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Öncə Tanrımla

xəbərləşim

Ucalardan uca Tanrım,
Ucalığına salam olsun!
Qoçalardan qoça Tanrım,
Qoçalığına salam olsun!
Yaratdığın dünyalara,
Dərin-dərin dəryalara,
Xəyallara,duyğulara ,
Ümüdlərə salam olsun!
Varlığının niyyətinə,
Məramına salam olsun!
Taxtın uca,vaxtın uca,
Məqamına salam olsun!
Nəfəsindən söz gətirən
Küləklərə salam olsun!
Sözü duyan könüllərə,
Ürəklərə salam olsun!

Qoy bir dünya ilə xəbərləşim

Dünya,səni atağızlar
Çeynəməmiş uddularmı?
Oynatdılar oyuncaq tək,
Atdılarmı,tutdularmı?
Öyünürdün yaşı ilə,
Ağlın ilə,başın ilə,
Səni öz qaş-daşın ilə
Aldılarmı-satdılarmı?
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Torpağı Vətən edənlər,
Haqq söyləyib,haqq güdənlər,
Bəxt axtarmağa gedənlər
Öldülərmi,itdilərmi?
Gəlmişdilər gün görməyə,
Ömürdən bir gül dərməyə,
Çağırdılar səs verməyə,
Səs dalınca getdilərmi?
Yol var idi eşidilməz,
Dil danışmaz,dodaq bilməz,
Yol var idi gedər-gəlməz,
Getdilərmi,çatdılarmı?

Hələ bir yol ilə xəbərləşim
Uzaq-uzaq obaları
Bir-birinə saldıran yol,
Niyə məndən keçmədin?
Körpü oldun vaxtdan-vaxta,
Qanadlandın qızıl baxta,
Çıxmışkən qırmızı taxta,
Niyə məndən keçmədin?
Keçsəydin daşın olardım,
Qarın-yağışın olardım,
Yarın-yoldaşın olardım,
Niyə məndən keçmədin?
Ucalan ulum var idi,
Danışan dilim var idi,
Mənim də elim var idi,
Niyə məndən keçmədin?
İndi də yurdumla xəbərləşim
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Ağban evi uçan yurdum,
Yurdum,dizinə döydünmü?
İgidləri qaçan yurdum.
Yurdum,özünü döydünmü?
Qarğıdınmı göyü-yeri,
Baxtına vurulan sirri,
Oda düşdün diri-diri,
Yurdum,gününü söydünmü?
Fələk bac aldı,bac aldı,
Yağı öc aldı,öc aldı,
Ahın ucaldı,ucaldı,
Yurdum,başını əydinmi?
Bir az da ağacla xəbərləşim
Ağac, ağac!
Qıvrım-qıvrım yarpaqların
Qovrulub saralmasın!
Başın sevdalar yuvası,
De,vaxtsız sovulmasın!
Budaqların əl-ələ,
Baş-başa yuxulayır.
Kökündən qopan ağrıya
Yarpaqların ağlayır.
Ümidlərin gözündən
Göy üzünə dikilir,
Üzüldükcə göz yaşın
Öz dibinə tökülür.
Diksinir vaxtın səsinə,
Dodağında qorxun çat-çat.
Dərdlənirsən,canim ağac,
Ovulursan qatbaqat.
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Sıyrım-sıyrım qabığından
Soyulduqca ucalırsan.
Ucalığın tənhalıqdır,
Tənhalıqda qocalırsan.

Hələ bir özümlə də xəbərləşim
Bəyim,qaçdığımız dərdin,
Qulaq as,səsi gəlirmi?
Sıxılıb məhv olan vaxtın
Hələ nəfəsi gəlirmi?
Niyə çəkilib yuxumuz,
Bəlkə ruhumuz dardadır?
Bu bizik,canımız burda,
Bəs ürəyimiz hardadır?
Kim bilir məkanımızı,
Bəlkə biz vaxtda itmişik?
Bəlkə də aldadıb vaxtı,
Qoşulub dərdlə getmişik?
Hələ də qadasını aldığım Ayan ilə xəbərləşim
Qoru zirvələri,Tanrım,
İnamımız qaçılmasın!
Sən göylərdən muğayat ol,
Ucalıqlar uçulmasın!
Tanrıdağın taclı qızı,
Altun başın ulduzların yuvası,
Beşiyində eşitdiyin
Laylay şaman duası.
Cuqcur ayağının altında,
Ucalığına çatmaz əlim.
Sən türkün kökündəsən,
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Baykal gözlü gözəlim!
Altaylar qalın qoşunun,
Hər an sənə müntəzirdir Tyan-şan.
İnan ulu varlığına,
İnan, sevgili Ayan!
Səhralarda ilğım kimi
Amudərya,Sırdərya,
Keçilirmi yuxularda
Sonu keçilməyən dünya?
Çalır zirvə yürüşünü,
Gurlayır Qaval daşı,
Küləklərlə başlayırmı,
Türkün zəfər savaşı?
Bir qədər payızla da xəbərləşim
Tut mənim əllərimdən
Taleyinə qovuşdur,
Küləyin kimi, payız!
Yağışına qat məni,
Açılım göz yaşında
Çiçəyin kimi,payız!
Oğurlanım dünyadan,
Yuxuna məhrəm olum.
Duman kimi sürünüm,
Rənglərinə sarılım,
Yarpaq-yarpaq biçilim,
Həsrətinə ələnim,
Ovuc-ovuc gözünə,
Əllərinə çilənim.
İşığımla,nurumla
Nağılında kiriyim,
Kədərinə çat məni
Dərdlərində əriyim,
Ürəyin kimi,payız!
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Qəm olum,qəhərlənim
Dilində,dodağında,
Bar olum,bəhərlənim
Kökündə,budağında.
Ağırlanım,sallanım,
Haldan-hala hallanım,
Heyva kimi saralım,
Alma kimi xallanım,
Çatlasın nar qabığım,
Qanasın nar dodağım,
Şirinləşim,ballanım,
Durnatək sığallanım,
Tut mənim əllərimdən,
Ver fələyin əmrinə,
Halal elə ömrümü
Caladığım ömrünə,
Çörəyin kimi,payiz!
Təklənsə,təkliyinə
Dosttək həmdərd olanam,
Sonalar bəndə düşüb,
Mən axıra qalanam.
Hər əzaba,ağrıya,
Hər sözə,hər duyğuya,
Ulduza,Günə,Aya,
Torpağa,daşa,suya,
Sevgiyə,ayrılığa,
Yerə,Göyə,Tanrıya
Bulud kimi dolanam.
Ağlasan bu dünyaya
Mənim gözümlə ağla.
Son ümid işığı tək
Məni dar günə saxla,
Gərəyin kimi,payız!
Qoy bir Alim Qasımovla da xəbərləşim
Ürəyini yarıb çıxan
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Ahın hara uçub getdi?
Allahın yanı boşuydu,
Səsin hara köçüb getdi?
Yükləndin dərd karvanına,
Yükün dəryada batdımı?
Uçurdun ölümə sarı,
Canın ölümə yatdımı?
Tökmə dünyanın qanını,
Göylər bu qanı yuyarmı?
Səni səsindən assalar,
Söylə,ruhun uyuyarmı?
Dərdlə də xəbərləşim...
Kəmənd atıb tutduğunu
Dərdinə həmdərd edən dərd,
Keçirib dərd süzgəcindən,
Sevdiyini mərd edən dərd!
Düşdüyün yerdə daşsan,
Daş sınanda ağrıyırmı?
Dünyanın gözündə yaşsan,
Yaş yağanda ağlayırmı?
Səni sevmək özü bir dərd,
Sevməmək də bir dərd olur.
Bəlkə də bu dərd sevgisi
Ağriyib dərddən doğulur?
Sonda Dədəm Qorqudla xəbərləşim
Şaman oğlu,ulu şaman,
Ozan oğlu,ulu ozan,
Tale yazan,ömür yazan,
Göydə ulduzları yozan!
Yoz mənim ulduz yolumu,
Adım kimin yadındadır?
Gör mənim Vulkan ulduzum
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Göyün hansı qatındadır?
Duyğuları pərdə-pərdə,
Dalğa-dalğa oyanırmı?
Ulduzların arasında
Ulduzum parlaq yanırmı?
Olumum Balıqlar bürcü,
Cildim adəm dərisidir,
Yəqin ruhum dənizlərdə
Oxuyan su pərisidir.
Qəmlənir mavi Neptunum,
Narahatmı mənə görə?
Yaşlı dolu gözlərini
Sıxıb tökəcəkmi yerə?
Söylə,mənim işıq yolum,
Səfərim hardan başlayır?
Vaxt mənim gizli ömrümün
Hansı yaşında yaşayır?
Şaman oğlu,ulu şaman,
Ozan oğlu,ulu ozan,
Yuxuları o dünyaya
Açılan sirli qapımı?
Mənim görüb qayıtdığım
Göylərin doqquz qatımı?
Adımın rəqəmi doqquz
Yerimin rəqəmi doqquz,
Vaxtım doqquz,taxtım doqquz,
Qatım doqquz,baxtım doqquz,
Doqquz ilə dövrələnib
Sağım,solum,
Doqquz ilə dövrələnib
İşıq yolum.
Doqquz dəfə çəpərlənib
Mənim sirrim,
Doqquz dəfə çəpərlənib
Mənim şerim.
Ozan oğlu,ulu ozan,
Şaman oğlu,ulu şaman,
Yoz mənim ulduz yolumu,
Yoz mənim ulduz falımı!
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1997.
VAXT
ETÜDLƏRİ

Son şerimlə aramda
Bir payız yuxuladı,
Günlər öpüb bir-birini
Son dəfə qoxuladı.
Ayrılığa qarışıb
Adamlar da bozardı,
Quşların dimdiyində
Qalan giley-güzardı.
Qərar tutmadı yarpaqlar
Payız boyu yeridi,
Göyü sökən yağışlar
Gözlərimdə kiridi.

***
Bu müşkülün adı dünya,
Köhnəsi təzədir sənə.
Ömrün bir ucu ölümdü,
Bir ucu qəzadır sənə.
Dur gətir ortaya nərdi,
Ataq,görək zər nə zərdi?
Uduzan udacaq dərdi,
Bu oyun qazidir sənə.
Haqq hər şeyi düz görəndi,
Verdiyini gur verəndi,
Şer Gordu,dur gir indi,
Üstü Söz-yazıdır sənə.
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***
Kimsənin eşitməyəcəyi bir səslə
Danış gecələrin səssizliyini.
Nə kədər duyulsun,nə yuxusuzluq,
Nə dərd çiçəkləsin göz yaşlarında.
Kimsənin duymayacağı bir həyəcanla
Oxu dualarını ən gözəlini!
Səhərlərin açıla biləcəyi vaxtda,
Kimsənin eşitməyəcəyi bir səslə
Danış nağılların ən gözəlini!
Kimsənin uymayacağı bir yalanla
Aç qapısını yalan dünyanın,
Pikassonun cızdığı dünyanı
Bir göyərçin apardı dimdiyində,
Dodağımızın bir ucunda təbəssüm,
Bir ucunda ulduz-ulduz sevgilər,
Vay canım,vay,
Niyə vaxtında ölmədin!
Kimsənin bilməyəcəyi bir dillə
Ağla sevgilərin ən gözəlini!
Kimsənin aldanmayacağı sevda ilə
Aç ölüm qapısını,
Bir əlində nişanlanmış taleyin,
Bir əlində şerə dönmüş ürəyin,
Ya o dünya,ya bu dünya çağırsın,
Məhəl qoyma arxanca qopan aha,
Məhəl qoyma sənə qanrılan oxa,
Gecələrin üzülə biləcəyi bir vaxtda,
Kimsənin duymayacağı bir həyəcanla
Yaşa ölümlərin ən gözəlini!

***
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İndi də söz sənindir,
Nə gördün,nə görmədin
Tutqun günlərin arxasından?
Kimin şəkil asılıb
Bu payızın gətirdiyi
itkinin yaxasından?
Kimliyini,nəçiliyini
Dinə bildiyin hüznlə de,
Bu payız yalqızlığını
Yağışlı gözünlə de.
Qoy qulaq assın sənə,
Titrəsin ürkək sular.
Yəqin bəhanə gəzir
Kövrəlməkçün duyğular.
Qayıdıb özünə dəyər,
Ağacların tənəsi,
Yalnız küləklər üçündür
Bu payız təntənəsi.
Quşlar da and içib uçsun,
Dönməkçün yuvasına,
Qoy bir səs də qarışsın
Bu payız duasına.

***
İstəyirsən,gəl haqq-hesab eləyək,
Kimin nə çıxarı,nə qazancı var?
Kim nə verib,kim nə alıb dünyadan,
Kimin boynunda haqq,kimin borcu var?
Ağlın kəsdiyidək görüb bilmisən,
Anladıqca ağlamısan,gülmüsən,
Min yol dirilmisən,min yol ölmüsən,
Ölüb-dirilməyin azmı xərci var?
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Varı var bilirsən,yoxu yox,nədən?
Azı az bilirsən,çoxu çox,nədən?
Hesab aparırsan haqq-nahaq,nədən,
Haqqın hesab ilə bəlkə mərci var?

***
Gələn dərddi,gedən dərddi,çəkən biz,
Bu dərdi biz görə-görə gəlmişik.
Yol azmışıq,gor qazmışıq dərd ilə,
Səhvimizi bilə-bilə gülmüşük.
Nəfsimizi gözümüzə yığmışıq,
Qızıl taxtdan,qızıl baxtdan bızə nə?
Su üstündə saman kimi durmuşuq,
Axan vaxtdan,baxan vaxtdan bizə nə?
Fələk həmin,külək həmin,çarx həmin,
Qoy fırlansın bu dünyanın təkəri.
Ya birinci,ya sonuncu,nə fərqi,
Harda olsaq,qarşılayaq səhəri.
***
Məni yarıb keçən sözlər,
Keçib yaramda bənd alır.
Canım qat-qat bölündükcə,
Doğrandıqca bənd-bənd olur.
Öz qəmində pərdələnir,
Dərd də utanır dərdindən.
Soruşma bu yağış nədir,
Qan sızır işıq yerindən.
Bu yuxunun görüntüsü
Gizli dünyamın rəmzidir.
Yaşamıram...ürəyimdə
Döyünən sözün nəbzidir.
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***
Gözlərim yaman yoruldu,
Yorğunluqmu məni yordu?
Ürəyim heç nə götürmür,
Dünya məni nə tez vurdu?
Gah yaxından,gah uzaqdan,
Gah dəyən sözdən ağrıdım.
Gah yaxşıdan,gah yamandan,
Gah dəyən gözdən ağrıdım.
Vaxtın hökmü qısa oldu:
Küləklər xəzan eylədi.
Durnalar dövrə vuranda,
“Arxamızca gəl”,-söylədi.
***
Göz yaşında isladıb
As vaxtı qurumağa,
Səndən sonra gələnlər
Götürər rəng vurmağa.
Görünsün,görünməsin,
Xəyal içində bir səs.
Qoy ümidlə yaşasın,
Ölümü gözləyən kəs.
Peşman olmamısan,gəl,
Mənə yoldaş olmağa.
Mən bu yolun sonunda
Gedirəm daş olmağa.
***
Qaranlıqla üzbəüz,
Göz-gözə,tək qalmışıq.
Bir vaxt dost idik,deyən,
İndi düşmən olmuşuq.
Nə qəm bizi barışdırmır,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Nə də vaxt bizi udmur.
Bu kiçik,soyuq otaqda
Susuruq...sözümüz tutmur.
Mən bilirəm,o da bilir,
Bu qorxulu oyundur.
Aramızda doğan işıq
Kim sağ qalsa,onundur.
***
Yuxumu çəkib apardı
Durnaların gecə köçü.
Bətnində axan ulduza
Göynədi göylərin içi.
Ey...bu dəfə də çatmadım
Quşların vida səsinə,
Baxışlarım həkk olundu
Həsrətin şüşə gözünə.
Vaxt çırpıldı qapı kimi,
Gərilib yay tək qırıldım.
Vaxtın bir üzünə ömrüm,
Bir üzünə mən sarıldım.
***
Məni yaman unutdurdu,
Unutdurdu dost gözünə.
Vaxt yerini dəyişəndə
Mən düşdüm astar üzünə.
Gözlədim,ya gözləmədim,
Günlər keçib sıralandı.
Gözüm gözünə baxanda
Ürəyindən yaralandı.
Ah tutdu duman yerini,
Sular sıxlaşıb çatladı.
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Başımdan tökülən vaxtdan
Mənə bir gün də çatmadı.
***
Səni vaxtın ağrısı
Gecəyarı oyadar,
Bir yuxuyla ömrünün
Həyəcanı qayıdar.
İndi gəl sabahı aç
Bu payız yağışında,
Bircə şam da qalmayıb
Yandırım göz yaşında.
Çoxdan yağmır bu yağış,
Göyün dibi doludur.
Vaxt yuxuda azanda
Çıxış yağış yoludur.

***
Təzə ümid libasında zühur edib ay,
Öz nurunda cilvələnən dəniz gümüşü.
Bu gecənin uğurundan vədə alıbdır,
Ulduzların bir-birilə gizli görüşü.
Yerin-göyün cazibəsi sehrli bir eşq,
Təmasından vaxt qapanır,zaman dayanır.
Nur çilənir,atəş yağır,işıq ələnir,
Bu halənin tamlığında həyat oyanır.
Bax bu göyün sevgisinə,nəfəsini çək,
Yüngül-yüngül qanadlanır içindən bir ah.
Bu sevginin qarşısında ölüm nədir ki,
Bu sevgidən doğulmamaq ağır bir günah.
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***
Vaxt ilğımında hər şey
Öz yerini dəyişmiş,
Gizlənpaç oyunundan
Ürəyim əldən düşmüş.
Deyəcəyim sözləri
Tanıyıb dindirmədim,
O ümidləri mənim idi,
Bilərəkdən dərmədim.
Gedəcəyim yerlər vardı,
Daş tullayıb getmədim.
Məni gözləyən səslərə
Çatıb dua etmədim.
Dəniz kimi kölgəsiz,
Dərd kimi başsız qaldım.
Çəkəcəyim əzabları
Zülmün əlindən aldım.
***
Məni çağırma dönəm,
Vaxt məndən çox uzaqdır.
Yaxından ötən kölgə
Bir tənha yalquzaqdır.
Çölün genişliyində
Külək meydan sulayır.
Qaranlıqda itən səs
Aya baxıb ulayır.
Ulduzlar batıb-çixir,
Göyün üzü səssizdir.
Səsinə səs verən yox,
Bu dünya kimsəsizdir.
***
A dünya,gəl halallaşaq,
Verdiyini halal eylə.
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Yalan gördüm,yaman gördüm,
Gördüyümü halal eylə.
Çox işindən baş açmadım,
Dərə enib,dağ aşmadım,
Hərdən özüm baş qoşmadım,
Gördüyümü halal eylə.
Bu nə gedim,nə gəlimdi,
Bu nə olum,nə ölümdü,
Eylədiyin nə zülümdü?
Etdiyini halal eylə.
At üstündə mərdin çoxdu,
Mərddən də namərdin çoxdu,
Çəkən olsa,dərdin çoxdu,
Dərdlərini halal eylə.
Qaralıqda gözü sevdim,
Aralıqda düzü sevdim,
Ucalıqda sözü sevdim,
Sevdiyimi halal eylə.
Bəyiməm,canım halaldı,
Südüm,imanım halaldı,
Buyur,al,qanım halaldı,
Aldığını halal eylə!
***
Sən ki,dərd əlindən tövbəli idin,
Sən ki,çırpılmışdın dərdin üzünə.
Nədən qubarlandın qəm buludu tək,
Doldun damcı-damcı dərdin gözünə.
Yenə təkrarlandın dərd ağacında,
Qopan yarpaqlarda özünü gördün.
Sən tək yollanmışdın dar ağacına,
Kəndirdən asılmış yüzünü gördün.
Dəlisi çox imiş bu dəli dərdin,
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Deyəni,güləni,biləni varmış.
Qapısı açıqmış,yolu açıqmış,
Gələni,gedəni,öləni varmış.
Ah kimi dərinmiş bu dərd yuxusu,
Bu dərdin göz yaşı gözə də gəlməz.
Sənin ürəyinin quş həyəcanı
Bu yaşın üstündə dincələ bilməz.
...Sən ki,tövbəliydin bu dərd əlindən,
Təzədən neynirdin dərd körpəsini.
Kimsə arxasınca gəlməsin deyə,
Yandır birdəfəlik dərd körpüsünü.
***
Bir can idi gətirdiyim
Sözümə tapşırıb,köçüm.
Əriyib vaxt işığı tək
Ağrının gözündən keçim.
Məni sözün o üzündə
Görənlər tanımaz daha.
Elə bir ölümlə məni
Bir kimsə qınamaz daha.
Deyərlər ki,öz ahıdı,
Qovuşub,halalı olsun.
Göy üzünün birgecəlik,
Parlayan hilalı olsun.
***
Atdığım bəxt oxu daşa dəyincə,
Yarı daş olmuşam,yarı göz yaşı.
Bu daşın gözündən göz yaşı sızar,
Süzülən göz yaşı yuyar bu daşı.
Bu daşın ağrısı daşdan ağırdı,
Bu daşın ağrısı daşı sındırar.
Oyar gözlərini göz yaşı kimi,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Bu daşın yanğısı daşı yandırar.
Alıb ürəyimi bu daşın dəmi,
Ürəyim ayılmır daş qoxusundan.
Tutub gözlərimi,tutub yuxumu,
Gözlərim açılmır daş yuxusundan.
Bu daş baş daşıdı,başımın üstə,
Bu daşın altında daş ahı yatır.
Başımın daşıdı,başıma düşüb,
Burda daş ömrünün günahı yatır.
Bu,dərdin daşıdı,dərd kimi tənha,
Bu daşın dərdinə kim qoşulacaq?
Bu daş çatlayacaq daş sevgisindən,
Ya çiçək olacaq,ya quş olacaq.
***
Ürəyim kilidlənib,
Ağır yükü boşalmır.
Məni qəhər boğanda
Ağlamağa yaş olmur.
Torpaq tök gözlərimə,
Üstündə dərd gülləsin.
Bir ağız ağla məni,
Ürəyim yüngülləsin.
Mən öz sərhəddimdəyəm,
Keçsəm,sirr qapanacaq.
Geri dönsəm,əllərim
Səsinə tapınacaq.

1999.

VAXT
DUYĞULARI
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Məndən soruşursan necədir halım,
Necə yaşayıram bu dar zamanda?
Ruhum üzülürmü,kədərli günlər,
Dərdimlə üst-üstə düşdüyü anda.
İllər də yorulur,vaxt da qocalır,
Mən elə həmişə gördüyün kimi.
Gah bahar budağında çiçəkləyirəm,
Gah da qəm iflici vurur qəlbimi.
Şerimi oxumur paxıl dostlarım,
Məni çoxlarının gözü götürmür.
Bir-bir xətt çəkirəm adları üstündən,
Mənim dost sarıdan bəxtim gətirmir.
Yarpaqlar küləklə bəhsə girişir,
Paslı qapımızı yağışlar döyür.
Payızın bu hirsli qovhaqovunda,
Çatlaya-çatlaya mələs nar dəyir.
Hərdən payıza da heyfslənirəm,
Hikkəli küləklər dünyanı udur.
İl boyu payızı gözlədiyimçün,
Elə özümə də acığım tutur.
Qabarır,çəkilir,durulur hissim,
Hərdən dənizin də görünür dibi.
Bilmirəm nə üçün darıxdığımı,
Mən elə həmişə gördüyün kimi.
***
Məni dən kimi üyüdən,
Çəkən hansı dəyirmandı?
Ürəyimə möhür vurub,
Bağlayan hansı fərmandı?
Neçədi ömrümün yaşı,
Vaxtın hansı qatındayam?
Düşdüyüm sirr quyusumu,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Yoxsa əcəl atındayam?
Hara çəkir fəhmim məni,
Keçdiyim haqqın yolumu?
Mənə bələdçilik edən,
Çəkdiyim ahın yolumu?
***
Açılır işıq əllərin
Yenə də baxt duasına.
Ümidlərin incik-incik
Qısılır öz yuvasına.
Dönən köçəri duyğular
Öz bətnində qışlayarmı?
Sənin kədərinin sonu
Əvvəlindən başlayarmı?
Könlün ah ilə boşalmır,
Ürəyinin yükü nədir?
Səni ayrı dərd öldürür,
Şer də bir bəhanədir.
***
Dünyayla aramda bir sirr var mənim,
Nə gözdən oxunar,nə dilə gələr.
Kimin ürəyinə daha yaxındır,
Nə mən deyə billəm,nə dünya bilər.
Bu sirr dolandırır bizi başına,
Hərdən başını da itirir dünya.
Çıxarıb atıram hərdən başımdan,
Hərləyib başıma gətirir dünya.
Bu sirr nə mənimdir, nə də dünyanın,
Bu sirr varlığında bizi yaşadır.
Bu sirrin nə yaşı,nə sirdaşı var,
Bu sirr yaranışdan haqqın yaşıdı.
Dünya mənə baxar,mən də dünyaya,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Pərdə tək çəkilər bu sirr aradan.
Bu sirli dünyanı sevdiyi üçün,
Sirr kimi qoruyur bizi yaradan.
Dünyanın ürəyi sirlə döyünür,
Taleyin sirridir sevinc də,qəm də.
Hər şeyi dəyişən vaxtın hökmünə
Dünyanın gözüylə baxıram mən də.
Dünyanın sirri də,sirdaşı da çox,
Daş da öz sirrini daş ilə bölər.
Dünyayla bir sirr var mənim aramda,
Nə mən deyə billəm,nə dünya bilər.
***
Bu səhər yuxudan şair doğuldum,
Şair tək oyandım sübh yuxusundan.
Ruhum bir söz idi,haray çəkirdi,
Ruhum ağlayırdı söz qoxusundan.
Ürəyim diksindi öz nəfəsindən,
Ürəyim gözünü açdı içimdə.
Söz də ürək idi ilkinliyində,
Göz açdı dünyaya özgə biçimdə.
Söz ilə doğuldum bu səhər haqdan,
Gözümə ilk dəyən solan ay oldu.
Sonuncu ilduz da axdı gecədən,
Yerində meh kimi qalan ah oldu.
Könlüm duyğulandı doğan şəfəqdən,
Bu səhər dünyanın möcüzəsiydi.
İşıq qoxuyurdu sözün nəfəsi,
Bu səda həyatın doğan səsiydi.
Dünyanın əbədi gözəlliyində,
Hər səsin,işığın öz qisməti var.
Səhər şəfəqində,gecə nurunda,
Müdrük təbiətin öz xisləti var.
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Dünyanı sevənlər şair doğulur,
Dünyanın yükünü daşımaq üçün.
Söz ilə göz açdım mən bu dünyaya,
Sözüm ürəyində yaşamaq üçün.
***
Bəlkə qayıtmadım, gözləmə məni,
Gedirəm bu sözün dərinliyinə.
Gedib çatmaliyam bu dəfə sözün,
Gedib çıxmaliyam düz iliyinə.
Yansam,kəndirimi çəkmə geriyə,
Qışqırsam,eşitmə yanan səsimi.
Zülmət dünyasına düşsəm də belə,
Gedib görməliyəm son nəfəsimi.
Qarşıma ya xeyir,ya şər çıxacaq,
Görüm ümidimin qəsri hardadır?
Harda zəncirlənib,harda bəndlənib,
Bəxtim oyaqmıdır,yoxsa dardadır?
Ürəyim uzaqdan alır fəhmini,
Ruhumun kölgəsi gözləyir məni.
Ya mən bu məqamda məhv olmalıyam,
Ya da qırmalıyam söz tilsimini.
Hansısa qatında əriyə billəm,
Udub məndən alar söz qüdrətini.
Ya elə söz ilə birlikdə ölləm,
Ya söz mənə verər öz qüdrətini.
Bəlkə qayıtmadım,gözləmə məni,
Gedirəm bu sözün dərinliyinə.
Gedib çatmalıyam bu dəfə sözün,
Gedib çıxmalıyam düz iliyinə.
***
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Mənim yaşamağım ömürlük edam,
Ömürlük edamdır çəkdiyim cəza.
Göyünmü günahı,yerinmi suçu,
Bu bir yazımıdır,yoxsa bir qəza?
Aldığım,verdiyim can bir dərd yükü,
Tale də götürmür,baxt da götürmür.
Artıb bir-birinin üstə yüklənib,
Bu dərd ağrısını vaxt da götürmür.
Çəkilir,üzülür vaxtın da canı.
Vaxtın da ürəyi dərddən asılır.
Necə verilərsə bir anın hökmü,
Qalan qatları da elə açılır.
Hər anın ağzında bir tikəm gedir,
Hər anın üstünə qanım tökülür.
Çəkir ilməsini hiss olunmadan,
Ömrüm ilmə-ilmə belə sökülür.
Bu tale edamı,bu vaxt edamı,
Uzanır dərdimin sonuna qədər.
Bu cəza müddəti ömürlük edam,
Çəkirəm sonuncu anına qədər.
***
Bir çimir boyunca yuxun var idi,
Kim səni oyatdı quş yuxusundan?
Bir işıq boyunca,bir səs boyunca,
Bir xəyal boyunca,bir ah boyunca,
Bir ilğım boyunca titrədi ruhun,
Hələ ayrılmamış süd qoxusundan,
Çiçək qoxusundan,sirr qoxusundan,
Kim səni oyatdı quş yuxusundan?
Bir nağıl boyunca ömrün var idi,
Bir çırtdan var idi,bir div var idi,
Bir ağrı boyunca,bir dərd boyunca,
Bir xəlbir boyunca,bir su boyunca,
Süzülə-süzülə axırdı ömrün,
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Gizlicə-gizlicə baxt aynasından,
Üzülə-üzülə baxırdı ömrün.
Səni aparırdı nağıl arzusu,
Dünyanı tuturdu,aparırdı su,
Kimsə qışqırırdı vaxt arxasından,
Kim səni oyatdı qış yuxusundan?
Bir dünya boyunca sevgin var idi,
Dünyanın yağışı,daşı var idi,
Bir yağış boyunca,bir daş boyunca,
Ruhun döyülürdü,ruhun qaçırdı,
Hələ açılmamış daş qapıların,
Ağrılı qatını ruhun açırdı.
Yağışdan çıxırdın,daşa düşürdün,
Doludan çıxırdın,boşa düşürdün,
Dünyanın nə üçün daş olduğunu,
Daşlaşa-daşlaşa başa düşürdün.
Ruhun dincəlirdi qan qorxusundan,
Ölüm qorxusundan,can qorxusundan,
Kim səni oyatdı daş yuxusundan?
1999.
***
Görürsən,yadımdadır,
O yeni il gecəsi.
Adamı diksindirən
Köhnə tramvay səsi.
Elə bil dəyişməyib,
Həmin qar örtüyünü,
Yanvarın 3-ü günü
Getdiyimiz ad günü.
Aldığımız təzə-tər
Qızılgüllərin rəngi.
Səninlə yarı bölüb,
Yediyimiz naringi.
Qoltuğunda patefon,
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Qar üstə yıxılmağın,
Pilləkənin başında
Görünüb yox olmağın.
Bayırda külək əsir,
Qar yağırdı durmadan.
Qardaşın tar çalırdı,
Başını qaldırmadan.
Barmağına axırdı
Ürəyinin avazı,
Bu da sənin sualına
Cavabımın əvəzi.
2000.

***
Atəşdə yanan sevdalı pərvanələr yalandı,
Eşqdən danışan büsbütün əfsanələr yalandı.
Dağ çəkdi fələk sinəmə,talan etdi ömrümü,
Məhv olan könlümün yanında viranələr yalandı.
Varından yox olan dərvişəm,küləklər aldı ruhumu,
Həmdərd olduğum sərsəri divanələr yalandı.
Göz yaşlarım ulduz-ulduz səpildi göy üzünə,
Dəryada od tutub yanan dürdanələr yalandı.
Dərd üyüdən dəyirmandı,dərd bitirdi ürəyim,
Qəm məkanı oldu qəlbim,qəmxanələr yalandı.
Aqil ol,anla,dostum,mənim söz məqamımı,
Ömürdən başqa var olan zəmanələr yalandı.
Düşmən idinmi,canim,öz-özünə etdiyini
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Bir kimsə etməzdi sənə,biganələr yalandı.
Yükün dərd oldu dünyada,dözüb sınmadın,Bəyim,
Karvanı dərd olan ərlər,mərdanələr yalandı.
***
Mən gözümü açan vaxt,
Dərdli gördüm dünyanı.
Göydə ulduz yox idi,
Ah tutmuşdu hər yanı.
Vaxtın gücü çatmadı,
Dərd alıb uddu məni.
Mən dünyanı qarğıdım,
Öz ahım tutdu məni.
Dedilər,tale sirdi,
Söyləsən,günahdı bu.
Bu vaxtın günahını
Dərdin göz yaşıyla yu.
***
Sözünün canı bir ahdı,
Sözündən xəbərin varmı?
Dərdinə qulaq asmağa,
Canından təpərin varmı.
Vaxt üzülür gözlərində,
Dünyanın yaşı dəyişir.
Bir-birini qova-qova,
Payızı-qışı dəyişir.
Gözlədin ötüb keçə qəm,
Dərddən də dincliyin ola.
Bu dünyanın qovğasından,
Ahın sağ-salamat qala.
***
Bax,budur,qarşımda ilğım dənizi,
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Sular həyəcanlı,sinirli,oyaq.
Sahili dənizdən,dənizi göydən,
Ayıra bilmirəm yuxulu sayaq.
Dəniz havasına uçur ürəyim,
Ürəyim göynəyir dərinlik üçün.
Açıb qollarımı bağrıma allam,
Alıb...ağlayaram mən için-için.
Günün parıltısı,ayın kölgəsi,
İşığın hər rəngi bərq vurur suda.
Ayrılıq nəğməsi,vüsal nəğməsi,
Dənizdən doğulur hər səs,hər səda.
Qorxuram dənizin cazibəsindən,
Qorxuram ruhumu çəkər bətninə.
Qorxuram içimdə gizlicə yatan,
Sualtı dalğalar oyanar yenə.
Dəniz həyəcanı sarır qəlbimi,
Kədər,qəm gizlənir su qoxusunda.
Dəniz ağrısını bilən varmı heç,
Dəniz nələr görür öz yuxusunda?
Gecələr ulduzlar dənizə yağır,
Dəniz tənhalaşır yağış səsində.
Yosun saçlarında sevgi yağışı,
Həsrətlə oxuyur su pərisi də.
Dəniz tənhalığı ağrıdır məni,
Suların kölgəsi tutur gözümü.
Kimsə gəlişimi duymasın deyə,
Dalğalar itirir ayaq izimi.

VAXT
MACƏRALARI
***
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Payız dumanına bənzər yuxular,
Gecələr şeh qoyar kirpiklərinə.
Dönər duyğuların vaxt işığında
Yalan dənizinin köpüklərinə.
Yağış qoxusunu alan həsrətin
Boynuna xatirə sapı düzülər.
Son hökmü gözləyən çal yarpaqların
Baxtı oğrun-oğrun gözünü silər.
Başının üstündə dolan buludu
Alıb ötürərsən gələn günlərə.
Özünlə birlikdə qəm apararsan
Ümidi dünəndə ölən günlərə.
***
Səni özününkü bilər bu kədər,
Səni məhrəm bilər göz yaşlarına.
Səni ya öldürər,ya bağışlayar,
Ya qatar dünyanın yağışlarına.
Sənin tənhalığın böyüyər hər gün,
Boy verib boyundan uca görünər.
Hər günkü duyğular,hər günkü dərdlər,
Get-gedə yaşından qoca görünər.
Səndən uzaqlaşar arzu qatarı,
Dalınca kövrəlib qəribsəyərsən.
Gedən itkiləri yola salmamış,
Gələn itkilərə boyun əyərsən.
***
Mən vaxt keçidində ruhu sovulmuş,
Duyğusu sovulmuş,ürəyiyalın.
Bir yalan ötürür heyfslənmədən,
Sıxır əllərimi başqa bir yalan.
Yalandan-yalana köçür taleyim,
Yalandan-yalana yüyürür ömrüm.
Yalan inamlarda,yalan hisslərdə,
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Yalan arzularda böyüyür ömrüm.
Uçulur içimdə yalan dünyalar,
Dərdim düyünlənir vaxt düyününə.
Ölüb birdəfəlik aldanacağam,
Axır yalanların ən böyüyünə.
***
Ömrün duman qatları
Bircə anda keçilir.
Dünya bütün körkəmiylə
Ürəyimdə keçilir.
Vaxtın yaddaşı kimi
Min yerdən sökülürəm.
Yığışıb bu dünyadan
Yuxuma çəkilirəm.
İki dünya arasında
Ruhum tapmır yerini.
Olumumla ölümüm
Tanımır bir-birini.
***
Vaxtın yarpaqları ümid topası,
Sovub aparacaq küləklər bu dəm.
Yuxusuz qalacaq,heysiz qalacaq,
Çırpacaq,yoracaq budaqları qəm.
Günlər üzüləcək uzunluğunda,
Gecələr sübhədək gicəllənəcək.
Özünlə danışmaq istəyəcəksən,
Pozduğun sükuta qar ələnəcək.
Gözü qaralacaq pəncərələrin,
Dərdin də ürəyi tük gətirəcək.
Ələkdən-ələyə keçəcək ömür,
Ən ağır taleyi kim götürəcək?
***
Mən vaxtsız çıxaram vaxt oyunundan,
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Tale oyunundan,baxt oyunundan.
Usanar gözlərim,usanar könlüm,
Dünyanın ağılsız taxt oyunundan.
Vaxtın da işinə qarışmaram heç,
Dayanıb hər şeyə gendən baxaram.
Sonadək baxtımı sınamadan heç,
Tale oyunundan vaxtsız çıxaram.
Baş alar içimdə azad küləklər,
Havalı ruhum da tərk edər məni.
Dünya itirilmiş sevgisi kimi
Nə vaxtsa ağrıyıb dərk edər məni.
Ruhumun ardınca uçar xəyalım,
Küləkdən-küləyə ötürər məni.
Nə bu cazibənin sirri tükənər,
Nə ruhum yenidən götürər məni.
***
Siz vaxt duyğusunun uzaqlığında,
Ölərkən gözünüzü heç kəs torpaqlamadı.
Bu bahar üstünüzdə quruyan ağac
Can alıb,can verib yarpaqlamadı.
Sizə Vətən olmadı öldüyünüz yurd yeri,
Ruhunuz əbədi bir sevgi soraqlar,
Sizdən xəbərsiz analar
Yana-yana başqa ölüləri ağlar.
Olumunuz-ölümünüz başdaşına yazılmadı,
Sizin qanlı köynəyiniz
Qabiliyyət bayrağımız olmadı.
Narahat ruhlarınız
İşığa qovuşmaq istəyən gecə quşları kimi.
Boy-boya verərsiniz
Keşikdə dayanan yurdun daşları kimi.
Yağan tanrı yağışını
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Sizə göz yaşı bilin.
Qardaşlar,özünüzü
Bizə baş daşı bilin!
***
Uşaqlıq və gənclik dostum
Tamillanın əziz xatırəsinə.
Heçlikdən heçliyə uçar xəyalın,
Ruhun eşitməyə səs diləyərmi?
Arxanca atmağa dönəsən deyə,
Bir ovuc göz yaşı bəs eləyərmi?
Sən özün açarsan vaxt qapısını,
Qeybdən damarsan yaddaşımıza.
Sən də ağlayarsan bizimlə birgə,
Axıb qarışarsan göz yaşımıza.
Yığışıb dünyadan bütöv getmisən,
Bizim itkimizdir sənin yoxluğun.
Bəlkə ölümdən də heç nə ummadı,
Heç nə götürmədi könül toxluğun.
Sənin incidiyin,bezdiyin dünya
Ağrıya bilmədi yaralarına.
Bəlkə bizdən artıq sevdiyi üçün
Tanrı bizdən alıb yanına.
Sənin yoxluğunu biz yaşadarıq,
Yoxluqdan başlayır sənin varlığın.
Bizə müəmmadır ölümün kimi,
Ruhuna qovuşan bəxtiyarlığın.
İstər qürub çağı,istər sübh çağı,
Biz də quşlar kimi xəbərləşərik.
Ömür dünyamızı ayrı yaşayıb,
Haqqın bir anında qəbirləşərik.
***
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Vaxtın yaddaşında hər şey günahsız,
Hər şey məhv olmamış,itirilməmiş,
Kimsə unutmamış kim olduğunu,
Kimsə taleyindən qisas almamış,
Yer andı,göy andı unudulmamış...
Hər şey olduğundan daha mükəmməl,
Hər şey öz-özünün cazibəsində,
Necə varıydısa yaradılışdan,
Hər şey öz rəngində,öz nəfəsində,
Varlığın nizamı talan olmamış,
Yer andı,göy andı unudulmamış...
Ağrıyla duyulmuş hər şey içində,
Allah da,bəndə də,sevgi də,sirr də,
Dünya iztirabdan qopub yapılmış,
Bu vaxt duyğusunun əsirliyində,
Yalanı,gerçəyi qanla dolmamış,
Yer andı,göy andı unudulmamış...
***
Xəyalları,gerçəkləri
yuxu-yuxu dolaşaraq,
taleyin yanlışığından gəlirəm,
Dərdlərin tarazlığında
titrəyən külək kimi
bir tərpənişdən
dünyanın ağrısını bilirəm.
Heysiz ümidləri sürükləyərək,
İp salıb başına duyğularımın,
Məhv olan günlərin yerini
vaxtın göz yaşıyla silirəm,
Səssizlikdən asılan işıq kimi
bir tərpənişdən
dəyişən rənglərin ağrısını bilirəm.
***
Bəyim,dəli sevdalara
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Tuş olmamaq yaxşımıdır?
Bu dünyada daş olmaqdan
Daş olmamaq yaxşımıdır?
Arzulara könul verib,
Göy üzündə halay vurub,
Varıb,ənginliyə varıb,
Quş olmamaq yaxşımıdır?
Dünyaya sirdaş olmağa,
Yağışlara qoşulmağa,
Dərddən-dərdə boşalmağa
Yaş olmamaq yaxşımıdır?
***
Haqq yolunda öz-özünə
Kəfən biçdiyin olubmu?
And içib qanlı bayrağa
Candan keçdiyin olubmu?
Ayrı düşüb yurd daşından,
Yerin-göyün yaddaşından,
Yanıb-yanıb göz yaşından
Dərya içdiyin olubmu?
Sən sağların sırasında,
Vaysınırsan dost yasında,
İki odun arasında
Ölüm seçdiyin olubmu?
***
Yenə duyulmadı,yenə sonadək,
Yenə də sonadək yağmadı göylər.
İçinə yumuldu bulud gözləri,
Yağan yağışını ağladı göylər.
Yenə durulmadı yağış izləri,
Yollar da bir yolluq itib-batmadı.
Məni çatdırmağa son mənzilədək
Yenə də yolların gücü çatmadı.
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Harasa yox oldu,harasa itdi,
Məndən qopan səslər isıq idimi?
Yenə bilinmədi,yenə,sonadək,
Yananlar işığa aşiq idimi?
Yenə dirilmədi mürgülü günlər
Sovulub-saraldı hicran səsində.
Hələ sevdaların ümidi vardı,
Bir vaxtlar dünyanın möcüzəsində.
Yenə açılmadı vaxtın qatarı,
Qapandı gözümdə yuxularım tək.
Mənim bildiklərim,bilmədiklərim
Yenə duyulmadı,yenə...sonadək.
***
Mənə varlığımdan nə qalıb,rəbbim,
Günlər boşluqdanmı belə incəlir?
Dost tək qapısından keçib getməyə,
Təkcə göz yaşına ümidim gəlir.
Könlüm tərk edilmiş bir ocaq yeri,
Gözlərim şeh çəkmiş nəm ölkəsidi.
Mənim qorunduğum yağış çətiri
Vaxtın rəngi getmış qəm kölgəsidi.
Nə qalıb ruhumun qapanmağına,
Haqqın tamlığında bir ah yeri var.
Dünyanın gözündə unudulmamış,
Hələ yuyulmamış günah yeri var.
Daha anlamağa gümanmı qalıb,
Daha inammı var duman çökməyə?
Daha duyquların çılpaq üzünə
Nə qalıb sirrimdən örtük çəkməyə?
Nə qalıb,nə qalıb sənə çatmağa,
Məndən sənə qədər zülümüm qalıb.
Arada bir addım vaxt məsafəsi,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Bir də keçilməmiş ölümüm qalıb.
1997.
***
Vaxt yalın, gecə hissiz,
Sular təntiyir səssiz.
Küləklər çoxdan yatıb,
Dünya ölür nəfəssiz.
Məni soyunub atıb,
Dönmüşəm quş köynəyinə.
Qalan göz yaşlarımı,
Bük üzüm tənəyinə.
***
Bütün oyunları
Əvvəlcədən uduzmüş,
Ağlını itirəndə
Dünya necə quduzmuş!
Alqışlayıb əl çalır,
Uyduğu fitnəsinə.
Sən hər vaxt aldanansan,
Çıx ölüm səhnəsinə.
Avqustun dodağında
Qan rəngli qarpız tamı,
Sən susamış dünyanın
ən günahsız adamı.
***
Vaxt bizə əl eləyir
Olmuşdan,olacaqdan.
Bir az aralı otur,
Ah şıxır bu ocaqdan.
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Kimin dərdi dilində,
Kimin ürəyindədir.
Dünyanın ağır yükü
Dərdin kürəyindədir.
Çayım soyusun rahat,
Kəklikotu dəmində.
Məni gözləmə,yoxam,
Getmişəm vaxt qəmində.
***
Gəl,bir qədər dərdləşək,
Bu dərdin duyanı yoxdu.
Səni heç kim eşitmir,
Sussan da,ziyanı yoxdu.
Kim var,kim yox,-soruşma,
Qapısında bu dərdin.
Gələnlər geri dönmür,
Qapısı yox bu dərdin.
İt hürür,vaxt diksinir,
Gecə nə vaxt yatacaq?
Sən zər at,gör hansımız
Ölümə sağ çatacaq?
***
Külək,dolanıb gəlirsən,
Bu dünyada nələr olur?
Gözlərimə qəm buludu
Hardan gəlir,hardan dolur?
Kimi yol çəkib aparır,
Yol çəkir mənim gözlərim.
Elə evin kandarından
Evə qayıdır izlərim.
Ürəyimin qanı qaçmış,
Nə sevdim,nə kinim yoxdu.
Daha Bakıya getmirəm,
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Orda da heç kimim yoxdu.
***
İstidə lap əldən düşüb,
İtlər də bürküyə hürür.
Böcəklər yay axşamından
Səhərə bir qala hörür.
Dənizi sevməsəm belə,
Dəniz üçün darıxıram.
Hərdən elə özüm üçün
Dönüb güzgüyə baxıram.
Güzgü də lap əldən düşüb,
Gözüm tavandan asılır.
Mənim üçün nicat yolu
Bax,bu tavandan açılır.
***
Qırmızı,yaşıl,sarı,
Bərq vurur bu çılçıraq.
Dörd divar arasında,
Düşmüşəm candan iraq.
Harasa yox olmüşam,
Anadan olmamışdan.
Bəlkə ölüb getmişəm,
Doğulub ölməmişdən?
Aman ver mənə,rəbbim,
Gəlib çatım özümə.
Min ilin yazığıyam,
Yuxu getsin gözümə.
***
Mən bu baxtı tanıyıram,
Atsan,daşlığa düşəcək.
Uğursuz doğulan günlər,
Ölüb boşluğa düşəcək.
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Qismətində nə olacaq,
Sözü başına dəyənin?
Kim tutacaq əllərini
Özü başına dəyənin?
Olmayan yerdən çıxarıb,
Boynuna qan götürəcək.
Göndər alovun üstünə,
Gedib,yağış gətirəcək.
Qolu qalxmır oynamağa,
Ağlamağa öndə gedir.
Boynu zəncirli it kimi
Dərdin qapısını güdür.
Mən bu baxtı tanıyıram,
Ah olub,tutacaq məni.
Aldadıb göyə çıxsam da,
Axtarıb tapacaq məni.
***
Rəbbim,bu nə görüntüdü,
Gözümdən bir xəyal keçdi.
Elə mənim görkəmimdə,
Məhzun-məhzun,məlul keçdi.
Röyamıdı,ilğimmıdı,
Yuxusa,niyə bitmədi?
Gözü gözümə baxanda,
Gözlərində yaş titrədi.
Boylandım özümə sarı,
İçimdən bir ulduz axdı.
Məni kim isə çağırdı,
Çevrildim...çəkdiyim ahdı.
***
Biz ki,öyrəncəliydik
Yolun hər döngəsinə.
Niyə çata bilmədik
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Dünyanın kölgəsinə.
Mənzil başına qədər
Kim yordu,kim yoruldu
Vaxtın hansı qatında
Nəfəsimiz qaraldı?
Biz ki,öyrəncəliydik
Hər yükü daşımağa.
Canim,niyə çatmadı,
Gücümüz yaşamağa?
***
Başım yaman qarışıqdır,
Bu yay yaman isti keçir.
Varı olan bağ evinə,
Olmayan yaylağa köçür.
Gah istiylə öcəşirəm,
Gah ustayla öcəşirəm,
Bir yandan qazanım yanır,
Gah tüstüylə öcəşirəm.
Başım əlimdə qaralır,
Sözüm dilimdə saralır,
Onsuz da hövsələm dardı,
Olmayan səbrim daralır.
-Ay usta,bir az zirək ol,
Yazım-pozum yarımçıqdır.
Tavan yaman tünd görünür,
Divarın rəngi açıqdır.
-Ay usta,poz bu naxışı,
Bu güllər gözümə girir.
Dünyaya vurulan rəngi,
Ürəyim bu üzdən görür.
Gündüz yığılan ağrıdan
Gecələr heç yatmaq olmur.
Bu dünya bir yana dursun,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Ustayla dil tapmaq olmur.
-Ay usta,çəkdiyin xəttin,
Biri lap başdan əyridir.
Asdığın bu gözmuncuğu,
Mənim gözümdən iridir.
İşlərim heç düz gətirmir,
Az qala bu yay qurtardı.
Bu ustanın əli ağır,
Üstəlik qulağı kardı.
Quyruq doğur,üzüm dəyir,
Xal düşür bu qızmar aya.
Bu yay məni yumrulayıb,
Zorla atıb gələn yaya.
***
VAXT
AĞRILARI
BİZ HƏMDƏRD DEYİLİK
ÖZ DƏRDİMİZƏ
Bizim əlimizdən nə gəlir,Bəyim,
Nə gəlir fələkdən,əlimizdədir.
Dərdlərin rişəsi ürəyimizdə,
Gülləyən sözləri dilimizdədir.
Kimə tuşlanacaq, kimə dəyəcək,
Çəkilib ayağa sözün tətiyi.
Bizim gözümüzün içinə baxır,
Dərdimiz,gözündə ümid itiyi.
Vaxtın kölgəsində gicəllənirik,
Biz həmdərd deyilik öz dərdimizə.
Bizim atdığımız zəhərli oxlar
Qayıdıb sancılır öz qəbrimizə.
Yaxından-uzaqdan əsən küləklər
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Bizdən soruşacaq yurd xəbərini.
Dönük çıxdığımız bu dərd karvanı
Kimdən başlayacaq öz səfərini?
Dərdin də doğması,yadı bilinər,
Doğması qalandı,yadı gedəndi.
Elə yaranışdan mərdi dərd çəkən,
Namərdi dərddən də xeyir güdəndi.
Dərdin doğmasını əzizləyərsən,
Onu qısqanmağa haqqın da çatar.
Sevməyə şəfqətin,ölməyə ərkin,
Tökməyə göz yaşın,ahın da çatar.
Dərdin doğmasında yaxşı adamıq,
Halallıq dünyanın dərd süzgəcində.
Günah axtarmağın,səhv aramağın,
Haqqı nə bizdədir,nə özgəsində.
Dərdin də dərdinə həmdərd gərəkdi,
Dünya hikmətini dərdlə böləndi.
Heç zaman dünyaya namərd söyləmə,
Bu dünya hər zaman qədir biləndi.
***
Belə getsə,Bəyim,belə...
Səbrin bağrı çatlayacaq.
Gözümüzü qapamağa
Vaxtın gücü çatmayacaq.
Biz kimsəsiz yuxuların
Yuxusunda azacağıq.
Baxtdan gələn bəlaları
Yuxulara yozacağıq.
Günlər yerindən düşəcək,
Bir-birinin həvəsinə.
Dünya bizə nə verəcək,
Aldığının əvəzinə?
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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***
Bəxtimizi qoyub darda,
Ömrümüzü götürmüşük.
Biz ən böyük itkimizi
Doğulanda itirmişik.
Ömrün siniq güzgüsündə
Ayı,günü izləyirik.
Biz əcəlin növbəsində
Özümüzü gözləyirik.
Yaş yaşı çəkib gətirir,
Dalınca ahı ağlayır.
Vaxt ən gizli niyyətini
Açmağı sona saxlayır.
***
Biz dost ola bilmədik,
Dərddən keçib gəlməyə.
Dünyanın kədərini
Bəxtimizə bölməyə.
İllərin duyğusunda
Vaxtı səhv başa düşdük.
Hayana üz tutduqsa,
Yenə yağışa düşdük.
Biz dost ola bilmədik,
Ortada xətt var imiş.
Kiminsə ürəyində
Gizli niyyət var imiş.
***
Bizi yandan qurtuluş,
Bir yandan ölüm bürüdü.
Gözlərimiz vaxtsız ümid,
Ürəyimiz dərd sürüdü.
Daşdıq-boşaldıq hamımız,
Dərya oldu dörd yanımız,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Damarımızda qanımız,
Dilimizdə söz çürüdü.
Naşıydıq,daşı bizlədik,
Daş atıb,başı gizlədik,
Biz haqq deyib,haqq gözlədik,
Haqq bizdən öndə yürüdü.
***
Bəyim,bizim bu dünyaya
Gəlişimiz çin olmadı.
Fələyin sirr qapıları
Üzümüzə açılmadı.
Gördüyümüz yuxuları
Yuxusunu bəs nə edək?
Biz vaxtında gəlmişmiydik,
Vaxtında dünyadan gedək?
Ağladıqca gözümüzdən
Göz yaşı asılan deyil.
Elə bu dərdin özünün,
İç üzü açılan deyil.
***
Vaxtın gizli sirrini,
Bəyim,kiminlə bölüm?
Mən təkəm,təkliyimlə
Hansı dərd üçün ölüm?
Qaranlıqlar içində,
Əriyir damla-damla.
Dərd öz səssizliyində
Qövr eləyir adamla.
Ömrün üfüqündə də,
Bir işıq izi yoxdur.
Vaxtı möhürləməyə,
Əcəlin üzü yoxdur.
***
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Gəl, bölək baxtın haqqını,
Götür, dünya sənin olsun.
Qoy,sevgilər ümidlərin,
Ayrılıqlar mənim olsun.
Varı varda görürsənsə,
Varı vara verirsənsə,
Varı vardan dərirsənsə,
Bəs yoxluqlar kimin olsun?
Çarx fələklə əyişsə də,
Vaxt oxuyla döyüşsə də ,
Ölçüləri dəyişsə də,
Haqq, qoy elə həmin olsun.
***
Əvvəl sən atdın,canım,
Sən atdın haqq daşını.
Sənə ağlayacağam,
Özümdən,ya özgədən
aldığım göz yaşını.
Sənə ağlayacağam,
Gözünü tutan ahın
ağrısını bilməyə,
Sənə ağlayacağam,
Mənə atdığın daşın
günahını bölməyə.
Səni göz yaşlarından
Keçirib yığacağam.
Sonra da gözlərindən
Yağış tək yağacağam.
***
Nə söylərsən,söylə mənə,
Bəyim,mən haqqın daşıyam.
Mən ya elə dərdin özü,
Ya da dərdin qardaşıyam.
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Heçliklərdə batan ünün,
Baxta vurulan düyünün,
Gecə Ayın,gündüz Günün,
İtən Vaxtın yaddaşiyam.
Ilahinin ərki kimi,
Məkansız bir sevgi kimi,
Qaibanə vergi kimi
Mən göylərin sirdaşıyam.
***
Biz vaxtın yaddaşında
Hələ uzaq kimiyik.
Ölümdən,ayrılıqdan,
Qəmdən uzaq kimiyik.
Bizim ürəyimizi
Dərd hələ saya salmır.
Açılan arzumuzu
İllər vecinə almır.
Bizdən qorxmur yalanlar,
Biz od tək çaxmamışıq.
Biz hələ qınımızdan
Sıyrılıb çıxmamışıq.
***
Uğradığım dünya mənə,
Bəyim,bədheybət görünür.
Gözlərimdən ürəyimə
Gedən yol qürbət görünür.
Mən vaxtsızam öz yerimdə,
Öz dərdimdə,öz sirrimdə,
Ayrılıqlar nəzərimdə
Əbədi möhnət görünür.
Dağ dağılır qocalıqdan,
Dərd çatlayır acılıqdan,
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Mən vardığım ucalıqdan
Hər tərəf qəflət görünür.

***
Mənə doğru gələn fələk,
Çərxini hərləyirmisən?
Hamını aldadan kimi
Məni də girləyirmisən?
O hansı hiss,hansı sirdir,
Başlanğıcı,sonu olmur?
Hər şey öz vaxtında solur,
Vaxtın özü niyə solmur?
Hər bir kəsə düşən baxtın
Qədərini bilirmisən?
Mənə ayırdığın vaxtın
Dəyərini bilirmisən?
***
Döymə qapısını,əcəl,
Bu ömrün yiyəsi yoxdu.
Dərdini kəsib atmağa
Fələyin tiyəsi yoxdu.
Qapısında göz yaşları
İslanıb gözünə qədər.
Qoy gözləsin gözləyənlər,
Gözləsin bezənə qədər.
Düşüb kölgələr oynasın,
Küləklərin havasına.
Başını götürüb gedib,
Ürəyim haqq davasına.

***
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Dünən vardın, bu gün yox,
Sabahlara qalmadın.
Sən nə mələk,nə iblis,
Nə də qadın olmadın.
Nə məqamın,nə baxtın,
Nə məkanın,nə taxtın,
Nə macalın,nə vaxtın,
Nə bir əməl bulmadın.
Tutub vaxtın əlindən,
Keçdinsə də ölümdən,
Nə sözdən,nə zülümdən,
Nə dərddən qurtulmadın.
***
Mən varam,bu ayrılıqlar
Yasını kimə saxlayır?
Yerlər,göylər ağrısını
Üstümə niyə ağlayır?
Göz yaşları mirvari tək,
Bir-bir sapa düzülmür ki,
Allahım,dərddən üzüldük,
Dərd yerindən üzülmür ki!
Mən sovulan küləklərin
Əzabını toxuyuram.
Əlacı kəsilən vaxtın
Duasını oxuyuram.
***
Bəyim,ruhum azad ikən,
Nədən belə əsir oldu?
Sən göylərin açarıykən,
Aydınlıqlar nə sirr oldu?
Qapandı qəmə kirpiklər,
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Əridi odda kövrəklər,
Günəşdən qopan küləklər
Yerdə niyə yesir oldu?
Yağdın baxtın yamanına,
Fələyin sərt zamanına,
Yerin-göyün sahmanına
Ürəyinmi nəzir oldu?
***
Mənəm, rəbbim,bu dar vaxtı
Haqqın qapısını döyən.
Vaxtın gecə-gündüzündə
Özünü tapa bilməyən.
Əlimdə baxtın çırağı,
Ömrümü gəzib gəlmişəm.
Əcəlimi qova-qova,
Səbrimdən bezib gəlmişəm.
Nə təzə,nə köhnə ümid
Qoyma ruhumu bürüyə,
Yorğunam, bu yoğunluqla
Məni qaytarma geriyə.
***
Qarşıla,qarşına çıxan
Taleyin ahıdır belə,
Əlində quş tək çırpınan
Ömrünün haqqıdır belə.
Sırası ilə gəlmirsə,
Duası dilə gəlmirsə,
Tikəsi ələ gəlmirsə,
Vaxtın günahıdır belə.
Dərd verən verər başatan,
Kimdi dərdinə daş atan,
Dərdi dərd ilə yaşadan,
Dərdin Allahıdır belə.
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***
Bu dünyanın qalanlarla
Sevdası baş tutacaqmı?
Ağzini döndərib yelə,
Vaxt əcəli udacaqmı?
Yenəmi haqq aldanacaq,
Uyacaq şərin felinə?
Əvvəlini, axırını
Verəcək çarxın əlinə?
Kim çıxacaq qarşısına,
Gələn dərdi tanımağa?
Əcəldisə,yerindəcə,
Can tapşırıb sınamağa?
***
Mən dünyanın yuxusuna,
Dağılan ocaq külüyəm.
Səhraların nəfəsindən
Qopan bir acı küləyəm.
Ürəyim sındı,sarıdım,
Vaxt güzgüsündə qarıdım,
Bu dünyada haqq aradım,
Gülüb dedilər: “Dəliyəm”.
Nə duadı, nə tövbədi,
Dünən göylərin təbidi,
Oxusam,səs tək əbədi,
Susarsam,çoxdan ölüyəm.

***
Çatlayır,çatlasın göylər,
Çatından bir ah düşəcək.
Hansı qatı açsa fələk,
O qatdan günah düşəcək.
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Yuxusundan kim üzülüb,
Qalacaq vaxta yetməyə?
Vaxt dirilə biləcəkmi
Ölümü ayırd etməyə?
Göz yaşları olacaqmı
Düşə dünyanın gözünə?
Kim tutacaq güzgüsünü
Ölən dünyanın üzünə?
***
Vaxtdı,gedək bu gecənin
Yuxusunu aldatmağa.
Dərdi dərd ilə basdırıb,
Vaxtın başını qatmağa.
Unutduraq göz yaşına
Gözümüzün gördüyünü.
Eşitməyək içimizdə
Səbrin necə hürdüyünü.
Can ağrımız dişimizdə
Gözləyək əzana kimi.
Vaxtdı,gedək bu gecədən
İzimiz azana kimi.
1998.

QAR NAĞILI
Qar yağır,
Yer ağarır,
Göydən yerə bənd alır
Ağır-ağır ağ cığır.
Dağı,daşı,torpağı
Yağır,ovcuna yığır.
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Qar yağır,
Ağ xəyallar
Soyuq-soyuq ötüşür,
Qarın bəyazlığına
Dünyanın şəkli düşür.
Bu ağlıqda adamlar
Bənzəmir öz-özünə,
Ümidləri,dərdləri
Qarışır qar izinə.
Budaqlardan yuxu tək,
Sallanır buz saçaqlar,
Yalançı təskinliklə
Susur müdrik ağaclar.
Qar yağır,yağmağıyla
Unutdurur ətrafı,
Bu qar hər şeydən sonra
Göylərin etirafı.
Qar yağır,
Qar duası,
Təmizlik məbədidir,
Bu qar tez ərisə də,
Ağlığı əbədidir.
24.12.1997
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İLAHİ VAXT
-Bu yorğun yollarda nə axtarırsan?
-Mən eşqin sirrini gəzirəm,ey pir!
-Zavallı,özünü yorma bu qədər,
Eşq – haqqın yoludur,içindən keçir!
Dərd ilə yüklənən şair,
Dərdinə bükülən şair,
Olumundan min il əvvəl,
Ölümündən min il sonra
Dərd ilə sökülən şair!
Duyduğun eşqin sirrini
Bir kimsə bilə bilmədi,
Səndən özgə eşq yolunda
Bir kimsə ölə bilmədi.
Bu nə vaxtın yuxusu,
Nə vaxtın duyğusudur?
Ruhumu qat-qat yaran,
Varlığımı oyadan,
Ocaq çatan,od vuran,
Yerdən göyə yayılan,
Yaddaşımı qaynadan
Nə vaxtın qoxusudur?
Bu nə vaxt,yaz çağımı,
Bəlkə payız çağıdır?
Bu vaxt,bəlkə dünyanın
Hələ uşaq çağıdır?
Bəlkə yada gəlməyən,
Hələ bir dil bilməyən,
Doğulmayan, ölməyən,
Ömrün uzaq çağıdır?
Çiçəkləyibmi bu vaxt,
Nəfəsi çiçək yayır?
Ümidi göz açıbmı,
Xəyalı gerçək sayır?
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Hər yağış damlasında
Yağan ulduz selimi?
İlhamımla danışan
Küləklərin dilimi?
Bu,günəş şəfəqimi
Ruhumda rəqs eyləyir?
Bu,ayın şöləsimi
Duyğumda əks eləyir?
Bu nə vaxt,nə vədədir
Sözü,sirri bilinmir?
Bu nə vaxt,nə vədədir
Bir kimsəylə bölünmür?
İlhammıdır, işığı
Zülməti yarıb gəlir?
Bəlkə qeybdən gələn
İlahi bir duyğudur,
Ürəyimdə dincəlir?
Rəbbim,qapanma mənə,
Mən sirr sorağındayam,
Mən vaxtın umulmayan
İşıq zolağındayam.
***
Biz ömrün qatlarında
Qalxırıq,yıxılırıq.
Gözümüz vaxtın aynası,
Sınanda yox oluruq.
Yox,yox!Belə olmaz!Gəl hər şeyi təzədən başlayaq!Lap başdan!Deməli,sən
doğuldun,özün bunu bilmədin,heç başqalarıda bilmədilər.Dedilər,dünyaya uşaq
gəlib.Uşaqmı?Sən indimi doğulmuşdun?Bəs, o əvvəlki, o vaxt,hələ səndən çoxçox əvvəlki vaxt, o vaxt ki,hələ bütöv idi, o vaxt ki,hələ onun
əlləri,ayaqları,saçları,gözləri xırda-xırda,gözə görünən,sonra da gözə
görünməyən işıq zərrəciklərinə çerilməmişdi, kainatın sonsuzluğunda əriyib yoxa
çıxmamışdı,kim bilir, bəlkə də, yox olmamışdı, dərin boşluqlar,sonsuzluqlar
tərəfindən udulmuşdu, əridilmişdi, başqa bir vaxta ötürülmüş, başqa bir qatda
yenidən dirilmişdi.Bu zərrəcik itirdiklərini yenidən yığmaq, yenidən
bütövləşmək,yenidən görünmək eşqi ilə çırpınmağa, ağlamağa,qışqırmağa
başlayanda vaxt o vaxtkı deyildi, başqaları da o vaxtkı deyildi, sən də o vaxtkı
deyildin.Səni görmədilər,tanımadılar, sən də başqalarını tanımadın.Yadına gəlib
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çatmayanı niyə yenidən dirçəltmək, niyə yenidən yaşatmaq istəyirsən?Sənin
vaxtın,yaddaşın qatına gücün çatmaz axı!Sənin o vaxta, o görüntüyə,o işığa, o
səsə əlin çatmaz, ünün yetməz!Bağışla məni, bağışla, mən sənə kömək eləyə
bilmirəm.Özün axtar,özün soraqla,özün işıq yolu tap!Tapa bilsən, vaxtın
qatlarında özünü tanıyacaqsanmı?
Qapanmış gözüm,açıl,
Açıl vaxtın qatına.
Atıl zamana çapan
Yaddaşın yel atına.
Atıl fırtınalara,
Küləklərə,yellərə,
Axar sulara çatıb
Düş burulan sellərə.
Xəyaldan daha iti,
Fikirdən daha yeyin.
Ruhuna ildırımdan,
Şimşəkdən qanad geyin.
Səsini keç,səsinə
Bir səs çata bilməsin,
Özünü keç,özünə
Bir kəs çata bilməsin.
Qoy işləsin hisslərin
Zamanın iliyinə,
Yayılsın duyğuların
Vaxtın dərinliyinə.
Dalğa-dalğa açılsın
Könlünün bəsirəti.
Yazısa,yazını poz,
Qəzasa,qəzanı poz,
Dağıt bu əsarəti.
Öyrən fitrətindəki
Fəhmin ilə üzməyi,
Öz-özündən ayrılıb
Vaxtdan-vaxta süzməyi.
Bu işıq,bu möcüzə
Oxunmuş duamıdır?
Bu ömür hansı hissin,
Duyğunun davamıdır?
Bu,bütün kainatın
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”

59

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri

Sıxılmış,ömrümüdür?
Bu sevgi,bu cazibə
Allahın əmrimidir?
Açıl,qapanmış gözüm,
Açıl vaxtın qatına.
Unutduğun duyğular
Yenə düşsün yadına!
Adamlarımı?Adamlarımı tanımaq istəyirdin?Axmaqlığa bir bax! Bu sənin
nəyinə lazım idi? Tanıyıb sevməmək üçünmü? Allah da insanları öz
qadağalarında məqbul sayıb qəbul edir. Allah da insanları öz qadağalarında
sevir.Udmaq, yemək təmənnası ilə dünyaya göz açan insanın nəfəsinə hansı
qadağalar sədd çəkə bilər?”Ya sən nəfsini ye, ya da nəfsin səni yeyəcək”.Bütün
düşünülmüşlər nəfsi pərdələmək üçündür.Dünya pərdə arxasındadır.Heç kəs
pərdəni götürmək istəmir.Pərdəli dolanmaq hamıya sərf elədiyi kimi,sənə də sərf
eləyir.İnanmırsansa,pərdəni götür, dünyaya bir anlığına pərdəsiz bax!Aç,aç
pərdəni,aç... səhnədəki dostundur,xatırladınmı,bir zamanlar onunla çox yaxın
idin,adı gələndə qanadlanıb uçardın,o da səni görəndə sevinərdi,xoş sözlər
deyərdi,onun səmimiliyinə heç vaxt şübhə eləməzdin.
Dostun qocalıb,üzü-gözü dəyişib,ölü saçları pırpızlaşıb, bir dəstə adamın
içində ora-bura vurnuxur,qışqırmaqdan səsi də batıb.Ona yaxınlaşıb
soruşursan:”Nə istəyirsən?”O isə sənə məhəl qoymadan yerə çökür,ağzından
dişlərini bir-bir çıxarıb torpağa basdırır.Onun dişsiz ağzı dərin,qaranlıq quyu
kimi açılır,böyüyür,genişlənir,adamı udmağa hazırlaşan uçuruma çevrilir.Sən də
bu quyunun içindəsən.
O, cır-cindir içində,dişsiz ağzı ilə yalvara-yalvara dilənir.Sən
heyrətlənmədən uzaqdan ona baxırsan.Sonra yaxınlaşıb ona çörək (bəlkə vaxt)
uzadırsan.O sənə baxır,utanmadan əlindən tələsik çörəyi (bəlkə vaxtı) almaq
istəyir.Elə bu an onun sənin əlindən almaq istədiyi çörək (bəlkə vaxt) yoxa
çıxır,qeybə çəkilir.O ağlayır,sən də ağlayırsan.Bilmək olmur,o itirdiyi çörək
üçünmü, sən itirdiyin vaxt üçünmü ağlayırsan? Sən onu görürsən, o isə səni
görmür.
Bütün bunlar yuxuda belə idi, həyatda isə dostunun mövqeyi
möhkəmlənmişdi,
arxayın,
ötkəm
olmuşdu.
Səni
görəndə
adamlardan,yoğunluqdan,vaxtdan şikayətlənirdi,saxta təbəssümlə: “Yaxşı sonra
zəngləşərik,”- deyirdi və təbii ki,heç vaxt da zəng vurmurdu.Sən də bu yuxuların
davamını görməmək üçün daha dostunun yanına getmədin.O,dostun olaraq
qaldı.Amma bütün olanlar,hətta olmayanlar,bir vaxt ola biləcəklər səni
incidir,vaxtdan-vaxta keçib daha da güclənir,ağırlaşır...
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Dünya o dünya deyil,
Gələsən,aldanasan.
Ömür o ömür deyil,
Öləsən,aldanasan.
Güllər o güllər deyil,
Uyasan qoxusuna.
Günlər o günlər deyil,
Girəsən yuxusuna.
Ümid o ümid deyil,
Səsinə oyanasan.
Ölüm o ölüm deyil,
Qanına boyanasan.
***
Ağladıqca gözlərin
Yaşına gələ,biləsən,
Dünya yalan macəradır,
Başına gələ,biləsən.
Tanıdığım axırıncı adam da yalan danışıb öldü.Daha heç kim yox idi.Bir
mən idim, bir də Onlar.Onlar məni aldatmışdılar.Demişdilər ki,mən onlardan
deyiləm.Mən də bu yalana inanmışdım.Aldandığım üçün daha heç kimə
inanmırdım.İnanmağım da bir aldanış idi.İnandığım üçün yenə də aldanırdım.
Bir Onlar idi,bir də mən.İnanmamağımla mən də Onları aldadırdım.
Anladım ki,Mən də ölmüşəm.
Bir Mən idim,bir də Onlar.
Mən onların sayı qədər idim.
Mən də Onlardan idim,Onların hissəsi idim.Biz hamımız bir idik.
Biz bir olduğumuz qədər də ayrı idik.
İlahi! Biz hamımız eyni ola-ola niyə bir-birimizə oxşamaq istəmirik?
Bir Mən idim, birdə Onlar.
Tanıdığım sonuncu adam da yalan danışıb öldü.Yer üzü tamam boş qaldı.
Göyə baxdım,
Göy göylüyünü itirdi,
Suya baxdım,
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Su suyluğunu itirdi,
Səs gəldi,
Səda getdi,
Ömrüm
itirdiklərimdə itdi.
Məni səsmi apardı,
Məni səsmi qopardı,
Yuxum ölüm qapısı,
Gözlərim nə vaxt açdı?
Allah,mənim yuxumu
Kim götürdü,kim qaçdı?
Gələndə də mənə dəy,
Gedəndə də mənə dəy,
Döy,məni döy,tənhalıq!
Məndən daha mehriban,
Daha ilıq, xoşqılıq,
Biz ikimiz doğmayıq,
Dünya ögey, tənhalıq!
Dünyanın yiyəsi yerə baxıb təəccübləndi: “Bu yer üzü niyə əyridir?”Yerə nə
əkmişdilər, əyri bitmişdi.Çünki əkdiklərini əyri əkmişdilər.Əyri əkdiləri də əyri
bitmişdi,əyri-əyri adamlar əyri yeriyirdilər, əyri yeyirdilər, əyri düşünüb,əyri
danışırdılar.Dünyanın yiyəsi yuxarıda qışqırdı: “Əyri əkməyin,əyri bitməyin”
Yerdəkilər əyildiklərindən ağızları da əyilmişdi,əyri qulaqları ilə dünyanın yiyəsini
eşitmədilər.
Yer əyildikcə əyilirdi.Əyilib-əyilib yumrulanırdı.Daha uşaqlarda anadan
əyilmiş, yumru doğulurdu, daha uşaqlar anadan uşaq doğulmurdu, elə birdən birə qocalmış doğulurdu, əyri doğulurdu.
Dünyanın yiyəsi əməli-başlı dilxor oldu.Hirslənib yerin başına bir qapaz
vurdu.Yer silkələndi.Üçan uçdu, qaçan qaçdı,gedən getdi,itən itdi,ölən öldü,dirilən
dirildi.
Yer yumrulanıb lap balacalaşdı.Dünyanın yiyəsi dedi: “Haqqın yolu ilə
gedin,haqqın yolundan çıxmayın!”
Yerdəkilər bic idilər,onlar göydəkiləri də aldatmağı bacarırdılar.Dedilər:
“Razıyıq”.Amma yenə də hamı öz yolu ilə gedirdi.
Dünyanın yiyəsi ağıllı idi, bildi ki, yerdəkilər onu aldadır. Dedi: “Qoy,
bunları bir də sınayım. Görənlər görəcək, görməyənlər görməyəcək, bilənlər
biləcək,bilməyənlər bilməyəcək.Bilənlər məndəndir,bilməyənlər məndən deyil!”
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Dünyanın yiyəsi yerə işıq göndərdi. Dedi “Görün! Eşidin!Bilin!
Vaxtın xeyrindən-şərindən
Umsunub-umduğun nədi?
Diksinib vaxt qorxusuna,
İçini yumduğun nədi?
Nə əkdin,nə becərdin,
Vaxt səni göyərdə bilə,
Candan doğula bildinmi,
Vaxt səni böyüdə bilə?
Səni gözləyə-gözləyə,
Vaxtdan öncə gələr ahın.
Ərisən, sənin yerinə
Qəbrə qoyular günahın.
Vaxt
öz
təntənəsində
idi.O
bütün
kainatı,külli-aləmi
içinə
çəkib,böyük,əzəmətli bir axınla fəzanın sonsuzluğuna aparırdı.Keçmiş də onda
idi,İndi də,Gələcək də.
Vaxt üçün vaxt anlamı yoxdur.Keşmiş,İndi,Gələcək məfhumu bizim
mövcudiyyatımızla bağlı məqamlardır.Biz gördüyümüzə Keçmiş,görmədiyimizə
Gələcək deyirik.
Vaxt hissiyyatsızdır,amansızdır, o, sentimentallığı sevmir.Vaxt dünyanı
vecinə almır,halına yanmır,dünya Vaxt üçün bir tozdur.Onun missiyası daha
böyük,daha əzəmətli,daha əzəlidir.
Vaxt yetirməlidir!
O,doğulanı
böyütməli,böyüyəni
qocaltmalı,öləni
öldürməli,diriləni
diriltməli,yananı yandırmalı,sönəni söndürməli,parcalananı dağıtmalı,yığılanı
yığmalıdır.
Vaxt hərəkətdir,təkamüldür,inkişafdır,butövlüyə,tamlığa,kamilliyə doğru
irəlləyişdir.Bu qüdrətli hökm kainatın yaşantısına,kainatın mövcudluğuna xidmət
edir.Hər şey Ona xidmət edir,hər şey Onun üçündür.Biz də Onunuq.Biz Vaxtdan
doğulub Vaxta çevrilirik.Bəlkə elə Vaxt gücünü bizdən alır?Bu kamil kainatın
naqisliyinin sirrini kim bilə bilər!
Hər şey Vaxtın təntənəsindədir.Vaxt üçün istisna yoxdur.O,Keçmişi də,İndini
də,Gələcəyi də içinə çəkib böyük bir əzəmətlə haqqın sərəncamına aparır.
Qoy vaxtın sərhədsiz azadlığında
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Asudə dolansın ruhun büsbütün.
Bu məhkum məkanda,bu dar zamanda
Var olmaq,yaşamaq nə qədər çətin.
Çıx mənhus zamanın məngənəsindən,
Qurtul əzabların çırpıntısından.
Qatıl azadlığın küləklərinə,
Qəflət qorxusundan qopduğun andan,
Orda duyğuların şəfəq çələngi
Ətrafa nur yayar,könlün açılar.
Ulduzlar sayrışar gülümsəyərək,
Hər sözün lütfündən min rəng saçılar.
Uçarsan xəyalın nur yelkənində,
Taleyin bərq vurar oynaq sularda.
Ay tək bədrlənər,ay tək nurlanar,
Bəxtin kama yetər ağ arzularda.
Açılar qarşında sirr xəzinəsi,
Susub dinləyərsən Şeyx Nizamini.
Sənə öz dilindən əzbərdən deyər,
Dünyanın ən lətif,müdrik nəzmini.
Ötər ağır-ağır,lay-lay buludlar,
Bu ki,Füzulinin qəm karvanıdır.
O, dərdin eşqilə yetdı kamala,
Dərd onun həm dərdi,həm dərmanıdır.
Bəlkə də Lord Bayron çıxdı rastına,
Onu tanıyarsan addımlarından.
Qanlı bir azadlıq dastanı söylər,
Hansısa bir şəhid türkün adından.
Ruhunda daha bir doğma,tanış səs,
Türkülər oxuyar İldırım Almas.
Əsrdən-əsrədək bayraq aparan,
Qurtuluş selini saxlamaq olmaz.
Daha nələr dilər ruhun bu anda,
Daha nələr üçün qəribsəyərsən?
Vaxtın bu əlçatmaz,uca qatında,
Hansı ucalığa boyun əyərsən?
Səni hansı hissə calayar bu vaxt,
Hansı duyğu ilə alışar ruhun?
Hansı qüdrət ilə,hansı güc ilə,
Qayıdıb özünə qovuşar ruhun?
Qoy vaxtın sərhədsiz azadlığında,
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Asudə dolansın ruhun büsbütün.
Gəl,indi ayrılaq heyfslənmədən,
İlahi bir vaxtda görüşmək üçün!
O,ucsuz-bucaqsız, adamın gözlərinə sığmayan,intəhasızlığı və ilğımı ilə
səhranı xatırladan çöl-biyabanı göstərdi və:
-Get.- dedi, indi sən getməlisən.
Sakitliyi və kimsəsizliyi ilə adamı udan boşluğa baxaraq vahimələndim və
həyəcanla:
-Yox,qorxuram,mən gedə bilmərəm,-dedim.
Bura küləklərin baş alıb uçduğu,boşluqlarda bir-birinə çırpılaraq
uğuldadığı,ağacsız,kolluqsuz,otsuz,qara-boz,şoran bir düzənlik idi.Küləklər istidən
yanıb
qaralmış,qurumuş
çör-çöpü
alıb
aparır,adamın
üzgözünə,qollarına,ayaqlarına çırpırdı.Dayandığım bu genişliyin ,ənginliyin
məchul,naməlum vahiməsi ilə yanaşı,məni həm də tanış,doğma,qorxusuz və rahat
bir duyğu da bürüyürdü.Bu,çöllüyün acı duz və yanmış yovşan qoxusu idi.Elə bil
ki, bu, çoxdan həsrətində olduğum, az qala unutduğum, lakin
yadırğamadığım,qanımın hansı qatındasa qorunub saxlanan,birdən-birə hansı bir
dalğa iləsə üzə çıxıb bütün tamlığı ilə bərpa olunan bir doğmalıq,bir uyarlıq,bir
bütövlük idi.
O məndən bir addım öndə gedirdi.Əvvəlki kimi yenə də onun üzünü
görmürdüm.Onun çiyinlərinə,küləklərin yellədiyi saçlarına,topuqlarına dəyən ağ
əbasına,yalın ayaqlarına baxa-baxa,dinməzcə,sehrlənmiş kimi arxasınca
gedirdim.Sanki onun yalın ayaqları torpağa dəymirdi,qurumuş tikanlar,yanmış
çör-çöp ona toxunmurdu,elə bil küləklər onu yüngülcə alıb aparırdı.Birdən-birə
yüngüllüyün,rahatlığın,qorxusuzliğun mənə də keçdiyini hiss elədim.
Qarşımıza çox da enli və dərin olmayan bir arx çıxdı.Arxın suyu bulanıq
idi.Suyun üstündən külək kimi keçdik.Qəfildən arxın kənarından iki böyük,qara
ilanın bizə tərf süründüyünü gördüm.O,yalın ayağı ilə əvvəl birinci,sonra ikinci
ilanın boğazını üzdü.İlanlar çırpınmadılar,müqavimət göstərmədilər,sakitcə düşüb
qaldılar.Mən soyuqqanlıqla,arxayınlıqla ilanların parlaq naxışlarına,üzülən
boğazına,qırmızı dilinə baxdım,bir an əvvəl məni vurmaq istədiklərini
xatırlayaraq,gözümü onlardan çəkə bilmirdim.
Bitib-tükənməyən,qurtarmaq
bilməyən
çöllükdə
bir
kölgənəcəyə
çatırıq.Bu,torpağa basdırılmış ağac budaqlarının üzərinə nazik qamış döşənmiş
kiçik bir çardaqdır.Çardağın altında dayanırıq .Günəş görünməsə də,istidir.Yalnız
çöl küləkləri qurumuş qamış yarpaqlarını,piləsini xışıldadaraq oynadır.
-İndi biz dua etməliyik.
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Heç nə demədən ona baxıram.Üzünü görməsəm də,necə ciddiləşdiyini,necə
cəmlənib toplandığını hiss edirəm.Bütün diqqətimi toplayaraq,onun nə
deyəcəyini,nə edəcəyini gözləyirəm.
Biz yanaşı,sakitcə dayanmışıq.Külək saçlarımızı,gözlərimizi sığallayır.Hava
sərinləşir.Elə bil haradansa yüngül-yüngül nəfəs axıb gəlir.Mən yalnız
qarşıma,daha doğrusu,qarşımdakı uzaqlığa,naməlum məchulluğa gözümüzü
zilləyərək baxıram.Məni uzaqlıqda hansısa güclü bir cazibə çəkir,dodaqlarım özözünə nəsə pıçıldayır.Bu,söz deyildi,bu,sözün ilkinliyi,sözün doğuluşu,başlanğıcı
idi.Bu,nəfəs idi.Mən hər şeyı unudaraq,yalnız nəfəs alırdım və hiss edirdim
ki,aldığım təkcə öz nəfəsim deyil,elə bil hardansa,nədənsə,hansı məchulluqdansa
mənə ikinci bir nəfəs gəlirdi.Və mən bunu duyaraq get-gedə
yüngülləşir,canlanır,həyata qayıdırdım.Mən dirilirdim.
Anladım ki,o artıq yanımda yoxdur.Gözlərimi uzaq məchulluqdan çəkib
yığdım.Tək idim.Onun qeyb olmasına qətiyyən təəccüblənmədim.
-İndi yolun açıqdır,get,-dedi.
Dərindən nəfəs alıb yola düzəldim.Daha heç nədən qorxmuram.Bilirəm
ki,mənimlə kimsə var.Onun nəfəsi mənimlədir,o Böyük Ruh mənimlədir.Bilirəm
ki,mənə heç nə olmayacaq.Hərdən elə biləcəyəm,hər şey qurtarıb,amma
qurtarmayacaq,hərdən elə biləcəyəm,hər şey sona çatıb,daha sondur,amma son
olmayacaq,daha heç nə gözləmədiyim vaxtda,elə bir möcüzə baş verəcək,təzə bir
nəfəs gələcək,hər şey yenidən başlayacaq.Lap Vulkan kimi.O yanır,püskürür,
tükənir, qurtarır,onun məhv olduğunu,söndüyünü,öldüyünü düşünürsən, amma
yenə də haradansa təzə güc gəlir,təzə qüvvət gəlir,Vulkan yenidən
qaynayır,yenidən püskürür,yenidən yaşayır.
O çöllü-biyabanda tək-tənha gedə-gedə düşünürəm,həmişə belə olacaq.Mən
küləklərlə yol gedirəm,məni küləklər aparır.Soyuq-isti,qəzəbli-mülayim, uğurlu uğursuz, bədxah - xeyirxah, nəğməkar-üsyankar küləklər. Onlar mənim kimi o
qədər çoxdurlar ki...
***
Sən vaxtdan qopub bir an,
Qovuşarsan işığa.
Düşünərsən uzaqkən,
Necə yaxınsan haqqa.
Aydınlaşar,durular,
Xəyalın bir anlığa.
Düşərsən işıq kimi
İsıqsız qaranlığa.
Doğmalaşar gözünə
Yerin –göyün xilqəti,
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Doğmalaşar künlünə
Dünyanın həqiqəti.
İşıq əllərin kimi
Açılar sənə varlıq,
İşıq qəlbinə dolar
İlahi bəxtiyarlıq.
İşığın ümid kimi
Yol açar diləklərə,
Sevgitək çilənərsən
İşıqlı ürəklərə.
Şəfəqlərin boylanar
Gecənin yaxasından,
İşıqtək oyanarsan
Sən sübhün yuxusundan.
Martın on dördü idi.Gecə yarıdan xeyli keçmişdi.Oyaq gecələr keçirməyə
adət eləmiş adamlar kimi,qaranlığın rəng çalarından,vaxtın gərginliyindən hiss
elədim ki,səhərin açılmasına hələ ki, iki saat var.Sübh yuxusunun bütün
rahatlığını,şirinliyini,azadlığını ləzzətlə duyaraq,isti və yumşaq yerimdə çevrilib
gözlərimi yumdum və mənə elə gəldi ki,heç yuxuya getmədən gözlərimi həyətdə
açdım.
Gündüz
idi.
Evimizin
qarşısında,
üzü
qibləyə
dayanmışdım.Ağaclar,hasarlar, qonşu evləri - ətrafda nə varsa,hər şey yoxa
çıxmışdı.Heç nə anlamadan,təəccüblə yan yörəmə baxırdım.Elə bu andaca göydən
yerə qədər olan məsafədə,yalnız özümün müəyyənləşdirə biləcəyim səmtdə bir birindən aralı iki nəhəng lövhə peyda oldu.Önümdə qəfil açılan bu mənzərənin
miqyasının böyüklüyündən və canlı hənirindən diksinib həyəcanla geri
çəkildim.Hətta yuxuda da belə bir möcüzənin mümkünsüzlüyünü dərk eləyərək,hər
hansı textika və ya qurğu görmək ümidi ilə çevrilib arxaya baxdım.Yerin-göyün
kəsişdiyi üfüqə qədər uzanan boşluqda heç nə yox idi.Bu möcüzənin izahını
aydınlaşdıra bilməyəcəyimi anlayaraq, qarşımdakı cazibəli mənzərəyə baxmağa
başladım.
Bu,iki böyük şəhər idi.Bu şəhərin uca minarələri,bir-birinə oxşamayan
məscidləri,küçələri, ağacları həyatda olduğundan daha parlaq,daha işıqlı,daha
rəngli idi. Bu, adicə şəkil,adicə görüntü deyildi.Mən şəhərin, evlərin, divarların,
ağacların,hətta havanın da necə nəfəs aldığını hiss eləyirdim.Mən
küçələrdə,xüsusən də məscidlərdə daha sıx olan adamların hənirini duyurdum.Bu
şəhərlərin həm oxşarlığına,həm də fərqliliyinə,dəyişikliyinə məhəl qoymadan,gah
birinə,gah da o birinə diqqətlə baxırdım.Adamların üz-gözündən,şəhərin
gərginliyindən hiss olunurdu ki,hələ günorta deyil.Qorxu ilə təhlükə ötüb
keçdiyindən yüngül,xoş duyğu ilə,arxayınlıqla anladım ki,indiyə qədər mənə
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müyəssər
olmayan,bəlkə,bundan
sonra
da
müyəssər
olmayacaq
müqəddəs,əlçatmaz bir vaxtdayam.
Məndən bir neçə addım aralıda olan,torpağı dayandığım vaxtdan fərqli olan
bu şəhərlər əslində məndən xeyli uzaqdadırlar.Mən hansı bir hissin,hansı bir
qüvvənin təsiri ilə bilirdim ki,mənə bu qədər yaxın olan,bircə addım uzaqlıqda
olan bu vaxt məsafəsini keçə bilmərəm,ayağımı atıb bu şəhərə girə
bilmərəm.Hansısa
gözəgörünməz
səddin,mümkünsüzlüyün
mövcudluğunu
anlayırdım və bilirdim ki,mən yalnız baxa bilərəm və baxmalıyam.Aldığım təsir o
qədər canlı,o qədər güclü idi ki,sehrlənmiş kimi özümü tamam unutmuşdum.Fərəh
və minnətdarlıqla:”Əlbəttə, bu,Məkkə və Mədinədir!”- deyə pıçıldadım.Elə bu
anda,dodaqlarımdan bu sözlər qopduğu anda gözlərimi açdim.Bütün varlığım
sevinc,təbəssüm, işıq idi.Və birdən nə baş verdiyini anlayaraq yerimdən cəld
sıçradım,çölə qaçdım,bircə dəqiqə əvvəl dayandığım yerdən göyə baxdım.Hava
açılırdı.Ay hələ də işıqlı idi.Bir az əvvəl lap ayağımın altına qədər uzanıb gələn
möcüzəni təkrar - təkrar xatırlayaraq, minnətdarlıqla Aya salavat çevirdim.
Büründüyüm duyğunun xoş təsiri məni həyəcanlandırırdı və hələ uzun zaman mən
bu halənin içində yaşayacağımı bilərək,daha da təsirlənirdim.
Son vaxtın hansı bir kəsiyindəsə
Var idin,vaxt özü sübütdür buna.
Bütün mövcudluğun,bütün varlığın
İnanır o vaxtın var olduğuna.
O vaxt ürəyinin arzularına
Çatıb qovuşduğu ümid çağıdır,
Bu,sənə tanrının bəxş elədiyi
Heç vaxt tükənməyən nur ocağıdır.
O vaxt duyğusunun doğmalığında
Yaranan işıqdır ruhundakı sirr.
O vaxt sevgisinə,o vaxt eşqinə
Ruhun qovuşmağa belə tələsir.
O vaxt ümidlərin xəyal karvanı,
Hərdən dumanlanır,hərdən açılır,
O vaxt arzulardan qurulan qəsr,
Hərdən qalalanır,hərdən uçulur.
O ömrün gözündə göz yaşı tək saf,
O vaxt ilkinliyin,qocalığıdır.
O həm diriliyin,həm ölülüyün,
O vaxt baş daşı tək ucalığıdır.
O vaxtın inamı iman kimi haqq,
O vaxtın inamı haqq məbədidir.
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Haqdan doğan sevgi,haqdan doğan eşq,
Haqdan doğan səcdə - eşq məbədidir.
Dünyanın işığı sönmüşdü,vaxtın da çağı idi.Göyün kölgəsi yerə
düşmüşdü.Çiləli körpəliyimdən nağıl yaşıma qədər hər gün şər qarışanda səbəbsiz
yerə qəm-qüssəyə batar,darıxar,həyəcanlanar,ağlamağa bir bəhanə axtarardım.
Adicə bir çiçək qoxusuna,su şırıltısına,quş səsinə diksinər,yuxuya gedənə qədər
qaranlığın sirli,şübhəli,vahiməli qorxusundan əldən-dildən düşər,üzülərdim.Mən
qorxurdum,qorxu məni yeyirdi,məhv eləyirdi.
Deyəsən,işığın sönməyinə ayılmışdim.Yuxulu-yuxulu yerimin içində
oturmuşdum.Birdən evin içində qara,uzun bir kölgənin gəzdiyini gördüm. Hiss
elədim ki,canımda nə var,dəhşətli bir sürətlə,istiliklə başıma vurdu,saçlarım ağrı
ilə qabardı.Qışqırmaq,anamı oyatmaq istədim,səsim çıxmadı.Əlacsız halda ona,
otaqda asta-asta,saymazyana gəzən kölgəyə baxdım.Başı çalmalı,qara geyimli bu
adamın kişi və ya qadın olduğunu ayırd eləyə bilmədim.O,əlində iri,ağır tavamız
gəlib düz evin ortasında oturdu,tavanı yanan plitənin üstünə qoyub gözlədi.(Bu
plitə hardan peyda olmuşdu?)Daha ona,qara kölgəyə yox,heyrətlə qızdıqca iyi
gələn tavaya,əriyən,əridikcə yayılıb qıjıldayan,qığılcımları ətrafa sıçrayan yağa
baxırdım.O,haradansa çıxardığı iki balığı qaynayan,qıjıldayan tavaya
atdı.Balıqlar diri idi.Balıqlar qaynar yağın içində çırpınır,atılıbdüşür,qışqırırdılar.Səs qulaqlarımı deşirdi.Əllərimlə qulaqlarımı tıxadım.Gözlərim
tavada çabalayan,qışqıran,diri-diri qızarıb bişən balıqların gözləri kimi
hədəqəsindən çıxıb bərələ qalmışdı.İy otağı başına götürmüşdü.Balıqlar çırtıldayaçırtıldaya,iylənə-iylənə ,tüstülənə-tüstülənə qızardı.Əllərimi ağzıma tutub öyüməyə
başladım.Ödüm ağzımdan gəlirdi.Balıqlar yanıb tüstüləndikcə daha bərkdən
öyüməyə,çırpınmağa,ağlamağa başladım. Anam-atam oyanıb məni sakitləşdirməyə
çalışdı.Mənsə vahimə içində,əsə-əsə öyüyüb ağlayırdım.Ən çox məni başım
inçidirdi.Elə bil uzun hörüklərim ağır,qaba bir ağaça dönmüşdü,başımın
içini,beynimi çəkib ağrıdırdı.
Daha nə qara dərviş,nə tava,nə balıqlar var idi,amma tüstü və iy çəkilmirdi.
Mən xəstələndim. Bir neçə gün qızdırdım.Gözümün önündən qışqıra-qışqıra
yanan balıqlar,burnumdan iy getmirdi.
Valideynlərim hər cür mövhumatdan uzaq, inancları, sınaqları,
qarabasmaları, cadunu-duanı cəfənqiyyat hesab eləyən adamlar idi. Məni həkimə
göstərdilər,bir az dava-dərman elədilər.
Qorxumsa keçib getmədi.Nədən-kimdən qorxduğumu bilmədən,bu qorxunun
səbəbini anlamadan, şər qarışandan sübhə qədər zəhrim çatlaya-çatlaya,gözə
görünməyən,məni dəhşətli əzablara düçar eləyən qara-qorxularla çarpışmalı
oldum.Sonralar hər şeyi öyrəndiyim kimi qorxulara da,bu qorxulara qarşı
mübarizə aparmağı da öyrəndim.Sonralar bütün qorxuları yıxmağı,boğmağı,məhv
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eləməyi,qorxmamağı,heç kimdən,heç nədən qorxmamağı öyrəndim.Bir Allah
bilir,bunun üçün mənə nə qədər vaxt,nə qədər qüvvət,nə qədər enerji lazım
oldu.Görünür,bu, Mənim Şərlə mübarizəmin bir təzahürü,bir üsulu,bir forması idi.
Amma bir şeyi öyrənə bilmədim.O vaxtdan balıq görən kimi
öyüməyə,üşütməyə,ağrımağa başlayıram.Evdə balıq bişəndə əvvəldən mənə
xəbərdalıq edirlər.Otağıma girib qapı-pəncərəni kip örtürəm,bir də qablar
yuyulandan sonra çıxıram.İşin tərsliyindən,bu evdə hamının ən çox sevdiyi,ən çox
arzuladığı yemək balıqdır.O vaxt isə ocaqda yandırılan,qovrulan,çarmıxa
çəkilən,qışqırıb çabalayan mənim ruhum idi,mən idim.İki balıq-ruhun
qovuşması,bütövləşməsi,tamamlanması və ilahi aləmlə əlaqə rəmzidir.
Bax,necə qaranlıq,zülmət görünür,
Dibsiz uçurumlar,sonsuz yarğanlar.
Udacaq,udacaq bəd dua kimi,
Udacaq ruhunu boş burulğanlar.
Sənə fələklərdən vurğu gələcək,
Bəla qalmayacaq başın çəkməmiş.
O an olmayacaq,dərd olmayacaq,
Ömrünə, gününə duman çökməmiş.
Varlığın-yoxluğun duyulmayacaq,
Sənə gülməyəcək uğur mələyi.
Sən özün özünə sədd olacaqsan,
Səndən keçməyəcək uğur küləyi.
Taledən üş dəfə sınaq gələcək,
Üç dəfə əcəllə üzləşəcəksən.
Ömrünün gözündə can çırpıntısı,
Üç dəfə ölümlə gözləşəcəksən.
Həyatın olacaq tükdən asılı,
Səndə bədnəzərin gözü olacaq.
Səndə itnəfəsli,it əmcəklinin
Niyyəti qalacaq,nəfsi qalacaq.
Ömrün gündən-günə ovxarlanacaq,
Zülmət görünəcək dünya gözünə.
Əzablar içində uçunacaqsan,
Məhbəs görünəcək can evin sənə.
Uzun gecələrin qorxularında
Ruhunu həyəcan,vəhşət saracaq.
Şeytan sifətlilər,şeytan üzlülər
Sənə tor quracaq,hiylə quracaq.
Nələr baş verirsə,versin,hec zaman,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”

70

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri

Xəyanət eyləmə özün-özünə.
Sənə zaman özü zəncir vursa da,
Nadanlıq pərdəsi çəkmə gözünə.
Sənə hansı bəla gəlirsə-gəlsin,
Haqqın işığını itirmə heç vaxt.
Ruhuna bir misqal,bir zərrə belə,
Bir nöqsan,bir günah gətirmə heç vaxt.
Keçsən cəhənnəmin alovlarından,
Tale sədlərini adlaya bilsən.
Çıxsan ağrıların sərt sınağından,
Fələyin dizini qatlaya bilsən.
Hiylədən,yalandan,fitnə-fəsaddan,
İlkin saflığını qoru dünyada.
Min cığır içindən,min rədd içindən,
Özün öz yolunu ara dünyada.
Qorxma,sən Tanrının amalındasan,
Sənə haqqın özü zamin duracaq.
Vaxtı yetişəndə,vaxtı gələndə,
Sənin tilsimini zaman qıracaq.
Sənə qorxulardan xof gəlməyəcək,
Zəfər dəyməyəcək oddan,küləkdən.
Bəla gəlməyəcək torpaqdan, sudan.
Dua et,dua et yalnız ürəkdən.
Dua et,səninlə olsun yaradan,
Sənə kömək olsun dar ayağında.
Məchuldan,müşküldən,tordan,düyündən,
Yol verib, dayansın haqq dayağında.
Dua et,dua et, özün-özünə,
Küləyə dua et, suya dua et.
Gündüzü tumarla,gecəni oxşa,
Günəşə dua et,Aya dua et!
Qoyma parçalansın inamın hissin,
Qoyma dağım-dağım dağılsın ömrün.
Qoyma ümidsizlik əlində naçar,
Əzablar içində boğulsun ömrün.
Dözsən,dözümünün böyüklüyünə,
İnan,sahibindən inam gələcək.
Dözsən, inamının ucalığına
İnam sahibindən ənam gələcək.
Qəfildən göylərdən güc alacaqsan,
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Qəlbinə əzəmət,quvvət dolacaq.
Dünyanın bu uca,ilahi vaxtı,
Dünya sevgisiylə sənin olacaq.
Unutma,unutma kim olduğunu,
Unutma haqq üçün yarandığını.
Unutma həyatın başlanğıcında
Haqqın işığından nur aldığını.
Dua et işığa,dua et haqqa,
Dua et bu baxtın ilahiliyinə.
İstər sənin olsun,istər olmasın,
Dua et bu vaxtın ilahiliyinə!
***
Sənin işıq ürəyin
Sevgilərə açılsın,
Ölümün ulduz kimi
Göy üzündən asılı.
Sən vaxtdan keçən işıq,
Sularda oynayırsan.
Alovlanan hisslərin
Qanında qaynayırsan.
Aç işıq gözlərini,
Şəfəq düşsün dünyaya.
Uzat işıq əlini
Təmasın yetsin Aya.
Ver işıq nəfəsini,
Göylərin nəfəsinə.
Qovuşsun işıq səsin
Haqqın işıq səsinə.
Keçib göyün sevgisi
Qanına, iliyinə,
Canını tapşırmısan
Sözün gözəlliyinə.
Duaların işıq tək
Dilində çiçəkləyər.
Çiçəkləyən sözünü
İşığa bələyərsən,
İçıq çiçəklərini
Dünyaya çıləyərsən.
Sənin işıq ürəyin
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Sevgilərə açılı,
Ölümün işıq kimi
Göy üzündən asılı.
Soruşdum:
-Dünyada ən qədim olan nədir?
-Eşqdir, -dedi.
-Bəs, təzə olan nıdir?
-O da eşqdir, - dedi.
Dünyanın lap başında durmuşdum.O qədər ucalıqda dayanmışdım ki,hər şey
məndən aşağı idi.Elə bil addımımı atsam,uçacaqdım.Bütöv,yupyumru,qıpqırmızı
Ay lap yaxınlığımda idi.O, elə bil hələ yanıb qurtarmamış,parçalanmamış,alovu
içərisində şölələnən bütöv, iri bir köz idi.Ona toxunmaq istəyirdim.Əlimi
uzatdım,tez də geri çəkdim.Mənə elə gəlirdi ki,bu şölələnən közə toxunsam,məni
yandırıb kül eləyəcək.Amma o elə cazibəli,elə gözəl,elə canlı idi ki,özümü saxlaya
bilmədim,əvvəlcə
qorxa-qorxa
barmağımın
ucunu,yavaş-yavaş
əlimi
toxundurdum.O elə mənim əlim kimi doğma,yumşaq,mülayim idi.Hiss elədim
ki,onun sirli təması məni çəkir,çəkir,çəkir...Sonra indiyə qədər duymadığım qəribə
bir yüngüllüklə özümdən ayrıldığımı,ikiləşdiyimi gördüm.Əvvəlki yerimdə
dayanmışdım,baxırdım,eyni zamanda başqa bir Mən də qarşımda
dayanmışdı.Görkəmi,boy-buxunu,cizgiləri eyni ilə mənimki kimi idi.Amma o
dəhşətli dərəcədə gözəl idi,mən bu gözəlliyin sirrini,səbəbini anlamağa
çalışaraq,heyrətlə,eyni zamanda həddindən artıq yüngüllüklə ona baxırdım.
Dayandığım yer adət elədiyimiz reallıqdan uzaq idi.Nə gecə idi,nə
gündüz.Ətrafda nə görürdümsə: yamyaşıl çəmənlik,ağaclar,çiçəklər,güzgü kimi
dumduru sular – hər şey qəribə bir aydınlıqla bərq vururdu.Nəfəs aldığımı hiss
eləmədən elə bil havadan asılı qalmışdım.Məni hər şeydən çox sarsıdan aləmin
heyrətamiz,möcüzəli,izah olunmaz gözəlliyi idi.Qəfildən anladım ki,hər şeyi
işıqlı,parlaq halənin içində görürəm.Bu,adamın gözlərini qamaşdırmayan,əks
olunmayan,sıxlaşmış
dumana
bənzəyən,daha
ağ,daha
parlaq,daha
yumşaq,fərəhləndirici,oxşayıcı,suların oynaq şöləsini xatırladan ilahi nur idi.
Elə bu anda çoxdan, lap çoxdan, qeybdənmi, gerçəkdənmi, sulardanmı,
küləklərdənmi,fələklərdənmi,mələklərdənmi eşitdiyim bir səs yadıma düşdü.Bunu
kim
demişdi,nə
vaxt
demişdi,bilmirəm,amma
demişdi:
“Sən
işıq
çiçəkləyəcəksən.”Bu sözlərin nə rəmzi,nə məcazi,nə hərfi mənasını anlamadan
soruşdum:
-Bu nə vaxt olacaq?
-Otuz iki ildən sonra,otuz iki il də davam edəcək.
Mən inildəyərək:
-İlahi,gör hələ nə qədər qalıb,nə gec?
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O vaxt mən anlaya bilməzdim,heç cürə dərk eləyə bilməzdim və heç cürə də
inana bilməzdim ki,bu xəbərdarlıqdır,hazırlıqdır.Bilə bilməzdim,mənə mistik bir
cəfəngiyyat kimi görünən bu “otuz iki il” ifadəsi kosmik,astronomik aləmin ən
pozulmaz,ən dəqiq riyazi qanunlarından biridir.Bu,Günəşin öz oxu ətrafında yarım
və tam dövrəsidir.Ulduzları da,göyü-yeri də,insanları da pozulmaz ruyazi qanunlar
idarə eləyir.Əlbəttə,bütün bunları hələ çox sonralar biləcəkdim,sonralar mənə çox
şeylər əyan olacaqdı,çox şeyləri öyrənəcəkdim.
Dünyanın ən qədim dua kitabında yazılmış:”Göydən yerə işıq düşdü,hər şey
bu işıqdan yarandı”.Və həmişə belə oldu.Göydən yerə işıq düşdü,bu isıq
qaranlıqda,boşluqda,zülmətdə,yoxluqda bir oyanış,başlanğıc,yaranış idi.Bu işıq
həyat idi, nəfəs idi, söz idi.
Mən də isıq çiçəklədim.Düz otuz iki ildən sonra.Haqqın,varlığın,kainatın
işığı mənə bu vaxt gəlib çatmışdı.Ayıldım ki,mən söz çiçəkləyirəm,ayıldım
ki,məndən söz tökülür.Bu,zərurət idi, olacaq idi, tale idi, hökm idi.
Məni gözlərimdən çəkir,
Gözlərimə dolan eşqin.
Ruhumu əsir eyləyən,
Başımda dolanan eşqin.
Alıb çəkir ürəyimi,
Günümü sınayıb çəkir.
Vaxtın lay-lay qatlarında
Canımı sınayıb çəkir.
Varımı yığıb özümə
Gedirəm eşqinə,rəbbim,
Canımı yığıb gözümə,
Gedirəm eşqinə,rəbbim!
Varından olmuşlar kimi,
Doğulub ölmüşlər kimi,
Ölüb dirilmişlər kimi
Gedirəm eşqinə,rəbbim!
Verib-aldığın can sənin,
Mən cansız quru qəfəsəm,
Bu eşq sənin,işıq sənin,
Mən səndən qopan nəfəsəm.
Nəfəsindən asılmışam,
Məni cəzbindən qoparma.
Eşqin kamala yetməmiş,
Tamam olmamış aparma.
Dözümümlə,inadımla
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Günü günə bağlayıram,
Ümidimlə,inamımla
Göyü göydə saxlayıram.
Mən həm sonsuz,bütöv zaman,
Həm vaxtın kiçik anıyam.
Həm varlığın başlanğıcı,
Həm də varlığın sonuyam.
Min-min illərin əbədi söz yolçuları sözün ətəyindən tuta-tuta,sözün ağrısına
bələnə-bələnə,sözün atəşinə yana-yana sirr dolu məkana işıq,aydınlıq,asudəlik
gətirən haqq dünyasına yol gedir.Sonsuzluqdan sonsuzluğa axan vaxt anlamında
bu nəhayətsiz karvan,bəlkə də, eyni bir adam,eyni bir varlıq,eyni bir
ruhdur.Vaxtın,zamanın ayrı-ayrı anlarında,ayrı-ayrı məqamlarında o ruh
qabığını,çiçəklərini dəyişir,başqalaşır,bir cilddən başqa cildə girir.Bəlkə də,adamı
çaşdıran,əsl mətləbdən,böyük həqiqətdən uzaqlaşdıran bu zahiri dəyişiklikdir?O
Böyük Ruhdan insan qəlbinə bir zərrə işıq,bir zərrə nur onu öz ilahı
başlanğıcına,öz ilahı mənbəyinə çağırır.Eyni bir cazibə ilə,eyni bir sevda ilə,eyni
bir eşqlə sehrlənən insan özü də bilmədən,bəsirət duyğusunun hansı qatındasa
dərk eləyir ki,sözün yiyəsi,sözün ağası haqqdır.Sözün səcdəsinə durmaq haqqın
səcdəsinə durmaqdır.Çünki söz haqqdan gəlir,söz qeybdən gəlir,söz yoxdan var
olur.İlahidən könlünə söz işıq saçanda,bu möcüzəli xoşbəxtlik anında hiss
eləyirsən ki,ruhun o Böyük Ruha qovuşur,varlığına işıq gəlir,özünü o məqamda
görürsən,o məqamda dərk eləyirsən.Sözün qatlarını fəth elədikcə,sözün mayasına
yaxınlaşdıqca,bu ilahi vəhdəti duyub anladıqca eləcə böyüyürsən,qaranlıqdan
işığa,zülmətdən aydınlığa çıxanda necə doğulursansa,sözlə vəhdətdə də eləcə
doğulursan.
Söz canlıdır.Sözün də nəfəsi,canlı,odu,atəşi,ağrısı,dərdi,ahı var.İnsan öz
qatlarından ağrıya-ağrıya keçdiyi kimi,sözün də qatlarından əzabla keçir.Bu
dünyanın əbədi qanunlarından biri də budur ki,müqəddəslik ağrılardan,
əzablardan, işgəncələrdən keçir, doğur. Görünür ,ağrısız, yanğısız müqəddəslik
olmadığı kimi, ağrısız dərk də mümkün deyil.Söz də insan kimi bütövün,tamın
zərrəsidir.Zərrəni dər elmədən bütövün, tamın mahiyyətinə varmaq olmaz.
Söz inamdır,məsləkdir,əqidədir,dindir,etiqaddır!
Sən sözə vardıqca,həqiqətə,haqqa varacaqsan,sən sözə vardıqca, sözün
yaddaşına keçəcəksən,sözə həkk olunacaqsan,daşlaşacaqsan,yaddaşlaşacaqsan.
Sən sözə vardıqca Sözə çevriləcəksən.
Söz eşqdir.Söz yaradanla yaranan arasında yoldur.Ədəbiyyətə,ilahiliyə
aparan yol.O yol səni tutubsa,aparacaq.Yuxu səni özündən xəbərsiz necə
tutursa,yuxu səni özündən necə aparırsa,o yol də səni eləcə aparacaq.
Söz taledir,yazıdır,hökmdür!
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Söz sirdir,möcüzədir!Yerin,göyün,Allahın möcüzəsi!
Get o möcüzənin dalınca,get,ey əbədi eşq yolçusu!
Sən getdikcə o da gedəcək,sən qaçdıqca
o da qaçacaq,elə
biləcəksən,budur,lap yaxındadır,indicə görəcəksən o möcüzəni, o da ilğım kimi
aparacaq səni dalınca, çəkəcək, çəkəcək, çəkəcək...
Allahın,haqqın dərgahında hər sözün,hər söz aşiqinin öz məqamı var.O
məqam sevgiylədir.
Məqamın ucalığım,
Məqamın başımın tacı,
Sözdən keçən dirilik
ruhumun ehtiyacı.
Mən söz-söz,yağış-yağış
İşıqdan doğulmuşam,
Töküldükcə dünyanın
Gözünə yığılmışam.
Yığ mənim sözlərimi
Yarpaq-yarpaq ovcuna,
Çiçəkləyən sözlərim
İşıq saçsın ovcuna.
Bu işıq,bu cazibə
Göylərin göy qurşağı,
Bu sevgi,bu möcüzə
Dünyanın yaraşığı.
Bu tale mənim yazım,
Bu vaxt haqqın əmridir,
Keçdiyin bu eşq yolu
Kainatın ömrüdür.
Mən söz ilə ucalan
Bir eşq məramındayam,
Mən haqqın dərgahında
Sevgi məqamındayam!
1998.
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GÖY, DƏNİZ,
GÖY QURŞAĞI
(poema)
Yuxuma düşdü gecə
Dünyanın göy qurşağı.
Arzu tək keçilməyən,
Ümid tək kiçilməyən,
Ömür tək biçilməyən
Yerin – göyün işığı.
Ürəyim dalğalandı
Sevinc parıltısından,
Aydınlığın içində
Naz ilə güzgülənən,
Oymaq-oymaq güllənən,
Çağlayanda lillənən,
Durulanda göllənən,
Suyun şırıltısından.
Anladım ki,bu anda,
Duyğularım, hisslərim
Xəbərsizdir nə qədər,
Dünyanın möcüzəsindən
Xəbərsizdir nə qədər,
Açılan qapılardan,
Örtülən qapılardan,
Qeybdən səda kimi,
Fələkdən nida kimi,
Ölümdən vida kimi
Gələn tale səsindən.
Deyirlər ki,arzudur
Rənglərin nur çələngi,
İnsanin könlündədir,
Torpaq rəngi,göy rəngi,
Yarpaq rəngi,gül rəngi,
İnsanın könlündədir
Təbiətin ahəngi.
Deyirlər ki,arzudur,
Nə pozular,nə dönər,
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Nə yazılar,nə dinər,
Nə bir qulağa çatar,
Nə bir gözə görünər,
Kainatın nəbzində,
Ürəyində döyünər,
O dünyadan uzaqda,
Əlçatmaz röya kimi,
Ünyetməz xülya kimi,
Adidən də adidir,
Sadədən də sadədir,
İlahi bir işıqdan,
Nurdan yarandığından,
Dünyanın fövqündədir.

***
Göy,dəniz,göy qurşağı,
Ruhumun vaxtdan çıxıb,
Qurtulan azadlığı.
Kim məni əsir edib,
Bu yuxudan qaytarar?
Gücsüzdür bütün dünya,
İlahi azadlığın
Sonsuzluğu önündə.
Nə bir qanun hökm edər,
Nə bir ehkam oxunar,
Nə bir əfsun,nə tilsim,
Nə bir güllə toxunar.
Tiranlar da,qullar da,
Acizdir qarşısında,
Böcəklər də,fillər də
Gücsüzdür qarşısında.
O ilahi bir nurdur
Fikrin azadlığında,
O ilahi işıqdır
Qəlbin azadlığında
***
Xəyalım uzaqlarda
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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İşıq kimi dolaşır,
Ruhum günün odundan,
Ay nurundan alışır.
Göy,dəniz,göy qurşağı,
Bir-birinə qovuşur.
Ləpələrin işığı
Sevgiylə pıçıldaşır.
***
Mən çiçəklər çəkərdim,
Rəngləri əlvan-əlvan,
Yaddaşımda dünyanın
Uşaqlığı firavan.
Nağılımda gecələr
Ulduz-ulduz yanardı,
Başım üstə göy üzü
Buludsuz dayanardı.
Çöl uzunu uşaqlar
Ayaqyalın qaçardı,
Küləklər sinəsini
Üzümüzə açardı.
Hər gün bir şey düşünüb,
Nəsə tapardı Əli,
Oyuna döndərərdi,
Nəyə dəysəydi əli.
Gah sanka düzəldərdı,
Gah kağızdan-qarğıdan
Uzunquyruq bədəvan.
Uçurardıq göylərə
Rəngbərəng arzumuzu,
Nişan vurardıq ona,
Yaşıl,sarı,qırmızı.
Dəyərdi buludlara
Əlinin bədəvanı,
Sevinc səsi, fit səsi
Bürüyərdi dünyanı.
Uşaqlara qoşulub
Yüyürərdi Qarabaş,
Bədəvanın dalınca
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Götürülərdi birbaş.
***
Göy üzündə buludlar
Sanki dəvə karvanı,
Bir andaca kölgəsi
Alır, tutur hər yanı.
Toqquşur ağ dəvələr,
Buludlar guruldayır,
Gözündən şimşək çaxır,
Ağ nərlər nərildəyir.
Göy üzündən ağ yağış,
Ağ arzu,ağ nur yağır,
Anam qaçıb tələsik,
Sərgidən paltar yığır.
Toyuq-cücə qaçışır
Həyətin ortasında,
Döyüş qəfil səngiyir
Dəvələr ordusunda.
Fatma nənə öz köhnə
Cəhrəsini yağlayır,
Uzadıb hanasını
Göy üzünə bağlayır.
İslanmış gül-çiçəkdən
İpinə boyaq vurur,
Hər naxışı,ilməsi
Ulduz kimi bərq vurur.
Bax, bu narın çiçəyi,
Bu bənövşə ləçəyi,
Bu itburnu,bu zanbaq,
Bu nərgizin göyçəyi.
Bu şahzadə qızılgül,
Bu nadir xarıbülbül,
Bu xallı çöl laləsi,
Bu dağların nanəsi,
Bu mənim sona gülüm,
Ağ gülüm,durna gülüm.
Bu göy qızı sarmaşıq,
Bu göllərə yaraşıq.
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Hər çiçək bir bəxt daşı,
Hər çiçək bəxt yaddaşı.
Bəxt daşı kimə düşə,
Atıla,kimə düşə,
Bənövşə,ay bənövşə,
Bizdən sizə kim düşə?
***
Doxsanıncı illərin
Bəxti yaman kəm gəldi,
İllərin qanadında
Ölüm gəldi,qəm gəldi.
Günlərimiz üzüldü
Vaxtın həyəcanından,
Hər kəs dava dərdini
Keçirtdi öz canından.
Əli cəbhədə idi,
Səngərdə döyüşürdü,
Cəbhə xətti anbaan
Yerini dəyişirdi.
Televizor verirdi
Qan-qadalı xəbərlər,
Bir-bir əldən gedirdi
Doğma kəndlər,şəhərlər.
Əllərimiz asılı
Qalmışdı göy üzündən,
Vətənimiz silinib
Gedirdi yer üzündən.
Bir ovuc qan hərisi,
Var-dövlət,mal hərisi,
Kürsü,stol hərisi
Qırırdı bu milləti,
Bu gün bəllidir artıq
Onların xəyanəti.
Bir-birinin bəhsinə
Torpaqlar verilirdi,
Düşmənin ayağına
Qurbanlıq quzu kimi
Bu Vətən sərilirdi.
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Xəbər tuta bilmirdik
O günlər biz Əlidən,
Nə gəliş-gediş vardı,
Nə də bir iz Əlidən.
O intizar günlərdə
Doğdu təzə bir hilal,
Bir payız gecəsində
Anadan oldu Nihal.
O gecə göy üzündə
Doğmuşdu bəxt ulduzu,
Oğlu Araz var idi,
Oldu Əlinin qızı.
Bir körpə sevincindən
Ürəyimiz pay aldı,
Bu sevinc neçə günü
Gecəni yola saldı.
Əli bir axşam gəlib,
Qızı görüb sevindi,
Ləngiməyib o, səhər
Yenə cəbhəyə döndü.
Bir qış günü döyüşdə
Mərmidən yaralandı,
Bu xəbəri alanda
Dünyamız paralandı.
O yaz üzə gülmədi,
Məğlub oldu ordumuz,
Düşmən əlinə keçdi
İtirilmiş yurdumuz.
Əli qəlbində nisgil,
Döndü cəbhədən geri,
Çörək oldu indi də
Onun döyüş səngəri.
Hərdən xəyala gedir,
Keçəni xatırlayır,
Döyüş çantasındakı
Sənədləri yoxlayır.
Bu sənədlər kimindir,
Hardadır bu oğullar?
Harda şəhid olublar,
Harda uyuyur onlar?
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Eləsi var on səkkiz,
Eləsi qırx yaşında,
Eləsinin sığal yox
Qara,qıvrım başında.
Eləsi Lənkərandan,
Eləsi Şəkidəndir,
Eləsi Şamaxıdan,
Eləsi Bakıdandır.
Onlar bir yurd övladı,
Çoxu da gənc yaşında,
Bu torpağa qıymayıb,
Öldü yurd savaşında.
Əli bir-bir götürür,
Sənədləri yoxlayır,
Yenə çantaya yığıb,
Əmanət tək saxlayır.
***
Doxsanıncı illərin
Uşaqlığı ağrılı,
Çoxunun çalın-çarpaz,
Qəlbi sınıq, yanğılı.
Qançqınlıq yarası var,
Köçkünlük yarası var,
Əsirlik damğası var,
Yetimlik damğası var,
Əsrin onilliyində.
Çoxları görmədiyi
Yurd-yuva həsrətini
Yaşadır iliyində,
Bu uşaqlar baxmadı
Yurdunda göy üzünə,
Uşaqlığın itkisi
Kölgə çəkdi gözünə.
Keçmədi yuxusundan
Onların göy qurşağı,
Oxumadı nəğmələr
Gecələr ay işığı.
Nə Ayaz,nə də Araz
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Bədəvan uçurtmadı,
Nə də Ariz yüyürüb
Quşlara daş atmadı.
Nə Toğrul,nə də Emil
Yıxılmadı çəməndə,
Körpəcə ömürləri
Keçdi qıtlıq qəmində.
Kövrək ürəklərindən
Keçdi xəzan küləyi,
Bəxtlərinə yazıldı
Müharibə taleyi.
***
Ah,hələ Mərmər qızım,
Nəğməkar dan ulduzum!
Ay üzü şirin Mərmər,
Gözləri dərin Mərmər!
Təzə sözü məzəli,
Mərmər dünya gözəli!
Mələk kimi doğuldun,
Mələk kimi yox oldun.
Ömrü ah kimi qısa,
Gözmü dəydi bu qıza?
O bir çiçək,bir güldü,
Vurğunu güclü gəldi.
Anasından ayrılıb
Ürəyi uçdu aya,
Onun zərif qolları
Dözmədi bu dünyaya.
Tanrım, bu necə ömür,
Bu necə doğuluşdu?
Onun varlığı nəydi,
Yoxluğu nə dəyişdi?
Bu gəlişin-gedişin
Bir hikməti vardımı?
Onun ruhu önündə
Zaman günahkardımı?
“Məriş,Məriş” deyəndə
Quştək qanadlanırdı,
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Əsl adı anamın
Adıyla adlanırdı.
Bircə günün içində
Gül kimi soldu Mərmər,
Dərdi nəydi bilmədik,
Qəfildən öldü Mərmər.
Əli əlimdə qaldı,
Gözü gözümdə qaldı
Mənim gücüm çatmadı,
Ruhunu göylər aldı.
Dondu göyərçin əli,
Heykələ döndü Mərmər,
Mələk idi,mələk tək
Mərmərə döndü Mərmər!
Ah,əzizim,nə qədər
Ağırdır səni anmaq,
Adını yada salıb,
Həsrətinə dayanmaq.
Sağalmaz yara olub,
Ürəyimə vuruldun,
Sən xoşbəxt bir kəpənək,
Qanadından qırıldın.
O indi uzaqlarda
Olsa da məni duyur,
Babasının yanında
Mışıl-mışıl uyuyur.
Baxıram beşik kimi
Bapbalaca qəbrinə,
İlahi,tapşırıram
Onu böyük səbrinə.
Onun adı qəlbimdə,
Ruhu uca göylərdə,
O,günahsız mələkdi,
Qoru onu göylərdə.
***
Bəlkə də göz yaşından
Yaranıb şor dənizlər,
Cilalayıb yaşadır
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”
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Bətnində dürr dənizlər.
Hərənin damla dərdi
Bir dənizdir özünə,
Hərənin damla qəmi
Bir kölgədir gözünə.
Hər gələnə-gedənə
Olur həmdərd dənizlər,
Görüb-eşitdiyini
Saxlayır sirr dənizlər.
***
Bir-birinə zidd olan,
Bir-birinə əks olan
Dəniz məcrasındayam,
Külü göyə sovuran,
Qumdan sütun yaradan,
Dərə yıxan,dağ yapan,
Baş tutub,daş yağdıran
Külək səhrasındayam.
Atılıb duyğularım
Fırtınalar qoynuna,
Kim vaxtla çarpışıbsa,
Bu hal tanışdır ona.
Dəniz ömrü yaşayan
Gah sakit,aram olur,
Gah könül duyğuları
Uçulur,viran olur.
Talanır an içində
Möhtəşəm sarayları,
Başqa qütbdən gəlir
Yol azmış harayları.
Məhv edir özü-özünü
Yaşatdığı dünyada,
Məhv edir öz-özünü
Yaratdığı dünyada.
Dənizi sevmək çətin,
Dəniz bir duyğu deyil,
Hər an dəyişir üzü,
Dəniz xoş röya deyil.
Nisə Bəyim. “İlahi vaxt”

86

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri

Onu tutmaq çətindir,
Onu saxlamaq çətin.
Bir duyğuya,bir hissə
Onu bağlamaq çətin.
Dənizi sevmək çətin,
O, sakit, aram deyil,
Dəniz nə özgəsinə,
Nə özünə ram deyil.

***
Göy, dəniz, göy qurşağı,
Zamanın kəsiyində
Ömürdən gizli qalan,
Alt qatında saxlanan,
Xəyalın reallığa,
Yuxuların gerçəyə
Düşən an qovuşağı.
İnsanın öz-özüylə,
Kölgəsiylə,əksiylə,
Qohumlaşan,yadlaşan
Cəsədiylə,canıyla,
Vücuduyla,ruhuyla
Tamamlanan qovuşağı.
İnsanın dünya ilə,
Torpağı ilə,göy ilə,
Külək ilə, su ilə,
Odla qan qovuşağı.
Göy, dəniz, göy qurşağı,
İlhamımın rəngbərəng
Çiçəkləyən yaddaşı.
Qəlbimdə min bir hissin,
Duygunun oyanışı.
İlahi bir vaxtdadır
Dünyanın təzəliyi,
İlahı bir vaxtdadır
Dünyanın gözəlliyi.
Bu gözəllik bir anmı,
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Anın bir zərrəsimi?
Bircə anda duyulan
Bütöv yer kürrəsimi?
Sevdinmi onu sən də
Mənim kimi ürəkdən,
Aldınmı qoxusunu
Tənha,zərif çiçəkdən?
Ruhunu apardımı
Əsən səhra küləyi?
Yuxunu qaçırtdımı
Dərdli qecə mələyi?
Yorulan gözlərinin
Ağrısını kim aldı?
Ürəyinin yanında
Kimin ürəyi qaldı?
Anandan özgə bir kəs
Dərdinə dayandımı?
Ömrünü öz ömründən
Əziz bilib yandımı?
Ah,əziz anacığım,
Qarıcıq yavrucuğum,
Uşaqlığın,gəncliyin
Qanımda axır mənim,
Taleyinin gözləri
Gözümə baxır mənim.
Sənin arzularında
Mən hamıdan gözələm,
Xəyalında hələ də
Ərköyün bir dəcələm.
Qanım qədər doğmadır
Mənə hər arzun,duyğun,
Bu ruh doğmalığından
Yuxuma düşür yuxun.
Sənin qəlbində düşür
Qəlbimə göy qurşağı,
Ruhuma yol göstərir
Ürəyinin işığı.
Mən sənin bir damlanam,
Düşən kölgənəm, ana,
Mən səndə yaşayıram,
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Mən elə sənəm,ana!
***
Məni göy qurşağının
Rənginə qatan sevgim,
Dünyanın hər sehrinə,
Sirrinə batan sevgim,
İlahi bir məqamın
Qatına çatan sevgim!
Sən susma,oxu,susma,
Sən oxusan,səsinə
Bu dünya səs verəcək,
Sular pıçıltısıyla,
Küləklər laylasıyla,
Çiçəklər qoxusuyla,
İnsanlar duyğusuyla,
Ulduzlar öz səsiylə,
Canlılar nəfəsiylə
Səsinə səs verəcək.
Sən susma,oxu,sevgim,
Keçsin arzularından
Yerin-göyün işığı,
Çiçəkləsin ömrünə
İlahi göy qurşağı.
7-10 iyun 2000.
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KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”A SEVGİYLƏ
Öncə Tanrımla xəbərləşım 3
Qoy bir dünya ilə xəbərləşim 3
Hələ bir yol ilə xəbərləşim 4
İndi də yurdumla xəbərləşim 5
Bir az da ağacla xəbərləşim 5
Hələ bir özümlə də xəbərləşim 6
Indi də qadasını aldığım Ayan ilə xəbərləşim 6
Bir qədər payızla da xəbərləşim 7
Qoy bir Alim Qasımovla da xəbərləşim 9
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Dərdlə də xəbərləşim 9
Sonda Dədəm Qorqudla xəbərləşim 10
VAXT ETÜDLƏRİ
“Son şerimlə aramda” 13
“Bu müşkülün adı dünya” 13
“Kimsənin eşitməyəcəyi...” 14
“İndi də söz sənindir” 15
“İstəyirsən gəl...” 15
“Gələn dərddi...” 16
“Mən yarıb...” 16
“Gözlərim yaman yoruldu” 17
“Göz yaşında isladıb” 17
“Qaranlıqla üzbəüz” 17
“Yuxumu çəkib apardı” 18
“Məni yaman unutdurdu” 19
“Səni vaxtın ağrısı” 19
“Təzə ümid...” 20
“Vaxt ilğımında” 20
“Məni çağırma...” 21
“A dünya...” 21
“Sən ki...” 22
“Bir can idi gətirdiyim” 23
“Atdığım bəxt oxu...” 23
“Ürəyim kilidlənib” 24
VAXT DUYĞULARI
“Məndən soruşursan...” 26
“Məni dən kimi üyüdən” 26
“Açılır işıq əllərin” 27
“Dünyayla aramda...” 27
“Bu səhər...” 28
“Bəlkə qayıtmadım...” 29
“Mənim yaşamağım...” 30
“Bir çimir boyunca...” 31
“Görürsən, yadımdadır”32
“Atəşdə yanan...” 33
“Mən gözümü açan vaxt” 33
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“Sözünün canı bir ahdı” 34
“Bax, budur...” 34
VAXT MACƏRALARI
“Payız dumanına...” 36
“Səni özününkü...” 36
“Mən vaxt keçidində...” 37
“Ömrün duman qatları” 38
“Vaxtın yarpaqları...” 38
“Mən vaxtsız çıxaram...” 39
“Siz vaxt duyğusunun...” 39
“Heçlikdən heçliyə...” 40
“Vaxtın yaddaşında ...” 41
“Xəyalları...” 41
“Bəyim,dəli sevdalara...” 42
“Haqq yolunda...” 42
“Yenə duyulmadı...” 43
“Mənə varlığımdan...” 43
“Vaxt yalın...” 44
“Bütün oyunlarını...” 45
“Vaxt bizə əl eyləyir...” 45
“Gəl bir qədər dərdləşək” 45
“Külək...” 46
“İstidə...” 46
“Qırmızı,yaşıl,sarı...” 47
“Mən bu baxtı tanıyıram” 47
“Rəbbim...” 48
“Biz ki,öyrəncəliydik” 48
“Başım yaman qarışıqdır” 49
VAXT AĞRILARI
Biz həmdərd deyilik öz dərdimizə 52
“Belə getsə...” 53
“Bəxtimizi qoyub darda” 53
“Biz dost ola bilmədik” 54
“Bizi bir yandan...” 54
“Bəyim,bizim bu dünyaya...” 54
“Vaxtın gizli sirrini ...” 55
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“Gəl,bölək...” 55
“Əvvəl sən atdın,canım” 56
“Nə söylərsən...” 56
“Biz vaxtın yaddaşında” 57
“Uğradığım dünya mənə” 57
“Mənə doğru gələn fələk” 58
“Döymə qapısını” 58
“Dünən vardın...” 59
“Mən varam...” 59
“Bəyim,ruhun azad ikən...” 59
”Mənəm, rəbbim...” 60
“Qarşıla...” 60
“Bu dünyanın qalanlarla...” 61
“Mən dünyanın yuxusuna...” 61
“Çatlayır...” 62
“Vaxtdı...” 62
Qar nağılı 63
İLAHİ VAXT 65
GÖY, DƏNİZ, GÖY QURŞAĞI (poema)
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