ya Rəbb!
Bunlardan günəş hansıdır, ürəyimə rahatlıq verən dilbər hansı?!”

№1714
Rizvan adlı cənnət sənin bir barmağınla gözəl görünər, 
Sən bir barmaqla bütün huriləri yerindəcə xəcil edərsən. 
Bir gün mən damdan sənin barmağının işarəsini gördüm, 
O gündən barmağımı dişimlə tutub götürmüşəm.

* Barmağı diş ilə tutmaq, yəni heyrətə düşmək



(Şəms) Əs əd Qənceyi 
№ 1715
Ürək yann üzü olmayanda çox bəlaya düşər, 
Can onun həvəsi ilə yüz qovğaya düşər.
O nigar sallanıb gələr və mən deyərəm: 
“Gəl bu hadisəyə bax ki, mənə düşəri var!”

Camal Xəlil Şirvani
№1716
Sənin pis danışmağını görüb dedim ey Ay, 
Heç vaxt bu bəndənin ürəyi sənə xatir pis olmaz.
Pis söz deməyə görə bizdən heç də üzr istəmə, 
Qara üzü əks etdirdiyinə görə ayna əsla qaralmaz.

№1717
Saqın ki, gərək qəm yeyən ürəyin qəsdinə dolmayasan, 
Öz qəmzən ilə məni öldürməyə cəhd etməyəsən. 
Sənin dövranında söz xəncəri bizim əlimizdədir, 
Bəlkə, sən heç bizimlə xəncər söhbəti etməyəsən!

№ 1718
Dünən həmişə olduğu kimi onun əlindən nalə etdim, 
Onun saç, xətt və xalından həmişə pərişanam.
Ayağını mənim böyrümə qoydu, yəni ki məni əzsin. 
Onun məqsədi odur ki, ayaqları altında əzilmiş olum!



XIII BAB;

VÜSAL HAQQINDA
On qisimdən ibarətdir

Birinci qisim Vüsal və vüsal günləri

Camal Xəlil Şirvani
№ 1719
Sənin vüsalın onun səfəri üçün fərəhdən başqa bir şey deyil, 
Onun bircə salxımı yüz dövlət dəyərində olan xırmandır.
Yer üzünə ayrılıqdan büsat quran kimsə odur, 
Orada onun hökmünün sorağı aşkar olar.

Kq 1/20
Bu gün mənim yanm mənə qonaq olduğuna görə 
Mənim üçün ürək və canı bağışlamaq asandır.
Ürək üçün heç bir xətər yoxdur, söhbət candan gedir. 
Cam isə qurban edərəm, çünki can qurban edilən gündür.

№ 1/21
Bu gecə o nigar sirr pərdəsini götürdü, 
Bu gecə bizimlə oturaraq səsimizə səs verdi.
Bu gecə yüz naz ilə eyş qapısını açdı, 
Ey sübh, bu gecə özünü ağır tutma və qürrələnmə!



№1722
Sənin eşq atəşindən hərarət içində olan! Bu kimdir? Mənəm! 
Yüz günü qəm ilə gecələyən! Bu kimdir? Mənəm!
Bu anda belə şad olan! Bu kimdir? Mənəm.
Ya Rəbb, sənin qarşında diri olan! Bu kimdir? Mənəm.

Sədr Zənçrani
№1723
Səninlə ürək qəmini söy ləyən. Ya Rəbb, bu mənəm!
Cilalanmış yaqutu öpən.Ya Rəbb, bu mənəm!
Uzaqdan səninlə görüşmək arzum yerinə yetmədi, 
Sənin xəyalınla sevinc içində yatan. Ya Rəbb, bu mənəm!

* Cilalanmış yaqut — dodaq

№1724
Bu gecə yar və dildarım, mey və noğulum vardır, 
Ey gecə, sən gecəni əldən qoyma bu gecə.
Ey sübh, mənim göz yaşımı yaxından isitmə, 
Bu gecə o soyuq gülüşü məndən uzaq saxla!

№1725
Ey ürək, onun vüsalına Hüma quşu kölgə salarsa, 
Sən bir neçə günlük hicran möhnətindən xilas olarsan. 
Ayrılığın qulağı bunu eşitməsə, sən heç gülmə, 
Gəl bir dua oxu və həm də üzərlik yandır!

* Hüma quşu barədə bax: № SS8

№1726
Əgər səhərçağı yenidən gəlmək istəyi olarsa, 
Ey naz mayası, axşama qayıda bilərsən.
Ola bilsin ki, sən on dörd gecəlik Aysan, 
O isə evin damına çıxar və axşam yenidən gələr.



№1727
Bu axşam bir mənəm, bir də yarın üzünün vüsalı, ey gecə! 
Dildarın xoş və yaxşı vədəsini gözləyirik, ey gecə!
Sən qoyma o səhər gəlib bizə zəhmət versin, 
Sən öz soyuq gülüşünlə aman vermə, ey gecə!

№1728

O şəhəri bəzəyən büt (gözəl) peyğam göndərib ki, 
Ey ayrılıqdan ölən aşiq, dur bəri gəl.
Bu gecə bir mənəm, bir sən, bir də ruhu gücləndirən şərab, 
Dodağı dodağa, üzü üzə qoy! Nə olar olsun!

№1729
Ey sübh, sülh gecəsidir, sən savaş etmə, 
Qılınc çəkmə, qaranlıq şahının qəsdinə dolma, 
Sənin eyş köynəyin gen-bol olduğuna görə 
Gəl, Allah xatirinə, gecənin paltarını dar etmə!

* Qaranlıq şahı məcaz olaraq gecə mənası bildirir; “gecənin 
paltarını dar etmə”, yəni gecəni incitmə, qısaltma.

Əsir Umani
№1730
Sənin ayrılığın savaş və kin üzündən
Dedi ki, daha öz bütün (gözəl) ilə otura bilməzsən.
Ey haramzadə ayrılıq, necə ki sən indi görürsən, 
Bu gün onun dediyinin əksinə mən onunla oturdum.

Məhsəti Qəncəvi
№1731
Heç kim sənin kimi ağıl ilə həyat sürməz, 
Eşq yolunda bu qədər mehribanlıq etməz.
Ey incə ruhlu yar, sənin vüsalınla bu gecə 
Əgər səhər ağırlıq gətirməsə, şad olaram.



Cəmaləddin Əşhəri
№1732
O mey adlandırılan yar dodağından mənim canıma 
Şur və həyəcan düşüb, camaat onu sevinc adlandırır. 
Bu gecə o hur kimi gözəlin vüsal gecəsidir, 
O, gündüzlər peyda olur, ancaq onu gecələr istəyirlər.

* Hura bənzər gözəl günəşdir, onu gecələr arzulayırlar.

Əsir Umani
№1733
Bu ömür sənin üzünlə mənə çox xoş və münasib olar, 
Sənin o gözəl üzün olmadan Ömür nə işə yarayar?
Ey ömür, mən səni çox çətinliklə keçirdim, 
Bəli, belədir! Çətinliklə olsa da, ömür keçər.

Əbüləla Şapur
№1734
Dedin ki, mən gecə yanına gəlsəm, vaxtsız olar, 
Ola bilsin ki, düşmənin dili də qısa olsun.
Yatmış birisinə güzarın (yolun) necə düşə bilər, 
Sənin xoş qoxundan Ölü də xəbərdar olar!

Murtuza (Seyyid Şərəfəddin)
№ 1735
Hüsn (gözəllik) aləmində sultanlıq edən kəs
Bu gecə mənim vüsal payımı səxavətlə bəxş etdi.
Ey sübh, məni xəncərlə yerə yaxma, çünki xəncərlə də 
Sən məni ondan əl çəkməyə vadar edə bilməzsən!

Camal Xəlil (Şirvani)
№1736
Ya Rəbb, bu mənəmmi? Səninlə eyş içində olmaq hara?! 
Sənin qəminlə asudə olurkən səninlə badə içmək hara?!



Dünən mənim əlim baş üstündə idi, bu gün sənin əlindən 
Bu cür oturmuş haldayam, səninlə qol-boyun olmuşam.

№1737
Bu gecə o uca sərvin yanında bir mənəm, 
Öz dodağından mey verib, yeməyi isə qənddir.
Ey sübh, sən edə biləcəyin şeyi etmə, 

Mənim zar-zar ağlamağımı bağışla və gülmə!

Əsir Umani
№1738
Aşiq öz seçmə yarının vüsal gecəsini gözləyir, 
Öz çılğın qəlbinin məsləhətinə xatir həyəcan keçirir. 
Ümid budur ki, vüsal daha da uzansın, 
Gecənin ətəyində göz bəbəyi qaralıb getsin.

ikinci qisim: Şükür haqqında

Əsir Umani
№1739
İndi mənim başımda sanki vüsal tacı vardır.
Dünyada nə bəhrə varsa, gərək onu götürüm.
Vüsal günləri mənim dodağımı qurumağa qoymadı, 
Ola bilsin ki, mən onun (yarın) şəkəri ilə dodağımı isladım.

* Şəkər dodağın istiarəsidir.

№1740
Nə gözəl eyş çağıdır! Mənim pakizə nigarım vardır, 
Onunla muradım hasil olur, nə xoş həyatım vardır.
Düşmən heç vaxt dosta bircə kam verməz, 
Ya Rəbb, nə yaxşı haqqı tanıyan yanm var!



Şərəf Şəfrəvə
№1741
Axır İd, dünən gecə mənim dilbərim sözünün üstündə durdu, 
Bununla mənim keçmiş möhnətim yox olub getdi.
Bircə anlıq fələk bizim işdən qafil oldu, 
Bu arada sanki mənim məqsədim hasil oldu.

Əsir Umani
№1742
Biçarə ürəyin işi belədir ki, cana doyub, 
Ürəyin ardınca onun səbri də əfğana gəlib. 
Məşuqə məni bağışladı və üzünü mənə göstərdi, 
Yəqin bildi ki, artıq bunun vaxtı gəlib.

Üçüncü qisim Uzr hacppnda

Rəziəddin Omam Rəzi Qənceyi) 
№1743
Saçın ucunun qıvrımını barmaq ucuna dolama, 
Burulmuş bir şeyi bir daha barmağa dolama. 
Mən indi məstəm, aqil adamlar isə məstlərin 
Sözünü ciddi tutmazlar, sən də ciddi tutma!

№1744
Minnətin əzabı xoşdursa, məni əziyyət içində saxla, 
Əgər doydunsa, məni özündən uzaq saxla.
Mənim xidmətim sənin ürəyinin muradına uyğun deyil, 
Mənim ürəyim yoxdur, ey nigar, məni üzrlü bil.

№1745
Heç vaxt bir an səndən hekayə söyləyə bilmərəm, 
Səndən sonsuz bir şükranlıq gözləyə bilmərəm.
Mən ürəkdən şikayət edə bilmərəm, səndənmi edim, 
Ancaq o şikayəti ürəkdən edərəm, səndən edə bilmərəm.

386



№1746
Miskin bədənim əgər bir xidmət etməsə, 
Bunu naz-nemət və təkəbbürə görə etməz. 
Ürək mənim ağlımdır və sənin xidmətində dayanır, 
Bilirəm ki, mən kimi möhtaca zəhmət verməz.

№1747
Sənin o məcazi mehr və məhəbbətin hara getdi axır?
Sənin o gülüşün və oyunun hara getdi axır?
Allah eləməmiş, fərz edək mən bir günah etdim, 
Bəs sənin bəndəyə olan nəvazişin hara getdi?

№1748
Əgər mən səninlə əlimin qısalığı barədə söz söylədimsə, 
Yaxud sənin işvə-nazınla necə varsa uzlaşdımsa, 
Sən bunu dilə gətirmə və məndən incik düşmə, 
Çünki mən bu boş işi çox məst olduğumdan etdim.

№1749
Ürək həmişə sülhə və banşa doğru meyil edər, 
Demək, iki günlük davadan nə ələ gələr?
Əgər sənin eşqindən danışsam, eşitmə: bəsdir, bəsdir! 
Ancaq bil, aşiqlərin bu “bəsbəsi” ürəkdən deyil.

№1750
Cana, keçmiş söhbəti bir daha istəmə, 
Bir yalan danışdıq, özündən bunu düzəltmə.
Ürək sənin üzrünə xatir ayaq üstədir, bunu etmə, 
Sufiyanə tərzdə deyir ki, “bizdən bizədir!”, bunu etmə.

* Sufilərə görə, insana nə üz versə, özündən, öz nəfsindən gələr.

№1751
Mənim və sənin sirrini hər kəs üçün deyirlər, 
Hər bir kəs öz həvəsinə uyğun söz danışır.
Sənin yanında “Ehey, pis göz sənin üzündən uzaq olsun”, 
Bu kəlamı çox danışırlar, ona görə mən az gəlirəm.



görə deyil.Səni yad etməmək

№ 1752
Heç eb olubmu ki, sən can-dildən mənə doğru gələsən, 
Bir saat olsa belə, sən cəfa yolundan çəkiləsən?
Bircə an mənimlə ürək istəyincə otursana, 
Bircə an keçmiş adətlərdən əl çəksənə.

№1753
Sənin vüsalına yetməmək az səy göstərməyə görə deyil, 

səni unutmağa
Lakin elə ki mən ağıl yolu ilə məsələyə baxıram, 
Bütün hər bir işdə susmaqdan yaxşısı yoxdur.

Camal (Xəlil Şirvani)
№1754
Gecələr sənin ayrılığından ürək kaman kimi çəkilər, 
Səhərlər onun yanından ox kimi çıxıb gedər.
O gecə sənin vüsalınla mənə xoş keçərsə, 
Sanki gecənin qədəmi od üstünə basılmış kimi olar.

* Qədəm (ayaq) od üstünə basılarkən yanar və deməli, onu tez 
oradan çəkmək lazımdır və bu kinayəli deyim tələsmək mənası 
bildirir; yəni gecə tələsib keçir və vüsal qısa olur.

Dördüncü qisim Vüsal grecəsinin

Seyyid (Şərəfəddin) Murtuza
№ 1755
O gecə onun aynlıq qəmi öz üzünü göstərdi, 
Həmin gecə sübh çağının üzünü toza buladı.
O gecə onun vüsalı mənə həyat bəxş etdi, 
Sübhə qədər nəfəs aldı, bu həyat bir nəfəsdən çox olmadı.



№1756
Keçən gecə yar gəldi və gecə mənə yar oldu, 
Lakin vüsal kimi gecə davamlı olmadı.
Sanki bu, Ömür gecəsi idi, o qədər qısa idi ki, 
Ruzigar əhlinin səy və çalışması kimi gecə ötüb-keçdi.

* Ruzigar əhli, yəni zəmanə adamları

№1757

O gecə mənim dodağım dilbərin dodağı üstə olanda 
Gecə sanki gündüzün ayrılığından hərarət içində yanırdı. 
Bu o qədər də davamlı deyil və əgər dost bir anlığa 
Soruşsa ki, hansı vaxtdır? Demək olar: gecədir!

Beşind qisim: Savaş və barış haqqında

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza 
№1758
Ey bixəbər, sənin heç bir xəbərin varmı? 
Sən mənim izzət və ehtiramımı saxlamadın.
Bütün bununla belə, əgər məni aciz güman etsən də,
Özümdən bir şey uydurub yalançı barış edərdimmi?!

№ 1759
Gecə sənin qəmin sülh qoxusu gətirdi, 
Səni düşünərkən vüsal həvəsi yarandı. 
Davadan nə çıxar? Ogər bunu etsən, nə olar? 
Allah sənə sülhü sanki dava və silahla gətirir.

№1760
Mən nə vaxt dedim ki, sənin üzünə aşiqəm, 
Mən sənin kuyində gəzən itin ayaq torpağıyam. 
Sən qəzəbə doldun ki, mən demişəm: “Mənim türkümsən!” 
Bu söhbəti bir kənara qoydum, çünki mən sənə hinduyam.

* Türk gözəl, çevik və savaş bacaran, hindu isə qara qul 
mənasında işlənir. Bu rübai Eynəlqüzzatın məktublarında verilib.



№1761
Düşmən sənin vüsalından bir şey əldə etmədi, 
Ürək sevincindən başqa bir rəng və qoxu görmədi. 
Əgər qəmdən tüktək olsaydın, bu, mümkün idi, 
İndi ki bizim aramıza heç bir tük də sığmaz.

№1762
Elə bir mənzil (yer) qalmadı ki, ürək səninlə olmasın, 
O sənin eşqindən hansı müşkülə düşmədi?!
Qəribə olan budur ki, səndən yüz üzr istəməli oldu, 
O ürəkdə sənin məlul və qəmgin olmağına yer vermədi.

№ 1763
Ey gözəl, sənin gözəl üzündə gecə rəngli saçın xoşdur, 
Sənin dar ağzından gələn gen-bol təhdid xoşdur.
İstər sülh et, istər zülm, hər ikisi sənə rəvadır, 
Ey gözəl, sənin sülhün can artırar, ancaq savaşın da xoşdur.

Müdr Beyləqani 
№1764
Ey ürək, oturub qalma ki, yar qalxıb gedəcək, 
Sənin işində dost kimi durub gələcək.
Mənim və onun arasında olan bu toz və torpaq, 
Xoş ol ki, toz kimi qalxıb silinəcək.

♦Arada olan toz və torpaq, yəni soyuqluq, inciklik, kin-küdurət 

№1765
Səndən bir rəng yoxdur, ona görə mənim üzüm saralmışdır, 
Sən mənə ürək qızdırmırsan, ona görə nəfəsim soyuqdur.
Sənin başında hava var, mən sənin torpağınam, 
Həmişə bizim aramızda bu səbəbdən toz-torpaq (söz-söhbət) olar.

№1766
Bundan sonra səndən başqa bir yanm olmaz, 
Sənə bəndəlikdən savayı, mənim başqa bir işim olmaz.



Göz yaşı ilə sənin yolundakı tozlan gilə çevirdim, 
Belə etdim ki, bizim aramızda toz olmasın!

№1767
Ürəyimdə qüssə var, mənim dərdim səninlədir, 
Bu qalan ömrümdə mən səninlə sanki savaşdayam. 
Bütün dünya savaşa qalxarsa, mənim nə qorxum var? 
Ey canü cahan! Çünki mən səninlə sülh etmişəm.

№1768
Heyhat ki, bu dünyanın işi ötüb-keçəcək, 
Mənimlə sənin halm zaman-zaman keçəcək.
Bir-iki gün bizimlə bəhanəsiz xoş ol, 
Baxaq görək çərxin gərdişi necə keçəcək?

№1769
Nə vaxta qədər can ilə savaşdan usanacaqsan?
Nə qədər sən bizə üz göstərməkdən çəkinəcəksən?
Bir sülh et, ey nigar, sülh ilə qal, axır 
Nə qədər sülh ilə savaş arasında qalacaqsan?

Altına qisim: Köhnə eşcp təzələmək

Rəziəddin (Qənceyi)
№1770
Bu köhnə can ilə sənə yeni eşq gətirmişəm,
Mən başsız və bünövrəsizəm, bu ikisi ilə mənimlə düz gəl. 
Mənə işvə edirsənsə, daha söz dolandırma, 
Bu mən, bu eşq və bir də bu can! Nə etsən, buyur!

Əsirəddin (Umani)
№1771
Sənin eşqin yenə məni bir daha cana
Mənim huşumu ürəyə və ruhumu isə bədənə gətirdi. 
Sənin qəmindən gündə iki-üç dəfə qaça bilmişdim, 
Mənim sənə sevdam bir daha onu çəkə-çəkə geri gətirdi.



Yeddinci qisim:
Zər (sərvət), şikayət və smntı

Əsirəddin (Umani)
№1772
Zərsiz mən sənin işinin dalınca gedəndə 
Sənin xəcalətindən öz gözüm yaşa dolur.
Sənin zərə olan meylini görmüşəm, səy edirəm ki, 
Mən öz saralmış üzüm kimi büsbütün zər olum!

Cəmaləddin Əşhəri
№1773
Mənim yanm zər kimi görür və zər kimi gülür, 
Zərsiz daima taqətsiz qoca kimi zəlil qalıram.
Necə ki zərim var, sanki iki dünya qədər kamım var, 
Ey zər, necə ki varsan, işim sənintək (parlaq) olur.

№1774
Mənim ürəyim bir ovdur ki, sənin adınla nəfəs çəkər, 
Hara gedərsə, sənin kamma yetmək üçün addım atar. 
Doğrudur ki, ona bədən mülkünün şahı deyirlər, 
Mənim üzümə zəri bütünlükdə sənin adına çəkirlər.

* Üzə zər çəkmək burada qəmdən üzün saralması deməkdir.

№1775
O ürək öz təbinə görə sənə mehriban olmuşdur, 
İki göz yaralı ürəktək sənə qurban olmuşdur.
Cam səndən əsirgəmərəm, lakin nə edim? 
Mənim əlim və ürəyim sənə bağlanmışdır.

№1776
Cana! Vəfa göstər və mənimlə vəfalı dolan, 
Məndə varlıqdan bir şey yoxdur, mənimlə xoş dolan.
Axır həyat bu qərar üzrə davam edə bilməz, 
Məndə olan bu əliaşağıhq və ürək sıxıntısı keçər.



Yəmin Isfəhani
№1777
Elə bir cövr və kin yoxdur ki, səndən mənə yetməsin, 
Elə bir “afərin” yoxdur ki, sənə deyilməmiş olsun.
Can istəyirsən? Söhbət onda deyil ki, yoxdur, 
Zər istəyirsən? Söhbət buradadır ki, yoxdur.

Şərəf Şəfrəvə
№1778
Mənim günüm qaranlıq gecədən daha qaradır, 
Havamn küləyindən mənim ürəyim daha yüngül və xoşdur. 
Mən tamah ayağını səbir ətəyinə çəkərəm, 
Ən aşağısı, bu sənin ətəyindən daha dar olar.

♦Tamahı səbir ilə cilovlayaram.

№1779
Daima onun ürəyi cəfa göstərər, 
Onun gözü isə fitnə şərabı ilə məst olar.
Mən onun bəndəsi, o isə əllərdə gəzən güldür, 
O sanki əlində olan gülün bəndəsidir.

Mücir (Beyləqani)
№1780
O sərvi-rəvan öpüşün dəyərini ödəmək vaxtında 
O kiçik ağızlı gözəl məndən qızıl və gümüş istədi.
Üzümü və gözümü onun yanına apardım. Dedi: “İnsaf et, 
Bu surət nə qədər aydın, bu nağd nə qədər rəvandır!”

(Şəms) Əs əd Qənceyi
№1781
Mənim dildarımın meyli və rəğbəti zərə (qızıla) olunca 
Bir an belə mənim işim zər kimi düz gəlmədi.
Mənim yanm mən kimi ürəksiz kimsədən zər istəyir, 
Ancaq üzümdən savayı, mənim başqa nağdım yoxdur.

* Zər (qızıl) əvəzinə saralmış üz vanmdır.



№1782
Əgər imdad istəsən, mən onu candan göndərərəm,
Ya da dünyada mənim nəyim varsa, onu göndərərəm. 
Sən üzdən olan zəri və gözdən gələn dürrü bəyənməzsən, 
Mən sənə dəryadan dürr və mədəndən zər göndərərəm.

Əsir Əısikəti
№1783
Dedim ki, dürr və şəkər kimi nəzm və nəsr ilə
Günəş və Ay kimi bir büt (gözəl) hasil etdim. 
O gümüş bədənlinin xasiyyəti ilə tanış oldum, 
Ancaq gümüşsüz bu iş zər kimi düz alınmaz.

№1784
Dildar mənə söylədi: “Hər bir dildardan
Sən əgər busə alsan, barı gəl bizdən al!”
Dedim ki: “Can ilə?” Söylədi: “Allah eləməsin, yox!” 
Dedim ki: “Zər ilə?” Söylədi: “Nə bilim? Bəli!”

№1785
O şəkər dodaqhdan bir busəyə tamah etdim, 
Mənə dedi: “Bizdə busə bağışlamırlar, satın al”. 
Dedim: “Qiyməti səndə nədir, zər, yoxsa baş?” 
Dedi: “Başın başından vaz keç, yəni zər!”

№1786
Saz-avaz yoxsa, rəng və qoxu ilə yaşamaq gərəkdir, 
Gümüş yoxsa, ad-san və abır ilə yaşamaq gərəkdir!
Dünya və mal-sərvət bol olsa da, nə faydası var?
Çünki sıxıntılı ürək və qısa əl ilə yaşamaq gərəkdir!

№1787
Dedim ki, məgər o yar ciyərin yanmasını istəyir?
Göz yaşı ilə üzümün tər olmasını istəyir?
Ondan sonra bu yolda bəs deyincə çalışdım, 
Bu gün bir nəfər dedi ki: “Zər istəyir!”



Səkkizinci qisim: Şikayət və giley

Əsir Əxsikəü
№1788
Sən həmişə bizim xəstə (yorğun) ürəyimizi sındırırsan, 
Öz adətin üzrə əhd və vəfanı sındırırsan.

Sonra İSƏ deyirsən ki, mən kimi vəfalı yoxdur! 
Bu ki gerçək deyildir, bəs sən kimi sındırırsan?

№1789
□gər sənin zülmün mənə bu cür olacaqsa, 
Sənin əlinlə mənim ölməyim yəqin olacaq. 
Söylədin ki, cam tərk eylə, bəlkə, xilas olasan, 
Şəkk yoxdur ki, aqibət (son) elə bu cür olacaq!

№1790
Ey dost, söylə, mənimlə bu cür dava nədəndir?
Heç bir səbəb olmadan məndən geri çəkilməyin nədəndir? 
Xırmanı yanmış mən kimisinin qanına susamağın nədəndir? 
□gər dost deyilsənsə, bu, rəvadır, bəs düşmən olmağın nədəndir?

Rəzi (Rəziəddin Qənceyi)
№1791
Bəzən o, iki qəmzə ilə bu canı qarət edər, 
Bəzən də o mənim dərdimə busə ilə dərman edər. 
Sanki hər işi mənim ürəyimin əksinə olaraq edər, 
Ona nə söyləsəm ki, “etmə”, məhz onu edər!

№1792
Sənin dərdindən bərk çaxmaq daşı mənə ağladı, 
Dünyada məndən daha zar-zar ağlayan kimdir? 
Sən məndən və mənim dərdimdən nə vaxt xəbər tutarsan? 
Bir mən bilmirəm, mən ki, sənin dərdin mənim üçün nədir?



(Cəmaləddin) Əşhəri
№1793
Elə bir gecə yoxdur ki, mənim bir dərdim yüz olmasın, 
Səbir, Allah eləməmiş, səndən öz-özünə keçib-getməsin. 
Mənə pis münasibətin barədə bir mətləb demək istəmirəm, 
Ancaq bundan daha yaxşı rəftar olsaydı, pis olmazdı.

№1794
Dedin ki, əgər iş gəlib cana yetişsə də, 
Sən xoş ol ki, bu arada vüsal olacaq.
Mənim bu dünyada olan ömrüm keçib-getdi, 
Demək, sənin vüsalın o dünyada olacaq!

Rəziəddin (Rəzi Qənceyi)
№1795
Axı sənin qəm yolunda nə qədər dolaşım?
Axı üzümü göz yaşımla nə qədər yuyum?
Məndən əgər soruşsalar ki, bu qədər çarpışmaqla sən 
Yardan nə tapmısan? Axı onda nə deyim?

№1796
Səhərçağı mənə sənin üzünü xatırladır, 
Qan tökmək ilə mənim gözüm dad qoparır.
Ey mənasız ömür, kimsə belə dostluğu
Heç bir səbəb olmadan bərbad edərmi?

№1797
Nə vaxta qədər belə naz və saymazlıq olar, 
Hər an ayrılıq söhbətin yenə başlayırsan?
Mən isə daha kimsənin eşq qəmindən ölmərəm, 
Bir qədər ağlayar və yenə də susaram!

№1798
Əgər mənim üzümə qəbir daşı pərdə olarsa, 
Hər bir yerdə məndən söz-söhbət açılarsa, 
Bəs deyincə gözlər mənim möhnətimdən qan tökər, 
Bəs deyincə ürəklər sənin zülmündən inciyər!



№1799
Hər bir kəslə bir anlığa bir küncdə otursam, 
Oz qəmgin ürəyimin dərdini deməyə başlayaram.
Ona görə öz ürək dərdimi sənə demirəm ki, 
Sənin işindən özüm üçün bir asudəlik görmürəm.

№1800
Sənin təbin yarına cəfa göstərməyə adət edib, 
Urək sənin qəmin ilə can qorxusundan titrəyir.
Fərz edək ki, bütün aləm sənin vəslindən başqa bir şey deyil, 
Sən insaf eylə, bütün dünya, doğrudan da, bir buna dəyər!

Mücir Beyləqani
№1801
Əgər mənimlə bir işin varsa, üzünü göstər, 
Sənin vurduğun atəşdən tüstü çıxmazdan qabaq bunu et. 
Sənin atəşinlə bircə an isinməyən kəs, 
Ola bilsin, sənin tüstündən kor olsun!

№1802
Sənin dərdin, ey əhdi sındıran, bil ki, candadır, 
Qəm ürəkdə olar, mənim nəyim varsa, candadır.
Ürək getdi, göz qanla doldu və bədən əridi, 
Bütün bunlarla razıyam, bəs can necə olsun?!

№1805
Ürəyində mehr yoxdur, sən mənimlə kin ilə dolanırsan, 
Bu səbəbdən mənim işimi göydən yerə endirirsən.
Bundan sonra mənə zarafatla hər an deyirsən: 
“Məndən bəs deyincə asudə olmusan?” Sən belə düşünürsən.

№1804
Ey gözəllik sarayının şamı, söylə, pərvanə haradadır?
O qanadı smmış quş üçün dən haradadır?
Hər kimə yetişsən, tənə ilə ban söylə:
Zəncir bizim əlimizdədir, divanə haradadır?



№1805
Mən bir nərdəm, mənimlə oyun xatirinə oynayırsan, 
Mən bir çəngəm ki, məni döyəcləməsən, çalmazsan.
Mən bir oxam ki, əlini mənə vurmaq istəsən, 
Mən yaxınam, yayı bəri çək ki, məni uzağa atasan.

Şərəf ŞəfrƏVə

№1806
Ürək sənin dərdini canla satın aldı, 
Bu biçarə göz isə bəs deyincə zar-zar ağladı. 
Mənim miskin ürəyim qəm atəşi ilə yandı, 
Yardan başqa hər kəs mənə yardım etdi.

№1807
Mənim üzümü cəfa ilə qaramı eləmək gərəkdir?
Mənim can və ürəyimi xarabmı etmək gərəkdir?
Bəyəm düşünmürsən ki, axır bir gün
Sən mənim üzümə bəs necə baxmalı olacaqsan?!

(Cəmaləddin) Əşhəri
№1808
Mən əgər sənin kimi mənimlə oturub-duran bəxtə 

sahib olsaydım,
Həmişə təkəbbür ilə başımda kin saxlayardım.
Bu cür ki sən varsan, mənə belə münasibət bəsləyirsən, 

Əgər mən sən olsaydım, səni belə saxlayardım?!

№1809
Mən sənə aşiq olandan bəri sən gözəl bir yar olmusan, 
Ancaq ayrılıqdan savayı heç nə görməmişəm, necə rəva bilirsən? 
Sən öz yaxşılığını mənə göstər və aşiq ol, 
Onda mən səni vüsal ilə tam bəhrələndirərəm.



№ 1810
Sənsiz mənim ürəyim qərar taparını? Heç vaxt!
Yaxud sənin qəmindən mənə qaçış yolu varmı? Heç vaxt! 
Dedin: “Öz başının qeydinə qal, məndən əl götür”, 
Bu mümkün olarmı, ağıl bunu qəbul edərmi? Heç vaxt!

№1811
Biz sənsiz yüz naz və nemət içində idik, 
Sənə yol tapanda sanki onlan itirdik. 
Sənin şəhərində sakinik, bizimlə insanlıqla dolan, 
Axı biz də öz şəhərimizdə bir camaat idik.

№1812
O büt mənim ürəyimdən başqa, bir kabab yeməz, 
Mən kimi xəstədən başqa, kimsənin qanını içməz. 
Mənim qanıma susamışdır, lakin qəribəsi odur ki, 
Mən kimi canı yanmışın qanını içməyə əsla ləngiməz!

Osman Mərağeyi
№1813
Dərdimi eşidib söylədi; “Mənim üçün bu iki arpa qədərdir”, 
Göz yaşımı görəndə dedi: “Yüz batman mənə iki arpa qədərdir”. 
Canımı ona təqdim etdim, dedi: “Bundan yüz xırman ver, 
Bu mənim yanımda, ey xırmanı yanmış, iki arpa qədərdir”.

№ 1814
Sənə tapşırılmış bir ürəyi öldürməyi rəva bilmə, 
Sən gəl bu yolu kəsilmiş biçarəni öldürmə.
Ürək səndən ötrü ölürsə, səbəbsiz onu öldürmə, 
Ölmüş birini öldürən kimsə əsla mərd deyil.

№ 1815
Ey dost, bir kimsə səbəbsiz yerə yan öldürər?
Özü də mən kimi vəfalı bir yan öldürər?!
Sən özün heç məni dost bilmə, düşmən fərz et, 
Bir kimsə öz düşmənini belə öldürərmi?



№ 1816
Nərgizi fənd ilə məst edirsən, yəni nə olsun?
Sən ürək qanıma əl qatırsan, yəni nə olsun? 
Sənin qəsdin mənim canımı həlak etməkdir, 
Bu möhnət evini yerlə bir edirsən, yəni nə olsun?

№1817
Cana, gəl eşq bayrağını başıaşağı çevirmə, 
Sən bizimlə düşmənlərin sözü ilə rəftar etmə.
Sən ki bir şeyi özün üçün əziz etmisən, bir gün 
Gəl geri çəkil! Öz əzizini belə xar eyləmə!

№ 1818
Sənin üzün gözəldir, cəfa isə pisdir, bunu etmə, 
Bu, düşmənə layiq bir işdir, dost ilə belə etmə. 
Düşmən bu halı eşidən anda şad olar, 
Allah xatirinə, bu onu sevindirər, etmə!

№ 1819
Ey ürək, tərslik yolundan qalx, daha etmə, 
Bu sakitləşmiş atəşi yenidən alovlandırma! 
Bu ciyəri yanmışı, çəkin, bir də incitmə, 
Canı boğazına yığılmış bu canla dalaşma, etmə!

№1820
Əgər sən sən olsan, kimsələrin gününü bəs deyincə qara edərsən, 
Əgər sən sən olsan, kimsələr üçün əzab tələb edərsən. 
Deyirsən ki, ürəyi səndən ayıraram, bəli, nə əcəb?
Əgər Sən sən olsan, bunu sol əl ilə edərsən!

№1821
Əgər sən sən olsan, vücudumu atəşgah edərsən, 
Əgər sən sən olsan, məni küləklə yüngülləşdirərsən.
Ey büt, mənim suyumu apardın, ondan qorxuram ki, 
Əgər sən sən olsan, məni yerlə yeksan edərsən.

* Su burada məcazi mənada abır-həya mənası bildirir.



№1822
Mənim gümüş bədənli yarım zərə meyil etməz, 
Mənim ürəyimin halına heç nəzər etməz.
Dava-dalaş səbəbindən mənim üzümün suyunu tökər, 
Heç mənim dərd atəşimdən qorxub çəkinməz!

Xaqani Şirvani
№ 1823
Ayı fələk üstündən evin damına gətirmək olar, 
Yumşaq qumdan isə xam yağ çəkmək olar.
Rum tərəfdən Şama kilsə gətirmək olar, 
Səni isə ələ gətirmək ya olar, ya da olmaz.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№ 1824
Sən öz əhdində vəfa qəhətliyini görürsən, 
Bu cür aydın işdə sən yenə cəfa görürsən. 
Hər şeydən qəribəsi budur ki, dünyanın zülmünü 
Sən özün edirsən, ancaq hamısını bizdən görürsən!

Əsirəddin (Umani)
№ 1825
Bəzən o saçın qıvrımı qəzəblə məni yaxalayır, 
Bəzən o məst nərgiz məni oyuna çəkir.
Mən əcəl ayağına düşmüşəm, o bunu görür, 
Bununla belə, mənim əlimdən tutmaq fikrində deyil.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№1826
Ürəkdən keçən bir şeyi ürəyimə qıymadın, 
Yıxılmış xanimanla məni torpağa gömürsən. 
Dost və düşmənlə sənin sözünü çox danışdım, 
Əgər məni xəcalətli qoysan, əfsuslar olar.



Nəcib Omər (Qənceyi)
№1827
Mənim canımı qəm ilə qana boyayan kimsənin yanma getdim, 
Onun əlini tutunca, demərəm ki, bunu necə etdi.
Söylədi: “Əlimdən tutmaq üçünmü gəlmisən?” 
Mənim əlimdən tutaraq qapıdan bayıra çıxartdı.

(Şəms) Sücasi
№1828
Ey dost, aşiqi öldürürsən və zar-zar ağladaraq öldürürsən, 
Sən günah etməyən bir yarı çox öldürürsən.
Mənim ağır yaranın dərdini çəkməyə taqətim yoxdur, 
Əgər məni bir dəfə öldürsən, bu sənə muzd sayılar.

Əziz Əli (Şirvani)
№1829
Ey əhdi sındıran, gəl mənim əhdimi yada sal, 
Bu mən kimi bədənsiz və ürəksizin dərdini yada sal. 
İndİ ki mən sənin qəminlə yeni Ay kimi nazilmişəm, 
Axır gəl, bir gecə Aya xatir məni yada sal!

№1830
Ey dost, düşmənin qəminə görə məni yada sal, 
Bu xırmanı yanmış ürəyimin dərdinə görə yada sal. 
Axır ki, bir gün ərzində hər an yüz dəfə 

Mən səni yad edərəm, sən də məni yada sal.

№1831
Sən külək kimi bir kimsənin yanında qərar tutmazsan, 
Ya da atəşsən, yandırmaqdan başqa işin yoxdur.
Yaxud su kimisən, əsla sülhə gəlməzsən,
Ya da torpaqsan, Adəm övladından başqa ovun olmaz.
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№1832
Sən həmişə ürək ovlamısan, ancaq üzrlüsən, 
Heç vaxt qəm sınağından keçməmisən.
Mən sənsiz min gecəni gündüz etmişəm, 
Sən bir gecəni sənsiz olmamısan, üzrlüsən.

№1833

Mənim göz yaşım sənin qəminlə hər zaman qanlı olar, 
Sənin ayrılığından mənim ürəyim bəlalar çəkər.
Sən sənləsən, ey nigar, ona görə sevinc içindəsən, 
Bircə gecəlik gəl, sən sənsiz ol, gör onda nə olur!

Qazi (Kamal Mərağeyi)
№1834
Saçı sənin zülfünün ucuna bağlayaram ki, 
Nə qədər kİ oturmusan, dünənki kimi tez qaçmayasan. 
Məst olmazdan qabaq ürəkdə hər nə varsa, hamısını 
Söyləyərəm ki, daha deməyəsən məst olub danışır.

Məhsəti Qəncəvi
№1835
Su səninlə mənim arxıma doğru gəlmir, 
Səninlə olanda camaatın üzünə baxmıram.
Dedin ki, nə etmişəm? Söyləmə ki, mənimlə 
Eləmədiyin nə qalıb ki? Sənə nə deyim?!

* Suyun arxa gəlməməsi, yəni bir-biri ilə uzlaşa bilməmək

№1836
Ey dost, məni intizar xəncəri ilə öldürdün, 
O xumarlıq dolu məst nərgizin ilə Öldürdün.
Ürəyimi sənə verincə ciyərimi qan etdin, 
Nə qədər mənim canımsan, min dəfə məni öldürərsən.



№1837
Bir lütf et, ey məndən ətəyin çəkib gedən, 
Sənsiz ətrafımda qəmdən savayı azacıq heç nə qalmadı. 
Allah xatirinə, mən sənə nə etmişəm, söylə?
Sən isə məndən savayı hər kəslə xoşsan!

№1838
Sənin dodağındakı bal ilə nəfəs ala bilmirəm, 
Yüz cəhd İlə bu sözü deyə bilmirəm.
Qəribə budur ki, can verirəm və yarım nəfəsə 
Sənin qorxundan əhdimi poza bilmirəm.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№1839
Öldüm, mən kimisini can və ürəkdən soruşarlar, 
Həmişə aşkar, ya da gizli soruşarlar.
Hər an sən bir üzr (bəhanə) gətirirsən, doğru söylə, 
Qədim dostları məgər belə soruşarlar?

№1840
Mən səninlə olanda sənə baxa bilmirəm, 
Sənsiz olanda isə zar-zar ağlamalı oluram.
Nə qədər səninləyəm və sənsizəmsə, qəmlə yaşamaq gərəkdir, 
Bəs sənin vüsal və hicranın arasında fərq nədir?

№1841
Mən kimi ayağı bağlı xəstənin qayğısını çək, 
Mən kimi ürəyi yanmışm canından əl çək. 
Əgər mənə qarşı düşmənçilik qəsdin yoxdursa, etmə, 
Əgər məni incitməyi sevirsənsə, bunu et.

№1842
Sənin pis xasiyyətinlə hər kim sənə yar olsa, 
Dünyada rüsvay və sənin qarşında xar olar.



Qorxuram ki, dünyada başımıza gələn işlər, 
Ey büt, boş-boşuna tək sənin işinə yarayar.

(Şəms) Əsəd (Qənceyi)
№1843
Səni istəməklə göz yaşından dürlər yonub düzəltdim, 
Ürək sadəliyindən sirri səndən gizli saxladım.
Qəmini çəkdiyin bir kimsəni məgər beləmi istərlər? 
Əgər bir yalan söylədimsə, qoy kafir olum.

№1844
Gözəllər şeyda və valeh olan aşiqlərin halını soruşarlar, 
Ürəyi yanmış kimsələrin əhvalını soruşarlar.
Qəmini çəkdiyin bir kimsəni məgər belə istəyərlər? 
Avara qoyduğun aşiqi məgər beləmi soruşarlar?

№1845
Ürəyi, dini, ağılı və huşu apardın, ey dilbər, 
Bundan sonra mənim qanıma qəsd etmə, ey dilbər. 
Sənin eşqinin qəminə görə bizdə bircə can qalıb, 
Gəl onu da sənə verim, axır ki, sus! Ey dilbər!

№1846
Ey Ay, bir gecə üzünü bizə göstərmirsən, 
Bir gün qəm düyününü mənim ürəyimdən açmırsan. 
Öz görməzliyin ilə məni dəli edirsən, 
Bundan sonra isə təzə Ay kimi üzə çıxırsan!

№1847
Mənim günümü bəhanə ilə tərsə çevirirsən, 
Gecələr isə onu əfsanəyə çevirirsən.
Mən sənin bəxtinəm və sən xəbərsiz olduğundan 
Bəxti Öz evinin qapısından geri döndərirsən.

№1848
Səninlə giley ilə tünd danışıram, lakin
Tünd danışsam da, sanki dürr kimi danışıram.



Deyirəm ki, gəl dostu düşməndən ayırd elə, 
Mən kimisinin söhbətindən ayrı olmağını söyləyirəm.

№1849
Bəzən sən lətafətlə öz-özünə nəvaziş edirsən, 
Bəzən də təkəbbür ilə məni kənara atırsan.
Ey əziz can, sən bizimlə bir işə başlayanda 
Sanki bir ömür görürsən, ancaq oyun oynayırsan.

№1850
Bir neçə gündür ki, sən naz-qəmzə üzündən 
Bizimlə mehriban söz danışmağa başlamırsan. 
Ey canü cahan, ya özünün bizimlə aran yoxdur, 
Ya da başqasına uyub bizə nəzər salmırsan.

№1851
Mən, doğrudur, başımı hey göyə qaldırıram, 
Ancaq sənin ayağın altında olan torpağa dəymərəm. 
Sən bir an belə mənim gözümdən kənara çıxmırsan, 
Sənin gözündə isə mən bir zərrə qədər gəlmirəm.

№1852
Bu ürək atəşi məni elə halda saxlayır ki, 
Sanki dirilik suyu mənə ziyan gətirir.
Bir lütf göstərmirsənsə, bu sənlik deyil, ey büt, 
Mənim pis bəxtim səni buna vadar edir.

Qəvami Qəncəvi

№1853
Uca çərx mən kimisini yuxuda görmədi, 
Dərya isə mən kimisini sədəf içində tapmadı. 
Sonra sənin kimisi mənim kimİsinə cövr edər, 
Sənin kimisinin hekayəsində, əfsus, mənim kimisi olur.



Camal Xəlil (Şirvani)
№1854
Ey nigar, sən dost ilə düşmən olmusan,
Düşmən ilə dost olub qabağında əyilmisən.
Mən isə sənə olan mehr və məhəbbətdən yüz cəhd və bəla ilə, 
Məndən nə qədər asudə olmusansa, mən səndən 

daha çox olmuşam.

Doqquzuncu qisim.
Onun (məşuqun) ehtiramı

Camal Xəlil (Şirvani)
№1855
Səndən bizə salam olan o gündə
Həmin gün fələk bizə qulam olur.
Mən səndən bir sorğu etmək istəmirəm, 
Sənin düşüncən tamam-kamal bizə qəbuldur.

№1856
Ey nigar, sənin zülmünü ədalət güman edərəm, 
Səninlə keçməyən bir ömrü yel güman edərəm.
Sənin vüsalın yolunda bu qədər gədalıq etdim, ancaq özümü 
Keyxosrov, Cəmşid və Qubad güman edərəm.

* Bu adlar qədim və qüdrətli İran şahlarına məxsusdur.

№1857
Mənim miskin ürəyim yaxşını pisdən ayırd etmir, 
Əlvan rəngli ipək paltarı keçədən ayırd etmir.
O sənin üzünün sevgisini iddia edir,
Onun başına torpaq (kül) olsun, öz qədrini bilmir.

№1858
Məni bəndəlik məqamına nümunə seçən gecədən bəri 
Mən düşmən və dost ilə azad və şad rəftar edirəm.
Dedin ki, sənin başım öz əlinlə ələ alaram, 
Bu şadlıqdan mənim ayağım yerə sığmır.



Onuncu qisim

Sevgi iddiası və eşqin qayəsi

Yəmin isfəhani
№1859
Mən sənin qəm yükünü göz ilə çəkərəm, 
Sənin zülm yükünü öz coşqun ürəyimlə çəkərəm. 
Sonra mən ölən zamanda sənin sevgi yazını 
O çürümüş sümüyümün qırıntılarına çəkərəm.

№1860
Hər gün ürək sənin mehrindən daha aciz olur, 
Hər bir qədəmdə səbir bir qədər də kəm gəlir. 
Sənin eşqin mey kimidir, ona görə uzun ömrün ardınca 
Mey nə qədər köhnə olarsa, o qədər tünd olar.

№1861
Ey mənim seçmə bütüm, heç vaxt mümkün deyil ki, 
Sənin mehrin ürəkdən, xəyalın isə gözümdən getsin. 
Əgər mənim ölümümdən sonra sən öz eşqini axtarsan, 
Yenə mənim çürümüş sümüyümdə tapa bilərsən.

№1862
Vücud dairəsində mənim mövcud olmağım səndəndir, 
Hər iki dünyada sən mənim məqsədimsən.
Əgər etiqad evi viran olmayıbsa, onda bil ki, 
Mən vasitəsiz deyərdim ki, mənim məbudum sənsən!

* Məbud, yəni ibadət edilən, Allah

№1863
Əgər ömür vəfa edərsə, sənin vüsalına çarə edərəm, 
Sənin eşqin olmasa, mən öz-özünə avara qalaram.
Əgər mən öləndən sonra sən mənim torpağıma yetişsən, 
Sənin qoxun mənə yetişsə, kəfəni para-para edərəm.



№1864
Mən sənin vüsalını dua ilə istəyirəm, 
Sən isə rəngini güldən, qoxunu isə səbadan istəyirsən. 
Mən əgər su içsəm, demək, səni onunla axtanram, 
Əgər nəfəs alsam, onunla yenə səni istəyirəm.

№ 1865

Ey yar, əgər mən qarşında ölsəm, sənin qəmin mənim 
ayinimdir,
Mənə nəzər salsan, sənin gözünün dərdini alaram. 
Gəl, o tər nərgizlə (gözlə) mənim torpağıma su çilə, 
Ta ki mənim baş qoyduğum yerdən mehr gülü çıxsın!

* Ayin — dini mərasim, adət-ənənə, qayda

№1866
Əgər o gün sənin eşq qəmin mənim canımı aparsa, 
O ölüm mənim ürəyim üçün həyat sayılar.
Əgər sənin kölgən mənim qəbrim üstə düşərsə, 
Ömür Məşriqindən bəqa günəşi doğar.

* Məşriq gündoğan tərəf, bəqa isə əbədiyyət deməkdir.

Hüsaməddin Salar qızı

№1867
Ey cəfa və cövrü özünə adət və qayda edən, sənə rəvadır, 
Mənim mehrimin yerinə kin gətirən, sənə rəvadır.
Sənə olan bəndəliyimdən hər nə desəm, xəcalətliyəm, 
Ancaq sən bu miskin ürəklə hər nə etsən, sənə rəvadır!

№1868
Mən ürəkdə sənin eşqinin izini tapa bilmirəm, 
Gözdə isə sənin xəyalım aşkar edə bilmirəm. 
Göz və ürəkdə deyil, canda sənə yer edərəm, 
Mən sənə dərya və cəhənnəmdə yer vermərəm.



№1869
Səni ürəkdə qoymaram ki, xəstə və incik olasan, 
Səni gözdə də qoymaram ki, yetərincə xar olasan. 
Sənə göz və ürəkdə deyil, canda yer verərəm ki, 
Sən ən son nəfəsə kimi mənə yar olasan!

Məhsəti Qəncəvi
№ 1870
Mən səndən öz ürəyimi asan-asan geri çəkmərəm, 
Özüm isə sənin qəminlə asan-asan ölərəm.
Nə başqa bir yan oyunla oyuna çəkmərəm, 
Nə də belə asan-asan başqa bir mehr-məhəbbət 

qəbul etmərəm.

№1871
Ey gözəl, sənin üzün Ayı sındırdı (dəyərdən saldı), 
Sənin qəddin isə sərvi aşağı endirdi (gözdən saldı). 
Mən bilirəm ki, sonda sənin işinə yarayacaq 
Bu can axı ürək qanı ilə bəslənərək hasil olub.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№ 1872
O büt ki var, eşq dərdi üçün mənə dərman odur, 
Bütün şəkər dodaqlılardan mənə yarayan odur. 
Dedin ki, o sənin üçün ürəkdir, yoxsa can?
Dedim: “Ürək və candan məndə nə varsa, onundur”,

№1873
Sənin eşqini ürəklə satın aldım, çünki o, dinə dəyər, 
Onu almağa şad oldum, bundan da yüksək dəyəri var. 
Mən necə şad olmayım ki, ürəklə aldığım 
Elə bir şeydir ki, min şirin cana dəyər.



Yəmin Isfəhani
№ 1874
Qəm tikanını mənim qorxum olmayan o qəmzə ilə sanc, 
Sən gəl vəfa əlini mənim qəmli ürəyimə qoy.
Şam kimi mənim başımı kökdən kəsib götür, 
Ondan sonra öz əlinlə məni torpağa qoy.

№1875
Səndən nə gəlsə, mən xəstə onu xoş və rəvan görürəm, 
Yanmış ürəyin əlindən üzgün bir can görürəm.
Mən öz halımın (vəziyyətimin) təsvirini necə olacaqsa, 
Sənin üzünün aynasında əyan və aşkar görürəm.

№1876
Bilirsən ki, mən dünyada səni sevirəm, 
Nə qədər canım varsa, səni canla sevirəm. 
Sən dost olan kimsə məni düşmən bilirsən, lakin 
Bütün düşmənlərə rəğmən mən səni sevirəm.

№1877
Nə qədər səninlə oturub-durdumsa, daha çox ziyan çəkdim, 
Hicran yatağında mən daha zəif və aciz oldum.
Mən aşiq idim, bu beləcə sənə də məlum idi, 
Sənin üzünü görəndən bəri mən belə oldum.

№1878
Ey Ay (gözəl), sənin sürmə və ənlik qabından şəkər dərərəm, 
Hər an sənin gülüstanından (bağçandan) bir gül dərərəm. 
Sən mənim cananımsan, sənin üzünə meyil edərəm, 
Sən mənim dərmanımsan, sənin canının dərdini də alaram.

№1879
Mən sənin dodağını yad etməyi hər dil ilə bəyənmirəm, 
Sənin adının hər dil və ağızda olmasım bəyənmirəm. 
Sən dedin: “Öz ürəyini mənə ver”.Yox, yox!
Mən Öz düşmənimi dostlar ilə bəyənmirəm.



Şərəf Şəfrəvə 
№1880
Heç vaxt mən və sən zil və bəmə dözmərik, 
Sübhün badəsinə və sübhün dəminə (nəfəs) səbir etmərik. 
Mən aşiq və sən mənə hakim və sərdarsan, 
Hal (vəziyyət) belə olunca biz bir-birimizə dözmərik.

№1881
Sabah insan məhşər içinə düşəndə
Hesab qorxusundan üzlər tam saralar.
Mən sənin eşqini ələ ahb qabağa gedərəm, 
Deyərəm ki, mənim hesabımı bundan sormaq gərəkdir.

№1882
Doğrudur, mən və sən hicrana qərq olmuşuq, 
Ancaq, ola bilsin ki, eşqdən peşman olmamışıq.
Sənin eşqin və mənim bu ürəyim bir-biri ilə elədir ki, 
İndi mən və sən onlar üçün zəhmət olmuşuq.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№1883
Sənin sevdan mənim ürək yanğımı artırdı, 
İki gözdən gələn yaşdan ətəyim qanla doldu.
Beyinin küncündə bir guşədə oturan ağıl 
Sənin eşqini bir şillə ilə başımdan kənara çıxardı.

№1884
Sənin ürəyin zülm etməkdən doymaz, 
Sənin gözünə mənə baxmaq üçün su gəlməz.
Qəribə budur ki, səni candan artıq sevirəm, 
Halbuki sən yüz min düşməndən betərsən!

№1885
Sənin zülm yükünü müştaq olan ürəyə qoyaram, 
Sənin üzünün minnətini üfüqlər üstünə qoyaram.
Sənin fikrini özümlə yan-yana qoyduğum o gecə 
Hər nə fikir varsa, hamısını yeddi göy qübbəsinə qoyaram!



№1886
Hər an sənin sevdan ilə ürəyi ələ gətirsəm, 
Səni yad etməklə onu haldan-hala salaram. 
Mən meyxanədə oturar və qədəh götürərəm, 
Məst olduğum halda yenidən səni yada salaram.

Əsir Umani
№1887
Sən istər məni xar elə, istərsə də nəvaziş, 
Mən sənin əhdini pozmaram, oyunla oynamaram. 
Əgər toz kimi evinin damına düşsəm, məsəl kimi 
Torpaq olduğum üçün məni qapıdan çölə atarsan.

№1888
Sən mənim vücudumu büsbütün yeganə etmisən, 
Bu qəm evi bilmirəm mənəm, yoxsa sən.
Sənin eşqin ürək qapısını döydü, ürək dedi: “Bəli! 
Burada biganəlik yoxdur, sən bizsən, biz isə sən!”

Bürhan Qənceyi
№1889
Cana, sənin mehr şərabından məndə məstlik var, 
Sənin üzünə baxmaqla bütpərəstlik rəyim (meylim) var. 
Sənin eşqində ürək və din sandan ziyan etdim, lakin 
Sən varsan, demək, bütün aləmin faydası mənimdir.

№1890
Əgər sənin üzün bütdürsə, bütpərəstlik daha yaxşıdır, 
Əgər badə sənin iki ləlindirsə (dodaq), məstlik daha yaxşıdır. 
Mən əgər sənin eşqinin varlığında yox olsam, 
O yoxluq min var olmaqdan daha yaxşıdır.

* Bu rübai qaynaqlarda Mövlana və Xəyyamın adına gedib.



(Seyyid) Şərəfəddin Murtuza
№1891
Məndə xətaya meyilli olmaq nişanəsinin hamısı vardır, 
Eşq düşüncəsi və əlin dar olması, hamısı vardır. 
Bütövlükdə bu arada əsl məqsəd sənsən, 
Giley yeri yoxdur, əgər sən varsansa, hər şey var.

№1892
Nə qədər ki təb var, səndən gövhər tökülər, 
Ürək isə könlünü cəzb edən saça bağlanar. 
Mənim torpağımdan gül və tikan cücərən zaman 
Sənin eşqinlə üzüm təzə və huşum-başım iti olar.

№1893
Bu ürəyi yanmış aşiq canını sənin cövlan yoluna qoyub, 
Bunu isə səni arayıb axtarmaq xatirinə edib.
O zaman bədəni torpaq olub yerə qarışarkən 
Oradan gülşəndə sənin qoxunu verən gül cücərər.

№ 1894
Mən sənin sirrini ürəkdən bir nəfəsə (kimsəyə) vermərəm, 
Mən öz miskin ürəyimi bir həvəsə vermərəm.
Əgər sən canını bir kimsəyə tapşırmalı olsan da, 
Mən Allahdan başqa bir kimsəyə can verə bilmərəm,

№1895
Ya Rəbb, onun ürəyini mənim qəmimlə üzgün etmə, 
Sən gəl onu mənim günümə giriftar etmə.
Ey Tanrı, bunu mənim tərəfimdən fərz et, əsla 
Onunla öz pis hərəkəti kimi rəftar etmə!

Moinəddin Bəxtiyar Şirvani
№1896
Doqquz fələyi çərxin altında aşağı mərtəbəyə gətirdik, 
Bununla coşqun və sevdalı bir ürək ələ gətirdik.
Biz yüz varlığı bir ana yoxluq küləyinə verdik, 
Nəhayət, sənin eşqini yoxdan varlığa gətirdik.
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Həmid Qənceyi
№1897
Ömür dəftərində bizim nə qədər nəzm əsərimiz varsa, 
Həmişə bunlar o ürək talayan bütün adına qoşulub. 
Ürəyim ona görə xoş idi ki, can mənə aid idi, 
Ancaq gördüm o da hər şey kimi əldən gedib.

(Şəms) Əs əd Gənceyi
№1898
Ey gözəl, mənim gözüm sənin üzün kimisini görməyib, 
Sən dünyanı mənim gözümdə öz gözün kimi etmisən. 
Sən mənim gözümün işığı və nuru olduğuna görə 
Əgər mənim gözümə gəlsən, bil ki, üzrlüsən.

№1899
Ey gözəl, canla ürəyi sənin qəminə uğratmaqdan asudəyəm, 
Cam sənin həvəsinlə əziyyətdən qurtarmaqdan asudəyəm.
Sənin eşqinlə hər kim sənə həyat veribsə, 
Əbəd gününə kimi qalar və ölməkdən asudə olar.

№1900
Can sənin o şəkər gülüşlü ləlinə (dodağına) bəndəlik edər, 
O kəs ucala bilər ki, sənin qarşında aşağı enər.
Sənin bəndəliyindən azad deyiləm, o səbəbdən
O kəs azad ola bilər ki, o sənin bəndən olar!

№1901
Sənin ləlinə (dodağına) bəndə olmaq mədən üçün vacibdir, 
Sənin yaqutuna xidmət etmək can üçün vacibdir.
Ürəyi sənə qurban edən kimsə gərək şükranlıq etsin, 
Bizim əziz canımıza yalnız qurban olmaq vacibdir.

№1902
Ürək o gözəl üzün qəmini çəkməklə öndə gələr, 
Can o iki saçın qəmini yeməklə öndə gələr.
Əgər mən öldürülməli olsam, ona xatir bu, layiqdir, 
Və əgər özüm ölməliyəmsə, onun qarşısında qoy tez olsun!



№1903
Mənim işim və gücüm sənin qəminlədir, 
Məni cəfa ilə qoyma və məni buraxma. 
Əgər sənin muradın mənim bir kimsə 
Gəl sən məni öz heç kəslərindən güman et!

№1904
Səndən qabaq sənin qəmin mənim gizlinimdə İdi, 
Sənin sevdan isə mənim sümüyümdəkİ ilik kimi idi. 
Dil açılan zaman dildə sənin adın var idi, 
Mənim dilimə gələn ilk söz də sən idin.

№1905
Sənin eşqin min-min başda gedəni ayağa saldı, 
Onları Kəbədən bütpərəstliyə doğru gətirdi.
O, dərdsiz sinəyə min dağ qoydu, 
Badəsiz min başı məstlik aləminə gətirdi.

№1906
İndi sənin sərməst nərgizin (gözün) məni məst edib, 
Sənin zülmünün ayağı altında xar edib.
Mən baş verməyincə səndən ayağımı çəkə bilmirəm, 
Nə qədər canım var, yenə səndən əl götürmərəm.

№1907
Bir an otur, mənə qəmdən aman ver, 
Bircə söz söylə, mənə ruh qidası bəxş et. 
işvə ilə canımı al və bir dəfə lütf ilə 
Gəl mənə bax ki, min can bəxş edəsən!

(CamaD Hacı Şirvani
№1908
Sənin üzün gözəllikdə Aya əl uzadır, 
Sənin qəddin sərvdən yüz dəfə rəvandır.
Mənim uzun ömrüm qısalmayınca mən 
Əlimi sənin uzun saçından qısa etmərəm.

♦Əli qısa etmək, yəni əlini çəkmək, vaz keçmək



Zəki Əkkaf
№1909
Ey şirin dodaq, mənim dişlərimə layiqsən,
Sən mənim canıma rəhm etməsən də, mənim canımsan.
Məni istəsən də, istəməsən də, bil ki, canımsan, 
Sənə lazım olsa da, olmasa da, sən mənimsən!

Məhsəti Qəncəvi
№ 1910
Sənin atəş və yanğın hey ciyərim ətrafında dolaşır, 
Sənin qəmlərin mənim qapımın dövrəsində dolaşır.
Başımda isə bu canı sənə tapşırmaq fikri dolaşır, 
Bundan savayı nə varsa, hamısından başım fırlanır.

№1911
Eşqin şiddətindən iç-içə qovrulub düşürəm, 
Sənin qəminin əlindən oyan-buyana düşürəm.
Daha nə hekayə söyləyim? O zaman ki səninlə 
Əgər mən üzbəüz düşsəm, mütləq öləsiyəm!

№ 1912
Heç vaxt ürək sənin qəmindən qəmə batmaz, 
Yaxud taqət libası sənin qəmindən parçalanmaz.
Sənin eşqinə görə ürək hədəf nişanəsidir, 
Ogər səndən üzünü döndərsə, torpağa gömülər.

№ 1913
Ey gözəl, sənin dövrəndə sənin kimi bir yar yoxdur, 
Dünyada sənin toruna düşməyən bir kimsə yoxdur. 
Bu bəndənin ürəyində, gözündə və dilində 
Sənin mehr, üz və adından başqa bir şey yoxdur.

Lətif Tiflisi
№ 1914
Ey sənəm, hər an sənin eşqindən tövbə edirəm, 
Qəm yeməkdən və qəmə batmaqdan tövbə edirəm.



Ey canü cahan, sənin üzünü yenidən görəndə 
Bu dəfə yenidən tövbə etməkdən tövbə edirəm.

(Əziz) Əli Şirvani
№ 1915
Bəzən sənin Ay kimi üzünün qarşısında ölürəm, 
Bəzən də sənin şəkər kimi dodağının qarşısında ölürəm.
Hər an sənə görə başqa bir şəkildə ölürəm, 
Daha nə qəm-qüssə çəkim? Mən sənin qarşında ölürəm.

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1916
Sənin eşqini düşmən xəncəri də məndən qopara bilməz, 
Bilirsən ki, boş yerə kimsə bu zənnə düşməz.
Mən sənin eşqini özümlə o dünyaya aparacağam, 
Ta ki kimsə bunu məndən miras kimi apara bilməsin!

№1917
Ürəkdə sənin xəyalını yad etmək istərkən 
Öz ürəyimin halını sənin xalına ərz etmək istəyirəm.
O anda ki mən gözümü sənin camalına salıram, 
Öz-özümə təəccüb edirəm ki, necə sağ qalıram?

№ 1918
Ey Xətay türkü, mən sənin eşqindən ölürəm, 
Bəs deyincə bəla çəkirəm və bundan ölürəm.
Həyat cövhəri olan sənin dodağının qarşısında 
Heç bir çətinlik çəkmədən, Allaha and olsun ki, Ölürəm.

№1919
Ey yar, bəndəlik dünyadan kam almaqdan daha xoşdur, 
Sənin qəm və kədərin şad olmaqdan daha xoşdur.
Sənin qarşında ölərəm, çünki mənim məzhəb və dinimdə 
Sənin qarşında ölmək yaşamaqdan daha xoşdur.



№1920
Vəfa yolunda mənim kimi münasib olan yoxdur, 
Eşq aləmində isə mənim kimi sədaqətli olan yoxdur. 
Ürək sahibi eşqdən qaça bilməz, bu üzdən 
Məşuq sənin kimi olarsa, aşiq də gərək mənim kimi olsun!

№1921
Biz muğan meyi deyəndə məqsədimiz sənsən, 
Hər qəzəl və təranə söyləyəndə məqsəd sənsən. 
Sənin xətt, xal, üz və saçını vəsf edərkən 
Bunlar hamısı bəhanədir, məqsəd sənsən!

* Muğan meyi dedikdə atəşpərəstlərin (müğlərin) içdiyi şərab 
nəzərdə tutulur, ancaq irfanda onun rəmzi mənası batini paklıq və 
aydınlıq şərbətidir ki, ali mərifət bununla hasil olur.





XIV BAB:

AYRILIQ HAQQINDA
On yeddi qisimdən ibarətdir

Birinci qisim: Vüsal hekayəti

Camal Xəlil Şirvani
№1922
Dünən axşam mənim dövlət və taleyim yaxşı olmaq istədi, 
Mənim möhnət gecəmin rəngi (qaranlığı) çəkilməyə başladı. 
Tale yenidən mənə yönəldi, mən isə özümdən getmişdim, 
Mən yenidən özümə gələndə isə o getmək istədi.

(Şərəfi Şəfrəvə
№ 1923
Dünən gecə mənim o bütüm girdə Ay kimi idi,
Yox, yox! O, gözəllikdə Aydan da artıq idi. 
O mənim xəyal çevrəmdən kənar idi, 
Yaxşı olduğunu bilirəm, ancaq necə olduğunu bilmirəm.

Nizami Qəncəvi
№1924
Dünən gecə mən idim və ahəstə bir işrət var idi, 
Bir təzə gül var idi və üzünə toz qonmuşdu.



İplik kimi öz saçını boynuna dolamışdı, 
Bu boyun sanki o ipdən də nazik tük kimi idi.

№1925
Dünən gecə bir mən idim və o işrətli büt idi, 
Mən hey yalvarırdım, o isə hey naz edirdi. 
Gecə getdi və bizim hədis (söz) sona yetmədi, 
Gecənin nə günahı vardır? Bizim hədis uzun idi.

* Bu rübai, Səid Nəfisiyə görə, Əbu Səidə aiddir, ikinci beyt isə 
bir çox kitablarda nəql edilmişdir.

№1926
O bir gecəlik vüsal səhərsiz olmalı idi, 
Bizim bu söhbətimiz daha da uzun olmalı idi.
Doğrudur, sənə diqqət yetirən çoxdur, 
Mənim biçarə ürəyim başqa çarə bulmalıydı.

(Əziz) Əli Şirvani
№1927
O gecə mənim cananla vüsalımın nəğməsi eşidilirdi, 
Hər bir əldə sanki mənim ürək bülbülüm oxuyurdu. 
Ürək pərdəsindən kənara ahəng çıxmırdı, 
Sazın ipək simi isə mənim can ipliyimdən idi.

№1928
Dünən axşam məşuqun bu qədər naz və vüsalı nə idi?
Eyş sədasının kəhkəşanda son ulduza qədər ucalması nə idi? 
Ruzisi sanki haram olan mən kimisinin şəninə, ya Rəbb, 
Kafir üçün cəhənnəm əzabı barədə ayə nə demək idi?

* Quran ayələrində kafir üçün böyük cəhənnəm odundan bəhs 
edilir. Aşiq özünün böyük əzaba düçar olduğunu qabartmaq üçün 
bu ifadəni işlədir.

№1929
Dünən mənim bütün gecəm naz ilə əhatə olmuşdu, 
Bütün gecələrimdən bu gecə daha yaxşı idi.



Bəzən dodağı ilə göz yaşımı qurudurdu, 
Bəzən də quru dodağımı dili ilə isladırdı.

№1930
Dünən axşamkı şərabdan nə məst, nə də ayıq halda 
Hücrədən kənara çıxaraq mənim qarşımda əyləşdi.
O yarım məst olan nərgizini (gözünü) ovxalayırdı, 
0 sınıq-salxaq (üzgün) halda sanki üzrxahlıq edirdi.

№ 1931
Nə qədər ki o nuş dolu dodağın arzusu ilə yaşayırdım, 
Daima mənim ürəyim ayrılıqdan qəmgin idi.
Gündüzlər bəs deyincə ayrılıqdan qan içməli oldum, 
Yenidən bir gecə əvvəlki gecənin halını yaşadım.

Müvəffəq Sərrac
№ 1932
Dünən axşam onun işvəli sözləri mənə xoş idi, 
Bu bir cəfa olsa da, qulağıma xoş gəldi.
Ondan yüz qədəh zəhər içsəm də, xoş olar, 
Qoy hicran kor olsun ki, dünən günüm xoş idi.

№1933
Dünən gecə mənim ürəyim sənin ləl dodağından şəfa tapdı, 
Bu canı dilinə gəlmiş canım yenidən can tapdı. 
Əgər yenidən aləmin qalan işlərinə bir daha başlasalar, 
Ömürlər boyu dünən gecəki zövqü tapa bilməzlər.

Məhsəti Qəncəvi
№1934
Dünən axşam o məst nigar məni yaxaladı ki, 
Mən kimi ürəyi üzülmüşün əlindən qurtulmaq olmaz.
Dedim ki, gecədir, mənim əlimi əlində saxla, 
Səndən başqa bir kimsə ilə əl-ələ tutmaram.



Əziz (Əli) Şirvani
№1935
O yar gördü ki, dərd məni qərarsız halda yaxalayıb, 
Onun fikrindən gözüm sel tökməyə başlayıb.
Bildi ki, onun qəm dəryasına qərq olmuşam, 
Sahilə yaxın gəldi və ətrafımı tutdu.

№1936
Hər gecə yanımda olan hur kimi gözəl 
Dünən axşam mənə xoş idi, bu gecə daha xoş olar. 
Mən idim və o mələk xislət yanımda idi, 
Səhər açılana qədər divlərin qulağı kar olsun!

№1937
Onun şövqü ilə mənim meylim daha da çox oldu, 
O gün mənim ondan ayrılığım vüsal kimi oldu, 
Hur kimi birdən mənim hücrəmə gəldi, 
Onun gəlişi ilə mənim hücrəm səkkiz behiştə döndü.

Camal Xəlil (Şirvani)
№1938
Dünən axşam Ay, gündüz isə günəş yanımda idi, 
Ürəyimdə qəm qapıya bağlanmış halqa kimi idi. 
Mən çox gecələri onunla səhərə çıxdım, 
Dünən keçən gecə başqa bir tərz və zövqdə idi.

ikinci qisim Vüsaldan ayrılığa düşmək

Rəzi (Qənceyi)
№ 1939
Səni yad etmirəm, çünki onsuz da unudulmamısan, 
Sən qucaqda olmasan da, mənim yanımdasan.
Dünən mənimlə min işvə və naz edirdin, 
Ey bugecəki möhnətim, niyə dünənki kimi deyilsən?



№1940
O xumar nərgizdən (gözdən) atılan hər bir ox
Mən kimi xəstə aşiqin qəlbinə atılar.
Süd və şəkər kimi bir-birimizə uyğunlaşmışdıq, 
Bizə dəyən pis göz bizi bir-birimizdən ayırdı.

Şirvanşah (Fərihorz)
№ 1941
Sənin xəlvətinə çəkilərək orada yer alan bir əl var, 
Sənin üzünün xidmətinə görə bəhrələnən bir göz var. 
Mənim əlimdə o əldən boş yeldən savayı heç nə yoxdur, 
Başda olan gözdə isə yaşdan savayı bir şey yoxdur.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№ 1942
Bizim vüsal günlərimiz artıq sona yetdi,
Bizim üçün bütün ruzigar (dövran) xəsarətlə keçdi.
O zaman vüsal olanda biz tamam yuxuda idik, 
İndi ki mən ayıldım, ayrılıq gəlib yetişdi.

№1943
Sənin söhbətinə hər an tələsən o ürək,
Sənin görüşünü savab bilən o göz
Sənin ayrılığından o qədər əzab çəkdilər ki, 
O biri atəşlə yandı, bu biri isə suya qərq oldu.

№1944
Eşq üçün səbir hədisi söyləyirəm, lakin yoxdur, 
Vüsal üçün ümid yolu axtarıram, lakin yoxdur.
Dərd budur ki, mən sənin vüsal günündən, ey can, 
İndi agah olmuşam ki, axtanram, lakin yoxdur.



Camal Xəlil (Şirvani)
№1945
Hər zaman keçən günlər barədə bir daha düşünürəm, 
Sən kimi ürəyi nəvaziş edən yarın vüsalım düşünürəm. 
Doğrudur, mən bu müddət ərzində səndən çox şey gördüm, 
Ürəyim qan olsa da, venə sənin nazın barədə düşünürəm.

№1946
Sanki bu vüsal günləri heç yox imiş, 
Sanki o saysız nemətlər heç yox imiş.
Sanki o badə xumarlıqdan başqa bir şey deyilmiş, 
Bütün o ruzigar (dövr) keçdi, sanki heç yox imiş.

№ 1947
Deyirlər gecə gecəyə çox bənzər,
Söylə ki, nəyə görə gecə gecəyə bənzər?
Dünən gecə hamısı vüsal idi, bu gecə hamısı ayrılıq, 
Bu gecə dünənki gecəyə necə bənzəyə bilər?

№1948
Ey yar, ney sənin dodağından şəkər qoparar, 
Dərya sənin ləlindən (dodağından) gövhər qoparar.
Sənin halal vüsalından heç vaxt doymadım, 
Nəzərdən qoparılan şeydən nə vaxt doya bilərəm!

Üçüncü qisim:
Ayrılıq yə ayrılıq günləri

Həmid Şirvani
№ 1949
Mənim ürəyimin pərişanlığını sən öz saç qıvrımından soruş, 
Mənim taleyimin bədbəxtliyini sən öz səadət ulduzundan soruş. 
Sən mənim əhvalımdan bir xəbər tutmaq istəsən, 
Məni sənin çevrəndə sərgərdan görən kəsdən soruş.



№1950
Mən bəndəyə gizli (örtülü) bir peyğam göndər, 
Bir dəfə zülm etmə, mənə bircə salam göndər. 
Mən aynlıq meyindən xumaram, torpaq üstə düşmüşəm, 
Sən gəl öz vüsal badəndən bir cam göndər,

№ 1951
Bizim üçün dildann vüsal VƏ hicranı əzizdir, 
O nə ola bilər ki, belə bir yardan əziz olsun?
O bizim göz bəbəyimizdir, ona görə bizə 
Göz bəbəyi kimi əziz bir görüş bəxş etdi.

№ 1952
Sənin üzünü görmədən yıxılmış sərvə bənzəyirəm,
Qan arxı içində dolaşan bir tükə bənzəyirəm. 
Öz-özümə təəccüblü gəlir, son dərəcə heyrət içindəyəm, 
Axı sənin üzündən uzaq necə diri qalıram?

Yəmin Isləhani
№1953
Mən deyirəm ki, sənin sonsuz qəmin sona yetdi, 
Bu uzun hicran və dərmansız dərd sona yetdi.
Sənin vüsalının adını çəkdiyimə görə qəzəbə gəldin, 
Ağzıma torpaq olsun! Bu mən, bu də sənin hicranın!

№1954
Sənin vüsal günlərin bizə tanışlıq və yaxınlıq gətirdi, 
Sənin mehrin isə işıq saçan bir çıraq idi.
Cana! Mən ayrılıqdan çox bərk qorxurdum, 
Sübhanallah, mənim ürəyim buna şahiddir,

Rəzi (Qənceyi)
№1955
Çərxi-fələk hiylə ilə səni məndən ayırdı,
Məni sənin ayrılıq dərdin ilə tanış etdi.
Mən sənin vüsalının qədrini heç bilmirdim, 
Sənin hicranın labüd olaraq məni buna layiq etdi.



№1956
Mənim pis bəxtim məni sənin yanından avara etdi, 
Səndən uzaq olmağım isə məni qərib və biçarə etdi.
Sənin vüsalın məni yeddinci göyə ucaltdı,
Sənin hicranın canıma düşdü və onu yüz para etdi.

№ 1957
Ey türk (gözəl), sənin ayrılığın mənim taqətimə görə deyil, 
Sənin üzünü görməyəndə hər bir qəm mənə doğru gəlir. 
Ey nigar, sənin hicranın məni incidir və rahatsız edir, 
O məni tanımır, söylə ki, “mənim hind qulamımdır”.

№1958
Hicrandan üzü saralmayan o hansı bir kimsədir?
Yann ayrılığından başı toz-dumanla dolmayan hansı kimsədir? 
Vüsal zamanı sən mənim ömrümün xoş anlarısan,
Xoş ömrün əldən getməsindən ağnmayan hansı bir kimsədir?

№ 1959
Ürək sevinc camını ixlas ilə ələ aldı,
Tələb kuyində rəqs edərək hərəkətə gəldi.
Bu miskinin xəbəri yoxdur ki, ayrılıq sultanı
Bir parça vüsal payını xas insanlar üçün ayırıb.

* İxlas saf niyyət və səmimiyyətdir, kuy isə yer, çevrə, məhəllə 
mənası bildirir. Sevgilinin kuyi aşiq üçün dəyərlidir. Bu rübaidə 
irfani məna var: tələb kuyi Haqq sevgisi və istəyinin yarandığı 
məqamdır. Ovvəl qəlbdə tələb və istək yaranır, bundan sonra arif 
Haqq yolunda hərəkətə başlayır. Hər kəs bu yolun sonuna yetib 
həqiqətə qovuşa bilmir. Müəllif buna işarə eäir.

№1960
Ya zənci qoşunu öndən və arxadan hər yeri tutub,
Yaxud rumlular gündüz qarovul çəkirlər.
Ya çərxin qara rəngli gecəsi ağız açıb,
Yaxud sübhün boğazında nəfəs ilişib.

* Gecə qara rəngli zənci ilə, gündüz isə ağ rəngli rumlu ilə 
müqayisə edilir.



№1961
Eşq büsatında bədənim tükdən daha nazikdir, 
Mənim günüm isə sənin saçının ucundan daha qaradır. 
Səndən həyat payı alan mənim ürəyimin işi 
İndi səndən uzaq düşüb, ölümə daha yaxındır.

Zəki Əkkaf
№1962
Əgər mənim dilbərim ürək sirrimi eşitsəydi, 
Daha bir dəfə üzünü mənə göstərərdi.
Axır ki, mən onu qiyamətdə görərəm, 
Ey kaş mənim qiyamətim indi olaydı!

№1963
Əgər mənim misaltək min canım olsaydı, 
Sənin qarşında hər bir şeyi ortaya qoyardım. 
Dedin: “Lirəyində heç hicran dərdi varmı?” 
Əgər mənim ürəyim olsaydı, onu elə ürəkdə daşıyardım!

(Cəmaləddin) Əşhəri
№1964
Bilirsənmi, mən sənsiz necə rüsva oluram, 
Çünki mən valeh, şeyda və başımı itirmiş oluram. 
Əgər bircə an mən sənsiz şad olsaydım, ya olarsam, 
Qoy mənim qəmli ürəyim heç vaxt səninlə şad olmasın!

Əsir (Umani)
№1965
Sənin hicranın gələndən bəri mən qəmginəm, 
İki gözdən axan qanla ətəyim rəngə boyanıb. 
Bir sözlə necə şərh edim? Qoy mənə ar olsun! 
Sənin üzündən ayrı diriyəmsə, mən nə qədər arsızam!



№1966
Gecə sanki bir hindli balası olan təbib kimidir, 
Mənim gözlərimdən pərdəni götürərək açmışdır. 
Məgər nurlu bir günəş torpaq üstə düşmüşdür, 
Yoxsa fələk özü uzaqdan çöküb yerə enmişdir.

Məhsəti Qəncəvi
№1967
Gecə gəldi və aydın dünya qaranlığa qərq oldu, 
Ayıqlıq ayəsi sanki mənim şənimə gəldi.
Günəş Aya həsrət və sıxıntı xətti çəkdi, 
Bir güman isə çərxin çənbərini sındırdı.
* Quran ayəsi müəyyən münasibətlə nazil olur və buna“ş’ən” 
deyilir. Ayrılıq ayəsi, yəni ayrılıq hökmü. Çənbər isə halqa, dairə, 
çevrə, əhatə mənası bildirir.

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza
№1968
Ey gözəl, sənin üzünün əksi sərvi-rəvan üçün kölgədir, 
Saçının sünbülündən isə ərğəvan gülünə kölgə düşüb.
Sən cansan, ona görə mənim üzərimdə kölgən yoxdur, 
Sən üzrlüsən, çünki canın kölgəsi olmaz.

* Kölgə maddi varlığa aiddir, can ruhla bağlıdır və onun kölgəsi yoxdur.

№1969
Dərd budur ki, bəxtin üzü məndən dönmüş qaldı, 
Ürəyimə sevinc gətirən köynəyim toxunmamış qaldı. 
Mən min can və ürəklə sənin vüsalım axtardım, 
Mən özüm itdim və sənin vüsalın tapılmamış qaldı!

Əsəd Qənceyi
№ 1970
Ey yar, sənin qəmin suda olan rəvanhğı yox etmiş, 
Nə vaxta qədər göz yaşından su üçün pay verim?



Sənin ləlində (dodağında) həyat suyu var, lakin 
Sənin üzün olmadan bu suda həyat yoxdur!

№1971
Gör sənin eşqinə xatir necə əziyyət çəkən kimsəyəm, 
Gör sənin vüsalın üçün necə hicran çəkən kimsəyəm. 
Mən boş bir bəhanə ilə səndən uzaq düşdüm, 

Ya Rəbb! Necə Allahdan uzaq düşən kimsəyəm!

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1972
Sənin üzündə sevinc nişanəsi tapmaq olar, 
Sənin saçında yüz şur və həyəcan tapmaq olar. 
Əgər səni gündüz görsəm, bu, qəribə deyil, 
Sən Aysan, Ayı isə gecələr görmək olar!

№ 1973
Ey taqət və qüvvət, taqət və qüvvət səninlə getdi, 
Ey cana rahatlıq verən, can rahatlığı səninlə getdi. 
Sənin sərv kimi qəddindən daha rəvan təbim var idi, 
Sən getdin və o rəvan təb də səninlə getdi.

№1974
Sən mehrdən uzaq düşdün, kinə yaxınsan, 
Uzaqlığın bəs deyincədir, nəyə yaxınsan? 
Sən gözdən uzaq olmusan, cana yaxınsan, 
Mən uzaq görməmişəm, dinə yaxınsan.

№ 1975
Yar dodağı ilə ləl mədəninə yaxındır, 
Gözəllikdə göydəki Aya yaxındır. 
Əgər gözdən uzaq oldusa, heç qorxu yoxdur, 
O, gözdən uzaqdırsa, cana yaxındır.



№ 1976
Hər gün ayrılıqdan bədənim zəifləyər, 
Hər gecə ayrılıqdan canım Haqqa pənah aparar. 
Ayrılıq məni öldürüb, dərd budur ki, mənim 
Bir kimsəm yoxdur ki, qanımı ayrılıqdan alsın!

Dördüncü cpsim Ayrılığa şükür etmək

Fələki Şirvani
№ 1977
Ey nigar, sənin yanında məqbul deyiləmsə də, 
Sənin qəmindən savayı, heç nə ilə məşğul deyiləm. 
Sənin vüsalına sahib olmaq mənə qismət deyilsə də, 
Allaha şükür ki, sənin qəmindən azad deyiləm.

Camal Xəlil (Şirvani)
№ 1978
Sənin sözlərini olduqca açıq-aşkar eşidirəm,
Sənin əhvalını mən ondan və bundan eşidirəm.
Sənin vüsalının yerinə mən sənin ayrılığını seçdim, 
Çünki sənin vüsalın barədə onun-bunun sözlərini eşidirəm.

№ 1979
Mənim ürəyim sənin sərv kimi boyuna həvəs etmişdir, 
Mənim canım sənin dərd, qəm və şövqünə meyil etmişdir.
Əgər sənin vüsal günün belə olacaqmışsa, 
Bəs şükür olsun ki, gecələr sənin ayrılığım çəkmişəm.

№1980
Mən içimdə sənə olan şövqəm ölsəm də, 
Sənin eşqinə xatir sənə qulluqçu olaraq ölsəm də.
Mən sənin ayrılığına görə çox şükür edərəm, 
Mən sənin ayrılığını arzu edərək ölərəm.



№ 1981
Mən sənin nə mehrini, nə də razılığını tələb edirəm, 
Nə də sənin qapının torpağı üstə xidmətçi olmağı istəyirəm. 
Dünən mən sənin vüsalını ürəkdə axtarırdım, 
Bu gün, and olsun cana ki, sənin ayrılığını istəyirəm.

№ 1982
Doğrudur, mən bütün ömrü sənə xidmətçi olmuşam, 
Doğrudur, mən bütün ömrü sənin şövqünlə yaşamışam. 
Mən sənin ayrılığının şövqündən agah olan zaman 
Qalan ömrü mənim əlim sənin ayrılıq ətəyindən yapışar.

Beşinci qisim. Arzu və təmənna

Məhsəti Qəncəvi
№1983
Bir əndamlı yar varımdır, ürək ondan xarabdır, 
Bir can varımdır, onda min dözüm var.
Gecə və gündüz sənin üzünün arzusu ilə yaşayıram, 
Bir göz vardır və ondan min çeşmə axır.

Şərəf Şəfrəvə
№1984
Əgər sənin qəmindən ölsəm, yüz il sonra 
Səndə kərəm olsa, torpağıma güzar edərsən.
Mən sənin qoxunla dirilərəm və bir daha 
Ayaq torpağın olaraq qədəmindən üzr istərəm.

Yəmin Isləhani
№1985
Ey yar, pəri və hur sənin üzündən xəcalət çəkir, 
Günəş isə sənin üzündən borc nur alır.
Bu gün biz sənin üzünün arzusu ilə yaşayırıq, 
Qoy bir və min göz yaşı üzündən uzaq olsun!



№1986
Sənin həsrətindən üzümü torpağa sürtərəm, 
Sənin o gözəl və çevik qamətinin arzusu ilə düşünərəm. 
Heyran halda torpaq arasından baş qaldıraram, 
Mən şövqdən kəfənin yaxasını yırtaram.

№1987
O sərvi-rəvanı yuxuda görmək müyəssər olduğuna görə 
Ürəyin aram tapması və can rahatlığı da yuxudadır. 
Yarın üzünü, bəlkə, yuxuda görmək mümkündür, 
Görünür, aşiqlərin bəxtinin oyanması da yuxudadır.
* Bu rübai Hümam Təbrizinin divanında var.

№1988
Nə qədər ki sənin üzün gözəlliyi ilə rövnəq tapıb, 
Mənim gözümün bütün diqqəti sənin üzünə yönələcək.
Yolda ayaq torpağından cücərən hər bir tikan, 
Bil ki, o da sənin üzünün gülzarına təşnə olacaq.

№1989
Dünən axşam ayrılıq türk kimi həmlə etsə də, 
Səbir ayaq saxlayaraq başıucalıq nümunəsi göstərdi.
Gün açılana qədər sənə nə deyim? Mənim fikrim 
Gör sənin arzun ilə necə eşqbazlıq edir!

№1990
Mən səni yad edəndə işim saz gəlir, 
Sənin adını çəkəndə getmiş ömrüm yenidən gəlir. 
Elə ki oturub sənin vüsalının söhbətini edirəm, 
Onda elə bil evin qapı və divarı avaza gəlir.

№1991
Qorxum var ki, canımı zinətsiz və zövqsüz görəsən, 
Zəiflik səbəbindən güman gözü ilə görəsən.



Səninlə hələlik nəfəs çəkməyə canım qalıb, 
Əgər indi tələsməsən, onda o dünyada görərsən.

* Bu rübai Övhəddin Kİrmaninin divanında bir qədər fərqli 
şəkildə verilib.

№1992
Nə qədər ki sənin vüsal əlini əlimə almamışam,

Nə qədər ki iki mey rəngli dodağından sərməst olmamışam, 
Mən nə bir gün dodağımı gülüş üçün açaram, 
Nə də bir gecə gözümü ağlamaqdan saxlaya bilərəm.

* Bu rübai Övhəddin Kİrmaninin divanında verilib.

№1993
Dostluq səmasında sənin başını uca tutaram, 
Başımı heç sənin dairəndən kənara çıxarmaram. 
Ey canü cahan, ola bilsin, mən sənin yanında olum, 
Səninlə dodaq-dodağa, üz-üzə və yan-yana qoyum.

№1994
Heç ola bilərmi ki, mən ürəyi qəmdən qurtarım?
Bu ayrılıq yanğısını ürəkdə söndürüm? 
Fəryad qopararaq əlimi o saça vuraram, 
İnsafən o dodaq və ağızdan kam almaq istəyirəm!

№1995
Heç mənim səadətim sənin yanında təmin olunmaz, 
Canı qabağa versəm, söylə, sənə layiq olarmı?
Bəzən sənin qədəmini torpaq kimi öpərəm, 
Bəzən də fələk kimi sənin qapının ətrafında dolaşaram!

* Bu rübai Ənvərinin divanında yer alıb.

№1996
Ürək səni yad edərkən huş huşdan gedər, 
Mey sənin nuş dolu dodağın olmadan haçan nuş olar?



GÖz daima sənin görüşünü gözləyər, 
Qulaq da hey sənin avazına qulaq asar.

* Bu rübaiTəxti Süleymanda kaşı üzərinə yazılıb.

№1997
Bəzən sənin xoş qoxunu köynəkdən eşidirəm (hiss edirəm), 
Bəzən sənin üzünün vəsfini özümdən eşidirəm.
Bəzən də bir kimsə olmur ki, mən onu otuzduram, 
O sənin adını çəksin və mən isə eşidim.

* Bu rübai Ovhəddin Kirmanİnİn divanında var.

№1998
Mənim üzüm sənin o gözəl üzünə yetişəndə 
Mehr və vüsal gülşənindən sənin qoxun yetişər. 
GÖzdən axan suyun yolunu bağladım ki, göz yaşı 
O üzü yusun və bu yaş sənin üzünə toxunmasın.

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza
№1999
Hər kim sənin saçının halqasını görübsə, ürəyi şad 

və xürrəmdir,
Hər kim yasəmən qoxulu sünbül kimi saç qıvrımını görsə, 

yenə şad olar.
Dünən mən sənin gözünü öpdüm, bu gün, ey büt, 
O kimsənin üzünü öpürəm ki, sənin üzünü görmüşdür.

№2000
Sənin başda olan gözündən gizli olanı görürəm, 
Mən sənin əhvalım zaman-zaman görürəm.
Sənin söhbətini can qulağı ilə eşidirəm, 
Sənin görüşünü isə can gözü ilə görürəm.

№2001
Sübhün ilk çağından xoş bir nəfəs gəlir, 
Onun nəsim havasından başa bir həvəs gəlir.



Mən qorxuram ki, sübh kimi öz paltarımı parçalayım, 
Onun libasından başqa bir kimsənin qoxusu gəlir.

Əziz (Əli) Şirvani
№2002
O ürək qəmi getdi, yenə birlikdə söhbətləşdik, 
O vüsal sayəsində gül kimi birlikdə açıldıq.
Dərd budur ki, yenə bir-birimizdən ayrı düşdük, 
Bİr daha haraya qədər, nə zaman bir yerə düşərik?

Şərəf Şəfrəvə
№2003
Mənim gündüzüm sanki səninlə ürəyimə işıq saçır, 
Mənim bəxtim sanki sənin üzünə görə tamaha düşüb. 
Sənin vüsahn olan o gün mənim ruzim gəlir, 
Sən o günə hansı gün deyər, nə adlandırarsan?

№2004
Dildar öz dediyinə görə bir daha gələr, 
Mənim işim ürək muradına uyğun yenə düz gələr. 
Sevinc və şadlıq üçün hər şey hazırdır, ancaq o, 
Ya Rəbb, əgər bir daha qapıdan gəlsə, nə olar?!

№2005
Bu köhnə çərxdən mənim dərd və möhnətim təzədir, 
Mənim naləmdən bütün dünyaya səs düşüb.
Mənim səninlə ayrılıqdan çəkdiyim bu qüssə 
Ürəyimdə sənə olan meyil və arzu kimi sonsuzdur.

Əsir Əxsikəti
№2006
Mən dünən gecəyarısı yann yanına gəldim, 
Onunla bir anlıq yaxından sirləri paylaşdım.
Bu üzümü onun üzünə qoyanda sevincdən 
Oyanan zaman üzümü torpaq üstünə qoydum.



Əsirəddin (Umani)
№2007
Ey sübh, yarım bir gülüşlə mənim dadıma yetişdin, 
Sanki yarın üzündən bir şeyi yadıma saldın.
Ey külək, səndə ki belə bir ətirli qoxu var, 
Çəkin, sən qoxu ilə sanki məni bada verdin!

№2008
Ey yar, qiymətli bir gövhəri dəryadan soruş, 
Yəni ki bizim sinəmizdən və gözümüzdən soruş. 
Öz susuz bəndələrinə nəzər salan bir anda
Əgər məndən əsər-əlamət görsən, oradan soruş!

№2009
Əgər mənim belim sənin qəmindən əyilsə, bir qorxusu yoxdur, 
Əgər mənim canım yanımdan ürküb getsə, bir qorxusu yoxdur. 
Mənim səninlə keçən o gecənin son anında 
Əgər qiyamət səhəri açılarsa, bir qorxusu yoxdur!

Rəziəddin (Qənceyi)
№2010
Dedin ki, bizim əhdimizdən sənin yadına bir şey gəlirmi?
Ya heç olmasa bizim vəfamızdan yadına bir şey gəlirmi? 
Ancaq heç yada gəlmirsən ki, sən yaddan getmiş olarsan, 
Hər halda, xatirdən gedən şey bir daha yada gələr!

№2011
Ey külək, filankəsdən bir peyğam gətir, 
Sən ondan ötüb-keç, bir nişan gətir.
Bir yol onun saçının qoxusu ilə əlimdən tut, 
Ondan sonra əlmuzdu olaraq (məndən) bir can al!

№2012
Sənin dərdin bir kimsəyə dərmandırsa, o kəs mənəm, 
Sənin eşqin bir kimsənin canındadırsa, o kəs mənəm.



Deyirsən ki, sənin qənd kimi dodağım görə bilərəmmİ? 
Bir kimsə dişi ilə onu çeynəyibsə, o kəs mənəm!
* Bu rübai Şəmsin divanında var.

№2013
Mən məst halda o yerdə özümü fənd və hiyləyə salaram ki, 
Baxıb görüm o can və cahan orada varmı?
Ya mən ayağımı ürək məqsədimə yetirərəm,
Ya da ürək kimi orada başımı verərəm!

* Bu rübai Ruzbehan Вjqlinin “Obhərül-aşiqin” əsərində, Şəmsin 
divanında və məsnəvidə verilmişdir.

№2014
Ürək sənin dərdindən xəstədir, ona dərman et, 
Sənin eşq havana görə qəmgindir, onu şad et. 
Ürəyin işi hər saat daha çətin olur, 
Sənin bir saatlıq işindir, ona dərman et!

№ 2015
Bir gün sən məni düşkün halda yıxılmış görərsən, 
Bütpərəst birisinin saçının halqasına ilişmiş görərsən. 
Baş geyimi düşmüş, əlindəki qədəhi sınmış halda 
Sənin ayağın altına baş qoyaraq məst düşmüş görərsən.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№ 2016
Ey mənim canım sənə fəda olan, anlasana, 
Ey mənim xanimanımı yelə verən, anlasana. 
Sənin Ay kimi üzünün arzusu o qədər çoxdur ki, 
Bir tük qədər mənə görsənsə, yox olaram.

№2017
İndi hicran mənim nəfəsimi sona yetirdi, 
Ey dan qızaran çağın yeli, fəryadıma yetiş. 
O nigarın iki saçının qoxusunu mənə gətir, 
Bəlkə, can verim, bundan sonra məndə ürək qalmaz.



№ 2018
Nə vaxta qədər hiylə dolu sözlər danışaq? 
Öz-özümüzə öz qəmimizi başqa tərzdə deyək?
Sən dur gəl ki, ikibəiki (üz-üzə) oturaq, 
Öz ürək halını bir-bir açıb söyləyək!

Allmcı cpsinr Unüd barədə

Cəmaləddin Əşhəri 
№ 2019
Çərx sənin ardınca hey bizi qovalayır, 
Sənin qəm zəhərini hey bizə dadızdırır.
Mən bəxtdən ümidsiz deyiləm, axır bir gün 
Yenidən bir daha bizi bir-birimizə yetirər.

№ 2020
Sənin adını çəkəndə mənim ruhum təzələnir, 
Mən səni yad edəndə sevinc əndazədən çıxır. 
Sənin vüsal ümidin olan bir gündə 
Mənim özsüz halımdan aləmə səs düşür,

* Özsüz, yəni özündə olmamaq

№2021
Axır ki, mənim qaranlıq gecəmin bir səhəri olar, 
Axır ki, mənim yarımın mənə bir nəzəri olar. 
Mən bu düyünə düşmüş işdən ümidsiz olmaram, 
Ola bilsin ki, mənim işimdə bir uğur qapısı açılsın.

№2022
Ey ürək, sən arzu ipinin ucunu ayağa bağla, 
Ümidini bir yol göstərənin fəzlinə bağla.
Sən bilirsən ki, camaatın əlindən bir iş gəlməz, 
Gəl ümidsiz olma, bir Allaha ürək bağla,

* “Arzu ipinin ucunu ayağa bağla”, yəni nəfsini cilovla.
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№ 2023
Sənin qəminin əlindən ümid ayağı sındı, 
Ürəyimdə ümid üçün heç bir yer qalmadı. 
Mənim ümidimə rəğmən, əgər vəfa etməsən, 
Demək, vay ürəyim, vay mən, vay ümid!

№2024
Həm mənim ürək dərdimə bir dava yetişər, 
Həm mənim qəm məsələm sona yetişər.
Əgər ömür ipi qırılmasa, axır bir gün 
Ümid ipinin ucu sonda bir yerə yetişər.

№2025
Mən səbir edirəm ki, bəlkə, bu qəza sovuşsun, 
Ürəyi yanan aşiq ürək ovlayan yara yetişsin. 
Ayrılıq möhnətini çəkməyə möhkəm ayaq lazımdır, 
Axır ki, bu ipin ucu bir yerə yetişər.

№ 2026
Ey yar, sənin vüsalın ümid təmənnasından üstündür, 
Sənsiz sevda ümidi sanki çiy qalıb.
Mən sənə necə yetişə bilərəm? Orada ki sən varsan, 
Oraya nə tələb əli, nə də ümid ayağı yetişər.

* Başqa yerdə bu rübai Mühəzzəb Nişaburinin adına getmişdir.

№2027
Sənin həsrət odundan, ey ürəyimə aram verən, canım yandı, 
Ürək sənin qəminlə zəmanənin soyuqluğundan yandı.
Sənin sevdan əvvəlcə bir atəş alovlandırdı, 
Onun işinin sonunda isə xam tamah yandı.

№2028
Mənim yarımın üzündə bir fitnə nişanəsi oyanıb, 
Mənim canım tək bir tükdən asılı qalıb.
Ümid mənim əlimdən tutdu, yoxsa ki fələk 
Heç bir bəhanəsiz mənim qanımı tökərdi.



№ 2029
Ey ürək, sən o Aya əsirsənsə, heç nə söyləmə, 
Əgər onun adətim bilirsənsə, heç nə söyləmə. 
Heç bir narahatlıq çəkmədən ürəyini xoş saxla, 
Ola bilsin, bu qəmdən qurtulasan, heç nə söyləmə.

№2030
Əgər sənin vüsalın mən kimi əlsiz-ayaqsıza yetişsə, 
Elə bil ki Süleyman mülkü bir gədaya yetişib.
Ona ümid yoxdur ki, mən kimi birisinin işi 
Sən kimi birisi ilə bir yerə yetişə bilsin.

№ 2031
Əgər sənin üzünlə bir laləzara yetişsəm, 
Şübhəsiz ki, behiştə və arx kənarına yetişmiş olaram. 
Sənin qəm dəryanda göz yaşı kimi dalğaya gəldim, 
Axırda bir sahilə, yaxud bir kənara yetişərəm!

Yəmin isfəhani
№ 2032
Həm yatmış bəxt oyanar axır,
Həm ümid budağı bar gətirər axır.
Həm yar yenə dostluğa gələr axır, 
Bu iş həmişə belə qalmaz axır.

Mühəzzəb Şirvani
№2033
Axır sənin nazını fələk sona yetirər, 
Axır sənin ürəyin mənimlə yola gələr. 
Sənin ayrılığından canıma sancılan tikanı 
Axır bir gün sənin vüsal gülün çıxarar!

№ 2034
Doğrudur, dostun ayrılığından əzab içindəyəm, 
Ancaq vüsaldan ümidsiz olmaq da doğru deyil.
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Həm Ayın üzündən mehr niqabı açılar, 
Həm də bir gün su yenə də keçdiyi arxa qayıdar.

Yeddinci qisim: Tənə barədə

Xaqani Şirvani
№2035
Sənin dodağının eşqindən artıq bir qayğım yoxdur, 
Əgər dodaqlar bulaşıqsa, mənə layiq deyil.
O dodaq özü həyat suyuna bənzəyir, 
Xızır ona yetişərsə, onunla bir İşim yoxdur!

№2036
O dodaq tutu kimi danışar, dinar kimi parlar, 
O dodaq söz gəzdirmək və riya ardınca gəzər. 
Çəkin, o dodaqla mənim adımı hallandırma, 
O dodaq kimsələrinsə dodaqları ilə bulaşıb!

№2037
Mənim səndən çəkdiyim o dərd və qəm getdi, 
Mənim səndən duyduğum o işvə və dəm getdi. 
Mən səninlə dırnaqla ət olan kimi idim, 
İndi ki iş uzandı, mən səndən üzüldüm.

* Bu rübai Xaqaninin çap olunan divanlarında yoxdur.

№2038
Yaxşılar sirkə ardınca şəkər satmasınlar, 
Dirhəm üçün ləldən gövhər satmasınlar. 
Nacinslər ilə qızıl üçün bir yerdə oturmasınlar, 
Tamah ucbatından ömrü qızıla satmasınlar!

* Bu rübai Xaqaninin çap olunmuş divanlarında yoxdur.



Səkkizinci qisim: ləhtlid VƏ Cjəzəb

Rəzi (Qənceyi)
№ 2039
Hər gecəyarısı sənin dərdin məni oyadar, 
Sənin düşüncən (fikrin) mənim ürəyimə təsir edər. 
Ey büt, ondan qorxuram ki, mənim ürək dərdim 
Bir gün belə bir gecədə səni yaxalasın.

Məhsəti Qəncəvi
№2040
Mənim düşmənimlə həmişə belə dəm tutmaq nədir, 
Ancaq mənimlə zor və naz ilə söhbət edirsən, 
Oz izzətin və mənim zillətimə görə daha naz etmə, 
Bil ki, fələyin pərdəsi arxasında çox oyunlar var.

№2041
Sənin vədəndə hansı bir “sabah” sözü yoxdur? 
Mənim başımda eşqdən hansı sevda var ki, olmasın?
Bir damla abır suyu və bir zərrə vəfa, 
Allah bilir ki, sənin göz və ürəyində bunlar yoxdur.

№ 2042
Dedim ki, qədim söhbətin (əhdin) haqqı səni tutar, 
Mənim ürəyimin qəmi səni ikiqat tutar.
0 ki səni tutmadı, mənim ürəyimin tüstüsü 

Sənin gündüzünü tutar və əzəmətini sındırar.

Mühəzzəb Şirvani
№2043
Bu cana doymuşa nə qədər qəsd edərsən?
Bu möhnət çəkmişin başına nə qədər vuracaqsan?



Gözəlliyə etibar etmə, Allah eləməsin, bir gecə 
Bu ürəyi sınmışm dərdi başına bir bəla gətirər.

№2044
Ey yar, sənin üzün mənim ürəyimi dünya qədər işıqlandırdı, 
Sənin eşqindən mənim ürəyimin oduna dözən ürək yoxdur. 
Bir gecə mənim ürəyimin gündüzü ilə otursan, 

Sən mənim kimi candan və dünyadan vaz keçərsən.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№2045
O can və cahan qəlbə bir yüngüllük gətirdi, 
Mən onun mərdanə şəkildə qəlbə gəldiyini gördüm. 
Güman etdim ki, dəyər və məzənnə cəhətdən mən kimidir, 
Onu ürəyin məhək daşına vurdum, qəlb alındı.

* Sevgili qəlbdə olur, ürəyin məhək daşı qəlbdir, qəlbdə olan 
sevgili isə qəlbə bərabər tutulur.

Rəzi (Qənceyi)
№2046
Bundan artıq mənə zülm və cövr etmə,
Dərvişin ürək qanına qəsd etmə.
Bir gün sənin qismətini məndən alacaqlar, 
Bu gün gəl o günü düşün, bunu etmə!

(Şəmsəddin) ilyas (Meydani)
№ 2047
Süst əhdü-peymanlara görə səndən mənə ağırlıq gəlir, 
Sən kimi şad və sadə ruhu olandan bu nə çətinlikdir!
Qorxuram ki, biz səni tapınca peşman olasan, 
Bəs düşün ki, peşmanlığın sənə bir faydası olmaz!



Məhsəti Qəncəvi
№2048
Sənin üzünün rəngindən gül nə əcəb utancaqdır, 
Ey büt, sənin dodağının dadından təzə xurma utanır. 
Başında olan hər bir ədəbsizliyi etmə, 
Sənin ədəbsizliklərindən ədəb də utanır!

Qazi Kamal Mərağeyi)
№ 2049

Fərz edək ki, sənin kuyindən bir külək yetişər, 
Bu mən kimi ürəyi üzülmüşə bir qoxu yetişər. 
Onun tüstüsü sənin üzünə yetişmədən öncə 
Bu yanmış kimsəni qəm atəşindən xilas et!

№ 2050
Ey gözəl, dünyada hamının rəyi və fikri sənin saç 

və üzündədir, 
Sənin ayaq altının tozu hamının ürəyinə rahatlıq verir. 
Ogər sən məndən daha vaxşısı ilə dostsansa, 

vay mənim halıma, 
Yaxud hamı ilə mənimlə olduğu kimi dolanırsansa, 

vay hamının halına!

№ 2051

Mənim ürəyim nə vaxta qədər üzgün olacaq?

Sənin əlindən zar-zar ağlar olacaq?
Bu gün nə istəyirsənsə, hər cür cövr et, 
Sabah bunların hamısını saya alacaqlar!

Doqquzuncu qisim 0wəl vəfa, sonra Cəfa
(Bu qisimdə Azərbaycan şairlərindən nümunələr yoxdur)



Onuncu qisim: Ayrılıq və tənhalıq

Yəmin İsfəhani
№2052
Fəryad edirəm ki, mənim fəryadıma yetən yoxdur, 

Vəfa diyannda mənimlə nəfəs-nəfəsə olan kimsə yoxdur. 

Əgər mən bir İdrnsə olsaydım, mənimlə həmdəm bir kəs olardı, 

Mən heç kəs olduğuma görə mənim heç kəsim yoxdur.

№2053
Bir daha biz eşq ilə giriftar olduq, 
Bu dəfə eşqdən dünyada rüsva olduq. 
Bir kimsə yoxdur ki, onunla ürək qəmini danışasan, 
Kimsəsizlikdən fəryad, eşq əlindən zinhar edirəm!

№2054
Mən tənhayam, kaş ki bir kəsim olaydı, 
Ya bir gün olaydı ki, ayağımı qaldıra biləydim. 
Ey dost, əgər sənin yerinə mən olsaydım, 
Səni heç bu cür tək-tənha saxlardımmı?!

№ 2055
Mənimlə həmnəfəs kimsə varmı, onunla sirr paylaşım? 
Xəstə və yorğun ürəyimin halını yenidən ona söyləyim? 
Bu aləmdə mənim kimi ehtiyac içində olan kim var 
Kİ, mən ona öz ehtiyac vaqiəmi söyləyə bilim?

№2056
Qəm mənim dəyərimi və qədrimi tənhalıq İlə artırdı, 

Mənim laylam qəmdir, dayəm isə ürək dərdidir.
Bu yer üzündə kölgədən başqa bir yarım yoxdur, 

Mənim öz kölgəm həm də mənim qonşumdur.



Ke 2057
Biz bu ürək, qəmini axır kim ilə paylaşaq?
Bu hekayə barədə bir anlıq axır kim ilə danışaq?
Onunla bir anlıq nəfəs almağa bir kəs yoxdur, 
Axır biz bütün ömrü necə tənha keçirək?!

№2058
Nə o Çəgəl şamının hekayəsini söyləmək olar, 
Nə də mən kimi xəcalətli və xar olanın halını demək olar.
Mənim dar ürəyimdə ona görə qəm var ki, 
Ürək qəmini onunla söyləməyə bir dost yoxdur!

* Çəgəl şamı məcazdır, Çəgəl Çin bölgəsində türklərin yaşadığı 
yerdir. Çəgəl şamı dedikdə həmin yerdə yaşayan gözəl nəzərdə 
tutulur.

№2059
Mənim sinəmdə o yardan cünunluq (dəlilik) var, 
Mənim hər kirpiyimdə ona görə yüz damla qan var. 
Mən bir künc, bir dəm və bir məhrəm istəyirəm ki, 
Hahmın necə olduğunu ona şərh edə bilim!

№2060
Bircə nəfəs (an) mənim ürəyim qəmdən asudə olmur, 
Bu göz yaşı tökən gözüm bir an nəmlikdən asudə olmur. 
Göz nəmi və ürək qəmini şərh edib söyləmək üçün 
Hanı bir mərhəm və bir dost, hardadır bir həmnəfəs?!

№2061
Bir kimsəyə vəfa barəsində etibar etmək olmaz, 
Bundan sonra mehr və məhəbbət yoluna qədəm basmaq olmaz. 
Üzdə olan aynadan başqa bir həmdəm görmək olmaz, 
Ondan da nə fayda? Çünki ona bir nəfəs vurmaq olmaz!

* Aynaya nəfəs dəyəndə kölgələnir və heç nəyi əks etdirmir.



№2062
Sənin dərdin o həddədir ki, yüz dərman karvanını dağıtdı, 
Ürəkdən əl götürdü və indi canın qəsdinə doldu, 
Elə bir dərd sahibi hanı ki, onunla bir anlıq
Ürək dərdi barədə danışıb bir nəfəs çəkmək mümkün olsun?!

On birinci qisim Zəiflik və üzün saralması

Yəmin Isfəhani
№2063
Mən elə hala düşmüşəm ki, məni görə bilmirlər, 
Ey nigar, bu üzdən məni sənin qarşında otuzdurmurlar.
Sən günəşsən, mən isə bir zərrəyə bənzəyirəm, 
Məni bir zərrə kimi günəşə doğru qovalayırlar.

Əsir (Umani)
№2064
Əgər qədəminə zəhmət verib mənim halımı soruşsan, 
Öz camalınla mənim məskənimi nura qərq etmiş olarsan.
Mən bir ağcaqanad kimiyəm, necə görə bilərsən, 
Mənim ürək qanım bədən sümüyümün içində qalıb.

№2065
Sənin eşqdə cavan ikən tapdığın o bəndənin
Üzü ərğəvan kimi qırmızı rəngdə idi.
Bu gün sən onu beli əyilmiş halda görürsən, 
İndi onun nişanəsi saralmış bir üzdür!

№2066
Mən nazik ip kimiyəm, hörümçək məndən tor toxuyar, 
Mən ruzigarın (küləyin) döyəclədiyi o kiçik zərrəyəm. 
Əgər külək məni qovub bir qarışqanın gözünə salarsa, 
O gözünü qırpıb dayanar və əslən ağrımaz!

* Öz zəifliyini ifadə etmək üçün mübaliğə sənəti ilə bədənini toza 
bənzədir, külək onu qarışqanın gözünə salsa, təsir etməz və ağrı verməz.



№2067
Sən mənim zər (qızıl) kimi saralmış üzümü görürsən, 
Hər an məni daha çox zar-zar ağlayan görürsən.
Dedin kİ, “hələ də mənim eşqimdən ölməmisən?” 
Axır mənim üçün bu işdə bir yol və qapı görürsənmi?

№2068
Mən qul deyiləm, bir kəsin cövrünü də aparan deyiləm, 
Səndən başqa heç kimsədən inciyən deyiləm.
Dedin ki “hələ mənim eşqimdən ölməmisən?”
Dedim: “Tələsmə, əgər ölməmişəmsə, hər halda, öləsiyəm!”

№2069
Mənim miskin ürəyim ürək hekayəsini (hədisini) söyləyir, 
Mənimlə sənin eşq qəmini gizli söyləyir.
Fərz edək ki, mən abır-həyadan qəmimi deyə bilmirəm, 
Bunu mənim üzüm yüz dil ilə ifadə edir.

On ikinci qisim Səbir barədə

Əsir Umani
№2070
Ayrılıq üz verəndə mənim səbrim qaçıb getdi, 
O gec yetişəni gör ki, nə tez qaçıb getdi.
Savaş ruhiyyəsi olan ayrılıq mənə atəş vurdu, 
Bir ayağı qaçmaqda olan səbir tüstü kimi qaçıb getdi.

(ŞərəD Şəfrəvə
№2071
Ağılın nəticə və səmərəsi olan bir rəy (fikir) qalmadı, 
Yaxşı və pisin yerini ayırd edən bir ağıl qalmadı.
Eşq qəminin qovğasım dəf etmək üçün bir səbir 
Vüsal dərgahına namizəd idi, o da qalmadı.



№2072
Ey iirək, Allaha xatir, əgər sənin əlin yetirsə, 
Gəl səbrə dolaşma, o, deyəsən, pis həmdəmdir. 
Sən axı səbir görməmisən və səbri tanımırsan, 
Mən isə səbri tanıyıram və səbirsiz kimsə nədir, bilirəm.

№ 2073
Nə qədər ki mənim canım və ürəyim sənin qəminin 

qoxusunu alıb, 
Ayrılıqda səbir edərək tük kimi incəlikləri anlayıbdır. 
Daha yaxşı ümid gözləyərək nə qədər səbir edim?
Axı səbri mənim ayağıma görə toxumamışlar.

*Yəni səbir etmək mənim işim və taqətimə uyğun deyil,

№ 2074
Əgər sənin mehrinin ürəyimdə az olduğunu güman etsəydim, 
Elə əvvəldən sənin vüsal həvəsini bir kənara qoyardım. 
Sənin ayrılıq dərdindən mən ki bu cür olmuşam, 
Onun əlacı yalnız səbirdir, ey kaş səbrim olsaydı!

Əsir (Umani)
№ 2075
Dilbər yenə məndən ruh gücünü alıb səpələdi, 
Bədən ürək söhbətini o biri dünyaya həvalə etdi. 
Səbir də ürək ardınca getməli idi, lakin 
İki-üç günə can xatirinə qalmalı oldu.

Cəmaləddin (Əşhəri)
№ 2076
Gördünmü sənin eşqin necə məndə meyil yaratdı, 
Mənim səbrim də necə şəkildə öz yerinə gəldi.
Bu gün sən mənim həmin səbrimi görürsən, 
Sənin qəminin əlindən necə əldən-ayaqdan olub!



№ 207/
Bu elə bir dərddir ki, əgər söyləsəm, artar, 
Susmaqdan isə mənim ürəyim qanla dolar.
Ya Rəbb, sən mənə səbri yüngüllüklə bəxş et, 
Bəlkə, daha mən aqibətin necəliyindən nigaran qalmayım!

№ 2078
Ey ürək, bütün günü səni qəmlə görürəm, 
Ey göz, səni həmişə nəm içində görürəm.
Ey səbir, dünən hey deyirdin ki, diqqətli ol, 
Sən bəs bu gün haradasan? Səni kəm görürəm.

№ 2079
Mən ürəkdə vüsal bayrağını çönmüş halda görürəm, 
Hər gün qəm qoşununu daha çox görürəm.
Səbir sinəsində hicran dişinin vurduğu yaradan 
Ürək səhrasını qana bulaşmış halda görürəm!

* Rübaidə məcazlar silsiləsi işlənib (vüsal bayrağı, qəm qoşunu, 
səbir sinəsi, hicran dişi, ürək səhrası).

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza 

№ 2080
Dedin ki, dərd və möhnətdə səbirli ol, 
Soyuq nalə və isti göz yaşı ilə uyğunlaş. 
Naz və nemət zamanı səbir etmək asandır, 

Ancaq dərd və möhnətdə səbir etmək olmur.

№2081
Ya ümid quşu üçün qanad gərəkdir,
Ya yanan piltə üçün uc və son gərəkdir.
Vüsal gülşənində səbir qapısına qədər 
Arzu evindən bir qapı gərəkdir.



№2082
O ürəyə işıq saçan yarın vüsalını yad edincə 
Canımın ortasından ciyəri yandıran bir ah qopararam. 
Mən gərək yüz səbir köynəyini parçalayam ki, 
Bir günü gecəyə qatam və bir gecəni də gündüz edəm.

№2085
Sənin qəminlə yaşayan o ürək şad qalmadı, 
Səndən zülm çəkən o bədən də qalmadı. 
Mənim qurduğum fəndlə ayaq-ayağa gələn səbir 
Urək və can kimi həmişə səninlə olurdu, qalmadı.

№2084
Ayrılıqdan ürəyi bəndə düşən o kimsə
Ağıllı olsa da, indi dəli olar.
İnsan, doğrudur, səbir ilə şad olar, 
Bəllidir ki, Adəmin səbri çoxtərəfli olar.

Müdr Beyləqani
№2085
Mənim miskim ürəyim əgər qərar tuta bilsəydi, 
Onun qəm və möhnətlə nə işi olardı?
Əzəl çağında eşq libasını xoş toxumuşlar, 
Kaş onun haşiyəsində səbirdən bir xətt olaydı!

№2086
Fələk hər bir cövr və cəfanı gizli saxladı, 
Qəzanın fərmanı ilə onları bizim ürəyimizə saldı. 
Ey fələyin dövranı, əlini bizdən çək ki, səbir ilə 
Sənin vurduğun yara bundan artıq ayaq saxlaya bilməz.

№2087
Mənə naz ilə pərvəriş etdiyin o vüsal hanı? 
Mənim ürəyimə rahatlıq verən o can hanı?



Mənim adımı həkk etdiyin o hicran hələ də var, 
Bəs mənim işimi sahmana salan o səbir hanı?

№2088
Ey səbir, sən demədinmi, qarşıya qəm gələndə, 
Xoş ol ki, sənin işinin düyünü mənimlə açılar? 
Bir qəm guşəsini görərkən sən papaq kimi düşərək, 
Ey səbir, indi ayaqqabını da çıxarıb qaçmağa üz tutmusan.

* Burada kinayəli istiarə sənəti işlənib: səbrin papaq və ayaqqabını 
qoyub qaçması və aradan çıxması

№2089
Ey göz, başqa bir günəşə bənzər camal görmə, 
Ey ürək, eşq suyunu başqa bir arxa aparma.
Doğrudur, sən qəm əlindən cana doymusan, 
Ey cana doyan səbir, ayıl, başqa haray tap!

№2090
Sənin eşqində səbir bu qədər ürəyə yardım etdiyindən, 
Dedim ki, səbrin yardımı, axır ki, fəryada yetişər.
İndi ki mən sənin ayrılığına giriftar olmuşam, 
Ağılın rüsvayçılığını və səbrin bezar olduğunu gör!

№2091
“Səbir dərmandır” sözünü nə vaxta qədər deyərsən? 
Tamaşa və müşahidə edən göz üçün hər iş asan olar.
Ey dost, sən agah deyilsən ki, müştaq olanlar üçün 

Səbir etmək və can vermək — hər ikisi eynidir!

№2092
Göz yaşma dedim: “Bir mədəd et, çəkin!” 
Dedi: “Mən kimi acı bəxti olandan bunu gözləmə!” 
Səbir ilə şirinliyə doğru yüyürdüm, dedi: 
“Get, sənin acı həyatının mənimlə nə işi var?”



On üçüncü qisim: Yuzusuzlucj

Müdr Beyləqani

№ 2093
Ey yar, hər gecə mənim ürəyimə nur və güc verirsən, 
Mənim yuxumu aparır və gözü yaşla doldurursan. 
Bir gecə eşqə görə sənin gözündən yuxu gedərsə, 
Onda yuxusuz aşiqlər üçün çarə edərsən.

№2094
Dedin ki, səbir ilə mənim üzümü ağ edirsən, 
Bədən rahatlığı üçün yuxuya doğru tələs!
Mənim bu dar ürəyimdə sən xəzinəsən, yoxsa səbir, 
Bir sözlə, gözə əvvəl sən gələrsən, yoxsa yuxu?

№2095
Hər gecə sənin qəmindən ciyəri xəstə halda yatıram, 
İki dodağı qurumuş və gözü nəm halda yatıram.
Yox, yox, səhv edirəm, səndən uzaq düşəndən bəri 
Əgər yatıramsa, demək, öz cismimdən bezara gəlmişəm.

№2096
O xoş görkəmli büt (gözəl) ilə yatmasam, o gecə 
Bax gör nə cür ola bilərəm və necə yata bilərəm?
Mən başı aşağı salaraq sürahi kimi ağlaram, 
GÖz yaşı və qanla dolu şərab camı kimi yataram.

№ 2097
O xoş sözlü və acı cavablının ayrılığına görə 
Başımı itirmişəm və ürəyim od içində yanmışdır. 
Bax gör, qəribə budur ki, gözümdən yuxu gedib, 
Onda, adətən, ya yuxu qərar tutar, ya da su!

№2098
Qəm məni mümkünsüz halda yaxalayandan bəri 
O vüsal havası sanki mənim könlümü bürüdü.



Əhd etdim ki, bir də başı yastığa qoymayım, 
Bu cür yuxusuz yatmaqdan mən süst oldum.

№2099
İki gözümdən axan yaşla mən bu cür rüsvayam, 
Yuxusuzluq mənə nə istədisə, onu da etdi.
Yuxu gözümdə göz yaşını axtardı və dedi: 
“Ey su, bu gözdə ya sən olmalısan, ya da mən!”

№2100
O kimsənin ürəyi şad və xürrəm olar ki, yuxu onu aparsın, 
Yaxud yuxu onun xarab olmuş ürəyindən qəmi aparsın.
Belə olur ki, göz yaşı gəlir, ancaq yuxu gəlmir, 
Sanki qorxur ki, əgər yuxu gəlsə, su onu aparsın.

№ 2101
Vüsal üzünə pərdə çəkən zamandan bəri
Ayrılıq kədəri bizim pərdəmizi parçaladı.
Dedim ki, bəyəm mən onu yuxuda görə bilərəm?
Yuxuya əl yetişmir, yuxuda onu da görmək olmur.

№2102
Dünən gecə yuxu yorğunluğumu bir qədər apardı, 
Birdən mənim bütüm Ay kimi xəyalda göründü.
Mənə məzəmmətlə dedi: “Sən yuxuya getmisən, 
Sənə ayıb olsun ki, heç eşqin yox imiş!”

№2103 '
Mənim gözüm hey ciyər qanına bulaşıb qalır, 
Mənim gözüm öz yaşma yol yoldaşı axtarır.
Ey can, gÖz sənin qoxunu yuxuda görüb duyar, 
Mənim gözüm yuxunun Özünü də yuxuda görməz.

№2104
Mənim ürəyim gözdən o qədər əzab gördü ki, 
İndi bu gözdən su əvəzinə qan gəlir.
Ey iki gözüm kimi sevimli olan, sən yanımdan gedəli 
Səbir mənim ürəyimdən, yuxu isə gözümdən gedib!
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Şəms Sücasi
№2105
Ey yuxu, nə üçün sən getmək fikrinə gəldin, 
Məgər mənim göz yaşımdan ayağın yaş oldu?
Bir dəfə gəl ürəyini mənim yanmış ürəyimlə xoş et ki, 
Mən də sənə iki göz bəbəyində yer verim!

№2106

Mənim gözümün halının necə olduğunu gecə və mən bilirəm, 
Göz yaşı günbəgün artır və onun yuxusu azalır.
Ey ürək, sən bütün gecəni oyaqlıq ahəngini saxlamağa çalış, 
Mənim yuxu ilə gözümün arası göz yaşından qana qərq olub.

№2107
Təkəbbürdən mən səni həmişə niqab içində görürəm, 
Naz etdiyinə görə səni həmişə məni danlayan halda görürəm. 
Sən mənim gözümə ona görə yuxunu haram etdin ki, 
Qorxdun ki, ola bilər mən səni bir gecə yuxuda görüm!

Şihab Kağıri
№2108
Hər gecə səhərə qədər sənin əlindən şivənlə qoşa qalmışam, 
Mən sübh kimi səhərə qədər qəmdən söz danışmıram.
Mən adı kirpik olan bu yuxu libasını
Səhərə qədər göz bəbəyinin üstünə örtmürəm.

On dördüncü qisim: Ağlamaq və göz yaşı

Cəmaləddin Əşhəri
№2109
Sənin hicranın mənə günəş kimi aydın olandan bəri 
Sənin qəmin mənim yuxumu aydın halda qoymadı. 
Mənim ayağım qara gilə batarkən əsla əlimdə 
Göz yaşımdan savayı, İşıqlı bir şey qalmadı.



(Şəmsəddin) Цуаз (Meydani) 
№2110
Mənim iki gözümün bəbəkləri nəzər salarkən 
Hər şeyi təzə dürlə zər-zibaya büründürər. 
Bu iki tifil (göz bəbəyi) sənin üzünə adət ediblər, 
Sənsiz onlar hər ikisi ağlamağa üz tutarlar.

* Təzə dürr göz yaşma işarədir.

Yəmin isfəhani
№2111
Ya mənim ümid hövsələm dağılıb gedər, 
Yaxud sinədəki ürək qəmdən zəhmət çəkər. 
Qorxu budur ki, əziz canım bu dar ürəkdən 
Bir damla qan olar və mənim gözümdən damcılar.

№2112
Eşq qəminin dəryası coşub dalğaya gələndə 
Dərhal mənim gözümdən gövhər süzülür. 
Sanki kirpiyin ucundan cilalanmış halda asılır, 
Ancaq mənim kənarımdan töküləndə cilalanmış olmur.

№2113
Mən nədən bəhs edim və nəyə görə ağlayıram?
Mən ürək qanı və göz yaşı ilə ağlayıram.
Şam kimi can-dildən gülərək yanıram, 
Zil səs kimi ürəkdən nalə çəkih ağlayıram.

№2114
Fərz edək ki, sənin ayrılığın bir gecəlik, yaxud bir anlıqdır, 
Mən ürəksizəm və ürəyin işi isə həvəslə dolu olmaqdır!
Ey dost, mənim üzümün suyunu tökmə, çünki məndə 
Ciyərdə su yoxdursa, gözdə bəs deyincə var!

* Üz suyunu tökmək abır-həyanı aparmaq mənasında işlənir.
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Şərəf Beyləqani 
№2115
Mən ki bu cür o Kəşmir bütünün əsiriyəm,
Xəbərsiz və qəflət içində tədbirsiz qalmışam. 
Ətəyimi bürüyən bol göz yaşı olmasaydı, 
Ətək silkələyərək ürək atəşi ilə onu bürüyərdim.

Mövlana Rəziəddin Qənceyi
№2116
Vüsal çeşməsindən mənim bəhrəm göz yaşıdır, 
Çöhrəmdə olan gül kimi rəng də mənim göz yaşımdır. 
Fələk kimi gecə və gündüz günəş və ulduzla dolu halda 
Mənə qismət olan bir göz və min damla göz yaşıdır.

№2117
Mənim göz yaşım bu qəmli ürəyin qanındandır, 
Susuzluğa görə mənim gözümdən düşmüşdür.
Qoyma bu yaş sənin qapının torpağına yuvarlansın, 
Axı bu elə-belə deyil, insanlıq mahiyyətindən doğulur.

№2118
Sən gəl ürəyimi al, yoxsa qəm onu məndən alar, 
Mən verməsəm də, bir anda onu məndən alar.
Əgər sənin eşqin mənim qanımı beləcə tökərsə, 
Onun sərmayəsi olan ağlamağı da məndən alar.

№2119
Dünən axşam mən idim və bir də mənim gümüş bədənli yanm, 
ətrafımda bir dəstə sevinc və şadlıq içində cəmlənmişdi.
Səhərçağı olarkən onlar hamısı dağılışdı, 
Təkcə ciyər qanı mənim ətəyimdə qaldı.

* Bu rübai əsir Əxsikətinin divanında yer almışdır.



,\n 2120
Dünən gecə qəmli ürəyim yenə həvəsə gəldi, 
Nazənin yarımın düşüncəsi məni bürüdü.
Dedim ki, ürək ardınca yarın yanına gedim, 
Lakin göz yaşım qaçaraq mənim ətəyimdən yapışdı!
* Bu rübaiyə Kəmaləddin İsmayılın divanında rast gəlirik.

№2121
Sənə görə tökdüyüm göz yaşı o ciyər qanına qarışıb axır, 
Sənin qapının qarşısında torpaq üzərində dığırlanır. 
Sənin qapında olan torpağın arzusu ilə bütün gecəni 
Mənin üzümdən sanki qızıla doğru aşağı dığırlanır.
* Məşuqun qapısının torpağı qızıla bərabər tutulur.

№ 2122
Gül qoxusu, səhər küləyi və nigarın saçı 
Tatar müşkünün nəfəsi ilə bir yerə cəmləşdi.
Mənim gözüm, yarın ləli (dodağı) və bahar buludu 
Bir-birindən fərqli olsalar da, sanki gövhər tökərlər.

№2123
Belə bir ovun tordan çıxıb getdiyi yerdə 
Əgər qızıl xam adamın əlindən çıxsa, üzrlü sayılar. 
Mənim ürək qanım göz yaşının ətəyinə əl atdı ki, 
Bəlkə, yarın ardınca bir neçə addım gedə bilsin.
* Xam adam qızılm qədrini bilmir və onu əldən çıxarır, bunun 
kimi naşı ovçu da ovu torda saxlaya bilmir.

Şəms Əs əd Qənceyi 
№2124
O şur və həyəcan oyadan iki saçdan uzaq olandan bəri 
Yuxu mənim gözümlə ünsiyyət tapa bilmir.
O iki gözün həsrəti ilə iki sıra kirpiyim, 
Onlar qan tökməyincə bir-birinə dəyməz.
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№2125
Mən xəstə qəm və dərd ilə qoşa olmuşam, 
Bəs deyincə gözdən qan seli axıdıram.
Mənim göz yaşım eşq əlindən başımdan aşdı, 
İnsafən mənim belə bir qəribə sərgüzəştim vardır.

№2126
Oz ömrümdə fayda və xoş bir hal yoxdur, 
Bu qədim bir əziyyətdir, builki şey deyil.
Murad (istək) üzrə bəs deyincə goz yaşı tökürəm, 
O da ürək qanından əsla xali deyil.

Rəzi Qənceyi
№2127
Ey ürək, əgər sən məni bada verdinsə, get, 
Mənim üçün əzab və qəm-qüssə qapısını açdınsa, get.
Ey göz yaşı, mənim sirrimi aşkar etdiyinə görə 
Sən də indi mənim gözümdən düşdünsə, get!

№2128
Əgər xarab olmuş ürək dərdi istəyirsənsə, varımdır, 
Ciyərin kabab olmasının yanğısını istəyirsənsə, varımdır. 
Sənin qarşında üzümün suyu yoxdur, lakin 
Gözdən nə qədər su istəyirsənsə, varımdır.

№2129
Sənin eşqində çəng kimi qəddimi əydim, 
Ney kimi xasiyyətinə uyğun dəm vurdum.
Gəl anla ki, mənim üçün sərmayə göz yaşma bənzər, 
Onu da mən ürək qanı ilə qatıb hasilə gətirdim.

№2130
Ürək həmişə öz yol azuqəsini sənin dodağından alır, 
Öz bəhrəsini sənin saçının qıvrımından alır.



Göz yaşı mənim üçün ciyər parası kimi əzizdir, 
Sənin razılığın xatirinə öz ciyər parasını gözdən tökürəm!

(Seyyid Şərəfəddin) Murtuza
№2131
Kaş mənim ürək dərdim bir an (nəfəs) sakit olaydı, 
Artıq ürək tüstüsündən nəfəs yolu bağlanır.
Gözdə ona görə yaş damlasını dolandırıram ki, 
Səndən başqa nə nişanə varsa, oradan silinsin!

Bədr (Bədrəddin Mahmud) Tiflisi
№2132
Mənim ürəyim o bütün qüssəsinə görə onun qəmini çəkir, 
Başım isə daima onun qapısının astanasına söykənir.
Mənim kirpiklərimdən hər biri ürək qanı ilə 
Bulaşmış bir şişdir ki, sanki ona ciyər parası keçirilib.

Camal Səqqa
№2133
Mən zülm görmüş ürəkdən bəs deyincə qəm çəkirəm, 
Mən bəyənilmiş yardan bəs deyincə cövr çəkirəm.
Mən hər an mirvari kimi min göz yaşını 
Göz bəbəyinin qulağında olan halqaya düzürəm.

Rəşid Qənceji
№2134
Gözün əlindən pərdə parçalamaqdan başqa bir iş gəlmir, 
Ağlamaq və qanlı yaş axıtmaqdan başqa bir iş gəlmir.
Dedim ki, ağlama, ancaq eşitmir, nə edim?
O, gözdür, qulaq deyil, əlindən eşitmək gəlmir.
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On beşinci qisim: Onun £ÖZ 
və zar-zar ağlaması

(Cəmaləddin) Əşhəri
№2135
Sənin qəddini yada salmaqla bu ürək nalə edər, 
Quş kimi uca boylu sərv üzərində nalə edər. 
Mənə deyirlər nalə etmə, lakin məndə olan o qəmi, 
Ürəyi bir yana qoy, əgər dağa qoysan, nalə edər.

№2136
Sənin eşqinin dörd tərəfini qəm bürüyür, 
Ah çəkmədən məndən heç bir nəfəs gəlmir. 
Mənim eşq əlindən çəkdiyim hər bir ahı 
Əgər kimsə sıxarsa, ondan qan damlayar.

№2137
Səni yad etmədən ürəyi şad edə bilmərəm, 
Yoxsa qorxudan səni yad edə bilmərəm. 
Çəkin, çəkin ki, bunu istəmək mümkün deyil, 
Fəryad olsun ki, mən fəryad edə bilmərəm.

stəyə bilmirəm,
№2138
Mən onun dərgahından bəhrə i
Yarın dodağından bir busə istəyə bilmirəm. 
Fəryad olsun ki, mən fəryad edə bilmirəm, 
Zinhar olsun ki, mən zinhar edə bilmirəm.

Müvəffəq Sərrac 
№2139
Əgər mənim ahım göylərdə dolaşsaydı, 
Çərxin meydanından incilər dərərdi. 
Əgər mənim dərdim bu dünyaya sığışsaydı, 
Yüz dağ onun qarşısında saman çöpü kimi olardı.

* Çərxin mevdanından incilər (möhrələr) dərmək, yəni ulduzları 
sovurmaq



Şeyi Bürhanəddin (Qənceyi)
№2140
Əgər mənim gözüm yarın üzünə düşsəydi, 
Ola bilsin ki, can və ürək qərar tapardı.
Ya Rəbb, nə olardı, mənim bütün “Ya Rəbb” sözümdən 
Biri səhvən də olsa, işə yarayardı.

№2141
Əgər dar bir ürəyə qəm sığmazsa, mən nə edim?
Bu xəstə sinəyə nəfəs sığmazsa, mən nə edim?
Mən ah qoparmaq istəyirəm, lakin mənim ürəyimə 
Hətta ah barədə düşünmək sığmaz, bəs mən nə edim?

№2142
Ey lalə, qanlı kəfəni yenə mənim üçün saxla, 
Şəbnəm dolu bu gözü yenə mənim üçün saxla.
Ey səhər quşu, dərd ilə bu qədər coşub-daşma, 
Xəstə mənəm, naləni yenə mənim üçün saxla!

(Camal) Xəlil (Şirvani)
№2143
Ey ürək, dildarın qəmini yenə mənim üçün saxla, 
Ey can, yarın həvəsini yenə mənim üçün saxla.
Ey sübh, libasını parçalama, soyuq nəfəs çəkmə, 
Aşiq mənəm, bu işi gəl mənim üçün saxla!

* Soyuq nəfəs ah deməkdir və bu, aşiqin işidir.

№2144
Gül və lalə ilə həmrəng olan o üz qalmadı, 
Şəbnəm damlasma bənzər o rəvan göz yaşı qalmadı. 
Mən nalə ilə şad və xürrəm idim, ah, indi məndə 
O qədər zəiflik var ki, nalə taqəti də qalmadı!
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On altına qisim:

Naməhrəmlərdən şikayət

İlyas (Meydani) Qənceyi
№2145
Bu yeddi çərxdən ibarət günbəzi elə düzəltmişlər ki, 

Sanki insanları bir-birinə qarşı qərəzli etmişlər.
Əgər doğru (rast) yol ilə gedənsənsə, müxalif söz eşitmə, 
Bu ney düzəldənlər pərdəni ayırd edə bilməmişlər.

* Musiqi ahəngi pərdə ilə tənzimlənir, fələk — kainat varanarkən 
onun ahəngi düz qurulmamışdır və dünyada olan ixtilaflar buna 
görədir. Burada rast (doğru) və müxalif (əks, tərsinə) təzadı eyni 
zamanda musiqi terminləri kimi işlənir.

On yeddinci qisim:
Ondan və özündən doymaq

Qazi Kamal (Mərağeyi)
№2146
Ey bulud, məndən və mənim əzabımdan nə istəyirsən?
Mən uzağam, mənim qədim yarımdan nə istəyirsən?
Bil ki, səndən yağan hər bir damla su
Mənim sinəmdə sanki bir atəş şöləsidir.

№2147
Ürəyə matəm ruhu ilə yara vuran o kimsə 
Dərd və həsrətdən sinəni neştərlə deşər. 
O gərək öz kimlik və xasiyyətinə nəzər salsın ki, 
Özünün min matəminə görə, bəlkə, şükür etsin.

* Burada irfani və fəlsəfi məzmun vardır: ölümlü insan Haqqın 
əbədiyyəti müqabilində öz kiçikliyini anlamalı, daha betərindən 
van keçmək ümidi ilə bəla və müsibətə görə səbir və şükür 
etməli, həm də düşüncə və kimliyini ucaltmalıdır.



№2148
Ürək eşq sorağında get-gələ düşüb sərgərdandır, 
Can isə dərmansız dərdlərin pəncəsinə düşüb.
İndi mən ehtiyac içindəyəm, başqa bir zaman, 
İş elə gətirər ki, mənim üçün bayram olar.

№2149
Ruzigarın möhnətini çəkib bədəni üzmək, 
İki göz yolu ilə ürək qanını süzmək, 
Əcəl meydanını can ayağı ilə keçib getmək, 
Bütün bunlar sənsiz bir an olmaqdan daha asandır!

№2150
Dedin ki, qəmlə peyvənd olan ürəyin halını söylə, 
Məndən gizli bir bu qədər işləri nə vaxta qədər edərsən? 
Mən səninlə nə danışıram? Bütün ürək sirrim 
Uca səslə dedi ki, mən burada susmalıyam!

Şəms Əs əd Qənceyi 
№2151
Ya Rəbb, bircə məndən başqa, yarlar öz yarı ilədir, 
Bircə məndən başqa, hər kəs öz dilbər və dildarı ilədir. 
Eşqin əməl sahibləri vüsal mənsəbinə yetmişlər, 
Bircə məndən başqa, hər bir kəs öz işindədir.

*Yar və yarlar deyəndə dost və dostlar nəzərdə tutulur.

№2152
Dərd budur ki, mənim qanadım sındı, heç sorma! 

a görə belə oldum
Nə ölü, nə diri halda elə qəmliyəm ki, bəyəniləsi deyil, 
Nə yatmış, nə də oyaq, elə bir haldayam ki, heç sorma!

№2153
Kim görüb ki, yar mənim ürək halımı yenə soruşsun? 
Mənim üzümü yenə ciyər qanından yuyub-təmizləsin? 
Söylə, Məcnun haraya yetişdi? Bəs Fərhad hanı?
Söz sahibi haradadır? Mənə yenə bir söz desin!

Mümkünsüz bir sevday , heç sorma!
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№ 2154
Cana! Ciyər yanğısının xəbərini məndən sor, 
Zirzəbər (alt-üst) olmuş ürəyin əhvalını məndən sor. 
Axı yolun xəbərini qasidlərdən soruşarlar, 
Mən möhnət yolunun qasidiyəm, məndən sor!

№2155
Sənin vüsalın ilə mənim dərdim davaya yetər, 
Sənin hicranına görə mənim ömrüm bəlaya yetər. 
Bu gün vüsal və hicran arasında ilişib qalmışam, 
Baxaq görək bu işin aqibəti haraya yetər!

№2156
Mən bu gün bu mehr-məhəbbəti kəsən bir zəmanədəyəm, 
Öz vücud və varlığımdan xar və xəcalətli olmuşam. 
Nə mənim etdiyim xidmətin qədrini bilən məhbub var, 
Nə də ürəyin rahatlıq gördüyü bir məşuq var.

Rəzi (Qənceyi)
№2157
Ürək səndən bu cür çox cəfa görsə də,
Yüz dəfə canını sənə fəda etməyi əsirgəmədi.
Yüz gecə sənin qəmindən mənim iki gözüm ağladı, 
Ancaq mənim ürəyim bir dəfə səninlə gülmədi.

№2158
Dərd budur ki, sənin vüsal gövhərin cilalanmamış qaldı, 
Mənim işim sənin saçının ucutək pərişan qaldı.
Mənim bəxtim bir gün sənin vüsalını yuxuda gördü, 
Bİr ömürdür ki, həmin ümidlə yuxuda qaldı!

Bürhan (Gənceyi)
№2159
Qorxuram ki, o gözəl üzə yetişə bilməyim, 
Sənin üzünün bağında tamaşaya yetişə bilməyim.
Sənin eşqinlə hər iki dünyadan vaz keçib gəldim, 
Ancaq bilmirəm sənə yetişə bilim, ya bilməyim!



No 2160
Bahar buludundan daha çox ağlayan bir göz 
Mən kimi xırmanı yanmış kimsənin halına ağlayar. 
Gecə duası ilə məni bu günə salmaq istəyən hanı? 
Söylə, gəlib mənim halıma min gözlə ağlasın!

(Şəms) Sücasi
№2161
Mən bu işə nə qədər çox diqqət yetirsəm də, 
Divanə ürəyin halını daha çox xarab etmiş olaram. 
Sənin yolunda məndən geridə qalan bir kimsə yoxdur, 
Halbuki hər kim varsa, bu yolda mən ondan çox səy edirəm.

№2162
Doğrudur, sənin qəm yolunda öndə və arxada olmaq yoxdur, 
Sən o qədər qaçırsan ki, ardınca qaçmaq bəs etməz.
Məndən başqa kimsə sənin yolunda addım atmadı, 
Qəribə budur ki, yenə məndən geridə qalan kimsə yoxdur!

Şəms Əqtə
№2163
Nə yar, nə ruzigar və nə vaxt, nə də hal var, 
Nə küfr, nə İslam və nə kirdar, nə də mal var.
Nə əziyyət, nə rahatlıq və nə hicran, nə də vüsal var, 
Bu boş qəmin əlindən məni məyusluq və dərd bürüyüb.

* Kirdar, yəni iş-güc
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XV BAB:

HƏKİM ÖMƏR XƏYYAMIN 
MƏNA İNCİLƏRİ

Yəmin isfəhani
№364
Ey ürək, dünyadan giley etməyə dəyməz, 
Elə bir hal var ki, onu vəsf etmək olmaz.
Sənin bu dairədən kənara çıxmağın mümkün deyil, 
Göy qübbəsini deşib yol açmaq olmaz!

Mücir Beyləqani
№365
Hər kim dövrün padşahlarına biganə olarsa, 
Pərvanə kimi daima qəm atəşində oturmuş olar. 
Tez ol ki, kölgə, adətən, qapının torpağını öpər, 
Hər kim kölgə kimi evin dibində oturarsa, nə olar.

Yəmin isfəhani
№366
Mən o başın həndəsiyəm ki, onda bir ahəng yoxdur, 
Bir küncə qısılıb şad oluram ki, onda ürək daralmaz.



Mən aşiqlərin rənginə aşiqəm ki, zövq cəhətdən 
Aşiqlərin üzünün rəngi əcəb xoşrəng deyil.

ixtiyari

№ 2167
Bu oruc hətta daşı silib yox edərkən
O daşürəklinin əlindən səbir tükənir.
Mən qəm daşı üzərində qızıl kimi üyüdülürəm,
Bu bayram mənə sanki daşdan çıxan kimi (ağır) gəlir!

Bayram ruhiyyəsi barədə
№ 2168
Bayram gəldi və yarı yarın yanına gətirdi, 
Ürəkdə və canda sevinc və fərəh yaratdı. 
Oruc ayının tikanı ürəkləri yorğun etmişdi, 
Bayram gəldi və tikanı xurma ilə əvəzlədi.

Barat gecəsi barədə
Kq 2169
Mənə deyirlər ki, bu gecə Barat gecəsidir, 
Bu gecə kainat kitabının mündəricəsi tamamlanmışdır. 
Dedim ki, bu gecə mənim üçün nicat gecəsidir, 
Bu gecə sanki mənim ovcuma həyat suyu qoyulmuşdur.

* Barat gecəsi Şərq və Afrika ölkələrində şaban ayının ortasında 
keçirilən bayramdır. Həmin gün şəhərin xiyabanları və bazar 
əlvan çıraqlarla və bayraqlarla bəzədilir. Barat gecəsi dua edilir vo 
bu bayram xeyir-bərəkət, paklıq, günahlardan təmizlənmək və 
nicat rəmzi sayılır. Ədəbiyyatda mənəvi saflıq, fəzilət və yüksəliş 
mənası ifadə edir.

Adına (cümə) gecəsi barədə 
№2170
Dedim ki, gül üzünə xatir tez mənə mey ver, 
Dedi: “Adına gecəsi asudə olmaq istəmirsən?
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Qalx ki, başqa illərin gülü yenidən bir də açılar, 
Adma isə hər həftədə bir dəfə olar!”

* Bu rübai Kamal Əbdürrəzzaqın divanında var.

Qulam barədə
№ 2171
Xütən türkünün (gözəlinin) dini mənim dinimdir, 
Mən onun qulamı, o mənim üçün dünyam göstərən aynadır. 
Kimsə öz qulamına bu qədər qul olmadı, 
Bu, qulamın qulu olmaq adəti mənim məsləkimdir!

№2172
Mənim təbim onun pis niyyətli duasına giriftar oldu, 
Yaxud ürək qanı onun zülal kimi suyuna bulaşdı.
O gözəl vəhşi kimi sevinc səhrası tələb edir, çünki 
Xanəgah kuzəsindən gələn qəm və süstlük onu bürüyüb.

* Xanəgah sufilərin toplandığı və təlim keçdiyi məkandır.

(Cəmaləddin) Əşhəri
№2173
Mənim şeirlərim dəftərin bir guşəsində yer alıb, 
Burada bir can gördüm ki, o mənim sözüm deyildir.
Ürək dedi: “Qələm yonan aləti götür və onu sil”, 
Dedim: “Bəli, can üzmək mənim işimdir!”

№2174
Yaxşı və pisi, bunu və onu tərk etmək mənim üçün 

həvəsdir,
Dünyadan əl götürmək də mənim üçün həvəsdir.
Ox kimi xalqdan aralı tənha olmaq mənim üçün həvəsdir, 
Kaman kimi bir guşədə oturmaq mənim üçün həvəsdir.

№2175
Əgər Ay olsan, sona yaxın görünməz olarsan, 
Əgər Zöhrə olsan, günəş şüasında yox olarsan.



Dünyada görüb eşitdiyin bütün bu söhbətlərə 
Əgər diqqətlə baxsan, ayrılıqdan başqa bir şey deyildir.

№2176
Dünyam işığa bürüyən sübh açılanda 
Bülbülün nəğməsindən qopan əfğan od saçar. 
Gündüz öz nuru ilə şəfəq saçan kimi 
Gecə öz saçını qulağının dibindən kəsər. 
“Gecə öz saçını qulağının dibindən kəsər”,

yəni gün doğanda gecə yox olar.

№2177
Ürək eşqə bağlıdır, bir kimsəyə yetməz, 
O qərq olub, bu səbəbdən hər həvəsə düşməz. 
“Can” deyə ad qoyulan bu məhbus bülbülün 
Əli heç də qəfəsi sındırmağa yetməz.

№2178
Mən diqqətlə sənin ayaq torpağına nəzər salanda 
Özümü sənin ayaq torpağından kəm sanıram. 
Dünən mənimlə olan can indi torpaq olub, 
Sabah mən də başqasının ayaq torpağı olaram.

* Xəyyamın düşüncə tərzi və üslubunda yazılıb.
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XVI BAB:

TƏRİQƏT YOLÇUTARI

Cəmaləddin Əşhəri
№2179
Öncə gedənlərdən heç bir xəbər verməzlər, 
Bu gələnlər isə ürək-dirəkdən başqa bir şey verməzlər. 
Dünya həqiqətini bilən kimsələr isə
Hal əhli olmayan kimsəyə bir şey bildirməzlər.

№2180
Ürəyi Ələst şərabı ilə məst edən kimsələr 
Özlərini yoxluqdan (ədəm) uzaq edib nicat taparlar. 
Göz yolundan keçib can üzərinə qədəm basarlar, 
Nəhayət, bir dəli ürək əldə edərlər.

* Irfan məzmunlu rübai. Ələst barədə bax: rübai № 1 23

Şeyx Şihabəddin Sührəverdi
№ 2181
Xərabat məhləsində bəs deyincə mərdlər var, 
Onlar vücud lövhəsindən dərs oxuyurlar.

s

Fələyin sirlərinin dərin təzadlarından kənar 
Qəribəlikləri bilir və öz yollarını davam edirlər.



№2182
Saflıq və səfanı inkar etmək xamlıqdandır, 
Təkcə ağıl yolu ilə getmək naqislikdir. 
Məcazi sufinin ayaq torpağı, həqiqətən, 
Min avamm başından daha yaxşıdır.

Yəmin Isfəhani
№2183
Dərdi olan xəstə və yorğun ürək şad və xürrəm olar, 
Eşq ucbatından onun üzünə toz qonar.
O ürək alan dilbərin torpağında sürünən miskinəm, 
O bir mərddən ürək dərdi üçün xirqə almışdır.

* Xirqə sufilərin xüsusi geyimidir, ancaq onun başqa mənası da 
var.Təsəvvüfdə kamil mürşid və şeyxin rəhbərliyi altında təlim- 
tərbiyə keçən şagird-müridlər müəyyən yetkinlik mərhələsində 
şeyx və ya mürşid tərəfindən xirqə alır; bu isə artıq həmin 
mürşidin sərbəst təlimlə məşğul olmasına icazə anlamına gəlir. 
Bu rübaidə “mərd” həmin şeyx və mürşid mənası bildirir.

№2184
Söhbət və ünsiyyət səmasında Ay kimi olanlar 
Məlamət şahmatının taxtası üzərində şahdır. 
Bu sözün sirrindən agah olanlara gəlincə, onlar 
Xilqətin nəzərində yol azsalar da, özləri yolda olurlar.

* Bu rübai Eynəlqüzzatın “Təmhidat” əsərində yer almışdır.

(Camal) Xəlil Şirvani
№2185
Sənin qarşında olan mərdlər dərdi dərman sayırlar, 
Sənin qəminə düçar olanlar ürəkdə asan yaşarlar. 
Səndən zəhər içərlər və bunu nuş hesab edərlər, 
Səndən yara alarlar və bunu can üçün mərhəm bilərlər.

№2186
Sənin qəm yolunda hər kimin bir üzü varsa, 
Sevinc məkanında axtarış içində olur.
Onun ayaq
Çünki sənin qapının torpağının xoş qoxusu və rəngi vardır.

torpağından mələklər sürmə düzəldər,
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XVII BAB:

FƏLƏKDƏN ŞİKAYƏT və 
ONUN UQURSUZLUQU

Camal Xəlil Şirvani
№ 2187
Ağıl ilə pərvaz edənlərin qol-qanadı sındı,
Mən susuzam, vanımda isə səbir suvunun kuzəsi sındı. 
Başqalarına dopdolu qədəh verdilər, 
Növbə bizə çatan anda sağər (pivalə) sındı.

№2188
Ev ürək, bil ki, xilas yolunun bir qapısı yoxdur, 
Sənin əhvalına bir çarə edən yoxdur.
I lər bir nəfəs çəkəndə veni bir dərd gözlə, 
Zəmanə hadisələrinin başı və sonu yoxdur.

№ 2189
Dünyanın tərəzisində kim daha uvğun gəlmirsə, 
Utanmadığına görə o daha çox şöhrət tapır.
Dərəcə tərəzisində hünər Ölçülüb-biçilərkən
1 lansı baş ki daha boşdur, o daha ucalır!



№2190
Ürək əhli ilə mənalar mücrüsünü paylaşmaq olar, 
Söylə, naəhl olanlarla nə etmək olar?
Naəhl olan kimsə ilə ömür sürmək, bil ki, 
Əbədi olaraq əzab ahəngi çalmaq deməkdir!

№2191
Qəm hünər sahiblərinin ürəvi qarşısında dolaşır, 
Şadlıq isə dünyadan bixəbər olanların çevrəsində dolaşır. 
Fəryad olsun ki, dairəyə bənzər fələyin oxu 
Sanki nəzər sahiblərinin gözündə fırlanır.

Xaqani Şirvani
№2192
Aləm məni rahatlıq libasından soyunmuş halda tapdı, 
Göz yaşı ilə dolu və ürəyi büryan halda tapdı.
Ötüb-keçən hər bir gecə məni qəmgin gördü, 
Gülüb açılan hər bir səhər məni ağlar halda tapdı!

№2193
Azadə ürək sahibləri danlağa və tənbehə adət etmişlər, 
Həsrət və qəm əlindən sinələrini naləyə açmışlar.
Hünərin belini o gün tam sındırdılar ki, 
Bu hünərsizlər arxalarını balışa söykədilər.

№ 2194
öz müşkül İşimin qüssəsindən qəmim vardır, 
Öz səmərəsiz bəxtimdən qan ağlayıram.
Bircə gün belə öz ürək kamına uyğun yaşamadan, 
Əfsus ki, torpaq altına getmək lazım gəlir.

Əziz (Əli Şirvani)
№2195
Qəm yeyən bülbül hələ də səndən söz açır, 
Səhər yeli gülzarda hələ də sənin qoxunu verir.



Sən qədəm qoyduğun o evin guşəsində 
Onun qapı və divan hələ də sənin qoxunu verir.

№2196
Sənin qəm atəşin səbir xırmanını yandırıb, 
Sənin ölümünlə ürək səbir köynəyini paralayıb. 
Sənin matəmində bizim nalənin faydası olmadı, 
Çarəsiz olaraq əlimizlə səbir ətəyindən yapışdıq!

№2197
Sənin qəmin daralmış ürəyə təsir etmiş, 
Göz yaşı üzümdə rəng nişanəsi qoymamış. 
Qorxu var ki, qəm-qüssədən ciyərim yansın, 
Sənin ölümün daş ürəyə də təsir etmiş.

Camal (Xəlil) Şirvani
№2198
Bu taxt-tac və xatəm sahibidir Ziyad, 
Bu haqqın kölgəsi, yer üzünün şahıdır Ziyad. 
Kim ki ötüb gedib, qoy torpaq ona xoş olsun, 
Şirvanın şahı Əlaəddindir Ziyad.

* Rübai Şirvanşah Əlaəddinə həsr edilmişdir.

Səfinə
“Bu qəsidə aləmin hökmdan böyük kərəm və əzəmət sahibi 
Şirvanşahın (Allah onun səltənətini əbədi etsin)

mədhi üçün deyilmişdir”.
Ey nigar, söylə, belə bir yar kimin olar, kimin olar?! 
Sənin kimi qəmxar və dildar harada olar, harada olar?!

Sənin kimi qəmxar və dildar, sənin kimi vəfalı yar 
Nə yer üzündə olar, nə də göy zirvəsində olar.
Sənin xumar gözün məst olaraq qəmzə ilə qanımı tökdü, 
Əgər onda huşyarlıq olmasa, mənim qanımı beləcə tökər.



Bədənimlə sənin bəlanı çəkərəm, ürəkdən sənin 
razılığını istərəm,

Əgər səndə vəfa olarsa, mən də canla sənə vəfadaram. 
Bu ümidlə belə diri qalmışam ki, bir gün, bəlkə, 
Dodağın kamına yetsin. Ey hey, bu necə olar?

Bir saatlıq sən ilə mən bir yerdə olaq, iki-iki.Yox, yox... 
Mən xəta söylədim, xəta söylədim, mənə belə dövlət yaraşarmı?

Səba bəzən mənə sənin qara saçının nəsimin yetirər, 
O səbəbdən mən aləmdə səba ilə ünsiyyət saxlayıram.

Bil ki, can bəxş edən dodağından ürəyə bir gün kam yetərsə, 
Mənim məhrum və məzlum ürəyim bütün gecəni dua edər.

Öz-özünə vədə vermə, bundan artıq onun intizarı ilə 
Üzərində ölüm hökmü olan kimsə üçün bu vədə layiq deyil.

Əgər sən məndən can istəsən, ubəli”dən başqa söz eşitməzsən. 
Əgər əlini Öpmək istəsəm, cavabım niyə “yox” olsun?
Mən ki səndən acı söz eşitməyə razı olmuşam, 

niyə söyləmirsən?
Söylə, yaxşıların adətində belə şeylər nə vaxtdan bəri rəvadır?

Ya Rəbb, ürəyi üzülmüş Xəlil sənin ayrılığına 
düçar olmuşdur.

Belə olarsa, o biçarə sənin vüsalından ayrı qalar.

Mən öz həsb-hahmı söylədim ki, Şahənşahı mədh edim, 
Ona mədh və tərifdən başqa söz söyləmək xəta olar.

Şirvanşah Əlaəddin Fəriborz uca ada layiq olar, 
İstər Cəmşid adlandırsan, istər Firidun desən, ona layiqdir.

Əgər onun ayaq torpağından fələk üçün tutya düzəlsə, 
O fələk heç vaxt neçə min gözlə kor olmaz.



Əgər günəşin işığı ondan nur və ziya alarsa, 
Dünya hər gecə onun üzü qədər heç vaxt aydın olmaz.

Ütarid ulduzu gecə onun cənnət kimi məclisinə gəlsə, 
Onun taxtının ayağı qarşısında mənim kimi mədh söylər.

Yuxuda əgər onun adı dilə düşsə, ola bilsin ki, 
Zöhrə ulduzu kimi onun işi-gücü nəva oxumaq olsun.

Əgər qədr ilə o, ülvi aləmə səfər etmək İstəsə, 
Onun ilkin mənzili uca “kibriva” aləmi olar.

Əgər dövran onun əlinin dərya kimi zəngin olduğunu iddia etsə, 
Onun gövhər bəxş edən əli bu iddiaya dəlil olar.

Bir kimsə onun rəyinin əleyhinə düşünərsə, ilk dəfə 
Dünyada onun qanına qəsd edən kimsə qəzanın özü olar.

Ey şah, il və ay boyu, gecə və gündüz hər yerdə 
Sənin daimi zəfər və fəthin Allah tərəfindən təsdiqlənər.

Mən bu səfinəni sənin xüsusi məclisin üçün yazdım ki, 
Sənin şad-xürrəm məclisində, bəlkə, bizi də yad etsinlər.

“Səfinə”söylədim buna, yox, yox, qələt etdim, bir dəryadır, 
Onun daş, torpaq və qumu ləl və kəhrəbadır.

Heç bir dəryada sənin dürr bəxş edən əlin yoxdur, 
Belə bir səfinə varmı, ya olubmu, ya ola bilərmi?!



Əgər bir sözümdə xəta olsa, iki yerdə bunu məndən xəta bilmə, 
Xüsusilə sən özün bilirsən kİ, biz burada üzrlüyük.

Həmişə bu alçaq fələyin beli bütün il boyu 
Mənim belim kimi qəm yükündən iki bükülər.

Sənin bu padşahlıqda işin çərxin dövranı ilə elə olsun ki, 
Çərxin padşahı daima sənin qarşında gəda olsun!

Rübailər
(Toplu müəllifindən Şirvanşaha 
həsr edilmiş son rübailər)
№2199
Sənin mehrin bir kimsənin qəminə şərik olursa, o kimsə 
mənəm,
Sənin təbin bir kimsənin işinə təsir edirsə, o kimsə mənəm. 
Mən bir kimsənin qəmini və qayğısını çəkirəmsə,

o kimsə sənsən, 
Sən bir kimsənin dilbər və dildarısansa, o kimsə mənəm.

№2200
Ey ürəyi bir kimsəyə dəm və ahəng tutan, o kimsə sənsən, 
Can bir kimsənin sirdaşı və məhrəmidirsə, o kimsə sənsən. 
Sanki qulağa keçirilən halqa bəndəlik nişanəsidir, 
Mənim qulağıma bir kimsənin avazı yetişirsə, o kimsə sənsən.

* Kimsəyə dəm tutmaq - onunla münasib və uyğun davranmaq, 
ODUB səsinə səs vermək və həmdəm olmaq

№2201
Ey eşqi bir kimsəyə rahatlıq bəxş edən, o kimsə mənəm, 
Ey xoş görkəmli saçı ilə bir kimsəyə tor quran, 

o kimsə mənəm.
Sanki sənin can bəxş edən dodağın o qədər lətafətlidir ki, 
Bir kimsəyə bircə an kam verərsə, o kimsə mənəm.



Хе 2202
Ürək bir kimsənin qəmi ilə dolmuşsa, o kimsə sənsən, 
Can bir kimsənin həmdəm və məhrəmi olmuşsa, o kimsə sənsən. 
Sanki, ola bilsin, bir nəfəslə insan dirilsin, 
Bu ürək bir kimsənin dəmindən (nəfəsindən) ölmüşsə, 

o kimsə sənsən?

Xq22O3
Sənin əlin bir kimsənin başı üstə olursa, o kimsə mənəm, 
Sənin saçm bir kimsənin dilbəridirsə, o kimsə mənəm. 
Bir gecə mehr ilə məsti-xumar və xarab halda gəlib, 
Səhərə qədər sən bir kimsənin yanında qalsan, o kimsə mənəm.

Xe 2204
Ürək bir kimsənin əlindən heyran və sərgərdan qalıbsa, 

o kimsə sənsən, 
Can bir kimsənin qucağına sığınırsa, o kimsə sənsən.
Sanki mən bir bayraq, yaxud libas kimi qalmışam, 
Mən bir kimsə ilə çiyin-çiyinəyəmsə, o kimsə sənsən.

Xe22O5
Sənin dodağın bir kimsəyə can verirsə, o kimsə mənəm, 
Sənin dərdin bir kimsənin dərmanıdırsa, o kimsə mənəm.
Sənin mehrinin nişanəsi fələkdən İqbala yetişib və 
Bir kimsənin şənində mənzil tapıbsa, o kimsə mənəm.

Xe 2206
Ürək bir kimsəni arzulayarsa, o kimsə sənsən, 
Mənim sərvimin boyu kimsəyə bənzəyirsə, o kimsə sənsən. 
Sən bir kimsənin vüsalı ilə xoşsansa, o kimsə mənəm, 
Mən bir kimsənin sevda qəmini çəkirəmsə, o kimsə sənsən.

Xe 2207
Sənin üzün bir kimsə üçün Ay işığıdırsa, o kimsə mənəm, 
Sənin qaşın bir kimsə üçün mehrabdırsa, o kimsə mənəm.



Sən qəzəb atəşini bircə an üçün başdan çıxararsan, 
Sənin qəm arxın bir kimsə üçün su verərsə, o kimsə mənəm.

№2208
Sənin vüsalın bir kimsəyə layiqdirsə, o kimsə mənəm, 
Sənin lütfün bir kimsənin qəmini sovuşdurar, o kimsə mənəm. 
Mənim istəyim odur ki, bir gecə sən gələsən, 
Bir kimsənin yanında qalsan, o kimsə mən olum.

№2209
Mən bir kimsəyə heyran olmuşamsa, o kimsə sənsən, 
Bir kimsədən huşsuz və sərgərdan olmuşamsa, o kimsə sənsən. 
Ey canü cahan, heç bir vaxt ola bilərmi mən görüm ki, 
Bir kimsənin qucağında yatmışam və o kimsə sənsən.

№2210
Sənin eşqin bir kimsəvə məhrəmdirsə, o kimsə mənəm, 
Sənin sevdan bir kimsəyə həmdəmdir sə, o kimsə mənəm.
Mən həsrət çəkirəm ki, bir gün, ya da bir gecə
Sənin lütfün bir kimsənin qəmini sovutsun, o kimsə mənəm.

№2211
Mən bir kimsəyə heyran olmuşamsa, o kimsə sənsən, 
Kimsənin ayrılığından pərişan olmuşamsa, o kimsə sənsən. 
Sanki mənim bu yorğun və xəstə ürəyim bir kimsənin 
Diş və dodağından nuş dolu busə alarsa, o kimsə sənsən.

№2212
Sənin fikrin bir kimsənin munisidirsə, o kimsə mənəm, 
Sənin sevdan bir kimsənin munisidirsə, o kimsə mənəm.
Ey dost, söylə, bundan yaxşı nə ola bilər ki, 
Sənin qəmin bir kimsənin munisi olsun, o kimsə mənəm.
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izahlar

Sonda farsdilli və türkdilli divan ədəbiyyatında ənənə kimi çox 
işlənən söz və ifadələr üçün qısa sözlük veririk:
Büt, nigar və sənəm büt deməkdir. Ancaq məcazi anlamda gözəl, 
dost və sevgili mənasında işlənir.
Yar, canan, dilbər, dildar, dilrüba, dilara sözləri fərqli məna incəliyi 
ilə sevgili, gözəl, ürək dostu mənasında işlənir.
Yar yaxın dost, canan can kimi əziz və şirin olan, dilbər ürəyi 
aparan gözəl, dildar ürəyi saxlayan, dilrüba ürəyi ovlayan füsunkar, 
dilara isə ürəyi bəzəyən və ona sakitlik gətirən gözəl və ya sevgili 
mənasında işlənir.
Ay; günəş, ulduz səmavi cisimlər məcazi mənada məşuq və 
gözəlin istiarəsi kimi işlənir.
Canü cahan, can və cahan - sevgili və yaxın dost mənasında işlənir. 
O, cana və cahana (dünyaya) bərabər tutulur.
Sünbül - saçın istiarəsi kimi işlənir.
Sisilə və zəncir — saçın istiarəsi kimi işlənir.
Türrə — saçm alma tökülən qıvrım hissəsi
Ləl, yaqut, əqiq, mirvari, dürr, mərcan — zinət şeyləri düzələn 
qiymətli daşlardır və klassik şeirdə müxtəlif mənalarda işlənir; 
al-qırmızı rəngli ləl və yaqut, yaxud çəhrayı rəngdə olan əqiq 
dodağın istiarəsi kimi, ağ rəngli parlaq mirvari, dürr və mərcan isə 
dişin istiarəsi kimi işlənir.
Püstə — ağızın istiarəsi kimi işlənir.
Badam - gözün istiarəsi kimi işlənir.
Nərgiz- xumar gözün istiarəsi kimi işlənir.
Cadu nərgiz - könlü sehrləyən göz
Məst nərgiz xumarlandıncı və məstedici göz
Məst və xəstə göz ■ ■ olduqca məstanə göz
Şəhla göz - mavi göz
Qəmzə - qaş və gözün süzülməsi
Naz və işvə — nazlanma və əzilib-büzülmə
Müjgan oxu, xədəng — kirpik
Gül dedikdə, adətən, qızılgül nəzərdə tutulur, məcazi mənada 
istiarə olaraq gözəl və sevgili kimi anlaşılır.
Güli rəna — bir tərəfi qırmızı, bir tərəfi san olan qızılgül, gözəlin 
istiarəsi kimi işlənir.



Nəsrin — nərgiz növündən olub, sarı və ağ güllər açan ətirli bitki, 
üzün istiarəsi kimi işlənir.
Xar - tikan deməkdir, bəzən kirpik bu mənada işlənir, bu sözün 
digər mənası zəlil olmaq və alçalmaqdır.
Sərv — düz qamətli, uca boylu ağac, uca və düz Ьоу-buxunlu, xoş 
görkəmli insan sərv ilə müqayisə edilir; “sərvi-səhi”, “sərvi-azad”, 
“sərvi-rəvan”, “sərvi-xuraman” kimi ifadələr gözəlin və sevgilinin 
istiarəsidir, yəni klassik ədəbiyyatda gözəl sevgili mənasında işlənir. 
Sərvi-xuraman isə abəstə və nazla yeriyən gözəl mənasında işlənir. 
Şümşad ağacı da bu cür məna bildirir.
Şam (şəm)- mənası məlumdur, ancaq klassik ədəbiyyatda üzündən 
nur saçılan gözəl mənası daşımaqla istiarə kimi işlənir.
Mehrab — məscidin və ya ibadətgahın qiblə tərəfində xütbə üçün 
düzələn tağ şəklində kürsü; klassik mətnlərdə qaşın istiarəsi kimi 
işlənir.
Xütən, Xətay və Çəgəl — Çində olan türk qəbilələrinin yaşadığı 
qədim bölgələrdir və türklər uca boylan, döyüşkənlikləri və 
gözəllikləri ilə məşhurdur. Xütən vilayəti isə ahu və müşk ilə 
tanınır.
Xətt yeniyetmələrin dodaqlarının yanında çıxan zərif tüklər 
onlara yaraşıq verir və o dövrdə gözəllik sayılırdı.
Xədd - yanaq
Kuy — məhəl, yer və məkan; yarın kuyi dedikdə onun yan-yörəsi 
və çevrəsi nəzərdə tutulur, aşiqin xəyalı və könlü həmişə həmin 
məhəldə dolaşır.
Eyş — xoş və şən məclis, xoş keçirilən zaman və va həyat anları 
Müştaq - həvəsli və meyilli olan insan 
Tifl- çocuq, uşaq, kiçik
Təb — şairin təbi və bədii tərzi, təbiət, fitrət və zövq
Fəraq, hicr və hicran — ayrılıq
Vəsi, vüsal— qovuşma, birlikdə olma
Fitnə - qarışıqlıq salmaq
Sitəm — zülm etmək, incitmək
Bargah — padşah və böyüklərin əyləşdiyi saray; imam və övliyaların 
məqbərəsi, uca məqam və məkan
Hümmət — ürəkdə olan təpər, səy və çalışma
Yelda gecəsi — 21 dekabr ən uzun qış gecəsi, qədimdə həmin 
gecəni bayram edərdilər.
Hüsn və camal — gözəllik və məlahət
Məhrəm - olduqca yaxın, sirdaş və həmdəm

484



Həmnəfəs -- bir yerdə nəfəs alan yaxın həmdəm
Türk ağbəniz gözəl, çevik, cəsur, igid və ucaboy
Hindu — qara rəngli qul, qaraçı
Zünnar — xristianların belinə bağladığı qurşaq
Qaliyə — qədimdə saça vurulan müşk və ənbər qarışığından ibarət 
ətirli maddə
Müşk və ənbər — Şərqdə işlənən qədim və təbii ətriyyat
Ayaq tozu folklor mədəniyyətində və klassik ədəbiyyatda 
müqəddəs və dəyərli sayılır, təzim və hörmət əlaməti olaraq övliya 
və böyük şəxsiyyətlərin ayaq tozu tutya sayılırdı. Ayaq tozuna üz 
sürtmək böyük ehtiram nişanəsidir.
Məlamət və səlamət daha çox irfanda işlənən məfhumlardır; həqiqi 
aşiq məlamət əhli sayılır, yəni kimsənin danlağından çəkinməyərək, 
şan-şöhrətə uymadan öz sədaqətini nümayiş etdirir, ancaq zahid kimi 
zümrələr səlamət əhli olaraq öz ad-sanını saxlamağa üstünlük verir. 
Hədis — söhbət, hekavə
Məlal— ruhi əzginlik və yorğunluq, məlul olmaq həmin kökdəndir. 
Vəbal — başağrısı, əziyyət, günah
Hərəm - ziyarətgahın iç hissəsi, evin ailə üzvlərinə aid istirahət 
guşəsi, yad adamların oraya girməsinə icazə verilmir, bövük 
hörmət bəslənilən məkan
Qəmxar — birisinin dərd və qəminə şərik olan şəxs
Huşyar - ayıq
Qəlb, ürək, can — bu sözlər, əsasən, könül mənasında işlənir, can 
həyat və ruh mənası da bildirir.
Ürəyin qarəti, yağmalanması, ovlanması kimi ifadələr Şərq 
ədəbiyyatında geniş işlənir, qəlbin məşuqa məftunluğu və onun 
tərəfindən ələ alınması anlamına gəlir.
Ürək və ya ciyərin qan olması - dərin iztirab keçirmək
Qan içmək və ya qan yemək, ürək və ya ciyər qanını yemək — 
böyük həyəcan və əzab çəkmək
Hava və həvəs — nəfsin istəyi
Zülmət — İsgəndərin dirilik suyunun ardınca getdiyi uzaq məkan 
Güzar - yolu düşmək, baş çəkmək, keçib getmək, seyr etmək, 
gəzmək
Gülzar, gülüstan, gülşən, bustan - bunlar sinonim sözlər olub, 
çəmən, gül-çiçəklə bəzənmiş bağ-bağça mənası bildirir.
Zinhar— bir şeydən və ya işdən çəkinmək əmri (çəkin!); birindən 
çəkinib başqasına pənah gətirmək, aman, möhlət; zinhara gəlmək 
- bezmək və cana doymaq
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