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ĠÇĠNDEKĠLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKTAN GELEN ġAĠRĠN 

SESĠ GURBETTEN GELĠR... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TANRI BĠLĠR 

 

ġirinliği nerden alır 

                Bal ne bilsin 

Sorabilirsen,  

                Git de sor, 

Arı bilir. 

Akşam nerde yattığını  

                 Sen bilirsin 

Sabah nerde uyanırsın  

Tanrı bilir. 

 



 

 

 

 

 

DUA 

 

Dizimin kündesinde 

Toprak nasır bağlamış. 

―Ya hu!‖ ―Ya hu!‖ demekten 

Dudağım sır bağlamış. 

İçimde pırıl pırıl 

Arzular yapraklamış, 

Benim dua okuyan. 

 

Güzelliği görürse 

Gözünüze gün deyin. 

Gözünüz gün olunca 

Müşküle mümkün deyin. 

Ben bir Allah bendesi 

Ne dersem âmin deyin, 

Benim dua okuyan. 

 

Fikrinin en mukaddes 

Mayasından doğmuşum. 

Taşından, toprağından, 

Kayasından doğmuşum. 

Ben anamın Tanrı‘ya 

Duasından doğmuşum, 

Benim dua okuyan.. 

 

Karışıp bir birine 

Can sesi, cihan sesi. 

Sayısız ses içinde 

Yalnız bir insan sesi. 

Benim yerden göğe dek 

Yayılan ezan sesi, 

Benim dua okuyan. 

 

 

 

Dört emelim dört elim 

Dört elle tutar beni. 

Tan yeri umut yerim  

Gurubu yutar beni. 

Okutana kurbanım 

Hâlâ okutur beni, 



Benim dua okuyan. 

 

Kader böyle buyurdu 

Kederle gardaşlaştım. 

Ne kadar ki diriyim 

Dizime dek taşlaştım. 

Yüz çevirir Tanrı‘ya 

Yarınlarda baş taşım, 

Benim dua okuyan. 

                                       



                              

 

 

 

 

                               

BĠZ 

 

Gurbet nağmelerinde 

Yeni mi, eski miyiz? 

Bu elin kaderinde 

İşte biz yaz gibiyiz. 

 

Bir gün çıkıp gideriz, 

Ayrılık dağlarından. 

Haberimiz duyulmaz 

Gurbet uzaklarından. 

 

Çekip elin gözünden 

Bizi yasaklıyorlar. 

Bizi kovup bu günden 

Tarihe saklıyorlar. 



          

 

UNUTTUĞUN YERDEYĠM 

 

 

 

-Bahar, nerden gelirsin? 

-Hakkı bulduğum yerden. 

-Yaz, ne yandan gelirsin? 

-Yaşa dolduğum yerden. 

-Güz, ne yandan gelirsin? 

-Hazan olduğum yerden. 

-Kış,  ne yandan gelirsin? 

-Unutulduğum yerden. 

 

Geçen ömrün yasında, 

Kuzey yakasında ben. 

Gün bulut arkasında 

Gurbet arkasında ben. 

 

Var mı benden bir sorak
1
  

Nerdeyim ben, nerdeyim? 

Yaddaşına
2
 iyi bak, 

Unuttuğun yerdeyim. 

 

 

 

                                                           
1
 Sorak: Sorup alınan haber.  

2
 Yaddaş: Hafıza. 



 

 

 

 

UNUTULMAK NÖBETĠ 

  

Yerde su, gökte bulut, 

Tanrı‘nın hayalleri, 

Bir şamın yaprağında sınavdan çıkar yaşam. 

Alıp kanatlarına cevapsız sualleri 

Yüreğimin başına sessiz konmakta akşam. 

 

Yazı gönül yarası, kışı yüz karasıdır, 

Ne ele erkim çatar, ne de bir hahişim
1
 var. 

Ah bilseydim mezarım dünyanın harasıdır 

Ve benim bu dünyada, bilseydim ne işim var? 

 

Nereye akarsa aksın, 

Su, yarınki buluttu(r). 

Bu günkü cada
2
 yoldur dünküyse akın

3
 yeri. 

Aldığı nefes gibi vatan beni unuttu, 

Kimin yâdına düşer yitik bulağın yeri? 

 

Unutulmak nöbeti... 

Benim de geldi sıram, 

Bizi ölüme çeken zaman arıdır belki. 

Onu sevmek var iken kimden ve neden korkam, 

Herkesin kalbindeki sevgi Tanrı‘dır belki? 

 

O avcı, dert sürekçi...
4
 

Var mı bir ümit yeri? 

Nereye dek götürür ilahi vaatler beni? 

Sevmeye ne kaldı ki dünyada ondan geri, 

Ona doğru kovmakta verdiği dertler beni... 

 

                                                           
1
 Hahiş: İstek, rica 

2
 Cada: Kuruyan bir bataklığın, sular çekildikten sonra toprakları çatlamış hali. 

3
 Akın: Süratle akan su. Akın yeri: Hızla akan su yatağı 

4
 Sürekçi: Sürek avında avı, avcıların önüne doğru kovalayan kişi. 



    

 

 

TALĠH ĠLE YÜZ YÜZE 

 

Talih ile yüz yüze 

Talih ile göz göze 

Talih ile baş başa 

Kalıp, yiğitsen yaşa. 

 

Gecenin gece derdi… 

Gündüz günü yaşıyor. 

O hangi behteverdi(r)
1
 

Öz ömrünü yaşıyor. 

 

Haçan
2
 düştük akına 

Önde varmış ah, neler... 

O selin gabağına
3
  

Birden düşen dehneler.
4
 

 

Gözümüz bahardadır, 

Göz nerde? Arzu nerde? 

Sel yatağı hardadır,
5
 

Arka akan su nerde?! 

 

Düşüp arka darıhar
6
 

O suyun yeğin ömrü. 

Bir bizim ömrümüz var, 

Bir de talihin ömrü. 

 

                                                           
1
 Behtever: Talihi kendisine yar olan, bahtiyar. 

2
 Haçan: Ne Zaman. 

3
 Gabag: Ön, ön taraf. 

4
Dehne: Ana kanaldan ayrılan küçük kanal, ark. 

5
 Harda: Nerede 

6
 Darıhmak:  Canı sıkılmak, bunalmak. 



 

 

 

 

 

Geri dönmek gümanın 

Ark ark parçalanır da  

Aşkın, arzun, zamanın 

Baş yolundan kenarda. 

 

Aşabilir mi dağı 

Sozalan
1
 arkın ömrü?! 

Nerdedir sel yatağı, 

Nerdedir halkın ömrü?! 

 

Talih ile göz göze 

Talih ile yüz yüze, 

Talih ile baş başa  

Kalıp yiğitsen yaşa! 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSĠNĠZ 
 

Bakarsın
 
 ağarır

 
 gözün karası, 

Baksan da bakmasan da iz kalmaz suda. 

                                                           
1
 Sozalmak: Suyun, giderek azalması. 



Bir ömür, akşamla sabah arası, 

Sabah hoş geldinmiş, akşam elveda. 

   

Ömrüm geçip gider dar bir boğazdan, 

Bu deniz gözümde büyütür gamı, 

Gözden yiteceğim, yoğum birazdan, 

Hasret sularında benim o gemi. 

 

Dersiniz, bilmedik ömür süreli 

Vaktin söz sovunda, çat ha çatında
 1
 

Atadan, anadan, yardan ireli  

Sevgilisi varmış vatan adında. 

 

Dersiniz, dert sürdü, ömür sürmedi, 

Sonunda menzile yetti dersiniz. 

O, bu zamaneden söz götürmedi
 
, 

Başını götürüp gitti
2
 dersiniz. 

                       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAHA HĠÇ KĠMSENĠN YOKTUR HABERĠ 

 

Daha hiç kimsenin yoktur haberi 

Beni bu yerlere sesleyen nedir? 

Kim bilir belki de gurbet elleri 

Garip mezarların hasretindedir. 

 

Gelir damağıma ölümün tadı 

Tetikler düşecek, tiye
3 

çıkacak. 

                                                           
1
 Vaktin söz sovunda çat ha çatında: Zamanın darlığı nedeniyle bir şeyleri yapma telaşında olmak. 

2
 Başını götürüp gitmek: Başını alıp gitmek. 

3
 Tiye: Kılıç, bıçak vs aletlerin keskin tarafı, ağzı. 



O yerler dirime sahip olmadı 

Gelip ölüme mi iye
 
çıkacak. 

 

Garip gecelerin uykusu servaht
 1

, 

Gurbet gündüzlere zulüm dolanır. 

Anam dolanırdı başımda bir vaht, 

Şimdi etrafımda ölüm dolanır. 

 

Yok, daha içime benzemez çölüm,
2
 

Ömrün ak günleri karadan çıkar. 

Ölmenin zamanı geldi, gel, ölüm, 

Ben ölüm, gel beni aradan çıkar.                                                         

 

                               

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Servaht: Sayık, ihtiyatlı, uyanık, gözü açık. 

2
 Çöl: Dış, dışarı. 



 

 

 

 

 

ALLAH UNUTMAZ 

 

Payızda
1
 baharın yolunu tuttun, 

Çiçekler bitecek içinden karın. 

Evvel arzuladın, sonra unuttun  

Çıkarlar karşına unuttukların. 

  

Sevilen, Tanrı‘ya sevimli bende, 

Bakma ki şeytanlar taş atar sana 

Tanrı, istesen de, istemesen de 

Bir şair talihi yaşatır sana. 

 

Her gonca gelecek aşk ilahesi, 

Her avuç toprak da ağaç yeridir. 

Senin fikirlerin magnit sahesi
2
 

İlahi vahiylerin saklaç yeridir. 

 

Göze görünecek kalbine daman,
3
 

Son uçta seheri getirir gece. 

Seni gurbetlerde çürüten zaman 

Sözünün yanından yel olup geçer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Payız: Sonbahar 

2
 Magnit sahesi: Manyetik çekim alanı, 

3
 Kalbine dammak: İçine doğmak. 



Başından yükselen duman mı, çen mi?
1
 

Gönül ocağının odundan çıktı. 

Bu gurbet denilen sen isteyen mi? 

Bir düşün belki de yâdından çıktı. 

 

Sorma hiç, ne olur sonun evvelin 

Taşta su, dilde söz, odunda ocak. 

Senin şiirlerin, hamile gelin, 

Her okuduğunda fikir doğacak. 

 

Görürsün gül biter içinde karın 

Bakma ki verdiğin söz sözü tutmaz: 

Çıkarlar karşına unuttukların 

İnsan unutur da Allah unutmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Çen: Sis, duman. 



                                                            

 

 

SULTANIM 

 

Getirdiler, isteyerek gelmedim, 

Ellerinle nura döndü zulmetim. 

Ne verdin ki,  değerini bilmedim, 

Serpeledim nere geldi, sultanım. 

 

Bir kısmetin ben izinden yürüdüm, 

Civanlığı kocalığa bürüdüm. 

Nere gittim, sürüm sürüm sürüdüm 

Dert elimden zara geldi, sultanım. 

 

Menzil kestim, ümidimi kesmedim, 

Vakte küstüm, dönek bahta küsmedim. 

Ne gönderdin, ortak çıktı kısmetim, 

Her ne geldi, kara geldi, sultanım. 

 

Senden gayrı yüz tutmaya nere var? 

Boşa geçmez, her ak günde kara var 

Ne bileydim yâr sözünde yara var, 

Yârden bize,  yara geldi, sultanım... 

 

Ömür yolu zaman içi var geldi, 

Vara, vara dünya bize dar geldi. 

Arzuların baharına kar geldi, 

―Bizim ki de kara geldi,‖ sultanım. 

 

Kabir yeri yara ise, yara ver, 

Yürek sudur, dinlenmeye ara ver. 

Çare sende, çar naçara çare ver 

Ölüm bize çare geldi, sultanım... 

 

 

 

 

  

                                                             

 

BAġARDIM 

 

Geçip geldim nice nice ölümden 

Yaşamadım, yaşatmayı başardım. 

Sözden gayri ne gelirdi elimden 

Yüreğimi boşaltmayı başardım. 



 

O dünyadan ne verdiler götürdüm 

Neyi vardı bu dünyaya yetirdim. 

Bu yollarda ne buldum, ne yitirdim 

Ne almıştım, ne satmayı başardım. 

 

Batan güneş  yatan bahtın göğsü mü?! 

Gelip geçti hasetlerin mevsimi. 

Yele verdim, suya çektim nefsimi 

Arkasından taş atmayı başardım. 

 

Ömür geçti kov ha kovda,
1
 akında. 

Ne tez gördüm uzaklığı yakında?! 

Kılıç idim, dünya adlı bu kında 

Yavaş yavaş pas tutmayı başardım. 

 

Görüşmeye adım atan değildim. 

Ninnisiyle uyku yatan değildim. 

Ben onsuz da bu dünyadan değildim, 

Ben kendimi aldatmayı başardım 

 

 

                                                           
1
 Gov ha gov: Kovalamaca. 



   

 

 

ADIM 

 

 

Adım anılmaz ki, vaht darlığında 

Yazsanız, tükenir kaleminiz de... 

Ama fikrinizin mezarlığında 

Tutun, gerek olur son deminizde… 

 

Olsun yatan bahtım size hediye 

Vakti oyatanlar
1
  bahtı oyatmaz. 

Adım listenizden silinmiş diye 

Bir tek elinizin kınası çatmaz
2
… 

 

Vakti yok, kendini gösterir saat, 

Vakti sorarsanız özünü söyler. 

Benim, dilinizin ucundaki ad, 

Bir gün dil yanılıp düzünü söyler. 

 

 Ne kalır varlıktan yokluğa? Bir hiç, 

Geriye dönense sonun evveli... 

Batı hücumuyla batsa da Kiteç
3
 

Hâlâ yer altından çan sesi gelir... 

 

Kalacak, gelecek varise adım, 

Kıvılcım,  kararan kara taştadır. 

Adımı unutan var ise, adım 

Vakte yanık veren
4
 bir yaddaştadır.

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Oyatmak: Uyandırmak 

2
 Elinize kına yakmadığınız kaldı… 

3
 Rus efsanelerinde adı sık geçen bir şehir. Efsaneye göre şehir Batu Han’ın hücumları sırasında yeraltına 

çekilmiştir. Şimdi, yerinde büyük bir göl vardır. İnsanlar, yeraltına çekilen bu şehrin Kiliselerindәn hala 

çan sesleri geldiğine inanırlar. 
4
 Yanık vermek: Sinirlendirmek, kızdırmak. 

5
 Yaddaş: Hafıza. 



 

 

Ben de tamamlasa ömrünü sürgün, 

Atlayıp yokluktan varlığa geçsem... 

Allah‘ım son verse hicrete bir gün 

Bir gün Medine‘den Mekke‘ye göçsem, 

 

Çıksa yollarıma Kerbela, Kûfe, 

Tanrı kelamına ilk katılanlar…  

Ne kadar şaşardı bu tesadüfe  

Adım çekilince dik atılanlar.
1
 

 

Canım da adımın üvey veteni,
2
 

Tükenen günleri bu gün, sabah da... 

Benim içinizde suçunuz, beni, 

Unutmak da çetin, hatırlamak da… 

 

                           

 

 

                                                           
1
 Dik atılmak: Anında tepki verip karşı çıkmak. 

2
 Veten: Vatan. 



 

 

 

 

 

 

      

ÇOK MU ÖNEMLĠ 

 

Bu insanlar içinde 

Sıradan bir insanım 

Azıcık zahmetim var, 

Bir az da şairliğim. 

Hiç istemem başımı 

Koltuk altta girleyim.
1
 

Bir dünyayım, 

Bozulmuştur bu dünyanın 

İktisadi haritası 

Midem vardı bir vaht taşları eritesi. 

Geçip giden savaşlardan hatıra 

Şimdi savaş vardır orda. 

Yüreğim de bir güzele müstemleke 

Günahlarım bana leke. 

 

Bir balaca ülkeyim 

Biraz mahkûmluğum var, 

Biraz da hâkimliğim. 

Söyle çok mu önemli 

Ne olduğum, kimliğim... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Başını koltuk altta girlemek: Birilerinin gölgesinde yaşamak. 



EYFEL KULESĠ 

 

Eyfel kulesi mi zirvesi vaktin 

Bir vaht ki, bir asır ondan uzaksan… 

Ona aşağıdan yukarı baktın, 

Bir de yukarıdan aşağı baksan. 

 

İnsan zekâsına belki de sondur, 

Zirvesi nur alır gün batımından. 

Belki de ikinci bir Vavilon‘dur
1
 

İnsanın Allah‘a can atımından… 

 

Böyle mi olurmuş ruh yükselmesi? 

Eh, bu da aklıma gelen bir histir... 

Paris‘te gizlidir varis kelimesi 

Paris, varistir… 

 

Ona Fransız‘ın gözüyle baksan 

Dalanı, döngesi misale döner... 

Eyfel Kulesi‘ne şayet bir çıksan  

Paris ayakların altına iner... 

 

Bir gezen, istiyor gezsin bin kere, 

Ömrün gurubunda bu ne görüştü.
2
 

Ben ister idim ki gençliğim göre, 

Fırsat, kocalığın eline düştü... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağlayan çağlarım erdi mi sona, 

Hiçbir şey ruhumu, artık oyatmaz.
3
 

Fikrimi yolundan çevirmez Sena
1
 

                                                           
1
 Vavilon: Mezopotomya‟da meşhur şehir Babil‟in Fransızca söylenişi.. 

2
 Görüşmek: Buluşmak 

3
 Oyatmak: Uyandırmak 



Hevesim Eyfel‘in başına çatmaz. 

 

Dilim de varmaz ki kötüleyeyim 

Tabiri caiz midir? Tabir caizdir... 

Ömrün önü kışa... Ben Paris‘teyim 

Yolda gazellerin rengi payızdır...
2
 

 

                          

                                                                                                                                                                                            
1
 Sena: Azerbaycanlı Türkler, Sen nehrine Sena demektedir. 

2
 Payız: Sonbahar.  



 

                                                               

 

 

BOĞAZ 

 

Zamanenin elinden çektiği az olmadı, 

Ama boğaz olmadı  

Bir kimsenin önünde 

Bahtı gibi kara saçları vardı bir vakit, 

Döküleni döküldü, 

Çallayanı çalladı.
1
 

Kendi yetirdiğini karşısında görünce, 

Tanrı da cığalladı...
2
 

Bahtına, ikbaline 

Hiç kimsenin aklına bile getirmediği 

Ani bir kaza düştü. 

Ne yandan kaçıyorsa 

Gidip oraya, 

İki araya 

Dar bir boğaza düştü. 

 

Bu boğazın toruna kızıl bir balık gibi 

Güneş de dalıp çıkar. 

Akşam battığı yeri, sabah aldatıp çıkar. 

Vuslatla ayrılığın taamını tadıp çıkar... 

 

Kanatlansa bu suyun altında, balıkları, 

Bu suyun aynasında martıları uçsalar. 

Gelip senden sorsalar her tür alçaklıkları 

Her tür yücelikleri, gelip senden sorsalar... 

 

                                                           
1
 Çallamak: Saçın ağarmaya başlaması, beyaza çalması hali.  

2
 Cıgallamak: Oyunun kurallarına uymamak, kuralları çiğnemek.  



...İki deniz arası bir boğaza düşmeler, 

Bir yandan ayrılmalar, bir yandan görüşmeler... 

Ayrılığın gözdağı; 

Ağzına su dolalı, 

Doğuşundan dünyanın açık kalan dudağı... 

 

Hayalin  

El çatmaz, ses de yetmez sonsuz ufuklarında 

Yolcu yolda, yol açık; 

Boğazdır ana karnı, ölüm de bir boğazdır, 

Çıkabilir isen çık, 

Doğum ölüm arası yolun da bir boğazdır... 

 

Ümidi boz bulanlık sulara yansıyan nur. 

Sen ey bizi var eden, 

Denizleri boğazdan geçmeye mecbur eden 

Gözlerinin ucuyla bize de bak ne olur... 

 

Günlerini sayınca ayrılık gemileri, 

Gözden çıkanlarının ardından baka baka 

Kalbi taş olmalısın. 

Boğaz boydan ucadır, 

İki dünya arası açılan bir bacadır, 

Düştün mü, ezel ahir 

                     Ya bir yana çıkmalı,  

Ya harap olmalısın. 

 

 

                 

 



 

         

 

 

 

YILAN 

 

Kaderin nakışıdır 

Senin işin dürüsttü(r). 

Yılan! Hansı yahşıdır
1
 

Yerin altı, ya üstü? 

 

Her gün yer altı kından 

Ayrılıp çıkmak nasıl? 

Kendin öz kabuğundan 

Sıyrılıp çıkmak nasıl? 

   

Ölümün bir parçası 

Ağzında zehir dişin 

Yokluk varlık arası 

Nereden bu gelişin? 

 

İki arada kaldın 

Burnunda kan kokusu. 

İlk defa kimi çaldın
2
 

Saldın, yılan korkusu? 

 

Sürünüp yastı yastı 

Talihini çekerdin. 

Yuvanı su mu bastı 

Gelip rüyama girdin? 

 

                                                           
1
 Yahşı: İyi, güzel. 

2
 Çalmak: Yılan sokması. 



 

 

 

 

 

 

Ben de, lanet şeytana 

Şirin dile inandım. 

Dünya kadar yalana 

Bile bile inandım. 

 

Dişinin altındadı(r) 

Ölümün memleketi. 

Ömrümün kaçtı tadı 

Bana bir zehir geti(r). 

 

Kaderimin kışıdı(r) 

Çal beni isti isti.
1
 

Görüm hansı
2
 yahşıdı(r) 

Yerin altı, ya üstü? 

 

                   

 

                                                           
1
 İsti isti: ılık, ılık; sıcak, sıcak. 

2
Hansı: Hangisi. 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UĞUR BEKLERSĠN 

 

Sen uğur beklersin, sabır nehs
1
 gelir, 

Sen avand
2
 gidersin, işin ters gelir. 

 

Yol, kendi kıvrıla kıvrıla gider, 

Su kendi, burula burula gider. 

 

Çevrede ne kadar dere var, dik var, 

Dünyanın özünde bir eğrilik var. 

 

Nasıl düz diyelim bu yola, ize, 

Düz yolu düz yılan eğri giderse... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nehs: Uğursuz, meşum. 

2
Avand: Başarılı, uğurlu.  



 

 

 

 

EY GÜVERCĠN 

 

Ey güvercin ne gezersin  

Penceremin önünde? 

   Burda garip gibiyim  

Ben de senin gününde...                                        

   Den gezersin?  

Yoksa sen getirdin mi den bana? 

   Geldin, sevgi mektubunu  

Hatırlattın sen bana. 

   Ne yandaysa bir sineyi 

Yarıp çıkan yüreksin. 

   Ya talihin kısmetine 

Uçup gelen meleksin? 

Susturulmaz, söndürülmez, 

Uyutulmaz duygusun. 

Ya vatanın bir parçası,   

Ya anamın ruhusun. 

Ey güvercin, neden böyle 

Narahatsın, narahat?
1
 

Ne bilirsin bir alıcı  

Kuş gibidir bu hayat?  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK BĠNALARIN KUġATMASINDA... 

 

 

Yüksek binaların kuşatmasında 

Darlanır,  

Kahırlanır, 

   Yeri dar mescit. 

                                                           
1
 Narahat: Tedirgin. 



Kulağı göklerin imdat sesinde 

Leylek boğazını uzatır mescit. 

 

Ömrü uzun imiş sırlı yalanın 

Allah‘a inam da o sırdan gelir. 

Sanırsın minberde öten mollanın 

Sesi sekizinci asırdan gelir... 

 

Gör neye benziyor o minareler, 

Batmış gemilerin dor ağacına. 

Molla da minbere çıkıp her seher 

Sesinden çekilir darağacına. 

 

Fikri de değişmiş yüreği gibi 

Sözü sohbeti de dilinde kalmış. 

Bulut da Allah‘ın eteği gibi 

Yırtılıp mollanın elinde kalmış... 

   

 

      



 

 

SINAK
1
 

 

Tanrı‘nın yaddaşından
2
 

Dünyanın o başından 

Ana rahmi tünelin 

Sıcak karanlığından 

Gelip gurbete düşmek… 

Senin giydiğin bedenle 

Aynadan sana bakan senli ve sensiz senle 

Gölgen ile görüşmek! 

Kalpte  

Ömür adlı galip de 

Havasına, suyuna,                          

Hele alışmadığın bir dünyada yaşamak 

Ve... Sonra ömür boyu nişanın yiter diye 

Göbeğinde ananın 

Ve geldiğin dünyanın mührünü taşımak, 

                                                                   Sınak! 

Doğum- ölüm 

Bir düşün 

Bir ömürlük yol geçer 

Tire aralığında 

Bu iki zıt görüşün. 

Geçtiğin yollar boyu bazen izin yok ise 

Düşman bakışlar ile bakma sen ayağına. 

Hoş gününde kendin geldin, dar gününde 

Allah aldı kucağına... 

Rehberin, yol yoldaşın 

Tanrı‘dan ve anandan kalan yurt borcu sevgi. 

Yüreğinin içindedir, yüreğinden yakındır, 

Uzak, uzak yıldızlardan 

Biri kadar uzaktır 

Sev ki, 

Sevmek: Yeni baştan doğmaktır... 

Çetini gözlerine bakmak, ellerine dokunmaktır, 

Ellerine dokundun, 

          

 

 

 

                      Gözlerine baktın, 

İçindeki şeytanı azatlığa bıraktın! 

                                                           
1
 Sınak: İmtihan. 

2
 Yaddaş: Hafıza. 



Gözlerine bakmak, ellerine dokunmak, 

                                                          Sınak! 

Ve ömür... 

Sınaktır, 

İki taşın arasına koymak geçmişini 

Yılan gibi kabuğundan soyunmak 

Önce değişmek, 

                           Sonra çektirebilmek 

Ağrıyan dişini, 

                         Sınak! 

 

Gözünle güneşi içine tepmek 

Havayı havayla  

Yerküreye döndürmek ciğerlerini, 

Ölümü bile, bile 

Bilmemek ölümün vaktini ve yerini 

Ölmek, 

Hafızayı silmek, 

Ve her şeyi unutmak... 

Gittiğin hayat yolu değil, ölüm yoludur 

Arayıp bulacağın ölümdür. 

Bu dünya yitik yeri, ister küselim, 

İsterse hayıfsınak. 

Yaşamak sınaktır, 

                               Ölüm, ondan da  

                                                            Sınak! 

 

 

 

 

          

                            

 

 

 

 

 

 

 

   

BABA RESMĠ 

 

 

 

Demiryol vağzalı
1
...Katar ayağı

1
 

                                                           
1
 Vağzal: Tren garı 



Ortada sükûta serpelenen kar. 

Arkada arkasız civanlık çağı 

Nerden bilecekti, önde neler var... 

 

Ayrılık... Yüreği sıkılan vahtmış 

Ufukta bir kanı kararan akşam... 

Atam yanımdaymış, bahtım oyakmış.
2
 

Bahtım oyakmış da, ben yatırmışam.
3
 

 

Bu soğuk satırlar bir şeyler der mi? 

Sesi sonra çıktı yağan karın da... 

Bir ana düşünün,  yaşı da yirmi, 

Bir oğul, çok olsa yaş yarımında.
4
 

 

Kulun görmediğini talih görürmüş, 

Geride ne olmuş, önde neler var. 

Buhar nefesiyle göğs ötürürmüş
5
 

Bizi ayırmaya ahdeden katar… 

 

Havada donarken söze ihtiyaç 

Babanın sözleri kırık kırıktır:  

―Gözümün ışığı, gözlerini aç 

Belki bu ayrılık son ayrılıktır! 

 

Nedir iliğime işleyen soğuk: 

İçime doğanın başa gelmesi... 

İspata, izaha ihtiyacı yok, 

Hazır delildir ‗ata‘ kelimesi... 

 

Gün geçer, ay geçer, yıl galaklanır
6
, 

Zaman da kemirir ömrümü az az... 

Gözümü yumarım bahtım bağlanır, 

Açarım, açsam da bahtım açılmaz.  

 

Ömrüme yoldaştır bir ‗ata‘ adı, 

Çocuk hafızamın kanı soğuktur... 

Hatıra adına bir şey kalmadı 

Bakıp ağlamaya resmi de yoktur... 

 

...Aradan çıkmaya çalışır zaman, 

Havada burgusu burulur karın... 

                                                                                                                                                                                            
1
 Katar ayağı: Tren yolu, ray 

2
Bahtı oyak olmak: Talihi yaver gitmek 

3
Bahtı yatmak: Talihi yaver gitmemek. 

4
 Yaş yarımında: Yaşını doldurmamış, altı aylık 

5
 Göğüs ötürmek: Göğüs geçirmek. 

6
Kalaklanmak: Birbiri üstüne yığılmak 



Can candan ayrılır... Bu ayrılıktan 

Dumanı başından çıkar katarın... 

 

Elinde Yusuf‘un kesik kendiri 

Bir şey düşünürdü vaht ese, ese:
1
 

Geri dönecekti yolların biri, 

Biri gidecekti 'gider gelmez'e. 
2
 

 

Bakıp görmeyenin hoş o halına 

Çekilmez dertleri çekerdi katar: 

Gün çoktan inmişti dağlar dalına 

Ay sevinirdi ki, gökte bulut var. 

 

O katar giderdi dert çeke çeke 

Yatan körpenin de rüyası kardı… 

Açsaydı kör olası gözünü, belki 

İçinde bir baba resmi kalırdı... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MENZĠL BAġINDA 

 

Kırkıncı yılların kademi ağır... 

Yere çıngı düştü... 

Bir dilim alev 

Ayları, yılları böldü yarıya. 

Savaş gül bitirmez,  

Çiçek yetirmez, 

Sınır çizgileri girdi araya. 

 

Bir korku doğurdu hamile dünya, 

Taptaze filizler yandı, büzüştü... 

Sıraya sonuncu giren askerin 

Boyu da dört parmak aşağı düştü. 

 

Burdan güneş doğar, ordan ay batar, 

İyi ki zamanın, vaktin sonu yok. 

Böylece yarına yol alır katar. 

                                                           
1
Esmek: Titremek. 

2
Gider gelmez: Gidenin bir daha geriye dönemediği yer, sürgün yeri, savaş cephesi. 



Ne yazık, arada dört vagonu yok. 

 

Fit verir...
1
 

  Zamanın sesi ucalır, 

Gelecek seherler çıkar karşına. 

Dört vagon katardan ayrılıp kalır, 

Dört nesil yetişmez, menzil başına. 

 

Körpe sinesini verip gabağa
2
 

Arkadan hevesle gelen nesiller 

Kalan vagonları çekip sabaha 

Uzak geleceğe götürmek ister. 

 

                                                           
1
Fit vermek: Islık çalmak, tren sireninin çalması. 

2
 Gabag: Ön, ileri, 



 

 

 

Nerdeyse akına koşulur akın
1
 

Ve büyür siperde sıkılan yıllar. 

Tutar nöbetini nice tezgâhın 

Soğuk dipçiklerden yapışan eller... 

 

Uyandı dört yıldır susan hevesler 

Yeniden çağladı damarda kanlar. 

Doldu beşiklere ilahi sesler, 

Yazık, cephelerde kalan civanlar... 

 

Kırklı, senelerin yaprak dökümü, 

Hani aksakallar yetmiş yaşında? 

Nineler oturup yol beklemezler, 

Oğulu uşağı azizlemezler,
2
 

Kocalar görünmez dokkaz
3
 başında... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Akın: Akıntı, hücum 

2
Azizlemek: Çocuğa, sevgiliye, hoş sözler söyleyerek sevmek, 

3
 Dokkaz başı: Büyük avlu kapısının önü. 



 

GAM YEME, KALDIYSA SON ÜMĠT  YERĠ... 

 

Başını katanda
1
 gurbet çağları, 

Gidip son menzilde unutma ilki 

Susuz çay olmaz ki, çay yatakları 

Sevgisiz  bir  ömür,  ömür  değil ki?! 

 

Vakit yüze çıkıp baht unutmasa 

Seven sevdiğini unuta bilir?
2
 

Seni bir kimsenin gözü tutmasa 

Seni bu dünyada ne tuta bilir? 

 

Gam yeme, kaldıysa son ümit yeri 

Gurbete karını dökse de yanvar.
3
 

Bilsen ki nerdeyse sevdiğin biri 

Ve seni, nerdeyse gerçek seven var... 

 

 

  

                                                           
1
 Başını katmak: Aklını karıştırmak, şaşırtmak. 

2
Bu bir soru cümlesidir, Azerbaycan Türkçesinde vurgu ile de soru cümlesi yapılabilir.   

3
Yanvar: Yılın ilk ayı, ocak.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠDERSĠN, MEÇHULE YOL ALIR GĠDEN 

 

Gidersin, meçhule yol alır giden, 

Gurbet, bir açılmaz sırdan başlıyor. 

Burnunun ucunu sızlatan vatan 

Yâdından çıktığı yerden başlıyor. 

 

Gidersen, vatanın kalır vatanda, 

Yüreğin içinde köz vatan olur. 

Derdine, çilene vatansın sen de, 

Sana da gurbette,  söz vatan olur. 

 

Özü hiç, sözünü unutma, vatan, 

Şimdilik gönlünün bir yerine yaz: 

Onu senin gibi terk edip, atan, 

Seni onun gibi seven bulunmaz... 

       

 

 



 

 

                                                                                         

 

NE GÜZEL! VATAN VAR UNUTULDUĞUN YERDE 

 

Gâh taştan, gâh duvardan  

Süzülüp ara sıra  

Gözyaşına göz açan yanık besteler de var. 

Acı hatıralardan başı yastığa düşmüş 

Ölümüne baş koyup yatan hesteler
1
  de var. 

Bir odanın köşesinde  

Bağrı yanık bir günde başı kesilen ömrün  

Su gibi millenmekte 

Pencerenin perdesinde nefesin yellenmekte... 

Selam, Memmed İsmayıl, selam yetim gardaşım! 

Yaman karıştı başım. Bağışla nerde öldün, 

Nerde kaldın bilmedim. 

Hani bizi ayıran talih: O el, o gayçı,
2
 

Candan can ayrılırmış, can kimdi? Beden kimdi? 

Bizi nerde ayırdı gafil yollar ayracı, 

Kimdi vatanda kalan,  gurbete giden kimdi? 

Tutmaya ümit yeri gezme el var, etek yok,
3
 

Ne ileri,  ne geri, geçmiş var, gelecek yok. 

Bilirim sevmediler sevdiğin kızlar seni 

Dağlanmış sinesinde kavallar sızlar seni... 

İçinde Nuh Nebi‘den kalma beş on hatıra 

Üç beş yaralı mısra veya söz kırıntısı, 

Kim ala, kim götüre… 

Boynuna alır mı acaba bu suçu gurbet, 

Gurbet nere, sen nere, kalemin ucu gurbet... 

Ben gayrete sığındım, sense uzak gurbete… 

Gelmedim seni dağdan dağa salan kederin, 

Kaderin arkasınca 

Ölüm ayak basınca... 

Susuyor mu göğsünün altında kış yarası 

Hele işin orası, 

Alası, aparası kaza ve kader seni. 

Bir zaman seni sevenler saldı derbeder seni. 

 

Gurbet: Örümcek toru! 

Sığındığın dört duvar her gün andırır goru
4
 

                                                           
1
 Heste: Hasta 

2
 Gayçı: Tren yolunda, ana hattan ayrılan makas. 

3
 Gezme el var etek yok: Gezmek için vatan var ama başın sıkıştığında tutmak için etek yok. 

4
 Gor: Mezar 



İçinde hasret koru 

Koruya bildiğince vatan hissini koru!  

Vatan: Zaman içinde yolundan azmış diyar, 

Talihsiz talihini şeytanlar yazmış diyar 

Uzak hatırasıyla yaşamak geçmişleri, 

Bu uğursuz işlerin, uğursuz gidişleri... 

Durumuyla zamanın gözlerinden yaş salan, 

Vatan gurbet arası kaderi,  çaşbaş salan,
1
 

Sen ey ana vatanın üvey evladı, Memmed! 

Ağzı yanmış dünyanın ağzının tadı Memmed. 

Bile bile her şeyin hasrette yittiğini 

Sen niye tora düştün? 

Ne yandan kovdularsa fırlanıp ora düştün 

Ne sever sevdiklerin, ne nefret ettiklerin… 

İzini  azdırmakta  ardından  gittiklerin.. 

Dert ortağın öldü mü, nerde suç ortakları? 

Ne özünü özleyen bir güzel bulunacak, 

Ne sözünü gözleyen okuycu
2
 dudakları... 

Götüren götürürse, gitmeyen nasıl gitmez, 

Ne avrat, ne uşaklar, ne ananın mezarı 

Gurbetten geçmezsen 

                                       Gücün özüne yetmez… 

İt gibi itibarsız vaktin zaten kırıktı, 

Gurbet de gurbet değil, bir deli haykırıktı... 

Her yalancı umudun zaman imiş bir yudum 

Ak sakalın, ak saçın, zamana ihtiyacın 

Zaman koca bir keder çekebildiğin kadar 

Mısraların zamandan koparılan parçalar, 

Gönülleri parçalar. 

Nerde kılıca geldin, bir yana varamadın, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözün dalınca geldin, alıp aparamadın…
3
 

Kurt gibi kuduz olur dert acıktığı yerde, 

İyi ki vatan var unutulduğun yerde. 

İçimizde öldürüp biz sana ağı(t)  dedik 

Zaman,  yazın yüzüne güzleri hasret çeker. 

                                                           
1
 Çaşbaş salmak: Ne yapacağını şaşırtmak. 

2
 Okucu: Okuyucu 

3
 Aparmak: götürmek 



Çeker, yılanı kurşun, şairi gurbet çeker, 

Ölen duygularına Mekke toprağı dedik... 

Yetmez mi dert çektiğin hayat terazisinde, 

Ne geceye iliştin, ne de sabaha çıktın. 

Vatan gurbet arası bu ölüm gezisinde 

İki arada kalıp ne yanda yoka çıktın?
1
 

Yitik yitiği bulmaz, yitiren boyun büker, 

Damlaya damlaya göl olur damlalı katrelerden 

Evlatların don diker 

Senden onlara kalan  

Yalan hatıralardan...  

Yadı gör, yakın dözer, burda bakım, görüm yok
2
 

Bu baht, kader benimse sırtına almaz seni. 

Benim Tanrı‘dan gayrı sığınacak yerim yok, 

Tanrı salmazsa kimse,  yâdına salmaz
3
  seni... 

 

 

 

                                                           
1
 Yoka çıkmak: Birdenbire kaybolmak, yok olmak. 

2
 Sen yabancılara bak, sana yakın olanlar her şeye tahammül eder. 

3
 Yâda salmak: Hatırlamak. 



    

 

ADI BATMIġ 

 

Biraz payızın
1
 sonu, 

Ve... Sonra bütün kışı... 

Yüreğime dokunur, 

Bir ananın kargışı… 

 

Bu dertlerin,  bu da sen, 

Bu da donakalan kış: 

Niye cevap vermezsin, 

Eye!
2
 Ey adı batmış...    

 

Anam, zaman karıymış, 

Kulaklara kurguşun.
3
 

İki başı varıymış 

Belki de bir kargışın... 

 

Süründüm dizin dizin, 

Sonra kanat çıkardım. 

Ben ki çetin cevizin 

İçinden ad çıkardım... 

 

Yer gurbet, ben tedirgin, 

Kırılan kanadımdan. 

Öyle battı ki, bir gün, 

Adım çıktı yâdımdan. 

 

                                                           
1
 Payız: Sonbahar 

2
 Aye: Seslenme edatı. 

3
 Kurguşun: Kurşun 



 

 

 

 

 

 

 

Kime çatar gileyim,
1
 

Emanetimi getir. 

Kimim var, kime deyim 

Batan adımı getir. 

 

Hani yâdın, yakının, 

Var mı seni duyan ses? 

Ya balık kulağının 

İçinde uyuyan ses... 

 

Deniz mi oldu bu yer, 

Emaneti mi sende? 

Senden istiyorum, ver, 

Batan adımı sende(n)... 

 

 

                              

                                                           
1
 Giley: Sızlanma, intizar, yakınma, şikâyet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DERDĠNĠ AÇMAZ SĠZE 

 

 

O, derdini açmaz size, 

Her suali kendinedir. 

Gök sulara dalıp kimse, 

Düşünüyor, fikirdedir… 

 

Dalgalara akşam çöker, 

Şafakların kızıltısı. 

Yaddaşından mısra söker 

Dudağının mızıltısı... 

 

Erimez saçındaki kar, 

Yaz gelse de genden geçer… 

Eline geçmeyen ne var, 

Gelip yüreğinden geçer... 

 

Yeni savuşmuştu yayı,
1
 

Nerden çıktı bu kocalık. 

Sinesinde parpılayı(r), 

Fikrinde tuttuğu balık… 

 

Bir vaht özünü çekerdi, 

Şimdi de özü çekilir. 

Azalır gözünün nuru, 

Dünyadan gözü çekilir. 

 

                                                           
1
 Yay: İlkbahar. 



 

 

 

 

O bulutlar, bulutlar… 

Hâli bulutlardan beter 

Özleri kövrelmese de
1
 

Onu ağlatmaya yeter... 

 

Boşalmaya ümit var mı? 

Kadere kebin olunca.
2
 

Vatanda dost tapılar mı? 

Gurbet zerrebin
3
 olunca… 

 

Gördüğü yerler yad olur, 

Ne yapışır, ne el çeker. 

Vatan yolu abad olur, 

On yıldır gözü yol çeker... 

 

Uzak yolların canına 

Piyade düşmeye gider. 

Vatana gitmez, gidende 

O, yâda düşmeye gider… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kövrelmek: Kalbi hassaslaşmak. 

2
 Kadere kebin olmak: Kaderle kebin kesmek, nikâhlanmak. 

3
 Zerrebin: Dürbün. 



 

 

GAM DÖVEN KAPILAR 

 

 

Ana rahmi, ya mezar 

              Hayatın serhedleri
 1

 

Çektiğimiz musibet  

              Bir yutum hava için. 

Kalmaya yer gezerdi 

              Bu dünyanın dertleri, 

Ağaçlar yükselirdi 

              Kuşlara yuva için... 

 

Gelip bende kesişir  

              Kesişmeyen serhedler, 

Yeraltı da ben idim, 

              Yeryüzü de ben oldum. 

Geldim... Karınca gibi   

              Canıma doldu dertler, 

Gam döven kapıların 

              Birisi de ben oldum... 

 

                                                           
1
 Serhed: Serhat, sınır. 



   

 

                                            

ONA NE AD YARAġIR 

 

O kimdi ve saire… 

Ateşi tükenen Mug
1
 

Çizdiğin bir daire, 

Ve... İçindeki boşluk 

                                             

Denize çatmayan çay, 

Heykele dönmeyen kil, 
Buluttan doğmayan Ay, 

Ve... Negatifteki şekil
 
.
2
 

 

Sancılı bir milletin 

Yanlış çekilen dişi; 

Yurt derdini gurbetin 

Canına çeken kişi… 

 

Ya inkâr et, ya beğen 

O heder, bu da heder. 

Özü
 
 gidebilmeyen 

Yerlere sözü gider. 

 

Güne eğilen başı 

Boynu bükük bir ümit 

Ona ne ad yaraşır? 

… 

Ne ad dedin? 

             ―Tereddüt.‖ 

 

Dünya ona dört duvar, 

Gurbet yüzüne perde, 

Ne olduğu yerde var, 

Ne olmadığı yerde. 

 

     

 

                                                                  

 

                              

 

                                                           
1
 Mug: Zerdüştlük inancında müritlere verilen ad. 

2
 Neğatifteki şekil: Fotograf filmindeki negatif resim. 



ĠLAHĠ BĠR ZIDDĠYET 

 

...Yaşatıp ilahi bir zıddiyeti 

Bir boğaz oluşur iki akından. 

Sular akışından usanmaz kati, 

Sahil de bir yerde dayanmasından.
1
 

 

Tutup eteğinden ‗Allah Kerim‘in 

Güz ormanındaki kış heyecanı. 

Orda öldürülen ümitlerimin 

Her akşam sulara dökülür kanı. 

 

Gâh gurub yerini, gâh tan yerini 

Öper güzelliğin Tanrısı bir şam 

Yığıp dalgalardan, şefeklerini
2
 

Dağların ardına iner her akşam... 

 

Niyetin ölümden başka adı yok, 

Gam çeker içine doğan yolları. 

Arama, dünyanın kum saati yok, 

Geriye işlemez zaman yolları... 

 

Gurbette ışık da gönülsüz yanar, 

Gurbette geç yanar, tezden erir şam. 

Garibin gözünde tez batar güneş, 

Gurbette hevesten tez düşer akşam. 

 

Sular ayrılığa koşan akındır, 

Derdini çekmekte dere, diklerin.
3
 

Belki yitirdiğin kazandığındır, 

Belki kazandığın yitirdiklerin? 

 

 

 

 

 

 

Saklıdır çağlayan suda gizlerin, 

Başı geçmişine bağlanan, susan. 

Sonu yok dört elle tuttuğu yerin, 

Unuttuğu yerin oğludur insan! 

 

Söyleyip gelmeye yer arar sesin 

                                                           
1
Dayanmak: Durmak 

2
 Şefek: Tan vakti, ya da gurub vakti kızıl güneş ışıkları 

3
 Dere dik: Dere tepe 



Sözünü dağlara deyip de döner. 

Bazen öle öle ölüm hevesin, 

Gidip o dünyaya değip de döner… 

 

Hele yol uzaktır, idam yerine, 

Karşıda çileli gor
1
 var, kefin var. 

Hele konulursun adam yerine 

Hele yapılası bir görevin var. 

 

Vaktin astarına çevrildi dost da 

Yara yok, yaranın yeri göynetir.
2
 

Koskoca Aristo bana Asos‘da 

On yıldır ayrılık dersi öğretir. 

 

Her yolun sonunda bir ayrılık var, 

Ben de kızlarıma verdim bu dersi. 

Boğazda sular da tersine kar, 

Onsuz da ölümdür doğumun tersi... 

 

Gündüz: Astarına çevrilen gece 

Hayatta boş kalan yeri görünmek, 

Girip yaddaşlarda yaşamak nice 

Hasret sularında sırrı görünmek... 

 

                                                           
1
 Gor: Kabir, mezar. 

2
 Göynetmek: Sızlatmak. 



 

 

 

 

 

 

Bu sular boğazdan akmış, akacak, 

Akıp haber verir su ayrılıktan. 

Belki de kızlarım kârlı çıkacak, 

Ölüm ıtrı gelen bu ayrılıktan! 

 

Gün batar, sulara çeker gölgemi 

Hayat bir oyunmuş, rakip aparır,
1
 

Benim hasretimi yüklenen gemi 

Canını bir teher çekip aparır...
2
 

 

Ben ki, bir yolcuyum 'gider gelmez'e,
3
 

Uçan bir kayadan ne kalır dağa? 

Ya öyle köhneyim, ya öyle taze, 

Ecel mezar arar beni satmağa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DA GĠTTĠ 

 

                         Y.Kuznetsov‟un hatırasına 

 

...O da gitti bu dünyadan 

                                                           
1
 Rakip aparmak: Rakibin(hayatın) galip gelmesi,  

2
 Canını bir teher çekip aparmak: Bir şekilde beladan kurtulmak, canını kurtarmak 

3
 Gider gelmez: Gidilip bir daha dönülemeyen yer, sürgün yeri. 



Her şeyini atıp gitti. 

Bilseydi hiç bırakmazdı 

Dünyayı aldatıp gitti 

 

Tembelliğini düzlere, 

Göz nurunu gündüzlere 

Günahlarını bizlere 

Satıp gitti... 

 

...Ne bileydin neyi duydu, 

Hakkın yerde zuhuruydu.. 

Kim bilir belki de suydu 

Belki de buluttu, gitti. 

 

―Ömürler yaman kısadır‖, 

Sözünü unutup gitti. 

Tutunacak yeri yoktu, 

Yüreğini tutup gitti... 

 

 



                                

  

 

GÖZDEN ÇIKARILAN... 

 

Dönüp mayasına kapik
1
, kuruşun, 

Kıymete binince cilalı demir... 
Mermiye dönüşmek istemez kurşun, 

Ağaç, darağacı olmak istemir. 

 

Âdem‘den, Havva‘dan kalan mirastan, 

Payımıza düşen beş karış kabir, 

Kim bilir belki de bu itirazdan 

Namlu mermisini geriye tepir. 

 

Bu dünya Tanrı‘nın sır mektebidir 

Ses çıkmaz diline bağlı düğümden. 

Belki göbek bağı idam ipidir, 

Asılıp dünyaya geldiğin günden... 

 

Hoşuna mı seçer gurbeti garip, 

Boşuna mı yağar Allah‘ın karı; 

Bahtına bağlanan bir görünmez ip, 

Seni arkasınca çekip aparır… 

                             

Zamanla yarışta her damla bir an, 

İstek menziline gidip çatar su; 

Kuru bir ağacın geçip canından, 

Yeşil bir yaprağa dönünce arzu.. 

 

                                                           
1
 Gepik: Azerbaycan para birimi, kuruş. 



 

 

 

 

 

Neden dudaklarda soğuyor adın 

Köhnelik elini çeker sene de , 

Neden değerini yitirmez altın, 

Bir şeyler yanlıştır bu ananede... 

 

 Kocalık yaşanmaz uzak, yâd ülke, 

Kuruyup ağaca dönen de candır. 

Ömrün uşaklığı vatandır belke, 

Sonra elimizden çıkan vatandır... 

 

Kim idin? 

Sen kimi hatırlatırdın, 

Herkesin ahiri bir kuru addı(r). 

Evvel diken olup göze batardın, 

Sonra vatan seni gözden çıkardı... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠNSAN... 



 

...İnsan mı dedin? İnsan 

           Yerde ruhun izidir. 

Zamanın kapısında 

           Ömür dilencisidir. 

Bilirsin ki yarıyor 

           Dünya kirakeşliğe
1
, 

―Ey dili gafil‖ deyip 

          Dudağını dişleye... 

Zamanın kapısını  

          Çarpıp çıkar hiçliğe... 

 

 

                                                           
1
 Kirakeş: Kiracı.  



 

 

 

 

 

BOĞAZDAN GEÇEN GEMĠLER... 

 

Kim senin bahtını gurbete yazdı, 

Vatan mı istedi, vaht mi dışlıyor? 

Düştüğün çıkılmaz bir darboğazdı(r), 

Biraz o taraftan deniz başlıyor... 

 

Suların akarı eğmiş sahili, 

Bir defa eğilen artık düzelmez. 

Gurbete serpilen ömrün on yılı, 

Vatan istese de geriye gelmez... 

 

Dünyaya karıştın dünyayla birsin, 

Kim seni yurdundan saldı derbeder? 

O göze görünmez kim idi dersin, 

Kader mi diyorsun, belki de kader... 

 

Çıksan, çıkamazsın cazibesinden, 

Bahtın bıraktığı görünmez iz var...  

Gece martıların garip sesinden 

Bilirsin nerdeyse, çay var, deniz var… 

 

Vatan da öylece hayaldir burda, 

Ne ad vereceksin seçkinliğine? 

Ve canından fazla sevdiğin yurda 

Ayak basamazsın üç günlüğüne... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öz müdür, üvey mi Ege‘yle Hezer,
1
 

Var mı bir cevabın, bu suale, su? 

Yelinle uçmaya gölgeni gezer, 

Ufuklar ardında kartal balası. 

 

Fikrinin ucunda o ev, o dahma
2
,  

Sonu görünmeyen bir sitem ile.   

Her gün boğazına tıkanan lokma 

Ve her gün boğazdan geçen gemiler... 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILICA BAKA BAKA 

   

Atın sırtında yara, 

                       Devenin sırtında fır
3
  

                                                           
1
 Hezer: Hazar denizi. 

2
 Dahma: Derme çatma baraka, kulübe. 

3
 Fır: Hörgüç 



Eski bir yarın dibi  
                       Yeni bir mezar yeri. 

Cenaze omuzlarda  

                       Gezdiği yeri tapır,
1
 

Dünyanın kar yeridir  

                       Dünyanın bahar yeri... 

  

Canınla çok övünme  

                       Cansızın da canı var, 

Dere derinliğinde  

                       Duyarsın uçurumu. 

Kışın kuruyup kalan, 

                       Yazın dil açanı var 

Gölgesinden bellidir  

                       Ağaçların durumu. 

  

Bir gün ölmeye ne var, 

                        Doğmak işin çetini. 

Yola çıkanlar bilir  

                       Yolculuk ne demektir. 

Arzu hüzün kaynağı, 

                       Azaptır ana betni, 

Dünya her şeyi bilip 

                       Hiçbir şey bilmemektir... 

  

 

 

 

 

Mısralara çevrilir  

                       İçimden kalkan kıyam 

Unuttura da bilir, 

                       Hatırlata da beni… 

Adresleri değişen  

                       Bir vizit kağıdıyam 

Saklaya da bilirsin, 

                       Yırtıp ata da beni… 

 

İzini azdırdı mı,  

                       Yolunu tuttukların, 

Kuşu uçtu göklere, 

                       Suyu toprağa gider. 

Ne seni tanıyanlar, 

                        Ne de unuttukların, 

Vatandan çıkış yolu  

                                                           
1
 Tapmak: Bulmak. 



                        Unutulmaya gider… 

  

Ne ağaç altı gölge, 

                        Ne yaprak üstü ışık… 

Yâri yoldaşı görmek 

                       Dalınca
1
 baka baka... 

Ve benden geçen vatan  

                       Bahtı karma karışık, 

Kesilen başı görmek  

                       Kılınca baka baka... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

   ADAġIM, BU TARĠH TEKRAR OLUNDU 

                             

                               Şair Mehemmed Hadi‟ye 

 

Adaşım, bu tarih tekrar olundu 

Her şeyi diyecek bu başlık böyle. 

Ben de senin gibi inkâr olundum, 

Adaşım, gel bana yoldaşlık eyle. 

 

İnsanın toprakta inadı yoldu(r), 

Bir eli yetse de bir eli yetmez. 

Benim de niyetim, ayak baş oldu,
2
 

Başım ayağımdan ireli gitmez. 

 

Döner mısralara alın terleri 

İlhamı olanın kısmeti yoktur. 

Çıkar pazarlara ak defterleri, 

Yazılan kâğıdın kıymeti yoktur. 

 

Kur‘an ayetidir kader kısmeti 

Sütü uyuturlar
3
 üyüşmek

1
 için. 

                                                           
1
Dalınca: Ardından, arkasından. 

2
 Ayak baş olmak: Tepetaklak olmak. 

3
 Süt uyutmak: Sütü mayalamak, yoğurt çalmak. 



Asrın evvelinde yiten Memmed‘i
2
 

Asrın sonlarında değişmek için.  

 

Bu çark-ı feleğe teker de derler, 

Sende yitenleri bende bul, şimdi. 

Gel, yitik yitiği tapar
3
 da derler 

Ben yittim, yerime sen tapıl şimdi.   

                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                            
1
 Üyüşmek: Sütün, damızlık yoğurt ile uyuşup yoğurt haline gelmesi.  

2
 20. Yüzyıl Azerbaycan şairlerinden Mehemmed Hadi. 

3
 Tapmak: Bulmak/ Tapılmak: Bulunmak 



 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNUTULANLARIN ġAĠRĠ 

                              

 

Dumanı dışarı çıkmaz her ‗od‘un 

Hakkı bulanların şairiyim ben. 

Becerebilirseniz beni unutun 

 Unutulanların şairiyim ben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKINCI KAPIYIM SIRRIM BĠLĠNMEZ 

 

Kırkıncı kapıyım sırrım bilinmez, 

Bir sır ki, ne akşam, ne sabah bilir. 

Ben öyle yerdeyim, yerim bilinmez, 

Yerde mi, gökte mi, bir Allah bilir. 



 

Ömür, yaşanası haftalar, aylar, 

Ölüm, duyulası son haber olur. 

Yitirir adını denizde çaylar 

Hezer‘e vardı mı, Kür, Hezer olur. 

 

Ben ki, gözlemedim, göze girmeni, 

Bir gün gözden çıkar göze girenler. 

Ben sana kıyamam, sen yitir beni, 

Yitir, aziz olur yitirilenler.... 

 

Geldiğin gibi de gitmek güzeldir 

Bedenden sıyrılıp ruh olmak güzel. 

Denize  karışıp  yitmek güzeldir, 

Tanrı‘ya  kavuşup yok olmak güzel. 

 

              

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATANIN BÜTÜN YOLLARI 

 

SONUNDA GURBETE ÇIKTI 



 

 

 

 

 

 

          

UZUN BĠR CÜMLEDĠR VATAN TOPRAĞI 

 

Hakkın arkasınca güneş izinde, 

Güneyle, kuzeyin Türk vadisinde 

Uzun bir cümledir vatan toprağı! 

Batıdan doğuya yolu upuzun, 

Ortada virgüldür Hezer denizi 

İtil‘dir, Fırat‘tır kol budakları 

Önünde mübteda Ege suları 

Sonunda nidadır Tanrı dağları 

Okunsa uçuklar dili sonsuzun. 

Hiç kimse okuyup başa çıkamaz, 

Uzun bir cümledir vatan toprağı 

Uzundur, dünyanın ömründen uzun! 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

ġAĠRLERĠ SUSMAYAN BĠR VATAN BASILMAMIġ 

 

Canında can kalmadı  

                  Var mı candan yananın? 

Bir kederli hâlin var  

                  Virane bağlar
 
 gibi. 

Saldırmışlar canına
1
  

                  Ölüp giden ananın 

Göğsünden süt soğuran 

                 Kansız uşaklar gibi
 
. 

 

Nere gitsem derdin de  

                 Ardımca gider benim, 

Bir kulum ölene dek 
 
 

                 Bu derdi taşımaya. 

Seni hilas etmeye
 
  

                 N gücüm yeter benim, 

Ne sende arsız arsız  

                 Tab edip
 
 yaşamaya. 

 

Şairleri susmayan  

                 Bir vatan basılmamış, 

Kalbimde can yerine  

                 Buna ümit besledim. 

Yolunda şehit olmak  

                 Bahtıma yazılmamış, 

Bayrağına sarılıp  

                 Defnedilmek hasretim...      

 

 

                                                           
1
 Canına daraşmak: Sülük gibi yapışmak.  



                                                              

                                                                                       

 

II.     

 

Hangi kayasından kopup geldi, 

Akıp geldi hangi bulağından, 

Hangi sözünden çıkıp geldi, 

Hangi mezar toprağına dönecek 

Gurbet elde gardaş gibi   

Kulluğunda durduğum
1
  bu can? 

Göze ışık, 

                                       Dudağa söz,  

                     Kulağa ses, 

                                      Yüreğe kan, 

Göğse nefes gibi yetmiyor bana, 

Yetmiyor vatan! 

                                   

III. 

 

Burası gurbet diyarı 

Her şey ölçülü biçili. 

Burda ne şarap içilir, 

Ne bir ahu göz güzelin 

Yolunda candan geçilir. 

Yarın, yolum vatan sarı 

Yağmuru, çamuru, karı, 

Seli olmaya gidiyorum. 

Adam olmaktan usandım 

Deli olmaya gidiyorum. 

 

 

 

                                                           
1
 Kulluğunda durmak: Her isteğini yerine getirmek için emrine amade beklemek. 



 

 

BĠLMEZDĠM BĠR YAĞLI TĠKESĠN, VATAN 

 

Bilmezdim bir yağlı tikesin, vatan, 

Azala azala gelirsin dada. 

Kuzu derisine benzer haritan, 

Kuruya kuruya kalmış ortada. 

 

Katlasan katlanır, çeksen uzamaz, 

Rus parmak uzatır, Fars el çekince. 

Bir yanın Demavend, bir yanın Kafkas… 

Ah, neler çekmedin bu yel çekince! 

 

Seni unutmadı düşmanlar bir an, 

Tamah sancıları tuttu, bıraktı. 

Kebap kokusuna uyandı İran, 

Rusya da Petro‘nun gözüyle baktı. 

 

Gelen asırların sessiz feryadı, 

Siner varlığıma topraktan, sudan, 

Kanıkmış
1
 iştahı diş altındadır, 

Bir köpek de bazen ürer komşudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kanıkmak: Kana susamak. 



Gâh ayı payısın, gâh aslan payı, 

Götürmek istiyor seni ortadan: 

Aslan derisine bürünen ayı, 

Ayı derisine bürünen aslan. 

 

Üstünde melekler ocak kalayan, 

Ah sen de bir ulu yurt olabilsen. 

Doğudan batıya ruhu uluyan, 

Kuzu derisinde kurt olabilsen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP
1
 

 

 

Dilinin şüarı: Ne için, niye… 

Onun da bir böyle şakeri
2
 vardı; 

                                                           
1
 Sap: İp 

2
 Şaker: Alışkanlık, adet, görenek. 



Evde denileni unutur diye 

Orta parmağına bir sap bağlardı… 

 

Vardı misalimiz  ―Kurt kocalınca…‖ 

Bazen kendine de ver bu misali. 

İnsanın aklını almaz, alınca 

Allah, hafızanı elinden alır… 

 

Sihir yuvası mı, neymiş bu beden 

Sır yatar içinde daha ne kadar. 

Sözler de yâdından çıkarmış bazen 

Gönlünden diline gelene kadar… 

 

Yâdından çıkanı salmak mı yâda, 

Aklından geçeni yazmak mı çetin? 

Ormanda yolunu şaşmak mı, ya da 

Özün, öz içinde azmak mı çetin? 

 

Unuttun ne idi sözünün ardı 

Neyin habercisi karalan kanın?
1
 

Bazen parmağına bir ip bağlardın 

Belki de o sapa bağlıydı canın... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen sual mi, alınan cevap 

Gidip bir alaka tap
2
 arasında. 

Kim bilir ki neyin nesiydi o sap 

Ne vardı fikirle sap arasında. 

 

Sırrı var burnuna değen her iyin
3
 

Yakın, uzak ile asla görüşmez… 

Vatanın yâdından çıkıp geldiğin 

Ne yazık vatanın yâdına düşmez… 

 

İzi yok çemenden giden dumanın, 

Çoktan unutulmuş senin de adın? 

                                                           
1
 Kanı kararmak: Suratını azdırmak.  

2
 Tapmak: Bulmak. 

3
 İy: Koku. 



Gurbete düşünce anavatanın  

Gerek  parmağına sap bağlayaydın… 

 

 

 

 

 

 



        

 

VERDĠġ
1
                                             

 

Özgeler değişti vaht katarını 

Özün de bilmedin hayıf, yerini. 

Tuttular gönlünün sus damarını, 

Bildiler ruhunun zayıf yerini… 

 

Karışmış bir ana rahminde genler 

Gardaş gardaşı sevmez… 

Değirmen taşıdır deyip geçenler: 

Alt taş, üst taşı sevmez... 

 

Bir zaman yoğrulmuş kanla bu toprak, 

Belki azatlığın mayası kandır. 

Canı unutmaktır, kanı unutmak 

Kanı unutanlar unutulandır. 

 

Unutmak sırası sana mı düştü 

Unutma, öyle bir an gelebilir. 

Bu gün şehitleri unutsan, işti(r)
2
 

Yarın bulaklardan kan gelebilir. 

 

Gör hangi tufanın yeliyle söndün, 

Gör hangi baykuşu Zerdüşt eyledin. 

Evvelce ikiye, üçe bölündün 

Sonra bölünmeye verdiş eyledin…
3
 

 

 

                                                           
1
 Verdiş: Alışkanlık, gelenek. 

2
 İştir:  Olur ya, olabilir, iştir başa gelebilir anlamında. 

3
 Verdiş eylemek: Alışkanlık haline getirmek. 



LAÇIN’IM
1
 

 

Laçın‘ım, Laçın‘ım kesilen elim, 

Düşman pençesinde yetim güzelim. 

Yol mu var, yanına  ne yandan gelim?! 

Laçın‘ım, Laçın‘ım, yaralı kuşum, 

Kimin var, hâlini kimden soruşum?!
2
 

 

Derdinden okuyan...
3
 ―Ay Laçın…‖

4
 diyor. 

Kaldı o yerlerde ilacım diyor. 

Ya şimdi ben kime el açım, deyim:  

Laçın‘ım, Laçın‘ım, yolu yokuşum, 

Kimin var, hâlini kimden soruşum?! 

 

Laçın‘ım, Laçın‘ım, Kesme Şikeste‘m,
5
 

Gâh zile yükselir
6
, gâh çalar pesten.

7
 

Hevesi, nefesi, sesi kafeste... 

Laçın‘ım, Laçın‘ım, yaralı kuşum, 

Kimin var, hâlini kimden soruşum?! 

 

Ömrümüz çürüyen ömr oldu niye, 

Tanrı‘dan böyle bir emr oldu niye? 

Yolların bu şekil yumruldu niye? 

Yolu yumrulmuşum, yaralı kuşum, 

Kimin var, hâlini kimden soruşum?!                                                                   

 

                                 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN ASKER... 

 

Bu vatanın neyi var, azı, çoğu dövüşür, 

Dağı, taşı, toprağı, varı yoğu dövüşür. 

                                                           
1
 Laçın: Azerbaycan‟da, Karabağ bölgesinde bir şehir. 

2
 Soruşmak: Sorup haber almak 

3
 Okumak: Türkü, söylemek. 

4
 Ay Laçın: Ermenilerin işgali altında kalan Laçın şehrini anlatan meşhur bir halk türküsü. 

5
 Kesme Şikeste: Karabağ‟a özgü bir mugam havası. 

6
 Zile yükselmek: En tiz perdeye çıkmak, en tiz perdeden ses vermek 

7
 Pesden ötmek: En kalın perdeden ses vermek 



Nice şehit yiğidin, nakâm ruhu dövüşür, 

Bir askere çevrilir burda her mezar taşı, 

Yeter ki ayağa kalk, sen başlat bu savaşı. 

 

Ocağının başına çıkmaya yad bekleme, 

Kalk, ayaktan başa çık, baştan imdad bekleme. 

Andın vatanın andı başka bir and bekleme, 

Adın vatan adıyla çekilirse yanaşı,
1
 

Bu vuruş
2
  Hak vuruşu, bu savaş Hak savaşı. 

 

Bu insan denizinde her insan bir adacık, 

Doğduğumuz bu yurdu viran koydu yad, acık.
3
 

Haktır seni sesleyen Hak için cihada çık, 

Yürü, yiğit safının sonu nedir, ne başı? 

Bu vuruş Hak vuruşu, bu savaş Hak savaşı. 

 

Beş kelime sözüm var, bekle ey civan asker, 

Yoluna uğur deyim, Han Ayvaz‘ım, han asker. 

Boyuna göz dikmişim, boyuna kurban asker 

Bu hücumun sonunda ölüm var, uzak başı,
4
 

Bu vuruş Hak vuruşu, bu savaş Hak savaşı. 

 

Ağzımda Hak kelamı, bu Hak sesi senindir, 

Hele hakkın nahakla çekişmesi senindir, 

Dünyanın en mübarek galebesi senindir, 

Bu zafer yolunda sen, ne dur, ne de yavaşı,
5
 

Bu vuruş Hak vuruşu, bu savaş Hak savaşı. 

                                                           
1
 Yanaşı: Yan yana, birlikte 

2
 Vuruş: Vuruşmak, savaş 

3
 Acık: Öfke, hiddet.  

4
 Uzak başı: En sonunda, olsa olsa, anlamında deyim. 

5
 Yavaşımak: Yavaşlamak, duraksamak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

KAN 

 

Ya buyruk, ya yumruk altındadır, 

Dünyanın vatan olmayan toprakları... 

Boyun uzatılınca boyunduruk büyüyor, 

Boynu buruk büyüyor 

Vatan olmayan toprakların uşakları... 

Arzulara varmak, 

Kan ile sulanmak, 

Vatan olmak istiyor Toprak! 

Kan arıyor, 

Kan, kurban.. 

Kana kan demiyorum, 

Kan diyorum, 

Vatandaş olmak isteyen insan! 

Vatan kan ile doğar, 

İnsanı kan çekiyor, 

Her doğuş bir kandır! 

Serhaddını kan çizer ülkelerin, 

İnsan kanı! 

Kandır, kandırabilirsen 

Vatandaş olmak isteyen insanı! 

 

 

 



                     

 

                                                                                          

 

 

HER SÖZÜN DOĞRUSU 

 

Kovuldum yad çıkan ses gibi kordan,
1
 

Sonra: ―Ne işin var?‖ sorusu geldi. 

Ne yana yüzümü tuttumsa, ordan 

Çekilmez kesafet kokusu geldi. 

 

Tanrı düzenine dönmez dilleri, 

Veddir, her iş, ved.
2
 

Yeraltında kurt keser kan emici telleri, 

Yeryüzünde rüşvet.  

 

Hakikat karşıdan gelen yalan mı? 

Tosbağa kınına girip bekliyor. 

Rüşvet almayan da almaz, alamaz, 

Kendine teselli verip bekliyor. 

 

Yeniden okunur eski gazeller, 

Okunur Ruslu, Farslı dütarla.
3
 

İşini yapmakta görünmez eller, 

Geçer kervanımız ‗ne işim var‘la. 

 

Bir göze görünmez zalim yaratık 

Kapıdan kovarız, dalar bacaya. 

Bin yıldır arayıp cevap bulmadık 

Tanrı‘nın sorduğu bir bulmacaya… 

 

Tanrı dergâhında talih gıfılbend,
4
  

Anlamı: 'ya öl!'dür,  'ya ayağa kalk!' 

Gaflet uykusunda yatan memleket, 

Garip gündüzünde geceleyen halk. 

 

Kalk ki, Kaf Dağı‘nda donan ümidin  

Şimal küleğinin önünü kesmez. 

Orda: Savalan‘da yatan yiğidin 

Kalkıp uyanmağa hele telesmez.
5
 

                                                           
1
 Kor: Bir musiki eserini seslendirenler topluluğu, koro. 

2
 Ved: Vaat. 

3
 Dütar: İki telli Türk çalgısı. 

4
 Gıfılbend: Kilit, kapı kilidi. 

5
 Telesmek: Acele etmek, gayret göstermek. 



 

Yüz yüze dayanmış sıcakla soğuk 

Ümit: Dağdan aşan gündür belende.
1
 

Yoksa bu yerlerin geleceği yok, 

Geçmişi bulmaya gelir, gelen de. 

 

Köhne teşbihse de: Kılıç kındadır, 

Kor olur bir sönük mum ile vatan. 

Hele benim gibi baş hayındadır
2
 

Büyük belalara hamile vatan. 

 

Ümitsiz, ümitsiz geçer fasıllar 

Bir millet toplanmış,  bir can besliyor. 

Kar
3
 olan kulaklar, lâl olan diller, 

İçinde bir gafil tufan besliyor. 

 

Yazgı değişir mi, talih yazansa 

En zoru kolaydır, kolayı çetin. 

Küs bakalım talihe, küsmek asansa,
4
 

Bu millet senindir, sen bu milletin.  

 

O ben, parçalanan o benim ülkem, 

Bu gurbet, bu da ki: Memmed İsmayıl. 

Benden ayrılmaya gün arar gölgem, 

Hadi, arzudaki Memmed İsmayıl! 

 

                                                           
1
 Belen: Dağ sırtı, geçit 

2
 Baş hayına düşmek. Can telaşına düşmek, başını kurtarmaya çalışmak. 

3
 Kar: Sağır 

4
 Asan: Kolay 



 

                            

 

 

 

SAZ 

 

Size söz açayım taze nelerden, 

Yüreğe dokunan tele dokunmaz. 

Ellerim el çekti tezenelerden, 

Köhne mahnılar da artık okunmaz... 

 

Doğma
1
 neyimiz var,  yad hedefinde, 

Sırrı açanı de, saza sır düştü. 

Ya benim, ya senin,  onun evinde, 

Kara gömleğinde saz esir düştü. 

 

Yazılan bu yazı kara yazıdır, 

Düğülmüş
2
 dünyaya geldiği günden… 

Sanki saz havası,  yaz havasıdır 

Çekilip şehirin, köyün üstünden... 

 

                                                           
1
 Doğma: Bize en yakın, sevgili, sevimli…  

2
 Düğülmüş; Düğümlenmiş. 



                            

                                                                                          

 

 EY VATAN! NE TEZ UNUTTUN 

 

E y vatan, ne tez unuttun, 

Bağrına badaş
1
 oğlunu. 

Ne etti ki ucuz tuttun 

Çıkardın çıkdaş
2
 oğlunu. 

 

Yön çevirdin, baktın yana, 

Yakılanı yaktın, yana… 

Öz elinle verdin, ana! 

Yollara, yoldaş oğlunu. 

 
Güzarını hara

3
 saldın 

Ağ gününe kara saldın. 

Vurup ayaklara saldın 

Beş kişiden, baş oğlunu. 

 

Baht eğmişti, sen de eğdin. 

Söz yayıp hatrına değdin. 

Bari bir dama öreydin 

Bu ikbali taş oğlunu. 

 

Her yeteni bey mi sandın, 

Yâdı bizden yeğ mi sandın, 

Memmed‘i üvey mi sandın, 

O, dünkü gardaş oğlunu? 

              

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

   

 

                                                           
1
 Bağrına badaş olmak: Birbirine çok yakın olmak. 

2
 Çıkdaş çıkarmak: Kapı dışarı etmek. 

3
 Güzar: Yol. Hara: Nereye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATANIN BÜTÜN YOLLARI 

 

Sevinçler genden
 
 geçtiler, 

Ardınca eski yasların. 

Dostlarım benden geçtiler 

Başından geçtim dostların. 

 

Günlerim geçmişe gitti, 

Gördüm gelecek yasımı. 

Yazdığı dadıma yetti, 

Okudum alın yazımı. 

 

Açtım bütün ümitleri  

İçinden boş vede
1
 çıktı. 

Vatanın bütün yolları 

Sonunda gurbete çıktı. 

 

 

                                                           
1
 Boş vede çıkmak: Vaatleri boşa çıkmak. 



 

   

 

ILGIM
1
 

 

Felaket yol gelir hele uzaktan, 

İşini yapmakta gam yavaş yavaş 

Evin ışıkları yanmaz, bayaktan… 

Ağaçlar saçını yolar canhıraş… 

 

Uzak ufuklarda şimşekten bir iz 

Sırrını açmada sessiz bir seda... 

Bir şeyler canını sıkar sebepsiz 

Nerdeyse, bir şeyler unutulmada... 

 

Sen bahta inanıp yattın... Felekse 

Delinin eline bazen taş verir. 

Sen derdin ki, yakan yoktur. Öyleyse 

Orman yangınları neden baş verir?
2
 

 

Ne zaman inanıp ‗yok‘a ‗var‘ dedik 

Uzak sahibinin sesidir, söz ki... 

Âşık gördüğünü hep çalar dedik, 

Neyi gösterecek, görmezse güzgü...
3
 

 

Kararan bulutlar uçan buharsa, 

Yağmaya yakındır yağan kar demek. 

Denizin yüzünde ışıltı varsa 

Bulutun ardında güneş var demek... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ilgım: Aldatıcı görüntü, serap, hayal. 

2
 Baş vermek: Olmak, oluşmak, meydana gelmek. 

3
 Güzgü: Ayna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sırrı yok, kimin ki, hulkumu
1
 yoktur, 

Ne kadar sır yatar hulkum içinde... 

Dönüp bak, gör neyin ılgımı yoktur, 

Dünya baştanbaşa ılgım içinde... 
  

Sahra serabında buharlanır kum 

Yağmur ümidi var uzaklardaysa... 

Boşuna değil ki görünen ılgım, 

Ilgım var, demek ki, su var, hardaysa...
2
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hulkum: Erkeklerin gırtlağındaki kemik çıkıntı. 

2
 Hardaysa: Nerede ise. 



 

 

 

 

ALNIMDAKI ÇAPIK
1
  YERĠ… 

 

Gafil değen sapan taşı 

Alnımdaki çapık yeri. 

Bir ağrının can yaddaşı 

Bahtımın karışık yeri... 
 

Taşın başla ne işi var 

Niye kara taş, ak etmiş? 

Bile bile taş bahtını 

Hoş bahtıma calak etmiş...
2
 

 

Gezip o taşı bulsaydım 

Ya da o taşı atanı. 

Belki düzeltebilirdim 

Başımdan geçen hatanı… 

 

Hele de alnımda durur 

Kaderin kalın yazısı. 

Alın yazıma calanmış, 

O taşın alın yazısı… 

                                                           
1
 Çapık: Darp sonucu alışan iz, yara. 

2
 Calak etmek: Yamamak, yapıştırmak, eklemek. 



    

                                                              

   

 

 

 

 

 

 

Aklımdan geçen fikirden 

Kendim de hayrete düştüm: 

Taş yerinde ağır olur 

Ben niye gurbete düştüm? 

 

Akşamdan sabaha kadar 

Düşün sen, başın elinde... 

Yeri yurdu bilinmeyen 

Bahtım, o taşın elinde... 

 

 



 

 

 

 

HAZIRLAN O DÜNYAYA 

 

Gönlünü Tanrı‘ya aç, 

Ölümsüzdür bu inanç. 

İğneyi yakana sanc
1
 

Akşamları bir komşuya 

Giden gibi hazırlan. 

 

Yediden yetmişe dön, 

Gelmişsin gitmişe dön, 

Yitiği yitmişe dön 

Seni bir yitiren var, 

Yiten gibi hazırlan. 

 

Ölüm nedir bilmeden, 

Ölmek gerek, ölmeden. 

Bu dünyaya gelmeden, 

O dünyada verdiğin 

Vaden gibi hazırlan. 

 

Argacı, erişi ne? 

Fikir ver her işine. 

Hazırlan o dünyaya, 

İlahi görüşüne: 

Yüzünü görmediğin 

Vatan gibi hazırlan. 

 

 

 

                                                           
1
 Sancmak: İğne, mızrak, bıçak gibi sivri uçlu nesneleri bir yere, batırmak…  



                               

    

 

 

VARIN YOKSUL ÖLKESĠ 

 

Haritada bir damla, 

Kara mazot lekesi. 

‗Var‘ı başına bela 

‗Var‘ın, yoksul ülkesi. 

  

Yüreğinin karası 

Yüzünü ak eylemez. 

Bir kendi, bir yarası 

Burun damak eylemez. 

 

Ayağa dolaşanlar, 

Bakarsın, göze çarpmaz. 

Ölüm, öldürmek için, 

Düşüp mert arar, tapmaz.
1
 

 

Hani ―Odlar Ülkesi‖, 

Neyi ak güne çıktı? 

Yüreğinin lekesi 

Vurup yüzüne çıktı. 

 

Hakikatin hayatta, 

Şikeste doğduğu yer. 

Yalanın kaydiyatta 

Vatandaş olduğu yer. 

 

                                                           
1
 Tapmak: Bulmak 



 

 

 

 

 

Zaman nefsinin kulu 

Falına kaza çıkar. 

Ne lekeden kurtulur, 

Ne kıştan yaza çıkar. 

 

Güneş çıkar ya çıkmaz 

Bir ele fark eylemez. 

Öz nuru, göz nurunu 

Işığa gark eylemez… 

 

Karıdır kargışı da, 

Ömrün hazan çağı var. 

Çıkmak bilmez kışı da 

Mutlak çıkacağı var. 

 

Ne doğdu yaz güneşi, 

Ne ay boylandı, battı: 

Şubatın yirmi beşi 

Dört gün sonra da Marttı(r)… 

  

 

 



 

 

 

 

 

MĠLLET  

 

Kuzeye yüz tutmuş, siyaset karı 

Güneye, kavurmuş hile rüzgârı. 

Şarka yön çevirmiş Hazar su serpmiş,  

Garba bacasının dumanı tepmiş. 

Sıkılmak öğrenir belki belekten, 

İpini bırakmaz dert, bilerekten. 

Göklere el açmış, Tanrı uzaktır. 

Yerlere yüz tutmuş, kısır topraktır. 

Bir yana bakmaktan bakıp dört yana, 

Baş alıp başını vermiş şeytana. 

İçine yüz tutsa bir gün, içine 

Belki kavuşurdu Tanrı gücüne! 

 

 

 

 

 



 

                                                          

 

ÇANAKKALE ĠÇĠNDE 

 

                      Çanakkale içinde vurdular beni… 

                                             Anadolu türküsü 

 

Yatmıştım, rüyamda ses geldi: Uyan! 

Ya Tanrı‘ydı, ya da damarımda kan. 

Dedi: Kendine bak, kendine boylan;
1
 

“Çanakkale içinde aynalı çarşı…” 

 

Giyindim, dar geldi ruhuma beden.. 

Geldik yol ayrımına: Ya yar, ya vatan... 

Arzumun cevabı geldi cepheden: 

“Ana ben gidiyom düşmana karşı...” 

 

Boğaz boğulurdu, kısasa kısas, 

Eski mezarından boy verdi Bizans... 

Döş döşe, diş dişe, düşman çok, biz az: 

“Çanakkale içinde vurdular beni...” 

 

Hele kanım sıcak, toprağım nemiş...
2
 

Yenmek elde iken, yenilmek neymiş? 

Ruhum savaşlardan geri dönmemiş: 

“Ölmeden mezara koydular beni 

Koydular eyvah!” 

 

 

 

 

                                                            

                                                           
1
 Boylanmak: Boynunu uzatarak bakmak. 

2
 Nemiş: Nemli. 



 

 

 

OM MANĠ PAD ME HUM
1
 

  

 

Gökte güneş ile ay göz diker Himalay‘a
2
 

Kaderin nazarından kum olur kadim kaya. 

Yattı mı rüyasında kaya görür hangi kum? 

Om mani pad me hum! 

Om mani pad me hum! 

 

Hesabını bilmeyen, ne var, ne yok hesapta? 

Sevince götüren yol düğümlenir azapta... 

Tutuştukça tutuşur sönmek istese de mum; 

Om mani pad me hum! 

Om mani pad me hum! 

 

Ne o yandır, ne bu yan, ne öyledir, ne böyle, 

Hiçtir, hiçi hiçle çarp, ömürden hesap eyle 

Yerde her atılan him, gökte görünen ılgım;  

Om mani pad me hum! 

Om mani pad me hum! 

 

Farkı ne dünya döner, ya başın mı dönmede, 

Özüne görünmeyen gözüne görünmede 

Ya aynanı ters çevir, ya da gözlerini yum; 

Om mani pad me hum! 

Om mani pad me hum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya sestir, işitip de tutamadığın ses. 

Şaşıp hevese düşme, tordur düştüğün heves... 

Yüreğinden geçenler toprağa düşen tohum; 

                                                           
1
 “Om” nidası, Hint və Budist inancında “mutlak”ın sembolüdür ve bu mutlak geçmişi, bu günü ve geleceği özünde 

yaşatır. “Om ma ni pad me hum” ise devamlı şekilde yaratılan ve mahvolan dünya, onun tanrıların ak ışığını 

(nurunu), insanlığın mavi ışığını, yer etrafı çevrelerde yaşayan şeytanların sarı ışığını, canlıların yeşil ışığını, aç 

ruhların kırmızı ışığını və cehennem mensuplarının belirsiz ışığını aks ettiren Tibet  duasının ilk mısrasıdır...                                                                   

2
 Himalay: Himalaya dağları. 



Om mani pad me hum! 

Om mani pad me hum! 

 

Öğren amacı nedir, varlığa yok diyor, ‗yok‘… 

Yok, ‗tok‘a kafiyedir, varma, ‗var‘da hayır yok; 

Avuçlarını aç, ne umarsan yokluktan um; 

Om mani pad me hum! 

Om mani pad me hum! 

 

 



              

 

 

 

 

 

 

SÜREK 

I 

Ov ovçudur, ovçu ov
1
 

Kovabildiğince, kov. 

Sürekçiler sürekli 

Dört yandan kova kova 

Kovup yön verir ova.. 

 

Yetti mi vakit, vade 

Ne yandan gelir bu ses? 

Yüz yol işitilse de 

Bir yol göze görünmez... 

Ümit, açılan baca, 

Ovun da ayağı var. 

Ölümden kaça kaça  

Ölüme kaçmağı var... 

 

Ya bir dağ geçidinde 

Ya da sarp bir gedikte 

Ovçu, eli tetikte... 

 

II. 

 

Hayır, şer; gece gündüz 

Yaşıyorlar yüz be yüz... 

Bu çiftler arasında 

İnsan tek, oğlu tektir. 

Bu mu ömür sürmektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ov/Ovçu: Av/ Avcı. 



 

Sürektir bu, sürektir... 

Yaprağınki külektir 

Kayığınki kürektir 

İnsanınki, yürektir, 

Masal dili yüğrektir...
1
 

 

Alnındaki kırışlar 

Mühletini karışlar, 

Ya bir yol ayrımında, 

Ya da menzil başında 

Talih adlı gedikte 

Ölüm, eli tetikte... 

 

III. 

 

Herkes geçer bu yolu 

Bunun bir sonu yok mu? 

Ovun gözü dört olur, 

Göze görünmez ovçu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI YAPRAK NAĞMESĠ 

 

Yuvamız isti
2
 sine, 

                                                           
1
 Yüğrek: Kıvrak, çevik. 

2
 İsti: Sıcak 



Isındık istisine. 

Bilmedik çetin iştir; 

Tutuşan ocak olmak. 

 

Öyle ki, ayak açtık 

Günün ardınca kaçtık 

Bilmedik çetin iştir; 

Yeniden uşak olmak. 

 

Gün vurdu narin, narin 

Dudağı kaçtı
1
 narın. 

Bildik nasıl şirinmiş; 

Çiçekten nübar
2
 olmak. 

 

Saçımıza den düştü, 

Sazımız kökten düştü. 

Bildik nasıl ağırmış; 

Sararan yaprak olmak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAR 

 

I. 

 

Bir gecenin içinde 

Dudakları açılmıştı yarıya. 

Bir seherin içinde 

Güneş döndü arıya; 

Mum eyledi, şam eyledi, 

Günü akşam eyledi, 

Adice bir kabuğu 

Nur dolu cam eyledi. 

İşte bak tane tane 

                                                           
1
 Dudağı kaçmak: Gülmek, gülümsemek. 

2
 Nübar: Ağacın ilk olgunlaşan meyvesi 



İşte bak, damla damla 

Dudağını dayayıp  

Çatlayan dudaklara 

Alev içer adamlar... 

Yıldız yıldız taneleri 

Tanelenir narin narin, 

                            Narın. 

II. 

 

Nar mucize, nar ışık 

El vurup, göz göresi 

Hazırca yer küresi 

Toprak, güneş karışık. 

 

Bir kabuğun içinde 

Nara bak, tane tane, 

Nara bak, mahal mahal, 

Nara bak ülke ülke, 

Dizilmiş hane, hane. 

 

 

Bu kıvrımlı hücreler, 

Devletlerin sayı mı? 

Nar, kürede yaşayan 

Beşerin sarayı mı? 

 

Bütün halklar bütün nar, 

Adamlar nar tanesi, 

Aynıdır her tanesi 

Sevince, gama şerik, 

Ömürlük, hemişelik...
1
 

 

Halklar var, yarı kesik, 

Ortadan narı kesik. 

 

Nar belki bar demektir, 

Nar belki yar demektir, 

Nar belki nar demektir. 

Sözdü,  

Közdü,  

Gözdü nar... 

Sırrı açılana dek 

Ya Rab! Nasıl dözdü
2
 nar? 

 

                                                           
1
 Hemişelik: Her zaman için… 

2
 Dözmek: Tahammül göstermek, dayanmak. 



Bir tabak nar tanesi 

Haddin yoktur el vurasın. 

Gündüzü, gecesi var 

Sözü var, hecesi var, 

Bir evde bir gardaşın 

Bir bak, gör nicesi var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budur, neyi var budur: 

Nevruz gören uykudur: 

Oku, ―Yedi Gardaş‖ı 

Yedi nar çubuğudur... 

Yerin, göğün ruhudur. 

Nar öyle sır sandığı, 

Açın, insanlar bize. 

Talihin sır sandığı 

Sihirli mektubudur. 

 

Nar bütünlük sözüdür, 

Arayı Aras kesmiş 

Nara bak, iki pare, 

Kim ala, kim apara...
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aparmak: Alıp götürmek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATAR VAGONLARI... 

 

Şehir, vagonları uzak yollara  

 Atar tor gibi. 

Balıkçının çelik adalesiyle 

Çekilir, gerilir, 

        Katar tor gibi. 

Yarıp tünel gibi geçer geceden, 

Süzülüp akşamdan sehere çıkar. 

Bir ucu nerdeyse köyde sürünür, 

Bir ucu nerdeyse şehire çıkar. 

Dökülür bir deniz derinliğine 

Çetin geri döner, zora düşenler. 

Çabalar şehirle köy arasında 

Şehirin attığı tora düşenler... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU BENĠM... 

 

Bu benim ey kendim, tanımadın mı? 

Bu, o Memmed‘dir 

Biraz kırılmış,   

Biraz sıkmış onu şehir havası, 

Dermanı, dağların seher havası… 

Beni tanımıyor yeni yetmeler, 

Ben mi çıkarmışım yâddan, adımı, 

Senin kucağında arzuladığım 

Günlerden dönerek gelmişim sana 

Bu benim, ey kendim, tanımadın mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĠLHAM 

 

Denizlere benzer fikrimiz bizim, 

Gâh yüzde oluruz, gâh da derinde. 

Her yeni bir fikir bulunduğunda  

Yücelir insanın hür gözlerinde... 

 

Tohum filiz verir yer isinende,
1
 

Gezer duyguların yükü sinende. 

İlham dediğimiz bir ağaçtır ki, 

Meyvesi kâğıtta, kökü sinende... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HANGĠ MESELDĠR 

 

O hangi meseldir: 

   ―Âlemi bezer...‖ 

Dağıt gümanımı,  

Dağıt şüphemi. 

Büyük şehirlerde 

                                                           
1
 İsinmek: Sıcaklığı yükselmek, ısınmak 



Uzak köylerin  

Bekâr oğlanları  

Çınartek
1
 gezer 

Kızları yol gözler 

Menekşe gibi. 

 

 

                                                           
1
 Çınartek: Çınar gibi 



 

 

 

 

OĞUZ HELE UYKUDADIR... 

 

Su perisi, su perisi, 

Bu çoban şehvet harisi... 

 

Su perisi, su perisi, 

Ne işin vardı, bulakta? 

Doğruluk şöhret harisi, 

Eğrilik gözde, kulakta... 

 

N‘olur o baktı, sen bakma, 

Bakma, sen baksan söz çıkar. 

Yakanı yakın bırakma, 

İçinden ―Tepegöz‖ çıkar... 

 

Bakma, bu çoban şer atar, 

Hayrı şere calak eder.
1
 

Sonra yer, göğü aldatar, 

Gök, yeri taşgalak eder
2
. 

 

Öz özünü bulmayanlar, 

Özgelerle yüz göz olur. 

Sevgiden doğulmayanlar,
3
 

Doğunca, ―Tepegöz‖ olur... 

 

Nerden buldun bu tezadı, 

Öğrendin mi neydi sehvin? 

Kanatların uçamadı, 

Ağır bastı insan yanın... 

                             

                                                           
1
 Calak etmek: İliştirmek, yamamak, eklemek, 

2
Taşgalak: Taşların, üst üste yığılarak kale gibi yükselmesi. 

3
Doğulmak: Anadan olmak, doğurulmak. 



                             

 

 

 

                     Neydi bu alın yazında, 

Yarı insan,  yarı kuştun. 

Bu yerle gök arasında, 

Hangisinden olmuştun.  

 

Bir yer de yok ki, sığına, 

Derdin düşmüştür arkama. 

Bir çobanın acığına 

Bütün Oğuz‘u kargıma… 

 

Olur ya, azıtsam derdi, 

Azdırmaz ki, ana betni.
1
 

Gökler geriye gönderdi, 

Yerlerin emanetini... 

 

Tarih kül oldu… Köz geçti, 

Kaldı ‗Ey dad-ı bidad‘ı. 

Başına Tepegöz geçti, 

Oğuz hele uykudaydı... 

 

 

 

                                                           
1
 Ana betni: Ana karnı, rahim. 



 

                                                            

 

 

 

BEN GELENDE   

 

B en gelende büyüklüğü 

Ruhumla birdi. 

Adını ananların  

Yeri Sibir‘di.
1
 

 

Bir Tanrısal histi, 

Su çekendi, 

Sonu görünmeyen izdi. 

Toprağa düşen tohum gibi 

İçimde yeşerdiğinden habersizdi... 

 

Adımına dar gelirdi 

Tarihin dolayları... 

Göçebe yollarında 

Mecali yoktu yapsın, 

Hayalinde yükseltirdi 

En güzel sarayları... 

 

Hedefi kızıl elma 

Ses yetmez bir hedefti. 

Bir ömür hasret yolu; 

Damağındaydı tadı! 

İçinde, 

Akıntıya karşı yüzüp 

Kürü
2
 dökmeye giden

3
 

Bir balığın inadı... 

 

                             

                                                           
1
 Sibir: Sibirya. 

2
 Kürü: Balık yumurtası. 

3
Yumurtalarını bırakmak için denizinden, çıkıp akıntıya karşı yüzerek, tatlı su  kaynaklarına kadar giden balıklara 

teşbihtir. 



 

 

 

Hedefi kızıl elma 

Ses yetmez bir hedefti. 

Arada ne olduysa 

Talihi geri tepti; 

Ben giderken; 

Adı boynuma yüktü. 

Türk‘tü; 

Tarihin bir köşesinde 

Boynu büküktü, 

Büyük olanların 

Dertleri de büyüktü...  

 

 

 



 

 

 

 

 

TÜRK 

 

Garbın garipliğine  

Şarktan türküler kattı. 

Tuz yerine dünyanın 

Hamuruna ter kattı. 

İzleriyle birleşti, 

Yeryüzünün her katı... 

 

Kurdu ulusun diye 

Kurttan almış soyunu. 

Dönüp de tarihe sor  

Ellerinin suyunu. 

 

―Adam‖ Âdem‘den gelir 

Irkı yüce ırk olmuş. 

Hakka gönül açalı 

Adı dönüp Türk olmuş. 

 

Düşmanlar kale bilmiş  

Başındaki fesini. 

Göçüyle değiştirmiş  

Yerin haritasını. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                             

 

 

 

 

KADĠM BĠR TÜRK ÇADIRI 

 

 



Ömrüm bir yanık kösüdü 

Kalmış hatıra çağları. 

Soğuk soğuk yeller dövdü  

Alev alev ocakları... 

 

Bin yıldır ekin ekerim 

Her karga bu şuma
1
 gelmez. 

Ne çekersem, ben çekerim 

Hiçbir şey hoşuma gelmez. 

 

Aradığım bu ne yatır
2
 

Gelir, çıkarın
3
 altında. 

Dünlerin baharı yatır 

Yarının karı altında. 

 

Hele istek, arzu şahtır 

Ömrün geçen yatırında 

Gönlüm bir yetim uşaktır 

Kadim bir Türk çadırında... 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Şum: Sürülerek ekim için hazır hale getirilen toprak, tarla. 

2
 Yatır: Saklanmış altın, gümüş vs. değerli şeyler, para. 

3
 Gelir: Kazanılan, elde edilen para. Çıkar: Harcanan, gider olarak verilen para. 



YELE BĠR SÖZ SÖYLEMĠġTĠM... 

 

 

Ümit yeri var mı gören
1
 

Sorağına
2
 kaçan yok. 

Mektup yazsan cevap veren 

Zeng eylesen
3
 açan yok... 

 

Bir şey gelmez ellerinden 

Hepsi lâldir, hepsi kar.
4
 

Yine Bağdat ellerinden 

Geri dönmez turnalar... 

 

Garip bağı bar getirmez 

Su yerine aksa kan.  

Güvercinler söz götürmez 

Haber vermez saksağan. 

  

Ne çoğalır, ne azalır 

Nerden geldi bu çenler...
5
 

Yüreğime gölge salır 

Yüreğinden geçenler. 

 

Ne o yandır, ne bu yandır, 

Yitmiş çıkış yolu da. 

Gözyaşını buharlandır 

Ümit kaldı buluda... 

 

Adım dilden dile düştü 

Sazım zilden bemedi...
6
 

Yele bir söz söylemiştim 

Sana bir şey demedi? 

 

 

 

 

 

                             

 

                             

ORHUN 

                                                           
1
 Gören: Acaba 

2
 Sorak: Sorup öğrenilen haber. 

3
 Zeng eylemek: Telefon etmek 

4
 Kar: Sağır 

5
 Çen: Sis, duman 

6
 Zil: Musikide en ince perde/ Bem: Musikide en kalın ses perde 



 

Koynunda yeniden doğulsam Orhun, 

Özümü  ‗od‘una koy yakım gelim. 

Batsam sularına, boğulsam Orhun 

Kurdanan kıyamete kalmağım geli. 

 

Hani sahilinde kurduğum saray? 

Zaman atlı bilmez, piyade bilmez. 

Bulak
1
 çağlarına gayıtmaz

2
 her çay, 

Her budak köküne gayıdabilmez. 

 

Bu Tanrı dağları lâldı mı, Orhun, 

Bir yürek kızdırıp, bir sır veren yok. 

Kısas kıyamete kaldı mı, Orhun, 

Daha sularına nezir veren yok. 

 

Eğilsem önünde bir oğul gibi, 

Koy sinsin ruhuma her kara korkun. 

İcaze versen de gümüş pul
3
 gibi 

Atsam yüreğimi suyuna, Orhun 

 

Yoksa sıyrılmışsın, Orhun‘um oktan, 

Ya güneş nurundan gümüş tiyesen.
4
 

Seni arıyordum, ben seni çoktan 

Sen de gelişimi duydun diyesen. 

                                                           
1
 Bulak: Pınar. 

2
 Gayıtmak: Geri dönmek, başladığı ya da çıktığı yere varmak. 

3
 Pul: Sikke, gümüş ya da altın para 

4
 Tiye: Kılıç, bıçak gibi aletlerin keskin olan yanı, mecazen kılıç, bıçak. 



 

Geldim zamanları salıp ayaktan,
1
 

Atamın saldığı o yurt
2
 nerdedir? 

Bozkırlar gözüme değer bayaktan, 

Ruhumun sahibi Bozkurt nerdedir? 

 

De, nereden aldın, Orhun, bu adı? 

Açar sırlarını Babür hele de... 

Bin yıldır başına kalan Türk atı 

Moğol çöllerinde çapır
3
 hele de... 

 

Deme bura hara, oğul, sen hara, 

Düşüp yaddaşımın izine geldim. 

Asırdan asıra yüzü bahara, 

Tanrı dağlarının özüne geldim. 

 

Bu sırrın farkına vardık hangimiz, 

Özü olmayanın sözü de yokmuş... 

Orhun yazıları, alın yazımız, 

Deme, yazılana bozu da yokmuş…
4
  

 

 

 

 

                                                           
1
 Ayaktan salmak: 

2
 Yurt salmak: Yurt kurmak, vatan tutmak. 

3
 Çapmak: Koşmak, at koşturmak. 

4
 Bozu da yokmuş: Bozulmaz imiş… 



 

 

 

 

 

 

AĞLAR 

 

Geldi ağlanacak günü dünyanın 

Kaldı yaşanası zamanı ağlar. 

Kaldı buharlanan o göz yaşları, 

O bulut, bizden çok semanı
1
 ağlar. 

 

Yaşamak lezzeti gitti ülkenin, 

Dilimde nasırı bitti 'belki'nin. 

Zaman denizinde ümit, yelkenin 

Geriye dönüşün gümanı ağlar. 

 

İlahi, ne günlere kaldı, bak Hun?! 

Yalan ayak açıp yürüse, korkun. 

Mavi gözyaşıdır derede Orhun, 

Tepede Tanrı‘nın dumanı ağlar. 

 

Batıdan Doğuya varıp giden iz, 

Hangi zamanlara yetti vadeniz? 

Ve... Deniz, içimde yiten beş deniz 

Gemisi gam olmuş, limanı ağlar. 

 

Hele yormadığım bir yuku
2
 kalır, 

Gözümde bir Moğol kıpığı
3
 kalır. 

Alnımda bir Türkmen çapığı
4
 kalır, 

İçimde bir Altay Şaman‘ı ağlar. 

 

    

                                                           
1
 Semanı: (Aslında bu söz, “Semayı” şeklinde olmalıdır, “y” kaynaştırma ünsüzü yerine, Azerbaycan Türkçesinde 

“n” ünsüzü de kullanılmaktadır. Şiirin ayağı “n” sesi olduğundan muhafaza edilmiştir(Çevirenin notu.) 
2
 Yuku: Rüya. 

3
Kıpık göz: Çekik göz. 

4
Çapık: Darp sonuncu oluşan hasar, çizik, yara. 



 

 

                                                             

 

 

 

 

 

ĠKĠ SAHĠL YAKASI 

 

Burası Dardanel‘in
 
 

Geçilmez dar boğazı. 

İki sahil yakası  

Tutup sıkar boğazı. 

 

Geçer gündüz geceden, 

Çok gelip azdan geçer. 

Hele ömür yelkenim 

Dar bir boğazdan geçer. 

 

Önde bir fener yanar
 
 

Ben yorulsam, sen izle. 

Buradan sonra başlar 

Okyanuslar, denizler. 

 

 

   

 



  

 

 

 

 

SENDE VAR OLMAK ĠÇĠN… 

 

 

Yaprak, sen de budaktan 

             Solup gurbete düştün. 

Yağmur, sen de buluttan 

             Dolup gurbete düştün. 

Gönül, ölüm günün mü, 

             Gelip gurbete düştün?! 

 

Buluta dönmek için 

              Buharlanmak gerekmiş. 

Budağa dönmek için 

              Baharlanmak gerekmiş. 

Vatana dönmek için   

              Mezarlanmak gerekmiş.. 

 

Damlalar buharlanır  

             Yağmur, kar olmak için. 

Goncalar baharlanır 

             Meyve, bar olmak için. 

Kucağını aç, vatan, 

Yok olup geleceğim, 

             Sende var olmak için… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EY BULUT 

 

Ne ağzına su almışsın? 

Bir cevapsız sualmişsin? 

Niye böyle karalmışsın 

Ne zaman yasım, ey bulut? 

 

Yaşım tükenmiştir, yaş ver. 

Yerde kalanını boş ver. 

Kara yağlığını borç ver 

Gözüme basım, ey bulut. 

 

Ya ben koşum, ya sen hakla, 

Sinemi terk et son ‗ah‘ la. 

N‘olur, ben ölüm, sen ağla 

Ben kulak asım, ey bulut. 

 

Aldığını geri gönder. 

Bana en son yeri gönder. 

Bir yağmur kendiri gönder 

Özümü asım, ey bulut. 

 

Senin de evvelin su mu? 

Haçan
1
 var ettin ‗yok‘umu? 

Belki uykumsun, uykumu
2
 

Ben, neye yozum,
3
 ay bulut. 

 

                                                           
1
 Haçan: Soru edatı, ne zaman? 

2
Uyku: Rüya 

3
 Yozmak: Yorumlamak. Uyku yozmak: Rüya yorumlamak. 



 

 

 

 

Yine karşıdan kış gelir. 

Güz ki elleri boş gelir. 

Sen oku, bana hoş gelir 

Yağmur duası, ay bulut. 

 

Vatan vatandır, ha deyim... 

Bendeye, Allah‘a deyim... 

Gurbetten daha ne deyim, 

Daha ne yazım, ay bulut? 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

                           



                                                                                      

 

DERT 

 

Kenara çıkmaktır işin çetini, 

Çıkar, yollarına kargış elenir. 

Alır dudağına sigaretini, 

Gümüşî saçında dert tütsülenir. 

 

Koymaz ki sahipsiz kala dünyada 

Uzaktan gördü mü, tezden el eyler. 

Koymaz ki çevrilip yüz tutsun yada, 

Derdi çekip çekip dert güzel eyler. 

 

Gurbet, yeri değil her yüzü berkin, 

İnmek istese de gam katarından, 

Zaman kotan açar
1
 alnında her gün, 

Sonra dert yeşerir kırışlarından.. 

 

Görür ki dert gelip ona el açtı, 

Derdi yüreğine hayran eder o. 

Yalan sohbet imiş: Derman ilaçtı(r), 

Derdini, derdine derman eder o... 

 

Ah seni, geriye işleyen teker, 

Alın yazısının meçhul haberi! 

Mizan terazidir, çektikçe çeker, 

Vatanla gurbeti, hayırla şeri.. 

 

                                                           
1
 Kotan açmak: Kotan, Azerbaycan Türkçesinde saban demektir, kotan açmak, saban ile derin bir iz açmak. 



 

 

Bir ömür ikilik içinde noksan, 

Beden mi ruhta, ruh mudur canda?  

Gurbet mi? Onsuz da gurbette yoksun, 

Hele görmezlikten gelir vatan da... 

 

Güneş kademiyle düşer ısrara 

Çeker gözlerinin gurub yerini. 

Akşamın birinde kansız mısralar 

Bulur yüreğinin garip yerini... 

 

Kalıp ara yerde yaşar da her gün 

Sağında, solunda solahay
1
 kader; 

Fırsatın birinde ölür, ölümün 

Gözünün odunu almağa gider…
2
  

 

Ara günlerini dertle bölüşür, 

Sonra perşembesi, pazarı gelir. 

Gurbete düşenler tarihe düşer, 

Gelse de vatana mezarı gelir... 

 

 

   

 

 

 

                                                           
1
 Solahay: Ters, aksi. 

2
Gözünün odun almak: Cesaretini kırmak. 



 

 

 

 GĠTMEYE BĠR YERĠN OLA 

 

                                        Ölümü kimse sevmezdi, 

                                        Şairler yazmadan önce. 

 

Ölüm deyip düşme haya
1
 

Hiç sorma nerden gelecek. 

Bir zamanlar bu dünyaya 

Geldiğin yerden gelecek. 

 

Gohumluk
2
 kandan gelirse 

Yadlık da kandan gelecek. 

Uyku ne yandan gelirse 

Ölüm o yandan gelecek. 

 

Dünyaya gelim kısmeti 

Dünyada kalım derdi mi? 

Bilmez iken ölüm nedi(r) 

Çektiğin ölüm derdi mi? 

 

Yaşamaya ömrün ardı 

Bağlanmaya Pir‘in ola. 

Gelmeye bir yerin vardı 

Gitmeye bir yerin ola... 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABĠR YERĠ 

 

Yaz olur, yapraklar yoktan var olur, 

Tanrı‘nın gölgesi düşer üstüne. 

Yeniden ilkbahar, sonbahar olur, 

                                                           
1
 Hayâ düşmek: Korkuya kapılmak feryat etmek. 

2
 Gohum: Akraba. 



Payız,
1
 baharların durur kastına. 

 

Çiçeği çatlayan bahar ne bilsin, 

Gidip kışa düşer yazın gölgesi. 

Kimin kargışıydı: ―Gölgen kesilsin!‖ 

Kısalır ömrünün uzun gölgesi… 

 

Ölüme çare yok! Ümitten el çek, 

Ne sabrı? Bu dünya sabır yeri mi? 

Yazın evvelinde açılan çiçek, 

Solar da gösterir kabir yerimi… 

 

Kulluksa, biz kimin kulluğundayız, 

Ölüm mü doyurur gözü açları? 

Mezar toprağımı öper her payız 

İri yaprağıyla koz
2
 ağaçları... 

 

Giden gidecektir, benim senim yok, 

Onulmaz dertlere vatan bir ölüm. 

Ben ne istediysem, ondan benim yok, 

Allah‘ın hoşuna giden bir ölüm... 

 

                                                           
1
Payız: Sonbahar 

2
 Koz: Ceviz 



 

 

 

 

 

Gölgeler çekilir, biter yır yığış,
1
 

Ölüm saatini felekler kurar. 

İçimde gizli, göğüs geçirir kış, 

Nerdeyse hakkımda yaz gıybet kırar.
2
 

 

Bir şekil tamamlar herkes ömrünü,  

Boşuna mı solar açılan çiçek. 

Göklere bakın siz öldüğüm günü, 

Beklenen işaret gökten gelecek… 

 

Hereniz bir işin tutun ucundan, 

Ne derde gerek var, ne çek çevire.
3
 

Kazın mezarımı, yaz bulutundan, 

Gün ışıklarının düştüğü yere… 

 

 

    

                                                           
1
 Yır yığış etmek: Göç ederken, eşyalarını toparlamak. 

2
Gıybet kırmak: Dedikodu etmek. 

3
Çek çevir etmek: Ölçüp biçmek, etraflıca düşünmek. 



 

 

 

 

 

BU YOL BĠR KISMET YOLU 

 

Bu kapının önünden  

Başlıyor gurbet yolu. 

Bu yolu biz seçmedik 

Bu yol bir kısmet yolu. 

 

Yum gözünü, gurbete 

Giden yolları bağla. 

Ağlasan da başını 

Göğsüme koyup ağla. 

 

İki sine bir yürek 

Baş başa kalsın biraz. 

Yaşın gönlüme aksın 

Derdim yumşalsın biraz. 

 

Yeri yarattığından 

Göğün başı derttedir. 

Biz gurbete düşeli 

Tanrı da gurbettedir. 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

BU NASIL KISMET ĠMĠġ 

 

Bu nasıl kısmet imiş 

Bu nasıl vade, geldim. 

Bu dünya gurbet imiş 

Niçin gurbete geldim? 

 

Yerde kim duyacaktı 

Göğün elifbasını? 

Açıp okuyacaktı
 
 

Alnımdaki yazını? 

 

Geldin mi od, su, toprak, 

Öldün mü ölüm, hasret. 

Çölüme
1
 içim uzak, 

İçime çölüm hasret. 

 

Dözebilir isen, döz,
2
 

Dözenler düz olacak. 

Dünyanın evveli söz, 

Sonu da söz olacak. 

 

Belki de göğün, yerin 

Dermanı
 
 dertten gelir. 

Haktan gelen şairin 

Sesi gurbetten gelir. 

 

 

   

                                                           
1
 Çöl: Dış, dışarı. 

2
 Dözmek: Tahammül etmek, dayanmak 



 

 

 

 

YÖN KĠ DÜġTÜ GARĠP ELE           

                 

  Koca‟nın aziz ruhuna 

 

Varlığına od calanır
1
 

Yön ki düştü garip ele. 

Koşa yollar haçalanır
2
 

Biri öyle biri böyle... 

 

Her gün kulağım sestedir, 

Gafil haberden korkarım. 

―Durma gel, ağır hestedir…‖ 

Bu, beş beterden korkarım. 

 

Turna gibi katar katar 

Uğursuz gün, yaman haber. 

Kulağına gelip çatar 

İçine damlayan haber... 

 

Bu derdin dibi suda mı, 

Dalga dalga, damar damar. 

Her gece uykuma damlar 

Kabrinin üstündeki kar... 

 

Geleceğin, geçmişinin 

Atılan taşına gelir. 

Gurbete düşen kişinin 

Korktuğu başına gelir... 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Calanmak: Yamanmak, eklenmek, ilişmek, yapışmak. 

2
 Haçalanmak: Yolun ikiye, üçe ayrılması. 



 

 

 

ALNINDAKĠ KIRIġLAR 

 

...Çırpınma balık gibi                                                                  Kırışığın 

açılmaz 

Vaktin attığı tordan... 

Alnındaki kırışlar 

Sessiz nağmeleridir 

Derdin, tabın, azabın… 

En çok katlanan yeri 

En sevilen yeridir 

Her okunan kitabın... 

 

 

 



 

 

 

 

 

              

 

 

BURA NEREDĠR 

 

I. 

…Ne yanda ayakla toprak görüşür, 

Kış mı, bahar mı? 

Yol olup ayaklar altına düşer, 

Kim gelir, kim gider  farkına varmır.. 

 

Biz kimiz? Kim bize, ne diyesiymiş, 

Sevgiler perişan, sevinç derbeder. 

Yoksa bizden evvel ev iyesiymiş, 

Bizi içimizden büyüten keder... 

 

Ne niyet? Bir niyet etmem ben hâşâ, 

Aşımızı yiyen bu ne niyetmiş? 

Gelip çıkar mıydık bu uzak yaşa, 

Başımızı katan ebediyetmiş. 

 

Ayları, yılları içime yığıp 

Geçmişimi yâd ederim her gün. 

Sıyrılır akşamdan, sabaha çıkıp 

Ölümle görüşe giderim her gün… 

 

II. 

 

Düştüğüm çığır, ne yana uzar 

Bu gece yarı... 

Uzayıp ölümden yoluma çıkar...  

Mezar taşları. 

 

 

 

 

 

Yokuşa dayanır yol, uzak başı 

Alın yazısından çıkıp gelir yas? 

Yağmurdan eğilmiş bir mezar taşı 

Üstünde yazısı: ―Böyle de kalmaz!‖  

 



Dünya da doyurmaz gözü açları 

Doğum getirir de ölüm yitirir. 

Zulümle sulanan darağaçları, 

Ölüm bitirir... 

 

Dumanlar içinde düşünceli dağ, 

Vurmuş yüreğinden yüzüne derdi. 

Bir kara yapraklı yağmur yağacak, 

Kara haberli… 

 

Koşup turnaların garip safına 

Dumanda eriyor bir garip atlı. 

Dünyanın ümitsiz bir tarafına 

Beni kim attı? 

 

Bürüdü gurbetin sularını gam, 

Geçer ayrılığın sessiz paradı. 

Ben hangi denizin sahilindeyim, 

Bura haradı(r)? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEVMEDĠ BENĠ DÜNYA... 

 

Bana verdiği canı 

Yolunda feda ettim 

Yine sevmedi beni 

Sevmedi dünya, gardaş. 

Islanmış paltarların 

Tenindeki nem gibi 

Çekilirim dünyadan 

Geldiğim gibi sessiz, 

Sedasız, yavaş yavaş. 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

ÖMÜR... 

 

Hangi dar boğazdan geldik dünyaya, 

Hayat durgun gölde bir depreniştir. 

Bir defa boylanıp bakmaktır aya, 

Sonra da zamansız geri geliştir… 

 

Kalk, uyan dediler kalktım uykudan, 

Bir beyaz bulutun ardından gittim. 

Yağmayan yağmurdan, akmayan sudan 

Bana denilesi bir söz işittim. 

 

Zaman orta yerde kara çizgidir, 

Ömür geçip gider bu boş çizgiden. 

Yüz yüze geceyle gündüz; güzgüdür
1
 

Bir talih boylanır iki güzgüden. 

 

Elleri koynunda kalan bir ölü, 

Kimsenin işi yok, kalan kalıkta.
2
 

Yüz yüze duruyor doğumla ölüm 

Ömür can çekişir bu aralıkta... 

 

Damar çığırlarda soğuyor kanım 

Seven gönüllerin neydi suçları? 

Gözümün önünde kocalan canım 

Fikrimin önünde  yol ayraçları. 

 

                                                           
1
 Güzgü: Ayna 

2
 Geride kalan ile hiç kimse ilgilenmez anlamında. 



 

 

 

 

 

                                          

 

 

Benimle bendeki ben görüşmedi, 

Ben değilim bana tanıtılan ben. 

Hiç gelip burda da yâda düşmedi, 

Orda yâddan çıkıp unutulan ben... 

 

Hayatın anlamı esir mi sırda 

Tezattır her şeyin içiyle çölü.
1
 

Ölen ölüp gitmez durduğu yerde, 

İnsan unutulan çağında ölür. 

 

Dünyaya gelmenin özü bir hata, 

Dilenen dileğin binde biri yok. 

Arzu mezarlığı ömür arkada, 

Önde, gidilesi ümit yeri yok. 

 

Ömrün, dert elinden var mı boş anı, 

Orda elemlerin yeri sık oldu. 

Ne ben boşanırım, ne o boşanır, 

Bana nikâhlanan dert yazık oldu... 

 

Dünyaya gelmekte var mıdır sehvim 

Bu dünya kimleri derde salmadı? 

Derde değirmenci olmak görevim, 

Ne kadar öğüttüm, dert azalmadı. 

 

Bu da beklenilen sonuncu bölüm, 

Anam yok, babam yok, savaş teke tek: 

Mutlak ‗Mart‘a yakın, yaz gibi, ölüm 

Birazdan köşeden çıkıp gelecek... 

 

 

 

 

 

 

Zamanın elinde ömür yumağı, 

Açtı mı, sonuna varmaktır işi; 

                                                           
1
 Çöl: Dış, dışarı.  



Ölüm sabahından, gelecek bakar, 

Gece kılığında yutar geçmişi. 

 

Ne yandan yol alır ömrün evveli, 

Ne yanda hakkımda yaz gıybet kırar? 

Bir uçtan kiminse görünmez eli 

Tükenen yılları bana saydırır... 

 

Elendi üstüme ikişer, üçer, 

Saçımın akıyla saydım kışları. 

Rehberdir çığırlar, alnımdan geçer 

Düşüp arkasına ölüm kuşları... 

 

 

 

 

 



 

GÖBEK BAĞI 

 

Geldin yeryüzüne vaht darlığında 

Dalgalar cismini vurdu sahile. 

Bağ vardı anan ve senin aranda 

Anan ile yani o dünya ile. 

 

O bağı kim kesti, nerde, cevap ver, 

O yitik, akan ilk gözyaşın oldu. 

Dünya, göbeğinin kesildiği yer 

Vatan göbek kesme gardaşın oldu.  

  

Karşıda gözleri yol çeken ad, san, 

Nice çekilesi dağ var dünyada. 

Demek ki ipini koparıp atsan, 

Bir göze görünmez bağ var dünyada. 

 

İlahi, bu bağın neymiş nasibi, 

Yollarda gâh ölü, gâh diri olur. 

Darağaçlarında ya idam ipi, 

Ya da bir intihar kendiri olur. 

 

Yol açar beyninden fikir geriye, 

Çeken çektiğini çekipti çeker. 

Vatan hasreti mi çeker geriye, 

Yoksa, o dünyadan o ipti(r), çeker?!  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN ġĠMDĠ NERDESĠN MEMMED ĠSMAYIL 

 

Bu soruyu bana soran hürmetli  

okuyucum Elisafa Azayev‟in dilinden  

 

Yüzüne perde mi çektin dünyanı 

Yoksa, omuzuna ağır yük düştü?! 



Evvelki iş yerin, dinç yerin hani 

Yoksa adresin mi değişik düştü,
1
 

Sen şimdi nerdesin, Memmed İsmayıl?! 

 

Bir anda kalbinden nice his geçer 

Görünen çoğuna düşmanmış şiirin. 

Şiir geceleri, şiirsiz geçer 

Yüce makamlarda, görünür yerin 

 

Ne yanda sığındın özün, özüne 

İnanıp ilahi bir kudrete sen. 

Yaz mısın ta güzden düşek izine, 

Su musun toprağa geçip gidesen? 

 

Arzular hevesler göze görünmez, 

Gör nice manalar yatar adında. 

Ruhu mukaddesler göze görünmez 

Yerde mi, ya göğün yedi katında… 

Sen şimdi nerdesin, Memmed İsmayıl?! 

 

                                                           
1
 Adresi değişik düşmek: Adresini ya da yaşadığı yeri değiştirmek. 



Hayıf o yanılan zannına, hayıf 

Sen kimsin, eğri mi, düz oğlu düz mü? 

Herkesten güçlüsün, herkesten zayıf, 

Herkesten iyisin ya da kötü mü? 

 

Ekmeğin çıkardı alın terinden 

Kaderler, kısmetler sana benziyor... 

Aranan adamlar, resimlerinden 

Bozaran sıfatlar sana benziyor? 

 

Dem tutan göllere taş atan haklı 

Yeter, kurbağalar eyledi car car. 

Bu açık ekranlar sana yasaklı, 

Efirler
1
 adını çekmeye korkar. 

 

Çıkaran çıkarmış özünü yâddan 

Adının üstünden bir hat çekecek. 

Çıkaramazsa da sözünü yaddan 

Okuycu yüzüne hasret çekecek...  

 

Gurbetten kısmete bakma key
2
 gibi  

Ya sen uyumuşsun, ya bahtın yatmış. 

Ya hasta cemiyet, fazla şey gibi  

Seni varlığından kenara atmış?! 

 

Kalbinden geçeni Tanrı tanırsa
3
 

Dile getirmenin lüzumu yoktur. 

Yahşın da yamana döner ne sırsa 

Ya senin elinin tuzu mu yoktur? 

 

Göze görünenin gözünü deşmek 

Ocağın gözünü deşmek değil ki?! 

Birde ki,  herkesin diline düşmek 

Herkesin gönlüne düşmek değil ki?! 

 

                                                           
1
 Efir: Televizyon ya da radyo programı. 

2
 Key: Hissiz, duygusuz, cansız. 

3
 Tanımak: Bilmek. 



Yada doğma diyor... Doğma yad imiş, 

Merdi koşa koşa... Kovar bu kitle. 

Demek ki, hastalık istidad imiş 

Kendinden hastayı sever bu kitle… 

 

Bu vatan kalacak çok mu bu günde 

Çuvalda mı paslanmıştır bu nize
1
?! 

Sabun köpükleri suyun yüzünde 

Yeraltı ırmaklar akar denize. 

 

Gafil getirdiği neydi çenlerin
2
 

Çiseği çiledi
3
, yağmuru yağdı. 

Onsuz da çarmıha çekilenlerin, 

Çarmıhtan tarihe geçmesi haktı.. 

 

...Kalbine yakın düş, genden soruşma 

Dünya niye düştü gözünden, soruş. 

Nerde yitip battı, yeri nerdedir? 

Ben basit şekilim,
4
 benden soruşma, 

Gidip kendini bul, özünden soruş 

Soruş üç Memmed‘den biri nerdedir, 

Sen şimdi nerdesin Memmed İsmayıl? 

 

Bu tarih, Şeytan‘ın kara tarihi 

Kim alsın bu kalbi karadan bizi?! 

Bu tarih, bu tarih, ara tarihi 

Kim çekip çıkarsın aradan bizi?! 

 

Kazanlar kaynıyor kapak altında... 

Yiğitler çürüyor papak altında, 

Biz seni ne yanda arayıp gezsek  

Meğer yer mi yoktu Allah altında, 

Sen şimdi nerdesin Memmed İsmayıl? 

 

 

                                                           
1
Nize: Mızrak. 

2
Çen: Sis, duman. 

3
 Çisek: İnce yağmur/ Çilemek: İnce bir yağmurun serpiştirmesi. 

4
 Şekil: Resim, fotoğraf. 



                             

 

 

 

 

 

 

 

BĠLMEZ MĠSĠN NERDEYĠZ SABĠR SARVAN’IM? 

 

                 “Biz şimdi nerdeyiz Memmed İsmayıl” 

                  Adlı şiirin müellifi Sabir Sarvan‟a. 

 

Yazdın, sorduğunu âlem işitti, 

Çalınan sûrdayız, Sabir Sarvan‘ım. 

Göze görünmenin devranı bitti, 

Histe, şuurdayız, Sabir Sarvan‘ım. 

 

Üstünü kül basan her yerde sır var. 

Kalbe damladıysa, damlada Kür var... 

Görene, iğnenin gözünde nur var, 

İşte o nurdayız, Sabir Sarvan‘ım. 

 

Sınağa çekilir özlük nerdeyse, 

Gözlerden düşmüştür gözlük nerdeyse. 

Aklını azdırma, düzlük
1
 nerdeyse 

Biz işte ordayız, Sabir Sarvan‘ım.  

 

Üç karış toprağız, beş arşın beziz. 

Tanrı‘nın toprağa serptiği iziz. 

Dağılan ülkedir, şeytandır, biziz, 

―Buyur buyur‖dayız, Sabir Sarvan‘ım. 

                                                           
1
 Düzlük: Doğruluk, özü sözü bir olmak. 



                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver bakalım, verdiğin desteğe kurban. 

Kesilir sağalan hastaya, kurban. 

Herkes bir arzuya, isteğe kurban, 

Biz de bu yurdayız, Sabir Sarvan‘ım. 

 

Zamanın elenen eleğine bak! 

Elin taştan çıkan ekmeğine bak. 

Halkın yüzüne yok, yüreğine bak, 

Gördün mü nerdeyiz, Sabir Sarvan‘ım? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABUT KAPAĞINDAN GAYRI 

BÜTÜN KAPILAR KAPALI... 

 



 

 

ÇÖLDE PARMAĞIMA DĠKEN BATANDA… 

 

  

Çölde parmağıma diken batanda  

Yanına koşardım elleri kanlı. 

Bir çarpan yürektik, biz iki canda 

Sen oğul canlıydın, ben ana canlı… 

 

Yaş olup akardı yetim gururu 

Babam da yoktu ki, farkına varsın. 

Sen derdin: ―Ağlama gözümün nuru 

Getir parmağını, öpüm kurtarsın.
1
‖ 

 

Şimdi o ilahi sevgiler hanı 

Bir candan geçeydi başka bir cana. 

Öperdin, keserdi elimin kanı, 

Senin nefesinde ne vardı, ana? 

 

Yerlerin göklere dileği sendin 

Bahtına vaktimin güneşi doğdu. 

Dünyaya geldiğim ana vatandın 

Sen yoksan, belki hiç vatan da yoktu… 

 

Sen niye üstümden gölgeni çektin 

Döndürüp gönlümü ‗ney‘lere,  gittin. 

Belki de göklerden inen melektin, 

Gayıdıp yeniden göklere gittin. 

 

İnsanın menzili ağrılarcadır 

Uzanır vatandan gurbete acım. 

Kan olan yüreğim param parçadır 

Sen yoksan, ben kimin yanına kaçım? 

 

 

                                                           
1
 Öpüm kurtarsın: Çocukların ağrıyan acıyan yeri olduğunda anaların ya da büyüklerin söylediği söz. Öpeyim de 

geçsin anlamındadır. 



 

 

 

ALLAH UZAKLARDA DEĞĠL... 

 

 

Teşbih arama, teşbihin... 

Allah‘ın, alın yazında. 

Ot üstüne düşen şehin
1
 

Buhar olup uçmasında... 

 

Belki dalarsın sesine 

Açık olsa gönül gözün. 

Nedir payız meşesine
2
 

Birdenbire çöken hüzün... 

 

Başın üste bu ne bakış 

Bulutları kova kova 

Çiseleyen günlü yağış,
3
 

Aynın tek açılan hava... 

 

Taze açılan çiçeğin 

Gözündeki mana nedir: 

Allah uzaklarda değil 

Buralarda bir yerdedir. 

 

Kızıl kumlar arasında 

Ne diyor kaynayan bulak: 

Allah‘ını arıyorsan  

Gözlerimin içine bak! 

 

 

 

                                                           
1
 Şeh: Çiğ damlası 

2
 Payız meşesi: Sonbahar mevsimindeki orman. 

3
 Günlü yağış: Gökte güneş de var iken yağan yağmur. 



 

 

        

 

 

 

BÜTÜN KAPILAR KAPALI 

 

I. 

Az görmedik çoklarından, 

Bu feleğin çarklarından, 

Yaş akar süt arklarından 

Ferhat dağları çapalı...
1
 

 

Geleni ‗var‘a getirdi, 

Gideni ‗yok‘a götürdü. 

Kendinden geçip yiterdi 

Tanrı‘yı gezip tapalı...
2
 

 

...Dünyaya gelenden beri, 

Bulmadım gezdiğim yeri... 

Tabut kapağından gayri 

Bütün kapılar kapalı... 

                                  

II. 

Kimdi bize naz satan 

Satanın alanı var. 

Bu bomboz hakikatin 

Sonunda yalanı var. 

 

Yere değen küreğim
3
 

Yerin hoşuna gelmez. 

Artık yorgun yüreğim 

Şiirin hoşuna gelmez. 

 

 

 

 

 

Neydim, ne güne düştüm, 

Hani yüzümün nuru? 

Ben andımı değiştim 

Tanrı‘m, özümü koru... 

                                                           
1
 Çapmak: Çekiç, keser, kazma v.s aletlerle taş kırmak. 

2
 Tapmak: Bulmak. 

3
 Kürek: Kürek kemiği, mecazen sırt anlamındadır. 



 

...Ortak olum gemine 

Götür gidim ‗gemi‘ne, 

Çok şükür keremine 

Neyi çok gördün bana? 

 

Bir vaht şiir yazardım, 

Şiiri çok gördün bana. 

İğneyle kor
1
 kazardım 

Yeri çok gördün bana. 

 

Alnımdaki kırışlar 

Âdem‘den kalan çığır. 

Hangi kapıyı açsam 

Ardından yalan çıkır... 

 

 

 

                                                           
1
 Kor: Mezar, çukur, kuyu 



 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Hani turna katarı 

Unuttuğum mısralar? 

Sonuncu katar gibi 

Geçip gitti sonbahar. 

Arkada batan güneş, 

Karşıda sonuncu kış... 

Ölüp gidiyorum bana  

Biraz bahardan danış...
1
 

-Arka da soğuk muydu? 

Ön de soğuk mu? 

-Soğuk! 

-Dışarda kimse yok mu? 

Evde hiç kimse yok mu? 

-Yok!     

...Ah, nefesi yüzümde 
Avuçları avcumda. 

Burdayım, korkma dese 

Bir adam başucumda… 

 

                                                           
1
 Danışmak: Konuşmak, bahsetmek. 



 

 

 

                                                    

 

SONUNCU ÜMĠT 

       

 

Sonuncu ümit de kor olup söndü, 

Yitti mucizesi, bitti efsunu. 

Sonuncu adam da hayale döndü 

Söndürdü sonuncu papirosunu.
1
 

 

Bu gece his çeker, heyecan çeker 

Sonuncu odundan sonuncu ocak. 

Ne ise kalbimden geçen ilk fikir 

En son düşündüğüm fikir olacak. 

 

Nerdeyse, uzakta bir it ürürdü, 

Sonuncu sinede sonuncu yürek. 

Nerdeyse dert yığıp, gam süpürürdü 

Sonuncu şehirde sonuncu külek. 

 

Sonuncu dua mı kulak astığım, 

Birinci kim oldu? Sonuncu benim. 

Sonuncu şiirdir belki yazdığım, 

Belki fikirlerin son ucu benim. 

 

Bu nasıl tenhalık Allah, amandır, 

Gökten adam adam iyisi
2
 gelir. 

Yoksa bu denilen ‗sahip zaman‘dır, 

Yoksa yeryüzünün iyesi
3
 gelir? 

 

 

 

 

                                                           
1
 Papiros: Sigara 

2
 İy: Koku. 

3
 İye: Sahip 



 

 

 

 

 

                             

                                                                                  

 

ÖLÜM RÜYA GÖRMEKTĠR 

 

…Ömür uzayıp gider; 

İlk çocukluk gömleğin kefen olana kadar. 

Derine gitme! 

Seni derin gidesin!
1
 

Derine gitmektir, 

Dünyanın gidilmeyen yerine 

Gitmektir, ölüm.. 

Astarı yüze çevirmektir. 

Çıktığın yere girmektir, 

Rüya görmektir ölüm, ‗yok‘u görmektir… 

Vatan vatan, gurbet gurbettir 

…Biri öbüründen birazca sönük, 

Biri diğerinden birazca parlak… 

Ciğerin gurbetin ruhuyla dolu, 

Gözünde bulutlar bir ime benttir.
2
 

Bir benttir ölüm. 

Ne diyebilirsin 

Bir bende… 

Yüreğin vatanda 

Bedenin gurbette... 

Gurbetin garip yeri, 

Bir idamlık ip yeri... 

Kaderdir bu, kaderdir, 

Bir gözyaşı kadardır 

Ölüm… 

 

                                                           
1
 Seni derin gidesin: Beddua sözü. Yer altına gidesin, ölesin anlamındadır. 

2
 İme bent olmak: Bir şey yapmak için işaret beklemek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

…Toprağa su çöker gibi canına çöker, 

Elin ayağına dolaşır, 

Belini büker 

Zehleni döker
1
 

Haber verdiği de yok, 

Gelince birden gelir. 

Gençliğinin öldüğü 

Rüyanın geldiği yerden gelir 

Ölüm… 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zehlesini dökmek: Sinirlerini bozmak, kızdırmak. 



 

 

 

 

 

 

SEN DÜNYAYA GELELĠ 

 

Sen dünyaya geleli 

Hayat denilen şey  

İçine düşen vahttır: 

Seninle yatıp seninle kalkar 

Seni büyütür ve sende büyür. 

Ölüm en son duraktır... 

 

Vakit daralır göllenen, 

Millenen suda, 

Güllenen arzuda. 

Tıkanan nefeste, 

                    Ömür yıkan heveste. 

Bulut olup dolar. 

Kar olup yağar, 

                  Yağmur olup çiseler 

Rüzgâr olup eser, 

Ve canından çıkmaya teleser.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Telesmek: Acele etmek. 



  

 

                             

 

 AMAN TANRIM 

 

Atam yoktu, ata, 

Anam yoktu, ana... 

Bir tek sen varsın Tanrım. 

Ben yoktum, ben, 

Dünyam yoktu, 

Dünya verdin. 

Beden yoktu, buldum, 

'Ol'dedin, oldum, 

'Gel' dedin, geldim, 

Ve... Bu dünyalık oldum. 

 

...Neyim varsa harcadım, 

Suyum vardı, içtim, 

Canım vardı, geçtim. 

Tuzum vardı, yedim. 

Sözüm vardı, 

Allaha şükür, dedim. 

Artık kiralamaya 

Ne mekân var, 

Ne zaman, ne can, ne aman… 

Tanrım, yol ver çekip gideyim... 

Atam yoktu, ata, 

Anam yoktu, ana... 

Bir tek sen varsın Tanrım. 

 

 

 

 



 

                                                        

 

 

 

 

NERDEN GELEYĠM YANINA 
 

 

Allah‘ım, kulunsam eğer 

Kanadını üstüme ger… 

Ümidim taşlara değer, 

Düşünce elim yanıma. 

  

Ya bir kenara at beni, 

Ya yeniden yarat beni 

Bu verdiğin hayat beni 

Götürür ölüm yanına.  

 

Ölen ölür candan geçer 

Kalan kalır yandan geçer, 

Sana yol, ne yandan geçer 

Nerden geleyim yanına? 

 

 

 



 

 

 

 

BAHANE… 

 

 

Sefere çıktığında yüz yol ölçüp biçersin 

Ama yine bir şeyler yâdından çıkıp gider. 

Yolun bir menzilinde yâdına düşmek için  

Arkasınca silinmez bir iz bırakıp gider. 

 

Uzak mı yaddaşlara uzanan bu mesafe 

İçimizde bizimle nedir düşen acığa?
1
 

Aklını baştan alır bir sual nice defa: 

Nedir yâddan çıkan şey ve niye yâddan çıka? 

 

Yüz defa etrafına gezdirsen de gözünü, 

Fikrini toplasan da çantanı yığdığında…  

Yine bir şey gizlenir, unutturur özünü  

Arkasınca geriye olur gayıttığın da. 

 

Unutulan her şeyin ardından giley
2
 çıkar 

Yâddan çıkan, çıkar ki,  geriye dönen olsun… 

Bu dünyadan göçerken yâdından bir şey çıkar 

Geriye gayıtmaya sonra bahanen olsun... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STALĠN’ĠN ÖLDÜĞÜ GÜN 

 

( 5 Mart 1953 ) 

 

Okula bir radyo getirmişlerdi 

Gelen haberlerle esiyorlardı.
1
 

                                                           
1
 Acığa düşmek:  Birine kızıp inat etmek, inatlaşmak. 

2
 Giley: Şikâyet, şikayetlenmek 



Adamlar aklını yitirmişlerdi, 

Ağlayıp aklını geziyorlardı... 

 

Ne sınıf var idi, ne ders, ne cerge
2
 

Dönüp göl olmuştu dert dama dama
3
. 

Ben de ağlıyordum herkesle birge
4
 

Niye ağlıyordum,  bilmeden, ama. 

 

Okuldan dönüyorduk terkinde gamın, 

Baharın nem çeken yolu balçıktı... 

Sibir‘den sürgünden gayıdan emmim 

Yerden mi, gökten mi karşıma çıktı: 

 

―Niye ağlıyorsun, kim dövdü seni! 

Boşuna susmanın yeri yok, gördüm. 

Onsuz da gözyaşım satmıştı beni 

 ―Stalin öldü ya! Deyip höykürdüm... 

 

―Gör kime ağlıyor ahmağın biri, 

Bir dur, yanındayım, konuş, kar mısın?
5
 

Onun var yokunu...
6
 Ağlama, kiri,

7
 

Ağlama! Ben ölsem, hiç ağlar mısın?  

 

 

                                     

                                                                                                                                                                                            
1
 Esmek: Titremek. 

2
Cerge: Sıra. 

3
 Dammak: Damlamak 

4
 Birge: Birlikte. 

5
 Kar: Sağır. 

6
 Onun var yokunu: Küfür sözü.  

7
Kirimek: Susmak. 



                                                            

                       

 

BU DÜNYADAĞILDI GĠTTĠ 

                                                   

Bu dünya dağıldı gitti 

Yerde ne kaldı göresin? 

Suları soğuldu gitti 

Kür‘de ne kaldı göresin? 

 

Dağı kar idi, açıldı. 

Yolu dar idi, açıldı. 

Neyi var idi, açıldı 

Sırda ne kaldı göresin? 

 

Hak sınağı yönüm oldu 

Gamı kalbe ganim oldu 

Her azabı benim oldu 

Derde ne kaldı göresin? 

 

Sorağına gelip gittim, 

Merakına gülüp gittim. 

Neyi vardı bölüp gittim 

Yerde ne kaldı göresin? 

    

 

 

    



                                     

   

 

 

 

EVĠ DAĞILMIġ 

 

O nedir giren uykuna, 

Teledir,
1
 evi dağılmış. 

Anan seni varlığına 

Beledi, evi dağılmış. 

 

Dünya fani, dünya tergi,
2
 

Giden ne geri döner ki... 

Ocakta odunun erki 

Küledir, evi dağılmış.. 

 

Giysen,
 
giyilmez eynine, 

Sövsen, alır mı eynine? 

Her insan öz talihine 

Köledir, evi dağılmış.. 

 

Gördün mü tele, beledir.
3
 

Ömrünü talep eledi.
4
 

Bu dünya ele beledir,
5
 

Beledir, evi dağılmış... 

 

 

 

     

 

                                

                                                           
1
 Tele: Tuzak. 

2
 Tergi: Terk edilmesi gereken,. 

3
 Bele: Böyle 

4
 Elemek: Eylemek. 

5
 Ele bele: Şöyle böyle… 



                             

 

 

HANGĠ KOMġUDAYSA ĠNĠLĠYOR UT                                        
 

Yegin ayrılıklar var sarı simde
1
 

Hangi komşudaysa iniliyor ut. 

Kafese atılmış kuştur içimde 

Yetim tereddüt. 

 

Yarım bir cümledir çiseleyen kar: 

Geriye yol yok. 

Neyi fısıldıyor göçebe kuşlar: 

Allah‘ın elinin üstünde el yok... 

 

Yeşilde sarılık… Yakında uzak, 

Herkesin bahtına bir vade düşer… 

Düşerse toprağa düşmez ki yaprak, 

Güzün dallarından gurbete düşer. 

 

Yokluktan varlığa yağan kara bak 

Aklık karalığa kar etti
2
 belki... 

Dalından düşmeye telesen yaprak 

Ermeye sonuncu maksattı belki? 

 

 

                                                           
1
 Sim: Müzik aletlerine takılan tel, 

2
 Bes etmek: Yetmek, kâfi gelmek 



                                                          

 

VE...  HEPSĠ BU... 

 

Ayağı saya
1
 

Günün birinde; 

Gelir dünyaya. 

Hazır, emrinde 

Ana babası, 

Konu komşusu 

Ve… Hepisi bu… 

 

Dünya şirindi(r) 

Hele ki şirin 

Yolunu gözler 

Önde kan, irin 

Ana göğsünde  

Süt emer kuzu 

Ve… Hepisi bu… 

 

Eğilmez başı 

Güne eğilen. 

Yolcusu naşı…
2
 

Ölüm denilen 

Dipsiz bir kuyu 

Ve... Hepisi bu… 

 

Dön arkaya bak 

Neymiş bir ömür; 

Yanan bir ocak, 

Sönen bir kömür: 

Zaman gurubu, 

Ve... Hepisi bu... 

 

 

 

 

 

 

 

Yük üstünde yük... 

Sır içinde sır 

Dağılan fikir, 

Karışan uyku 

                                                           
1
 Ayağı saya gelmek: Ayağı uğurlu gelmek. 

2
Naşı: Cahil, bir şey bilmeyen. 



Ve... Hepisi bu… 

 

Kurtarır canı, 

Hayrat ihsanı
1
 

Gelenler seyrek 

İkişer,  üçer.. 

Üç beş tike et, 

Beş on kaşık su 

Ve... hepisi  bu.. 

 

Yaman gözlere  

Batan ok oldu… 

Yoktu, var oldu,  

Vardı, yok oldu... 

Ey fani dünya 

Tu! Yüzüne tu! 

           Ve… Hepisi bu. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hayrat ihsanı: Ölenin hayrına verilen ihsan. 



 

GĠTTĠM BENĠ GÖTÜRDÜ DERT 

 

 

Gittim, beni götürdü dert 

Zaman atında götürdü. 

Doğrusunda, yalanında 

Zarafatında
1
 götürdü. 

 

Bir tek yılan mı soyulan? 

Her gün benim oyulan. 

Adım adına koyulan 

Beni adında götürdü. 

 

Yazdığım yazı dilinde, 

Noktasında virgülünde, 

Açılan gonca gülünde 

Kuş kanadında götürdü. 

 

Ömür esen yeldi, gitti. 

Çaydı taştı, seldi gitti. 

Beni seven öldü gitti. 

Beni yâdında götürdü. 

 

                                                           
1
 Zarafat: Şaka,  



 

 

KALIR 

 

Ömür elden çıkıp gider 

Neyi varsa yığıp gider. 

Su bulaktan akıp gider 

Bulak baka baka kalır. 

 

Su durulur süzülürse 

Düğüm yoldur, çözülürse 

Ne Allah‘tan kesilirse 

Yine de Allah‘a kalır. 

 

Tutuşan yanmayabilir. 

Giden dayanmayabilir.
1
 

Yatan
2
 uyanmayabilir 

Ay yatıp sabaha kalır. 

 

Elindeyse, döz yürek döz.
3
 

Boşuna mı kül olur köz? 

Birinden kül, birinden söz 

Hepsinden bir soyka kalır. 

 
 

                                                           
1
 Dayanmak: Durmak. 

2
 Azerbaycan Türkçesinde yatmak uyumak anlamındadır. 

3
 Dözmek: Sabır göstermek, tahammül etmek. 



                                                        

 

 

BULUT OLUP SULANDIM 

 

Sazda güç sime
1
 düşer 

Avazı kime düşer? 

Gölgen içime düşer 

Dayansam yüzü güne.
2
 

 

Arı, beni sırra çek 

Bir İlahi şi‘re çek 

Hislerimden şire çek, 

Süzülem yüksüğüne.
3
  

 

Senden evvel niceydim? 

Bildiğin bilmeceydim. 

Gömleğinden geçeydim 

Döneydim eski güne. 

 

Bulut olup sulandım. 

Aradığını bulandım. 

Parmağına dolandım 

İyi bak yüksüğüne...  

 

 

 

 

                                                           
1
 Sim: Musiki aletlerine takılan tel… 

2
 Yüzümü güne karşı çevirip dursam… 

3
 Yüksük: Terzilerin dikiş dikerken kullandıkları yüksük. 



 

 

 

GELĠR MĠ? 

 

Duman 
 
gözüme yattı. 

Ümidimi kapattı. 

Bura kar geldi çattı, 

Ora da kış gelir mi? 

 

Nerdedir dolan bulut? 

Unutabilsen, unut. 

Elini yüzüne tut: 

Gözünden yaş gelir mi? 

 

İki sine, bir yürek, 

Dövünür ürkek ürkek. 

Kapını döven külek
1
 

Elleri boş gelir mi? 

 

Orda yurdum,  yuvam boş. 

Koşabildiğince, koş! 

Yokluğum yadlara hoş, 

Sana da hoş gelir mi? 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 Külek: Rüzgâr. 



    

 

TRUVA ATINA BENZĠYOR ĠLHAM 

 

Uzar da yuvada kuş telekleri, 

Yol çeker göklerin yedi katına. 

Bağda sıralanır tohum lekleri,
1
  

Yaz yeni başlıyor öz hayatına. 

 

...Ağaçta çiçektir, çiçekte arı, 

Memede dudaktır, taze bar çeker. 

Güneş döver, erir dağların karı. 

Damlalar yamaca çığırlar çeker. 

 

Allah‘tan bir kara sevdadır bahar, 

Ağaçlar Tanrı‘ya uzanan eldir. 

Neyi fısıldıyor gökte turnalar: 

Sevin, sevilene dünya güzeldir.. 

 

Çemende böcekler vermiş ses sese 

Göçen nesillerin evezi
2
 gelir. 

Kuru kütükler de düşmüş hevese 

Taşın da yeşermek hevesi gelir. 

 

Yeşerip büyümüştüm ata, anamdan 

Arzular canıma hücuma geçti. 

Gençliğim şam idi, bedenim şamdan, 

Ne varsa eriyip içime geçti. 

 

                                                           
1
 Lek: Bahçede, fideleri ya da tohumları ekmek için toprağı eşerek hazırlanan yer. 

2
 Evezi gelmek: Giden, kaybolan, ölen bir şeyin yerine yenisi gelmek. 



 

 

 

 

 

 

 

Kulağım göklerin sırlı sesinde 

Tanrı‘nın elinin üstünde el yok. 

Sevilsem... Yaşımın bu vadesinde 

Sevene çirkinden daha güzel yok. 

 

Dilerim göklerden her seher, akşam, 

Söylesin dilinin ucunda ne var... 

Truva atına benziyor ilham, 

Gelmezse, bilmezsin içinde ne var…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABĠAT TALĠHTE BENZEMĠġ BĠZE  

 

 

Tabiatın bahtı benziyor bize 

Yarın ne gelecek başına bilmez. 

Yaylada yaz günü, kar çıkar dize 

Habersiz çiçekler yaşınabilmez.
1
 

 

İlk yavru nefesi döver göğsünü 

Bir güzel yol alır ana çağına... 

O güneş, o yağış, o payız günü 

Birazdan dönecek gökkuşağına. 

 

Derede motorlar yıldırım çakar 

Kor olur kaynakçı şimşeği herden.
2
 

Kür‘se aşağıda kaygısız akar 

Hele ki haberi yoktur haberden. 

 

Dünya sual dolu, muamma dolu 

Açarı
3
 yaranır

4
 alın terinden. 

Anlaşılan o ki, her ömrün yolu 

Bir gün düşmelidir Hudaferin‘den.
5
 

 

 

                                                           
1
 Yaşınabilmek: Gizlenebilmek, saklanabilmek.. 

2
 Herden: Bazen, ara sıra 

3
 Açar: Anahtar. 

4
 Yaranmak: Doğmak, olmak, oluşmak, meydana gelmek  

5
 Hüdaferin: Aras nehri üzerinde, Karabağ bölgesindeCebrayıl kenti yakınlarında tarihi bir köprü.  



 

Geçen ömürlerin sürati iti
1
 

Ovçusu zalimdir ovu da bilmez.
2
 

Hayat da deyingen kadın gibidir 

Gâh küser, gâh seni avutabilmez. 

 

Ömrü kurban eyle obaya, ele 

Belki bu akşamın seheri yoktur. 

Bu yol da dağlara tırmanır hele 

Nerde kırılacak haberi yoktur. 

 

Tabiatın bahtı benziyor bize 

Yarın ne gelecek başına bilmez. 

Yaylada yaz günü, kar çıkar dize 

Habersiz çiçekler yaşınabilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHTIMA DÜġEN GÜN 

    

        Bacım Gülyaz‟a 

 

                                                           
1
 İti: Hızlı, süratli, keskin, sivri vs anlamlara gelir.  

2
 Ov: Av. Ovçu: Avcı 



Ey bacı, az böyle Allah‘a yalvar 

Ay bacı, az böyle falıma baktır. 

Yeter, dert eyleme nice kızım var, 

Yeter, dert eyleme uşak uşaktır... 

 

De, hangi hoşbahtın kısmeti yazdır 

Değişen zamanın günü, ayıdır. 

Gel benim bahtıma az dua
1
 yazdır, 

Kötü gün, kendi de talih payıdır. 

 

Varsa dileğini duyan ey bacı, 

Suların üstünde akşam, seher sen. 

Kırışan sıfatın, dökülen saçın 

İlham evezini iste talihten.
2
 

 

Onsuz da kötünün işi yürümez, 

Sözümü yüz türlü yozanlar
3
 oldu. 

Helal zahmetimiz, alın terimiz, 

Bahtın ayağına yazanlar oldu. 

 

Çok olur bahtına küsen adamlar, 

Ey bacı, az böyle falıma baktır. 

Benim bet günümü gezen adamlar, 

Benim bet günümde ağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falcıya inanma! İnansa eğer 

O bahtsız kendinin falına bakar. 

Yürek ağrısı da talihe benzer 

Keyfi isteyince tutar, bırakar. 

 

                                                           
1
 Dua yazdırmak: Muska yazdırmak 

2
 Bana, talihten, istediğin şeyler yerine ilham iste anlamındadır. 

3
 Yozmak: Yorumlamak. 



Ay bacı, az böyle falıma baktır 

Onsuz da yüreğim yanan fitil tek
1
, 

Aralık ayına sancılan il tek
2
 

Bir gün küreğime saplanacaktır, 

Ey bacı, az böyle falıma baktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA TOPRAĞI 

 

Gardaşlarım, o şen yıllar çıktı mı elden 

Niye size hasret oldum, gardaş olmadım?! 

                                                           
1
 Fitiltek: Fitil gibi 

2
 İl: Yıl. İl tek: Yıl gibi. 



Ayak açıp uzak düştüm obadan, elden 

Göğsünüzde yosun tutan bir taş olmadım. 

 

Kuru ‗ad‘ım üstünüze salar mı gölge 

Arada bir kulağıma gelir derdiniz. 

Eh ne bilim ayağınız olsaydı belki 

Şehire dek ardımdan yürürdünüz siz. 

 

Anamızı elimizle verdik toprağa, 

Yitkin düşen atamızın haberi var mı?! 

Neden vahtsız yel esti bahçeye, bağa, 

Ey ak kiraz, kızıl zoğal, şifalı armut?! 

 

Dili ―oğul‖ dese bile kalbi ―yar‖ dedi, 

Bu hasretten saçlarına çığır açtı den.
1
 

O dünyada yıldızımız barışır dedi, 

Hiç orda da öz ahdine ermemiş diyen. 

 

                                                           
1
 Den: Saça düşen aklar. 



 

O tepede baş taşı mı toprağı yaran, 

Ya anamın onu gezen hasret elidir? 

O dünyada, bu dünyadan kalmış nigaran
1
 

Arzusuna erer ermez çekilmelidir. 

 

O tepede arzular mı toprağı yaran, 

Ya anamın beni gezen eli çöldedir?! 

O dünyada bu dünyadan kalmış nigaran
2
 

Gönlü bende, göğsü sizde, gözü ‗el‘dedir. 

 

Anamızı elimizle verdik toprağa, 

Yitkin düşen atamızın haberi var mı?! 

Neden vakitsiz yel esti bahçeye, bağa, 

Ay ak kiraz, kızıl zoğal, şitalı armut?! 

 

Ben giderim, size kalır ana toprağı 

Ölene dek haberimi taşırsınız siz. 

Kökünüz ki, kucaklamış ana toprağı 

Siz yaşayın, milyon yıl da yaşarsınız siz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nigaran kalmak: Endişe etmek, kaygılanmak. 

 



 

 

 

KÖRPE HELE GÖKTEDĠR 

 

Körpe hele beşikte, körpe hele kucakta 

Körpe hele göktedir. 

Hele yoldadır, gelir, hele eli yere değmedi, 

Ayakları toprağa… 

Sonra gelip çatacak kalmaya, oturmaya. 

Şimdilik hele uçar arzu kanatlarında... 

Dili Allah‘ın dili; gülmesi, ağlaması... 

Hele gök adamıdır, bilmez yerin dilini. 

Gökle yer arasında ömrünün ilk ilini
1
 

Geçirmekte. 

Biraz ağırdan alın 

İlk adımdan başlar, gelen uğuru yolun! 

Biraz ağırdan alın kanatları sınmasın
2
 

Yere kovuşmasına sonra hayıfsınmasın...
3
 

 

Gözü açık olsa da hele eli bağlıdır, 

Hele dili bağlıdır. 

Ne de olsa anadır ayağından yer çeker. 

Biraz ağırdan alın, yüzü öğrenene dek, 

Gözü öğrenene dek bu toprağa, bu yere. 

Birden geldiği gibi uçup gider göklere... 

Gözü yerde açılsa, eli yerde açılsa, 

Dili yerde açılsa olacak ―Yer adamı.‖ 

Böylece gökten yere indirmişler Âdem‘i!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR MI HABERĠ? 

 

Yaranışı
1
 milyon yıl mı, bir yıl mı? 

                                                           
1
 İl: Yıl,  

2
 Sınmak: Kırılmak 

3
 Hayıfsınmak: İç geçirmek, üzülmek 



Yerişinden
2
 yerin var mı haberi? 

Nere gider bu gidişle bilir mi? 

Uyandırın, görün, var mı haberi? 

 

Nerden gelir bu ikilik, haçalık,
3
 

Alçaklara yoldaş oldu ucalık. 

Bilmecedir bu uşaklık, kocalık 

Bu sırrından, sırrın var mı haberi? 

 

Ömür geçer, ölüm gelir yakına, 

Bu kınaya benzemez ki, o kına. 

Biz de böyle koşuluruz akına
4
 

Nere akar Kür‘ün var mı haberi, 

Hele sorun, görün var mı haberi? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GECE BĠR KARA GONCA... 

 

 

Gece bir kara gonca,  

Açar güneş gelince, 

Sonra kızıl gül gibi  

Çıkar kara goncadan. 

Seher gelir dünyaya  

                                                                                                                                                                                            
1
 Yaranış: Yaratılış 

2
 Yeriş: Yürüyüş, devran, dönüş 

3
 Haçalık:  

4
 Akın: Akıntı, akıp giden su 



Günün kızıl saçından 

Arzudan doğup gelen 

Hazin bir çalar
1
 gibi. 

Uçar karakargalar,  

Uçar koz
2
 ağacından 

Gece karanlığından  

Kalan parçalar gibi...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRLI ÇEMBERLER 

 

Dünyayı dolaşıp geri dönende 

Belki kendisi de bilmedi, neden 

Bir çember çizmişti Behlül Danende, 

Demişti: Yiğitsen, çık bu çemberden. 

 

Yiğitler dediler: Eh, bu ne sırdı? 

Çemberden çıkmak için düştüler yola, 

Ne sır açılmaya telesirdi,
3
 

Ne Behlül Danende gelirdi yola… 

 

Hevesi coşardı insanoğlunun, 

Kanı damarında devr eyler idi. 

İnanç der idi ki, şaşma yolunu, 

Şeytan, çizdiğimden çıkma der idi. 

 

Nihayet arayan fikir yolları, 

Gâh köhne eradan
4
 geriye döndü, 

Gâh yeni eradan geriye döndü, 

                                                           
1
 Çalar: Bir rengin kendisine benzeyen tonları: Kırmızıya çalar, Sarıya çalar  

2
 Koz: Ceviz 

3
 Ne de sır, aşikâr olmak için acele ediyordu… 

4
 Era: Milat, takvim başlangıcı, burada takvim. 



 Marst‘an, Venera‘dan
1
 geriye döndü. 

 

Sonra çevrelendi sırlı çemberler 

Sonra devrelendi sırlı çemberler 

Fasıllar dolandı, yıllar dolandı, 

Sonra burulganlar
2
 ve neler, neler... 

 

Yok, dedik, çembere sığamayız biz, 

Gitmeyiz bu vatanda, bu yerden! 

Çıkmak istesek de çıkamayız biz  

Behlül Danende‘yi çeken çemberden... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖZYAġI KULESĠ 

 

Amsterdam şehrinde deniz kıyısında “ Gözyaşı Kulesi” deniler bir kule var… Kocaları 

tufanlı dalgalara göğüs geren kadınlar, bu kulelerle çıkıp gözyaşı dökerek dua ederlermiş. Aklıma 

İkinci Cihan savaşından sonraki köylerimiz geldi, cephe yollarına gözleri bakakalan köylerimiz..  

 

Denizde balıkçı gemileri var, 

Gemiler denize çıkar her gece. 

Kadınlar sahilde durup bakarlar, 

Erkekler tufanlı sulardan geçer. 

 

Gözyaşı kulesi yükselttin, harda, 

Hardadır ekmeği taştan çıkanlar. 

Deniz de yorulmaz, balıkçılar da, 

Yorulmaz sahilde durup bakanlar. 

 

Böyle uzar gider aylar, fasıllar 

Yıllar da kışından, yazından geçer. 

Sularda hasrete kavuşan yıllar, 

Civan gelinlerin nazından geçer. 

 

Ümide çevrilen sahil uzaktır, 

Orda ufukların eğik kaddi var. 

Deniz de sulara çevrilen vahttır, 

                                                           
1
 Venera: Venüs. 

2
 Burulgan: Girdap.  



Gamın sahil adlı serhat hattı var... 

 

Tatmışım vatanda bu intizarı, 

Gör burda aklıma gelirdi neler? 

Eli boş dönerken cephe yolları, 

Boynu eğri biten köyler, şehirler. 

 



Gör nasıl tepeye çevrilir keder, 

Civan gelinlerin yangısı çetin. 

Gözyaşlarından vaht geçip gider, 

Azalmaz menzili bu muhabbetin. 

 

En son arzusunu dile getirdi, 

Ağlaya ağlaya gözden olanlar!- 

Neyleyek bizimki böyle getirdi, 

Bize benzemesin bizden olanlar. 

 

Oyatma yeniden o yaddaşları 

Onsuz da arzular çilik çiliktir.
1
 

Yollar kenarında kabir taşları, 

Na kâm mezarların kulağı diktir. 

 

Uyuyor sevinçle, keder yanaşı,
2
 

Yerin bir yüzü kış, bir yüzü yazdır. 

Gözyaşı kulesi her adım başı, 

Ne yazık ki sevinç kulesi azdır. 

 

Asker yollarının üstünde biten 

Köylerde gözyaşı kuleleri var. 

Erleri bir zaman cephede yiten, 

Kadınlar hele de batıya bakar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR SIZIDIR GEÇER ÇĠÇEKTEN, OTTAN 

 

Bir sızıdır geçer çiçekten, ottan 

Külek de çemende ağ arı gibi. 

                                                           
1
 Çilik çilik olmak: Parça parça olmak. 

2
Yanaşı: yan yana, birlikte  



Çıkar ak güvercin kara buluttan, 

Çıkar ak bulutun açarı
1
 gibi. 

 

Bir de kaç kez daha gülem, ağlayam 

Ünüm yetmeyecek o kuşa, bildim. 

O filiz ağaca gönül bağlayam 

Belki yaz ömrüne kavuşabildim… 

 

Koy gelsin yarında kalan yıllarım 

Bu derdim, azarım yalandı belki, 

Günün şafağına gönül tellerim 

Bir gün yandı belki, calandı
2
 belki. 

 

İç subhun gözünden gün ışığını 

Çıksın bedeninden ağrı, acılar. 

Görsen goncaların açıldığını 

Belki derdinin de sırrı açılır. 

 

Ey yürek, ellerin nefsini sına, 

Bir şifa gizlenmiş ‗sağ ol‘da belki. 

Döneyim doğanın bir parçasına 

Yaralı gönlümü sağalta belki. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

PENCERENĠM ÖNÜNDE GÖZ YAġI DÖKER PAYIZ  

 

Bu ses benim sesim mi, ya talihin sesi mi? 

Ruhun gizli sırrı var her insanın sesinde. 

Böylece her meyvenin içindeki tum
3
 kimi 

Arasan Allah yatar her sözün kesesinde...  

 

Ömür denilen ne mi? Üfürdüm, geçti gitti, 

Hayatını yaşadım, ilişmişim 've' sinde. 

Ümit Allah‘a kaldı, belki Allah ümitti 

Neyeyse ümidi var,  en ümitsiz kesin de…
1
 

                                                           
1
 Açar: Açacak, anahtar 

2
 Calamak: Eklemek, yamamak. 

3
 Tum: Tohum, çekirdek 



 

Böyle bakınca herkes dilencidir dünyada, 

Dilinde ―Allah‖ sözü, aklı pul
2
 kesesinde... 

Bir ömür verdin Allah, gözün kaldı arkada, 

Candan başka neyim var, ne verem evezinde…
3
 

 

Gönlüme od salmakta kederin gurbet payı 

Doğum yılım görünür istilik civesinde..
4
 

Pencerenim önünde gözyaşı döker payız, 

Anam, bacım kederli, resim çerçevesinde... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
1
 Kes: Kişi, insan 

2
 Pul: Para  

3
 Ne verem evezinde: Yerine ne vereyim 

4
 İstilik civesi: Cive, kimyevi element olan cıva demektir. İstilik civesi ise sıcaklığı ölçen alet, termometre. 



 

 

 

 

 

 

GÖKKUġAĞI 

 

Gök, gövsügüzeh,
1
 

Alttan geçesin. 

Ot üstünde şeh
2
 

Alıp içesin. 

 

Arzuya çatar, 

Duymadın mı sen? 

Gökkuşağının  

Altından geçen... 

 

Gitme dese de  

Yadın yakının.
3
 

Ardınca koştun 

Gökkuşağının. 

 

Durdun, o durdu, 

Kaçtın, o kaçtı. 

Sen yarı yolda 

O dağı aştı. 

 

Baht, gövsügüzeh 

Bakan, çok oldu. 

Ot üstünde şeh 

Vardı, yok oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günün beleni
1
 

                                                           
1
 Gövsügüzeh: Gökkuşağı 

2
 Şeh: Çiğ damlası 

3
 Yad: El, yabancı. Yakın: Tanıdıklar, akrabalar, çevredeki insanlar. 



Aşan çağıymış. 

Yetmeyen arzu 

Gökkuşağıymış. 

 

Ne semir, ne ses, 

Ne gövsügüzeh. 

Ömür neydi bes?
2
 

Ot üstünde şeh...  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
1
 Belen: Dağ sırtı, geçit, bel 

2
 Bes: Cümlenin başına ya da sonuna gelerek, anlamı, kuvvetlendiren edat. 



 

 

 

 

 

OLUR YA DÖNERSEN… 

 

Eğer ki dönebilsen 

Bu yazın o yüzünde 

Ak yelkenler kaldırır  

Gençliğin su yüzünde. 

 

Bu yazın o yüzünde  

Bir yüzü kara kış var. 

Tutulan gökyüzünde 

Ak yapraklı yağış
1
 var. 

 

Gökleri bulut tutmuş 

Sorgu suali, bilmez. 

Dünya neyi unutmuş 

Yâdına salabilmez. 

 

Yitirip nerde saldın
2
 

Saldığın ize gayıt.
3
 

Buhar olup ucaldın
4
 

Su ol, denize gayıt. 

 

Üşüm üşüm üşünür
5
 

Yağmur yağarsa, deniz. 

Elbet seni düşünür, 

Sana bakarsa deniz. 

 

 

                                                           
1
 Yağış: Yağmur 

2
 Salmak: Düşürmek, kaybetmek, unutmak 

3
 Gayıtmak: Geri dönmek 

4
 Ucalmak: Yükselmek 

5
 Tir tir titremek anlamında deyim. 



 

 

 

 

                           

 

BULUTLAR DOLMAYI BAġARABĠLDĠ… 

 

Bulutlar dolmayı başarabildi, 

Yağmur, kar olmayı başarabildi. 

Yoktan var olmayı başarabildi, 

Yoktan var olmayı başar! 

 

Gonca gül olmayı nasıl
 
 başardı, 

Yanıp kül olmayı nasıl başardı. 

Sararıp solmayı nasıl başardı, 

Sararıp solmayı başar! 

 

Ne zaman toprağa verildi seda 

Karın kucağında gülü bir ada. 

Böylece kış yaza mağlup olmada 

Mağlup olmayı başar!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABĠAT TALĠHTE BENZEMĠġ BĠZE 

                  



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

YOLLARIN BIKTIĞI YER 

 

 

Bir yılan kurşun gezer 

          Darbesinden ölmeye, 

Bir ruh bir beden gezer 

          Yeryüzüne gelmeye...   

Bir ilham mısra gezer  

          Koynunda dincelmeye...
1
 

 

Bir kış döner de gelir, 

           Yâddan çıktığı yerden, 

Bir keder tütsülenir  

           Evler yıktığı yerden, 

İki yana ayrılır 

           Yollar bıktığı yerden...
2
 

 

  

 

                                                           
1
 Dincelmek: Dinlenmek, dinç hale gelmek 

2
Darıkmak: Sıkılmak, bunalmak, 



                           

                           

                                 

                             

 SĠSLĠ PAYIZ GECESĠNE BENZĠYOR HÂLĠM 

 

 

Sisli payız
1
 gecesine benziyor hâlim  

Kedere el açarım yüz kere günde. 

Birbirinin ağzına tükürmüş hepsi 

Her taraftan ‗yok‘ cevapları gelir   

Üstü üstüne 

Yaşın altmış üçünde... 

Duvak kapadı sisli payız gecesi 

Sesinden asılmış anadil. 

Nerdeyse deniz var diyor 

Karanlığı iğne gibi  

                     Delen martıların sesi 

Karşı yamaçlarda  

Ağız ağıza verip kurtlar uluşur:  

Uuu... 

Derelerde yatanları 

Hep kıskanır su! 

Bu geceden sabaha,  ―ak çıksam‖ diyor zenci, 

Sağ çıksam diyor hasta, 

Gözüme nur gelse diyor kör, 

Yoluma uğur gelse diyor dilenci... 

Gözünü kırpmadan gidiyor 

Dünyanın ta sonuna su. 

Çıkabilse bu geceden 

Dereler yüzü sulu çıkacak. 

Bu geceden sabaha 

Kamberkulu
2
  çıkacak... 

                                                           
1
 Payız: Sonbahar 

2
 Kamberkulu: Kötü ruhlu bir masal kahramanı. Mecazen kötülük, kötü olay, olumsuzluk. 



 

 

 

 

 

Arada bir dağıtır 

Dumanı, sisi; 

Diri diri toprağa bastırılan 

Eniklerin çeniltisi. 

Aklımdan çıkmıyor 

Gözleri bomboş, 

Memeleri dopdolu 

Ala kancık. 

İçimde diz dize iki aptal oturmuş 

―Bura benim yerimdir‖ 

O diyor: Sen çık, bu diyor: Sen çık... 

 

 

 



 

 

 

                             

UNUTULAN LĠMANLAR... 

 

 

Ümitleri kül olmuş sakalında, saçında 

Bulutu tütsü bilir vahtsız sönen ocaklar. 

Kısmetine düşen ne, garip yol ayracında 

Katarları
1
 yan geçen sessiz dayanacaklar...

2
 

  

Görünen emeli mi, görünmez meleklerin 

Ömrün durgun gölünde gafil fırtına çıktı. 

Çok şey vardı içinde gelecek dileklerin, 

Bir tek gurbet yok idi, o da kartına çıktı. 

 

Gidiş dönüş yolları... Göçebe kuşlar... Sema! 

Gökten haber almada, yer turna teleğinden. 

Hicret gün ortasından ömür düştü akşama 

Haberi getiren yok seher geleceğinden... 

 

Gecenin kucağında tenha bir baykuş sesi, 

Kendine bir dost arar, ezik giley güzarı.
3
 

Ne geçmiş geri döner, ne gelecek gelesi, 

Yüreği, sevenlerin terk edilmiş mezarı... 

 

                                                           
1
 Katar: Tren 

2
 Dayanacak. İstasyon, durak 

3
Giley-Güzar: Yakınma, şikâyet. 



 

 

 

 

 

Sızım sızım sızılar dağlanmış bir ney kimi
1
 

Duyguları gurbetin yağmurundan, karından. 

İlham enginlerinde arayışlar peykimi
2
 

Yenilikler boylanır eski mısralarından! 

 

Hiç ezelden yokmuş imiş sesi, soluğu sanki, 

Sorarsan haber veren bulunmaz hayatından. 

Sahilde unutulmuş limanmış. Bir liman ki, 

Yanaşmak gemilerin, çoktan çıkmış yâdından... 

  

       

                                                           
1
 Kimi: Burada “gibi” anlamındadır  

2
Peyk: Uydu. 



                     

   

                       

GÜNEġ 

 

 

Güneş batar, gündüzün  

              Aklı başından gider, 

Köhne yerin yâdına 

      Taze bir akşam düşer. 

İçinden çıkardığı  

              Alev şamı eritir, 

Azabın ışığında  

              Karanlıklar görüşür. 

 

Gecenin kilidini, 

     Seherde güneş açar, 

Çiçeği gökten düşer, 

              Gül, çiçek açan yerin 

Gün batar, arkasından 

              Ve yerin tadı kaçar, 

Gidip neyini bulalım  

              O tadı kaçan yerin? 

 

Şam söner, arkasından 

              Güneş gider yatmaya, 

Göğün çektiği azap  

              Yerin hoşuna gelir... 

Şam yanar, karanlığın  

              Kanını karartmaya, 

Gün doğar, yeryüzünün 

              Aklı başına gelir... 

 

 

                            

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



BAġIMIN SAĞLIĞI YER... 

 

 

O bulağın gözleri 

Yaşımın aktığı yer. 

Dünyanın gece gündüz 

Tanrı‘ya baktığı yer… 

 

Göğe aynadır içi 

Tanrı içinden geçer… 

İçer, içtikçe içer, 

Yener kuraklığı, yer… 

 

Balası, bal arısı 

Dudakla dil arası, 

Allah‘la kul arası 

Ölçer uzaklığı yer… 

 

Gönlün göz, kulak olsun, 

Gözlerin bulak olsun, 

Ölsem, başın sağ olsun, 

Başımın sağlığı yer… 

 

 



 

 

 

 

 

TURNA GAGASININ UCUNDA BĠR DEN 

 

 

Bir olan, her şeye başladı birden 

Güneş de akşamı seher eyledi. 

Turna gagasının ucunda bir den,
1
 

Yokluktan varlığa sefer eyledi... 

 

Vakit de paragöz, sen ağzı oruç, 

Eğriye el açan elin gabarı...
2
 

Görürsün adını bilmediğin güç 

Seni de önüne katıp aparır.
3
 

 

Ceviz ağacının kabuğu kına 

Cevizler elenir bahçeye, bağa. 

Dökülüp arkların payız suyuna 

Gider bir yerlerde, ağaç olmaya. 

 

Esir mi kaderin elinde beden 

Zamanın toru var dünya deminde. 

Allah‘ın işidir nerde, hangi den 

Gidip kök salacak hangi zeminde. 

 

Beden mi dersin sen? Neylesin beden, 

Yarınki civan mı, o dünkü uşak? 

Yaz sıcaklığından eriyip giden 

Yok olan baharı kimden soruşak?
4
 

 

                                                           
1
 Den: Tahıl tanesi 

2
 Gabar: Nasır. 

3
 Aparmak. Götürmek 

4
 Soruşmak: Sormak, haber almak 



 

 

 

 

 

 

 

Üvey kardeşidir, gündüz gecenin 

Arada görünmez göbek bağı var. 

Bir vakit toprağa saçılan denin 

Yeşerip geriye gayıtmağı
1
 var. 

 

Sonra yolcu gider yol uğurlanır, 

Sonra dert elinde kalan tek kalır. 

Gurbetten vatana uçar turnalar, 

Sana da ardınca el etmek kalır... 

  

Bu yeni zamanda her şey köhnedir,  

Bir olan, her şeye başladı birden. 

Belki siz dersiniz: Ya hayat nedir? 

―Turna gagasının ucunda bir den!‖ 

 

 

 

  

                                                           
1
 Gayıtmak: Geri dönmek 



 

                    

                            

 

SĠR
1
  

 

Subhun gözü yarında 

Açılmaya telesir.
2
 

Her kilit açarında,
3
 

Her kuş yuvasında sir. 

 

Yüz ümide bir vade, 

Bir ‗Allah kerim‘dedir. 

Devin canı şişede, 

Benimki sirrimdedir. 

 

Kim kilitler, kim açar? 

Yol da koyar açmaya. 

Açar ver, Sim Sim!
4
 Açar, 

Bu sirrimi açmaya. 

 

Sevinç gamla karışık, 

Ömür de var, ömür de. 

Bir ilahi ak ışık 

Uyur kara kömürde. 

 

Her nesnenin sirri var, 

Sirri var her erenin. 

Arkasında sir yatar 

Her bağlı pencerenin. 

 

 

 

                                                           
1
 Sir: Sır, kafiye bu kelime üzerine kurulduğu için muhafaza edilmiştir. 

2
 Telesmek: Bir işi tapmak için acele etmek 

3
 Açar: Anahtar 

4
 Sim Sim: Tılsımlı masal kahramanı 



 

 

YOKTAN VAR EDĠLEN... 

 

-Niçin birden sarardın, 

Söyle, yeşil çimenim? 

 -Seni duymaktan özge, 

 Bir işim var mı menim? 

 

-Niçin karardın, bulut, 

Benim beyaz çetirim?
1
 

 -İçinden geçmedi mi 

 Sana yağmur getirim? 

 

-Yağdı mı günlü yağmur, 

Çıktı mı gökkuşağım? 

 -İçine doğmadı mı 

 Gelip falına bakım. 

 

Seherin tan yelinde 

Üç ile beş arası: 

O ışık, bu karanlık 

Tanrı‘nın işaresi.
2
 

 

-Tanrım, gündüz var iken, 

Niye verdin geceni? 

 -Ya nasıl bulacağım  

 O içinden geçeni? 

 

Var mı, var olan, Allah, 

Ya öyle yok, kadim mi? 

 -Seni senden habersiz 

 Yoktan var etmedim mi? 

  

                                                           
1
 Çetir: Şemsiye 

2
 İşare: İşaret 



 

   

 

 

 

ĠÇĠMDE KIġLAYAN DERT 

 

Baharın nefesi yüzüme değdi, 

Sırrını öğrensem, ne idi derdim. 

Nerden geldiğini bilebilseydim 

Gidip bu dünyaya yine gelirdim. 

 

İçimde kışlayan dert bahtiyardır 

Benden bahtiyarlık umar çokları. 

Gonca ile gelen haber, bahardır, 

Döver penceremi tomurcukları. 

 

Damla damarları sökülür karın, 

Eriye eriye kış çıkıp gider. 

Budağı kapımı döven çınarın 

Dibinden bir hazin su akıp gider. 

 

Görünce açılan gül dudakları, 

Senin de gençliğin girer yukuna
1
… 

Sabahlar ilahi gözüyle Tanrı 

Bakar hayran hayran yarattığına. 

 

Ne güzel olurmuş yeniden doğuş! 

Birdenbire dert içimden çekilir. 

Etce balasına
2
 yem taşıyan kuş 

Bana gagasında ümit getirir.  

 

 

                                                           
1
 Yuku: Rüya 

2
 Etce bala: Henüz tüyleri çıkmamış kuş yavrusu. 



 

 

 

 

ALLAH AMANINDA... 

                       

                   Mekânsız âşığın „Hak‟tır mekânı. 

                                                     Nesimî                                     

Kara seni basınca 

Dert ekip, gam suladın. 

Dolaşıp arkasınca 

Bahtını yamsıladın.
1
 

 

Döndün gurbet taşına, 

Bir gün de vatana dön. 

Dön, elin yaddaşına
2
 

Yitiği yitene dön. 

 

Düştüm ben de bir işti 

Diyar diyar gezeli... 

Yollarımı değişti 

Bahtın görünmez eli. 

 

Sorma, neyin nesiyim 

Gel sözümü çevirme. 

Ben Allah bendesiyim, 

Benimle bahse girme. 

 

Uçurumdur her yanım, 

Tekliğin yanındayım. 

Ne evim, ne unvanım
3
 

Allah amanındayım. 

                                      

 

 

  

                                                           
1
 Yamsılamak: Taklit etmek, biri ne yaparsa aynısını yapmak. 

2
 El: Yurt, vatan/ Yaddaş: Hafıza. 

3
 Unvan: Yaşanılan yer, adres. 



  

 

 

 

 

ÜMĠT NERDESĠN? 

 

 

Nerdeyse, ümit yeri var, 

Arayıp soran olsa... 

Nerdeyse, çıkış yolu, 

Sonuna varan olsa. 

 

Az mı bahtı getiren,
1
 

Nerde, neyse, var elbet. 

Ümidini yitiren 

Teselli tapar
2
 elbet. 

 

Ne gelen var, ne giden, 

Ne ileri, ne geri... 

Ümidini kaybeden 

Kendisi ümit yeri. 

 

Odunu ‗od‘a yakın, 

Yitik yitiğe çıkar. 

Yerde yanan ocağın 

Dumanı göğe çıkar... 

 

Bahtın ikbali yeğin
3
, 

Hakkı bulduğu yerde… 

Yâda düşer her şeyin 

Unutulduğu yerde. 

 

                                                           
1
 Bahtı getirmek: Bahtı yaver gitmek. 

2
 Tapmak: Bulmak 

3
 İkbali yeğin: Şanslı, bahtı açık 



 

 

 

 

Goncanın içinde gül, 

Arının içinde bal. 

Her sinede bir gönül, 

Ve her gönülde hayal... 

 

Dünyada bir güzellik, 

İz değişir güzellik; 

Ne artar, ne azalır 

Yüz değişir güzellik... 

 

Bir zeminin
1
 yarını 

Gizli mi bir tohumda; 

Ümit nerde, ordasın, 

Ne işin var yukumda?
2
 

 

-Ne el açıp bahta yalvar, 

Ne fal aç, ne tas gelsin 

Nerdeyse ümit yeri var, 

-Ümit yeri nerdesin?... 

 

 

                                                           
1
 Zemi: Sürülerek ekime hazır hale getirilmiş toprak. 

2
 Yuku: Rüya 



 

 

 

 

 

ÂLEMĠ BÜRÜYEN KAR 

  

Âlemi bürüyen kar, 

Gün vurup eriyen kar 

Nasıl da şirin şirin 

Geçip gider toprağa. 

Ya bizi alıştırır 

Dönüp toprak olmaya... 

 

Topraktan çıkan sular 

Bulağa, çaya döner, 

Haftaya, aya döner 

Ve uzar zaman gibi 

Tutuşan,  bir gün söner... 

 

Bu payız, sarı yaprak, 

Dökülür yaprak yaprak, 

Yaprağın keyfine bak 

Nasıl can atar toprağa... 

Bu yaprak, toprak mıdır? 

Bu toprak yaprak mıdır? 

Yoksa bu mu yaşamak? 

 

 

 



 

 

                                      

 

ZAMANIN FĠKĠR ÇAĞI 

 

Yer mi alır nefesini, 

Karşına buhar mı çıkan? 

Gün döver, toprak isini(r)
1
 

Tohumdan bahar mı çıkan? 

 

Yine yola salıp kışı, 

Kılıçtan ayırıp kını 

Coşan bulaklar danışı(r)
2
 

Toprağa kış nağılını
3
 

 

Bakar buluttaki  ―Ay‖da, 

Göğsünü ötürüp
4
  gider. 

Fikirdi(r) dağdaki çay da 

Başını götürüp gider...
5
 

 

Çevresinde açıp güller, 

Çiçektir yanı yançağı.
6
 

Göğe ayna tutan göller 

Suların uyuyan çağı... 

 

Yatar her şeyde bir sihir 

O yanı, bu yanı yoktur. 

Yazar her gece bir şiir 

Açıp okuyanı yoktur... 

 

                                                           
1
 İsinmek: Isınmak 

2
 Danışmak: Konuşmak 

3
 Nağıl: Masal 

4
 Göğüs ötürmek: Göğüs geçirmek 

5
 Başını götürüp gitmek: Başını alıp gitmek 

6
 Yanı yancağı: Yanı yöresi 



 

 

 

Seher gelen seda Haktan, 

Ses, sorağı günden çıkar. 

Tohumun kara topraktan, 

Yüreğin göğsünden çıkar… 

 

Arı çiçeklerden balı 

Peteklere sırdır süzer. 

Dağ adına dağ kartalı 

Semada fikirdir süzer... 

 

Her şey zarif, her şey ince 

Vaktin böyle bir çağıdır. 

Dünyanın duygu, düşünce, 

Zamanın fikir çağıdır... 

 

                 

 



 

 

 

 

 

 

SAÇINDAKĠ DEN ĠZSE 

 

 

Gülüşü nar tanesi 

Kederi payız
1
 çeni.

2
 

O duman dağa çeker  

Yüreğinden geçeni. 

 

Bir ucu bir ucuna 

Boğaz boyu kadar ki 

Ve her akşam sularda 

Günün açtığı sergi... 

 

Sular sana aratmaz  

Menekşeyi, nergizi. 

Gözlerinde güneşin 

Akşam gurub sergisi... 

 

Ne var aynaya bakmaya 

Eğer ayna denizse. 

Ölümün arkasınca 

Saçındaki den
3
 izse... 

 

 

 

                                                           
1
 Payız: Sonbahar 

2
 Çen: Duman, sis 

3
 Den: Yer yer, saça düşen ak, saçtaki beyaz teller 



  

 

 

 

 

  

AĞAÇ 

 

 

Bu külek ne yandan esir, 

Nerden gelir bu henir?
1
 

Yüreğimden geçen fikir 

Budağında seslenir. 

 

Yapraklarım yoksa duydu, 

Gönlümdeki ―belki‖yi? 

Den gezen tavuk okudu 

Dibindeki gölgeyi... 

 

Ne istektir, ne ihtiyaç 

Bir vaht aklımı azmıştım.
2
 

Benim adım hani ağaç 

Onu göğsüne kazmıştım? 

 

Belki talihim acıktı
3
 

O uzak, puç
4
 yılda bana. 

Adım da yâdımdan çıktı, 

Adımı fısılda bana. 

 

-Kazdın, sineme dağ çektin, 

Yazdın, adına ağladım. 

Sen üstüme bıçak çektin 

Ben onu alıp sakladım. 

                                         

 

 

 

 

Unuttun mu adın neydi? 

Büyüdüm, yaram sağaldı. 

Büyüdüm, adın büyüdü 

Acı çekmek bana kaldı. 

                                                           
1
 Henir: İnilti. 

2
 Aklını azmak: Aklını yitirmek, delirmek 

3
 Acıkmak: Kızmak, öfkelenmek. 

4
 Puç: Boş, fani, anlamsız, 



 

Bir de ki, bana ne bundan 

Bir zaman adın vardıysa. 

Alıp dilimin ucundan 

Zaman onu apardıysa? 

 

Nice yol baktım yakından 

Gönül yaraM.İsmayıl‘dı. 

Kaysaklamış
1
  dudağımdan 

Kopup dünyaya yayıldı. 

 

Okundu belki bin kere 

Ben onu öz adım saydım. 

Onu verdim küleklere 

Ben onu dünyaya yaydım. 

 

 

 

                                                           
1
 Kaysaklanmak: Toprağın susuzluktan çatlamış hâli. 



 

 

 

ORMANDA HERKESĠN BĠR AĞACI VAR 

 

 

Tohumun yeşermek ihtiyacı var 

Açtım yüreğimi ihtiyaca ben. 

Ormanda herkesin bir ağacı var, 

Tapşırdım
1
 canımı bir ağaca ben. 

 

Tomurcuk hevesi yeşersin bende 

Ağaç, ebediyet yolum, yaşayım. 

İnsan hayatıma ölüm gelende 

Ormanda bir ağaç olum, yaşayım. 

 

Benimdir ağacın saldığı gölge 

Bir yorgun yolcunun gönlünde hoşum. 

Kendimden habersiz, kim bilir belki 

Birinci ömrümde ağaç olmuşum. 

 

Bu kadar açtığın çiçekle, gülle 

Ne elma yetişir, ne de alça
2
 der. 

Görünür, ardımdan atılan gülle
3
 

Gidip benden önce ağaca değer. 

 

                                                           
1
 Tapşırmak: Emanet etmek, ısmarlamak, bir şeyi bir başkasının ihtiyarına vermek. 

2
 Alça: Erik 

3
 Gülle: Kurşun, mermi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben burda, o uzak meşede
1
 kalsın 

Farkı ne, palıttır
2
 ya kavak adı. 

Kalsın, devin canı, şişede kalsın 

Ama benim canım o ağaçtadı(r) 

 

Biçare Azrail yolunu sapıp, 

Katıp birbirine gündüz geceni.
3
 

İnsanlar içinde arayıp tapıp,
4
 

Ağaçlar içinde arıyor beni. 

 

     

                                                           
1
 Meşe: Orman 

2
 Palıt: Meşe ağacı 

3
 Gece(n)i: “N” sesi “y” kaynaştırma ünsüzü yerine kullanılmaktadır. 

4
 Tapmak: Bulmak 



 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

TALĠH KUġU 

 

...Güneş mi kanat çaldı, 

Bahtın mı doğuşuydu? 

Güvercindi, kartaldı, 

Ya da talih kuşuydu… 

 

Konmaya yer gezerdi, 

Gelip rüyama kondu. 

Bu açılan sır neydi? 

Bu gelinen ne sondu? 

 

Sırrın farkına vardı, 

Çırpındı var gücüyle. 

Bir ak kâğıt çıkardı 

Teleğinin ucuyla. 

 

Dudak altı değindi
1
 

Gagası, sual oku: 

Bu senin talihindi(r) 

Çözebilsen, al oku. 

 

Yeter, bekledin yazı, 

Ahir çerşenbe
2
 yazdı(r)… 

Bahtım gibi kağızı
3
 

Açtım ki, bembeyazdı. 

 

                                                           
1
 Dudak altı değinmek: Diliyle dişi arasında konuşmak, mırıldanmak 

2
 Ahir çerçenbe: 21 Marttan, yani Nevruz‟dan önceki son çarşamba günü.   

3
 Kağız:Kâğıt 



 

 

 

Yoksa Hakkın sesiydi, 

Yoksa derdin çaresi. 

Bilmem neyin nesiydi, 

Ya... Neyin işaresi.
1
 

 

Tanrım, bu nasıl kader, 

Tanrım, bu nasıl yazı? 

Üçüncü gözüm mü var, 

Okuyum bembeyazı... 

 

Rüya… Sırrın nefesi, 

Yüzüme dokunurdu. 

Bahtın sual cümlesi 

Gözünden okunurdu: 

 

-Dil anlamaz asiler, 

Ben deyim, sen yaz, dedi. 

Talih gökte yazılır, 

Yerde okunmaz, dedi... 

 

 

 

                                                           
1
 İşare: İşaret 



 

 

YAPRAK DÜġTÜ BUDAKTAN ÖLÜMÜN SESĠ GELDĠ.. 

 

 

Yaz boylandı uzaktan 

Payız
1
 gecesi geldi. 

Yaprak düştü budaktan 

Ölümün sesi geldi.. 

 

Payız son urasıyla
2
 

Bahtını buldu gitti. 

Bağların arasıyla 

Kışa vuruldu gitti. 

 

İşittin mi o sesi 

Ölümün sesi benim. 

Yaprak bahar meyvesi, 

Mezar meyvesi benim. 

 

Benim düşen o yaprak 

Sonu geldi ilkimin. 

―Doğuldu‖ diyen dudak, 

―Öldü‖ diyen dil, kimin? 

 

Tabutumun tahtası 

Boylanır hangi dağdan? 

Gusül suyum yol gelir 

Acep hangi bulaktan? 

 

                                                           
1
 Payız: Sonbahar 

2
 Ura: Sonbaharda, meyve veya sebzenin en son derileni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gözümü bağlayan el 

Bahtımı yazan el mi? 

Kaderimi yazan el 

Kabrimi kazan el mi? 

 

Ver ölüp dirileni 

Görüm asan mı
1
 ölüm. 

Sonunda buldum seni 

Tapmacasan mı
2
 ölüm? 

 

Bana yol göstermeye 

Gönderdin derdi belki? 

Bu ölüm şiirleri, 

Senden haberdi belki... 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 Asan: Kolay 

2
 Tapmacasan mı: Bulmaca mısın? 



 

 

BURDA BEN GARĠBĠM GÜNEġ DE GARĠP... 

 

 

Kara bulutların kanadı kışta 

Yarı karanlıktır, yarı ışıktır. 

Bunu kastediyor günlü yağış da… 

Aldırma, sevinçle gam karışıktır 

 

Ölüme komşuymuş kocalık çağı, 

Ölüm, kocalığa yağı gelecek. 

Önde bigâneler dayanacağı,
1
 

Ömrün sevilmeyen çağı gelecek.. 

 

Payız nağmeleri turna tellidir 

Yazın hasreti var turna sesinde. 

Güneş de ufukta bir tesellidir 

Ayaz var payızın son nefesinde... 

 

Payız bulutuna bürünür gece, 

Kenardan kim bilir evde kim yatıp. 

Akşamdan sabaha kadar böylece 

Döver pencereni dışardan ―tıp-tıp‖ 

 

Ayağı üstünde rüyalar görür, 

Hayaller dert taşır dağ başlarına. 

Yellerin dudağı yerde sürünür, 

Toprak kapı açar gözyaşlarına. 

 

                                                           
1
 Dayanacak: Otobüs ve sair araçların durduğu yer, durak 



 

 

 

 

 

 

 

 

Payız yağışları başladı, bitmez, 

Haberi, uzayıp gider kışa dek. 

İnsan bu dünyaya geldi mi, gitmez 

Kalır son ümide, son alkışa dek. 

 

Bir homurtu gelir önden, arkadan, 

Payızın yağmuru, kışın karıdır, 

Yerde ümitlerin gönlüne yatan, 

Gökte meleklerin dualarıdır. 

 

Hep uzar gölgeler bu akşamüstü, 

Güneş çekildikçe yer de serinler. 

Gölgeler canından ayrılan histi(r), 

Yaprak kulakları bizi mi dinler… 

 

Dağın kemiğinde şimşeğin sesi, 

Kıvılcım uyanır çakmak taşında. 

Suda kırılmıştır narin gölgesi 

Baharın sevdası yazın başında. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Işıklar yamaca düşer çepeki
1
 

Karşı dalgalara çeker gölgemi. 

İçinde biletsiz sernişin teki
2
 

Benim düşüncemi taşıyor gemi.. 

 

Tanrı azanlara bir yol gösterip 

Güneşin denize saldığı izde... 

Burda ben garibim, güneş de garip... 

Çıkıp gideceğiz her ikimiz de, 

 

Bu payız, zirveden inen ucalık 

Önünde çekilmez hüzün, gelecek. 

Ölümle görüşe, yazık, kocalık 

Eli eteğinden uzun gelecek. 

 

 

 

                                                           
1
 Çepeki: Eğik, çapraz 

2
 Sernişin teki: Yolcu gibi 



 

 

 

 

 

 

YAPRAKLAR DÖKÜLDÜ MÜ? 
 

Yaz gelince den gibi 

Su da gehete çıkar.
1
 

Yollara göz dikince 

Vaht gelir, vade çıkar. 

Döndürecek su nerde değirmen perlerini,
2
 

Açlık ahdini kesmiş 

Dağıtmış her perini... 

Öyle ki akşam olur 

Köyde yazın yaz çağı 

Öyle bil çay yellenip karanlıktan su sağar. 

 

Yapraklar döküldü mü, 

Elini at başına 

Küleğe sine gerer ağaçlar tek başına 

Meftillere sarılır, baharın tenek
3
 ömrü. 

Soğuklara karışır 

Yazın kelebek ömrü. 

Yaylanın ak dumanı, çaylağın buzu geldi. 

Ne deyim, nasıl deyim ömrün payızı geldi. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gehete çıkmak: Az bulunmak, kıtlık,  

2
 Per: Kanat. Burda değirmeni döndüren çark anlamındadır. 

3
 Tenek: Üzüm asması. 



 

 

KUġLAR HABER VERMEZ BANA 

 

 

Daha yazın gelişini 

Kuşlar haber vermez bana. 

Rüyasında arı görür 

Güller rüya görmez bana. 

 

Dudağında sırrı saklar 

Goncalar açıp söylemez. 

Kar altından çığırlar da 

Üstüme kaçıp söylemez. 

 

Dönüp de yüzüme bakmaz 

Sıvışıp yanımdan geçer. 

Akarsular bana akmaz, 

Yakan gün kanımdan geçer. 

 

İçimde gençlik yası var, 

Nerde yitirdim yazı ben? 

Her kuşun bir yuvası var, 

Karakışın yuvası ben. 

 

Dünyanın fazla yeri yok. 

Ben de fazla yer tutmam ki. 

Ne fark eder sıcak, soğuk, 

Gelse de haber tutmam ki. 

 

Allah bağışlasın deyin. 

Allah da beni bağışlar. 

Daha gitmez uzaklara 

Karakış içimde kışlar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOL 

 

 

Duyulmaz ot üste, ayak sesleri 

Yitir meşelere direnen yollar. 

Kendini arar ne zamandan beri 

Ne bir haber gelir, ne bir ses çıkar. 

Baharda ağaca tırmanan yollar 

Payızda otların altından çıkar. 

Kuruyan ağacım, el aç göklere 

Yaprak dillerinle Allah‘a yalvar: 

Ark gelir ağacın dibine kadar 

Ordan da ağacın başına yol var. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR YOL OLA 

 

B ir yol ola bu dünyaya 

Dönüp de baştan gelesin. 

O dünyadan bu dünyaya 

Öyle bil işten gelesin. 

 

O berkten boştan çıkasın, 

Bu berkten boştan gelesin. 

Atalar üçten demişler 

Atalar üçten; gelesin.
1
 

 

İnsan gibi gelmesen de, 

Ağaçtan, taştan gelesin. 

Bir defa hiçten gelmiştin, 

Bir daha hiçten gelesin. 

Bir yol ola bu dünyaya 

Dönüp de baştan gelesin. 

 

 

 

                                                           
1
 Dörtlükte: Bütün zorlukları yenerek, Ataların da dediği gibi bu dünyaya üç kez gelesin denilmektedir. 



 

 

 

 

    

 

 

 

KAVAL OLUP GAM ÇALAR 

 

Kaval olmuş gam çalar 

O dünkü kamış bize. 

Muhabbet var, görüş
1
 yok 

Allah kargımış
2
  bize. 

İlham tükenip gider 

Tanımaz iyesini. 

Kim bulacak ömrümün 

Gençlik kafiyesini? 

 

 

 

                                                           
1
 Görüşmek: Buluşmak 

2
 Kargımak: Beddua etmek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEN YAZAMADIM KALEMĠM ACĠZ  

 

 

Ben hiç yazamadım kalemim aciz 

Sen benim kalbimden geçenleri yaz, 

                                                          Yaz!
1
 

 

Yayılsın canıma sarı yağ gibi 

Benim de ruhumu yeryüzüne yay, 

                                                        Yay!
2
 

 

Dökülen yapraklar ne diyor bize: 

Sonunda hepimiz toprağa payız, 

                                                        Payız!
3
 

 

Göreyim seni tez kocalasın 

Sen misin komşunun ettiği kargış,
4
 

                                                         Kış?! 

 

                                                           

                                                           
1
 Yaz: İlkbahar mevsimi. 

2
 Yay: Yaz mevsimi. 

3
 Payız: Sonbahar mevsimi. 

4
 Kargış: Beddua. 



 

BIRAKIN BENĠ 
 

 

Gökte uluşurdu kurdum belki de, 

Hakkın dergâhıydı yurdum belki de, 

Bir damla ilahi nurdum belki de, 

Geldim, bu dünyanın toruna düştüm 

Ne uzak anladı, ne yakın beni, 

Bırakın beni. 

 

Tordur bu dünyanın ezeli, tordur. 

Şöhreti, şehveti, güzeli tordur. 

Ne varsa, köhneli, tazeli tordur. 

Yaşamak elinden tora düşmüşüm, 

Göz verdi, gözünden tora düşmüşüm, 

Söz verdi, sözünden tora düşmüşüm, 

Yüreğim ne yere, ne göğe… Sığmaz, 

Kafese, gıybete, gileye
1
 sığmaz. 

Belki aradığım unvan
2
 yanlıştı, 

Belki geleceğim zaman yanlıştı 

Tuttu bu dünyanın günahı beni, 

Bırakın beni. 

 

Tattım lezzetini her iki yanın, 

Sözler arasında kalan ―ve‖ sizin. 

Derdim yüreğine yalan dünyanın 

Ad sizin, san sizin, vazife sizin, 

Bırakın beni. 

 

Soldu civanlığın bahar gömleği, 

Geldi kocalığın mezar gömleği... 

Çıkarın sırtımdan bu dar gömleği, 

Bırakın beni. 

                                                           
1
 Giley: Şikâyet, yakınma. 

2
 Unvan: Adres, bulunulan yer. 



 

Yüreğim dönünce gökgüvercine, 

Kara taş düşünce doğduğum güne, 

Bırakın, feleğin gidem hercine,
1
 

Bırakın beni. 

 

Kalemim, turnalar salan telekten, 

Kelamım, rüyama giren melekten. 

Ben kendi kendimi açtım belekten, 

Bırakın beni. 

 

Bırakın, unvanım dünyada kalsın. 

Ve dönmek gümanım dünyada kalsın. 

Kalsın, yarı canım dünyada kalsın, 

Bırakın beni. 

 

Yaşamak döndüyse verdiş
2
 olmaya, 

Gam güne çevrilir, dert, iş olmaya. 

Beni koymadınız derviş olmaya, 

Gördüm tuttuğunu bir ‗ah‘ın beni, 

Bırakın beni. 

 

Yeter, ayağımdan çektiniz yeter. 

Yeter, eteğimden çektiniz, yeter. 

Kime hısım olup, gardaş oluşum, 

Kime dost oluşum, sırdaş oluşum, 

Kiminse başına bir taş oluşum 

Kiminse gözüne girdiğim yeter, 

Kalsın, göreceğim, gördüğüm yeter... 

Bir anlık ayırın kulağı sesten, 

Ömrü yaşamaktan, kalbi hevesten... 

Bu dünya kafesmiş, dünya kafesten, 

Bırakın beni. 

 

                                                           
1
 Herc: Haraç 

2
 Verdiş: sıradanlık, alışkanlık, 



AY KIZIM! BANA DA BĠR AĞIZ AĞLA 

 

Âşık Zülfiye‟ye 

 

Ben işte kaderin gam sefiriyim, 

Hele açılmamış Eli
392

 sirriyim,
393

 

Belki, yarı ölü, yarı diriyim, 

Ay kızım bana da bir ağız ağla.
394

 

 

Gökler götürür mü bu felaketi? 

Göller gözyaşından azma lekedir. 

Yoksa göğsündeki saz meleykedir? 

Ay kızım,  bana da bir ağız ağla. 

 

Kerem oda düşer, sen ağlarsın sen, 

Çöker Erzurum‟a çen ağlarsın sen, 

Ağlarsın, bana da gün ağlarsın sen, 
Ay kızım,  bana da bir ağız ağla. 

 

Dumanlı havada garip gamı var, 

Limana yetmeyen kırık gemi var. 

Derdimi çekmeye bir özge mi var, 

Ay kızım,  bana da bir ağız ağla. 

 

Kökle simlerini el gamı üste…
395

 

Bülbülün feryadı gül gamı üste 

Memmed de dilgamdır,  Dilgamî
396

 üste. 
Ay kızım,  bana da bir ağız ağla. 

 
 

 

                                                           
392

 Eli: Hazret- i Ali. 
393

 Sirr: Sır. 
394

 Benim derdimi de dile getir, benim için de çal, söyle, ağla… 
395

 Birinci dize: Sazın tellerini el (vatan) derdi üstüne akort et. 
396

 Dilgamî: Azerbaycanlı bir halk ozanı. Kendi adıyla anılan bir “âşık makamı, âşık havası” da vardır. Bana Dilgamî 

makamından çal, o makamdan ağla… 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

  

 

 

YAġ ALTMIġA DAYANDI 

 

N e bileydim neler vardı karşımda. 

Yitik tohum yeşerir mi her şumda?
397

 

Zalim zaman cıdır açtı yaşımda
398

 

Ne alkışa, ne kargışa dayandı. 

 

Yüze durdum hayat adlı ganimle, 

Yazı hoştu, kışı boştu benimle. 

Nere gittim zaman koştu benimle, 

Nerde durdum, ölüm koşa dayandı
399

. 

 

Kalp dayanmaz salındığı kafese, 

Ufuk yetmez insandaki hevese: 

Sinem gelip bir yutumluk nefese, 

Ömür bitti, bir karışa dayandı. 

 

Ömür suydu, sular aktı payıza..
400

 

Açan yaprak solacaktı payıza. 

Yapraklarla döndü baktı payıza, 

Topraklarla yüzü kışa dayandı. 

 

Rüzgârların şahı sınmaz telimde. 

Düşen yaprak ne arıyor ölümde? 

Sayılası parmak kalmaz elimde, 

Payız kışa, yol yokuşa dayandı, 

  Yaş altmışa dayandı.            

 

 

                                                           
397

 Şum: Sürülerek ekim için hazır hale getirilen toprak. 
398

 Cıdır açmak: At koşturup cirit oynamak. 
399

 Koşa dayanmak: Gelip yanı başına durmak 
400

 Payız: Sonbahar mevsimi. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

          

 

ALTMIġ YAġINDA BU DELĠ 

 

Bir vaht ―beş taş‖ oynuyordu, 

―Top aldı, kaç
401

‖ oynuyordu, 

―Çelik ağaç
402

‖ oynuyordu… 

Şimdi de sözle oynuyor 

Altmış yaşında bu deli… 

 

Uşak idi, uşak kalmış, 

Dünyaya baş ayak
403

 gelmiş; 

Dünyanın derdi önünde 

Şimdi de baş ayak kalmış. 

 

Gidip gül ile oynamaz, 

Şirin dil ile oynamaz… 

Para pul ile oynamaz 

Altmış yaşında bu deli… 

 

Sözlerle karışmış başı, 

Sözdür akraba, gardaşı. 

Akılsız sözle uğraşı(r) 

Aklı başında bu deli… 

                                                                                          

 

                                                           
401

 Top aldı kaç oyunu: Yakan top oyunu 
402

 Çelik ağaç oyunu: Çelik çomak oyunu. 
403

 Baş ayak olmak: Ayakları yukarı, başı aşağı gelmek, tepetaklak olmak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

KAVALA DÖNECEK KAMIġ... 

 

Kavala dönecek kamış, 

Bilirim ahı
404

, seversin. 

Sinene dağlar çekilir 

Çekilen dağı seversin. 

 

Ne payızdan umacağın, 

Ne yazda gülün açılır. 

Sinene dağlar çekilir, 

Sonra da dilin açılır. 

 

Mucize yaratmış Huda 

Her dağından bir ses çıkar. 

Ota ses verip okuta 

Çıkan böyle evez çıkar.
405

 

 

Kavala dönecek kamış, 

Sen niçin, ‗ah‘ı seversin? 

Yerde dizine dek karı 

Gökte Allah‘ı seversin. 

 

Benim de geldi bak sonum 

Ölümüm yüzüme güldü. 

Birazdan sesim çıkacak 

Boyuma kamış ölçüldü. 

 

Ben de bir kamış olsaydım 

Sinesi yanmış olsaydım. 

Çalan bulunurdu beni 

Yüreğe dammış
406

 olsaydım... 

 

 

 

                                                           
404

 Ahı: Önüne ya da sonuna geldiği cümlelerin anlamını kuvvetlendiren edat… 
405

 Karşılığını ancak böyle bulur. 
406

 Yüreğe dammak: İçine doğmak. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR CENAZE YOL ALIR... 
 

 

Baharı koyup geldim 

                  Bir gün yol ayracında 

Açılan goncaların 

                  Dökülen leçeğinde.
407

 

Ilgımlı
408

 yollar boyu 

                  Arkamdan kovan yazı 

Yeşilliği göz kesen 

                  Bağın gireceğinde. 

...Yol yorgunu sonbahar,- 

                  Dudağı çatlayan nar 

Sızım sızım sızılar 

                  Kalbimin göyneğinde.
409

 

Kışı yaza çıkardım 

                  Bir payız gömleğinde.  

Giyilmiş paltar gibi 

                  Vaht eskidi eyinde.  

Bir cenaze yol alır 

                  Ömrün geleceğinde… 

 

 

 

                                                           
407

 Leçek: Gül yaprağı. 
408

 Ilgım: Yanıltıcı görüntü, serap. 
409

 Göynemek: Ağır ağır yanmak, göyünmek, mecazen kalp ağrısı, sızı. Göynek: Sızlayan yer. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

SEN BANA BU KIġI TERCÜME EYLE 

 

Büyüdük, yılları yerine koyduk 

Ben özüm ütüldüm mercimi
410

 ele. 

O yazı anladık, bu güzü duyduk, 

Sen bana bu kışı tercüme eyle. 

 

Âdem‘in sürdüğü göçten gelmişim. 

Atalar üç demiş, üçten gelmişim. 

Ben öyle ilahi burçtan gelmişim,  

Dönerim ilahi burcuma öyle. 

 

Ölürüm yüz arzu, kam yandırırsın. 

Yarımcık ömrümü tam yandırırsın. 

Haftada bir kere şam yandırırsın, 

Ben dönüp gelirim her cüme
411

 eyle. 

 

Ay Memmed, felekle merc eylemiştik, 

Dert satıp, gam alıp harc eylemiştik. 

Gelirken bir ömür borc eylemiştik, 

Gideriz feleğin borcuna böyle. 

 

                                                                   

 

                                                           
410

 Merc: Bahis ya da kumarda ortaya konulan şey. 
411

 Cüme: Cuma günü 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

  

 

 

                             

 

 

GELECEK... 

 

Yollarda yorulan arkada kalır 

Ama inadından dönmez yokuşlar. 

Yumurta kabuğu yuvada kalır 

Çıkıp geleceğe uçunca kuşlar... 

 

Bize gün doğarsa sabaha yakın 

Aşkın anası mı desek geceye... 

Külü geçmişlere koşar ocağın, 

Dumanı ―gel‖ diyen bir geleceğe... 

 

Yaz gelir, geçmişin yâdına salar 

Gizli sevgisini toprakla denin.
412

 

Salkım çiçekleri dallarda kalır 

Itrı geleceğe uçar iğdenin. 

 

Gece mi öğrensek girip uykudan 

Gündüz bu sualin cevabı yok mu? 

Buhar mı taşlanır kaynayan sudan, 

Bedenden göklere ya da bir ruh mu? 

 

Ağacın gelecek meyvesi şirin 

Geçmişi dökülen çiçeğindedir. 

Sadece bir mısraı kalan şairin 

Eli geleceğin eteğindedir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
412

 Den: Tahıl tanesi, tohum 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Arının menzili gelecek ise, 

Geçmişi, gözleri dolan petektir. 

Musa‘yı dağlara çeken ne ise 

Beni de gurbete o çekecektir... 

 

Sular çağlamakta gelecek diye, 

Gelecek aşkıyla yeşermede can. 

Çıktın mı, dönmeye yol yok geriye 

Bağışla, yumurta kabuğu, vatan... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

BENĠ UNUTMAZSIN O DÜNYADA DA... 

 

           Bacım Gülyaz‟ın aziz hatırasına  

 

Yuvası saklarmış kuşu budakta 

Boş kalan yuvanı su aldı, bacım. 

Benimki ovada, seninki dağda 

Niye yurtlarımız  boş kaldı, bacım?! 

 

Talih yüzümüze gülmedi neyse 

Sersek, urganında durmaz darımız. 

Atamız gitmişti 'gider gelmez'e
413

  

Ona çekmiş bizim evlatlarımız… 

 

Kahrını çekmezdim karlı kışların, 

Nice ki dilinin duası vardı. 

Bulaklar başında yalvarışların  

Vatandan gurbete gelip çatardı. 

 

Ölüm meleğinin bağrı taş oldu 

Hasret elleriyle ayırdı bizi. 

Ne böyle sevilen bir gardaş oldu, 

Ne böyle tükenmez bacı sevgisi... 

 

Arasam, sevgini yok hiçbir yanda 

Daha bir kimseye çatmaz ki, erkim. 

Ne dağda kalmıştır, ne de aranda
414

 

Başıma nerenin taşını döküm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çekile çekile dert azalırsa, 

Çekem, gurbet adlı garip adada... 

Denilen gibiyse, o dünya varsa, 

Beni unutmazsın o dünyada da... 

 

                                                           
413

 Gider gelmez: Gidip dönülemeyen yer, cephe, sürgün yeri… 
414

 Aran: Ova, düzlük. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Sen gittin, ellerim kaldı ellerde 

Dertten başka yana yol yok ki, kaçım. 

Beni bundan sonra gurbet ellerde 

Kimin alkışları
415

 korusun, bacım?                        

 

 

                                                           
415

 Alkış: Bir kimse hakkında hayır dua  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

                                                                                    

YETMĠġ YIL YAġADIN AHĠRĠ DE BU... 

 

 

Bu yaşta fikrine yağan ne kardı, 

Gençlik çağlarından elenir hem de. 

Doğduğun zamanın kulağı kardı
416

 

İşiten değildi ne söylesen de... 

 

O hangi nefestir, karı eritir 

Donu olmayanın buharı olmaz. 

Dağlar derelerin haset yeridir 

Büyük olanların dostları olmaz. 

 

Gözünde vatan da gurbet donunda 

Cevapsız sualin ―niyesi‖ oldun. 

‗Var‘dan kesirin yok, ömrün sonunda 

Bir sürü kan kargış iyesi
417

 oldun.. 

 

―Bir gün‖ düşünmüştün geldi o ―bir gün...‖ 

Herkesin kalbine damanı
418

  geldi. 

Yaşaya yaşaya sonunda ömrün 

―Bu gün var, yarın yok‖ zamanı geldi. 

 

Bu yorgun vücudun ruhuna yüktü 

Salanlar neyini salacak yâda... 

Vatan,  sen gelende boynu büküktü, 

Boynu buruk kalır senden sonra da. 

 

                                                           
416

 Kar: Sağır 
417

 Kan kargış iyesi olmak: Ardından beddualar edilmek. 
418

 Kalbine Dammak: İçine doğmak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Işıkta karanlık! Nedir bu gayda 

Şer yoksa hayır da yok olup gider… 

He şeyin sonu var, en uzun çay da 

Bir yerden başlayıp bir yerde biter… 

 

Kışın sazağında buza dönensin  

Bir de ümidini bire beş kala.
419

 

 Allah amanında, talihtir, sensin 

Bu fani dünyada kirakeş kalan…
420

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
419

 Ümit ocağına, bir yerine beş odun koyarak yaksan da… 
420

 Kirakeş: Kiracı, geçici. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

BĠZĠM ARAMIZA SAVAġTI DÜġEN 

 

Bir arzu var idi varıp çatmaya 

Fikirde aradım, manada gezdim. 

Ata oğul ister yurt karartmaya,
421

 

Düşüp ömrüm boyu ben ata gezdim... 

 

Solsa bir kerelik, solmaz ki solan, 

Bir gün boşalanlar dolmak istiyor. 

Bir daha olmaz ki,  bir defa olan 

Gayıdıp bir daha olmak istiyor...
422

 

 

Bu kadar insafsız olur mu günah, 

Zamane bu kadar kadir bilmez mi? 

Yetimlik ne imiş, ben bildim, Allah, 

Oğul, atasızlık nedir, bilmez mi? 

 

Yeter, bir ömürdür verdiğin bu gam, 

Verme, sana kalsın dedim kalanlar. 

Atasız ne çektim bir ben bilirim, 

Ne çeker atalı yetim kalanlar? 

 

Sen yoksun, ben ise ‗yok‘la görüşen, 

Atam ganim benim, ganim arama. 

Bizim aramıza savaştı düşen,
423

 

Ne düştü nevenle
424

 benim arama? 

 

Açılır yılların açtığı ara, 

Talihin elleri sahte pul keser. 

Ben ata gezerim düşüp yollara, 

Nerdeyse, beni de bir oğul gezer...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
421

 Yurt karartmak: Atadan kalan yurda sahip çıkmak, yurdun varisi olmak. 
422

 Bu dörtlükte geçen “Olmak” fiili: Anadan olmak, doğmak anlamındadır. 
423

 Araya savaş düşmek: Araya savaşın girmesi, savaşın iki şeyi ayırması. 
424

 Neve: Oğul ya da kızın çocuğu, torun 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

BU DERT NE YANDAN GELĠR?                         
 

Gurbetin kalp kırıklığı 

Garipliğin son haddi mi? 

Yüzü duvara bir uyku, 

Duvar, vatan serhaddi mi? 

 

Canın gezer cevabını 

Havada hasret iyi
425

 var. 

Boşuna dövmez kapını 

Yelin de bir bildiği var… 

 

Ömür petek, vakit arı 

Geçen güzler, gelen kışlar… 

Düşündün mü ne aktarır
426

 

Pencerene konan kuşlar… 

 

Yüreğin bahttan değinir 

Teselli yerin 'eğer' mi? 

Dilinin demediğini 

Gözlerinin yaşı der mi? 

 

 

 

 

                                                           
425

 İy: Koku 
426

 Aktarmak: Aramak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

Arkada yalancı vade, 

Önde yoksul gelecek mi? 

Avuçların gicişmede  

Eline pul gelecek mi? 

 

Bir gün ölsem ben, dersiniz: 

Ölmedi, rahmete gitti. 

Dönüp gurbetten gelen iz 

Yine de gurbete gitti... 

 

Diyorlar yer kulaklıdır, 

Geçip de bunca engeli 

Kapın, penceren bağlıdır 

Ya bu dert ne yandan gelir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜL 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Suyunu verdim, 

Toprağını verdim 

Arada gözümün yağını verdim. 

Esirgemedim bir şeyini. 

Büyüdükçe değiştirdim dibçeğini..
427

 

Yaşın gurbetin yaşı 

Uzadıkça uzadın. 

Gidip tavana çattın. 

Deldirebilseydim 

Bir üst kattaki evin tavanını  

Kurtarabilirdim belki 

Kesilmekten canını. 

Şimdi boş kalan yerin 

İçimi yandırmakta 

Ömrümün vatanda boş kalan yeri kadar… 

İster ağla, ister gül… 

Gül, 

Ben değil 

Kendi boyundu düşmanın. 

Sen boyundan oldun, ben vatanımdan 

Sonu buymuş ucalmanın…
428

 

 

 

 

 

                                                           
427

 Dipçek: Saksı 
428

 Ucalmak: Yükselmek, boy atmak, büyümek. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR DE SENĠ SEVSEM 

 

SANA SEVĠLSEM... 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

GAM YEME DELĠ GÖNÜL 

 

Meleklerin katında 

                         Anılan adın olsa, 

Tanrılara uçmağa 

                         İlham kanadın olsa, 

Ve seni bu yaşında 

                         Seven bir kadın olsa 

Gam yeme deli gönül, 

                         Beni içimden yeme...                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

ÖMÜR! MĠSALĠNĠ YELDEN ÇEK DAHA
429

 

 

 

Ayrıldık! Tükendi ümit yeri de 

Ömür misalini yelden çek daha. 

İleri denilen kaldı geride 

Ölecek yürüdü, gelecek daha... 

 

Ölüm sabahına sökülünce tan 

Vakit bir şeyleri dedi mi geçti? 

Aramız açıldı, bu aralıktan, 

Şeytan mı sıvıştı, kedi mi geçti? 

 

Gurbete düşenler unutulurken 

Kara günümüzde beyaz giyen var. 

Arada bu kadar mesafe varken 

Bize, araları yoktu, diyen var... 

 

Gidip başkasından sorma bu vahtı, 

Solan çiçekleri, dolan bar bilir. 

Aşkın çıkış yolu niye çıkaktı
430

 

Girip aramızı vuranlar
431

 bilir... 

 

Boşuna düştüğün ne heves idi, 

Peşine düştüğün ne göçtü böyle?! 

Bizim aramızdan su geçmez idi 

Bizim aramızdan ne geçti böyle?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
429

 Ömür, artık rüzgârdan örnek ver. 
430

 Çıkak: Çıkarma işareti (-) eksi. 
431

 Ara vurmak: İki insanın arasını bozmak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

KADIN... 

 

Sigara gibi bir şeydir kadın 

Önce o seni özüne çeker, 

Sonra sen onu özüne çekersin… 

Dumanın tependen çıkar, 

‗Bey‘le bostan ekersen…
432

 

Buna sevgi denilmez. 

Başka ne ad veresin 

Ya gelenek, ya adet, 

İçersen bir derttir,  

İçmezsen başka bir dert...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARARAN YAPRAKLAR DALLARDA KALMAZ…                                      
 

 

Çin olur
433

 kalbine daman
434

 bilirdim, 

Ne vardı, yeniden kalbime damsın. 

Ben seni gelecek zaman bilirdim 

Ayılıp gördüm ki, geçmiş zamansın... 

   

Bir fırsatı arar elden çıkmaya, 

                                                           
432

 Bey ile bostan ekmek: Yaptığı bir işten zarar etmek. 
433

 Çin olmak: Düşünülen şeyin gerçekleşmesi. 
434

 Kalbine dammak: İçine doğmak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Görmeyen görenden sorsun ki ne var… 

Yaprağın budağa, sözün dudağa, 

Suların sahile ihaneti var… 

 

Geçti güz, geldi kış, sonunda bildin, 

Günü ah olanlar günahta kalmaz. 

Sen benim yâdımda kalan değildin 

Sararan yapraklar budakta kalmaz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYANIN EN BÜYÜK MAĞLUBĠYETĠ                                
 

 

 

Bir kadın uğruna kazanılır 

Dünyanın en büyük galebesi 

Sonra da diğer galebeler, 

Gelir… 

Ama yine de 

Kadın ihanetidir 

Dünyanın en büyük ihaneti. 

Ve kadına yenilmektir, 

Sevip, sevilmemektir 

Dünyanın en büyük mağlubiyeti… 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

PAYIZIN YELLERĠ BAHANE ĠMĠġ... 

 

 

Belki goncasından çıkmazdı çiçek, 

Aldanıp seherin yeline, geldi. 

‗Elveda‘ demeyi başardı, demek, 

Kalbinden geçenler diline geldi... 

 

Çiçekten çiçeğe gidip gelendi, 

Hayat felsefesi ―kullan, at‖ sözü. 

Onun misalinde kafiyelendi 

Kadın bedeniyle ―ihanet‖ sözü. 

 

Bilirsin kalbinden gelip geçeni 

Öyle ki saçının rengi değişir. 

Evvelce bedeni değişir seni 

Sonra da telefon zengi
435

 değişir. 

 

Önce kül altında kalan közüydü 

Sona saklamıştı yürek sözünü. 

Evvel kadınlığın melek yüzüydü, 

Sonra da gösterdi şeytan yüzünü... 

 

Yeniden bir fırsat geçse eline 

Eden ettiğini daha bet eyler. 

Koşulup payızın hazan yeline 

Yapraklar bahara ihanet eyler. 

 

 

 

                                                           
435

 Telefon zengi: Telefon zili, telefon zilinin sesi   



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

Arzusu gizli bir görüşme ise 

Eline geçecek ilk fırsat yeter. 

Olmaya, aklına bir şey düştüyse 

Bedeni ardınca kul olup gider... 

 

Payız, hesabı mı, geçmiş anların, 

Bahar bulduğunu yitirmiş demek… 

Önü ―sadakatle‖  başlayanların, 

Sonu ihanetle bitermiş demek. 

 

Bilmedik her derdin dermanı vahtmış. 

Yanıp yakılmalar, daha ne imiş... 

Onsuz da o güller solukacakmış
436

 

Payızın yelleri bahane imiş...   

 

 

 

 

 

                                                           
436

 Solukmak: Rengi solmak, gazel olmak. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

SĠZ GĠDĠN... 

 

Sen bana bağlısın, ölsem, ölürsün, 

Beni bu dünyaya getiren aşkım. 

Sevgisiz sen kimsin özün bilirsin, 

Sevgisiz ben kimim, 

                        Ben kimim, hiç kim... 

 

Değsin yüreğime düşman güllesi,
437

 

Şehli
438 

 çimenlere yıkılıp yatım. 

Dönsün damarlara rüzgârın sesi, 

Kanlı damlalarla sönsün hayatım... 

 

Damlalar cismimi toprağa diksin, 

Bahtımdan kararsın ağ bulutları. 

Çimenler üstüne uzanıp yatım, 

Uzanım, kanımı içsin otları... 

 

Ömrümün yerine içsin kanımı, 

Toprağın canında acık
439

 kalmasın. 

Ölüp mezarımı üstüme çekim, 

Gurbetin kapısı açık kalmasın... 

 

Vatan yokluğumu duysun anında 

Fark etmez, bedenim gurbette yatsın. 

Ben yatım, bahtım da yatsın yanımda, 

Birazcık ötede şöhret de yatsın... 

 

Siz gidin, bu gece benimle kalsın, 

Kalsın bulutları gözyaşlarıyla. 

Gölge sakalıyla karşı dağları, 

Göğü yıldız yıldız bakışlarıyla... 

 

 

                                                           
437

 Gülle: Mermi, kurşun. 
438

 Şeh: Çiğ damlası  
439

 Acık: Öfke, kızgınlık, hiddet. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

YA DA BĠLDĠĞĠNDEN ÇOK BĠLĠR KADIN 

 

Evveli yeline uçar bir adın, 

Çattın mı, ileri, kalır geride. 

Sevdiği adamı sonunda kadın 

Gider yitirmeye, bulduğu yerde... 

 

Kimse yok, özüne şahittir özü, 

Duysa bir özgesi: ucuz galmagal.
440

 

Kalır yenildiği yatakta gözü, 

Gider özgesini tora salmaya. 

 

İçinde, beş günde çıkar beş erden,
441

 

Dışında neyi var silip saf eyler. 

Yanılıp gezdiği adama herden
442

 

Sevdiği adamı itiraf eyler. 

  

Bazen inadının düşer bahsine 

Gönlü ister ise dili getirir. 

Salar saldığını aşk deresine 

Diri aldığını ―ölü‖ getirir. 

 

Aşkı topuğuna vurana yakın 

Ağzını tutmazsan bağırmak ister. 

Akşamın suçunu, gelen sabahın 

Gözünde temize çıkarmak ister... 

 

Orda ne sen varsın, ne talih yazan, 

Sonrası umulmaz ihanetindir. 

Elinde olanı yitirmek asan,
443

 

Dönüp de yeniden bulmak çetindir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
440

 Ucuz galmagal: Boşuna mücadele, kavga 
441

 Erden çıkmak: Kadınların evliliği bitirmesi, boşanması. 
442

 Herden: Bazen 
443

 Asan: Kolay 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

Yaşını söylemez, adını demez, 

Hele uzakları yakında bilir. 

Belki azatlığın tadını demez, 

Çekim alanından çıkanda bilir... 

 

Ne unutulmak var, ne yâda düşmek, 

Ne dinmek
444

 asandır, ne susmak çetin. 

Çetindir özünle inada düşmek, 

Özünle bahse girip  uduzmak
445

 çetin.. 

 

Yoktur bunun ilmi, kimse söylemez, 

Yüz sırra hamile olur bir kadın. 

Bir de bakarsın ki ya bir şey bilmez, 

Ya da bildiğinden çok bilir kadın...  

 

 

 

 

 

                                                           
444

 Dinmek: Konuşmak 
445

 Uduzmak: Kumarda ya da şans oyunlarında kaybetmek 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

SENĠ 

 

Bir derdin peşinde ölüp giderdim. 

Bir dağın döşünde ölüp giderdim. 

Yaşın on beşinde ölüp giderdim 

Seni beklemişim, belki de seni. 

 

Seni, ümidimi kesip bulmuşum, 

Küseğen bahtıma küsüp bulmuşum. 

Şiir diyarında gezip
 
 bulmuşum 

Bulmuşum bir başka ülkede seni. 

 

Örpeğin
446 

 olmaya çen
447 

 hasret çeker. 

Çiçeğin olmaya den
 
 hasret çeker. 

Gölgeye çekilsen gün hasret çeker, 

Sever gün de seni, gölge de seni. 

 

Yaş geçti, arkamdan zaman sıksa da, 

Acığa düşerim
 
,bu acıksa da...

448
 

Koy çıksın yolunda canım çıksa da 

 Yüreğim unutmaz hiç vade
449

 seni. 

 

 

                                                           
446

 Örpek: Başörtüsü 
447

 Çen. Sis, duman 
448

 Acık: Öfke, acıklanmak: Öfkelenmek 
449

 Hiç vade: Hiçbir zaman, asla 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

BENĠ 

 

Yâdına düşerdim, düşerdim bazen 

Ama saklamazdın yâdında beni. 

Adının üstüne nice ad kondu 

Sevip beğenmedi adın da beni. 

 

Sen nasıl yol kesip, zaman eyledin. 

Başımda saçımı duman eyledin. 

Bilmem hiç, neye güman eyledin 

Yandırıp yakmada odun da beni. 

 

Dedin, derdin alım, derdim almadın, 

Gözümle odları gördüm, almadın. 

Verdim yüreğimi, verdim, almadın, 

Şimdi alamazsan satın da beni. 

 

Ben imdat diledim sen yaka çektin,
450

                                                

Gâh vara yüz tuttun, gâh yoka çektin,   

Günahsız gönlümü günaha çektin.            

Aldatıp bir şeytan kadında beni. 

 

                                                           
450

 Yaka çekmek: Yaka silkmek 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

           

                        

 

 

 

 

 

       

Sen aslımı sorma, sevgidir aslım, 

Ben ona teslimim, o bana teslim. 

Ey payız bakışlım, bayatı gözlüm, 

Sıkma kaşlarının çatında beni. 

 

Yerlerde sürüyor cismimi şekler. 

Ruhumu göklere çeker melekler. 

Bu dertle nereye defnedecekler, 

Tanrı‘nın kaçıncı katında beni?! 
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SEVMEYĠ ÖĞRETĠRSĠN 

 

Toprak olsan dünyanın 

En aziz yeri sensin. 

Nağme olsan dillerde 

Seslenen şiiri sensen 

Gökyüzünü dolaşan 

İki tenha yıldızın 

Birini söylemezler, 

Bilirim biri sensin. 

Güneşe tan yerisin, 

His, heyecan yerisin. 

Dünyanın en ışıklı, 

Hatırlanan yerisin. 

Hatıra sen, hatır sen. 

Gece gündüz dünyaya 

Sevmeyi öğretirsen. 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

AġK 

 

Süt arkı çekerdi Ferhat Şirin‘e, 

Nasıl bir ark idi sormadın, güzel. 

Gittin özgelerin görüş yerine, 

Sen onun farkına varmadın, güzel. 

 

Keşke yetmeyeydi, yetti hedefe, 

Önünde Gün çöktü, Ay parçalandı. 

Bu onun keşfiydi belki ilk defa: 

Bomboz hakikatler apak yalandı... 

 

Bilirdin kısmetin hangi biridir, 

Bir gözde görseydin iki görüşü. 

Belki de bu dünya günah yeridir, 

Gelen bu günahın toruna düştü. 

 

Ne varsa geçmişin ayak sesinde 

Yüzünü bozartır saçında ağın. 

Hele ki gönlünün bir köşesinde, 

Yeni yer yapıyor eski günahın  

 

Çeker sevenleri sınağa Tanrı, 

Herkesin suçunu yüzüne çeker.
451

 

Mayası çamurdan yoğrulanları 

Şeytan gölmecesi
452

 özüne çeker. 

 

                                                           
451

 Suçunu yüzüne çekmek: Suçunu yüzüne vurmak. 
452

 Gölmece: Küçük göl, gölcük. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dünya, bu dünya, nerdedir serhat, 

Bisütun dağı mı kılıca geldi? 

Orda unutulmuş, kalmış hakikat, 

Gelen, yalanların dalınca geldi… 

 

Aşkın ta ezelden boynu bükülü, 

Sevginin sırdaşı derttir köhneden. 

Neden yeryüzünün en güzel gülü, 

Gidip bataklığa kök salar, neden? 

 

Sonunda pervane aldatır şamı, 

Sorma niyesini, son, niyesizdir...   

Başını şehvetle gezdirir hamı,
453

 

Düşüp yerde kalan aşk iyesizdir... 

 

Bu dünya kimleri derde salmadı? 

Ferhat‘a dönermiş sevgi yasakla. 

Aşkı yaşamaya bir yer kalmadı, 

Onu hiç olmazsa yâdında sakla... 

 

 

 

                                                           
453

 Hamı: Herkes,  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

YOKUN VARLIĞI 

 

Sen olsan, zamanın ne haddi vardı, 

Tanıya kapımı ihtiyarlığı. 

Sen yoksun, arada gurbet duvardı(r) 

Beni yok etmede ‗yok‘un ‗var‘lığı.. 

 

Gurbet mi, kısmet mi araya düşen, 

Düşüp aşkımızı feshedip deme... 

Zalim zarurettir bizi bölüşen, 

Gel bunun adına tesadüf deme... 

 

Falcının falında yanıldı, zandı, 

Talih de bir ayrı yeriş yeridi.
454

 

Senin hasretine gurbet vatandı, 

Ayrılık seninle görüş yeridi(r).
455

 

                                      

Benim garipseyen gurbet garında, 

Bakıp el eyleyen yaz başında sen.. 

Karışan rüyamın gözyaşlarında, 

Yattığım yastığın yaddaşında
456

 sen! 

 

 

                                                           
454

 Yeriş: Yürüyüş. Yeri: Yürü 
455

 Görüş yeri: Buluşma yeri 
456

 Yaddaş: Hafıza 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

SEVGĠ 

 

Sende muradına çattı vaht, vade, 

Seven yüreğimin sendin ilk hakkı. 

Bilmezsin, aradan yıllar geçse de 

Boynumda hakkın var: Sairlik hakkı... 

 

Gittin, ırak oldun, ortak olmadın, 

Yolumun yoldaşı sonsuz bir derde. 

Olmadığın yerde hasrettin, kadın, 

Bilmem ne olursun, olduğun yerde... 

 

Verdiğin o derdin dalınca gittim, 

Çoğaldı dünyada bir adı batmış. 

Ettim, kederimle zarafat ettim,
457

 

Kederle zarafat pis
458

 zarafatmış... 

 

Sevip, sevilmemek bir aldanışsa, 

Ve... Sonra önünde ümitse çağlar...  

İyisi susayım, eğer danışsam
459

  

Gidip gözlerinde hatıram ağlar... 

  

Çekilmez hasretin, saçımdaki den,
460

 

Aklıma gelenler başıma gelmiş: 

Sevdiğin güzelin belki özünden, 

Uzak hatırası daha güzelmiş... 
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 Zarafat etmek: Şakalaşmak, şaka yapmak, 
458

 Pis: Kötü, 
459

 Danışmak: Konuşmak 
460

 Den: Saça düşen aklar 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağalmaz yaraymış aşkın yarası, 

Elim ne ovaya, ne dağa çatar. 

Hayalim gurbetle vatan arası, 

Yollarda başını girleyen
461

 katar.
462

 

 

Talih, gözü kırpık, ömrün tadı yok, 

Ne varsa tükenip gitti sehvlerde: 

Bizim buralarda bunun adı yok, 

Bilmem ne diyorlar sizin ellerde... 
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 Başını girlemek: Yaptığı iş ile meşgul olup hayatını devam ettirmek.  
462

 Katar: Tren 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

BĠR DE SENĠ SEVSEM SANA SEVĠLSEM... 

 

Ne deyim adına ben bu kısmetin 

Bir güzel sevmiştim gençlik ilinde, 

Döndü mezarına ilk muhabbetin 

Bir de şair doğdu ince telinde... 

 

...Gün gibi parlayıp, ay gibi yakıp 

Ömrümün karanlık iline düştün. 

Gönlüme düşmüştün, gönlümden çıkıp, 

Sonra âşıkların diline düştün. 

 

Bahtın bağlanınca açıldı sırlar, 

Ümit kesilince kısmet getirdi. 

O sana yazdığım adsız şiirler, 

Bana dert, sana da şöhret getirdi… 

 

Vade ver yeniden gelem, görüşek, 

Otuz yıl evvele gayıt ne olur. 

Garip rüyalara dalmış bu yürek, 

Gafil gelişinle ayılt ne olur... 

 

Sen benden betersin, ben senden beter, 

Gel artık, bu başı batmışını
463

 sev. 

Yirmi yaşımı duymadın, yeter, 

Bari yüze çıkan altmışımı sev. 

 

                                                           
463

 Başı batmış: Feleğin darbesini yemiş, perişan olmuş insan 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

Gözlerin dünyaya gözümden bakar, 

Kış, yere çekilen yaz çemendedir. 

İhtiyar çağına vaht sahip çıkar, 

Civanlık çağının resmi bendedir. 

 

Gir, zalim, rüyama girmek istersen, 

İlahi sevginin gücüne bak sen... 

Civanlık çağını görmek istersen, 

Kocalan gözümün içine bak sen. 

 

Ümit kesilince ne el, ne etek… 

Ecelin gölgesi kapına düşer. 

Düşüncem radyo dalgaları tek,
464

 

Gelip son anında yâdına düşer... 

 

Son görüş... Başından dağılan huşum
465

 

Her ölen özünün suçunda ölür. 

Özüm yüreğine defin olmuşum, 

Adım dudağının ucunda ölür. 

 

Dilinde kuruyan son kelimenim, 

Yüzün yok, söyleyip yüze salmaya. 

Öyle bilirsin ki, o ecel benim, 

Dönüp de gelmişim kısas almaya. 

 

Alın yazısını soralım kimden, 

Niye yazılanlar kısa yazılmış. 

Ya benim gelecek bet talihimden 

Senin gözlerine, neyse, yazılmış? 

 

                                                           
464

 Tek: Gibi edatı yerine. 
465

 Huş: Bilinç. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

Bak,  nerde dilimden seslendin, kadın, 

Sonra da çevrildin gözyaşlarına. 

Bak, nerde adlara konuldu adın, 

Sonra da yazıldı baş taşlarına. 

 

Gazeteler sustu, haberlerde yok 

Seni bilmeyenler ahı
466

 ne bilir. 

Eh, böyle sevgiler başka yerde yok 

Belki destanlarda okunabilir.. 

 

Geldim, sızıldandı içimde yaram, 

İkinci döngeden döndüm küçeni..
467

 

Dedim gençliğimi gezip taparam,
468

 

Yollar ayracında görürüm seni. 

Gördüm ecel benim önüme düşmüş, 

Tanrım, aman Tanrım, bu ne görüşmüş...
469

 

 

 

 

                                                           
466

 Ahı: Önüne geldiği cümle ya da kelimenin anlamını pekiştiren bir edat 
467

 Dönge: Dönemeç, iki sokağın birleşme yeri, köşe başı. Küfe: Sokak 
468

 Tapmak: Bulmak 
469

 Görüşmek: Buluşmak 
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BU DENĠZĠN O BAġINDA… 

 

Burda deniz yakındadır, 

Sahili kumdan. 

Sevdiğim bir güzel gibi 

Çıkmaz uykumdan…
470

 

 

Yüreğim göğsüm altında 

Lepedi(r), nedir? 

Bu denize can atmamın  

Sebebi nedir? 

 

Tarihi ne? Ne vaht doğdu 

Anadan deniz? 

Deniz midir, sahillere 

Can atan deniz? 

 

Bu denizin o başında 

Bir kız yaşarmış. 

Arzuların gölgesinde 

Yalnız yaşarmış… 

 

Bakışları duman imiş 

Dağ başlarında. 

Bir gelecek deniz varmış 

Gözyaşlarında… 

 

 

                                                           
470

 Uyku: Rüya 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

Yavaş yavaş gönüllerde 

Gölden iz olmuş… 

Damlayarak göl olurmuş… 

Göl, deniz olmuş… 

 

Bu yakında bir deniz var, 

Sahili taştan… 

Dalgaları alıp gider 

Aklımı baştan… 

 

Bir sabahın doğuşu var 

Gün batımında. 

O denizin bu sahile 

Can atımında…  

 

Nedir çeken bu denize, 

Beni ki, bilmem. 

Ona ne var, o sevilir 

Ben ki sevilmem. 

 

Gece gündüz sızılatır 

Dizlerimi nem; 

Burda deniz yakındadır 

Ondan bilirem..                           
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BAġINDAN BAĞLANAN KAYIK 

  

 

Kayık sahilde ölü, 

Denizlerde diridir. 

Onu tutup bağlayan  

Özgenin kendiridir. 

  

Ben başından, sevgine 

Bağlanan kayık. 

Keşiğimi çekmede
471

  

Vaht ayık sayık.. 

 

Uzakta ta uzakta 

Açılmayan sirrimsin.
472

 

Beni dünyada tutan 

Görünmez kendirimsin... 

 

            

 

                                                           
471

 Keşik çekmek: Nöbet tutmak 
472

 Sirr: Sır. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

HELE MUHABBETĠM DÜġÜP DERBEDER 

 

 

Hele muhabbetim düşüp derbeder 

Yollara dikilen bir çift bakışam. 

Seninçin bir yerde açılır seher, 

Benimçin bir yerde kararır akşam... 

 

Sanki hatıraya çevrilmişiz biz, 

Çöllere dökülen yollar, izleriz. 

Meçhul bir arzuyla vurur kalbimiz 

Kuru yalandan da ümit gözleriz. 

 

Hasretin kalbime düşer tohumu, 

Gün batar, gece de geçer geceden. 

Akşam gözlerimden kaçan uykumu 

Seher gözlerinde arıyorum ben! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMRÜMDEN GÜNÜMDEN GEÇEN YAġMISIN 

 

 

Ömrümden, günümden geçen yaşımsın 

Yıllara koşulup kanat açtın sen. 

Her hal, kiminleyse yakınlaşmışsın, 

Senden üveylenir, yadlanırım ben. 

 

Demek taş kalbime, demir kalbime. 

Sabrı da öğretti, ömür, kalbime. 

Senin gamlı günün damır
473

 kalbime, 

Senin şad gününde şadlanırım ben. 

 

Ne sözüm kalbine değmiş, dokunmuş, 

Bir yürek istedim, o da yokunmuş,
474

 

Yoksa bunun için çoktan okunmuş 

Bir ―sevgi nağmesi‖ adlanırım ben. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELKĠ... 

 

Kaldı mı hasretin eli yakanda 

                                                           
473

 Dammak. Damlamak 
474

 Yokunmuş: Sende yok imiş. 
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İnsanlar içinde, de, niye teksin?! 

Talihin göz açıp sana bakanda 

Beni yüreğinde görmeyeceksin. 

 

Sıkacak bu geniş dere, dağ seni, 

Dinen
475

 mi günahkâr, yoksa susan mı? 

Hele bir düşünce tutacak seni 

Acep udmusan mı, uduzmusan mı?
476

 

 

Dilin çalışsa da gamdan taşına, 

Yüreğin düşecek sevinçten kaçak. 

Bir şair hayali senin başına, 

Daha dönmeyecek, dolanmayacak. 

 

Burda muhabbet ne, burda ne nefret, 

Giden gidecektir, kalan kalacak. 

Belki benden sana bir kuru hasret, 

Belki senden bana yalan kalacak... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESĠLMEZ SOHBETĠ YÂRĠN YOLDAġIN 

 

Gezse de saçımda bahtın elleri, 

Kalsam da elinde külün, külfetin
477

. 

İnse de guruba ömrün yılları 

                                                           
475

 Dinmek: Söylemek, konuşmak 
476

Udmak/Uduzmak: Ütmek, ütülmek, kumar ya da şans oyunlarında, kazanmak/ kaybetmek. 
477

 Külün, külfetin: Aile, çoluk çocuk 
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Kesilmez sorağı
478

 ilk muhabbetin. 

 

Kış olur, kınına çekilir sular, 

Yaz olur, yeniden aşıp taşarlar. 

Bizi goşa gören konu komşular 

Bizi ayrı görüp fısıldaşırlar... 

 

Kesilmez sohbeti yârin, yoldaşın 

Nice yol kış olur, yay
479

 olur hele. 

Sevgi denizine atılan taşın 

Dalgası etrafa yayılır hele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġĠMDĠ 

 

Beni, yaşamaya koymaz bu dünya 

Ölüp gidesiyim hasret içinde. 

Kalbimden geçeni duymaz bu dünya 

Sırrına dalarım hayret içinde. 

 

Bir oğul toyu var, bir ana çatmaz. 

Bir ömrün sevinci bir ‗an‘a çatmaz. 

Elim dağa çatar, arana
480

 çatmaz. 

Boğulup kalırım gayret içinde. 

 

Bağışla Memmed‘i, ey ana kendim,
481

 

Senden ayrılalı bitip tükendim. 

Gidip uzaklarda bir yar beğendim 

                                                           
478

 Sorak: Sorup alınan haber. 
479

 Yay: İlkbahar. 
480

 Aran: Düzlük, ova. 
481

 Ana kend: Anayurt, bir insanın doğup büyüdüğü yer, (Kend: Köy) 
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Çürüttü ömrümü hiffet
482

 içinde... 
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 Hiffet: Gam, keder, tasa. 
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KOYMAYIN DÜNYAYI ADĠLEġMEYE... 

 

İşte, yürekler de zirveler gibi 

Kalsın o evvelki parlaklığında. 

Büyük sevgilerin çekin yükünü 

Araya dikenli sözler girmesin. 

Işıklı arzular solmasın diye 

Evlenilen günün ertesi günü 

Koymayın dünyayı adileşmeye! 

 

―Işıkta gölge var, gölgede ışık‖ 

Dağ, düzden yücedir, sevinç kederden. 

Ay, günün nuruyla bulur yakışık, 

Şafakla ayrılır akşam seherden. 

İki seven kalbin yakınlığından, 

Sevinç sıklığından, ışıklığından 

Gam mecal tapmasın yâda düşmeye, 

Koymayın dünyayı adileşmeye! 

 

Çözülür buzları muhabbetin de  

O gür kirpiklerin sık ormanları 

Döner öpülmemiş bir çift çeşmeye. 

Yaşayın arzular sahavetinde 

Yükseltin, muhabbet heyecanları 

Koymayın dünyayı adileşmeye! 
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KAN AKAN ELĠNE KINA YAKAN HALK; 

BU HALK ÇEPĠK ÇALMAK ÖĞRENĠR ELE... 
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KĠMĠ ALDATIRSIN 

 

Çözemedik seni, ne sırsın böyle 

Fehlesin,
483

 köylüsün, nazırsın böyle? 

Kimin ekmeğini kesersin böyle, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Bu kulak ne kadar yalan yiyecek? 

Veren aldanacak, alan yiyecek. 

Ne döksen, onsuz da balan yiyecek, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Şımarıp nefsini kasta çevirme, 

Toprağın altını üste çevirme. 

Ölünce yüzüne yüz de çevirme, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Elleri cebinde boş gezen oğlan, 

Bir serpip, yerinde beş gezen oğlan 

Hele dur, pamukla baş kesen oğlan, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Bu feryat mescidin, Kilsenin
484

 değil. 

Bu ‗el‘de bizimdir kimsenin değil. 

Bu yalan konuşan dil senin değil, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

O satan kim idi, bu satılan kim? 

Taş atan, dalınca taş atılan kim? 

Yaşatan bellidir, yaşatılan kim? 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 
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 Fehle: İşçi, amele 
484

 Kilse: Kilise 
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Ey  üçün yerine  beş yazan kişi, 

Boğazı ucundan baş yozan
485

 kişi, 

Kimin ellerinde eşyasan, kişi, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Öyle çiçek çiçek, gül güllük değil, 

Görünür, her yeten ülgülük
486

 değil. 

Bu dünya dediğin tülkülük
487

 değil,- 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Açtın mı açılmaz sırrı sen özün. 

Bilelim ölüsün, dirisin özün? 

Boynunu çevirme, birisin, özün, 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 

 

Ne dilden anlarsın, ne hak bilirsin 

Yakın menzilini uzak bilirsin. 

Eğer iç yüzünü bu halk ki bilsin… 

Kimi aldatırsın, ey zalim oğlu? 
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 Boğazı ucundan baş yozmak: Çalıp çırpıp yemek için, kafa yormak. 
486

 Ülgü: Ayakkabı, elbise dikmek için kullanılan kalıp, model. 
487

 Tülkü: Tilki 
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BU MĠLLET 

 

Haraç pazarında udar, uduzur,
488

 

Yıllardır kanına sinmiş bu kusur? 

‗El‘inin üstünde ölüm korkusu, 

Evinin üstüne eser
489

 bu millet. 

 

Ara sıra sazını çalıp, yaşatır. 

Mağlup tarihini galip yaşatır. 

Ne ad verir isen alır yaşatır: 

Şairdir bu millet, nâsır
490

 bu millet. 

 

Bu güne gelmezdi, tale
491

 getirir. 

Kalbinden geçeni dile getirir. 

Özü, öz başına bela getirir, 

Sonra da kendine küser bu millet. 

 

Kını kılıçsızdır, yüzüğü kaşsız. 

Yüz yıldır bostanı geçinmez taşsız. 

Aşçısı aşsızdır, başçısı
492

 başsız 

Yitirmiş, özünü gezer bu millet. 

 

Kumara konulmuş toprağı, taşı. 

Sabaha ümidi, gözünün yaşı. 

Şeytan ilmeğine ilişmiş başı 

Özü, öz elinde esir bu millet. 

 

 

                                                           
488

 Udmak/ Uduzmak: Kumar ya da bahis oyunlarında kazanmak, kaybetmek, ütmek, ütülmek. 
489

 Esmek: Titremek. 
490

 Nâsır: Nesir yazan. 
491

 Tale: Talih. 
492

 Başçı: Lider. 
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Hele arzuları toz içindedir 

Hele demediği söz içindedir. 

Bilmez çıkış yolu öz içindedir 

Özge ümidine yesir
493

 bu millet. 

 

Emeli emelim, adı adımdır 

Zor anda barutu bir tek atımdır. 

Böylece  ―ver yiyim, ört yatayımdır‖, 

Böylece ―hazıra nazır‖ bu millet. 

 

Gecesi nasıldır, bu günü günse? 

Dinlisi dinsizdir, ümidi dinse. 

Üstüne elenen bu taş seninse 

İlahi, nasıl da dözer
494

 bu millet. 

 

Dilde gâh ―evettir‖ gâh ―baş üstedir‖, 

Gönülde hak da taş baş
495

 istedi. 

Hele bir taş altta, bir taş üstedir, 

Yüz yüze dayanıp bu sır, bu millet… 
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 Yesir: Fakir, yetim, öksüz 
494

 Dözmek: Sabretmek, tahammül göstermek. 
495

 Daş baş: Rüşvet 
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BU ADAM 

 

Bu adam Allah‘ın belası imiş, 

Şeytanın balası imiş bu adam. 

Kuruyup mahşere kalası imiş 

Mahşerin kal‘ası imiş bu adam. 

 

Gözü gök, sözü boz, yüzü kürenmiş,
496

 

Neyi var tükenip yüze direnmiş. 

Demek saman alttan su yürütenmiş 

Cehennem olası imiş bu adam. 

 

Hele ki yol alır yüzü bütlüye,
497498

 

Zora geldiğinde sözü cütlüyer.
499

 

Döndürebilirmiş halkı kütleye
500

 

Bir kaşık çalası imiş bu adam.  

 

Başı taştan taşa değer adamın, 

Ölüm, kapısını döver adamın. 

Niyetiyse başını yer adamın, 

Niyetin başını yemiş bu adam.  
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 Küren: Saçı, tüyü, parıltılı ve sarı ile kızıl karışık tüylü olan kişi.  
497

 Büt: Put: Yüzü bütlüğe gitmek: Puthaneye doğru gitmek 
498

Bütlük: Putların bulunduğu yer, puta tapanların ibadet yeri. 
499

 Sözü cütlemek: Sözü gereksiz yere uzatmak, söylediğini bir kez daha söylemek, boş boş konuşmak. 
500

Kütle: İnsan yığını, kitle. 
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SEN KĠMĠ SEÇERSĠN 

 

Ne oldu, yahşıyı pisten seçmedin?! 

Ne oldu, altını misten
501

 seçmedin?! 

Ne oldu, eğriyi düzden seçmedin?! 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

Var olan ‗var‘ı mı, ‗yok‘u mu seçer?! 

Kör olan azı mı, ‗çok‘u mu seçer?! 

Bir çiftçi damızlık tohumu seçer, 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

Eken ekicidir, biçen Allah‘tır. 

Dar günde kalbinden geçen Allah‘tır. 

Seçilen bendedir, seçen Allah‘tır,- 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

Talih, kısmetimiz böyle mi yoksa? 

Aslımız, neslimiz köle mi yoksa? 

Bu da sıradaki tele
502

 mi yoksa? 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

Her elde eğlenmez devlet, ‗var‘ böyle, 

Yüce zirve seçer yağan kar böyle. 

Nedir, de, ne haber? Tezpazar
503

 böyle, 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

Bu nice dumandır, göz gözü seçmez? 

Bu nice zamandır, düz sözü geçmez? 

Yoksa, seçtiğini halk özü seçmez!? 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ben! 

               Ben her şeyi atıp giderim. 

Uduzup giderim, udup
504

 giderim. 

                                                           
501

 Mis: Bakır elementi. 
502

 Tele: Tuzak. 
503

 Tezpazar eylemek: Bir şeyi, bir işi alelacele yapmak. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Elimi yüzüme tutup giderim, 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

 

 

Ne oldu, yahşıyı pisten seçmedin? 

Ne oldu, altını misten seçmedin?  

Ne oldu, eğriyi düzden seçmedin? 

Seçtin, 

           Seçtiğini bizden seçmedin, 

Sen kimi seçersin, sen kimi, halkım?! 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
504

 Udmak/ Uduzmak: Kumar ya da bahis oyunlarında kazanmak/ kaybetmek, ütmek, ütülmek. 
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BU HALK ÇEPĠK ÇALMAK
505

 ÖĞRENĠR HELE 

 

Gelecek okuyucu, düşün bu vakti, 

Kışlada kışlamaz koşun
506

 bu vakti. 

Kapını kar basıp, kışın bu vakti, 

İşin bu vakti, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 

 

Ayağa kalkmayı çoktan unutmuş, 

Tetiği, çekmeyi çoktan unutmuş. 

Yarına bakmayı çoktan unutmuş, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 

 

Başının üstünde Hak duası yok, 

Toyda sevinmesi, yasta yası yok. 

Belki millet olmak elifbası yok, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 

 

Düşüp arkasına bir asi geçmiş. 

Nöbeti savuşmuş, sırası geçmiş... 

Kümesi dağılmış, çırası geçmiş, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 

 

Evvelki işini sona koyan halk, 

Gazap kılıcını kına koyan halk, 

Kan akan eline kına koyan
507

 halk, 

Bu halk, çepik çalmak öğrenir hele. 
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 Çepik çalmak: Alkışlamak. 
506

 Koşun: Asker, askeri birlik 
507

 Kına koymak: Kına yakmak. 
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Açılan sandığı, pamuğu elde, 

Soyulan derisi, kabuğu elde... 

Eldedir, dirijor
508

 çubuğu elde, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 

 

Belki gazabına, kinine çalar, 

Şerin, şerefsizin şanına çalar, 

Bilen yok hiç, hangi gününe çalar, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 

 

Bazen öz köküne tepiğini çal, 

Manatını kazan, gepiğini
509 

çal... 

Şair! Sen de yürü, çepiğini çal, 

Bu halk çepik çalmak öğrenir hele. 
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 Dirijor: Orkestra şefi. 
509

 Manat/Gepik: Azerbaycan para birimi, lira/kuruş 
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YILLARIN O BAġINDAN 

OKUYUCU YADDAġINDAN
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TEREDDÜTLER 

 

Nereye kadar yüzülebilir  

          İlhamın mahalli sularında, 

Nereye kadar bakılır iki yana.  

Hâlâ meydan suluyoruz  

              Tereddütler devresinde, 

Dolaşırız bir yüreğin  

                 Dar hatıra çevresinde, 

Hazar gibi yol ararız okiana!
510
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 Okian: Okyanus 
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 AĞAÇKAKAN,  DÖY KAPIMI
511

 

 

…Yolum, arada bir köye düşüyor. Orada anamdan daha uzun ömürlü, benden daha vefalı 

olan evimiz, cepheye gidip bir daha geri dönmeyen babamı hâlâ tek başına bekliyor. Kapısı kilitli, 

yetim, tenha evimiz… Bu kez sonbahar sisleri içinde gelmiştim ata yurduma. Bahçeye varır varmaz 

bir ses işittim, birisi kapımızı dövüyordu... Durdum. Sanki birisi, ayların, yılların acı tatlı hatıraları 

ile sarmaş dolaş olan evimize, benim geldiğimi haber veriyordu. Kapıya biraz daha yaklaştım, sonra 

biraz daha... Akşamın bu şer vaktinde, sonbaharın bu sisi, dumanı içinde, benim köye geldiğimden 

kimsenin haberi yoktu. Evimizde ise talihin kaza ve kaderinden başka hiç kimse yaşamıyordu. 

Öyleyse, kimsesiz, ıssız, evin kapısını döven kimdi? Ama bu sesler insan parmaklarının sesine 

benzemiyordu, her ne ise garip bir sesti. Sonbaharın sisi biraz daha seyrelmişti... Hay Allah! 

Kaygısız ağaçkakan, ıssız evimizin eski, çürümekte olan kapısını gagalıyordu. O, kimdi? Belki 

anamın ruhuydu, belki atamın, belki vaktin, zamanın, ya da benim arzularımın parmaklarıydı, ani 

gelişimi yetim evimize haber veren, belki de gerçekten yem arayan bir ağaçkakan idi, bilmiyorum. 

Gözümün önünde savaşlardan kalan acı hatıralar gibi yeryüzüne serpilen evler canlandı, bir de 

sadece ağaçkakanların dövdüğü kapılar... 

 

Yol mu azdın bu sonbahar çeninde 

Ağaçkakan, aklın azmış senin de, 

Den
512

 ararsın saçlarımın deninde
513

 

Atamoğlu, az kapımı döy görüm.  

 

Bu çığırı bu kara kim bürümüş? 

Burda kimin yanan kalbi kirimiş?
514

 

Bahçesini kara yeller kürümüş 

Başımıza neler gelir, koy görüm. 

 

Ne vakte dek gözlemeye geldin sen? 

Yoksa bana söz demeye geldin sen? 

Ya borcunu istemeye geldin sen?- 

Öz dilinle unvanıma
515

 söy
516

 görüm. 

  

Ben dünyaya ata, ana borçluyum, 

Unvanım var, bu unvana borçluyum.   

Bir canım var, bir tek cana borçluyum, 

Başka neye… 'tıkkır tıkkır' say görüm. 

 

Bulak gibi batan bahtı açılmaz, 

Her yiğidin atam,  bahtı açılmaz... 

Hele yatar, yatan bahtım açılmaz, 

                                                           
511

 Kapı döymek: İçerdekileri uyarmak için kapıya vurmak, kapı çalmak.  
512

 Den: Tahıl tanesi 
513

 Den: Saça düşen aklar 
514

 Kirimek: Susmak, konuşmamak, yapılan bir işe son vermek. 
515

 Unvan: Yaşanılan yer, hane, adres. 
516

 Söymek: Sövmek 
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Yatmışların uykusuna kıy görüm. 

 

Elden ayrı ömür olmaz, gün olmaz, 

‗El‘i seven yüreklerde kin olmaz. 

Neden Araz arzularım çin olmaz
517

 

Ne vakte dek rüyalarda çay
518

 görüm? 

 

Avand işim nehse düştü diyesin,
519

 

Vaht benimle bahse düştü diyesin. 

Kulaklarım sese düştü diyesin, 

Şimşek çaksın, gürüldesin göy görüm. 

 

Yavaş yavaş çürümekte tahta, bak. 

O tahtada ufalanan vahta bak. 

İnat edip ne döversin tak ka tak, 

Açılmayan düğümleri duy görüm. 

 

Öyle yanar, savaşların yangısı 

Ne teselli söndürecek, ne de su. 

Benim kapım yeryüzünün kapısı 

Ağaçkakan, döy kapımı, döy görüm, 

Başımıza neler gelir koy görüm... 
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 Arzuları çin olmak: Arzuları gerçekleşmek. 
518

Çay: Irmak. 
519

 Avand işi nehse düşmek: İşleri yolunda giderken birdenbire bozulmak. 
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VATAN SEÇĠLMEZ 

 

Dostu bu dünyada seçip taparlar
520

 

Dost düşman seçilir, vatan seçilmez. 

Kayayı yontarlar, dağı çaparlar
521

 

Dağ, kaya küçülür, vatan küçülmez.  

 

Geçer talihinden, ömründen geçer. 

Kavuşmaz kervana, yetişmez göçe. 

Göçse, gurbet elden kalbine göçer 

Ağır elli, günlü vatan göçülmez. 

 

Yüreğin vatanın önünde zerre, 

Andını değişmez şöhretle, zerle. 

Vatanın yolunda candan geçerler, 

Geçilmez kaledir, vatan geçilmez. 

 

Gökleri uludur, Güneşi yüce, 

Yerleri gözünü, gönlünü açar. 

Ağacı büyüyüp kökünden kaçar, 

Kaçar da kökünden ayrılabilmez. 

Dost düşman seçilir, vatan seçilmez. 

Dağ, kaya küçülür, vatan küçülmez.  

Geçilmez kaledir, vatan geçilmez. 
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 Tapmak: Bulmak. 
521

 Çapmak: Taş ı, yapı malzemesi olarak kullanmak için, uygun araçlarla kesmek, kırmak(Taşçapan: Taş kesme baltası) 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

HELE YAġAMAYA DEĞER BĠRAZ DA… 

 

Ormanda çığırlar dönmüş bir çaya, 

Toprak yağmurlardan behrelenmiştir,
522

 

Nasıl güzel olmuş tabiat, Allah 

Kuru kütükler de pöhrelenmiştir!
523

 

Gezmek istiyorum dünyayı yazda 

Nerdeyse, nerdeyse beni duyan var, 

Hele yaşamaya değer biraz da... 

 

Tekliği geçmişe ötürmeliydim,
524

 

Ömrüme bir yoldaş götürmeliydim.
525

 

Bacım arzudaydı, 

                             Anam murazda 

Nerdeyse, nerdeyse beni seven var, 

Hele yaşamaya değer biraz da... 

 

Yollar iniş, yokuş, 

                             Belen belendir.  

Yollar  

         Bin yıldır ki, gidip gelendir. 

Tazeydi, 

              Köhneydi, 

                               Neydi, bilmedim,  

Talada
526

  çığırlar kafiyelendi... 

Dünen Bethooven‘ı çaldılar sazda, 

Nerdeyse, nerdeyse, bizi duyan var, 

Hele yaşamaya değer biraz da… 

                                                           
522

 Behrelenmek: Faydalanmak 
523

 Pöhrelenmek: Ağaçların taze sürgün vermesi, filizlenmek:  
524

 Ötürmek: Yollamak, geçirmek, iletmek, yola salmak 
525

 Götürmek: Almak 
526

 Tala: Orman içinde ağaçsız alan, düzlük, tarla. 
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Benim bir gecikmiş muhabbetim var, 

Dönüp destanlaşan hakikatim var. 

Seni sesliyorum, ay ev iyesi, 

Sesime ses versin, o tayda
527

 kim var. 

Dudaklarda donan bir buse gibi 

Nerde görülmüş ki, söne arzular. 

Kıvrıla kıvrıla bir yılan gibi 

Asrın efsununa yatmış Araz da. 

Dünyanın işini bilmek olur mu? 

Hele yaşamaya değer biraz da… 

Hele yaşamaya değer biraz da… 
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 O tay: Bir ırmak ya da vadinin karşı yakası. 
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               SAVALAN’DA YATAN YĠĞĠT 

 
Anası ayrılık anında oğluna şöyle dedi: ”Orda, Savalan dağının başında uykuya dalacaksın, atın da nöbet tutup 

seni kurttan, kuştan koruyacak. Bir süre sonra uyanacaksın ki, kılıcın kınından sıyrılmış, kılıcın sapı da sana doğru… O 

zaman, intikam vaktinin geldiğini anlayacaksın.”  

Yiğit Savalan‟da hâlâ uyuyor, on yılda bir uyanıp tekrar yatıyor, atı da yanında, zamanın gelmesini, vaktin 

dolmasını, yiğidin uyanmasını bekliyor… 

Bu efsanenin yaşı kaçtır? Bir asır mı, on bir asır mı? Belki daha çok... Bu destanı okudukça başı belalı 

milletimizin, başına gelecekleri önceden görüşüne hayran olmamak elde değil. Başına gelecekleri, bir parçaya değil beş 

parçaya bölüneceğini nerden biliyordu ki, benim azapkeş halkım, öcünü alacak yiğidini Babadağ‟ın, Şahdağ‟ın, 

Delidağ‟ın başında değil de, ikiye parçalanacak Azerbaycan‟ın Güney ile Kuzey serhaddında, Savalan‟da uykuya 

vermişti?  Yoksa, gelecek facialar göze görünmez ağaçkakanlar gibi uzak yarınların uzaklığından bize haberler 

getiriyor, kapımızı dövüyor, uyanın diyor da, biz mi işitmiyoruz. Uyandık mı? Uyanıyor muyuz?  

 

 

Orda, Savalan‘da bir yiğit yatar, 

Hele ki, uyuyor kılıcı kında. 

Hele ki, yanında bekliyor atı, 

Hele ki, arzusu yol ayracında. 

 

Sıyrılır mı kından o kılıç, haçan?
528

 

On yılda, 

               Beş yılda, 

                              Bir yılda… Bilmez.  

O ölen gayreti bu zamanacan
529

 

Dirilik suyu da diriltebilmez. 

 

Yarına sesliyor zamanı yollar, 

Yollar gâh ayrılıp, gâh calanmıştır.
530

 

Girip masallarda uyur oğullar, 

Vatansa ikiye parçalanmıştır. 

 

Uyanmak çağıdır, uyan, ey yatan, 

Gör kimler dünyayı dört elli tutmuş. 

Gör niye masallar uydurmuş atan, 

Arzunun yerini teselli tutmuş. 

 

 

Ne kadar yatana koşulup yatım, 

Yorulup yollarda kalan göçümsün. 

Sen benim yarına son ihtiyatım, 

Gayret damarımda yatan gücümsün. 

 

Tutmuşsa dağları dumanlar, çenler 

Kopar tufan elbet,
 
yağar kar elbet. 

                                                           
528

 Haçan:Soru  sözü, ne zaman? 
529

 Zamanacan:  "a can" eki, eklendiği kelimeye “e kadar” anlamı katar. 
530

 Calanmak: birbirine kavuşmak, birleşmek, yamanmak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Bir zaman kılıçla ayrı düşenler 

Yeniden kılıçla kavuşur elbet. 

 

Türlü yol bilirim, vazgeçmez ancak 

Namert emelinden, vaht akınından. 

İkiye bölünmüş kındır bu toprak, 

Araz! Kılıcını sıyır kınından. 

 

Uyan, kalk niye ki kara batmışsın, 

Koy duysun Karunlar od nefesini. 

Ey zalim bak, gidip nerde yatmışsın: 

Sinir merkezinde, yerküresinin. 

 

Bu yatmak ne vaktin yatmağıdır ki, 

Zamanın gün orta çağı gelmiştir. 

Uyan, elin günün gözdağıdır ki, 

Öz uykun özüne yağı gelmiştir.
531

 

 

Uyanıp yola düş yol ayracından 

Derdin anaları üzer, eritir. 

Uyan, vaht sıyırmış kılıcı kından, 

Gümüşten sapının yüzü beridir.
532
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 Öz özüne yağı gelmek: Kendi kendinin düşmanı olmak. 
532

 Yüzü beri olmak: Bir şeyin, bakandan yana bakması 
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Dünya dağlarında yatar yiğitler 

Bekleye bekleye öz zamanını. 

Uyan, onları da uyar bu seher, 

Bu ak yalanların karart kanını. 

 

Kimi bekliyorsun, ey atam oğlu, 

Bekleyip fırsatı fövte verirsin,
533

 

Bekleyip koyunu kurda verirsin. 

De yatma, kalk gel. 

Ümit kıranların belini kır, gel. 

Bin yel atına, 

Araz‘ı kınından çekip sıyır gel: 

Cenuplar, Şimaller bir olur belki, 

Ayrılan mahaller bir olur belki, 

Maksatlar, emeller bir olur belki!  
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 Fırsatı fövte vermek: Fırsatı kaçırmak. 
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BĠR ADAM YOL ALIR  BĠZDEN GABAGDA... 

 

Bazen yüz çevirip talihe, bahta 

Çıktığı seferden korkup kaçan var. 

Bir adam yol alır bizden gabagda
534

 

Yahşı ki, dünyada çığır açan var. 

 

Bizi sesliyordu verdiği vahta 

Biz hele dünyaya gelene kadar. 

Bir adam yol alır bizden gabagda 

Anadan doğandan, ölene kadar. 

 

İnanma, gam gamla buluşur çetin 

Düzlüğün öylesi, böylesi yoktur. 

Kerem sevdiğine kavuşur çetin 

Kimin ki, karşıda Lele‘si yoktur. 

 

Talanır sevdalar, bulanır sular 

Yağınca hicranın kepenek karı. 

Yürekler kırılır, yollar ayrılır, 

Olmazsa gabagda bir ipek karı.
535

 

 

Yaz da yeryüzüne boşuna gelmez, 

Boşuna savuşmaz, ağır hatalar. 

Gabagda gidenin hoşuna gelmez 

Gabağa düşünce harın atalar.
536
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 Gabag: Ön, ön taraf, ileri, 
535

 İpek karı: Hayırsever ihtiyar kadın. 
536

 Harın atalar: Varlı, kibirli babalar. 
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Gider kademinden nur yağa yağa 

Yolları ölümdür, yitimdir, bilmez. 

Aklına uyanı çeker gabağa 

Arkalı, arkasız, yetimdir, bilmez. 

 

Yolundan döndürmez duman da, çen de 

Kiminse, sözünü demeye gider. 

Yerin bu yanından haber gelende  

Yerin o yanına kömeğe
537

 gider. 

 

Kelebin ucunu ara özünde 

Hazır ol aniden gelen geme de.
538

 

Ak atlı oğlan var bu yeryüzünde 

Çıkar gabağına her mahkemede. 

 

Nedir anaların dilinde muraz, 

Gören geleceği, gözünden önce. 

Araba farına benziyor biraz 

İnsanın emeli, özünden önce. 

 

Bir nurlu sahil var hele sabahta 

Karanlık sularda yol açar avar.
539

 

Bir adam yol alır bizden gabagda, 

Ama bir adam da bizden sonra var! 
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 Kömek: Yardım. 
538

 Gem: Gam, keder, 
539

 Avar: Kayıkçı küreği. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

BEN ġAĠR DEĞĠLĠM… 

 

Bu halk yedi yerden zevale geldi, 

Bu halkın konuşan dili olmadım. 

Bu halkın başına bin bela geldi, 

Ben sabır gösterdim, deli olmadım, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Ne güne koydular toprağı, taşı, 

‗Melik‘i düşmandır Beyreklerine.
540

 

Nice ki, verildi bu halkın başı 

Bu halkın akıldan seyreklerine, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Yazdığım ne varsa biberdi, korkma, 

Ölümdür ömrümün sonundaki gam. 

O gülü, bülbülü gözüme sokma 

Ben gülden, bülbülden hiç ne yazamam, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Gardaşın evinde gardaş gariptir, 

Sözümden güç almaz yetim yesirler. 

Görünür, Allah da yüz çeviriptir, 

Ne zamandır açılmaz yüzüme sırlar, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Dilimden çıkanlar taze ter
541

 değil, 

Kim aşık olası kara kaşıma?! 

Her adı Mehemmed, peygamber değil, 

Adıma aldanıp dönme başıma, 

Dönme, Pir değilim, atam gardaşım, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

 

 

                                                           
540

 Melik ve Beyrek: Dede Korkut Destanında adı geçen kahramanlar. 
541

 Taze ter: Yepyeni,  
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Vatan tike tike, parça parçaysa, 

Ömür denilenin sonu borcaysa. 

Uykuya dalmışsa içimde kıyam, 

Derenin ahmağı, çölün delisi, 

‗El‘in öflemesi ve nesi, nesi… 

Bir de lap inciyim, ne desen, oyam, 
542

 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Ellerim lazımsa, al git elimi, 

Gözlerim lazımsa, çıkar gözümü. 

Aklında bir kelime sözüm kalmışsa, 

Sen Allah!
543

 Bana ver geri sözümü, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Bir tek nefesinden gelen baharın, 

O ağaç dil açtı, bu taş gül açtı. 

Bak nasıl boy vermiş içinden karın 

Şair o ağaçtır, şair bu taştır, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Kendinden geçirir insanı hede,
544

 

Boş kalan yurtlarda uluşur itler. 

Şair Karabağ‘da, şair Göyçe‘de: 

Canını el için veren şehitler… 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Seraptır yarından el eden şöhret, 

Şöhretin art arda çıkan kitapsa, 

Susmayı öğreten, dinmeyi öğret, 

Koy deyim, şairlik düz itirafsa: 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

 

 

 

 

 

 

Kim açtı, açılan bu ne pazardır, 

Kim kaldı, kim aldı, sattı bilmem ki 

Herkesin canına düşen azardır, 

Addı, mükâfattı zaddı
545

 bilmem ki 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

                                                           
542

 Bir de lap inciyim, ne desen, oyam: Bana ne söylersin yakışır, söyle, küs olmam 
543

 Sen Allah…:  Allah‟ını seversen anlamında bir deyim. 
544

 Hede: Tehdit. Hedelemek: Tehdit etmek, korkutmak. 
545

 Zad: Falan, filan anlamında edat. 
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Kısmetim ilahi nurdan demedi, 

Nefsim kaygıların talep meydanı. 

El beni özüne kurban demedi, 

Yolumu beklemez Halep Meydanı, 

Ben şair değilim, atam gardaşım. 

 

Ucuz kaygılara karıştı başım, 

Kem fırsat bahtımın kulağı kar
546

 mı? 

Ben şair değilim, atam gardaşım, 

Öğren, gör bu günün şairi var mı? 
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 Kar: Sağır 
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GÜNAH 

 

Şeytan emeli var sende, ya bende, 

Kadim sahibiyiz hangi günahın. 

Bize yurt verende, yuva seçende 

Kalıp arkasında gözü Allah‘ın. 

 

İnancı at üstü, ümidi gevrek, 

Ne vermiş, birazcık, yarımcık vermiş. 

Kelin saçı gibi sevinci seyrek, 

Tepelin
547

 kaşı gibi, gamı sık vermiş. 

 

Dünyaya geleli kavgalı baş da, 

Başının altına balınc
548

 da vermiş. 

Bir gömlek aralı üvey gardaş da, 

Gardaşın eline kılıç da vermiş. 

 

Vermiş yeryüzüne hasta gelmeyi, 

Biraz usul kadem, biraz utancak. 

Ne zamandır unutmuş üste gelmeyi,
549

 

Bölme, çıkarmayı becerir ancak. 

 

Bin yıldır açılmaz aynımız, neden, 

Daha bölünmekten gelmişiz cana. 

Aksilik, adın da bölünür, vatan,  

Bölünür Azer‘e, bir de Baycan‘a. 

 

Çoğu yelpazeye benzetmiş seni, 

Şimalden Cenuba çoğu taptadı.
550

 

Ayırıp Tebriz‘i, bölüp Göyce‘ni,   

Şimdi de Karabağ hak hesaptadır. 
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 Tepel: At, inek gibi hayvanların alnındaki beyaz leke. 
548

 Balınc: Kuş tüyünden ya da yünden yapılan yastık. 
549

 Üstegel: Matematikte toplama işlemi işareti, artı. 
550

 Tapdamak: Çiğnemek, ayaklamak. 
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Başını aldatıp elin, obanın, 

Kadim kaderine yüz çekeriz
551

 biz. 

Uzak asırlardan hangi babanın 

Kalan cezasıdır, biz çekeriz, biz. 

 

Bir günah işlemiş her gelen nadan, 

El oba boğulur içinde yasın. 

Allah da boylanıp bakar yukardan, 

Bakar, bağışlasın? Bağışlamasın?  

 

Ama bağışlamaz suçu hiç kime,
552

 

Aradan uzun bir fasıla geçer. 

Günah yıkanırsa, yaşıyor deme(k), 

Yaşayıp nesilden nesile geçer. 

 

Ne edek, bir yurdun günahı varsa, 

Ya bizi yok eyle, ya bize gün ver. 

Allah, o günahı kurban yıkarsa, 

Kurbanın ben olam, bana ölüm ver. 
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 Yüz çekmek: Bir şeyin üstünü bez, naylon, kâğıt vs ile kapatmak. 
552

 Heç kim: Hiç kimse 
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BĠR DEFA 

 

Bir defa toprağa tohum serpilir, 

Bir defa sararır, zemi,
553

 bir defa. 

Bir defa dünyaya gelen ne bilir 

Bir defa sevecek, cemi bir defa. 

 

İkinci sevgiden etme gileyi
554

 

Atılan ok gibi uçma hedefe. 

İnsana dünyanın en aziz şeyi 

Bir defa kısmettir, cemi bir defa.  

 

Sen, ey iki başlı mana arayan 

Günün gün ortası gül olma kefe. 

Bir defa yanılır mina
555

 arayan, 

Ömründe bir defa, cemi bir defa. 

 

Çalış, çaldığını çal sarı simde
556

 

Bu kibrit günlerdir, dizilip safa; 

Yüz defa can verme, gelen ölüm de 

Bir defa gelecek, cemi bir defa. 
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 Zemi: Tarla 
554

 Giley: Şikâyet, yakınma. 
555

 Mina: Mayın 
556

 Sim: Tel, saz teli 
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BU KAN YERDE KALAN DEĞĠL 

 

I. 

 

A zatlık umardın bu sen, bu meydan, 

İlahi dilinde inliyor keman. 

Ne diyor kolları bağlanan imkân, 

                                    Kan, kan, kan! 

 

Kim geri getirir ölen kesleri, 

Doğmadan biçtiler ter
557

 hevesleri. 

Layla
558

 avazı mı kurşun sesleri? 

Ne diyor taş elin yazdığı ferman, 

Toprağa gömülen nice kahraman, 

Ölüm sabahına sökülen o tan: 

                                    Kan, kan, kan! 

 

Bir sırrın yoluna yüz hayal eyler 

Verdiğin taş değil, yürekti, Tanrım. 

Bu na kâm istekler, na kâm talihler, 

Naleler neyine gerekti, Tanrım?      

     

Toprağın bağrı da od tutup yanar, 

Var edebildik mi biz o yokları. 

Bakü‘nün üstünde dolanır ruhlar, 

Na kâm şehitlerin na kâm ruhları. 
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 Ter: Taze 
558

 Layla: Ninni. 
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Sebebi ne idi dökülen kanın, 

Niçin yurdun adı Karabağ oldu? 

Karabağ... Karabağ...Azerbaycan‘ın 

Yaralı göğsünde kara bağ oldu... 

 

Deme! Varlığını illet eğmiştir, 

Dert ile savaşıp millet eğmiştir 

Halkımın göğsüne gülle değmiştir 
Kan akar şiirimin mısralarından, 

                                     Kan, kan, kan! 

II. 

 

Dayanma, ne dayansa da, 

Gelen vaht vade yansa da. 

Zulüm arşa dayansa da, 

Bu kan yerde kalan değil. 

 

Yoksa bu sönen od ocak, 

Kim söndürdü, niçin söndü 

Unutacak? 

Hele çoğunu tutacak, 

Bu kan, yerde kalan değil. 

 

Çetin yata, coştu bu kan, 

Hakkı hakka koştu bu kan. 

Mutlak gökten düştü bu kan, 

Bu kan yerde kalan değil. 

 

Bu ne görüm, ne görecek, 

Ha yakanı kenara çek, 

Tohum gibi yeşerecek, 

Bu kan yerde kalan değil. 

 

Yüce zirve çende kalmaz, 

Dert, derdi çekende kalmaz. 

Haksız kan, dökende kalmaz, 

Bu kan yerde kalan değil. 

 

 

 

 

 

Bu ne ceza, bu ne günah, 

Çekiyoruz, Allah, Allah?! 

Göğe bülent olan bu ah, 

Aman, yerde kalan değil, 

Bu kan yerde kalan değil. 

 

Bir ay adı, bir gün adı 
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Tapındığım görkün adı. 

Yerde kalmaz Türk‘ün adı, 

Yerde kalmaz yurdun adı, 

Yerde kalmaz kurdun adı, 

Bu kan yerde kalan değil. 

Bu kan yerde kalan değil.     
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ÖMÜR SIRDIR BĠLĠNMEZ  

 

 

Getir hayaline ilk muhabbeti, 

Kilitli kapıyı, itip açarlar. 

Bir diyen olmadı sevilmek nedi(r), 

Bağlı gönülleri nasıl açarlar. 

 

Ayak seslerinden dertlidir yıllar, 

Sonra civanlığın ilk kitapları... 

Ne ortada ―seviyorum‖ sözü var, 

Ne de güzellerin ‗yok‘cevapları. 

 

Sonra çok sırların yeri bilinir, 

Güller de böylece açar habersiz. 

Ayların, yılların bağlı diline 

Düşer yavaş yavaş açar
559

 habersiz. 

 

Dersin sen ne zaman, nerde görüşek, 

Yeşeren tarlanın yarını, kövşen.
560

 

Bahar gelsin diye çırpınan çiçek, 

Gecikmiş payıza kalan menekşe. 

 

Sonra gönlün doyar oğuldan, kızdan, 

Taze ömürlerin baharı başlar. 

Otuzdan geçti mi, yaşın, otuzdan 

Ayların, yılların tekrarı başlar... 

 

                                                           
559

 Açar: Anahtar.  
560

 Kövşen: Otları sararmış yer, bozkır,  
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Bakmaz talihine, bakmaz yaşına 

Ne bir teklif bekler, ne de naz eyler; 

Yadın da ‗el‘ini toplar başına, 

Ölüm inanmayanı da hassas eyler. 

 

Bu mağrur insandan sonuncu cümle: 

―Çekilin yolumdan ağrı, acılar, 

Ölüm, tehdit etme beni ölümle, 

Ölürüm, senin de sırrın açılar! 
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BĠR DAHA GEÇMEYECEK ELE BU ANLAR 

 

Ömrümüz günlenir, günler aylanır, 

Kış yaza kavuşur, yaz da yaylanır, 

Dağlara gün düşer bulak çaylanır. 

Arzu ateşinde coşan gönüldür, 

Toprak da tohumdur, gonca da güldür, 

Açılmak istiyor hele bu anlar, 

Bir kez daha geçmez ele bu anlar! 

 

Çekil, ey gözümün düşmanı yatmak
561

 

Çalışıp geceyi gündüze katmak, 

Gündüzü az daha çekip uzatmak... 

Kim diyor arzusu Araz‘dır, Kür‘dür, 

Öyle geceler de yarı ömürdür. 

Esneye esneye bakar yollara 

Tepeler kaşında kabir limanlar: 

Ey ana göğsünden süt emen uşak, 

Ey ilk sevdasına yol alan civan, 

Ey uzak seferden dönen ihtiyar, 

Bir kez daha geçmez ele bu anlar. 

 

Gezer talihinde bahtın elleri, 

Zaman saçlarında sırsıra
562

 bağlar. 

Döner de dallara ömrün yılları, 

Asılır omzundan oğul uşaklar, 

Çıksa da yoluna dereler, dikler, 

İlk aşkın odunu yâdında sakla; 

Kerem‘e ne eyler karlı gedikler 

Aslı sevgisidir, Lele, bu anlar, 

Bir kez daha geçmez ele bu anlar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O taydan
563

 yükselen Arazbarıdır
564

, 
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 Yatmak: Uyumak 
562

 Sırsıra: Damların saçaklarından sarkan buz kütlesi. 
563

 O tay: Bir ırmağın ya da vadinin karşı yakası 
564

 Arazbarı: Azerbaycan musikisinde tabiat ve insan güzelliğini vasfeden lirik ve hızlı ritimli bir ezgi. 
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Biz geçemiyoruz Araz, barıdır.
565

 

Gör nice hasretin, Araz barıdır,
566

 

Çaya bak suyunda dağlıyor bizi, 

Alıp kemendine bağlıyor bizi 

Dikenli tellerden tele
567

 bu anlar, 

Bir kez daha geçmez ele bu anlar. 

 

Bu senin ömrünün Köroğlu devri, 

Bu senin ömrünün Babek
568

 çağları. 

Durup elverişli bir an ararsın. 

Yiğitlik zamana, vakte bakmıyor, 

Talihe, kısmete bahta bakmıyor, 

Külek de söndürmez gür ocakları. 

Uyuma vazife humarlığında-
569

 

Ne verdi gelişin obaya, ele? 

Bir gün çırpınırsın vaht darlığında. 

Eline geçti mi vakti mum eyle, 

Senin elindedir hele bu anlar, 

Bir kez daha geçmez ele bu anlar! 

 

 

 

                                                      

                                                           
565

 Barı: Duvar, set, engel. 
566

 Bar: Meyve. 
567

 Tele: Ağ, tuzak 
568

 Babek: Abbasi Halifeliğine karşı Tarihe Hürremiler İsyanı olarak geçen isyanın lideri. Abbasilerin 6 ünlü komutanını 

mağlup etmeyi başaran Babek, Azerbaycan Türklerinin milli kahramanlarından biridir.  
569

 Humarlık: Mest olma hali 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

  

 

 

SAVAġ - GALEBE 

 

Savaş yıllarında geldik dünyaya, 

Arzuya, 

                Sevgiye, 

                            Aşka talebe! 

Keder eş olmuştu haftaya, aya, 

Yıllar ötesinde, uzak galebe.
 
 

 

Kederden değildi hele gözyaşım, 

Hele bir yaşımın atası sağdı. 

Körpe çocuk gibi yatan yaddaşım,
570

 

Yaylım ateşine uyanacaktı. 

 

Bir halkın aslıdır, bir sözün kökü, 

İşit, bak ne diyor şahit Gebele.
571

  
Halkımın omzunda tarihin yükü, 

Evveli savaştır, sonu galebe. 

 

Nesimî Tanrı‘yı gezmedi dinde, 

Kanlı güneş gibi doğdu Halep‘e. 

Ömrüne az kalan asrımızın da  

Evveli savaştır, sonu galebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
570

 Yaddaş: Hafıza 
571

 Gebele: Azerbaycan‟da, eski devirlerde başkent de olan bir şehir. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

Kalbimiz açılmış gül goncası tek
572

 

Yılların kışına, yayına düşmüş. 

Savaş yıllarında dünyaya gelmek 

Bizim nesillerin payına düşmüş. 

 

De! Kimden sorayım gam lepelenen
573

 

Çocuk gözlerimin derdini kimden? 

Küssem mi beleği odla belenen 

Yakın talihimden, yad talihimden?! 

 

Bak nasıl değişti bahtın gidişi 

Hayat sınavında oldum talebe: 

O günden karşıma çıkan her işin 

Evveli savaştır, sonu galebe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANA ÖYLE GELĠR 

 

Sana öyle gelir gamdan kaçarsın, 

Açarsın kalbini uzak ellere, 

Ölüm halkasından uzaklaşırsın. 

Dirilik suyuna varıp çatmadan 

Bir de bakarsın ki, ayaklayarak, 

Bir yerde azıtıp geri döndüğün, 

İt gibi arkana  

                             Düşüp  

                                         Gelir gam. 

Kelebin bir ucu sana bağlıdır, 

Hele ki, hele ki, elinde vaht var, 

                                                           
572

 Tek: benzetme edatı, gibi 
573

 Lepelenmek: Dalgalanmak 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Derdin çaresini kalbinde aktar.
574

 

 

 

 

 

                                                           
574

 Aktarmak: Aramak. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

KAÇIġ 

 

Arzuya umut var, kilide açar,
575

 

Bu dünya kurulmuş binadan böyle. 

Tohum yeşerdi mi kökünden kaçar, 

Çocuk da doğdu mu, anadan öyle... 

 

O kim, sonbaharda kınar yazını, 

Tamah çoklarını nankör eyliyor. 

Bu nasıl zamandır, kız anasını,   

Oğul atasını inkâr eyliyor. 

 

Dönmeyi öğrendi yer ihtiyaçtan, 

Suyu, pınar olmuş gözünden kaçar. 

Kaçar ışık günden, meyve ağaçtan, 

Kaçan da her zaman özünden kaçar. 

 

Ufukta bulutlar ala buladır, 

Kar yağış kapını bacanı tutar. 

Kaçanı tanıdık, kovan beladır, 

Bela da, beladan kaçanı tutar. 

 

Talih yollarında batıp çıkarız 

Her çıkan, batanı tekrar ediyor. 

O nasıl tarihtir, bu nasıl tarih 

Her dem her anını tekrar ediyor.  

 

 

                                                           
575

 Açar: Anahtar. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

Menzile kim yeter, kim düşüp kalır, 

Bu, bezer sevinçten, o gemden kaçar. 

Körpe civan olur, civan kocalır, 

Cem teke çevrilir, tek cemden kaçar.     

 

Ne sır saklayandır, ne gönül açar, 

Kilit özündendir, açar özünden. 

Tohum gonca olur, gonca gül açar, 

Böylece bu dünya kaçar özünden. 

 

 

                                                  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

SÜRGÜN YERĠ 

 

Ne zaman bahtımıza 

Ay doğdu, gün yürüdü. 

Taş taştı, ayak açtı 

O da bir gün yürüdü. 

O zamandan, o günden… 

Dünya sürgün yeridir. 

Günah nedir, kim saldı 

Bu ağır güne bizi? 

Ne zaman, kim gönderdi 

Yere, sürgüne bizi? 

Dünya sürgün yeridir; 

Toprağını sürmeye, 

Yükünü götürmeye, 

Göğsünü ötürmeye,
576

 

Ölmeye, öldürmeye. 

Senin, benim, bizlerin 

Bağrı taşın, savaşın 

Yüzü berkin yeridir, 

Dünya sürgün yeridir. 

Yenilik, köhneliktir, 

Anane gayıdıştır.
577 

   

Yarın, yeni gün değil 

O, düne gayıdıştır.
 
 

Ölüm, ölmek değil ki, 

Vatana gayıdıştır… 
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 Gögüs ötürmek: Göğüs geçirmek. 
577

 Gayıtmak: Geriye dönmek, geri dönüş. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

SIK BENĠ 

 

Uzun uzun gidişatı 

                   Kışa kalan bu karın. 

Yaz açılsa, göz açılsa  

                   Sır kalacak sırrı yok! 

Karakoçu, Akkoçu var 

                   Gider gelmez
578

 yolların 

Masalların girişinde  

                   Biri vardır, biri yok! 

  

Bu gecenin karanlığı  

                  Kaçırmıştır uykumu 

Yüreğimde bir nağmenin  

                  Açılacak seheri. 

Kara kara parmağıyla  

                  Toprak sıkar tohumu,  

Sıkar, sıkar, sıkıldıkça arpa, 

                  Buğday yeşeri(r). 

 

Ömrüm günüm ellerimden  

                  Çıkıp gider geçmişe 

O yıllardan, o aylardan 

                  Başarırsan yığ
579

 beni. 

Bir fırsatım, gireveyim
580

  

                  Ellerine geçmişim, 

Sıkılmanın hayrı varmış  

                  Zaman, zaman, sık beni.   

                                                      

 

                                                           
578

 Gidergelmez: Gidenin bir daha geriye dönemediği yer. Dönüşü olmayan yol. 
579

 Yığmak: Toplamak 
580

 Gireve: Uygun zamanda ele geçen, fırsat 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

BU GECE 

 

 

Bu gece bir yatabilsem, 

Arzum başa çatar mı? 

Kulağına bir söz desem, 

Yüreğine yatar mı? 

 

Bahtın yetim balasıyım, 

Bu gece de yetim mi? 

Dese kalak, kalasıyım, 

Dese gidek, gidim mi? 

 

Olur ya bir gitsem... Giden 

Sehere ter çıkacak. 

Olur ya kalsam, geceden 

Ölü haber çıkacak. 

 

Ha aklımdan bir şey sayım, 

Sayım birden üçecen.
581

 

Yeryüzünde ben tenhayım, 

Yürek yalnız, gece, çen.
582

 

 

Mühlet bitti, vaht kurtarır,
583

 

O kimdir, kıyya
584

 çeker. 

Belki öyle hâl aparır,
585

 

Ruhumu suya çeker. 

 

Niçin arşa çıkar uykum, 

Acep saat neçedir? 

İlahi! Benim doğduğum, 

Ya, öldüğüm gecedir? 

 

                                                           
581

 Üçecen: Üçe kadar. 
582

 Çen: Duman, sis. 
583

 Kurtarmak: Bitirmek, tüketmek. 
584

 Kıyya: Feryat, ah. 
585

Hal aparmak:  Bayılmak. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne ‗hayırım‘, ne ‗beli‘yim
586

 

Bir yıldır, bir saniyem. 

Ya bin yılın evveliyim, 

Ya bin yılın sonuyum. 

 

‗Öldü‘, ‗kaldı‘ can hevesi, 

Çırpınır bir kel(i)mede. 

İğne gibi, bir kuş sesi, 

Bu geceyi delmede. 

 

Var mı beni haber alan, 

Haber veren sorguma? 

Sabaha dek ayık kalan 

Bir it gibi yorgunum. 
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 Beli: Onaylama sözü, evet 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HANGĠ NUR YÜZLÜ KOCAYDI... 

 

O hangi nur yüzlü kocaydı acep, 

Yoksa gaiplerden gelen ses miydi? 

Dedi: 

           Telesmeyin
587

  ömrün yazında,  

Kıskançlığım tutar size civanlar, 

Niye koşarsınız, yaza çıkmaya?! 

Yaşayın kış ile yaz arasında.   

 

Sonra işleyecek görünmez eller, 

Sonra ihtiraslar, soğulacaktır. 

Sonra solacak en taze güzeller, 

Taze muhabbetler doğulacaktır; 

O hangi nur yüzlü kocaydı acep?! 

                                                  

 

 

 

 

                                                           
587

 Telesmek: Acele etmek, aceleyle hareket etmek. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

BĠR KABĠR YERĠ 

 

Bu dünyaya gelmek bir tek an ola, 

Gelesin, göresin, gülüp gidesin. 

Talih fırsat vere, bir imkân ola 

Keyfin isteyince gelip gidesin. 

Sensiz yer üstünde kalan yerini 

Bacıyla kardeşle bölüp gidesin. 

İyi mi kötü mü dünya denilen, 

Bir içim suyundan bilip gidesin. 

Bu yurttan o yurda bir ayrı yol yok, 

Tanrım, gerek öyle ölüp gidesin. 

 

De göreyim nendir bu dünya senin, 

Gelesin, barını derip gidesin. 

Bir yol açımıdır borcu goncanın  

Gelesin, borcunu verip gidesin. 

Yaşamak dediğin bunun neresi 

Öyle garip gelip garip gidesin. 

Bu dünya olumla ölüm arası 

Çok vaciptir, öyle görüp gidesin. 

 

İlahi, sen bana kalbinde yer ver 

Bir ümit, bir güman, bir fikir yeri... 

İlahi, sen bana canında yer ver 

Ne vakitse öğrendiğim sır yeri. 

İlahi, sen bana kanında yer ver 

Arzunun, isteğin, aşkın hür yeri. 

İlahi, sen bana yanında yer ver, 

Bir oda, bir yatak, bir kabir yeri... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

DEĞĠLĠM 

 

Ne o ülfet, ne o temas, 

Yüreğimde kılmaz namaz. 

Kimse beni hatırlamaz, 

Kimseye lazım değilim. 

 

Düğümlemiş düğümleyen, 

Ellerimden çıkmış yüyen.
588

 

Ne atam, anam isteyen, 

Ne alın yazım, değilim. 

 

Bir de Kuran‘dan don giyem
589

 

Onsuz da geç diyor, göyem.
590

 

Her ne isem bir özgeyem, 

Ben benim arzum değilim. 

 

 

 

 

                                                           
588

 Yüyen: Atı idare etmek için kullanılan dizgin, yular 
589

 Don giymek/giyindirmek: Hiçbir anlamı olmayan renk, şekil, biçim kazandırmak, alakasız şeyler söylemek. 
590

 Göyem: Olgunlaşmamış meyveyim..  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

ĠLK DEFA GÖRDÜĞÜM RÜYA 

 

Gece mübarek yüzünü 

Gördüm kaza ve kaderin. 

Bu rüya nasıl derinmiş, 

Manası ondan da derin. 

 

Tutuldum ister istemez, 

Yüreğimden adı geçti. 

Bir ilahi, doğma
591

 nefes 

Yüzümü yaladı geçti. 

 

Geçen her gece, bir kumu 

Sözünü söyleyip gider. 

Rüya mı, yağmur suyu mu? 

Toprağıma değip gider. 

 

Kayık
 
 olmuş yazı masam 

Akıntıya koşar beni. 

Bu rüyayı anlatmasam, 

Bu rüya danışar
592

 beni. 

 

Aşkın ilki, sözün ilki 

O, yokluğun var yüzüdür. 

Bu rüya, rüya değil ki, 

Talihin astar yüzüdür. 

 

                                                           
591

 Doğma: Tanıdık, yakın. 
592

 Danışmak: Anlatmak, bahsetmek. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

Her kalpte bir ümit yatar, 

Gelen gider, giden bakar. 

Sabahı sudan boylanır, 

Akşamı güzgüden
593

 bakar. 

 

Ne yazayım, nasıl yazım, 

Bu rüyayı yazmak olmaz. 

Bu rüyayı neye yozum
594

 

Bu rüyayı yozmak olmaz. 

 

Birce görümü mucize, 

Daha Keçel suya gitmez.595
  

Gündüz görünmez her göze, 

Gece her uykuya gitmez. 

 

Nerden bana inam oldu, 

Yüz rüyadan bir bu rüya. 

Atam oldu, anam oldu 

Üstüme esir
596

 bu rüya. 

 

Başka bir kimseye şimdi 

Yoktur sıcağı, soğuğu. 

Ölsem, ölümden şirindi(r), 

Kalsam, ömürden bu uyku. 
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 Güzgü: Ayna. 
594

 Rüya yozmak: Rüya yormak, yorumlamak 
595

 Keçel: Başı kel. Keçel aynı zamanda, sürekli kandırılan bir masal kahraman. Bu mısra, Keçel artık kanmaz 

anlamındadır  
596

 Üstüne esmek: Üstüne titremek. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

TÜRK’ÜN SEVGĠSĠ 

 

Âleme yiğitlik doğan
597

 anadır, 

Yolu gündoğandan günbatanadır,
598

 

Unvanı ‗Yer‘ adlı bir vatanadır, 

Bir ay sevgisidir, bir gün sevgisi, 

                              Türk‘ün sevgisi!  

 

Tanrı dağlarından inip gelmiştir, 

Bozkırda  

               Bozkurda dönüp gelmiştir. 

O yurttan bu yurda dönüp gelmiştir, 

Hicran sevgisidir, sürgün sevgisi, 

                                Türk‘ün sevgisi! 

 

Gökten geldiğinden göklere zamin,
599

 

Gönlünde Tanrı var, dilinde âmin. 

Dünyaya birinci gelen Âdem‘in 

İlk‘in sevgisidir,  

   Türk‘ün sevgisi! 

 

Âdem‘le Havva‘nın gördüğü yaşta, 

Başında dert de var, dertle savaş da... 

Namusu nefsinden yukarı başta, 

Börkün sevgisidir, 

   Türk‘ün sevgisi! 

 

Tarihe serpilen izi büyüktür, 

Orda da, burda da Türk oğlu Türk‘tür. 

Türklüğü de öyle dünyaya görktür, 

Görkün sevgisidir,  

   Türk‘ün sevgisi. 

 

                                                           
597

 Doğmak: Doğurmak. 
598

 Gündoğan/ Günbatan: Doğu, batı. 
599

Zamin: Kefil olan. 
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İyi bak, bu kale Türk kalesidir, 

Bütün kalelerin ilk kalesidir. 

Yenilmez, basılmaz Erk kalesidir, 

Erkin sevgisidir, 

   Türk‘ün sevgisi! 

 

Her körpe dudağın ilk kelimesi, 

Söyletsen, dilinin tek kelimesi 

Kanından süzülen Türk kelimesi 

Irkın sevgisidir,  

   Türk‘ün sevgisi. 

 

Tanrı dağlarından inip gelmiştir, 

Bozkırda, Bozkurda dönüp gelmiştir, 

O yurttan bu yurda dönüp gelmiştir, 

Bir yurt sevgisidir, 

   Türk‘ün sevgisi 

Bozkurt sevgisidir, 

   Türk‘ün sevgisi, 

Korkut sevgisidir, 

   Türk‘ün sevgisi! 

                                                           

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  SAKĠ 

 

                               Kırım‟da bu Saki adlı bir şehir var. Millet gitmiş, adı kalmış. 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Hani Saklar, 

                 Bura Saki. 

Sahibini yolda koyar 

Elden düşen bir asa ki... 

Karakarga, ha gaggılda , 

Kuşdilini ben bilmem ki, 

Gelip çatsın üç yüz yıllık 

                  Sözün bana. 

Uzak uçma, gel yakına, 

Bakayım, bakayım, 

                   Bir tarihi ayna olsun 

                                    Gözün bana. 

Saki, Saki... 

                 Batan güneş semasına, 

Göçebe kuş yuvasına. 

Göçebe el obasına  

                           Dönene kadar, 

Bu sözün de  

                  Sırrı, sihri dönecek. 

Saklar yazdı, 

Gidip hayli zaman sonra  

  Geri dönecek 

 

Hanı Saklar, 

                 O yakınlar, 

                          Bu uzaklar?! 

Benzettin mi adı ada?! 

                  Saki... Saki... 

Yad sözlerin arasında  

 

                    Adı ada... 

Hangi Saklar?! 

O Sak benim, 

Yakın yaddır, 

                 Uzak benim. 

Yeri, günün harman yeri, 

Göğü, gönlün güman yeri, 

Bir tarihi liman yeri 

Deme, görme, 

Şeki
600

 dedin, Bakü dedin, 

                        Saki dedin. 

Bakü, Saki! 

Birbirinize  

                Komşu durun, gohum durun, 

                      Yüreğimi avundurun, 

                 Avundurup sakit edin. 

 

   

                                                           
600

 Şeki: Azerbaycan‟da şehir. 
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SEN TÜRK DEĞĠL MĠSĠN? 

 

Ç ağırdım, özüne hoş gelmez adın, 

Çağırdım, geriye dönüp bakmadın. 

Sibirya suyunu içip gelmişim, 

Araz köprüsünden geçip gelmişim. 

Rüyada verilen bir buta
601

 için, 

Haktan gönderilen bir seda için, 

Gelmişim, adını sorayım senin, 

Uzak soyadını sorayım senin. 

O Kazak dediğim, Kırgız dediğim 

O Özbek dediğim, Oğuz dediğim, 

O Timur dediğim, Yavuz dediğim... 

Söyle, söyle bana Türk değil misin? 

 

Millet yürüyüşünden, boyundan belli, 

Bulak akışından, suyundan belli. 

Bin yıldır Babür‘ün atı yoldadır, 

Cengizhan, Timurleng, Batı yoldadır. 

Yüzünü tutmuşsun batıya doğru 

Kendire, örkene,
602

 çatıya
603

 doğru. 

Geçtiğin yolları ne tez unuttun? 

Açılan kolları ne tez unuttun? 

Bak, koyup geldiğin o dünen benim, 

Başına göklerden od inen benim. 

Zamandan zamana bin yıllar boyu 

Orhun sularına karışıp akan… 

Elini gözünün üstüne koyup 

Tanrı dağlarından tarihe bakan 

Karabağ, Karadağ, Kerkük değilsin?  

Sen Türk değilsin!? 

 

Gür sular kumsalda yitip batar mı? 

Moğol çöllerinden ne diyor Mete? 

Varisi olmaya gücün çatar mı 

Derisi soyulan bir hakikate? 

Hâlâ Sünni taşın, Şia taşın var, 

Hâlâ bir yüreğin iki başın var. 

Hâlâ aşağılar yukarı bakar, 

Hâlâ yukarıdan Gök Tanrı bakar. 

Geçmişsin tarihe eteğinde taş. 

Bir gün, ey gardaş, 

                                                           
601

 Buta: Gül goncası. 
602

 Örken: Yük hayvanlarının palanını bağlamaya yarayan ip. 
603

 Çatı: Kıldan örülen, yük hayvanlarının yükünü çatmak(bağlamak) için kullanılan ip.  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

N‘olur eteğinden o taşı döksün 

                Sen Türk‘sün, Türksün. 

 

Nerde Gökçe göller, Bey göller nerde? 

Gözleri yol çeken Göygöller nerde? 

Hani Amu Derya, Sır Derya hani, 

Batan Aral gibi bir derya hani? 

Çin‘den, İzmir‘e dek Arazlar, Kürler 

Arkanca göz dikip kan yaş dökerler. 

Şahidim, Hazar‘ın suları kalkar, 

Uykudan Türklüğün baharı kalkar. 

Parmağım elimde yumruğa döner, 

Kalbim başım üste gök tuğa döner. 

Altay dağlarında kurdu uluşan, 

Gördüğü rüyanın ardından koşan, 

Batı yollarında atı dolaşan, 

Aldana aldana aldanış olan, 

Gel tanış olalım, 

Gel, gel göreyim Türk değil misin? 

 

Dünyanın bir ayrı kastı yok ise, 

Türk‘ün Türk‘ten gayri dostu yok ise 

Aklını kattıysa
604

 yaşamak derdi, 

Yâdından çıktıysa Karabağ derdi. 

Toprağın hasreti bir gün derdiyse, 

Bütün derdlerimiz Türk‘ün derdiyse…  

 

Baş mıdır, taş mıdır börkün içinde, 

Şeytan mı dolaştı ırkın içinde? 

Biri sen, başını yana çevirme 

Bu kadar, bu kadar Türk‘ün içinde 

Söyle, söyle bana Türk değil misin?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYKAL 

 

Eğilip su içen maraldır, tayga…
605

 

Güzellik önünde katlanmış dizi. 

Çağırır, çağırır beni de Baykal 

                                                           
604

 Katmak: Karıştırmak. 
605

 Tayga: Kuzey Avrupa ve Asya'da, iğne yapraklı bir ağaç türü ormanları. 
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Çağlayan kanımın kadim denizi. 

 

Çoktan ararmışım ben bu anları 

Gözümde bir şehit resmi melermiş. 

Orda yüreğimin heyecanları 

Burda kabarmalar, çekilmelermiş.
606

 

 

Burda arzularım taş altındadır 

Talihim bir özge saadet ummaz. 

Ebedi volkanlar kucağındadır 

Gece de, gündüz de gözünü yummaz. 

 

Sen ona yakın gel, yakın gel, yakın 

Kışını, yazını görmek istersen… 

Güzellik önünde ana toprağın 

Açılan ağzını görmek istesen. 

 

Meşeleri uzar gözün göresi 

Yeni göz güzarı, yeni merhale. 

Göğün gözlerinde bu yer küresi 

İyi ki, bütündür, bütündür hele. 

 

 

 

 

 

 

 

Eli ne ovaya, ne dağa yeter, 

Bir uzun, bir iri balıktır Baykal. 

Bir zaman denizler çekilip gitti 

Sibirya çölünde kalıktır Baykal. 

 

Her şeyin evveli ondan başladı, 

Ömrün ‗gel ha geli‘ ondan başladı. 

Gözüm açtığımda uzak vatandı 

Turna katarına dönmüştü zandım 

Uzaktan, uzaktan, uzaktan ona 

Can atan çayların biri de bendim. 

 

Neler kısmet imiş insan ömrüne 

Neyi hatırlayım bununla, neyi? 

Düşüp dedemizin gözleri güne, 

Düşüp gözlerinden Baykal eyneyi.
607

 

 

Yanar gün altında Baykal gün gibi 

Takayım gözüme ben o eyneyi. 

Baba kademinin hasreti miydi? 

                                                           
606

 Kabarma-Çekilme: Suların yükselip çekilmesi, denizlerdeki gelgit hadisesi 
607

 Eynek: Gözlük. . 
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Gördüm, ayağımın altı göyneyi(r).
608

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRIM TATARLARI DÖNÜYOR GERĠ... 

 

Kırım Tatarları dönüyor geri 

―Ruhun bir bedene döndüğü gibi.‖ 

Garip gurbet elden, gurbet diyardan, 

Tatlı arzulardan, hoş arzulardan 

   Vatana döndüğü gibi. 

 

Sütünü gizleyen inek gibidir, 

Suları soğulan Elma Çayı da. 

Ne vaht güne doğru yanan ümidi 

Bir kere daha geri gayıda. 

Sevinçten sel olup çağlaya gemi.
609

 

Yine sularında salına gemi. 

 

Haylidir denizle arası serin, 

Orda homurdanır Ayı dağı da. 

Hicranı ağırdır tüm sevenlerin, 

Gitmesi gibidir, gayıtmağı da.
610

 

 

Kavuşur, kavuşur iki sevgili, 

Kim kimi çok sever bilmem doğrusu?! 

Şükür, Çürükçay‘ın açılır dili, 

Sevinçten uçtukça uçar Uçansu. 

 

                                                           
608

 Göynemek: Yavaş yavaş yanmak, göyünmek, sızlamak. 
609

 Gem: Gam 
610

 Gayıtmak: Gidilen bir yere geri dönmek 
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Gelir dağıtmaya kâr
611

 kulakları, 

Kâr sözü Kırım‘da geldi kârıma. 

Gurbete gönderip garip çağları, 

Kırım Tatarları döndü Kırım‘a. 

 

Göğsüne basmıştır Aypetri ‗Ay‘ı, 

Dönüyor ışığı, sönük gözlerin. 

Çetirdağ, Demirci söz fısıldayı(r,) 

Dönüyor sahibi yetim sözlerin. 

 

Her ömre böyle bir lezzet olaydı 

Sana da, bana da kısmet olaydı. 

Gördüm buluşmasın dudakla sözün, 

Kavuşan hâlini ışıkla gözün. 

 

Gözümde tütüyor Murguz, Ağbaba, 

Öyle ki dağın da ömrü gödelsin.
612

 

Bütün ayrılanlar birleşsin, baba, 

Ne deyim, herkesin gideni gelsin. 

 

Yollarda ayağı kabından çıkan, 

Ömrümü, günümü hiç eyleyenler. 

Hanemi uçuran, evimi yıkan, 

Göyçe mahallinden göç eyleyenler. 

 

Sizden esirgersem canımı işti(r),
613

 

Cevabı ölümdü(r), canla başladı(r). 

Yine mi araya ayrılık düştü, 

Yine mi Türklerin göçü başladı?! 

 

Ömre de, güne de var ümit yeri, 

Asab tellerimi germe, tarama. 

Kırım Tatarları geliyor geri, 

Kırım Tatarları döner Kırım‘a. 

 

Bakma kim geride, kim gabagtadır, 

Menzilin yakını, ya uzağı var? 

Sen öyle bilirdin vade, vahtadır, 

Her göçün geriye gayıtmağı var. 

 

Kırım Tatarları dönüyor geri, 

Hakikat incelir, kopmaz… Haktır. 

Göyçe‘de gözümün seyriyen yeri 

Giden göç geriye gayıdacaktır. 

 

Kimse ayrılmasın öz destesinden 

Sonunda düşman da bakar Kırım‘a. 

                                                           
611

 Kâr: Sağır 
612

 Gödelmek: Kısalmak 
613

 İştir: Olur ya, ola ki, eğer anlamında. 
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Bir halkın yenilmez iradesinden, 

Kırım Tatarları çıkar Kırım‘a.                      

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

GĠTTĠ 

 

Benden çıktı hayıflar, 

Saçım döküldü gitti. 

Başına kül deyipler, 

Başıma küldü, gitti. 

 

Bahar ömrün hasedi, 

Ne eski, ne tazedi(r)? 

Günmüş, aymış… Kısadı(r) 

Nice fasıldı, gitti. 

 

Gelmedi kara ömrüm, 

Çıktı bekâra
614

 ömrüm. 

Bu yüzü kara ömrüm 

Ağa büküldü
615

 gitti. 

                      

 

 

                                                           
614

 Bekâr: İşsiz, güçsüz, eli boş (Bi kâr) 
615

 Ağa bükülmek: Ağa düşmek, ağın iplerine sarılmak, tuzağa düşmek. 
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ĠKĠ NEFER
 
 

 

O hangi gün idi yer işe düştü,
616

 

Talihin keremi geldi insafa. 

Kim bilir, ne zaman, nerde görüştü, 

Babamız Adem‘le, ninemiz Havva?! 

 

Sonra yerdeyişi
617

 yağmurla, karın, 

Geçip ömrümüzden nice kış, bahar. 

Dededen toruna giden yolların 

Torundan dedeye dönüşü de var. 

 

İnsan ağacının kökü derinde 

Yüz yol boşalsa da, dolsa da dünya. 

İkice adam var Yer üzerinde, 

İkice adam var: Âdem‘le Havva! 

 

 

 

                                                           
616

 İşe düşmek: Başına bir  iş gelmek. Bu dizedeki “yer” kelimesi, yeryüzü, dünya anlamındadır. 
617

 Yerdeyiş: İki şeyin yer değiştirmesi.  
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GÖRESEN... 

 

Bağça uşakları
618

 

                        Turna katarı 

Yapışmışlar birbirinden  

Dizilmişler telek teleğe,   

                                      Etek eteğe... 

Şimdilik iradeleri büyüklerin elinde 

Karışmış birbirine  

                  Dilleri, renkleri, 

                         Belki de yürekleri... 

Onların bu birliği 

                         Yeşil ışık yandırır, 

                            Araçları dayandırır.
619

 

Belki ordular da dayanır 

                       Bu birliğin önünde, 

                                           Kim bilir. 

Ama 

Garip bir sual uyanır bende: 

Göresin büyüyünce nice? 

               Büyüyünce, büyüyünce...   

 

 

 

 

                                                           
618

 Bağça uşakları: Anaokulu öğrencileri. 
619

 Dayanmak: Durmak. 
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KONUN ELLERĠME YORULUNCA SĠZ 

 

Kuşlar, yorulunca omzuma konun. 

Konun ellerime yorulunca siz... 

Altın bir vakit gibi elimden uçun, 

Uçun ömrüm gibi sedasız, sessiz 

Konun ellerime yorulunca siz... 

  

İşte ağaçlar da kuşlara benzer 

Yeşeren yapraklar; kuş kanatları, 

Ama ayakları toprağa bağlı 

Mavi uykusunda kara toprağın 

Uçarlar geceler dallı budaklı... 

 

Konun ellerime yorulunca siz 

Korkmayın ellerim benzerse tora. 

Korkmayın ellerim dönse kafese 

Konun ellerime yorulunca siz! 

 

Ben iyi bilirim azatlık nedir 

Torun tadı bile bana tanıştır. 

Kafese salınan yorgun yüreğim 

Hele de uçmayı unutmamıştır. 

Konun ellerime yorulunca siz! 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

GONCA BELEKLERDE GÜL SAKLANIRDI 

 

Gonca beleklerde gül saklanırdı, 

Üstüne şafaklar saçılacaktı. 

İçinde büyüyüp, pardaklanırdı
620

 

Baharı görünce açılacaktı... 

 

Geldiği gibi de gidecek bahar,  

Geçen mevsimlere bakma acıkla.
621

 

Açılan güllere nice göz bakar, 

Açar gözümüzü gözü açıklar. 

 

Dünyaya geldi mi, uçan ok olur,- 

Ömrün son menzili verilmiş nişan! 

Büyüyüp büyüyüp yeşil zoğ
622

 olur, 

Gül kimi içinden açılır insan. 

 

 

 

 

                                                           
620

 Pardaklamak: Cilalamak, parlatmak. 
621

 Acıg: Acıma hissi, 
622

 Zoğ: Ağaç ya da bitkilerin yeni sürgünleri, filiz. 
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ÖMÜR SU GĠBĠDĠR 

 

Gelir hayalime uyuklayan kend,
623

 

Kızılgül dalında yanan arzular.  

Bir de ki, cuvarın
624

 verdiği mühlet, 

Ayağım altında çağlayan sular... 

 

Geçeriz koynundan kışın, baharın 

Vakit bize dese: İleriye bak; 

Sonunda toprağa geçen suların, 

Evveli dehneden
625

 üzülür
626

 ancak. 

 

Bizim ömrümüz de benzer o suya 

Dönüp nice nice hisse, duyguya, 

Süzüle, süzüle yol gelir hele, 

Azala, azala yol gelir hele. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENĠ BĠLMĠYORUM 

 

Nereden bilirsin hangisi hayır 

Vakitsiz zevalin, ucalmanın mı, 

                                                           
623

 Kend: Köy 
624

 Cuvar: Köylerde sulama suyunu, bir takvime göre belli bir süre vererek bahçelere paylaştıran kişi.  
625

 Dehne: Suyun ana kanadan, bir kapak vasıtasıyla, tali kanallara aktarıldığı yer. 
626

 Üzülmek: Bağlı olduğu yerden kopmak, ayrılmak. 
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Civan kalmanın mı, kocalmanın mı? 

Bu hele de talihtir, bu hele de sır... 

Nereden bilirsin hangisi hayır... 

 

Çık, ver yüreğini çağlayan yaza, 

Alkışla toprağın ilk müjdesini. 

Bir kız sinesinde aşka müntezir 

Açılmak isteyen gül gönçesini... 

İsyanı önünde yanan güllerin 

Bu çıkan cıvalar, inen cıvalar,
627

 

Makamlar, masalar, 

                  Bu vazifeler 

Bana boş görünür, 

                      Gülünç görünür... 

 

O kimdir kıskançlık kalmış canında, 

Bilinmez varlığı bu güne kimi,
628

 

Kesilmiş sanatın imtihanında, 

Batar gözlerine korş
629

 iğne kimi 

Benim hoş reftarım, 

                          Hoş kılığım da, 

Böylesi yanında, talihime bak, 

Yamana çevrilmiş yahşılığım da. 

Böylece benimle arası serin, 

O kara batmışın karadır günü. 

Yalancı dostluğu koyup yarıda  

Adamlı, arkalı kulbeçelerin
630

  

Öyle özleri de, arkaları da 

Bana boş görünür, gülünç görünür... 

                                                           
627

 Termometre içinde gösterge olan civa kastedilmektedir.  
628

 Bu güne kimi: Bu güne kadar. 
629

 Korş: Ucu keskin ya da yeterince sivri olmayan(bıçak, balta, iğne…) 
630

 Kulbeçe: Küçük kul, bende, uşak, hizmetçi. 
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Kötüye çıkacak kötünün adı, 

Güzel denilecek güzele bilsem... 

Düşüm Kerem gibi odunuza ben, 

Ay Hasta Kasımlar, Âşık Garipler.
631

 

Güçlünün kolunu burup arkaya 

Güçsüzü meydana veren herifler. 

Özge talihine hasetle bakıp 

Özge kısmetine göz gezdirenler, 

Ne bende tanırlar, ne de ki, Allah, 

Böylece sürüye düşüp sürünür. 

İçinde, özünü yandırıp yakıp 

Arada, derede söz gezdirenler, 

Görünmez kuvvetin önünde, vallah, 

Bana boş görünür, gülünç görünür... 

 

Geçen mevsimlerin seferi pergar,
632

 

Tek birce günün de sehv düşmez yeri, 

Ömrün de böylece yazı, kışı var, 

Başarabilirsen oku bu sırrı. 

Yerde kalanları yalan, efsane 

Ahirde dünyadan ne kalır sana. 

Yatınca fikir ver boş ellerine 

Sür ömrün sonuna, öz ömrünü, sür. 

Bozulmaz alnına yazılan yazı, 

Daha bundan sonra ezilmek, ölmek, 

Daha bundan sonra var ihtirası, 

Daha bundan sonra dünya mirası, 

Bana boş görünür, gülünç görünür... 

   

 

 

 

                                                           
631

 Hasta Kasım,  Âşık Garip: Halk âşıkları,  
632

 Pergar: Kaide, nizam… 
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ĠLK ÜMĠT SON MEKÂN 

 

Ayağımın altında 

Kar yatar, kıyır, kıyır. 

Yoksa kısmetim beni 

Kışa konak çağırır. 

 

Aman, çıkar yakamdan, 

Kalbim nice dövünür. 

Çay kenarı, değirmen... 

Hatıralar öğünür. 

 

İşte dalgın söğütler- 

Kırağlamış saçları. 

Bakar, gözü yol çeker, 

Tek
633

 ev, 

           Koz ağaçları... 

 

Suyuna taş atılmaz, 

Don vuran çaylar şişe.
634

 

Atam buradan gitmiş 

Bir zamanlar dövüşe.
635

  

 

İlk ümittir, son mekân 

Kim yurduna hor baka; 

Anam burda bir zaman 

Defnedilmiş toprağa. 

 

Karışmış kepeğine, 

Elenmiştir eleği. 

Bu onun kar beşiği, 

Bu onun kar beleği. 

 

                                                           
633

 Tek: Yalnız, garip. 
634

 Şişe: Cam 
635

 Dövüş: Savaş, mecazen cephe. 
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Geçip karlı düzeni,
636

 

Açım karlı toprağı. 

Kucağına düşeni 

Toprak yeşertir ahı?!
637

 

 

Burda bir yürek yanır, 

Üstünden çırpıp karı. 

Kenarda buharlanır 

Karadiken kolları...
638

 

 

Hatıralar üstüne 

Narin narin kar yağa(r). 

Nasıl ayak basasın 

Anan yatan toprağa?! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
636

 Düzen: Geniş düzlük, ova.  
637

 Ahı: Anlamı kuvvetlendiren edat. 
638

 Kol: Çalı. 
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MUKADDES KADER 

 

                        Anam Gülzar‟ın aziz hatırasına 

 

Biz dört nefer idik. 

Tepel
639

 koyun idi, 

Gezel
640

 elma idi, 

Anamdı, bendim… 

Gelecek hayatın hatırasına 

Bizi atmışlardı yerküresine. 

Anam güzelliğin gelinliğiydi, 

Elma ormanların pöhreliğiydi,
641

 

Ben ise beşerin körpeliğiydim. 

Vaktiniz olunca sıkın bir beni, 

Bir görün neyim?! 

                              Ana çöreğiyim, 

Elma şiresiyim, koyun sütüyüm. 

 

 

 

 

 

                                                           
639

 Tepel: Hayvanlarda alın ortasındaki beyaz leke, sakar, akıtma 
640

 Gezel: Nar kabuğu rengi, yaban elması 
641

 Pöhrelik: Fidanlık 
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EBEDĠYET YOLÇUSU 

 

Bu kabristan yolu sensiz inan ki, 

Gamlı duygularla doludur, ana. 

Bu basit yol değil, 

                             Ölümün sanki 

Hayata uzanan koludur, ana. 

 

Sensiz tabiat da susmuş öyle bil, 

Donup kalmış mıyım ben öz yerimde?! 

Ana, ağır olan cenazen değil, 

Analık hakkındır çiyinlerimde.
642

 

 

Ne deyim hayatın kanunlarına, 

Gör niye feryatlar koparırım ben. 

Sen beni dünyaya getirdin, ana, 

Seniyse dünyadan aparırım
643

 ben. 

 

 

 

 

  

                                                           
642

 Çiyin: Omuz 
643

 Aparmak: Bir şeyi alıp götürmek,  
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YAMAN DARIKMIġIM
644

 SENĠN’ÇĠN ANA 

 

                                 

 

Nefesin yüzüme değmez ne vahttır, 

Ellerin kapımı dövmez ne vahttır. 

İntizar kalmışız gör bir ne vahttır,- 

Yaman darıkmışım senin‘çin, ana.  

 

Kapılmam bir özge arzuya sensiz. 

Geceler dalamam uykuya sensiz. 

Sahipsiz bir evdir bu dünya sensiz 

Yaman darıkmışım senin‘çin, ana. 

 

Seni bu haftalar aylar istiyor. 

Saçın tek ağaran çaylar istiyor. 

Dünyanın özü de layla
645 

istiyor, 

Yaman darıkmışım senin‘çin, ana. 

 

Ömrüm bir kayıktır, limanı sensin. 

Hayatın beşiği, unvanı sensin. 

Gümansız gönlümün gümanı sensin 

Yaman darıkmışım senin‘çin, ana. 

 

 

 

 

                                                           
644

 Darıkmak: Birini özleyerek canı sıkılmak, bunalmak, bezmek. 
645

 Layla: Ninni. 
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ÜMĠDE ASILAN KILIÇLAR 

 

 

Aklımız yenice yeterdi onda,
646

 

Bir hasret gezerdi dereyi, düzü, 

Bir ad dolaşırdı söz arasında. 

Ümide asılan kılıç gibiydik, 

Analar kınından sıyırıp bizi 

Koymuştu nefsiyle öz arasında. 

 

...Öyle ki, iş üste şer karışırdı,
647

  

Güneş dağ dalına uğrun düşerdi. 

Ana gözlerine inerdi akşam, 

Gelinler yatağa yorgun düşerdi. 

Birisi kapıyı döverdi onda, 

Aç,  

Benim, işte geldim der idi onda. 

Yüreğe düşerdi ayak sesleri 

Yeniden dönüp gelirdi geri... 

Gelin anaların rüyalarında 

Asker babaların boş kalan yeri...  

 

Var idi sehere kalan ağrılar, 

Var idi... 

             İşitip bilen yok idi. 

Kar idi evlere gelen çığırlar, 

Kar idi... Evlere gelen yok idi... 

                             

Çığırlar ölmüştü nice heyette
648

 

Yollar yüze durup dayanmışlardı... 

Uykuya belenen o karlı kendde
649

 

Tazece filizler uyanmışlardı. 

 

 

 

 

 

Ümide asılan kılıç gibiydik, 

İtiydik:
650

 

            ‗Seviyorum‘ sözünden iti! 

İtiydik iğnenin gözünden geçen 

Haris bakışların özünden iti... 

 

                                                           
646

 Onda: O zaman. 
647

 Şer karışmak: Havanın kararmaya başlaması. 
648

 Heyet: Bahçe, avlu. 
649

 Kend: Köy. 
650

 İti: (Bıçak, kılıç vs aletlerde keskinlik. 
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Bir gelin feryadı itirazları 

Bir ana kalbinde yer yok ümide 
Ölmüştü hisleri, ihtirasları, 

Seven gönüllerin muhabbeti de…   
 

Nere çatasıydı ömrün akını
651

 

Alışa, alışa
652

 söndüler onlar. 

Şenelde şenelde er ocağını 

‗Namus ocağına‘döndüler onlar! 

 

Verin yastıkların tanış iyini
653

 

Boğulan, soğulan heyecanları... 

Verin anaların gelinliğini 

Bir kalpte yaşayıp ölen canları... 

Bizim ömrümüzde ömür payı var, 

Belki de analar sehv eylemişler 

Verin, gelinlerin ne günahı var? 

 

Aklımız yenice yeterdi onda, 

Bir hasret diderdi yüreğimizi 

Bir ad dolaşırdı söz arasında. 

Ümide asılan kılıç gibiydik, 

Analar kınından sıyırıp bizi 

Koymuştu bahtıyla öz arasında. 

Bu yerle, 

                Bu gökle, 

                                Bu dünya ile 

Aşkıyla, ahdiyle öz arasında! 
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 Akın. Akıntı, esinti. 
652

 Alışmak: Tutuşmak, yanmak 
653

 İy: Koku 
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YETĠM BĠR FERYAT VAR... 

 

Gözler de göl gibi yağışla dolmuş, 

Bu nasıl ömürmüş, bu nice yolmuş?! 

Kızlık yanakları sararmış, solmuş, 

Gelin ellerinin kınası ölmüş. 

 

Ömrün gurubuna indi gözleri, 

Söndü arzuları, söndü gözleri. 

Bir çift göl yerine döndü gözleri, 

Suları soğulmuş, sunası ölmüş. 

 

Onsuz arzularım boyattır, boyat
654

 

Geçemez yerine ne kardeş, ne yad. 

Onsuz bir kuruşa değmez ki hayat, 

Bende yaşasa da manası ölmüş. 

 

Hani aradığım o hasret, hani?! 

Demek andırırmış ömür, gün anı. 

Yetim bir feryat var gezer dünyanı: 

Acep nerde kaldı anası ölmüş! 

 

 

 

 

BU YOLLARIN BAġINDA 

 

Bir kapı dövülecek bu yolların başında 

Pencere ışığından ürperecek bu gece. 

Bir yürek dövünecek bu yolların başında, 

Buza dönmüş arzular ısınacak bu gece. 

 

Açacak kollarını hoş gelen konağına, 

Gülecek bir ananın duvarları, taşları. 

Bir sevinç haykıracak gecenin kulağına; 

-Bakü‘den oğlum gelmiş, yanında yoldaşları... 

 

Yağdıracak ayların, yılların gileyini,
655

 

Açılacak gönlünün don vuran arzuları. 

Koca karılar gibi öz özüne değinip, 

Nefesini derecek uyuklayan buharî.
656
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 Boyat: Bayat 
655

 Giley: Şikâyet, yakınma. 
656

 Buharî: Evlerde, duvar içine oyularak yapılan ocak. 
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Bir kapı dövülmedi bu yolların başında, 

‗Ey, kimsin?‘ denilmedi. 

Pencereler kör gibi tuttu gelip geçeni. 

Yok, bir ana kalbinin ışıkları yanmadı. 

Döveçledim kapıyı, 

                                Kucakladım geceyi,  

Benim, ana! Hayıma ‗Ey, kimsin?‘ uyanmadı. 

 

Açmadı, açılmadı gecikmiş konağına, 

Gülmedi bir binanın duvarları, taşları. 

Bir sevinç haykırmadı gecenin kulağına: 

-Bakü‘den oğlum gelmiş, yanında yoldaşları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komşuları uykudan uyandırmaz bu haber, 

Bu haberle bir kızın yüreği dövünmedi. 

Gezmedi yurt yerini bir oğul seher, seher, 

Bakıp oğul boyuna bir ana övünmedi. 

 

Bana öyle gelir ki, 

Ya bu günden, yarından, 

Ya da hatıralardan, 

Geri dönünce seferden, 

Bir kapı dövülecek bu yolların başında, 

Bir yürek dövünecek  bu yolların başında, 

‗Ey, kimsin‘ denilecek, 

‗Ehey, kimsin‘ denilecek!...  
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BENZEMĠġ 

 

Diyorlar ki kızlar bibiye benzer 

Benim balam halasına
657

  benzemiş. 

Anasının bacıları bir değil, 

Yüzündeki hal hansına
658

 benzemiş. 

 

Dam dolusu toyu çekmiş birine, 

Şirinlikte suyu çekmiş birine, 

Uzunlukta boyu çekmiş birine, 

Birazcık Kız Kalası‘na
659

 benzemiş. 

 

Anasını çıkarmamış yâdından, 

Ateş almış gözlerimin ‗od‘undan. 

Adın almış ninesinin adından, 

Şirin, şeker laylasına
660

 benzemiş. 

 

Kirpikleri doğuşundan örgüdür, 

Tabiatın teşbihidir, görküdür. 

İkimizin arasında köprüdür, 

Biraz bana, bir az ona benzemiş... 

 

Gelişinden evimize gün düştü, 

Komşulara ferah düştü, ün düştü, 

Hangi elma budağından gen
661

 düştü,- 

Körpe ceylan balasına benzemiş. 

 

Ne az, ne çok, on ay geçti yaşından, 

Yeni yeni sözler düşer dişinden. 

Ben yangınım, anasının taşından, 

Ne güzel ki, halasına benzemiş. 
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 Hala: Azerbaycan‟da teyze yerine kullanılmaktadır. 
658

 Hal hansına:  Ben hangisine 
659

 Kızkalası: Bakü‟de, Hazar denizine nazır, yüksek bir kale burcu, kale bedeni. Diğer adı: Kızkulesi. 
660

 Layla: Ninni. 
661

 Gen: Uzak, aralı. 
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GARĠP AKġAMLAR 

 

Kayalar uyuyor dumanda, siste. 

Dağlar düşünceli, düşmüş yüz üste. 

Kartal kanadını kendimiz
662

 üste 

Gerip akşamlar, 

                           Garip akşamlar. 

 

İliğime işler bu gece hasret, 

Ne ses var, ne seda, gamlı sükûnet. 

Yoksa, nefesini ana tabiat 

Derip akşamlar, 

                            Garip akşamlar. 

 

Geçen turnalar mı göğün efsunu, 

Hayal arşa çeker göz uykusunu. 

Hicran perdesini, gam duygusunu 

Serip akşamlar,  

                            Garip akşamlar. 

 

Gör neler söylüyor o ses, o seda, 

Bir anda neleri getirdi yâda. 

Ben nerden bileydim bu gen dünyada, 

Bir garip akşamlar, 

                            Garip akşamlar. 
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 Kend: Köy. 
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PAYIZ LEVHALARI 

 

Dağların başına çöker duman, sis, 

Havadan payızın kokusu gelir. 

Yel eser, depreşir sarı bir deniz, 

Yorgun tabiatın uykusu gelir. 

 

Burulur havada ocak tütsüsü,
663

 

Gelen soğuklardan verdikçe haber, 

Çekilir topraktan yazın istisi,
664

 

Uzuyor geceler, gecikir seher. 

 

Soyunur eynini yine nar bağı, 

Onun yakasını külekler açar. 

Şireden çatlayan narın dudağı 

Öyle bil tazece çiçekler açar. 

 

Bulutlar payızın şeriatını 

Libası sararan dağlara yazdı. 

Değişti tabiat tabiatını  

Düzler soğuk şimdi, dağlar ayazdı(r). 

 

Boldur bahçelerin yetirdiği bar, 

Ağaçlar omzundan atar yükünü. 

Yerinde demiştir eller, obalar;  

―Geldi payız günü, toy, bayram günü‖. 
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 Tütsü: Duman 
664

 İsti: Sıcak. 
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Derede gürleyip dağa ses salan 

Payızın elveda nalesi miydi?! 

Neydi tabiatın hüsnünde kalan, 

Güneşin sararan şulesi miydi?! 

 

Yapraklar düştükçe öz budağından, 

Ömür günlerini bir bir sayardı. 

Kışın gelişini sanki bu zaman 

Yerin kulağına hey
665

 fısıldardı... 
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 Hey: Önüne geldiği fiile süreklilik anlamı katan edat. 
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ĠLK EV ĠLK UÇUġ 

 

Gönlünü sızlatır ilk ev, ilk uçuş 

Dönüp de gidersen kende
666

 dalınca. 

Orda bilirsin ki, arzuların kuş, 

Piyade gitmişsin sen de dalınca. 

 

Gitmişsin, yollarda geçmiş ömür gün, 

Sonunda gözlerin düşmüş eyneye.
667

 

O, burda gördüğün günlerin için 

Bakarsın, burnunun ucu göyneyer.
668

 

 

Yüz yüze durursun bahçe, baca,
669

 sen: 

Gecikmiş, koyunu vermişsin kurda. 

Cevap ver kuruyan her ağaca sen, 

Var mı bir cevabın bu yere yurda? 

 

Eski bahçelerde söğütler çadır, 

Asma kollarından uzanmış bahar. 

Diktiğin ağaçlar senden ucadır, 

Sana yukarıdan aşağı bakar... 
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 Kend: Köy. 
667

 Gözleri eyneğe düşmek: Gözlük takmak zorunda kalmak. 
668

 Göynemek: Ağır ağır yanmak, göyünmek, sızlamak. 
669

 Baca: Pencere. 
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BAHAR 

Gök
670

 ormanlar, çemenler  

Çuhasıdır baharın. 

Ak çığırlar, açılan 

Yakasıdır baharın. 

 

Çiçekler yığın yığın 

Gök otlar dize çıkar. 

Öyle bil ki toprağın 

Arzusu yüze çıkar.  

 

Güneş yön çevirmiştir 

Kırağı, kara doğru. 

Çığırların ahiri 

Çıkar bahara doğru. 

 

 Âlem ısındığı an  

Yerden süt buğu
671

 çıkar 

Tabiatın canından 

Kışın soğuğu çıkar... 
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 Gök: Yeşil. 
671

 Buğu: Buhar 
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BU YAZ ĠDĠ… 

 

Bu yaz idi... 

               Gelişinden haber almadan, 

Nevruz gülü kar altında çiçek açardı. 

Gün vurdukça zirvelere çekilirdi kış, 

Eteğini desteleyip köyden kaçardı. 

 

Bu yaz idi... 

              Gevremişti toprak, kar gibi, 

Kışla bahar birbirine karışırlardı. 

Dağdan inen, dağa çıkan çığırlar gibi 

Bir çiçeğin çevresinde barışırlardı. 

 

Bu yaz idi... 

              Yol giderdi güneşe sarı
672

, 

Ovharlanmış
673

 bulakların yüzü yolaydı. 

Gündüzleri, vadilerin buz taşkınları, 

Geceleri, turnaların hava yoluydu. 

 

Bu yaz idi... 

               Buğulanırdı ıtırlı tütsü, 

Şafakları, peteklere süzerdi arı. 

Billur güneş çelengiydi dünyanın üstü, 

Bürümüştü yeryüzünü ferah yolları. 
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 Güneşe sarı: Güneşe doğru. 
673

Ovharlanmak: Bilenmiş. Kışın donduğu için akmaya bilenmiş bulaklara teşbih. 
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Bu yaz idi... 

              Arzuların gökkuşağıydı, 

Çırpınırdı yürek, mavide kuğu gibi. 

Dünya kendi bile hayalperest uşağıydı, 

Şirin idi ilk muhabbet mektubu gibi. 

 

Bu yaz idi... 

              Gül biterdi ayak sesinden, 

Mutluluğa gark ederdi geçtiği yeri. 

Ömrü hassas kocaların hafızasından  

Ömrün nice ilkbaharı dönerdi geri. 

 

Mart gecesi... 

                Tabiatın avcı beresi...
674

 

Çiçeklendi çağlalar ve can erikleri. 

Dün ki, kıştı... Bu gün bahar çıktı sehere, 

Bir gecede yaprak bastı pöhrelikleri...
675

 

 

Bu yaz idi... 

                Güzellikten gözü kamaştı. 

Sevincinden dudağında kan kalmamıştı. 

Öyle bil ki, yeryüzünün sevgi günüydü, 

Dünya kendi baştanbaşa ihtizaz idi: 

                                                 Bu yaz idi... 
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 Bere: Dağ geçidi 
675

 Pöhrelik: Fidanlık, fidanların yetiştiği yer,  
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AKġAMLAR, SEHERLER 

 

Bu nasıl yağmurdu, bürüdü yolu, 

Uzadı sohbeti şehire kadar. 

Bulut sıkılmamış yaş gömlek oldu, 

Damlalar, akşamdan sehere kadar. 

 

Nice muhabbete anadır gece, 

Gece sır yığını, sorgu yığını. 

Sevenler gönlünü açar gizlice 

Kim görmüş goncanın açıldığını! 

 

Yelin kanadında duman, çen gelir, 

Dolar zirvelerin kaya beynine. 

Oğlanlar nerdense, görüşten gelir, 

Kızlar geceleri giyer eynine. 

 

Nerdeyse, bir baykuş ölür acından 

Kalır karanlığın alt katlarında. 

Bir kuş havalanır koz ağacından 

Uyandırır tanı, kanatlarında. 

 

Zahmetten tarlalar batar-barına
676

, 

Çığırlar, evlere anı yetirir. 

Akşamları erler, kadınlarına 

Bir uzun, sevdalı gece getirir. 

 

Uykuda çiçekler şıralı, nurlu, 

Çiçek düzde yatar, arı petekte. 

Nerdeyse, bir asker yarı uykulu 

Kalbi dünyamızda, eli tetikte… 
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 Batar barınar: Ürünü bol olur 
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Coşar bulutların inatkârlığı, 

Bulaklar, derede bahar çayları. 

Güneş yoksulluğu, ışık darlığı 

Sağar bulutları, sıkar çayları! 

 

Yorgun balıkçılar yol almış Kür‘e, 

Uyuyan suları kayıklıyorlar. 

Ağaçlar korkulu bir rüya göre, 

Yapraklar subha dek sayıklıyorlar. 

 

Bu uzun neşeden kâinat susar, 

Susar ki, dağılır bu hoş hatıra. 

Geceler desteler ayı, yıldızı, 

Güneş kızıl gözlü seher getire... 
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CEVĠZ ARAR ĠDĠK PAYIZ GELĠNCE 

 

Ceviz arar idik payız gelende 

Gazele dönerdi gün yavaş yavaş. 

Bir hasret nağmesi çökerdi kende: 

―Ak taş, kara taş, 

                              Bana bir yoldaş!‖ 

Bulmadım, 

                Bulmadım, 

                        Bulaydım ey kaş...
677

 

 

Ya niye ruhumda gam dolaşırdı 

Ne idi gönlümde gülüp ağlayan?! 

Dilim tutulurdu, 

                               Aklım şaşardı  

Elimi, kolumu neydi bağlayan? 

Korkarım bahtımı kozda sınayım 

Vurup çürük çıka o ümit, Allah! 

Ayağım altında gam gazelleri  

Başımın üstünde tereddüt,  Allah! 

Bu talih kısmeti, ceviz falıdır, 

Çift gelse, isteğim çin olmalıdır,
678

 

Tek gelse, 

               Tek gelse... 

                               Ak taş, kara taş 

Saydım düz gelmedi, 

                               Geleydi ey kaş... 
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 Kaş: Keşke. 
678

 Çin olmak: Rast gelmek. Düşünülen bir isteğin gerçekleşmesi. 
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Gazeller çığırın kızıl başmağı, 

Eski şalvarımın paçaları yaş... 

Ümit kor olurdu sinemde tek, tek, 

Ak taş, kara taş: 

Bulsam o savaştan atam dönecek, 

Bulmasam, 

                 Bulmasam, 

                                 Bulaydım ey kaş...   

 

Yapraklar payızın hasret elleri, 

Yapraklar, göklerin yere minneti. 

Böylece çevirip mis
679

 gazelleri 

Böylece arardım o ilk kısmeti, 

Böylece, gardaş! 

Bulmadım, 

                Bulmadım, 

                                Bulaydım ey kaş! 
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 Mis: Bakır elementi, bakır renginde. 
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TESELLĠ 

 

Bahtıma teşekkür ediyorum ben 

Ahdine vefasız dostlarım için. 

Sevinçlerim için, yaslarım için. 

Verdim yüreğimi yaz çemenine, 

Gafilce dolunu yâddan çıkardım, 

Eğrilik yolunu  

                         Yâddan çıkardım. 

Ormanda aslana, şire güvendim, 

Hele çözülmemiş sırra güvendim, 

Çakalı, tilkiyi yâddan çıkardım, 

Yerüstü bölgüyü
680

 yâddan çıkardım.
 
 

 

Diyorlar pervane
 
 toplanır şama, 

Birce anlığına o şamı
 
söndür. 

Söndür, o tutuşan inamı, söndür, 

Gör kimdir arayıp aktaran seni: 

Sinekler şireye konar diyorlar, 

Başarabilirsen sil o şireni... 
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 Bölgü: Bütünden bölünen parça, pay. 
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Bir gün talihini yuyup sererler, 

Batarsın, 

              Bir yerde dalgıçlar gibi 

Dostların yalandan boy gösterirler. 

 

Sonra, o şam gibi, 

                               O şıra gibi, 

Bir uzak, bir hazin  

                             Hatıra gibi 

Sönüşün kalır. 

Su içen tavuğa dönüşün kalır. 

 

Yine tabiatın sabrı tükenmez, 

Günü var, ayı var, 

                                O da teselli. 

Düzü, dolayı var, 

                                O da teselli, 

Kışın çilesinden selamet çıkan 

Yazı var, yayı
681

 var, 

                                 O da teselli...                                                    
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 Yay: İlkbahar. 
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BU BENĠM 

 

Bu benim, ey köyüm, 

                              Tanımadın mı?! 

Bu bildiğin Memmed  

                                Biraz sınıkmış, 
682

                                           Biraz sıkmış 

onu şehir havası,  

Dermanı, dağların seher havası. 

Beni tanımıyor taze civanlar, 

Özüm mü çıkmışım yâddan, 

                                                   Adım mı?! 

Senin kucağında arzuladığım, 

Günlerden dönüp de gelmişim sana, 

Bu benim, ey köyüm! Tanımadın mı?! 
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 Sınıkmak: Kırılmak, kırgın olma hâli. 
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GÖTÜR BENĠ 
 

Götür beni baharlara 

Ne yapayım ben kışı 

Sana kalsın bu dünyanın 

Yağan karı, yağışı.
683

 

 

Götür beni baharlara 

Sevildiğim günlere. 

Arzu olup yeryüzüne  

Serpildiğim günlere. 

 

Turnaların kanadıyla 

Götür beni yazlara. 

Bulaklardan sevgi akar 

Haber gönder kızlara. 

 

Koş,  güneşi gönder bana 

Bir parça yaz seması... 

Yoksa seven yüreğimin 

Donar sevgi dünyası. 

 

Bahar oldu, bahar soldu 

Götür beni yaylara.
684

 

Yitirdiğim yıllara yok,
685

 

Yaşadığım aylara. 

 

Götür beni sonbahara, 

Ne yapayım ben yazı? 

Ömrüm, günüm geçer sensiz 

Nedir ömrün manası?! 

 

Yazı getir yalnızlara 

Götür beni kışlara. 

At bu deli yüreğimi 

Karlara, yağışlara. 
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 Yağış: Yağmur. 
684

 Yay: Yaz, bahar. 
685

 Yok: Değil anlamında kullanılmıştır. 
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BĠR NEFESE 

 

Baht özü de bakmayaydı sözüme 

Günüm gece, gecem gündüz olaydı. 

Senin aşkın döneydi de özüme 

Ev eşiksiz, işsiz, güçsüz olaydım. 

 

Döneydi de güzel günü yaşın da 

Bulaklara karışaydım, akaydım. 

Yüce yüce kayaların başından 

Uzak uzak yıldızlara bakaydım. 

 

Hoş bahtlığım
 
 yollarında biteydi, 

Düzde gülü, dağda karı seveydim. 

Senden gayrı kaygılarım yiteydi, 

Tekce seni, tekce seni seveydim. 

 

Kalbim seni çok istemiş, çok ummuş, 

Hiç olmazsa uzaktan bir bak bana. 

Bu arzular bir nefeste okunmuş, 

Çok görmesin bu arzumu baht bana. 

 

   

 

 

 

 

 

 

DUA 

 

Dizimin kündesinde 

Toprak nasır bağlayıp. 

Yahu,yahu demekten 

Dudağım sır bağlayıp. 

İçimde pırıl pırıl 

Arzular yapraklayıp: 

Menem dua oxuyan. 

 

Gözelliyi görürse 

Gözünüze gün deyin. 

Gözünüz gün olunca 

Müşküle mümkün deyin. 

Men bir Allah bendesi 

Ne desem amin deyin: 

Menem dua oxuyan. 

 

Fikrinin en mukaddes 

Mayasından doğuldum. 
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Taşından,toprağından, 

Kayasından doğuldum. 

Men anamın Tanrıya 

Duasından doğuldum: 

Menem dua oxuyan.. 

 

Qarışıp bir birine 

Can cesi, cihan sesi. 

Sayısız ses içinde 

Tenha bir insan sesi. 

Benim yerden göğecen 

Direnen ezan sesi: 

Menem dua oxuyan. 

 

Dört emelim dört elim 

Dört elli tutar meni. 

Tan yeri umut yerim  

Gurubu yutar meni. 

Oxutana kurbanım 

Hele oxutar meni: 

Menem dua oxuyan. 

 

Kader böyle buyurdu 

Kederle qardaşlaşım. 

Ne kadar ki diriyem 

Dizime-cen taşlaşım. 

Durup üzü Tanrıya 

Yarınlarda baş taşım: 

Menem dua oxuyan. 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEYĠNE GEREK 

 

Artık senin için geçilmiş yolum, 

Okunmuş kitabım, derilmiş çiçek. 

Bundan sonra ister, bir altın olum, 

İster bir taş parçası, neyine gerek. 
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Der ki, her çiçeğin ömrü bir derim, 

Göğsünde nar gibi yetişmiş yürek. 

Neyine gerektir yorgun ellerim, 

Dalgın hayallerim neyine gerek. 

 

Çatar kulağına uzak sorağım,
686

 

Yakın ülfetimin derdini az çek. 

Neyine gerektir solan yanağım 

Ve solgun dudağım neyine gerek? 

 

Bak ta muhabbetin civan çağına, 

Payız hasret çeker yaz yaprağına. 

Ölmüşüm, kalmışım… Neyine gerek, 

Nerde kocalmışım neyine gerek! 

 

 

                                                           
686

 Sorak: Sorup alınan haber. 
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GĠZLĠ AġK 

 

Dağların başına düşen kar mıdır, 

Dumandan habersiz, çenden
687

  habersiz?! 

Sinemi sızlatan intizar mıdır? 

Kalbimden habersiz, benden habersiz… 

 

Bozdum öz ahdimi ben bile, bile, 

Hakkın var, yanımdan geç güle, güle 

Eriyim oduna koy gile, gile
688

 

Ben seni sevmişim, senden  habersiz..ç 

 

Gör benim kısmetim neler, nelermiş, 

O uzak sandığın yakın gelirmiş. 

Demek ki, dağlara kar elenirmiş 

Dumandan habersiz, çenden habersiz, 

Ben seni sevmişim senden habersiz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                           
687

 Çen: Sis. 
688

 Gile Gile: Tane tane; damla, damla. 
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ÜSTE 

 

Nice ki civansan gönlünün kuşu 

Öter şirin şirin budağın üste. 

Her ağaç altında bir sürü yatar 

Yüz şamama
689

 biter bir tağın
690

 üste. 

 

Öyle ki, kocaldın, düşersin derde, 

Sazınsa kan ağlar, hey perde perde. 

Yârinden yaralı pervaneler
 
de 

Yanar şamın üste, çerağın üste. 

 

Gönül tabiattan gör neyi sordu, 

Özüne düşman mı öz doğma yurdu. 

Bahçede derde bak: Barama kurdu
691

 

Kendine tor kurar yaprağın üste. 

 

Hani ilk muhabbet, o şirin anlar, 

Bir candan can almış, gör nice canlar. 

Sonunda Mecnun‘a döner civanlar 

Bir güzel, bir lale yanağın üste. 

 

Ay Memmed, yarından gelsin sorağın, 

Vaktinde kadrini bil yaşamağın. 

Hayat savaşmaktır beş arşın ağın
692

, 

Birde ki, bir karış toprağın üste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
689

 Şamama: Hoş kokulu kavun. 
690

 Tağ: Kavun karpuz, kabak gibi meyveleri yetişen bitkilerin dalları  
691

 Barama kurdu: ipek böceği. 
692

 Ağ: Beyaz, burada mecazen kefen anlamındadır.  
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SOĞUKTUR 

 

Soğuktur talihin bakışı bana, 

Hava da birazcık deyen
693

 soğuktur. 

Na kâm sevgilerin kargışı bana 

Yazın yaz gününde deyen
694

 soğuktur. 

 

Ak saçı başımda karlı düşünce, 

Nerede tuş olmuş ayaza gönçe,
695

 

Yoksa bilmemişim savaştan önce 

Gelip kapımızı döyen
696

 soğuktur. 

 

Ey hekim, görürsün, tıkanmış nefes, 

İçimde başlayan fırtınayı kes. 

Yazın göğsüm altta göze görünmez, 

Kışın buz paltarı giyen soğuktur. 

 

Yüz yüze dayandı evvelim, sonum. 

Koy donum, güzellik önünde donum. 

Kar mıdır, kış mıdır, neden korunum, 

Yazın yaz gününde deyen soğuktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
693

 Deyen: Diyesin. 
694

 Deymek: Dokunmak, temas etmek. 
695

 Gönçe: Gonca 
696

 Kapı döymek: Kapıya vurmak, kapı çalmak. 
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DÜġÜNCE 

 

Böyle gecelerin olmaz evezi,
697

 

Toprağı düşünce, taşı düşünce. 

Derede çayların boğulur sesi 

Eriyip gözümün yaşı düşünce. 

 

Azizim, gurbetten esen yelim ben 

Hasrete kovuşan ayım, yılım ben. 

Akşamdan sabaha anadilim ben, 

Ölürüm sen beni başa düşünce.
698

 

 

Arzu dünyasında yaş ötüşeydi, 

Yıllar birbirinden hoş ötüşeydi. 

Başıma göklerin taşı düşeydi 

Önüme talihin kışı düşünce. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
697

 Evezi olmamak: Bir şeyin yerini tutacak hiçbir şeyin olmaması. 
698

 Başa düşmek: Anlamak, idrak etmek. 
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BAKMAZ 

 

Bu muydu ömrümün karlı zirvesi 

Geçer kervan kervan, göç bana bakmaz. 

Demişler vardır her şeyin vadesi, 

Gelen soğuk, sazak, kış bana bakmaz. 

 

Zamanın boz yüzü kalbim üşütür, 

Güzellik, kötülük kader işidir. 

Baht, bulut ardında kış güneşidir, 

Gözünün ucuyla hiç bana bakmaz. 

 

Memmed, yıllar çekti cismini candan, 

Çıkarmak olur mu korkuyu kandan. 

Vadesi gelince tutar yakandan, 

Ölüm dosta bakmaz, düşmana bakmaz. 
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GÜZELDĠR 

 

 

Gözlerin çağlayan sevgi denizi 

Görenin açılır beti benizi. 

Kaldır kirpiğini gülsün tan yüzü 

Ak kara üstünden hale güzeldir. 

 

Seherin şehinde gez ayak yalın, 

Mah essin omzuna sıyrılsın şalın. 

Ayrı lezzeti var yeşille alın, 

Tarlalar içinde lale güzeldir. 

 

Çekmezsen kahrını varın, yokun sen. 

Şirin bir nağmesin eğer okunsan. 

Döner altın olur taşa dokunsan, 

Seni saye salan tale
699

 güzeldir. 

 

Hasret denizinin adası benim. 

Sen aşkın özüsün, sedası benim. 

Kara gözlerinin gadası benim, 

Güzelden gelecek bela güzeldir. 

 

Yar ol dert bilene, yar olanda da, 

Yoluna göz diksin yorulanda da. 

Öylesine vurul vurulanda da,- 

Desinler: ―Ay Memmed âlâ, güzeldir.‖ 

 

 

  

                                                           
699

 Tale: Talih. 
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KIZLARIN 

 

Hangi gözden köz götürdü bu ocak, 

Yaz mevsimi geldi haçan, kızların?! 

Şimden sonra güzgülenmek olacak 

İşi gücü akşamacan kızların. 

 

Efsunkârlık o gözlerde beli, var.  

Delil gezme, Mecnun gibi deli var. 

Ya talihte, ya ilhamda eli var 

Öz özüne ışık saçan kızların. 

 

Mucize mi koşa narın değmesi? 

Koy Vagif‘in hatırına değmesi(n). 

Ben olaydım yakasının düğmesi, 

Sinesini külek açan kızların. 

 

Gelişine gül çiçekler derilsin, 

Görüşüne koşa kollar gerilsin, 

Halı olup ayağına serilsin, 

Ev eşiğim, kapım bacam kızların. 

 

Elçi gelsin, üstüne gün saçılsın. 

Vermezlerse alınıp da kaçılsın. 

Görüm hele bahtı, günü açılsın 

Öz bahtına gönül açan kızların. 

 

Güzellikte her biri bir sunadır, 

Bu sunalar aşkımızı sınadı... 

Ne iyi ki, şimdi çoğu anadır, 

Dünen bizi koyup kaçan kızların... 
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BĠR YILDIR 

 

Ay şair Eleddin, şair dostunun 

Açılmaz kabağı kaşı bir yıldır. 

Olmuş, muhabbetten yıllar hastası, 

Ayılmaz sevdadan başı bir yıldır. 

 

Yârin soğukluğu yâre dağ olur. 

Yürek istemezse unutmak olur. 

Bilmem ki ne kadar yas tutmak olur, 

Kurumaz gözümün yaşı bir yıldır. 

 

O attı kendini ‗var‘ın koynuna, 

Bahar günlerinde, karın koynuna. 

Ben hasret çekerim yârin koynuna, 

Orda keyf sürüyor naşı bir yıldır. 

 

Yine dost eline kalmıştır çare, 

Lokman ol, derdime bir derman ara. 

Döndü gönül mülküm harabazara,
700

 

Yeşermez toprağı, taşı bir yıldır. 

 

Ay Memmed‘im, haklar seni subaylık,
701

 

Islanır, kurur o verdiği yaylık.
702

 

Onun körpesinin oldu üç aylık, 

Benim hasretimin yaşı bir yıldır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
700

 Harabazar: Harap olmuş, dağılmış yer. 
701

 Subay: Evlenmemiş olan, bekâr. 
702

 Yaylık: Mendil. 
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BU DÜNYA DENĠLEN NE GÜZEL ĠMĠġ  

 

Dumandan açılır üstü talanın, 

Yuvanı gizleme, çıkar yalanın. 

İşit ‗cik cik‘ini  etce balanın:
703

 

Bu dünya denilen ne güzel imiş... 

 

Bağlı kapılara bulunur açar. 

Açar, yaz yeline gönlünü açar. 

Çiçeği uçuşur, dudağı kaçar,
704

 

Bu dünya denilen ne güzel imiş... 

 

Çayın o tayında sular sunası, 

Çayın bu tayında kanın donası. 

Yüreğin atlanıp, kuşun konası, 

Bu dünya denilen ne güzel imiş... 

 

Toyun ilk sabahı gözler mürgüde...
705

 

Kaymak dudakları yüz
706

 verir süte. 

Bir güzel kendine bakır güzgüde, 

Bu dünya denilen ne güzel imiş... 

 

Kış yaza çevrilir, çin olur uykum.
707

 

Güneşin nuruna uyanır tohum 

Koy çıkıp ona bir yakından bakım, 

Bu dünya denilen ne güzel imiş... 

 

Dünya harmanının fırlanır veli,
708

 

Geriye gayıdır ömrün evveli. 

Bir nesil yol alır nene neveli,
709

 

Bu dünya denilen ne güzel imiş... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
703

 Etce bala: Yumurtadan yeni çıkmış, tüyleri olmayan kuş yavrusu. 
704

 Dudağı kaçmak: Gülümsemek. 
705

 Mürgülemek: Uyuklamak, uyku ile uyanıklık arası hal.  
706

 Süt yüzü: Sütün kaymağı. 
707

 Uykusu çin olmak: Rüyası Gerçekleşmek. 
708

 Vel:İptidai harman aleti, düven. 
709

 Nene neveli: Nineli torunlu. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

DEĞĠL KĠ 

 

 

Perişan ömrüme bakma gıygacı
710

 

Hayatım cennetin bağı değil ki?! 

Ben kimin yüzünden ağarttım saçı 

Bahtımdır, saçımın ağı değil ki?! 

 

Bak benim ömrüme, kalbime bakma. 

Viran gönül evi, uçtu o dahma.
711

 

Visal 
 
günlerini başıma kakma, 

Yaşımın sevilen çağı değil ki?! 

 

Visalle hicranın yolu bir karış, 

Kimin hayrınadır acep bu yarış?! 

Sana söyleyemem, barışma, barış- 

İç bu muhabbeti ağı değil ki?! 

 

Kendin günahkârsın, özün üzersin. 

Bir aşkın sadakat ömrünü sür sen. 

Gözümün ışığı kime küsersin, 

Gördüğün Memmed‘dir, yağı değil ki?! 

 

 

 

                                                           
710

 Gıygaç bakmak: Gözünün ucu ile bakmak. 
711

 Dahma: İğreti yapı, kulübe… 
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O KĠM ĠDĠ... 

 

                                              E.Kerim‟e 

Neydeyse, 

                 Gelecekte bir güzel yaşıyordu. 

Ben ona gönderirdim fikir telgırafları. 

Nerdeyse, 

                 Gelecekte bir güzel yaşıyordu 

Sorağında
712

 ilk aşkın çağlayan ilhamları. 

 

Sevgi dalgalarında ruhumun sinyalları: 

   - Gelirim, 

                 Bekle beni, bu boyda, bu nişanda. 

Ya piyade ya atlı, aşıp karlı yolları, 

Sabahına geciksem, bekle şer karışanda.
713

 

 

Gecelerden baş alan yollar, yaz uykuluydu, 

Neydi ömre teselli, ömrün  naşı  çağında?! 

Ben idim... 

                 Gelecekti... 

                                  Yaşamak arzusuydu... 

Muhabbet, devrederdi ömrün üçbucağında.
714

 

 

Sevgi dalgalarında ruhumun sinyalları; 

Gelirim, bekle beni bu boyda, bu nişanda. 

Düştüm yolun ağına, aştım karlı yolları, 

Sabahına geciktim, 

                                 Bekle şer karışanda. 

 

Ya bende uyanmadı, ya seni oyatmadı,
715

 

Ya da bizdeki, hisler, rast gelmedi birbirine. 

Yağmur oldu, kar oldu, fikrim sana çatmadı, 

Ben geciktim, ya da sen aşkın vade yerine. 

 

Rüyalarda arzumun arkasından kaçanda 

Bir kızın dizi üste yattığım nice ilmiş.
716

 

Ömrün uyanış çağı gözlerimi açanda 

Başucumda bekleyen kız, yok, o kız değilmiş. 

 

Yok, geldi bir özgesi, bakmadı ömre, yaşa 

                                                           
712

 Sorak: Sorup alınan haber. 
713

 Şer karışmak: Havanın kararmaya başlaması, akşam olması. 
714

 Üçbucak: Üçgen. 
715

 Oyatmak: Uyandırmak. 
716

 İl: Sene, yıl. 
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Dondurdu damarımda çağlayan al kanları. 

Çağrılmamış bir konuk, çıktı yukarı başa, 

Söndürüldü kalbimin inatkâr volkanları. 

 

Hani o hayali kız, yılların elvanlığı 

Yoksa, dünya  ezelden gamlı  sükunet imiş?! 

Ya ne imiş o ömrün ilkin delikanlığı, 

Yoksa ana babadan hazır muhabbet imiş?! 

 

Hani o hayali kız, 

Yoksa, elvan  hisler sükut donu mu giydi?! 

Ne idi varlığımı sarmalayan, ne idi?! 

O, bu temizliğiyle bu dünyadan değildi, 

Ya ilhamın kendisi ya da bir melek idi. 

 

Gecikti, ya telesdi 

                                 Şığıyan
717

 katarlara.
718

 

Çıkmadı benden gelen sinyallerin sesine. 

Gecikti, ya telesdi  

                                 Açılan baharlara, 

Düştü arzularımdan sevgi hatırasına. 

 

 

Ne zaman yola çıktım yaz mı, güz müydü? 

Hangi şirin arzunun kaldım köşe bucağında?! 

Ben idim... 

                   Gelecekti... 

                                      O hayalî kız idi, 

Yolumuz kesişmedi, aşkın üçbucağında. 

                                                           
717

 Şığımak: Hızla akıp gitmek. 
718

 Katar: Tren 
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Diyorum ne olaydı 

Ömrümün eşiğinde, on üç, on dört yaşında, 

Evvelki tek aç susuz, 

                           Ve uykusuz olaydım. 

Rehbersiz geçeceğim bu yolların başında 

O inam, ümit yeri 

                                 Hayalî kız olaydı! 

Ben ona göndereydim fikir telgırafları, 

Diyeydim: 

                  Bekle beni bu boyda, bu nişanda. 

Ya piyade, ya atlı aşıp karlı yolları 

Sabahına geciktim, bekle şer karışanda!.. 
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YENĠDEN BEN SANA GAYIDACAĞIM
719

 

 

Düşmüş aramıza haftalar, aylar 

Kalmışsın ömrümün geçen ilinde.
720

 

Bir hasret sinemde seni haraylar
721

 

Muhabbet, sadakat, sevgi dilinde. 

Bir aşkın uğursuz kademi gibi  

Deme, aramızı soğutacağım. 

Limana gayıdan
722

 bir gemi gibi  

Yeniden ben sana gayıdacağım. 

 

Şöhretten gözüme gür ışık düştü 

Öyle bilmiştim ki, yenilmez dağım. 

Bir kez hayaline getir sen beni 

Fikrim de, yolum da dolaşık düştü,
723

 

Hep böyle derbeder edersin beni. 

Kimi oyatmamış de! Hasret, kimi 

Anadan olduğum doğma kend kimi
724

, 

Yeniden ben sana gayıdacağım. 

 

Yolundan, kalbinden, yâdından çıkıp 

Bir zaman ben senden buharlanmışım. 

Aşkın alevinden, odundan çıkıp 

Dolan bulut gibi gubarlanmışım.
725

 

Bir çılgın şimşeğe bendim ki, yağım, 

Kuraklığa yağan yağışlar gibi, 

Nefreti soğumuş bakışlar gibi, 

Yeniden ben sana gayıdacağım. 

 

 

 

 

 

 

Deme ki, ay aydan, yıl yıldan geçti; 

Hicranın görüşle bağrını yarıp, 

Dövüp gönülleri, adres aktarıp, 

Nice gözden geçip, gönülden geçip 

Hele hoş duygular oyatacağım.  

                                                           
719

 Gayıtmak: Geri dönmek,  
720

 İl: Yıl. 
721

 Haraylamak: Yüksek ses ile birini çağırmak, feryat ile bağırmak. 
722

 Gayıtmak: Geri gelmek, geriye dönmek. 
723

 Yolu dolaşık düşmek: Yolunu şaşırmak. 
724

 Kimi: Burada, “gibi” anlamındadır. 
725

 Gubarlanmak: Kahırlanmak.  
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Duyup feryadını, duyup erkini, 

Adresi şaşıran bir mektup gibi 

Yeniden ben sana gayıdacağım. 

 

Suretin, gözümden çekilen uyku, 

Bulut, kirpiklerin yağışla dolu. 

Benim bu gecikmiş peşimanlığım 

Hayat yollarında rehberim oldu. 

Bu yeni ferahla, 

                             Fikirle, 

                                           Hisle 

Öyle bilirim ki, körpe uşağım. 

Ayların, yılların uzaklığından 

Sineme saldığın çığırla, izle… 

Yeniden ben sana gayıdacağım. 

Yeniden ben sana gayıdacağım. 
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Məmməd Ġsmayıl 
 

Yoxun varlığı 
 

(Seçilmiş şeirlər) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAQDAN GELEN  ġAĠRĠN 

 

SESĠ  QÜRBETDEN GELĠR... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

HAQDAN GƏLƏN  ġAĠRĠN 

SƏSĠ  QÜRBƏTDƏN GƏLĠR... 

 

 

Tanrı bilәr 

Dua  

Biz 

Unutduğun  yerdәyәm 

Unudulmaq  növbәsi... 

Tale ile üz üze... 

Deyәrsiz 

Hәlә  bir kimsәnin  yoxdu  xeberi 

Allah unutmur 

Sultanım 

Başardım 

Adım 

Vacibdirmi 

Eiffel güllesi  

Boğaz 

İlan 

Uğur gözlәyirsәn... 

Ey göyerçin 

Uca binaların ehatesinde 

Sınaq 

Ata şekli 

Menzil başında 

Qem yeme qaldısa  son ümid yeri 

Gedersen, mechula yol geder geden 

Ne yaxşı ki veten var yaddan çıxdığın yerde 

Adı batmış 

O, derdini açmaz  size 

Qem döyen qapılar 

Ona nә ad yaraşır 

İlahi  bir ziddiyәt 

O da getti 

Gözdәn çıxarılan... 

İnsan... 

Boğazdan keçәn  gәmilәr... 

Qılınca baxa-baxa 

Adaşım, bu tarix  tәkrar olundu 

Unudulanların  şairi 

Qırxıncı qapıyam sirrim bilinmәz 
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VƏTƏNĠN BÜTÜN YOLLARI  

AXIRDA QÜRBƏTƏ  ÇIXDI 

 

Uzun  bir  cümlәdir vәtәn  torpağı 

Şairlәri  susmayan bir vәtәn basılmayıb 

Bilmezdim bir  yağlı tikesen, Vәtәn 

Sap  

Verdiş  

Laçınım 

Xan әsgәr... 

Qan 

Hәr sözün doğrusu 

Saz 

Ay vәtәn, nә tez unutdun. 

Vәtәnin bütün yolları 

İlğım  

Alnımdakı çapıq yeri 

Hazırlaş  o  dünyaya 

Varın yoxsul ölkәsi 

Millәt 

Çanaqqala içinde... 

O mani padmexum... 

Sürek  

Sarı yarpaq neğmesi 

Nar 

Qatar vaqonları  

Bu, menem... 

İlham 

O hansı meseldir 

Oğuz  hәlә  yuxudadır... 

Mәn  gәlәndә   

Türk 

        Qәdim bir türk çadırı 

        Yele bir söz söylemişdim... 

Orhun 

Ağlar 

İki  sahil yaxası 

Adı  bәlli-Dardanel 

Sәndә var olmaq üçün… 

Ay bulud 

Derd  

Getmәyә  bir yerin ola 

Qebir yeri 

Bu yol bir qismәt  yolu 

Bu necә  qısmәt imiş.... 

Yön ki düşdü qәrib elә 

Alnındakı  qırışlar 
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Bura haradı 

Sevmәdi mәni dünya... 

 

Ömür... 

Göbәk  bağı 

Sәn indi hardasan, Mәmmәd İsmayıl 

Bilmirsәn  hardayıq, Sabir Sarvanım? 

 

TABUT QAPAĞINDAN QEYRI 

BÜTÜN QAPILAR QAPALI... 

 

Çölde barmağıma tiken batanda 

Allah uzaqlarda deyil 

Bütün qapılar qapalı 

Sonuc 

Sonuncu ümid 

Ölüm- yuxu görmәkdi 

Sәn  dünyaya gәlәli 

Aman, Tanrım 

Ha yandan gelim yanına 

Behane  

Stalinin öldüyü gün... 

Bu dünya dağıldı getdi 

Evi  dağılmış 

Hansı qonşudasa  inildeyir ud 

Ve...hamsı bu 

Bu dünya dağıldı getdi 

Getdim, mәni apardı dәrd 

Qalır 

Bulud  olub   sulandım 

Gәlirmi 

Troya atına bәnzәyir ilham 

Tebiet talede oxşayıb bize 

Bextime  düşen gün 

Ana toprağı 

Körpe hele göydedir 

Varmı xeberi 

Gece bir qara qönçe 

Sirli çevreler 

Göz yaşı qüllesi 

Bir gizilti keçer çiçekden, ottan 

Penceremin önünde göz yaşı töker payız 

Göy gurşağı  

İşdi qayıda  bilsәn 

Buludlar  dolmağı  başara bildi.. 
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TƏBĠƏT TALEDƏ  

OXġAYIB BĠZƏ 

 

Yol darıxdığı yerdә 

...Sisli  payız gecesinә  bәnzәyir  halım 

Unudulan limanlar 

Günәş 

Başımın  sağlığı yer... 

Durna dimdiyinin ucunda bir dәn 

Sirr 

Yoxdan var edilәn... 

İçimdә qışlayan dәrd 

Allah amanında... 

Ümid yeri, hardasan 

Alәmi   bürüyәn  qar 

Zamanın  fikir  çağı 

Saçındakı  dәn izsә 

Ağac 

Meşәdә  hәr  kәsin  bir  ağaç  var 

Tale quşu 

Yarpaq  düşdü  budaqdan ölümün  sәsi  gәldi.. 

Burda mәn  qәribәm günәş dә qәrib... 

Özünә çәkilir  dәniz  suları... 

Yarpaqlar  töküldümü 

Quşlar xәbәr vermәz mәnә 

Cığır 

Bir yol ola 

Tütәk olub  qәm çalır 

Mәn yaza bilmәdim qәlәmim aciz 

Buraxın meni 

Ay qızım meni de bir ağız ağla 

Yaş  altmışa dayandı 

Altmış yaşında bu dәli 

Tütәyә dönәcәk qamış... 

Bir cәnazә yol gedir... 

Sәn  mәnә bu  qışı tәrcümә  elә 

Gәlәcәk 

Meni unutmazsan o dünyada da... 

Yetmiş il yaşadın axırı da bu... 

Bizim aramıza davaydı düşen 

Bes bu derd hayandan geldi 

Gül  
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BĠR DE  SENĠ  SEVSEM 

SENE  SEVĠLSEM... 

 

Qәm yemә dәli  könül 

Qadın 

Saralan yarpaqlar budaqda qalmaz 

Dünyanın en böyük meğlubiyeti 

Payızın yelleri behane imiş 

Siz gedin... 

Ya da bildiyindәn çox bilir qadın 

Sәni 

Mәni  

Sevilmәk öyrәdirsәn 

Eşq 

Yoxun varlığı 

Sevgi 

Bir  dә  sәni  sevsәm, sәnә  sevilsәm... 

Bu  dәnizin  o başında… 

Başından bağlanan qayıq 

Hele mehebbetim düşüb derbeder 

Ömrümden, günümden keçen yaşmısan 

Belke 

Kesilmez söhbeti yarın, yoldaşın 

Qoymayın dünyanı adileşmeye 

QAN  AXAN  ELĠNE  XINA  QOYAN  XALQ 

BU  XALQ  ÇEPĠK  ÇALMAK  ÖYRENĠR  HELE.... 

 

Kimi aldadırsan 

Bu millәt 

Bu adam 

Sәn  kimi seçirsәn 

Bu xalq çәpik  çalmaq öyrәnir hәlә 

 

ĠLLƏRĠN  O  BAġINDAN 

OXUCU  YADDAġINDAN 

 

Tәrәddüdlәr 

Ağacdәlәn, döy qapımı 

Vәtәn seçilmәz 

Hәlә yaşamağa dәyәr bir az da 

Savalanda yatan  igid 

Bir adam yol gedir bizdәn gabagda... 

Mәn  şair deyilәm.. 

Günah 

Bir dәfә 

Bu qan yerdә qalan deyil 

Ömür sirli—soraqlıdır 

Bir  dә  geçmәyәcәk  әlә  bu anlar 

Döyüş—qәlәbә 
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Sәnә elә gәlir 

Qaçış 

Sürgün yeri 

Sıx  mәni 

Bu gecә 

O hansi  nurani  gocaydı... 

Bir gәbir yeri 

Deyilәm 

İlq dәfә gördüyüm  yuxu 

Türkün sevgisi 

Saki 

 

Sәn türk deyilsәn? 

Baykal  

Getdi 

Üstә 

İki  nәfәr 

Görәsәn... 

Qonun әllәrimә  yorulanda siz 

Qönçә bәlәklәrdә  gül saxlanırdı 

Ömür su kimidir 

İlk ümid, son mәkan 

Muqәddәs kәdәr 

Әbәdiyyәt yolçusu 

Yaman darıxmışam sәninçin, ana 

Ümitdәn asılan qılınclar 

Yetim bir haray var... 

Bu yolların başında 

Bәnzәyib 

Baxtıma düşәn gün 

Qәrib  axşamlar 

Payız  lövhәlәri 

İlk  ev-ilk uçuş 

Bahar 

Bu yaz idi.... 

Axşamlar, sәhәrlәr 

Ceviz axtarardıq payız gәlәndә 

Tәsәlli 

Sәni bilmirәm... 

Bu,  mәnәm 

Gizli mәhәbbәt 

Soyuqdu  

Düşünce  

Baxma  

Gözәldir 

Sevirәm sәni 

Qızların 

Bir ildir 

Bir nefese  

Bu dünya deyilen ne gözel imiş 
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Apar mәni 

Nәyinә gәrәk 

Deyil ki 

O kim idi... 

Tәzәdәn mәn sәnә gayıdacağam 

 

 

 

TANRI BĠLƏR 

 

ġirinliyi hardan alır 

                bal nә bilsin 

Sora bilsәn,  

                Gedib soruş, 

arı  bilәr. 

Axşam harda yatdığını  

                 sәn bilirsәn 

Sabah  harda oyanarsan  

Tanrı bilәr. 

 

 

 

BĠZ 

 

Qürbәt nәğmәlәrindә 

Tәzәmi, әskimiyik. 

Bu elin qadәrindә 

Biz  elә yaz kimiyik. 

 

Bir gün çıxıb gedәrik, 

Ayrılıq dağlarından. 

Xәbәrimiz  duyulmaz 

Qurbәt uzaqlarından. 

 

Çәkib  elin gözündәn 

Bizi yasaqlıyarlar. 

Bizi qovub bu gündәn 

Tarixә saxlıyarlar. 
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UNUTDUĞUN  YERDƏYƏM 

 

-Bahar, hardan   gәlirsәn? 

-Haqqı   bulduğum   yerdәn. 

-Yaz, hayandan   gәlirsәn? 

-Yaşa   dolduğum  yerdәn. 

-Güz, hayandan gelirsәn? 

-Xәzan olduğum yerdәn. 

-Qış,  hayandan gәlirsәn? 

-Unudulduğum   yerdәn. 

 

Ötәn  ömrün   yasında, 

Quzey   yaxasında   mәn. 

Gün  bulud  arxasında 

Gurbәt  arxasında   mәn. 

 

Varmı     vәrәn  bir  soraq 

Nerdәyәm  mәn, nerdәyәm? 

Yaddaşına  yaxşı    bax, 

Unutduğun  yerdәyәm. 
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UNUDULMAQ  NÖVBƏSĠ... 

  

Yerdә su, göydә bulud, 

Tanrının  xәyalları, 

Bir şamın yarpağında sınaqdan çıxır yaşam. 

Alıb qanadlarına cavabsız sualları 

Ürәyimin başına sәssiz qonmada axşam. 

 

Yazı könül yarası, qışı üz qarasıdır, 

Nә elә әrkim çatar, nә dә bir xahişim var. 

Ah bilsәydim mәzarım dünyanın harasıdır 

Vә bәnim bu dünyada bilsәydim nә işim var? 

 

Haraya axır axsın, 

Su sabahkı buluddu. 

Bu günkü cada yoldu dünәnki axın yeri. 

Aldığı nәfәs kimi Vәtәn mәni unutdu, 

Kimin yadına düşәr batan bulagın yeri? 

 

Unudulmaq növbәsi... 

Mәnim dә gәldi sıram, 

Bizi ölümә çәkәn zaman arıdı bәlkә. 

Onu sevmәk var ikәn kimdәn, nәdәn gorxuram, 

Hәr kәsin qәlbindәki sevgi Tanrıdı bәlkә? 

 

O ovçu, dәrt sürәkçi... 

Varmı bir ümid yeri? 

Harayacan  aparar ilahi vәdlәr mәni? 

Sevmәyә nә qaldı ki dünyada ondan qeyri, 

Ona tәrәf qovmada verdiyi dәrtlәr mәni... 
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TALE ĠLE ÜZ-ÜZE 

 

Tale ile üz üze 

Tale ile göz göze 

Tale ile baş başa 

Durup oğulsan yaşa. 

 

Gecenin gece derdi, 

Gündüz günü yaşıyır. 

O hansi behteverdir 

Öz ömrünü yaşıyır. 

 

...Haçan düşdük axına 

Önde varmış eh neler... 

O çayın qabağına  

Gefil düşen dehneler. 

 

Gözümüz bahardadır, 

Göz harda,arzu harda. 

Çay yatağı hardadır, 

Arxa axan su harda?! 

 

Düşüp arxa darıxar 

O suyun yeyin ömrü. 

Bir bizim ömrümüz var, 

Bir de taleyin ömrü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri dönmek gümanın 

Qaj-qaj xırdalanar da. 

Eşqin,arzun,zamanın 

Baş yolundan kenarda 
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Aşa bilermi dağı 

Sozalan arxın ömrü?! 

Hardadır çay yatağı, 

Hardadır xalqın ömrü?! 

 

Tale ile göz-göze 

Tale ile üz-üze, 

Tale ile baş-başa  

Durub oğulsan yaşa! 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEYERSĠZ 

 

Baxarsan
 
 ağarar

 
 gözün qarası, 

Baxdın ya baxmadın iz qalmaz suda. 

Bir ömür- axşamla sabah arası, 

Sabah xoş gördükmüş, axşam әlvida. 

   

Ömrüm keçib gedir dar bir boğazdan, 

Bu dәniz  gözümdә  büyüdür  qәmı. 

Gözdәn  itәcәyәm, yoxam  bir  azdan, 

Hәsrәt  sularında  mәnәm  o  gәmi. 

 

Dәyәrsiz, bilmәdik ömür  sürәli 

Vaxtın söz sovunda, çat ha çatında
 
. 

Atadan, anadan, yardan irәli 
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Varmış sevgilisi Vәtәn adında. 

 

Deyәrsiz, dәrt sürdü, ömür sürmәdi, 

Axırda mәnzilә yetdi diyәrsiz. 

O, bu zәmanәdәn  söz götürmәdi
 
, 

Başını götürüb getdi diyәrsiz. 

 

                                       
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELE  BĠR KĠMSENĠN  

YOXDU XEBERĠ 

 

Hәlә  bir kimsәnin yoxdu xәbәri 

Mәni bu yerlәrә sәsliyәn nәdir. 

Bәlkә dә kim bilir gürbәt ellәri 

Gәrib mәzarların hәsrәtindәdir. 

 

Gәlir damağıma ölümün dadı 

Güllә
 
 açılacaq, tiyә

 
 çıxacaq. 

O yerlәr dirimә sahib durmadı 

Gәlib ölümәmi  yiyә
 
 çıxacaq. 

 

Qәrib gecәlәrin yuxusu sәrvaxt
 
, 

Qürbәt gündüzlәrә zülüm dolanır. 

Anam dolanardı başıma bir vaxt, 

İndi әtrafıma ölüm dolanır. 

 

Yox daha  içimә  bәnzәmәz çölüm, 

Ömrün  ağ  günlәri   qaradan çıxar. 

Ölmәyin zamanı gәldi, gәl, ölüm, 

Mәn ölüm, gәl mәni aradan çıxart.                                                         
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ALLAH UNUTMUR 

 

Payızda baharın yolunu tutdun, 

Çiçәklәr bitәcәk içindәn garın. 

Әvvәl arzuladın, sonra unutdun  

Çıxar gabağına unutduqların. 

  

Sevilәn Tanrıya  sevimli bәndә,- 

Baxma ki  şeytanlar daş  atır  sәnә 

Tanrı, istәsәn dә, istәmәsәn dә 

Bir  şair  taleyi yaşadır sәnә. 

 

Hәr  qönçә  gәlәcәkәk  eşq  ilahәsi, 

Hәr  ovuc  torpaq da  ağaç  yeridi. 

Sәnin  fikirlәrin  maqnit  sahәsi 

İlahi  vәhlәrin  saxlac  yeridi. 

 

Gözә  görükәcәk  qәlbinә  daman, 

Son ucda  sәhәri  gәtirәr  gecә. 

Sәni  qürbәtlәrdә  çürüdәn  zaman 

Şeirinin  yanından  yel  olub  keçәr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başından  yüksәlәn  dumanmı, çәnmi? 

Könül  ocağının  odundan  çıxıb. 

Bu  qürbәt  deyilәn  sәn  istәyәnmi 

Fikirlәş  bәlkә dә  yadından  çıxıb. 
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Soruşma  nә  olar  sonun  әvvәli 

Daşda su, dildә  söz, odunda  ocaq. 

Sәnin  şeirlәrin—hamilә gәlin, 

Gedib  oxuyana  fikir  doğacaq. 

 

Görәrsәn gül  bitir  içindәn qarın 

Baxma ki verdiyin söz sözü tutmur: 

Çıxır  qabağına  unutduqların 

İnsan  unudanı Allah unutmur. 
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SULTANIM 

 

Gәtirdilәr, öz  xoşuma  gәlmәdim, 

Әllәrinlә  nura döndü zülmetim.. 

Nә  vermişdin  dәyәrini  bilmәdim, 

Sәpәlәdim  hara  gәldi, sultanım. 

 

Bir qismәtin çәhlimindәn yürüdüm, 

Cavanlığı qocalığa bürüdüm. 

Hara getdim süsüm-sürüm sürüdüm 

Dәrd әlimdәn zara gәldi, sultanım. 

 

Mәnzil  kәsdim, ümidimi kәsmәdim, 

Vaxtdan  küsdüm, dönük  baxtdan  küsmәdim. 

Nә göndәrdin, şәrik çıxdı  qismәtim, 

Hәr  nә  gәldi, kara gәldi, sultanım. 

 

Sәndәn qeyri  üz  tutmağa  hara  var? 

Heç addırmaz  hәr  ağ  gündә qara  var 

Nә  bilәydim  yar  sözündә  yara  var, 

Yardan  bizә  yara  gәldi, sultanım... 

 

Ömür  yolu-zaman  içi  vargәldi, 

Vara, vara  dünya   bizә  dar  gәldi. 

Arzuların  baharına  qar  gәldi, 

―Bizim ki  dә  qara  gәldi‖, sultanım. 

 

Qәbir  yeri  yaradırsa,  yara  ver, 

Ürәk  sudur-dincәlmәyә  ara  ver. 

Çarә  sәndә, çar-naçara  çarә  ver 

Ölüm  bizә  çarә  gәldi, sultanım... 

 
  
 

  

 

                                                                                      

 

 

BAġARDIM 

 

Keçib geldim neçә-neçә  ölümdәn 

Yaşamadım, yaşatmağı başardım. 

Sözdәn qeyri nә gәlirdi әlimdәn 

Ürәyimi boşaltmağı başardım. 

 

O dünyadan nә verdilәr götürdüm 
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Nәyi  vardı bu dünyaya yetirdim. 

Bu yollarda nә buldum, nә  itirdim 

Nә almışdım, nә satmağı başardım. 

 

Batan günәş  yatan baxtın qövsümü?! 

Ötüb keçdi hәsetlәrin mövsümü. 

Yelә verdim, suya çәkdim nefsimi 

Arxasınca  daş atmağı başardım. 

 

Ömür keçdi govhagovda, axında. 

Nә tez gördüm uzaqlığı yaxında?! 

Qılınc idim, dünya adlı bu qında 

Yavaş-yavaş pas atmağı başardım. 

 

Görüşünә addım atan deyildim. 

Laylasına yuxu yatan deyildim. 

Mәn onsuz da bu dünyadan deyildim,- 

Öz-özümü aldatmağı başardım 
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ADIM 

 

 

Adım anılmaz ki, vaxt  darlığında 

Yazsanız, quruyar qәlәminiz dә. 

Amma fikrinizin mәzarlığında 

Tutun. Gәrәk  olar  son  qәminizdә.. 

 

Olsun yatan baxtım sizә hәdiyә 

Vaxtı  oyadanlar  baxtı  oyatmır. 

Adım cәrgәnizdәn silinib deyә 

Bircә  әlinizin  xınası  çatmır.. 

 

Vaxtı  yox,  özünü  göstәrәr  saat, 

Vaxtı  soruşdunmu  özünü deyәr. 

Mәnәm dilinizin ucundakı ad, 

Bir gün dil yanılıb düzünü deyәr. 

 

 Nә  qalar  varlıqdan  yoxluğa? Bir heç, 

Geriyә  qayıdan  sonun  әvvәli... 

Batı  zamanında batsa da Kitej
726

 

Hәlә yer altından zәng  sәsi gәlir.. 

 

Qalacaq gәlәcәk varisә adım,- 

Qığılcım  qaralan  qara  daşdadı. 

Adımı unudan var isә, adım 

Vaxta  yanıq  verәn bir yaddaşdadı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mәndә başa vursa ömrünü sürgün, 

Adlayıb yoxluqdan varlığa keçsәm... 

Allahım son versә  hicrәtә bir gün 

Bir gün Mәdinәdәn Mәkkәyә köçsәm, 

 

Çıxsa yollarıma Kәrbәla,Kufә, 

                                                           
1
 Rus әfsanәlәrindә adı tez-tez xatırlanan şәhәr.Hәlә dә Nijeqorod quberniyasının Semyonov şәhәrinin 40 km.uzaqlığındakı 

Vladimir kәndindәki vadini Kitejin qeyb olduğu yer kimi göstәrirlәr. Söylәnәnlәrә görә şәhәr Batının hücumları zamanı yer 

altına çәkilmişdir..İndi onun yerindә böyük bir göl var.Vә hәrdәnbir bәzi adamlar yer altına çәkilmiş bu şәhәrin kilsәlәrindәn 

gәlәn  zәng  sәslәrini eşidә  bilir. 
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Tanrı kәlamına ilk qatılanlar.  

Nә günә düşәrdi bir tәsadüfә  

Adım çәkilәndә dik atılanlar. 

 

Canım da adımın ögey vәtәni, 

Tükәnәn günlәri bu gün, sabahda. 

Mәnәm içinizdә  suçunuz . Mәni, 

Unutmaq da çәtin, xatırlamaq da… 
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VACĠBDĠRMĠ 

 

İnsanların içinde 

Adice bir insanam 

Azacıq zehmetim var, 

Bir az da şairliyim. 

İstemirem başımı 

Qoltuq altda girleyim. 

Bir dünyayam, 

Pozulubdur bu dünyanın 

İqtisadi xeritesi. 

Medem vardı bir vaxt daşı eridesi. 

Ötüb keçen savaşlardan xatiretek 

İndi dava gedir orda. 

Üreyim de bir gözele müstemleke 

Günahlarım mene leke. 

Bir balaca ölkeyem 

Bir az mehkumluğum var, 

Bir az da hakimliyim. 

Meger çoxmu vacibdir 

Neçiliyim, kimliyim... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYFEL  QÜLLƏSĠ 

 

Eyfel qüllәsimi zirvәsi vaxtın 

Bir vaxt ki, bir әsir ondan uzaqsan. 

Ona aşağıdan yuxarı  baxdın, 
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Bir dә yuxarıdan aşağı baxsan. 

 

İnsan zәkasına  bәlkә dә  sondu, 

Zirvәsi  nur alar  gün batımından. 

Bәlkә dә ikinci bir Vavilondu 

İnsanın Allaha canatımından. 

 

Belәmi olurmuş ruh  yüksәlmәsi 

Eh, bu da  ağlıma gәlәn  bir  hisdi... 

Parisdә gizlidi varis kәlmәsi 

Paris, varisdi.. 

 

Ona fransızın  gözüylә  baxsan 

Dalanı, döngәsi dönәr misala... 

Eyfel qüllәsinә çıxma ki, çıxsan  

Paris ayağının altında qalar.. 

 

Bir  gәzәn istәyir  gәzә min kәrә, 

Ömrün qürubunda  bu nә görüşdü. 

Mәn elә istәrdim  gәncliyim  görә, 

Fürsәt, qocalığın  әlinә  dişdü... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağlayan  çağlarım çatdımı sona, 

Ruhumu yenidәn heç nә oyatmaz. 

Fikrimi yolundan eylәmәz Sena 

Hәvәsim Eyfelin  başına çatmaz. 

 

İstәsәm, dilim dә gәlmәz pislәyәm 

Tәbir caizmidi? Tәbir caizdi... 

Ömrün yönü qışa...Mәn Parisdәyәm 

Yolda  xәzәllәrin  rәngi payızdı... 
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BOĞAZ 

 

Zәmanәnin    әndәn  çәkdiyi  az olmadı, 

Amma boğaz olmadı  

bir kimsәnin önündә. 

Baxtı kimi qapqara saçları vardı bir vaxt, 

Tökülәni töküldü, 

Çallayanı çalladı. 

Özü yetirdiyini qarşısında görәndә, 

Tanrı da cığalladı... 

Bәxtinә,yığvalına 

bir kimsәnin ağlına belә gәtirmәdiyi 

qәfil bir qәza düşdü. 

Hayandan qaçırdısa 

gәlib oraya, 

İki araya- 

dar bir boğaza düşdü. 

 

Bu boğazın toruna qızıl bir balıq kimi 

Günәş dә batıb çıxar. 

Axşam batdığı yeri sәhәr alladıb çıxar. 

Görüşlә ayrılığın tamını dadıb çıxar... 

 

Ganadlansa bu suyun altında balıqları, 

Bu suyun aynasında martıları uçsalar. 

Vә sәndәn soruşlar hәr cür xırdalıqları, 

Hәr cür ucalıqları vә sәndәn soruşsalar... 
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...İki dәniz arası bir boğaza düşmәlәr, 

Bir yandan ayrılmalar, bir yandan görüşmәlәr... 

Ayrılığın göz dağı;- 

Ağzına su dolalı, 

Yaranışdan dünyanın açıq qalan dodağı... 

 

Xәyalın  

әl çatıb, ün yetmәyәn sonsuz üfüqlәrindә 

Yolçu yolda,yol açıq; 

Boğazdı ana bәtni, ölüm dә bir boğazdı, 

Çıxa bilirsәnsә çıx, 

Olum ölüm arası yolun da bir boğazdı... 

 

Ümidi bozbulanlıq sulara yansıyan nur. 

Sәn ey bizi var edәn,- 

Dәnizlәri boğazdan keçmәyә vadar edәn 

Gözlәriyin ucuyla bizә dә bax  nә olur... 

 

Günlәrini sayınca ayrılıq gәmilәri, 

Gözdәn çıxanlarının dalınca baxa-baxa 

qәlbi daş olmalısan. 

Boğaz boydan ucadır, 

İki dünya arası açılan bir bacadır,- 

Düşdünmü, әzәl-axır 

                     ya bir yana çıxmalı,  

ya çıxdaş olmalısan. 
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ĠLAN 

 

Qәdәrin naxışıdı 

Sәnin işin dürüsdü. 

İlan, hansı yaxşıdı 

Yerin altı, ya üstü? 

 

Her gün yer altı qından 

Ayrılıb  çxmaq necә? 

Özün öz qabığınan 

Sıyrılıb çıxmaq necә? 

   

Ölümün bir parçası 

Ağzında zәhәr dişin. 

Yoxluq varlıq arası 

Hardandı bu gәrdişin? 

 

İki arada qaldın 

Burnunda qan qoxusu. 

İlk dәfә kimi çaldın 

Saldın ilan qorxusu? 

 

Sürünüb yastı-yastı 

Taleyini çәkirdin. 

Yuvanı sumu basdı 

Gәlib yuxuma girdin? 
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Mәn dә, lәnәt şeytana 

Şirin dilә inandım. 

Dünya boyda yalana 

Bilә-bilә inandım. 

 

Dişinin altındadı 

Ölümün mәmlәkәti. 

Ömrümün qaçıb dadı 

Mәnә bir zәhәr gәtir. 

 

Gәdәrimin qışıdı 

Çal mәni isti-isti. 

Görüm hansı yaxşıdı 

Yerin altı, ya üstü? 
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UĞUR GÖZLƏYĠRSƏN... 

 

Ugözlәyirsәn, sәbir nәhs gәlir, 

Sәn avand gedirsәn, işin tәrs gәlir. 

 

Yol özü qıvrıla-qıvrıla gedir, 

Su özü burula-burula gedir. 

 

Çevrәdә nә qәdәr dәrә var, dik var, 

Dünyanın özündә bir әyilik var. 

 

Biz necә düz deyәk bu yola, izә, 

Düz yolu düz ilan әyri gedirsә... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY GÖYƏRÇĠN 

 

Ey göyәrçin nә gәzirsәn  

pәncәrәmin önündә? 

   Burda qәrib quş kimiyәm  

mәn dә sәnin günündә.                                        

   Dәn gәzirsәn,  

yoxsa, elә gәtirmisәn dәn mәnә. 
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   Gәldin, sevgi mәktubunu  

xatırlatdın sәn mәnә. 

   Hayandasa bir sinәni 

 yarıb çıxan ürәksәn. 

   Ya taleyin qismәtinә 

 uçub gәlәn mәlәksәn? 

Susdurulmaz, söndürülmәz, 

 yatırılmaz duyğusan. 

Ya vәtәnin bir parçası, ya  

anamın ruhusan. 

Ey göyәrçin, nәdәn belә 

 narahatsan, narahat? 

Nә bilirsәn bir alıcı  

quş kimidir bu hәyat?  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCA BĠNALARIN ƏHATƏSĠNDƏ... 

 

Uca binaların әhatәsindә 

Darıxar,  

karıxar, 

   yeri dar mәscid. 

Qulağı göylәrin imdad sәsindә 

Leylәk boğazını uzadar mәscid. 

 

Ömrü uzun imiş sirli yalanın 

Allaha inam da o sirdәn gәlir. 

Elә bil minbәrdә ötәn mollanın 

Sәsi sәkkizinci әsirdәn gәlir... 
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Gör nәyә bәnzәyir o minarәlәr, 

Batmış gәmilәrin dor ağacına. 

Molla da minbәrә çıxıb hәr sәhәr 

Sәsindәn çәkilr dar ağacına. 

 

Fikri dә dәyişib ürәyi kimi 

Sözü söhbәti dә dilindә qalıb. 

Bulud da Allahın әtәyi kim 

Cırılıb mollanın әlindә qalıb... 
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SINAQ 

 

Tanrının yaddaşından- 

Dünyanın o başından 

Ana bәtni tunelin 

Qaynar qaranlığından 

Gәlib qürbәtә düşmәk. 

Sәni geyәn bәdәnlә 

Aynadan sәnә baxan sәnli vә sәnsiz sәnlә 

Kölgәn ilә görüşmәk! 

Qәlbdә-  

Ömür adlı qәlibdә 

Havasına, suyuna,                          

Hәlә alışmadığın bir dünyada yaşamaq,- 

Vә... sonra ömrün boyu nişanın itәr deyә 

Köbәyindә ananın 

Vә gәldiyin dünyanın möhürünü daşımaq,- 

                                                                   Sınaq! 

 

Olum-ölüm- 

bir  düşün 

Bir ömür yol uzanır 

Tire aralığında 

Bu iki zidd görüşün. 

Keçdiyin yollar boyu hәrdәn izin yoxdusa 

Düşmәn baxışlarıyla boylanma ayağına. 

Xoş günündә özün gәldin, dar günündә 

Allah aldı qucağına... 

Bәlәdçin,yol yoldaşın 

Tanrıdan vә anandan qalan elborcu sevgi. 

Ürәyinin içindәdi, ürәyindәn yaxındı, 

Uzaq,uzaq ulduzlardan 

biri kimi uzaqdı 

Sev ki, 

Sevmәk-yenidәn doğulmaqdı... 

Çәtini gözlәrinә baxmaq, әllәrinә toxunmaqdı, 

Әllәrinә toxundun, 

                                gözlәrinә   baxdın, 

İçindәki şeytanı azadlığa buraxdın! 

Gözlәrinә baxmaq, әllәrinә toxunmaq,- 

                                                          Sınaq! 

Vә ömür... 

Sınaqdı,- 

İki  daşın arasında qoymaq keçmişini 

İlan kimi qabığını soyunmaq 

Öncә dәyişmәk, 
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                           sonra çәkdirә bilmәk 

ağrıyan dişini, 

                         Sınaq! 

 

Gözünlә günәşi içinә tәpmәk 

Havayı havayla  

Yer şarına döndәrmәk ciyәrlәrini, 

Ölümü bilә-bilә 

bilmәmәk ölümün vaxtını vә yerini 

ölmәk, 

yaddaşını silmәk, 

vә hәr şeyi unutmaq... 

Getdiyin hәyat yolu deyil, ölüm yoludu 

Axtarıb tapacağın-ölümdü. 

Bu dünya itkilәrdi, ha küsәk, hayıfsınaq. 

Yaşamaq  sınaqdı, 

                               ölüm ondan da  

                                                            sınaq! 

                              
 

 

          

                            

 

 

 

 

 

 

 

   

ATA ġƏKLĠ 

 

 

Demiryol vağzalı...Qatar  ayağı 

Arada  sükuta  sepelenen  qar. 

Arxada arxasız cavanlıq  çağı 

Hardan bilәsiydi öndә nәlәr  var... 

 

Ayrılıq...Üreyi  sıxılan vaxtmış 

Üfüqdә bir  qanı qaralan  axşam... 

Atam yanımdaymış, baxtım oyaqmış. 

Baxtım oyaqmış da, mәn yatırmışam. 

 

Bu  soyuq  sәtirlәr  bir şey deyirmi 

Sәsi sonra çıxdı  yağan qarın da... 

Bir ana düşünün  yaşı iyirmi, 

Bir oğul, çox olsa yaşyarımında. 

 

Bәndә görmәyәni tale görürmüş, 
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Arxada  nә olub, öndә nәlәr var. 

Buxar nәfәsiylә köğüs ötürürmüş 

Bizi ayırmağa tәlәsәn qatar.. 

 

Havada donurmuş  sözә  ehtiyaç 

Ata kәlmәlәri  qırıq-qırıqdır:  

-Gözümün işığı, gözlәrini aç 

Bәlkә bu ayrılıq son ayrılıqdır. 

 

 

 

 

Nәdir iliyimә   işlәyәn  soyuq,- 

Ürәyә dammanın başa gәlmәsi. 

Sübuta-filana ehtiyacı yox, 

Hazırca sübutdur ―ata‖ kәlimәsi... 

 

Gün ötür, ay geçir, il qalaqlanır, 

Gәmirir ömrümü vaxt xımır-xımır.. 

Gözümü yumarım baxdım bağlanır, 

Açıram, onsuz da  baxdım açılmır.  

 

Ömrümә  yoldaşdır bir ata adı, 

Uşaq yaddaşımın qanı soyuqdur... 

Xatirә adına bir şey qalmadı 

Baxıp ağlamağa şәkli dә yoxdur... 

 

...Aradan  çıxmağa  çalışır zaman, 

Havada  burgusu  burular  qarın... 

Can candan  ayrılır...Bu  ayrılıqdan 

Tüstüsü  başından  çıxır qatarın... 

 

Әlindә Yusifin kәsik  kәndiri 

Nәsә düşünürdü vaxt әsә-әsә: 

Geri dönәcәkdi yolların biri, 

Biri gedәcәkdi  gedәrgәlmәzә.  

 

Baxıb görmәyәnin xoş o  halına 

Çәkilmәz dәrdlәri  çәkirdi qatar: 

Gün çoxdan  enmişdi  dağlar  dalına 

Ay  sevinirdi ki, göydә bulut var. 

 

O qatar gedirdi dәrt  çәkә- çәkә 

Yatan körpәnin dә  yxusu qardı.. 

Açsaydı kor olmuş gözünü,  bәlkә 

İçindә  bir ata  şәkli qalardı... 
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MƏNZĠL BAġINDA 

 

Qırxıncı illәrin qәdәmi ağır... 

Yerә çınqı düşdü... 

Bir dilim alov 

Ayları, illәri böldü yarıya. 

Savaş gülbitirmәz,  

çiçәk yetirmәz, 

Sәrhәd zolağıtәk  düşdü araya. 

 

Qara-qorxu doğdu hamilә dünya, 

Südәcәr pöhrәlәr yandı, bürüşdü... 

Cәrgәyә sonuncu gedәn әsgәrin 

Boyu da dörd barmaq aşağı düşdü. 

 

Buradan günәş doğar, ordan ay batar, 

Yaxşı ki, zamanın vaxtın sonu yox. 

Belәcә sabaha şütüyәr qatar, 

Amma ki, arada dörd vaqonu yox. 

 

Fit verәr... 

  Zamanın sәsәi ucalar, 

Gәlәcәk sәhәrlәr çıxar qarşına. 

Dörd vaqon qatardan ayrılıb qalar, 

Dörd nәsil yetişmәz mәnzil başına. 

 

Körpә sinәsini verib qabağa 

Arxadan hәvәslә gәlәn nәsillәr 

Qalan vaqonları çәkib sabaha 

Uzaq gәlәcәyә aparmaq istәr. 

 

Hardasa axına qoşular axın 

Böyüyәr sәngәrdә sıxılan illәr. 

Çәkәr növbәsini neçә dәzgahın 

Soyuq dәstәyindәn yapışan әllәr... 

 

Oyandı dörd ili susan hәvәslәr 

Yenidәn çağladı damarda qanlar. 

Doldu beşiklәrә ilahi sәslәr, 

Heyif, döyüşlәrdә qalan cavanlar... 

 

Qırxıncı illәrin ―yarpaq tökümü‖ 

Hani ağsaqqallar yetmiş yaşında?.. 
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Nәnәlәr oturub yol gözlәmәzlәr, 

Nәvә-nәticәni әzizlәmәzlәr, 

Qocalar görünmәz doqqaz başında... 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QƏM  YEMƏ, QALDISA 

SON  ÜMĠD  YERĠ... 

 

Başını qatanda qürbәt çağları, 

Gedib son mәnzildә unutma  ilki.. 

Susuz  çay olmaz ki  çay  yataqları 

Sevgisiz  bir  ömür  ömür  deyil ki?! 

 

Vaxt üzә  dayanıb baxt  unutmasa 

Sevәn  sevdiyini unuda  bilәr? 

Sәni bir kimsәnin gözü tutmasa 

Sәni bu dünyada  nә tuta  bilәr?.. 

 

Qәm yemә, qaldısa son  ümid yeri 

Qürbәtә  qarını töksә dә  yanvar. 

Bilsәn ki hardasa  sevdiyin biri 

Vә sәni hardasa hәlә sevәn var... 
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GEDƏRSƏN, MƏCHULA  

YOL  GEDƏR  GEDƏN 

 

Gedәrsәn, mәchula yol  gedәr  gedәn, 

Qürbәt, bir açılmaz  sirdәn başlıyar. 

Burnunun ucunu göynәdәn  vәtәn 

Yadından çıxdığı yerdәn  başlıyar. 

 

Gedәrsәn,  vәtәnin qalar  vәtәndә, 

İçinin  içindә  köz  vәtәn olar. 

Dәrdinә, sәrinә  vәtәnsәn   sәn dә, 

Qürbәtdә  sәnә dә  söz  vәtәn olar. 

 

Özü heç, sözünü  unutma, vәtәn, 

Hәlәlik könlünün bir  yerinә  yaz: 

Onu  sәnin  kimi  atıb  tәrk edәn, 

Sәni  onun  kimi  sevәn  tapılmaz... 
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NƏ  YAXġI  KĠ  VƏTƏN VAR   

YADDAN  ÇIXDIĞIN YERDƏ 

 

Gah  daşdan, gah  divardan  

süzülüb  hәrdәn-hәrdәn 

Göz  yaşına  göz  açan  yanıq  bәstәlәr  dә  var. 

Acı  xatirәlәrdәn  başı  yastığa  düşüb 

Ölümünә  baş  qoyub  yatan  xәstәlәr  dә  var. 

Bir  otağın  küncündә  

Bağrı yanıq  bir  gündә  başı kәsilәn  ömrün  

su  kimi  lillәnmәdә 

Pәncәrә  pәrdәsindә  nәfәsin yelәnmәdә... 

Salam, Mәmmәd  İsamayıl, salam  yetim  qardaşım 

Yaman  qarışdı  başım. Bağışla  harda  öldün, 

Harda  qaldın  bilmәdim. 

Hanı bizi  ayıran  talә-o  әl, o  qayçı, 

Candan  can  ayrılarmış, can  kimdi, bәdәn  kimdi? 

Harda  bizi  ayırdı  qәfil  yollar   ayrıcı, 

Kimdi  vәtәndә   qalan,  qürbәtә   gedәn  kimdi? 

Tutmağa  ümid   yeri  gәzmә-әl  var, әtәk  yox, 

Nә  irәli,  nә  geri- keçmiş  var, gәlәcәk  yox. 

Bilirәm  sevmәdilәr  sevdiyin  qızlar  sәni 

Dağlanmış  sinәsindә  tütәklәr  sızlar  sәni... 

İçindә Nuh Nәbidәn qalma beş-on xatirә 

Üç-beş yaralı misra, vәya söz qırıntısı, 

Kim ala, kim götürә?.. 

Boynuna  götürәrmi  görәn  bu  suçu  qürbәt, 

Qürbәt  hara, sәn  hara  qәlәmin ucu-qürbәt... 

Mәn  qeyrәtә   sığındım, sәnsә  uzaq  qürbәtә.. 

Gәlmәdim sәni dağadan dağa  salan qәdәrin, 

kәdәrin  arxasınca 

Ölüm  ayaq  basınca... 

Kiriyirmi  köksünün  altında  qış  yarası 

Hәlә  işin  harası, 

Alası, aparası  qәzavü-qәdәr  sәni. 

Bir  vaxt  sәni  sevәnlәr  saldı  dәrbәdәr  sәni. 

 

Qürbәt- hörümçәk toru! 

Sığındığın dörd divar hәr gün andırar goru 

İçindә hәsrәt qoru 

Qoruya bildiyincә  vәtәn  hissini  qoru!  

Vәtәn- zaman içindә yolunu  azmış  diyar, 

Talesiz  taleyini  şeytanlar  yazmış diyar 

Uzaq  xatirәsiylә  yaşamaq  keçmişlәri, 

Bu  solaxay  işlәrin, solaxay  gedişlәri... 

Durumuyla  zamanın  gözlәrindәn  yaş  salan, 
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Vәtәn  qürbәt  arası  qәdәri  çaşbaş  salan, 

Sәn  ey  doğma  vәtәnin  ögey  evladı, Mәmmәd 

Ağzı  yanmış  dünyanın  ağzının  dadı  Mәmmәd. 

Bilә-bilә  hәr  şeyin  hәsrәtdә  itdiyini 

Bәs  nәdәn tora  düşdün? 

Hayandan  qovdularsa  fırlanıb  ora  düşdün 

Nә  sevәr  sevdiklәrin, nә nifrәt  etdiklәrin.. 

İzini  azdırmada  ardınca  getdiklәrin.. 

Dәrd ortağın ölübmü, hanı  suç  ortaqları? 

Nә  özünü   özlәyәn  bir  gözәl  tapılacaq, 

Nә  sözünü  gözlәyәn  oxucu  dodaqları.. 

Aparan  aparırısa, getmәyәn  necә  getmәz, 

Nә  arvad, nә  uşaqlar, nә  ananın  mәzarı 

Qürbәtdәn keçmәzsәn- 

                                       Gücün  özünә  yәtmәz.. 

İt  kimi  etibarsız vaxtın  zatı  qırıqdı, 

Qürbәt  dә  qürbәt  deyil, bir  dәli  hayqırıqdı... 

Hәr  yalançı  umudun  zaman imiş  bir  udum 

Ağ saqqalın, ağ  saçın- zamana  ehtiyacın 

Zaman  qoca  bir  kәdәr çәkә  bildiyin  qәdәr 

Misraların zamandan  qoparılan  parçalar, 

Könüllәri  parçalar. 

Harda  qılınca  gәldin, bir  yana  varamadın, 

Sözün  dalınca  gәldin, alıb aparamadın.. 

Qurd  kimi  quduzlaşar  dәrd  acıxdığı  yerdә, 

Nә  yaxşı  ki  vәtәn var  yaddan  çıxdığın yerdә. 

İçimizdә  öldürüb  biz  sәnә  ağı  dedik 

Zaman  yazın  üzünә  payızı  hәsrәt  çәkәr. 

Çәkәr, ilanı  qurşun, şairi  qürbәt  çәkәr, 

Ölәn duyğularına  Mәkkә  torpağı  dedik... 

Yetmәzmi dәrd  çәkdiyin  hәyat  tәrәzisindә, 

Nә  gecәyә  ilişdin, nә dә  sabaha  çıxdın. 

Vәtәn –qürbәt  arası  bu  ölüm  gәzisindә 

İki  arada  qalıb  hayanda  yoxa  çıxdın?.. 

İtik  itiyi  tapmaz, itirәn  boyun  bükәr, 

Dama-dama göl olar  damlalı  qәtrәlәrdәn 

Evladların don  tikәr 

Sәndәn onlara  qalan  

yalan  xatirәlәrdәn...  

Yadı gör, yaxın dözәr, burda baxım, görüm  yox, 

Bu baxt, yığval  mәnimsә  eyninә  almaz  sәni. 

Mәnim Tanrıdan  qeyri  sığınacaq  yerim yox, 

Tanrı  salmasa  kimsә  yadına  salmaz  sәni... 
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ADI   BATMIġ 

 

Bir az  payızın   sonu, 

Vә...sonra  bütün  qışı. 

Ürәyimә  toxunur, 

Bir  ananın  qarğışı.. 

 

Bu  dәrdlәrin,  bu  da  sәn, 

Bu  da  dona  qalan qış: 

-Niyә  cavab  vermirsәn, 

Ayә,  ay  adı  batmış...    

 

Anam, zaman  qarıymış, 

Qulaqlara  qurğuşun. 

İki  başı  varıymış 

Bәlkә  dә  bir  qarğışın... 

 

Süründüm  dizin-dizin, 

Sonra  qanad  çıxardım. 

Mәn  çәtәnә   cevizin 

İçindәn  ad çıxardım... 

 

Yer  qürbәt, mәn didәrgin, 

Qırılan qanadımnan. 

Elә batdı ki, bir gün, 

Adım çıxdı yadımdan. 
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Kimә  çatar  gileyim,- 

Әmanәtimi  qaytar. 

Kimim  var, kimә  deyim 

Batan adımı  qaytar. 

 

Hanı yadın, yaxının, 

Varmı sәni duyan sәs? 

Ya balıqqulağının 

İçindә uyuyan sәs. 

 

Dәnizmi olub  bu yer, 

Әmanәtimi sәndә? 

Sәndәn  istәyirәm, ver, 

Batan adımı sәndәn... 
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O DƏRDĠNĠ  AÇMAZ  SĠZƏ 

 

 

O, dәrdini  açmaz  sizә, 

Özünәdi  hәr  sualı. 

Göy  sulara  dalıb kimsә, 

O da  burda  fikrә  dalıb. 

 

Dalğalara  axşam  çökәr, 

Şәfәqlәrdәn  qızıldı  sı. 

Yaddaşından  misra  sökәr 

Dodağının  mızıltısı... 

 

Әrimәz   saçındakı  qar, 

Yaz  gәlsә  dә  gendәn  keçәr.. 

Әlinә  keçmәyәn  nә  var, 

Gәlib  ürәyindәn  keçәr... 

 

Tәzә  sovuşmuşdu  yayı, 

Hardan  çıxdı  bu  qocalıq. 

Sinәsindә  parpılayır, 

Fikrindә  tutduğu  balıq.. 

 

Bir vaxt özünü çәkәrdi, 

İndi dә  özü  çәkilir. 

Azalır  gözünün  nuru, 

Dünyadan gözü  çәkilir. 
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Halı buludlardan betәr 

O buludlar, buludlar 

Özlәri kövrәlmәsә dә 

Onu ağlatmağa yetәr... 

 

Boşanmağa  ümid  varmı, 

Kәdәrә  kәbin  olanda. 

Vәtәndә dost  tapılarmı 

Qürbәt zәrrәbin olanda.. 

 

Gördüyü  yerlәr  yad olar, 

Nә yapışır, nә әl çәkir. 

Vәtәn yolu abad olar,- 

On ildi gözü yol çәkir... 

 

Uzak yolların canına 

Piyada düşmәyә gedir. 

Vәtәnә getmir, gedәndә 

O, yada düşmәyә gedir.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QƏM  DÖYƏN QAPILAR 

 

Ana bәtni, ya mәzar 

              Hәyatın sәrhәdlәri
 
 

Çәkdiyimiz musibәt  

              bir udum hava üçün. 
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Qalmağa  yer  gәzirdi 

              bu dünyanın dәrdlәri, 

Ağaçlar  ucalırdı 

              quşlara  yuva  üçün... 

 

Gәlib  mәndә  kәsişir  

              kәsişmәyәn  sәrhәdlәr, 

Yer altı da  mәn  idim, 

              yer  üzü dә  mәn  oldum. 

Gәldim...qarışqa  kimi  

              canıma doldu dәrdlәr, 

Qәm döyәn  qapıların 

              birisi dә mәn oldum... 
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ONA NƏ AD YARAġIR 

 

O, kimdi,vә sairә 

Atәşi tükәnәn muğ
 
: 

Çәkdiyin bir  dairә, 

Vә...içindәki boşluq 

                                             

Dәnizә çatmayan çay, 

Heykәlә dönmәyәn gil. 

Buluddan doğmayan Ay, 

Vә... Neqatifdәki şәkil
 
. 

 

Ağrılı  bir  millәtin 

Yanlış çәkilәn dişi. 

Yurd dәrdini qürbәtin 

Canına çәkәn kişi. 

 

Ya inkar et, ya bәyәn 

O hәdәr,bu da hәdәr. 

Özü
 
 gedә bilmәyәn 

Yerlәrә sözü gedәr. 

 

Günә әyilәn başı 

Boynu bükük bir ümid. 

Ona nә ad yaraşır, 

Nә ad dedin? 

             -Tәrәddüt. 

Dünya ona dört divar, 

Qürbәt üzünә pәrdә. 

Nә olduğu yerdә var, 

Nә olmadığı yerdә.  

 
 

                                                                  

 

                              

 

 

 

 

 

ĠLAHĠ  BĠR ZĠDDĠYƏT 

 

...Yaşadıb ilahi bir ziddiyәti 

Bir boğaz yaranır iki axından. 

Sular axışından usanmaz qәti, 

Sahil dә bir yerdә dayanmağından. 

 

Tutub әtәyindәn ―Allah kәrim‖in 
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Payız meşәsindә qış  hәyәcanı. 

Orda öldürülәn ümidlәrimin 

Hәr axşam sulara tökülür qanı. 

 

Gah qürub yerini, gah dan yerini 

Öpәr gözәlliyin Tanrısı bir şam. 

Yığıb lәpәlәrdәn şәfәqlәrini 

Dağların ardına enәr hәr axşam... 

 

Niyyәtin ölümdәn başqa adı yox, 

Qәm çәkәr qәlbinә daman yolları. 

Axtarma, dünyanın qum saatı yox, 

Geriyә işlәmәz zaman yolları... 

 

(Qurbәtdә işıq da könülsüz yanır, 

Qurbәtdә gec yanır, tez әriyir şam. 

Qәribin gözünә tez batır günәş, 

Qürbәtdә hәvәsdәn tez düşür ahşam.) 

 

 Sular ayrılığa qoşan axındı, 

Dәrdini çәkmәdә dәrә diklәrin. 

Bәlkә itirdiyin qazandığındı, 

Bәlkә qazandığın itirdiklәrin? 

 

 

Gizlidi çağlayan sularda sirrin, 

Başı keçmişinә bağlanan susan. 

Sonu yox dördәlli tutduğu yerin, 

Unutduğu yerin oğludur insan! 

 

Dәyib qayıtmağa yer gezir sesin 

Sözünü dağlara deyib qayıdır. 

Hәrdәn ölә-ölә ölüm hәvәsin, 

Gedib o dünyaya dәyib qayıdır.. 

 

Hәlә yol uzaqdı edam yerinә, 

Qarşıda çilәli gor var, kәfin var. 

Hәlә qoyulursan adam yerinә 

Hәlә yaşanası bir görәvin var. 

 

Vaxtın astarına çevrildi dost da 

Yara yox, yaranın yeri göynәdir. 

Qoca Aristotel mәnә Asosda 

On ildi ayrılıq dәrsi öyrәdir. 

 

Hәr yolun sonunda bir ayrılıq var,- 

Mәn dә qızlarıma verdim bu dәrsi. 

Boğazda sular da ters-avand axar, 

Onsuz da ölümdü olumun tәrsi... 
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Gündüz-astarına çevrilәn gecә 

Hәyatda boş qalan yeri görünmәk, 

Girib yaddaşlarda yaşamaq necә 

Hәsrәt sularında  sirri görünmek... 
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Bu sular boğazdan axıb,axacaq, 

Axıb xәbәr verir su ayrılıqdan. 

Bәlkә dә qızlarım karlı çıxacaq, 

Ölüm әtri gәlәn bu ayrılıqdan! 

 

Gün batar, sulara çәkәr kölgәmi 

Heyat bir oyunmuş, rәqib aparır. 

Mәnim hәsrәtimә yüklәnәn gәmi 

Canını bir tәhәr çәkib aparır... 

 

Mәn dә ki,yolçuyam gedәrgәlәmәzә, 

Uçan bir qayadan nә qalar dağa? 

Ya elә köhnәyәm,ya elә tәzә, 

Әcәl mәzar gәzәr mәni satmağa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DA GETDĠ 

 

                         Y.Kuznetsovun xatirəsinə 

 

...O da getdi bu dünyadan 
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Hәr şeyini atıb getdi. 

Bilsәydi heç buraxmazdı 

Dünyanı aldadıb getdi 

 

Tәnbәlliyini düzlәrә, 

Göz nurunu gündüzlәrә 

Günahlarını bizlәrә 

Satıb getdi... 

 

...Nә bilәydin nәyi duydu, 

Haqqın yerdә zühuruydu.. 

Kim bilir bәlkә dә suydu 

bәlkә dә buluddu getdi. 

 

―Ömürlәr yaman qısadı‖, 

Sözünü undub getdi. 

Tutmağa bir yeri yoxdu, 

Ürәyini tutub getdi... 
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GÖZDƏN ÇIXARILAN... 

 

Dönüb   mayasına  qәpik, quruşun, 

Dәyәrә  minәndә  sürtülmüş  dәmir. 

Güllәyә  çevrilmәk  istәmir  qurşun, 

Ağac, dar ağacı olmaq istәmir. 

 

Adәmdәn, Havvadan qalan mirasdan, 

Payımıza düşәn beş qarış  qәbir, 

Bәlkә dә kim bilir  bu etirazdan 

Lülә güllәsini  geriyә  tәpir. 

 

Bu dünya Tanrının sirr mәktәbidi 

Sәs  çıxmaz dilinә  düşәn  düyündәn. 

Bәlkә göbәk  bağı  edam ipidi, 

Asılıb dünyaya  gәldiyin gündәn. 

 

Xoşunamı  seçir  qürbәti qәrib, 

Boşunamı yağır Allahın qarı; 

Baxtına bağlanan bir görünmәz ip, 

Sәni arxasınca çәkib aparır.. 

                             

Zamanla  yarışda  hәr  damla  bir  an, 

İstәk  mәnzilinә gedib çatır su; 

Quru bir ağacın keçib canından, 

Yaşıl bir yarpağa dönәndә  arzu.. 

 

 

 

 

 

Nәdәn dodaqlarda soyuyur   adın 

Köhnәlik әlini  çәkir sәnә dә , 

Nәdәn dәyәrini dәyişmir altın, 

Bir şeylәr  yanlışdı  bu әnәnәdә... 

 

Qocalıq  yaşanmaz  uzaq, yad ölkә, 

Quruyub qaxaca  dönәn  bәdәndi. 

Ömrün uşaqlığı  vәtәndi  bәlkә, 

Sonra әlimizdәn çıxan  vәtәndi... 
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Kim idin? 

Sәn kimi xatırladırdın, 

Hәr kәsin axırı  bir quru  addı. 

Әvvәl tikan olub gözә batırdın, 

Sonra vәtәn  sәni gözdәn çıxartdı... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠNSAN... 

 

...İ nsanmı dedin? İnsan 

           ruhun yerdә  izidir. 

Zamanın qapısında 

           Ömür dilәnçisidir. 

Bilәndәki yarayır 

           Dünya kirakeşliyә, 

―Ey dili qafil‖ deyib 

          Dodağını dişliyәr. 

Zamanın qapısını  

          Çırpıb çıxar heçliyә... 
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BOĞAZDAN KEÇƏN  GƏMĠLƏR... 

 

Kim sәnin bәxtini  gürbәtә  yazdı, 

Vәtәnmi istәdi, vaxtmı dışlayır? 

Düşdüyün çıxılmaz  bir dar  boğazdı, 

Bir az o tәrәfdәn  dәniz  başlayır... 

 

Suların axarı әymiş sahili, 

Bir dәfә әyilәn bir dә düzәlmәz. 

Qürbәtә sәpilәn ömrün on ili, 

Vәtәn istәsә dә  gәriyә  gәlmәz... 

 

Dünyaya qarışdın dünyayala birsәn, 

Kim sәni yurdundan saldı dәrbәdәr? 

O gözәgörünmәz kimdi deyirsәn, 

Qәdәrmi dәyirsәn, bәlkә dә  qәdәr... 

 

Çıxsan, çıxammazsan cazibәsindәn, 

Qәdәrin saldığı görünmәz iz var...  

Gecә  martıların qәrib sәsindәn 

Bilәrsәn hardasa  çay var, dәniz var.. 

 

Vәtәn dә elәcә  xәyaldı burda, 

Nә ad verәcәksәn bu seçkinliyә? 

Vә canından artıq  sevdiyin yurda 

Ayağın dәymirsә  üç-beş günlüyә... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğmamı, ögәymi Eğәylә Xәzәr, 

Varmı bir cavabın bu suala su? 

Yelinә uçmağa kölgәni gәzәr, 

Üfüqlәr ardında qartal  balası. 

 

Fikrinin ucunda o ev, o daxama,  

Sonu görünmәyәn bir sitәm ilә.   

Hәr gün boğazına  tıxanan loxma 
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Vә hәr gün boğazdan keçәn gәmilәr.. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QILINCA BAXA-BAXA 

   

Atın belindә yara, 

                       dәvәnin belindә fır 

Köhnә bir yarğan dibi  

                       tәzә bir mәzar yeri. 

Cәnazә çiyinlәrdә  

                       gәzdiyi yeri tapır, 

Dünyanın qar yeridir  

                       dünyanın bahar yeri... 

  

Canınla çox öyünmә  

                       cansızın da canı var, 

Dәrә dәrinliyindә  

                       duyarsan uçurumu. 

Qışa quruyub qalan, 

                       yaza dil açanı var 

Kölgәsindәn bәllidir  

                       ağacların durumu. 

  

Bir gün ölmәyә nә var, 

                       olmaq işin çәtini. 
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Yola çıxanlar bilir  

                       yolçulq nә demәkdir. 

Arzu hüzün qaynağı, 

                       әzabdı ana bәtni, 

Dünya hәr şeyi bilib  

                       heç nәyi bilmәmәkdir... 

  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

Misralara çevrilib  

                       içimdәn çıxan qiyam 

Unutdura da bilәr, 

                       xatırlada da  mәni... 

Nömrәlәri dәyişәn  

                       bir vizit kağızıyam 

Saxlaya da bilәrsәn, 

                       cırıb ata da mәni. 

 

İzini azdırdımı  

                       yolunu tutduqların, 

Quşu uçdu göylәrә, 

                       suyu torpağa gedir. 

Nә sәni  tanıyanlar, 

                        nә sәn unutduqların, 

Vәtәndәn çıxış yolu  

                        unudulmağa gedir.. 

  

Nә ağac altı kölgә, 

                        nә yarpaq üstü işıq.. 

Yarı-yoldaşı görmәk- 

                       dalınca baxa-baxa... 

Vә mәndәn keçәn vәtәn- 

                       baxtı qatma-qarışıq, 

Kәsilәn başı görmәk-  

                       qılınca baxa-baxa... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             

 

   ADAġIM, 

BU TARĠX  TƏKRAR OLUNDU 

                             

                               Şair   Məhəmməd Hadi‟yə 

 

Adaşım, bu tarix tәkrar olundu 

Hәr şeyi deyәcәk bu başlıq elә. 

Mәn dә sәnin kimi inkar olundum, 

Adaşım, gәl mәnә yoldaşlıq elә. 

 

İnsanın torpaqda inadı yoldu, 
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Bir әli yetsә dә bir әli yetmәz. 

Mәnim dә niyәtim ayaq-baş oldu, 

Başım ayağımdan irәli getmәz. 

 

Dönәr misralara alın tәrlәri 

İlhamı olanın qismәti yoxdu. 

Çıxar bazarlara ağ dәftәrlәri, 

Yazılan  kağızın qiymәti yoxdu. 

 

Quran ayәsidir qәdәr qismәti 

Südü uyudurlar üyüşmәk üçün. 

Әsrin әvvәlindә itәn Mәmmәdi 

Әsrın sonlarına dәyişmәk üçün.  

 

Bu çarxı fәlәyә tәkәr deyәrlәr, 

Sәndә itәnlәri mәn dә bul, indi. 

Gәl, itik itiği tapar deyәrlәr 

Mәn itdim, yerimә sәn tapıl indi.   
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UNUDULANLARIN  ġAĠRĠ 

                              

 

 

 

Tstüsü  kәnara çıxmaz hәr odun 

Haqqı bulanların  şairiyәm mәn. 

Bacara bilirsiz mәni unudun 

Unudulanların şairiyәm mәn! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QIRXINCI QAPIYAM  

SĠRRĠM BĠLĠNMƏZ 

 

Qırxıncı qapıyam sirrim bilinmәz, 

Bir sir ki, nә ahşam, nә sabah bilәr. 

Mәn elә yerdәyәm, yerim bilinmәz, 

Yerdәyәm,göydәyәm,bir Allah bilәr. 
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Ömür-yaşanası hәftәlәr, aylar, 

Ölüm-duyulası son xәbәr olur. 

İtirir adını dәnizdә çaylar 

Xәzәrә çatdımı Kür, Xәzәr olur. 

 

Mәn ki,gözlәmәdim gözә girmәni, 

Bir gün gözdәn çıxar gözә girәnlәr. 

Mәn sәnә qıymaram, sәn itir mәni, 

İtir, әziz olur itirilәnlәr.... 

 

Gәldiyin kimi dә getmәk gözәldi 

Bәdәndәn sıyrılıb ruh oılmaq gözәl. 

Dәnizә  qarışıb  itmәk gözәldi, 

Tanrıya  qovuşub yox olmaq gözәl. 
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BƏTƏNĠN BÜTÜN YOLLARI 

 

AXIRDA QÜRBƏTƏ ÇIXDI 
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UZUN  BĠR  CÜMLƏDĠR  

VƏTƏN  TORPAĞI 

 

Haqqın arxasınca günәş izindә, 

Günәylә, quzeyin Türk vadisindә 

Uzun bir cümlәdi vәtәn torpağı! 

Batıdan doğuya yolu upuzun, 

Ortada vergüldü Xәzәr dәnizi 

İtildi, Firaddı qol-budaqları 

Önündә mübtәda Ege suları 

Sonunda nidadı Tanrı dağları 

Oxunsa tәpiyәr dili sonsuzun. 

Bir kimsә oxuyub başa çıxamaz,- 

Uzun bir cümlәdi Vәtәn torpağı 

Uzundu,dünyanın ömründәn uzun! 
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ġAĠRLƏRĠ  SUSMAYAN  

BĠR VƏTƏN BASILMAYIB 

 

Canında can qalmadı  

                  varmı candan yananın? 

Bir bayatı
 
 halın var  

                  viranә bağlar
 
 kimi. 

Daraşıblar canına  

                  ölüb getmiş ananın 

Döşünü sortuxlayan
 
  

                  qansız uşaqlar
 
 kimi. 

 

Hara
 
 getsәm dәrdin dә  

                 arxamca gedәr mәnim, 

Bir qulam ölәnәcәn 
 
 

                 bu dәrdi daşımağa. 

Sәni xilas etmәyә
 
  

                 nә gücüm yetәr mәnim, 

Nә sәndә arsız-arsız  

                 tab edib
 
 yaşamağa. 

 

Şairlәri susmayan  

                 bir vәtәn basılmayıb, 

Qәlbimdә can yerinә  

                 buna ümid bәslәdim. 

Yolunda şәhit olmaq  

                 bahtıma yazılmayıb, 

Bayrağına bükülüp  

                 dәfn olunmaq
 
 hәsrәtim...      
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II     

 

Hansı qayasından qopub gәldi, 

Axıb gәldi hansı bulağından, 

Hansı sözündәn çıxıb gәldi, 

Hansı mәzar torpağına gayıdacaq 

Qurbәt eldә qardaş kimi  

Qulluğunda durduğum  bәdәn? 

Gözә-işıq, 

                                       Dodağa-söz,  

                     Qulağa-sәs, 

                                      Ürәyә-qan, 

Köksә nәfәs kimi çatışmır mәnә, 

Çatışmır Vәtәn! 

                                   

III 

 

Burası gurbәt diyarı 

Hәr şey ölçülü-biçili. 

Burda nә şәrab içilir, 

Nә bir gәnirsiz  gözәlin 

Yolunda candan keçilir. 

Sabah yolum vәtәn sarı 

Yağmuru, çamuru, qarı, 

Seli olmağa gedirәm. 

Adam olmaqdan usandım 

Dәli olmaya gәdirәm. 
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BĠLMƏZDĠM BĠR YAĞLI  

TĠKƏSƏN, VƏTƏN 

 

Bilmәzdim bir yağlı tikәsәn, vәtәn, 

Azala-azala gәlirsәn dada. 

Quzu dәrisinә bәnzәr xәritәn, 

Quruya-quruya qalıb ortada. 

 

Qatlasan  qatlanar, dartsan  uzanmaz, 

Rus barmaq uzadır, fars әl çәkәndә. 

Bir yanın dәmavәnd, bir yanın Qafqaz, 

Ah, nәlәr çәkmәdin bu yel çәkәndә! 

 

Sәni unutmadı düşmәnlәr bir an, 

Tamah sancıları tutur, buraxır. 

Kabab iyisinә oyanıb İran, 

Rusya da Pyotrun gözüylә baxır. 

 

Gәlәn әsirlәrin sәssiz fәryadı, 

Hopur varlığıma torpaqdan, sudan, 

Qanıxmış iştahı  diş altındadır, 

Bir it dә arabir hürür qonşudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gah ayı payısan, gah aslan payı, 

Götürmәk  istәyir sәni ortadan: 

Aslan dәrisinә bürünәn ayı, 

Ayı dәrisinә bürünәn aslan. 
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Üstündә mәlәklәr ocaq qalayan, 

Ah sәn dә bir ulu yurd ola bilsәn. 

Doğudan batıya ruhu ulayan, 

Quzu dәrisindә  qurd ola bilsәn!..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP 

 

 

Dilinin şüarı: nә üçün, niyә 

Onun da bir belә şakәri vardı; 

Evdә deyilәni unudar deyә 

İşdә barmağına sap bağlayardı… 

 

Vardı  misalımız ―Qurd qocalanda..‖ 

Hәrdәn özünә dә çәk bu misalı. 

İnsanın ağlını almır, alanda 

Allah yaddaşını әlindәn alır… 

 

Sehir  yuvasıymış, nәymiş bu bәdәn 

Sirr yatır içindә  hәlә nә qәdәr. 
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Sözlәr dә yadından çıxarmış hәrdәn 

Könlündәn dilinә  gәlәnә qәdәr… 

 

Yadından çıxanı salmaqmı yada 

Fikrindәn keçәni yazmaqmı çәtin? 

Ormanda yolunu çaşmaqmı, ya da 

Özün öz içindә  azmaqmı çәtin? 

 

Unutdun nә idi  sözünün ardı 

Nәyin sorağıydı  qaralan qanın? 

Hәrdәn barmağına sap bağlayardın 

Bәlkә dә o sapa bağlıydı  canın... 

 

 

 

 

 

 

Verilәn sualmı, alınan cavab 

Gedib bir әlaqә tap arasında. 

Kim bilir heç nәyin nәsiymiş o sap 

Nә varmış fikirlә sap arasında. 

 

Sirri var  burnuna dәyәn hәr iyin 

Yaxın bir tәmasmı, uzaq görüşmü. 

Vәtәnin yadından çıxıb gәldiyin 

Heyif ki, vәtәnin yadına düşmür… 

 

İzi yox çәmәndәn çәkilәn çәnin, 

Yәqin unudulub sәnin  dә adın? 

Qürbәtә düşәndә  ana vәtәnin  

Gәrәk  ―barmağına‖  sap bağlayaydın.. 
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VƏRDĠġ                                             

 

Özgәlәr dәyişdi vaxt qatarını 

Özün dә  bilmәdin heyif, yerini. 

Tutdular könlünün sus damarını, 

Bildilәr  ruhunun zәyif yerini.. 

 

Qarışıb bir ana bәtnindә genlәr 

Qardaş qardaşı  sevmәz.. 

Dәyirman daşıdı deyib keçәnlәr 

Alt daş, üst  daşı sevmәz... 

 

Bir zaman  yoğrulub qanla  bu torpaq, 

Bәlkә  azadlığın mayası qandı. 

Canı unutmaqdı qanı unutmaq 

Qanı unudanlar unudulandı. 

 

Unutmaq sırası sәnәmi düşdü 

Unutma,  elә bir an gәlә bilәr. 

Bu gün şәhidlәri unutsan işdi 

Sabah bulaqlardan qan gәlә bilәr. 

 

Gör  hansı  tufanın  yelinә söndün, 

Gör  hansı  bayquşu zәrdüşt  elәdin. 

Әvvәlcә ikiyә, üçә bölündün 

Sonra bölünmәyә  vәrdiş elәdin… 
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LAÇINIM 

 

Laçınm, Laçınım- kәsilәn әlim, 

Düşmәn caynağında yetim gözәlim. 

Yolmu var, yanına  hayandan gәlim?! 

Laçınım, Laçınım, yaralı quşum, 

Kimin var, halını kimdәn soruşum?! 

 

Dәrdindәn oxuyan...‖Ay Laçın‖ deyir. 

Qalıb o yerlәrdә әlacım deyir. 

Bәs indi mәn kimә әl açım, deyim:  

Laçınım, Laçınım, yolu yoxuşum, 

Kimin var, halını kimdәn soruşum?! 

 

Laçınım, Laçınım,‖Kәsmә şikәstә‖m, 

Gah zilә ucalır, gah ötür pәsdәn. 

Hәvәsi, nәfәsi, sәsi qәfәsdә... 

Laçınım, Laçınım,yaralı quşum, 

Kimin var, halını kimdәn soruşum?! 

 

Ömrümüz çürüyәn ömr oldu niyә, 

Tanrıdan bu sayaq әmr oldu niyә? 

Yolların bu sayaq yomruldu niyә? 

Yolu yomrulmuşum,yaralı quşum, 

Kimin var, halını kimdәn soruşum?!                                                                   

 

                                                             
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XAN ƏSGƏR... 

 

Bu Vәtәnın nәyi var azı-çoxu döyüşәr, 

Dağı, daşı, torpağı, varı, yoxu döyüşәr. 

Neçә şәhid iğidin nakam ruhu döyüşәr, 

Bir әskәrә çevrilәr burda hәr mәzar daşı, 

Yetәrki  ayağa  qalx, sәn  başla bu savaşı. 

 

Ocağının başına  çıxmağa  yad  gözlәmә, 

Dur, ayaqdan başa  çıx, başdan  imdad  gözlәmә. 
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Andın  vәtәnin  andı  başqa  bir  and  gözlәmә,- 

Adın  vәtәn  adıyla  çәkilәrsә  yanaşı, 

Bu vuruş  haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı. 

 

Bu insan dәnizindә hәr insan bir adacıq, 

Doğmaca yurdumuzu viran qoydu yad acıq. 

Haqdı sәni sәslәyәn haqq üçün cihada çıx, 

Yürü, iğid  sәfinin nә arxası, nә başı, 

Bu vuruş  haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı. 

 

Beşcә kәlmә sözüm var dayan ey cavan әsgәr, 

Yoluna uğur deyim, Xan Eyvazım , xan әsgәr. 

Boyuna   göz  dikmişәm, boyuna qurban әsgәr 

Bu hücumun sonunda ölüm var uzaq başı, 

Bu vuruş  haq vuruşu, bu savaş haq savaşı. 

 

Ağzımda haqq deyirәm, bu haqq sәsi sәnindir, 

Hәlә haqqın nahaqla bәhsabәhsi sәnindir, 

Dünyanın әn mübarәk qәlәbәsi sәnindir, 

Bu qәlәbә yolunda nә dayan, nә yavaşı, 

Bu vuruş haq vuruşu, bu savaş  haq savaşı. 
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QAN 

 

Ya buyruq, ya yumruq altındadır, 

Dünyanın vәtәn olmayan torpaqları... 

Boyun üzülәn yerdә boyunduruq böyüyür, 

Boynu buruq böyüyür 

Vәtәn olmayan torpaqların uşaqları... 

Arzulara varmaq, 

Qanla  suvarılmaq,- 

Vәtәn olmaq  istәyir Torpaq! 

Qan gәzir, 

Qan, qurban.. 

Qana qan demirәm, 

Qan deyirәm, 

Vәtәndaş olmaq istәyәn insan! 

Vәtәn qandan doğulur, 

İnsanı qan çәkir, 

Hәr doğuluş bir qandır! 

Sәrhәddini qan çәkir ölkәlәrin, 

İnsan qanı! 

Qandır, qandıra bilirsәn 

Vәtәndaş olmaq  istәyәn insanı! 
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HƏR SÖZÜN DOĞRUSU 

 

Qovuldum yad çıxan sәs kimi xordan, 

Daldan ―nә işin var?‖ sorğusu gәldi. 

Ha yana  üzümü  tutdumsa, ordan 

Çәkilmәz  kәsafәt  qoxusu geldi. 

 

Tanrı  düzәninә  dönmәz  dillәri, 

Vәddi, hәr  iş-vәd. 

Yer  altda  qurt  kәsir  әmici  tellәri, 

Yer üstә-rüşvәt.  

 

Hәqiqәt-qarşıdan  gәlәn  yalanmı 

Tısbağa  qınına  girib  gözlәyir. 

Rüşvәt  almayan da  almır, alammır, 

Özünә  tәsәlli  verib  gözlәyir. 

 

Yenidәn  oxunur  köhnә qәzәllәr, 

Oxunur  ruslu, farslı  dütarla. 

İşini  görmәdә görünmәz әllәr, 

Ötür  karvanımız ―nә işim var‖la. 

 

Bir gözәgörünmәz zalım yaratıq 

Qapıdan qovuruq cumur bacaya. 

Min ildi arayıb cavab  tapmadıq 

Tanrının  sorduğu  bir  tapmacaya. 

 

Tanrı  dәrgahında  tale  qıfılbәnd,  

Açması:-―ya öl‖dü,  ‖ya ayağa qalx‖! 

Qәflәt  yuxusunda yatan  mәmlәkәt, 

Qәrib  gündüzündә  gecәliyәn  xalq. 

 

 Qalx ki, Qaf dağında donan ümidin  

Şimal külәyinin  önünü  kәsmir. 

Orda-Savalanda yatan igidin 

Qalxıb  oyanmağa  hәlә  tәlәsmir. 

 

Üz-üzә  dayanıb istiylә  soyuq 

Ümid-dağdan aşan gündü   bәlәndә. 

Yoxsa bu yerlәrin  gәlәcәyi  yox, 

Keçmişә gәzmәyә gәlir gәlәn dә. 

 

Köhnә  tәşbehsә dә-qılınc qındadı, 

Közәrir  bir sönük şam ilә Vәtәn. 
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Hәlә  mәnim kimi baş hayındadı 

Böyük bәlalara hamilә Vәtәn. 

 

Ümidsiz-ümidsiz ötür fәsillәr 

Bir millәt yığılıb  bir can bәslәyir. 

Kar olan qulaqlar, lal olan dillәr, 

İçindә bir qәfil tufan bәslәyir. 

 

Yazıya pozu yox tale yazansa 

Çәtini asandır, asanı çәtin. 

Küs görüm özündәn küsmәk asansa, 

Bu millәt sәnindir, sәn bu millәtin.  

 

O mәn, parçalanan  o  mәnim  ölkәm, 

Bu qürbәt, bu da ki Mәmmәd İsmayıl. 

Mәndәn ayrılmağa gün gәzir kölgәm, 

Haydı, arzudakı Mәmmәd İsmayıl! 
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SAZ 

 

Mәn sizә  söz  açım  tәzә  nәlәrdәn, 

Ürәyә  toxunan  simә  toxunmur. 

Әllәr  әl götürüb tәzәnәlrәdәn, 

Köhnә  mahnılar da  daha  oxunmur.. 

 

Doğma nәyimiz  var  yad  hәdәfindә, 

Açanı  mәnә  de saza  sirr düşüb. 

Ya mәnim, ya  sәnin,  onun  evindә, 

Qara  köynәyindә  saz  әsir  düşüb. 

 

Yazılan bu yazı qara  yazıdı, 

Düyülmüş  dünyaya gәldiyi gündәn; 

Sanki  saz  havası  yaz  havasıdı 

Çәkilib  şәhәrin,  kәndin  üstündәn... 
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 AY VƏTƏN, 

NƏ TEZ UNUTDUN 

 

A y Vәtәn, nә tez unutdun, 

Bağrına badaş oğlunu. 

Neylәdi ki ucuz tutdun 

Çıxardın çıxdaş oğlunu. 

 

Yön çevirdi, baxdın yana, 

Yaxılanı yaxdın, yana. 

Öz әlinlә verdin, anam 

Yollara yoldaş oğlunu. 

 

Güzarını hara  saldın 

Ağ gününә  qara saldın. 

Vurub ayaqlara saldın 

Beş kişidәn baş oğlunu. 

 

Baxt әymişdi, sәn dә әydin. 

Söz yayıb  xәtrinә dәydin. 

Barı bir dama hörәydin 

Bu yığvalı daş oğlunu. 

 

Hәr yetәni bәymi sandın, 

Yadı bizdәn yeymi sandın, 

Mәmmәdi ögeymi sandın, 

Dünәnki  qardaş oğlunu? 
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VƏTƏNĠN  

BÜTÜN YOLLARI 

 

S evinçlәr gendәn
 
 keçdilәr, 

Ardınca әski  yasların. 

Dostlarım mәndәn keçdilәr 

Başından keçdim dostların. 

 

Günlәrim  keçmişә  getdi, 

Gördüm gәlәcәk  yasımı. 

Yazanı  dadıma yetdi, 

Oxudum  alın yazımı. 

 

Açdım  bütün ümitlәri  

İçindәn boş vәdә  çıxdı. 

Vәtәnin  bütün  yolları 

Axırda  gürbәtә  çıxdı. 
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ĠLĞIM 

 

Fәlakәt yol gәlir hәlә uzaqdan, 

İşini görmәdә  qәm  xırda-xırda.. 

Evin işıqları  yanmır bayaqdan, 

Ağaclar saçını yolur bayırda... 

 

Uzaq üfüqlәrdә şimşәkdәn bir iz 

Sirrini açmada  sәssiz bir sәda... 

Bir  şeylәr canını sıxar sәbәsiz 

Hardasa bir  şeylәr unudulmada... 

 

Sәn bәxtә  inanıb yatdın...Fәlәksә 

Dәlinin әlinә hәrdәn  daş verәr. 

Deyirdin yandıran yoxdu. Elәysә 

Orman yanğınları  nәdәn  baş verәr?.. 

 

Haçandan inanıb yoxa var dedik 

Uzaq sahibinin sәsidi söz ki. 

Aşıq gördüyünü çağırar dedik, 

Nәyi göstәrәcәk görmәsә  güzgü... 

 

Qaralan buludlar uçan buxarsa, 

Yağmağa yaxındı  yağan qar demәk. 

Dәnizin  üzündә  işartı varsa 

Buludun ardında  günәş var demәk... 

 

 

 

 

 

 

 

Sirri yox, kimin ki, hulqumu yoxdu, 

Nә qәdәr sirr yatır  hulqum içindә... 

Dönüb bax, gör nәyin ilğımı  yoxdu, 

Dünya başdan-başa ilğım içindә... 

  

Sәhra  sәrabında  buxarlanar qum 

Yağış  ümidi  var uzaqlardasa... 

Boşuna  deyil ki görünәn ilğım, 

İlğım var, demәli su var hardasa...  
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ALNUMDAKI  ÇAPIQ  YERĠ… 

 

Qәfil dәyәn sapand daşı 

Alnımdakı  çapıq yeri. 

Bir  ağrının can yaddaşı 

Baxtımın qarışıq  yeri... 

 

Daşın başla nә işi var 

Niyә qara daş, ağ edib? 

Bilә-bilә daş baxtını 

Xoş baxtıma  calaq  edib... 

 

Gәzib o daşı tapsaydım 

Ya da o daşı atanı. 

Bәlkә düzәldә  bilәrdim 

Başımdan keçәn xatanı.. 

 

Hәlә dә alnımda qalır 

Qәdәrin qalın yazısı. 

Alın  yazıma calanıb, 

O daşın alın yazısı.. 
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Ağlımdan keçәn fikirdәn 

Özüm dә heyrәtә  düşdüm: 

Daş yerindә  ağır olar 

Mәn niyә qürbәtә düşdüm? 

 

Axşamdan sabaha  qәdәr 

Fikirlәş,  başın әlindә... 

Yeri-yurdu bilinmәyәn 

Baxtım,  o daşın әlindә... 
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HAZIRLAġ  O  DÜNYAYA 

 

Könlünü Tanrıya aç, 

Ölümsüzdü bu inanc. 

İynәni yaxana sanc- 

Axşamlar bir qonşuya 

gedәn kimi hazırlaş. 

 

Yeddidәn yetmişә dön, 

Gәlmisәn getmişә dön, 

İtiyi itmişә dön- 

Sәni bir itirәn var, 

itәn kimi hazırlaş. 

 

Ölüm nәdir bilmәmiş, 

Ölmә görәk, ölmәmiş. 

Bu dünyaya gәlmәmiş, 

O dünyaya verdiyin 

vәdәn kimi hazırlaş.. 

 

Arğacı, әrişi nә? 

Fikir ver hәr işinә. 

Hazırlaş o dünyaya, 

İlahi görüşünә- 

Üzünü görmәdiyin 

Vәtәn kimi hazırlaş.. 
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VARIN YOXSUL ÖLKƏSĠ 

 

Xәritәdә bir damla, 

Qara mazut lәkәsi. 

Varı başına bәla 

Varın, yoxsul ölkәsi.. 

  

Ürәyinin qarası 

Üzünü ağ elәmir. 

Bir özü, bir yarası 

Burun-damaq elәmir. 

 

Ayağa dolaşanlar, 

Baxırsan, gözә çarpmır. 

Ölüm, öldürmәk için, 

Düşüb mәrd gәzir, tapmır.. 

 

Hanı ―Odlar ölkәsi‖, 

Nәyi ağ günә çıxıb? 

Ürәyinin lәkәsi 

Vurub üzünә çıxıb. 

 

Hәqiqәtin  hәyatda, 

Şikәst  doğulduğu yer. 

Yalanın qeydiyatda 

Vәtәndaş olduğu yer.. 
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Zaman nәfsinin qulu 

Falına qәza çıxar. 

Nә lәkәdәn qurtulur, 

Nә qışdan yaza çıxar. 

 

Günәş çıxır ya çıxmır 

Bir elә fәrq elәmir. 

Öz nuru göz nurunu 

Işığa qәrq elәmir… 

 

Qarıdır qarğışı da, 

Ömrün xәzan çağı var. 

Çıxmq bilmәz qışı da 

Yәqin çıxacağı var. 

 

Nә doğdu yaz günәşi, 

Nә ay boylandı, batdı: 

Fevralın 25 

4 gündәn sonra martdı… 
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MĠLLƏT  

 

Quzeyә üz tutub: siyasәt qarı 

Günәyә : garsıyıb hiylә rüzgarı. 

Şәrqә yön çevirib: Xәzәr su sәpib,  

Qәrbә: bacasının tüstüsü tәpib. 

Sıxılmaq öyrәnib bәlkә bәlәkdәn, 

İpini bıraxmaz dәrd bilәrәkdәn. 

Göylәrә әl açıb: Tanrı uzaqdı. 

Yerlәrә üz tutub: qısır topraqdı. 

Bir yana baxmaqdan baxıb dört yana, 

Baş alıp, başını vәrib şeytana. 

İçinә üz tutsa bir gün, içinә 

Bәlkә  qovuşardı Tanrı gücünә! 
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ÇANAQQALA ĠÇĠNDƏ 

 

                      Çanaqqala içində vurdular  bəni.. 

                                             Anadolu türküsü 

 

Yatmışdım yuxuda sәs gәldi: oyan, 

Ya Tanrı, yad ki  damarınmda qan. 

Dedi: özünә bax, özünә boylan;- 

―Çanqqala içindә  aynalı çarşı..‖ 

 

Geyindim, dar gәldi ruhuma bәdәn.. 

Çatdı  yol ayrıcı:  ya yar, ya vәtәn... 

Arzumun cavabı gәldi cәbhәdәn: 

―Ana bәn gediyom  düşmәnә karşı...‖ 

 

Boğaz boğulurdu: qisasa qisas, 

Әski mәzarından boy verdi Bizans.. 

Döş-döşә , diş-dişә düşmәn çox, biz az: 

―Çanaqqala içindә vurdular bәni..‖ 

 

Hәlә qanım isti, torpağım nәmiş... 

Yenmәk әldәikәn, yenilmәk nәymiş? 

Ruhum döyüşlәrdәn geri dönmәmiş: 

―Ölmәdәn mәzara qoydular bәni 

Qoydular ey vah!..‖ 
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OM-MANĠ-PAD-MEXUM
727

 

  

 

Göyün günәşi, ayı göz dikәr  Himalaya, 

Qәdәrin nәzәrindәn qum olar  qәdim qaya.. 

Yatdımı yuxusunda qaya görәr hansı qum?- 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

 

Hesabını bilmәyәn, nә var, nә yox  hesabda? 

Sevincә  aparan yol  düyümlәnib әzabda.. 

Alışdıqca alışır sönmәk istәsә dә mum;- 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

 

Nә oyandı, nә bu yan, nә elәdi, nә belә, 

Heçdi, heçi heçә vur, ömürdәn hesab elә 

Yerdә hәr tökülәn xım, göydә  görünәn  ilğım;-  

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

 

Fәrqi nә dünya dönür, ya başınmı dönmәdә, 

Özünә görünmәyәn gözünә görünmәdә 

Ya güzgünü tәrs çevir, ya da gözlәrini yum;- 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

 

Dünya sәsdi, eşidib tuta bilmәdiyin sәs. 

Çaşıb hәvәsә düşmә, tordu düşdüyün hәvәs... 

Ürәyindәn keçәnlәr torpağa düşәn toxum;- 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 

 

Öyrәn amacı nәdi varlığa yox deyir yoq.. 

Yox toxa qafiyәdi, varma, varda xeyir yox;- 

Әllәrini qoşala, nә umsan yoxluqdan um;- 

                                                           
727 “Om” sәsi Hind vә Buddist әnәnәsindә  mütlәqin simvoludur, özündә keçmişi, bu günü, gәlәcәyi  

yaşadır.Vә “Om-ma-ni-pad-me-xum” isә davamlı şәkildә yaranan vә mәhv olan dünya, onun 

tanrıların ağ işığını, insanlığın mavi işığını, yerәtrafı çevrәlәrdә yaşayan şeytanların sarı işığını, 

canlılların yaşıl işığını, ac ruhların qırmızı işığını  vә cәhәnnәm mәnsublarının bәlirsiz işığını  әks 

ettirәn Tibet  duasının ilk misrasıdır... 
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Om-ma-ni-pad-me-xum! 

Om-ma-ni-pad-me-xum! 
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SÜRƏK 

I 

Ov ovçudu, ovçu ov 

Qova bildiyincә, qov. 

Sürәkçilәr  sürәkli 

Hәr yandan qova qova 

Qovub yön verәr ova.. 

 

Yetişdimi vaxt-vәdә 

Hayandan gәlir bu sәs? 

Yüz yol  eşidilsә dә 

Bir yol gözә görünmәz... 

Ümid-açılan baca, 

Ovun da ayağı var. 

Ölümdәn qaça-qaça  

Ölümә  qaçmağı var... 

 

Ya bir dağ bәrәsindә 

Yada ki bir gәdikdә 

Ovçu, әli tәtikdә... 

 

II 

 

Xeyir-şәr, gecә-gündüz 

Yaşayırlar üzbәüz... 

Bu cütlәr arasında 

İnsan tәk oğlu tәkdi. 

Bu ömür  sürmәkdimi, 

 

 

 

 

 

 

Sürәkdi bu, sürәkdi... 

Yarpağınkı külәkdi 

Qayığınkı kürәkdi 

İnsanın ki, ürәkdi, 

Nağıl dili yüyrәkdi... 

 

Alnındakı qırışlar 

Möhlәtini qarışlar.. 
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Ya bir yol ayrıcında, 

Ya da mәnzil başında 

Tale adlı gәdikdә 

Ölüm, eli tәtikdә... 

 

III 

 

Hamı keçir bu yolu 

Bunun sonu yoxmu bәs? 

Ovun gözü dörd olub, 

Ovçu  gözә  görünmәz... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI YARPAQ NƏĞMƏSĠ 

 

Yuvamız isti sinә, 

İsindik istisinә. 

Bilmәdik çәtin işdir;- 

Alışan ocaq olmaq. 

 

Elә ki, ayaq açdıq 

Günün dalınca qaçdıq 

Bilmәdik çәtin işdir;- 

Tәzәdәn uşaq olmaq. 

 

Gün döydü narın narın 

Dodağı qaçdı narın. 

Bildik necә şirinmiş; 

Çiçәkdәn nübar olmaq. 

 

Saçımıza dәn düşdü, 

Sazımız kökdәn düşdü. 
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Bildik necә ağırmış; 

Saralan yarpaq olmaq! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAR 

 

I 

 

Bir gecәnin içindә 

Dodaqları açılmışdı yarıya. 

Bir sәhәrin içidә 

Günәş döndü arıya; 

Mum elәdi, şam elәdi, 

Günü axşam elәdi, 

Adicә bir qabığı 

Nur dolu cam elәdi. 

Oda bax dәnә-dәnә 

Odur bax, damla-damla 

Dodağını söykәyib 

Çatlayan dodaqlara 

Alov içir adamlar... 

Ulduz-ulduz danәlәri 

Dәnәlәnir narın-narın, 

                            narın. 

II 

 

Nar –möcüzә, nar-işıq 

Әl vurub, göz görәsi 

Hazırca yer kürәsi 

Torpaq, günәş qarışıq. 

 

Bir qabığın içindә 

Nara bax, dәnә-dәnә, 

Nara bax, mahal-mahal, 

Nara bax-ölkә ölkә, 

Düzülüb cәrәgә cәrgә. 
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Bu bükrümlü hücrәlәr, 

Dövlәtlәrin sayımı? 

Nar, kürәdә yaşayan 

Bәşәrin sarayımı? 

 

Bütöv xalqlar bütöv nar, 

Adamlar nar dәnәsi, 

Eynidir hәr dәnәsi 

Sevincә, qәmә şәrik, 

Ömürlük, hәmişәlik... 

 

Xalqlar var yarı kәsik, 

Ortadan narı kәsik. 

 

Nar elә bar demәkdir, 

Nar elә yar demәkdir, 

Nar elә nar demәkdir. 

Sözdü,  

közdü,  

gözdü nar... 

Sirri açılanacan 

yarәb, necә dözdü nar?.. 

 

bir nәlbәki nar dәnәsi 

hәddin yoxdu әl vurası. 

Gündüzü, gecәsi var 

Sözü var, hecası var, 

Bir evdә bir qardaşın 

Bir bax, gör neçәsi var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budur, nәyi var budur: 

Novruz görәn yuxudu: 

Oxu yeddi qardaşı 

Yeddi nar çubuğudur... 

Yerin, göyün ruhudur. 

Nar elә sirr sandığı, 

Açın, insanlar bizә. 

Taleyin sirr sandığı 
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Sehirli mәktubudur. 

 

Nar bütövlük sözüdür, 

Aranı Araz kәsib 

Nara bax, iki para, 

Kim ala, kim apara... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QATAR VAQONLARI... 

 

Şәhәr vaqonları uzaq yollara  

atar tor kimi. 

Balıqçının polad әzәlәsiylә 

Çәkilәr, dartınar, 

                        qatar  

tor kimi. 

Yarıb tunel kimi keçәr gecәdәn, 

Şığıyıb axşamdan sәhәrә çıxar. 

Bir ucu hardasa kәnddә sürünәr, 

Bir ucu hardasa şәhәrә çıxar. 

Tökülәr bir dәniz dәrinliyinә 

Çәtin geri dönәr zora düşәnlәr. 

Çabalar şәhәrlә kәnd arasında 

Şәhәrin attığı tora düşәnlәr... 
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BU, MƏNƏM... 

 

Bu mәnәm a kәndim, tanımadınmı? 

Bu hәmin Mәmmәddir— 

bir az sınıxıb,   

Bir az sıxıb onu şәhәr havası, 

Dәrmәnı dağların sәhәr havası. 

Mәni tanımayır tәzә cavanlar, 

Özümü çıxmışam yaddan, adımı? 

Sәnin qucağında arzuladığım 

Günlәrdәn qayıdıb gәlmişәm sәnә 

Bu mәnәm, a kәndim, tanımadınmı? 
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ĠLHAM 

 

Dәnizә bәnzәyәr  fikrimiz bizim, 

Gah üzdә olarıq, gah da dәrindә. 

Hәr yeni bir fikir tapılan kimi 

Ucalar hamının nәzәrlәrindә... 

 

Toxum pöhrә verәr yer isinәndә, 

Gәzәr duyğuların yükü sinәndә. 

İlham dediyimiz bir ağacdır ki, 

Meyvәsi vәrәqdә kökü sinәndә... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HANSI MƏSƏLDĠR 

 

O hansı mәsәldir: 

   ―Alәmi bәzәr...‖ 

Dağıt gümanımı,  

dağıt şәkkimi. 

Böyük şәhәrlәrdә 

 uzaq kәndlәrin 

Bekar oğlanları  
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çinartәk gәzәr 

Qızları yol gözlәr 

bәnövşә  kimi. 
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OĞUZ  HƏLƏ  YUXUDADIR... 

 

S u  pәrisi, su  pәrisi, 

Bu  çoban şәhvәt  hәrisi... 

 

Su  pәrisi, su  pәrisi, 

Nә  işin  vardı   bulaqda? 

Doğruluq -şöhrәt  hәrisi, 

Әyrilik  gözdә,  qulaqda... 

 

Nolar o  baxdı, sәn  baxma, 

Baxma,  sәn  baxsan  söz, çıxar. 

Yaxanı  yaxın  buraxma, 

İçindәn.. Tәpәgöz  çıxar... 

 

Baxma, bu  çoban  şәr  atar, 

Xeyri  şәrә  calaq  edәr. 

Sonra  yer,  göyü  aldadar, 

Göy  yeri  daş-qalaq edәr.. 

 

Öz  özünü  bulmayanlar, 

Özgәlәrlә  üz-göz  olur. 

Sevgidәn  doğulmayanlar, 

Doğunca, Tәpәgöz  olur... 

 

Hardan buldun  bu  tәzadı, 

Öyrәndinmi  nәydi  sәhvin? 

Qanadların  uçamadı, 

Güc  gәldi  insan  tәrәfin... 
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                     Bu  nәymiş  alın  yazında, 

Yarı  insan,  yarı  quşdun. 

Bu  yerlә  göy  arasında, 

De  hansından  yarımışdın.  

 

Bir  yer dә  yox  ki,  sığına, 

Dәrdin  düşübdü  arxama. 

Bir  çobanın  acığına 

Bütün  Oğuzu  qarğama.. 

 

İşti, azıtsam  bu  dәrdi, 

Azdırmaz ki ana  bәtni.. 

Göylәr  geriyә  göndәrdi, 

Yerlәrin  әmanәtini... 

 

Tarix  kül oldu..köz  keçdi, 

Qaldı ―Ey dadi-bidad‖ı. 

Başına  Tәpәgöz  keçdi, 

Oğuz  hәlә  yuxudadı... 
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MƏN  GƏLƏNDƏ   

 

M әn gәlәndә böyüklüyü 

Ruhumla  birdi. 

Adını  çәkәnlәrin 

Yeri  Sibirdi. 

 

Bir tanrısal  hisdi, 

Su çәkәndi,- 

Sonu  görünmәyәn  izdi. 

Torpağa  düşәn  toxum  kimi 

İçimdә  göyәrmәyindәn xәbәrsizdi... 

 

Addımına  dar  gәlirdi 

Tarixin  dolayları... 

Köçәbә  yollarında 

Macalı  yoxdu  qura, 

Xәyalında  ucaldırdı 

Әn  gözәl  sarayları... 

 

Hәdәfi- qızıl  alama 

Ün  yetmәz  bir  hәdәfdi. 

Bir  ömür  hәsrәt  yolu; 

Damağındaydı  dadı! 

İçindә 

Axına  qarşı  üzüb 

Kürü  tökmәyә  gedәn 

Bir  balığın  inadı... 
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Hәdәfi- qızıl  alama 

Ün  yetmәz  bir  hәdәfdi. 

Arada nә oldusa 

Taleyi  geri  tәpdi; 

Mәn  gedәndә ;- 

Adı  boynuma  yüktü. 

Türkdü;- 

Tarihin  yan  köşәsindә 

Boynu  bükükdü, 

Böyük  olanların 

Dәrdi  dә  böyükdü....  
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TÜRK 

 

Q әrbin  qәripliyinә  

Şәrqdәn şәrqilәr qatıb. 

Duz yerinә dünyanın 

Xәmirinә tәr qatıb. 

İzlәriylә birlәşib 

Yer üzünün hәr qatı. 

 

Qurdu ulasın deyә 

Qurddan alıb soyunu. 

Dönüb taixdәn soruş  

Әllәrinin suyunu. 

 

―Adam‖ Adәmdәn gәlir 

İrqi ali irq olub. 

Haqqa könül açalı 

Adı dönüb Türk olub. 

 

Düşmәnlәr qala bilib  

Başındakı fәsini. 

Yerdәyişi dәyişib  

Yerin xәritәsini. 

 

    
 

 

 

 

 

      

 

 

                             

 

 

 

 

QƏDĠM BĠR  

TÜRK ÇADIRI 

 

Ömrüm bir yanıq kösöydü 

Qalıb xatirә çağları. 

Soyuq-soyuq yellәr döydü  

İsti-isti  ocaqları. 
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Min ildi әkin  әkirәm 

Hәr qarga bu şuma gәlmir. 

Nә çәkirәm mәn çәkirәm 

Heç nәyim xoşuma gәlmir. 

 

Axtardığım bu nә yatır 

Gәlir, çıxarın altında. 

Dünәnin baharı yatır 

Sabahın qarı altında. 

 

Hәlә istәk, arzu şaxdı 

Ömrün ötәn yatırında 

Könlüm bir yetim uşaqı 

Qәdim bir Türk çadırında... 

 

    
 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

YELƏ BĠR SÖZ  SÖYLƏMĠġDĠM... 

 

Ümid yeri varmı görәn 

Sorağına qaçan yox. 

Mәktub yazsan cavab verәn 

Zәng elәsәn açan yox... 

 

Bir şey gәlmәz әllәrindәn 

Hamı laldı, hamı kar. 

Yenә Bağdad ellәrindәn 

Geri dönmәz durnalar... 

 

Qәrib bağı bar gәtirmәz 

Su yerinә axsa qan.  

Göyәrçinlәr söz götürmәz 

Xәbәr vermәz saxsağan. 

  

Nә çoxalır, nә azalır 

Hardan gәldi bu çәnlәr... 

Ürәyimә kölgә salır 

Ürәyindәn keçәnlәr. 

 

Nә o yandı, nә bu yandı, 

İtib çıxış yolu da. 

Göz yaşını buxarlandır 

Ümid qaldı  buluda... 

 

Adım dildәn dilә düşdü 

Sazım zildәn bәmәdi. 

Yelә bir söz söylәmişdim 

Sәnә bir şey demәdi? 

    
 

 

 

                             

 

                             

ORHUN 
 

Qoynunda yenidәn doğulum Orhun, 

Özümü  oduna qoy yaxım gәlim. 

Batım sularına, boğulum Orhun 

Qurdanan qiyamәtә qalmağım gәlib. 
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Hanı  sahilindә qurduğum  saray? 

Zaman atlı bilmir, piyada bilmir. 

Bulaq  çağlarına  qayıtmır  hәr çay, 

Hәr budaq  kökünә  qayıda bilmir. 

 

Bu Tanrı dağları laldımı, Orhun, 

Bir ürәk qızdırıb, bir sirr verәn yox. 

Qisas  qiyamәtә  qaldımı, Orhun, 

Daha  sularına  nәzir verәn yox. 

 

Әyilim önündә bir oğul  kimi, 

Qoy hopsun canıma hәr qara-qorxun. 

Amma icazә ver, gümüş  pul kimi 

Atım ürәyimi suyuna, Orhun 

 

Yoxsa sıyrılmısan, Orhunum oxdan, 

Ya günәş nurunda gümüş  tiyәsәn. 

Sәni axtaırdım, mәn sәni   çoxdan 

Sәn dә gәlişimi  duydun deyәsәn. 
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Gәldim zamanları salıb ayaqdan, 

Babamın saldığı o yurd  hardadı? 

Bozqırlar gözümә  dәyir bayaqdan, 

Ruhumun sahibi  bozqurd  hardadı? 

 

De, hardan almısan, Orhun, bu adı? 

Açır  sirlәrini Babur hәlә dә.. 

Min ildi başına qalan Türk atı 

Monqol  çöllәrimndә  çapır hәlә dә.. 

 

Demә bura hara, oğul, sәn hara, 

Düşüb yaddaşımın izinә  gәldim. 

Әsirdәn әsirә  üzü  bahara, 

Tanrı dağlarının özünә  gәldim. 

 

Bu  sirrin  fәrqinә  vardıq  hansımız, 

Özü olmayanın sözü yoxuymuş... 

Orhun yazıları alın  yazımız, 

Demә, yazılana pozu yoxuymuş..  
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AĞLAR 

 

Gәldi ağlamalı günü dünyanın 

Qaldı yaşanası zamanı ağlar. 

Qaldı  buxarlanan o göz yaşları, 

O bulud, bizdәn çox sәmanı ağlar. 

 

Yaşamaq lәzzәti getdi ölkәnin, 

Dilimdә qabarı bitdi ―bәlkәnin‖. 

Zaman dәnizindә ümid yelkәnin 

Geriyә qayıtmaq gümanı ağlar. 

 

İlahi, nә günә qalıbdı gör Hun?! 

Yalan ayaq açıb yerisә, gorxun. 

Mavi göz yaşıdır dәrәdә Orhun, 

Tәpәdә Tanrının dumanı ağlar. 

 

Batıdan Doğuya varıp gedәn iz, 

Hansı zamanlara yetdi vәdәniz? 

Vә...dәniz, içimdә itәn beş dәniz 

Gәmisi  kәm olub, limanı ağlar. 

 

Hәlә yozmadığım bir yuxu qalır, 

Gözümdә bir Monqol qıpığı qalır. 

Alnımda bir Türkmәn çapığı qalır, 

İçimdә bir Altay şamanı ağlar. 
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ĠKĠ  

SAHĠL YAXASI 

 

B  urası Dardanelin
 
 

Keçilmәz dar boğazı. 

İki sahil yaxası  

Tutub  sıxar boğazı. 

 

Keçir gündüz  gecәdәn, 

Çox  gәlib  azdan  keçir. 

Hәlә ömür yelkәnim 

Dar bir boğazdan  keçir. 

 

Öndә bir mayaq yanır
 
 

Mәn yorulsam, sәn izlә. 

Bundan sonra başlanır 

Okeanlar, dәnizlәr. 
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SƏNDƏ VAR OLMAQ ÜÇÜN… 

 

Yarpaq, sәn dә budaqdan 

             Solub qürbәtә düşdün. 

Yağış, sәn dә duluddan 

             Dolub qürbәtә düşdün. 

Könül, ölәn gününmü- 

             Gәlib qürbәtә düşdün?! 

 

Buluda dönmәk çün 

              Buxarlanmaq gәrәkmiş. 

Budağa dönmәk üçün 

              Baharlanmaq gәrәkmiş. 

Vәtәnә dönmәk üçün  

              Mәzarlanmaq gәrәkmiş.. 

 

Damlalar buxarlanar  

             Yağış, qar olmaq üçün. 

Qönçәlәr baharlanar 

             Bәhәr, bar olmaq üçün. 

Qucağını aç ,Vәtәn, 

Yox olub gәlәcәyәm, 

             Sәndә var olmaq üçün… 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY BULUD 

 

Nә ağzına su almısan? 

Bir cavabsız sualmısan? 

Niyә belә qaralmısan 

Haçandı yasım, ay bulud? 

 

Yaşım tükәnibdi, yaş ver. 

Yerdә qalanını boş ver. 

Qara yaylığını borç ver 

Gözümә basım, ay bulud. 

 

Ya bәn qoşum, ya sәn haxla, 

Sinәmi tәrk et son ahla. 

Nolar, mәn ölüm, sәn ağla 

Mәn qulaq asım, ay bulud. 

 

Aldığını geri göndәr. 

Mәnә sonuç yeri göndәr. 

Bir yağmur kәndiri göndәr 

Özümü asım, ay bulud. 

 

Sәnin dә әvvәlin sumu? 

Haçan var etdin yoxumu? 

Bәlkә yuxumsan, yuxumu 

Haraya yozum, ay bulud. 
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Yenә qarşıdan qış gәlir. 

Payız әllәri boş gәlir. 

Sәn oxu, mәnә xoş gәlir 

Yağmur duası, ay bulud. 

 

Vәtәn Vәtәndi, ha deyim... 

Bәndәyә, Allaha deyim... 

Qurbәtdәn daha nә deyim, 

Daha nә yazım, ay bulud? 
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DƏRD 

 

Kәnara  çıxmaqdı  işin  çәtini, 

Çıxar, yollarına  qarğış  әlәnәr. 

Alar  damağına  siqaretini, 

Gümüşü  saçında  dәrd  tüstülәnәr. 

 

Qoymaz  ki sahibsiz  qala  dünyada 

Uzaqdan  gördümü  tez әl eylәyәr. 

Qoymaz ki  çevrilib  üz  tutsun yada, 

Dәrdi  çәkib  çәkib gözәl eylәyәr. 

 

Qürbәt yeri deyil hәr üzü bәrkin, 

Düşmәk istәsә dә qәm qatarından, 

Zaman kotan açar alnında hәr gün, 

Sonra dәrd göyәrәr qırışlarından.. 

 

Görәr ki dәrd gәlib ona әl açdı, 

Dәrdi ürәyinә heyran eylәyәr. 

Yalan söhbәtiymiş dәrman әlacdı, 

O, dәrdi dәrdinә dәrman eylәyәr... 

 

Ah sәni, geriyә işlәyәn tәkәr, 

Alın yazısının mechul xәbәri! 

Mizan tәrәzidir, çәkdikcә çәkәr, 

Vәtәnlә qürbәti, xeyirlә şәri.. 
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Bir ömür ikilik içindә nöqsan, 

Bәdәnmi ruhda,ruhmu bәdәndә?  

Qürbәtmi? Onsuz da  qürbәtdә yoxsan, 

Hәlә görmәzlikdәn gәlәr vәtәn dә... 

 

Günәş  qәdәmiylә  düşәr  israra 

Çәkir  gözlәrinin gürub yerini. 

Axşamın  birindә  qansız misralar 

Tapar ürәyinin qәrib  yerini... 

 

Qalıb  aralıqda  yaşayar  hәr gün 

Sağında, solunda  solaxay  qәdәr; 

Fürsәtin  birindә  ölәr, ölümün 

Gözünün odunu almağa gedәr..  

 

Ara günlәrini dәrdlә bölüşәr, 

Sonra da şәnbәsi, bazarı gәlәr. 

Qürbәtә  düşәnlәr  tarixә düşәr, 

Gәlsә dә vәtәnә mәzarı gәlәr... 
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 GETMƏYƏ  BĠR YERĠN OLA 

 

                                        Ölümü kimsə sevməzdi, 

                                        Şairlər yazmadan öncə. 

 

Ö lüm deyib düşmә haya 

Soruşma nerdәn gәlәcәk. 

Bir zamanlar bu dünyaya 

Gәldiyin yerdәn gәlәcәk. 

 

Qohumluq qandan gәlirsә 

Yadlıq da qandan gәlәcәk. 

Yuxu hayandan gәlirsә 

Ölüm o yandan gәlәcәk. 

 

Dünyaya gәlim qismәti 

Dünyada qalım dәrdimi? 

Bilmәmişkәn ölüm nәdi 

Çәkdiyin ölüm dәrdimi? 

 

Yaşmağa  ömrün  ardı 

Tapınmağa pirin ola. 

Gәlmәyә bir yerin vardı 

Getmәyә bir yerin ola... 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QƏBĠR  YERĠ 

 

Y az olar, yarpaqlar  yoxdan var olar, 

Tanrının kölgәsi düşәr üstünә. 

Yenidәn ilk bahar son bahar olar, 

Payız baharların durar qәsdinә. 

 

Çiçәyi çırtlayan bahar  nә  bilsin, 

Gedib qışa düşәr yazın kölgәsi. 

Kimin qarğışıydı: kölgәn kәsilsin, 

Qısalar ömrünün uzun kölgәsi… 
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Ölümә çarә yox! Ümiddәn әl çәk, 

Nә sәbir? Bu dünya sәbir yerimi? 

Yazın әvvәlinә açılan çiçәk, 

Solub nişan verәr qәbir yerimi… 

 

Quluqsa, biz kimin qulluğundayız, 

Ölümmü doydurar gözü acları?.. 

Mәzar torpağımı öpәr hәr payız 

Pәlәş yarpağıyla göz ağacları... 

 

Gedәn gedәrgidir, mәnim-sәnim yox, 

Çıxılmaz dәrdlәrә  vәtәn-bir ölüm. 

Mәn nә istәyirәm, sonda mәnim yox, 

Allahın xoşuna gedәn bir ölüm... 
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Kölgәlәr çәkilәr, bitәr  yır-yığış, 

Ölüm saatını fәlәklәr qurar. 

Gizlәnib içimdә köks ötürәr qış, 

Hardasa haqqımda yaz qeybәt qırar. 

 

Bir cür başa vurur hәr kәs ömrünü, 

Boşuna soluxmur açılan çiçәk. 

Göylәrә boylanın mәn ölәn günü 

Gögzlәnәn işarәt göydәn gәlәcәk.. 

 

Hәrәniz bir işin tutun qulpundan, 

Nә dәrdә gәrәk var, nә çәk-çevirә. 

Qazın mәzarımı, yaz buludundan, 

Gün şәfәqlәrinin düşdüyü yerә… 
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BU YOL BĠR QĠSMƏT  YOLU 

 

B u qapının önündәn  

Başlanır qürbәt yolu. 

Bu yolu biz seçmәdik 

Bu yol bir qismәt  yolu. 

 

Yum gözünü, qürbәtә 

Gedәn yolları bağla. 

Ağlasan da başını 

Köksümә qoyub  ağla. 

 

İki sinә bir ürәk 

Baş başa qalsın bir az. 

Yaşın könlümә axsın 

Dәrdim yumşalsın bir az. 

 

Yeri yaratdığından 

Göyün başı dәrtdәdir. 

Biz qürbәtә düşәli 

Tanrı da qürbәtdәdir. 
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BU NECƏ  QISMƏT ĠMĠġ.... 

 

Bu  necә qısmәt imiş 

Bu necә vәdә gәldim. 

Bu dünya qürbәt imiş 

Neçin qürbәtә gәldim? 

 

Yerdә kim duyasıydı 

Göyün  әlifbasını? 

Açıb oxuyasıydı
 
 

Alnımdakı yazını? 

 

Gәldinmi od, su, torpaq, 

Öldünmü ölüm-hәsrәt. 

Çölünә için uzaq, 

İçinә çölün hәsrәt. 

 

Dözә bilirsәnsә,  döz, 

Dözәnlәr düz olacaq. 

Dünyanın әvvәli söz, 

Sonu da söz olacaq. 

 

Bәlkә dә göyün, yerin 

Dәrmanı
 
 dәrtdәn gәlәr. 

Haqdan gәlәn şairin 

Sәsi qürbәtdәn gәlәr. 
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YÖN KĠ DÜġDÜ  

QƏRĠB ELƏ           

            

                Qocanın əziz   ruhuna 

V arlığına od calanır 

Yön ki düşdü qәrib elә. 

Qoşa yollar haçalanır 

Biri elә, biri belә. 

 

Hәr gün qulağım sәsdәdi, 

Qәfil xәbәrdәn qorxuram. 

-Durma gәl, ağır xәstәdi 

Bu beş-betәrdәn qorxuram. 

 

Durna kimi qatar-qatar 

Uğursuz gün, yaman xәbәr. 

Qulağına gәlib çatar 

Ürәyinә daman xәbәr. 

 

Bu dәrdin dibi sudamı, 

Dalğa-dalğa, damar-damar. 

Hәr gecә yuxuma damır 

Qәbriyin üstündәki gar... 

 

Gәlәcәyin keçmişinin 

Atılan daşına gәlәr. 

Qürbәtә düşәn kişinin 

Qorxduğu başına gәlәr... 

 

    
   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALNINDAKI  QIRIġLAR 

 

...Çırpınma balıq kimi                                                                 Qırışığın 

açılmaz 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Vaxtın atdığı tordan... 

Alnındakı-qırışlar 

Sәssiz  nәğmәlәridir 

Dәrdin, әzabın, tabın
 
... 

Әn çox qatlanan yeri 

әn sevilәn  yeridir 

hәr oxunan kitabın... 
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BURA HARADI 

 

I 

..Hayanda ayaqla torpaq görüşür, 

Qışmı, baharmı? 

Yol olub ayaqlar  altına düşür, 

Kim gәlir, kim gedir  fәrqinә varmır.. 

 

Biz kimik? Kim bizә nә deyәsiymiş, 

Sevgilәr pәrişan, sevinc dәrbәdәr. 

Yoxsa bizdәn әvvәl ev yiyәsiymiş, 

Bizi içimizdәn  böyüdәn kәdәr... 

 

Nә niyyәt? Bir niyyәt  etmәrәm haşa, 

Aşımızı yeyәn bu nә niyәtmiş? 

Gәlib çıxardıqmı bu uzaq yaşa, 

Başımızı qatan әbәdiyyәtmiş. 

 

Ayları, illәri içinә yığıb, 

Bir az da çoxalar xatirәm hәr gün. 

Sıyrılıb, axşamdan sabaha çıxıb 

Ölümlә görüşә gedәrәm hәr gün.. 

 

II 

 

Hayana uzanır düşdüyüm  çığır, 

Bu gecә yarı. 

Uzanıb  ölümdәn yoluma   çıxır...  

Mәzar daşları. 

 

Yoxuşa dirәnәr yol uzaq  başı 

Alın yazısından çıxıb  gәlir yas? 

Yağışdan әyilmiş bir mәzar daşı 

Üstündә  yazısı: ―Belә dә qalmaz‖!  

 

Dünya da doydurmaz   gözü  acları 

Olum gәtirәni  ölüm  itirәr. 

Zülümlә  sulanan dar ağacları, 

ölüm gәtirir... 

 

Dumanlar içindә düşüncәli dağ, 

Vurup ürәyindәn üzünә dәrdi. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Bir qara yarpaqlı yağış yağacaq, 

qara xәbәrli.. 

 

Qoşub durnaların gәrib sәfinә 

Dumanda әriyir  bir qәrib atlı. 

Dünyanın ümütsiz bir tәrәfinә 

mәni kim atdı? 

 

Bürüyür  qürbәtin sularını  qәm, 

Keçir ayrılığın sәssiz  paradı. 

Mәn hansı dәnizin sahilindәyәm, 

bura haradı? 
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SEVMƏDĠ MƏNĠ DÜNYA... 

 

Mәnә verdiyi canı 

Yolunda fәda etdim 

Yenә sevmәdi mәni 

Sevmәdi dünya, qardaş. 

Islanmış paltarların 

Canındaki nәm kimi 

Çәkilirim dünyadan 

Gәldiğim kimi sәssiz, 

Sәmirsiz, yavaş-yavaş. 
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ÖMÜR... 

 

Hansı dar boğazdan gәldik dünyaya, 

Hәyat durğun göldә bir tәrpәnişdi. 

Bir dәfә boylanıb baxmaqdı aya, 

Sonra da zamansız geri dönüşdü... 

 

Dur, oyan dedilәr qalxdım yuxudan, 

Bir bәyaz  buludun dalınca getdim. 

Yağmayan  yağışdan, axmayan sudan 

Mәnә deyilәsi bir söz eşitdim. 

 

Zaman aralıqda qara çizgidi, 

Ömür keçib gedir bu boş çizgidәn. 

Üz-üzә gecәylә gündüz- güzgüdü 

Bir talә boylanır iki güzgüdәn. 

 

Әllәri qoynunda qalan bir ölü, 

Kimsәnin işi yox qalan qalıqda. 

Üz-üzә dayanıb  olumla  ölüm 

Ömür  can  çәkişir  bu aralıqda... 

 

Damar cığırlarda soyuyar qanım 

Sevәn könüllәrin nәydi suçları? 

Gözümün önündә gocalan canım 

Fikrimin önündә  yol  ayrıcları. 
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Mәnimlә  mәndәki  mәn  görüşmәdi, 

Mәnә  mәn  deyilәm  tanıdılan  mәn. 

Heç gәlib  burda da  yada  düşmәdi, 

Orda  yaddan  çıxıb  unudulan  mәn... 

 

Hәyatın  anlamı  әsirmi  sirdә 

Tәzaddı  hәr  şeyin  içiylә  çölü. 

Ölәn ölüb getmәz  durduğu  yerdә, 

İnsan  unudulan çağında ölür. 

 

Dünyaya  gәlmәyin  özü  bir  xata, 

Dilәnәn  dilәyin  mindә  biri  yox. 

Arzu  mәzarlığı  ömür arxada, 

Öndә  gedilәsi  ümid  yeri yox.. 

 

Ömrün dәrd әlindәn varmı boş anı, 

Orda әlәmlәrin  yeri  sıx  oldu. 

Nә  mәn  boşanıram, nә  o  boşanır, 

Mәnә  nigahlanan  dәrd  yazıx  oldu... 

 

Dünyaya  gәlmәkdә  varmıdı  sәhvim 

Bu  dünya  kimlәri  dәrdә  salmadı? 

Dәrdә  dәyirmançı  olmaq görәvim, 

Nә  qәdәr  üyütdüm  dәrd  azalmadı. 

 

Bu  da  gözlәnilәn  sonuncu  bölüm, 

Atam  yox,  anam  yox, döyüş  tәkә  tәk: 

Yәqin  marta   yaxın   yaz  kimi,  ölüm 

Bir   azdan  böyürdәn   çıxıb   gәlәcәk... 

 

Zamanın  әlindә  ömür  yumağı, 

Açdımı, sonuna  varmaqdı  işi;- 

Ölüm sabahından  gәlәcәk   baxır, 

Gecә  köynәyindә  udur  keçmişi. 

 

Hayandan yol  alır  ömrün  әvvәli, 

Hayanda  haqqımda  yaz  qeybәt  qırır? 

Bir  ucdan  kiminsә   görünmәz  әli 

Tükәnәn   illәri  mәnә   saydırır... 

 

Әlәndi  üstümә  ikibir,  üç üçbir , 

Saçımın  dәniylә  saydım   qışları. 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Bәlәdçi  cığırlar  alnımdan  keçir 

Düşüb  arxasına  ölüm  quşları... 

 
 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

GÖBƏK  BAĞI 

 

Gәldin yer üzünә vaxt darlığında 

Dalğalar cismini vurdu sahilә. 

Bağ vardı ananla sәnin aranda 

Ananla, yәni ki, o dünya ilә. 

 

O bağı  kim kәsdi, harda, cavab ver, 

O itki ilk axan göz yaşın oldu. 

Dünya göbәyinin kәsildiyi yer 

Vәtәn göbәkkәsmә qardaşın oldu.  

  

Qarşıda gözlәri yol çәkәn ad-san, 

Neçә çәkilәsi dağ var dünyada. 

Demә ki ipini qoparan atsan, 

Bir gözә görünmәz bağ var dünyada. 

 

Ilahi, bu bağın nәymiş nәsibi, 

Yollarda gah ölü, gah diri olur. 

Dar ağaclarına ya edam ipi, 

Ya da ki, intihar kәndiri olur. 

 

Yol açır beynindәn fikir geriyә, 

Çәkәn çәkdiyini çәkibdi, çәkir. 

Vәtәn hәsrәtimi çәkir geriyә, 

Yoxsa, o dünyadan o ipdi çәkir?!  

 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

SƏN ĠNDĠ HARDASAN,  

MƏMMƏD ĠSMAYIL 

 

Bu sualı mənə ünvanlayan hörmətli  

oxucum Elisafa Azayevin dilindən  

 

Ü zünә pәrdәmi çәkdin dünyanı 

Ya elә çiyninә ağır yük düşüb?! 

Әvvәlki iş yerin, dinc yerin hanı 

Yoxsa ünvanın da dәyişik düşüb,- 

Sәn indi hardasan,Mәmmәd İsmayıl?! 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

Bir anda qәlbindәn neçә hiss keçir 

Çoxuna düşmәnmiş şerin görünür. 

Şeir gecәlәri şeirsiz keçir 

Uca mәqamlarda yerin görünür. 

 

Hayanda sığındın özün-özünә 

İnanıb ilahi bir qüdrәtә sәn. 

Yaz idin payızdan düşәk izinә, 

Su idin torpağa hopub gedәsәn? 

 

Arzular hәvәslәr gözә görünmәz, 

Gör necә mәnalar yatıb adında. 

Ruhu müqәddәslәr gözә görünmәz 

Yerdәsәn, ya göyün yeddi qatında, 

Sәn indi hardasan, Mәmmәd İsmayıl?! 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Heyif o yanılan zәndinә, heyif 

Sәn kimsәn, әyrisәn, düz oğlu düzsәn? 

Hamıdan güclüsәn, hamıdan zәif, 

Hamıdan yaxşısan, ya elә...pissәn? 

 

Çörәyin çıxardı alın tәrindәn 

Qәdәrlәr, qismәtlәr sәnә bәnzәyir... 

Ya elә axtarış lövhәlәrindәn 

Bozaran sifәtlәr sәnә bәnzәyir? 

 

Züy tutan göllәrә daş atan haqlı 

Bәsdi qurbağalar elәdi qur-qur. 

Bu açıq ekranlar üzünә bağlı, 

Efirlәr adını çәkmәyә qorxur. 

 

Çıxaran çıxarıb özünü yaddan 

Adının üstündәn bir xәtt çәkәcәk. 

Ata bilmәsә dә sözünü yaddan 

Oxucu  üzünә  hәsrәt çәkәcәk...  

 

Qürbәtdәn qismәtә baxma key kiimi 

Ya özün yatmısan, ya bәxtin yatıb. 

Ya xәstә cәmiyyәt artıq şey kimi 

Sәni varlığından kәnara atıb?! 

 

Qәlbindәn  keçәni   Tanrı bilirsә 

Dilә gәtirmәyin lüzumu yoxdu. 

Yaxşın da yamana dönür nә sirsә 

Qoy baxaq әlinin duzumu yoxdu? 

 

Gözә görünәnin gözünü deşmәk 

Ocağın gözünü deşmәk deyil ki?! 

Birdә ki,  hamının dilinә düşmәk 

Hamının könlünә düşmәk deyil ki?! 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

Yada doğma deyir...Doğma yad imiş, 

Mәrdi qova-qova...qovur bu kütlә. 

Sәn demә xәstәlik istedad imiş 

Özündәn xәstәni sevir bu kütlә.. 

 

Bu Vәtәn qalacaq çoxmu bu gündә 

Çuvalda paslandı bu nizә axı?! 

Sabun köpüklәri suyun üzündә 

Yer altı  irmaqlar  dәnizә axır. 

 

Qәfil gәtirdiyi nәydi çәnlәrin 

Çisәyi çilәdi, yağışı yağdı. 

Onsuz da çarmıxa çәkilәnlәrin, 

Çarmıxdan tarixә düşmәsi haxdı.. 

 

...Qәlbinә yaxın düş, gendәn soruşma 

Dünya  niyә  düşüb  gözündәn soruş. 

Harda itib-batıb yeri hardadır? 

Mәn  guru  şәkilәm, mәndәn soruşma, 

Gedib özünü tap, özündәn soruş 

Soruş üç Mәmmәddәn biri hardadır, 

Sәn indi hardasan Mәmmәd İsmayı? 

 

Bu tarix, şeytanın qara tarixi 

Kim alsın bu qәlbi qaradan bizi?! 

Bu tarix, bu tarix,-ara tarixi 

Kim çәkib çıxarsın aradan bizi?! 

 

Qazanlar qaynayır qapağın altda... 

İgidlәr çürüyür papağın altda, 

Hayanda biz sәni axtarıb gәzәk  

Mәğәr yer qәhәtdi Allahın altda,- 

Sәn indi hardasan Mәmmәd İsmayı? 
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BĠLMĠRSƏN  HARDAYIQ,  

SABĠR SARVANIM? 

 

                 “Biz indi hardayıq Məmməd İsmayıl” 

                  şeirinin müəllifinə. 

 

Y azdın, sorağını
 
 alәm eşitdi, 

Çalınan surdayıq, Sabir Sarvanım. 

Gözә görünmәnin  devranı  bitdi, 

Hisdә, şuurdayıq, Sabir Sarvanım. 

 

Üstünü  kül  basan  hәr  yerdә  sirr  var. 

Qәlbinә  damdısa, damlada Kür var... 

Görәnә  iynәnin gözündә  nur var,- 

Elә o nurdayıq, Sabir Sarvanım. 

 

Sınağa çәkilir özlük hardasa, 

Gözlәrdәn düşübdü gözlük hardasa. 

Ağlını azdırma, düzlük hardasa 

Biz әlә ordayıq, Sabir Sarvanım.  

 

Üç qarış  toprağıq, beş arşın bezik. 

Tanrının torpağa sәpdiyi izik. 

Dağılan ölkәdi, şeytandı, bizik,- 

Buyur buyurdayıq, Sabir Sarvanım. 
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Ver görüm, verdiyin dәstәyә qurban. 

Kәsilәr sağalan xәstәyә, qurban. 

Hәrә bir arzuya, istәyә qurban,- 

Biz dә bu yurdayıq, Sabir Sarvanım. 

 

Zamanın  әlәnәn  әlәyinә  bax! 

Elin daşdan çıxan çörәyinә bax. 

Xalqın üzünә yox, ürәyinә bax,- 

Görmürsәn hardayıq, Sabir Sarvanım? 
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TABUT QAPAĞINDAN QEYRI 

BÜTÜN QAPILAR QAPALI... 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

         

 

ÇÖLDƏ BARMAĞIMA TĠKAN BATANDA… 

  

Çöldә barmağıma tikan batanda  

Üstünә qaçardım әllәri qanlı. 

Bir çarpan ürәkdik  biz iki canda 

Sәn oğul canlıydın, mәn ana canlı… 

 

Yaş olub  axardı yetim qürurum 

Atam da yox idi fәrqinә varsın. 

Deyәrdәn  ağlama gözümün nuru 

Gәtir barmağını öpüm qurtarsın. 

 

İndi o ilahi sevgilәr hanı 

Bir candan keçәydi başqa bir cana. 

Öpәrdin, kәsәrdi әlimin qanı, 

Sәnin nәfәsindә nә varmış, ana? 

 

Yerlәrin  göylәrә  dilәyi sәndin 

Baxtına vaxtımın günәşi  doğdu. 

Dünyaya gәldiyim ana vәtәndin 

Sәn yoxsan, bәlkә heç vәtәn dә yoxdu… 

 

Bәs niyә üstümdәn  kölgәni çәkdin 

Döndәrib könlümü  neylәrә,  getdin. 

Bәlkә dә göylәrdәn enәn mәlkәdin, 

Qayıdıb yenidәn göylәrә getdin. 

 

İnsanın mәnzili ağrılarcadı 

Uzanar vtәndәn qürbәtә  acım. 

Qan olan  ürәyim param parçadı 

Sәn yoxsa, mәn kimin üstünә qaçım? 
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ALLAH UZAQLARDA DEYĠL... 

 

Tәşbeh arama, tәşbehin... 

Allahın, alın yazında. 

Ot üstünә  düşәn  şehin 

Buxar olub  uçmasında... 

 

Bәlkә  dalarsan  sәsinә 

Açıq  olsa könül  gözün. 

Nәdir  payız  meşәsinә 

Birdәn-birә çökәn hüzün... 

 

Başın üstә bu nә baxış 

Buludları  qova-qova 

Çisәlәyәn günlü yağış, 

Eynin tәk  açılan hava... 

 

Tәzә  açılan çiçәyin 

Gözündәki mәna  nәdi: 

Allah uzaqlarda deyil 

Buralarda bir yerdәdir. 

 

Qızıl qumlar arasında 

Nә deyir qaynayan  bulaq: 

Allahını gәzirsәnsә 

Gözlәrimin içinә bax! 
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BÜTÜN QAPILAR QAPALI 

 

I 

A z görmәdik çoxlarından, 

Bu fәlәyin çarxlarından, 

Yaş axar süd arxlarından 

Fәrhad dağları çapalı... 

 

Gәlәni vara gәtirdi, 

Gedәni yoxa ötürdü. 

Özünü salıb itirdi 

Tanrını gәzib tapalı... 

 

...Dünyaya gәlәndәn bәri, 

Bulmadım gәzdiyim yeri... 

Tabut qapağından qeyri 

Bütün qapılar qapalı... 

                                  

                            II 

Kimdi bizә naz satan 

Satanın alanı var. 

Bu bomboz hәqiqәtin 

Sonunda yalanı var. 

 

Yerә dәyәn kürәyim 

Yerin xoşuna gәlmәz. 

Daha yorğun ürәyim 

Şerin xoşun gәlmәz. 

 

 

 

 

 

Nәydim, nә günә düşdüm, 

Hanı üzümün nuru? 

Mәn andımı dәyişdim 

Tanrım, özünü qoru... 

 

...Ortaq olum qәminә 

Götür gedim gәminә, 

A şükür kәrәminә 

Neyi çox gördün mәnә? 

 

Bir vaxt şer yazardım, 
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Şeri çox gördün mәnә. 

İynәynәn qor qazardım 

Yeri çox gördün mәnә. 

 

Alnımdakı qırışlar- 

Adәmdәn qalan cığır. 

Hansı qapını açsam 

Ardından yalan çıxır... 
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SONUC 

 

H anı durna qatarı 

Unutduğum misralar? 

Sonuncu qatar kimi 

Ötüb keçdi son bahar. 

Arxada batan günәş, 

Qarşıda sonuncu qış. 

Ölüb gedirim mәnә 

Bir az bahardan danış... 

-Arxada soyuqdumu, 

Öndә soyuqmu? 

-Soyuq! 

-Bayırda kimsә yoxmu, 

Evdә kimsә yoxmu? 

-Yox!     

...Hәnirtisi
 
 üzümdә 

Ovucları ovcumda. 

-Burdayam, qorxma desә 

Bir adam baş ucumda. 
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SONUNCU ÜMĠD 

       

 

Sonuncu ümid dә közәrdi, söndü, 

İtdi möcüzәsi, bitdi ofsunu. 

Sonuncu adam da xәyala döndü 

Söndürüb  sonuncu papirosunu. 

 

Bu gecә his çәkir, hәyәcan çәkir 

Sonuncu odundan sonuncu ocaq. 

Nә imiş qәlbimdәn keçәn ilk fikir 

Sonuncu fikir dә hәmin olacaq. 

 

Hardasa uzaqda bir it hürürdü, 

Sonuncu sinәdә sonuncu ürәk. 

Hardasa dәrd yığıb, qәm süpürürdü 

Sonuncu şәhәrdә sonuncu külәk. 

 

Sonuncu duamı qulaq astığım, 

Birinci kim olub, sonuncu mәnәm. 

Sonuncu şeirdi bәlkә yazdığım, 

Bәlkә fikirlәrin son ucu mәnәm 

 

Bu necә tәnhalıq Allah,amandı, 

Göydәn ―adam adam iyisi gәlir.‖ 

Yoxsa bu duyulan Sahib  zamandı, 

Yoxsa yer üzünün yiyәsi gәlir? 
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ÖLÜM- YUXU GÖRMƏKDĠ 

 

…Ömür uzanıb gedәr; 

İlk uşaqlıq köynәyin kәfәn olana qәdәr. 

Dәrinә getmә! 

Sәni dәrin gedәsәn! 

Dәrinә getmәkdi, 

Dünyanın gedilmәyәn yerinә 

getmәkdi, ölüm.. 

Astarı üzә çevirmәkdi. 

Çıxdığın yerә girmәkdi, 

Yuxu görmәkdi ölüm, yoxu görmәkdi.. 

Vәtәn vәtәn, qürbәt qürbәtdi 

…Biri o birindәn bir azca sönük, 

biri o birindәn bir azca parlaq.. 

Ciyәrin qürbәtin ruhuyla dolu, 

gözündә buludlar bir himә bәnddi. 

Bir bәnddi ölüm. 

Nә deyә bilәrsәn 

Bir bәnddә.. 

Ürәyin vәtәndә 

Bәdәnin qürbәtdә... 

Qürbәtin qәrib yeri, 

bir edamlıq ip yeri... 

Qәdәrdi bu, qәdәrdi, 

bir göz yaşı qәdәrdi 

ölüm.. 
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..Torpağa su çökәn kimi canına çökür , 

Әl-ayağına dolaşır, 

Belini bükür 

Zәhlәni tökür 

Xәbәr verdiyi dә yox, 

gәlәndә birdәn gәlir. 

Gәncliyinin öldüyü 

Yuxunun gәldiyi yerdәn gәlir 

ölüm… 
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SƏN  DÜNYAYA GƏLƏLĠ 

 

Sәn dünyaya gәlәli 

Hәyat deyilәn şey  

içinә düşәn vaxtdı: 

Sәninlә yatıb, sәninlә qalxır 

Sәni böyüdür, sәn dә böyüyür. 

Ölüm  sonuncu  duracaqdı... 

 

Vaht daralır göllәnәn, 

lillәnәn suda, 

Güllәnәn arzuda. 

Tıxanan nәfәsdә, 

                    ömür yıxan hәvәsdә. 

Bulud olub dolur. 

Qar olub yağır, 

                  yağmur olub çisәlәyir 

Rüzigar olub әsir, 

Vә  canından çıxmağa tәlәsir. 
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 AMAN, TANRIM 

 

Atam yoxdu-ata, 

anam yoxdu-ana... 

Bircә sәn varsan Tanrım. 

Mәn yoxdum-mәn, 

Dünyam yoxdu- 

Dünya verdin. 

Bәdәn yoxdu-buldum, 

Ol-dedin,-oldum, 

Gәl-dedin,-gәldim, 

Vә...bu dünyalıq oldum. 

 

...Nәyim vardı-xәrclәdim, 

Suyum vardı-içdim, 

Canım vardı-keçdim. 

Duzum vardı-yedim. 

Sözüm vardı,- 

Allaha şükür ,-dedim. 

Daha kiralamağa 

Nә mәkan var, 

Nә zaman, nә can, nә aman- 

Tanrım, yol ver çıxım gedim... 

Atam yoxdu-ata, 

anam yoxdu-ana... 

Bircә sәn varsan Tanrım. 
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HAYANDAN GƏLĠM YANINA 
 

 

Allahım, qulunsam әyәr 

Qanadını üstümә gәr.. 

Ümidim daşlara dәyәr, 

Düşәndә әlim yanıma. 

  

Ya bir kәnara at mәni, 

Ya yenidәn yarat mәni.. 

Bu verdiyin hәyat mәni 

Aparır ölüm yanına.  

 

Ölәn ölüb candan keçәr.. 

Qalan qalıb yandan keçәr, 

Sәnә yol hayandan keçәr 

Hayandan gәlim yanına? 
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BEHANE… 

 

Sefere  çıxtığında  yüz  yol ölçüb biçersen 

Amma yene ne ise  yadından çıxıb qalar. 

Yolun bir menzilinde yadına düşmek üçün  

Arxasınca silinmez bir iz  buraxıp kalar. 

 

Uza mı yaddaşlara  uzanan bu mesafe 

İçimizde  bizimle  nedir  düşen acığa? 

Ağlını başdan alar bir sual neçe  defe: 

Nedir yaddan  çıxan şey ve niye  yaddan çıxar? 

 

Yüz  defe  etrafına  gezdirsen de  gözünü, 

Fikrini toplasan da  çantanı  yığdığında…  

Yene nese  gizlenib unutturar özünü  

Arxasınca geriye olub gayıtdığın da. 

 

Unudulan her şeyin  ardından giley çıxar 

Çıxan yaddan çıxar ki,  geriye  dönen olsun… 

Bu dünyadan köçende  yadından bir şey  çıxart 

Geriye  gayıtmağa  sonra bahanen olsun... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STALĠNĠN ÖLDÜYÜ GÜN 

 

( 5 Mart 1953 ) 

 

Mәktәbә bir radyo  gәtirmişdilәr 
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Gәlәn xәbәrlәrә әsirdi  hamı. 

Adamlar başını itirmişdilәr, 

Ağlayıb başını gәzirdi  hamı... 

 

Nә sinif var idi, nә dәrs, nә cәrgә 

Dönüb  göl olurdu dәrd dama-dama. 

Mәn dә  ağlayırdım  hamıyla birgә 

Niyә ağlayırdım,  bilmirdim amma. 

 

Mәktәbdәn dönürdük tәrkindә  qәmin, 

Baharın nәm çәkәn  yol palçıqdı... 

Sibirdәn sürgündәn qayıdan әmim 

Yerdәnmi, göydәnmi  qarşıma çıxdı: 

 

―Niyә ağlıyırsan, kim döyüb sәni! 

Boşuna susmağın yeri yox, gördüm. 

Onsuz da göz yaşım satmışdı mәni 

 ―Stalin ölübdü, deyib hönkürdüm... 

 

―Gör kimә  ağlayır axmağın biri, 

Bir dur, sәninlәyәm, ayә karmısan? 

Onun var-yoxunu...Ağlama, kiri, 

Ağlama, mәn ölsәm,  ağlayarmısan?  
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BU DÜNYA 

DAĞILDI GETDĠ 

                                                   

Bu dünya dağıldı getdi 

Yerdә nә qaldı görәsәn? 

Suları soğuldu getdi 

Kürdә nә qaldı görәsәn? 

 

Dağı-qar idi, açıldı. 

Yolu-dar idi, açıldı. 

Nәyi var idi, açıldı 

Sirdә nә qaldı görәsәn? 

 

Haqq sınağı yönüm oldu 

Qәmi qәlbә qәnim oldu 

Hәr әzabı mәnim oldu 

Dәrdә nә qaldı görәsәn? 

 

Sorağına gәlib getdim, 

Marağına gülüb getdim. 

Nәyi vardı bölüb getdim 

Yerdә nә qaldı görәsәn? 
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EVĠ  DAĞILMIġ 

 

O nәdir girәn yuxuna, 

Tәlәdi, evi dağılmış. 

Anan sәni varlığına 

Bәlәdi, evi dağılmış. 

 

Dünya fani, dünya tәrgi, 

Gedәn nә geri dönәr ki... 

Ocaqda odunun әrki 

Külәdi, evi dağılmış.. 

 

Giysәn,
 
giyilmәz әyinә, 

Söysәn, alarmı eyinә? 

Hәr insan öz taleyinә 

Kölәdi, evi dağılmış.. 

 

Gördünmü tәlә-belәdi. 

Ömrünü tәlәb elәdi. 

Bu dünya elә belәdi, 

Belәdi, evi dağılmış.... 
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HANSI KONġUDASA  

ĠNLĠDEYĠR UD                                        
 

Yegin ayrılıklar var  sarı simde 

Hansı konşudasa inlidәyir ud. 

Kafese salınmış kuştu içimde 

Yetim tereddüt. 

 

Yarımçık cümledi çiseleyen kar: 

Geriye yol yok. 

Neyi pıçıldayır göçeri kuşlar 

Allahın elinin üstünde  el yok.. 

 

Yaşılda sarılık…yakında uzak, 

Her kesin behtine bir vade düşer… 

Düşerse toprağa düşmez ki yarpak, 

Payız budağından gurbete düşer. 

 

Yokluktan varlığa yağan kara bak 

Ağlık karalığa bes etti belki... 

Budakdan düşmeye telesen yarpak 

Çatmağa sonuncu mekseddi  belki? 
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VƏ...  HAMISI  BU... 

 

Ayağı  saya 

Günün  birindә; 

Gәlәr dünyaya. 

Müntәzirindә 

Ata anası, 

Qonum, qonşusu 

Vә..  hamısı  bu.. 

 

Dünya şirindi 

Hәlә ki şirin 

Yolunu gözlәr 

Öndә qan, irin 

Ana döşündә  

Südәmәr  quzu 

Vә..  hamısı  bu.. 

 

Әyilmәz  başı 

Günә әyilәn. 

Yolçusu naşı... 

Ölüm  deyilәn 

Dibsiz  bir quyu 

Vә...hamısı  bu.. 

 

Dön  arxaya  bax 

Nәymiş bir ömür; 

Yanan bir  ocaq, 

Sönәn bir  kömür:- 

Zaman gürubu, 

Vә... hamısı  bu... 

 

 

 

 

 

 

 

Yük üstündә yük... 

Sirr içindә  sirr 

Dağılan fikir, 

qarışan yuxu 

Vә... hamısı  bu.. 

 

Qurtarar canı, 

Xeyrat  ehsanı 

Gәlәnlәr  seyrәk 

İki bir,  üç bir.. 
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Üç-beş tikә әt, 

Beş-on qaşıq  su 

Vә... hamısı  bu.. 

 

Yaman gözlәrә  

Batan ox oldu.. 

Yoxdu, var oldu,  

Vardı, yox oldu.. 

Ey fani dünya 

Üzünә  tufu 

           Vә..  hamısı  bu. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GETDĠM, MƏNĠ 

APARDI DƏRD 

 

Getdim, mәni apardı dәrd 

Zaman atında apardı. 

Doğrusunda,yalanında 

Zarafatında apardı. 

 

Tәkcә ilanmı soyulan? 

Hәr günü mәnәm  oyulan. 

Adım adına qoyulan 

Mәni adında apardı. 

 

Yazdığım yazı dilindә, 

Nöqtәsindә, vergülündә, 

Açılan qönçә gülündә 

Quş qanadında apardı. 

 

Ömür әsәn yeldi, getdi. 

Çaydı daşdı, seldi getdi . 

Mәni sevәn öldü getdi. 

Mәni yadında  apardı. 
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QALIR 

 

Ömür әldәn çıxıb gedir 

Nәyi varsa yığıb gedir. 

Su bulaqdan axıb gedir 

Bulaq baxa baxa qalır. 

 

Su durulur süzülürsә 

Düyün yoldu, çözülürsә 

Nә Allahdan kәsilirsә 

Yenә dә Allaha qalır. 

 

Alışan yanmaya bilir. 

Gedәn dayanmaya bilir. 

Yatan oyanmaya bilir 

Ay yatıb sabaha qalır. 

 

Әlindәsә, döz ürәk döz. 

Boşunamı kül olur köz? 

Birindәn kül, birindәn söz 

Hәrәdәn bir soyxa qalır. 
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BULUD  OLUB    

SULANDIM 

 

Sazda güç simә düşәr 

Nәvası  kimә  düşәr? 

Kölgәn  içimә  düşәr 

Dayansam  üzü günә. 

 

Arı, mәni sirrә çәk 

Bir ilahi şerә çәk 

Hislәrimdәn  şirә  çәk, 

Süzülüm üysüyünә. 

 

Sәndәn әvvәl necәydim? 

Bildiyin bilmәcәydim. 

Köynәyindәn keçәydim 

Dönәydim әski günә. 

 

Bulud olub sulandım. 

Gәzdiyini bulandım. 

Barmağına dolandım 

Yaxşı bax  üzüyünә...  
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GƏLĠRMĠ 

 

Duman 
 
gözümә yatdı. 

Ümidimi qapatdı. 

Bura qar gәldi çatdı, 

Ora da qış gәlirmi? 

 

Hardadı dolan bulud? 

Unuda bilsәn, unut. 

Әlini  üzünә  tut- 

Gözündәn yaş gәlirmi? 

 

İki sinә, bir ürәk, 

Döyünür ürkәk ürkәk. 

Qapını döyәn külәk 

Әllәri boş gәlirmi? 

 

Orda yurdum,  yuvam boş. 

Qoşa  bildiyincә, qoş! 

Yoxluğum  yadlara  xoş, 

Sәnә dә xoş gәlirmi? 
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TROYA ATINA BƏNZƏYĠR ĠLHAM 

 

Uzanır yuvada quş lәlәklәri, 

Yol çәkәr  göylәrin yeddi qatına. 

Bağda cәrgәlәnәr toxum lәklәri, 

Yaz yeni başlayır öz hәyatına. 

 

...Ağacda çiçәkdi, çiçәkdә  arı, 

Mәmәdә dodaqdı-tәzә bar çәkir. 

Gün döyür, әriyir  dağların qarı. 

Damlalar  yamaca cığırlar çәkir. 

 

Allahdan bir qara sevdadır bahar, 

Ağaclar Tanrıya uzanan әldi. 

Nәyi pıçıldayır göydә durnalar: 

Sevin, sevilәnә dünya gözlәdi.. 

 

Çәmәndә böcәklәr  verib sәs-sәsә 

Köçәn nәsillәrin әvәzi gәlir. 

Quru kötüklәr dә düşüb hәvәsә- 

Daşın da  göyәrmәk hәvәsi gәlir. 

 

Göyәrib qalxmışdım ata-anamdan- 

Arzular canıma hücuma keçdi. 

Gәncliyim şam idi, bәdәnim şamdan, 

Nә varsa әriyib içimә keçdi. 
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Qulağım göylәrin sirli sәsindә 

Tanrının әlinin üstündә әl yox. 

Sevilsәm...yaşımın bu vәdәsindә 

Sevәnә çirkindәn daha gözәl yox. 

 

Dilәrәm göylәrdәn hәr sәhәr, axşam, 

Söylәsin  dilinin ucunda nә var. 

Troya atına bәnzәyir ilham, 

Gәlmәsә, bilmәzsәn içindә nә var..   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏBĠƏT  TALEDƏ  

OXġAYIB BĠZƏ 

 

 

Tәbiәt  taledә  oxşayıb bizә 
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Sabah nә gәlәcәk başına bilmir. 

Yaylaqda yay günü qar çıxar dizә 

Xәbәrsiz çiçәklәr yaşına bilmir. 

 

İlk körpә nәfәsi döyәr köksünü 

Bir gözәl yol gedәr ana çağına. 

O günәş, o yağış, o payız günü 

Bir azdan dönәcәk göyqurşağına. 

 

Dәrәdә matorlar ildirım çaxır 

Közәrir qaynaqçı şimşәyi hәrdәn. 

Kürsә aşağıda arxayın axır 

Hәlәki xәbәri yoxdu xәbәrdәn. 

 

Dünya sual dolu, müәmma dolu 

Açarı yaranır alın tәrindәn. 

Eh belә çıxır ki, hәr ömrün yolu 

Bir gün düşmәlidir Xudafәrindәn. 

 

Ötәn ömürlәrin sürәti iti 

Ovçusu zalımdır, ovu da bilmir. 

Hәyat da deyingәn qadın kimidir, 

Gah küsür,  gah sәni  ovuda bilmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ömrü qurban elә obaya, elә 

Bәlkә bu axşamın sәhәri yoxdu. 

Bu yol da dağlara dırmaşır hәlә 

Harda qırılacaq xәbәri yoxdu. 

 

Tәbiәt  taledә  oxşayıb bizә 

Sabah nә gәlәcәk başına bilmir. 

Yaylaqda yay günü qar çıxar dizә 

Xәbәrsiz çiçәklәr yaşına bilmir. 
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BƏXTĠMƏ  DÜġƏN GÜN 

    

        Bacım Gülyaz‟a 

 

Ay bacı, az belә Allaha  yalvar 

Ay bacı, az  belә baxtıma baxdır. 

Yetәr, dәrd  elәmә neçә qızım var, 

Yetәr, dәrd elәmә  uşaq uşaqdır... 

 

De hansı xoşbәxtin qismәti yazdı 

Dәyişәn zamanın günü, ayıdır. 

Az mәnim bәxtimә gәl dua yazdır, 

Pis günün özü dә tale payıdır. 

 

Varsa dilәyini duyan ay bacı, 

Suların üstündә axşam, sәhәr sәn. 

Qırışan sifәtin, tökülәn saçın 

İlham әvәzini istә taledәn. 

 

Onsuz da pisliyin işi yerimir, 

Sözümü yüz yerә yozanlar olub. 

Halal zәhmәtimi, alın tәrimi, 

Bәxtin ayağına yazanlar olub. 

 

Çox olub bәxtindәn küsәn adamlar, 

Ay bacı, az belә baxtıma baxdır. 

Mәnim pis günümü gәzәn adamlar, 

Mәnim pis günümdә ağlayacaqdır. 
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Falçıya inanma! İnansa әgәr 

O bәxtsiz özünün bәxtinә baxar. 

Ürәk ağrısı da taleyә bәnzәr 

Keyfi istәyәndә tutar, buraxar. 

 

Ay bacı, az belә baxtıma baxdır 

Onsu da ürәyim yanan fitiltәk, 

Aralıq  ayına sancılan iltәk 

Bir gün kürәyimә saplanacaqdır, 

Ay bacı, az belә baxtıma baxdır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA TORPAĞI 

 

Qardaşlarım, o şәn illәr çıxdımı әldәn 

Niyә sizә hәsrәt oldum, qardaş olmadım?! 
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Ayaq açıb uzaq düşdüm obadan, eldәn 

Köksünüzdә mamır basan bir daş olmadım. 

 

Quru adım üstünüzә salarmı kölgә 

Hәrdәn hәrdәn qulağıma çatar dәrdiniz. 

Eh nә bilim ayağınız olsaydı  bәlkә 

Şәhәrәcәn arxam ilә yüyürәrdiniz. 

 

Anamızı әlimizlә verdik toprağa, 

İtkin düşәn atamızın xәbәri var mı?! 

 Nәdәn vaxtsız xәzan әsdi bağçaya, bağa, 

Ay ağ gilas, qızıl zoğal, şәftalı armud?! 

 

Dili oğul söylәsә dә qәlbi yar dedi, 

Bu hәsrәtdәn saçlarına çığır saldı dәn. 

O dünyada ulduzumuz barışar dedi, 

Heç orda da öz әhdinә çatmayıb deyәn. 

 

O tәpәdә baş daşımı toprağı yaran, 

Ya anamın onu gәzәn hәsrәt  әlidir. 

O dünyada bu dünyadan qalıb nigaran 

Arzusuna çatan kimi çәkilmәlidir. 

 

O tәpәdә arzularmı toprağı yaran, 

Ya anamın mәni gәzәn әli çöldәdir?! 

O dünyada bu dünyadan qalıb nigaran, 

Könlü mәndә, köksü sizdә, gözü eldәdir. 

 

Anamızı әlimizlә verdik toprağa, 

İtkin düşәn atamızın xәbәri var mı?! 

Nәdәn vaxtsız xәzan әsdi bağçaya, bağa, 

Ay ağ gilas, qızıl zoğal, şәfalı armud?! 

 

Mәn gedirәm, sizә qalır ana toprağı 

Ölәnәcәn xәbәrimi daşıyarsınız. 

Kökünüz ki, belә qucub ana toprağı 

Siz yaşayın, milyon il dә yaşayarsınız! 
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KÖRPƏ HƏLƏ  GÖYDƏDĠR 

 

Körpә hәlә beşikdә, körpә hәlә qucaqda 

Körpә hәlә göydәdir. 

Hәlә yol gәlir, hәlә әli yerә çatmayıb, 

Ayaqları toprağa. 

Sonra gәlib çatacaq durmağa, oturmağa. 

Elәcә hәlә uçur arzu qanadlarında... 

Dili Allahın dili; gülmәyi, ağlamağı... 

Hәlә göy adamıdır, bilmir yerin dilini. 

Göylә yer arasında ömrünün  ilk ilini 

Keçirmәdә. 

Bir az ehmallı olun 

İlk adımdan başlayır gәlәn uğuru yolun! 

Bir az ehmallı olun qanadları sınmasın 

Yerә qovuşmağına sonra hayıfsınmasın... 

Gözü açıq olsa da hәlә әli bağlıdır, 

Hәlә dili bağlıdır. 

Necә olsa anadır ayağından yer çәkir. 

Bir az ehmallı olun, üzü öyrәşәnәcәn, 

Gözü öyrәşәnәcәn bu toprağa, bu yerә. 

Birdәn gәldiyi kimi uçub gedәr göylәrә... 

Gözü yerdә açılsa, әli yerdә açılsa, 

Dili yerdә açılsa olacaq Yer adamı. 

Belәcә göydәn yerә endiriblәr Adәmi!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR MI XƏBƏRĠ 
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Yaranışı milyon il mi, bir il mi, 

Yerişindәn yerin var mı xәbәri? 

Hara gedir bu gedişlә bilir mi, 

Bir oyadın görün, var mı xәbәri? 

 

Hardan gәlir bu ikilik, haçalıq, 

Alçaqlara yoldaş olub ucalıq. 

Bilmәcәdir bu uşaqlıq,qocalıq 

Bu sirrindәn sirrin var mı xәbәri? 

 

Ömür keçәr, ölüm gәlәr yaxına, 

B u xınaya bәnzәmәz ki, o xına. 

Biz dә belә qoşularıq axına 

Hara axır Kürün var mı xәbәri, 

Bir soruşun, görün var mı xәbәri? 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GECƏ  BĠR QARA QÖNÇƏ... 

 

Gecә bir qara qönçә,  

açar günәş gәlincә, 

Sonra qızıl gül kimi  

çıxar qara qönçәdәn. 

Sәhәr gәlәr dünyaya  

günün qızıl saçından 

Arzudan doğub gәlәn 

 hәzin bir çalar kimi. 

Uçar qara qarğalar,  

uçar qoz ağacından 
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Gecә qaranlığından  

qalan parçalar kimi...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĠRLĠ  ÇEVRELER 

 

Dünyanı dolanıb geri dönende 

Belke heç özü de bilmeyib neden 

Bir çevre çızmışdı Behlul Danende, 

Demişdi:-Oğulsan çıx bu çevreden. 

 

İgidler dediler:- Eh, bu ne sirdi? 

Çevreden çıxmağa düşdüler yola, 

Ne tez açılmağa sir telesirdi, 

Ne Behlul Danende gelirdi yola.. 

 

Hevesi  coşurdu insan oğlunun, 

Qanı damarında dövr eleyirdi. 

İnam deyirdi ki, çaşma yolunu, 

Şeytan çızığından çıxma deyirdi. 

 

Nehayet axtaran fikir yolları, 

Gah köhne eradan geri qayıtdı, 

Gah yeni eradan geri qayıtdı, 

Marstan, Veneradan geri qayıtdı. 

 

Sonra çevrelendi sirli çevreler 

Sonra dövrelendi sirli dövreler 

Fesiler dolandı, iller dolandı, 
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Sonra burulğanlar ve neler, neler... 

 

Yox, dedik, çevreye sığa bilmerik, 

Maqnit sahesiymiş bu yer, bu veten! 

Çıxmaq istesek de çıxa bilmerik 

Behlul danendeni çeken çevreden... 

 
 

 

 

 

 

 

GÖZ YAġI QÜLLESĠ 

 

Amsterdam şehrinde deniz kıyısında “ Göz yaşı kulesi” yücelir.Böyle diyorlar ki, 

kocaları tufanlı dalgalara gögs geren kadınlarbu kulelerle çıkıp göz yaşı akıtıb dua 

ederlermiş.Aklıma İkinci Cihan savaşından sonraki köylerimiz geldi, cebhe yollarına gözleri 

baka kalan köylerimiz..  

 

Denizde balıkcı gemileri var, 

Gemiler denize çıxar her gece. 
Qadınlar sahilde durub boylanar, 

Erkekler tufanlı sulardan geçer. 

 

Göz yaşı qüllesi ucaldın harda, 

Hardadır çöreyi daşdan çıxanlar. 

Deniz de yorulmaz, balıqçılar da, 

Yorulmaz sahilde durub baxanlar. 

 

Belece uzanar aylar, fesiler 

İller de qışından, yazından keçer. 

Sularda hesrete qovuşan iller, 

Cavan gelinlerin nazından keçer. 

 

Ümide çevrilen sahil uzaqdır, 

Orda üfüqlerin bükük qeddi var. 

Deniz de sulara çevrilen vaxtdır, 

Qemin sahil adlı serhed xetti var... 

 

 

 

 

 

 

Dadmışam Vetende bu intizarı, 

Gör burada ağlıma gelirdi neler? 

Eliboş qayıdan cebhe yolları, 

Boynu eyri biten kendler, şeherler. 
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Gör nece tepeye çevrilib keder, 

Cavan gelinlerin gönyeyi çetin. 

Birce yaşlarından vaxt ötüb keçer, 

Azalmaz menzili bu mehebbetin. 

 

Axır arzusunu dile getirdi, 

Ağlaya ağlaya gözden olanlar!- 

Neyleyek bizimki bele getirdi, 

Bize oxşamasın bizden olanlar. 

 

Oyatma tezeden o yaddaşları 

Onsuz da arzular çilik çilikdi. 

Yollar kenarında qebir daşları, 

Nakam mezarların qulağı dikdi. 

 

Uyuyur sevincle, keder yanaşı, 

Yerin bir üzü qış, bir üzü yazdır. 

Göz yaşı qüllesi her addım başı, 

Sevinç qülleleri heyf ki, azdır. 

 

Esger yollarının üstünde  biten 

Kendlerde göz yaşı qülleleri var. 

Erleri bir zaman cebhede iten, 

Qadınlar hele de Qerbe boylanar... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR GĠZĠLTĠ KEÇER  

ÇĠÇEKDEN,OTDAN 

 

Bir gizilti keçer çiçekden, ottan 

Külek de çemende ağ arı kimi. 
Çıxar ağ göyerçin qara buluddan, 

Çıxar ağ buludun açarı kimi. 

 

Bir de neçe defe gülüm, ağlayım 

Ünüm yetmeyecek o quşa bildim. 

O filiz ağaca gönül bağlayım 

Belki yaz ömrüne kavuşa bildim. 
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Qoy gelsin sabahda qalan illerim 

Bu derdim azarım yalandı belke. 

Günün şefeqine gönül tellerim 

Bir gün yandı belke, calandı belke. 

 

İç sübhün gözünden gün işığını 

Çıxsın varlığından ağrı, acılar. 

Görsen qönçelerin açıldığınıu 

Belke derdinin de sirri açılar. 

 

Ey yürek, ellerin nefsini sına, 

Bir şefa gizlenib ―sağ ol‖da belke. 

Dönüm tebietin bir parçasına 

Yaralı gönlümü sağalda belke. 

 
 

 

 

                        

 

PƏNCƏRƏNĠM ÖNÜNDƏ   

GÖZ YAġI TÖKƏR PAYIZ ... 

 

Bu sәs mәnim sәsimmi, ya taleyin   sәsimi, 

Ruhun gizli sirri  var hәr insanın sәsindә. 

Belәcә  hәr meyvәnin içindәki tum kimi 

Axtarsan Allah yatır hәr sözün kәsәsindә...  

 

Ömür deyilәn  nәmi? Üfürdüm, keçdi getdi, 

Hәyatını  yaşadım, ilişmişәm ―vә‖sindә. 

Ümid Allaha qaldı, bәlkә Allah ümiddi 

Nәyәsә  ümidi var  әn ümidsiz kәsin dә.. 

 

Belә baxanda hamı dilәnçidi dünyada, 

Dilindә ―Allah‖ sözü fikri pul kisәsindә... 

Bir ömür verdin Allah, gözün  qaldı arxada, 

Candan başqa nәyim var, nә verim әvәzindә.. 

 

Könlümә od salmada qәdәrin qürbәt payı 

Doğum ilim görünәr  istilik  civәsindә.. 

Pәncәrәnim önündә  göz yaşı tökәr payız, 

Anam, bacım qüssәli  şәkil çәrçivәsindә... 
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GOYQURġAĞI 

 

Göy-gövsü-qüzeh, 

Altdan keçәsәn. 

Ot üstündә şeh 

Alıb içәsәn. 

 

Arzuya çatar, 

Eşitmәdin sәn? 

Göy qurşağının  

Altından keçәn... 

 

Getmә desә dә  

Yadın-yaxının. 

Ardınca qoşdun 

Göy qurşağının. 

 

Durdun, o durdu, 

Qaçdın, o qaçdı. 

Sәn yarıyolda 

O dağı aşdı. 

 

Baxt gövsü-qüzeh 

Baxan, çox oldu. 

Ot üstündә şeh 

Vardı, yox oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günün  bәlәni 

Aşan çağıymış. 

Yetmәyәn arzu 

Göy qurşağıymış. 

 

Nә sәmir, nә sәs, 

Nә gövsü-qüzeh. 

Ömür nәydi  bәs 
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Ot üstündә şeh...  
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ĠġDĠ QAYIDA  BĠLSƏN 

 

İşdi qayıda bilsәn 

Bu yazın o üzündә 

Ağ yelkәnlәr qaldırır  

Gәnçliyin su üzündә. 

 

Bu yazın o üzündә  

Bir üzü qara qış var. 

Tutulan göy üzündә 

Ağ yarpaqlı yağış var. 

 

Göylәri bulud tutub 

Sorğu-suala, bilmir. 

Dünya nәyi unudub 

Yadına sala bilmir. 

 

İitirib harda saldın 

Saldığın izә qayıt. 

Buxar olub  ucaldın 

Su ol-dәnizә qayıt. 

 

Üşüm üşüm üşünür 

Yağmur yağırsa-dәniz. 

Yәqin sәni düşünür, 

Sәnә baxırsa dәniz. 
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BULUDLAR  DOLMAĞI  

BAġARA BĠLDĠ.. 

 

B uludlar dolmağı başara bildi, 

Yağış, qar olmağı başara bildi. 

Yoxdan var olmağı başara bildi, 

Yoxdan var olmağı başar. 

 

Qönçә gül olmağı necә
 
 başardı, 

Yanıb kül olmağı necә başardı. 

Saralıb solmağı necә başardı, 

Saralıb solmağı başar. 

 

Nә zaman torpağa verildi sәda 

Qarın qucağında gülü bir ada. 

Belәcә qış yaza mәğlub olmada 

Mәğlup olmağı başar.  
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TEBĠET TALEDE OXġAYIB BĠZE 
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YOL DARIXDIĞI YERDƏ 

 

B ir ilan kurşun gәzәr 

          zәrbәsindәn ölmәyә, 

Bir ruh bәdәn gәzәr 

          yer üzünә gәlmәyә...   

Bir  ilham misra gәzәr  

          qoynunda dincәlmәyә... 

 

Bir qış qayıdıb gәlәr, 

           yaddan çıxdığı yerdәn, 

Bir kәdәr tüstülәnәr  

           evlәr yıxdığı yerdәn, 

İkiyә haçalanar  

           yol darıxdığı yerdәn... 
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  ...SĠSLĠ  PAYIZ GECSĠNƏ   

 BƏNZƏYĠR  HALIM 

 

Sisli  payız gecәsinә bәnzәyir halım  

qәdәrә  әl açıram  yüz  kәrә gündә. 

Bir birinin ağzına  tüpürüb  hamı 

Hәr  tәrәfdәn ―yox‖  cavabları  gәlir   

Üstümә 

Yaşın altmışüçündә... 

Duvaqqappadı sisli payız  gecәsi 

Sәsindәn asılıb anadil. 

Hardasa dәniz var deyir 

Qaranlığı iynә kimi  

                     dәlәn qağayıların sәsi 

Qarşı yamaclarda  

Ağız-ağıza verib  qurdlar ulaşır: U u u. 

Dәrәlәrdә yatanlara 

Hәsәd  aparır  su! 

Bu gecәdәn  sәhәrә  ağ  cıxsam deyir zәnci, 

Sağ çıxsam deyir  xәstә, 

Gözümә  nur  gәlsә  deyir  kor, 

Yoluma uğur gәlsә  deyir  dilәnçi... 

Gözünü  qırpmadan gedir 

Dünyanın  axırına  su . 

Çıxa  bilsә bu  gecәdәn 

Dәrәlәr  üzü  sulu  çıxacaq. 

Bu gecәdәn sabaha 

Qәmbәrqulu  çıxacaq... 
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Aradabir dağıdır 

Dumanı, sisi; 

Diri-diri  torpağa  bastırılan 

Küçüklәrin zingiltisi. 

Fikrimdәn  çıxmır 

Gözlәri bomboş, 

Mәmәmlәri dopdolu 

Ala  qancıq. 

İçimdә diz-dizә  iki hәpәnd  oturub 

-Bura  mәnim yerimdi,- 

o   deyir  sәn  çıx, bu deyir  sәn  çıx... 
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UNUDULAN LĠMANLAR... 

 

Ümidlәri  kul olub saqqalında, saçında 

Buludu tüstü bilәr vaxtsız sönәn ocaqlar. 

Qismәtinә düşәn nә qәrib yol ayrıcında 

Qatarları yan keçәn sәssiz dayanacaqlar... 

  

Görünәn әmәlimi görünmәz mәlәklәrin 

Ömürün durğun  gölündә qәfil fırtına çıxdı. 

Çox şey vardı içindә gәlәcәk dilәklәrin, 

Bircә qürbәt yoxuydu o da kartına çıxdı. 

 

Gediş-dönüş yolları...Köçәri quşlar...Sәma! 

Göydәn xәbәr almada yer durna lәlәyindәn. 

Hicrәt günortasından ömür düşdü axşama 

Xәbәri gәtirәni yox sәhәr gәlәcәyindәn.. 

 

Gәcәnin qucağında tәnha bir bayquş sәsi, 

Özüne yadlaş gәzәr әzik giley-güzarı. 

Nә keçmiş geri dönәr, nә gәlәcәk gәlәsi, 

Ürәyi, sevәnlәrin tәrk edilmiş mәzarı... 

 

Sızım sızım sızlayar dağlanmış bir ney kimi 

Duyğuları qürbәtin yağmurundan, qarından. 

İlham әnginlәrindә arayışlar peykimi 

Yeniliklәr boylanar әski misralarından! 

 

Heç әzәldәn yoxuymuş sәsi-sorağı sanki, 

Soruşsan xәbәr verәn tapılmaz hәyatından. 

Sahildә unudulmuş limanmış. Bir limanki, 

Yan almaq gәmilәrin çoxdan çıxıb yadından... 
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GÜNƏġ 

 

Günәş batar, gündüzün  

              ağlı başından gedir, 

Köhnә  yerin yadına 

              tәzә  bir  axşam düşür. 

İçindәn çıxardığı  

              alov şamı әridir, 

Әzabın işığında  

              qaranlıqlar görüşür. 

 

Gәcәnin  kilidini, 

             Sәhәrlәr  günәş  açar, 

Çiçәyi  göydәn düşәr, 

              Gül-çiçәk  açan  yerin 

Gün batar, arxasınca 

              Yerin lәzzәti qaçar, 

Gedib nәyini  tapaq  

              Lәzzәti qaçan yein? 

 

Şam sönәr, arxasınca 

              Günәş  gedәr  yatmağa, 

Göyün çәkdiyi әzab  

              Yerin xoşuna gәlәr... 

Şam yanar, qaranlığın  

              Qanını qaraltmağa, 

Gün doğar, yer  üzünün 

                                          Ağlı başına gәlәr... 

                            

  
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 BAġIMIN  SAĞLIĞI YER... 

 

O  bulağın gözlәri 

Yaşımın axdığı yer. 

Dünyanın gecә-gündüz 

Tanrıya baxdığı yer.. 
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Göyә  aynadı içi 

Tanrı  içindәn keçir.. 

İçir, içdikcә içir, 

Yenir quraqlığı yer..  

 

Balası-bal arısı 

Dodaqla dil arası, 

Allahla qul arası 

Ölçәr uzaqlığı yer… 

 

Könlün göz-qulaq olsun, 

Gözlәrin bulaq olsun, 

Ölsәm, başın sağ olsun, 

Başımın sağlığı yer.. 
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DURNA DĠMDĠYĠNĠN  

UCUNDA BĠR DƏN 

 

Bir olan, hәr şeyi başladı birdәn 

Günәş dә  axşamı sәhәr eylәdi. 

Durna dimdiyin ucunda bir dәn, 

Yoxluqdan varlığa sәfәr eylәdi... 

 

Hәlә vaxt paragöz, sәn ağzı oruc, 

Әyriyә әl açan әlin qabarı... 

Görürsәn adını bilmәdiyin güc 

Sәni qabağına qatıb aparır. 

 

Ceviz ağacının gәrzәyi-xına 

Cevizlәr әlәnir bağçaya, bağa. 

Tökülüb arxların payız suyuna 

Gedәr hayandasa ağac olmğa. 

 

Әsirimi qәdәrin әlindә bәdәn 

Zamanın toru var dünya qәmindә. 

Allahın işidi harda hansı dәn 

Gedib  kök atacaq hansı zәmindә. 

 

Bәdәnmi deyirsәn? Neylәsin  bәdәn, 

Sabahkı cavanmı dünәnki uşaq? 

Yayın istisindә әriyib gedәn 

Yox olan baharı kimdәn soruşaq? 
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Ögey qardaşıdı gündüz gecәnin 

Arada görünmәz göbәk bağı var. 

Haçansa torpağa sәpilәn dәnin 

Göyәrib geriyә qayıtmağı var. 

 

Sonra yolçu gedәr yol uğurlanar, 

Sonra dәrd әlindә qalan tәk qalar. 

Qürbәtdәn vәtәnә uçar durnalar, 

Sәnә dә ardınca әl etmәk qalar... 

  

Bu tәzә zamanda hәr şәy köhnәdir,  

Bir olan, hәr şeyi başladı birdәn. 

Bәlkә deyәsiniz bәs hәyat nәdir? 

-Durna dimdiyinin ucunda bir dәn! 
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SĠRR  

 

Sübhün gözü yarında 

Açılmağa tәlәsir. 

Hәr kilid açarında, 

Hәr quş yuvasında sirr. 

 

Yüz ümidә bir vәdә, 

Bir ―Allah kәrimdәdir‖. 

Devin canı şüşәdә, 

Mәnimki sirrimdәdir. 

 

Kim bağlayar, kim açar? 

Yol da qoyar  açmağa. 

Açar ver, Sim-sim, açar, 

Bu  sirrimi açmağa. 

 

Sevinc qәmә qarışıq, 

Ömür dә var, ömür dә. 

Bir ilahi ağ işıq 

Yatır qara kömürdә. 

 

Hәr nәsnәnin sirri var, 

Sirri var hәr әrәnin. 

Arxasında sirr yatır 

Hәr bağlı pәncәrәnin. 
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YOXDAN VAR EDĠLƏN... 

 

-Neçin birdәn saraldın, 

söylә, yaşıl çәmәnim? 

-Sәni duymaqdan özgә, 

bir işim varmı mәnim? 

 

-Neçin qaraldın, bulud, 

mәnim bәyaz  çәtirim? 

-Ürәyindәn keçmәdi 

sәnә yağış gәtirim? 

 

-Yağdımı günlü yağış, 

Doğdumu göy qurşağı? 

-Ürәyinә dammadı 

gәlib baxtına baxım. 

 

Sübhün dan yellәrindә 

Üç ilә beş arası: 

O işıq, bu qaranlıq 

Tanrının işarәsi. 

 

-Tanrım, gündüz varikәn, 

niyә verdin gecәni? 

-Bәs hardan tapasıydın  

ürәyindәn keçәni? 

 

Varmı var olan, Allah, 

Ya elә yox qәdimmi? 

-Sәn sәndәn xәbәrsiz 

yoxdan  var etmәdimmi? 
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ĠÇĠMDƏ QIġLAYAN DƏRD 

 

Baharın nәfәsi üzümә dәydi, 

Sirrini  öyrәnsәm  nә  idi  dәrdim. 

Hardan  gәldiğini  bilә  bilsәydim 

Gedib bu dünyaya bir dә gәlәrdim. 

 

İçimdә  qışlayan  dәrd  bәxtәvәrdi… 

Mәndәn  bәxtәvәrlik umur çoxları. 

Qönçәlәr bahardan gәlәn xәbәrdi, 

Döyәr pәncәrәmi tumurcuqları. 

 

Damla damarları sökülәr qarın, 

Әrinә-әrinә   qış  çıxıb  gedәr. 

Budağı qapımı döyәn çinarın 

Dibindәn bir hәzin su axıb gedәr. 

 

Görüncә  açılan gül dodaqları, 

Sәnin dә gәncliyin girәr yuxuna.. 

Sabahlar  ilahi gözüylә Tanrı 

Baxar heyran-heyran yaratdığına. 

 

Nә gözәl olurmuş yenidәn doğuş! 

Çәkilәr içimdәn dәrd birdәn-birә. 

Әtcә balasına dәn daşıyan quş 

Mәnә dimdiyindә ümid gәtirәr.  
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ALLAH AMANINDA... 

                       

                   Məkansız aşığın haqdır məkanı. 

                                                    Nəsimi                                     

Qara sәni basınca 

Dәrd әkib, qәm suladın. 

Dolaşıb arxasınca 

Baxdını yamsıladın. 

 

Döndün qürbәt daşına, 

Bir gün dә Vәtәnә  dön. 

Dön, elin yaddaşına 

İtiyi itәnә dön. 

 

Düşdüm mәn dә bir işdi 

Diyar-diyar gәzәli. 

Yollarımı dәyişdi 

Baxdın görünmәz әli. 

 

Sorma,  nәyin  nәsiyәm 

Gәl sözümü çevirmә. 

Mәn Allah bәndәsiyәm, 

Mәnimlә bәhsә girmә. 

 

Uçurumdu hәr yanım, 

Tәkliyin yanındayam. 

Nә evim, nә ünvanım
-
 

Allah amanındayam. 
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ÜMĠD YERĠ, HARDASAN 

 

Hardasa ümid yeri var, 

Arayıb  soran olsa. 

Hardasa çıxış yolu 

Sonuna varan olsa. 

 

Azmı  bәxti  gәtirәn, 

Harda, nәsә var yәqin. 

Ümidini itirәn 

Tәsәlli tapar yәqin. 

 

Nә gәlәn var, nә gedәn, 

Nә irәli, nә geri. 

Ümidini qeyb edәn 

Özü bir ümid yeri. 

 

Odunu oda yaxın, 

İtik  itiyә çıxar. 

Yerdә yanan ocağın 

Tüstüsü göyә çıxar... 

 

Baxtın  yığvalı  yeyin, 

Haqqı  bulduğu yerdә. 

Yada düşәr  hәr şeyin 

Unudulduğu yerdә. 
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Gönçәnin içindә gül, 

Arının içindә-bal. 

Hәr sinәdә bir könül, 

Vә hәr könüldә xәyal... 

 

Dünyada bir gözәllik, 

İz dәyişir gözәllik; 

Nә artır, nә azalır 

Üz  dәyişir gözәllik... 

 

Bir zәminin sabahı 

Gizlimi bir toxumda; 

Ümid, harda-burdasan, 

Nә  işin var  yuxumda? 

 

-Nә әl açıb baxta yalvar, 

Nә fal açıb bax  tasa. 

Hardasa ümid yeri var, 

-Ümid yeri hardasan?... 
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ALƏMĠ   BÜRÜYƏN  QAR 

  

Alәmi  bürüyәn  qar, 

Gün  vurub  әriyәn  qar 

Necә  dә  şirin-şirin 

Hopub gedir  torpağa. 

Yoxsa  bizi  öyrәdir 

Dönüb  torpaq  olmağa... 

 

Torpaqdan  çıxan  sular 

Bulağa, çaya  dönür, 

Hәftәyә, aya  dönür 

Uzanır  zaman  kimi  

Alışan,  bir  gün  sönür... 

 

Bu  payız-sarı  yarpaq, 

Tökülәr  yarpaq-yarpaq, 

Yarpağın keyfinә  bax 

Nә  can    atır  torpağa... 

Bu  yarpaq  torpaqdımı, 

Bu  torpaq  yarpaqdımı 

Bu  imişmi  yaşamaq? 
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ZAMANIN  FĠKĠR  ÇAĞI 

 

Yermi  alır  nәfәsini, 

Qarşına  buxarmı  çıxan? 

Gün  döyür, torpaq  isinir, 

Toxumdan  baharmı  çıxan? 

 

Yenә  yola  salıb  qışı, 

Qılıncdan  ayırıb  qını 

Coşan  bulaqlar  danışır 

Torpağa  qış  nağılını. 

 

Baxır  buluddakı  Ay da, 

Köksünü  ötürüb  gedir. 

Fikirdi dağdakı  çay da 

Başını  götürüb  gedir... 

 

Çevrәsindә  açıb  güllәr, 

Çiçәkdi  yanı, yançağı. 

Göyә  güzgü  tutan göllәr 

Suların  uyuyan  çağı... 

 

Yatar  hәr  şeydә  bir  sehir 

O yanı, bu  yanı  yoxdu. 

Yazır  hәr  gәcә  bir şeir 

Açıb  oxuyanı  yoxdu... 
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Sәhәr  gәlәn  sәda  haqdan, 

Sәs-sorağı  gündәn çıxır. 

Toxumun  qara  torpaqdan, 

Ürәyin  köksündәn  çıxır.. 

 

Arı çiçәklәrdәn  balı 

Üsküklәrә  sirdi  süzür. 

Dağ  adına  dağ  qartalı 

Sәmada  fikirdi  süzür... 

 

Hәr  şey zәrif, hәr  şey  incә 

Vaxtın  belә  bir  çağıdır. 

Dünyanın  duyğu,  düşüncә, 

Zamanın fikir  çağıdır... 
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SAÇINDAKI  DƏN  ĠZSƏ 

 

Gülüşü nar danәsi 

Kәdәri payız çәni. 

O duman dağa çәkir  

Ürәyindәn kәçәni. 

 

Bir ucu bir ucuna 

Boğaz  boyu  gedәr ki 

Vә hәr  axşam  sularda 

Günün açdığı sәrgi... 

 

Sular  sәnә  aratmaz  

Bәnövşәni, nәrgizi. 

Gözlәrindә Günәşin 

Axşam  qürub sәrgisi... 

 

Nә var güzgüyә  baxmağa 

Әgәr güzgü dәnizsә. 

Ölümün arxasınca 

Saçındakı dәn izsә... 
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AĞAC 

 

 

Bu  külәk  hayandan  әsir, 

Hardan gәlir bu hәnir? 

Ürәyimdәn  keçәn  fikir- 

Budağında sәslәnir. 

 

Yarpaqların  yoxsa  duyur, 

Könlümdәki ―bәlkә‖ni? 

Dәn gәzәn  toyuq  oxuyur 

Dibindәki  kölgәni... 

 

Nә istәkdi, nә ehtiyac 

Bir vaht ağlımı azmışdım. 

Mәnim adım hanı ağac 

Onu köksünә gazmışdım? 

 

Bәlkә  tale  acıxıbdı 

O uzaq-puç ildә mәnә. 

Adım yadımdan çıxıbdı, 

Adımı pıçılda mәnә. 

 

-Qazdın, sinәmә dağ çekdin, 

Yazdın, adına ağladım. 

Sәn  üstümә  bıçaq  çәkdin 

Mәn  onu  alıb  saxladım. 
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Unutdun adın nә idi? 

Böyüdü, yaram sağaldı. 

Böyüdüm, adın böyüdü 

Acı çәkmәk  mәnә  qaldı. 

 

Bir dә ki, mәnә  nә  bundan 

Bir zaman adın vardısa. 

Alıb dilimin ucundan 

Zaman onu apardısa? 

 

Neçә yol baxdım yaxından 

Könül yaraM.İsmayıldı. 

Qaysaqlamış  dodağımdan 

Qopub  dünyaya yayıldı. 

 

Oxundu  bәlkә  min  kәrә 

Mәn  onu  öz   adım  saydım. 

Onu  verdim  külәklәrә 

Mәn  onu  düyaya   yaydım. 

 

 



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

 

 

 

MEġƏDƏ  HƏR   

KƏSĠN  BĠR  AĞAÇ  VAR 

 

Toxumun  göyәrmәk  ehtiyacı var 

Açdım ürәyimi ehtiyaca mәn. 

Meşәdә hәr kәsin bir ağacı var, 

Tapşırdım canımı bir ağaca mәn. 

 

Tumurcuq  hәvәsi  göyәrsin  mәndә 

Ağaç-әbәdiyәt  yolum, yaşayım. 

İnsan  hәyatıma  ölüm  gәlәndә 

Mәşәdә bir ağaç olum, yaşayım. 

 

Mәnimdi  ağacın  saldığı  kölgә 

Bir yorğun yolcunun  könlündә  nuşam. 

Özümdәn  xәbәrsiz, kim bilir bәlkә 

Birinci ömrümdә ağaç olmuşam. 

 

Bu  qәdәr  açdığı  çiçәklә, güllә 

Nә alma yetişir, nә  alça  dәyir. 

Görünür, arxamla  atılan  güllә 

Gedib  mәndәn  öncә  ağaca  dәyir. 

 

Mәn  burda, o  uzaq  meşәdә  qalsın 

Fәrqi  nә  palıtdı, qovaqdı   adı. 

Qalsın, devin canı şüşәdә qalsın 

Ama  mәnim  canım  o  ağaçdadır. 

 

Biçarә  әzrayıl  yolunu  sapıb, 

Qatıp  bir  birinә  gündüz  gecәni. 

Adamlar  içindә  arayıb   tapıb, 

Ağaçlar  içindә  axtarır  mәni. 
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TALE QUġU 

 

...Günәşmi  qanad çaldı, 

Bәxtinmi doğuşuydu? 

Göyәrçindi, qartaldı, 

Ya da tale quşuydu.. 

 

Qonmağa yer gәzirdi, 

Gәlib yuxuma qondu. 

Bu açılan nә sirdi, 

Bu gәlinәn nә sondu? 

 

Sirrin fәrqinә vardı, 

Çırpındı var gücüylә. 

Bir ağ kağız çıxardı 

Lәlәyinin ucuyla. 

 

Dodaqaltı deyindi 

Dimdiyi-sul oxu:- 

Bu sәnin taleyindi 

Aça bilsәn, al oxu. 

 

Yetәr, gözlәdin yazı, 

Axır çәrşәnbә-yazdı.. 

Bәxtim kimi kağızı 

Açdım ki, bәmbәyazdı. 

 

 

 

 

 

Yoxsa haqqın sәsiydi, 

Yoxsa dәrdin çarәsi. 

Bilmәm nәyin nәsiydi, 

Ya...nәyin işarәsi. 

 

Tanrım, bu necә qәdәr, 

Tanrım, bu necә yazı? 

Üçüncü gözümmü var, 

Oxuyam bәmbәyazı... 
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Yuxu.. sirrin nәfәsi, 

Üzümә toxunurdu. 

Bәxtin sual cümlәsi 

Gözündәn oxunurdu: 

 

-Dil anlamaz asilәr, 

Mәn deyim sәn yaz,-dedi. 

Tale göydә yazılar, 

Yerdә oxunmaz dedi.. 
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YARPAQ  DÜġDÜ  BUDAQDAN 

ÖLÜMÜN  SƏSĠ  GƏLDĠ.. 

 

Yaz boylandı uzaqdan 

Payız gecәsi gәldi. 

Yarpaq düşdü budaqdan 

Ölümün sәsi gәldi.. 

 

Payız son urasıyla 

Bәxtini buldu getdi. 

Bağların arasıyla 

Qışa vuruldu getdi. 

 

Eşitdinmi o sәsi 

Ölümün sәsi mәnәm. 

Yarpaq bahar meyvәsi, 

Mәzar meyvәsi mәnәm. 

 

Mәnәm düşәn o yarpaq 

Sonu gәldi ilkimin. 

―Doğuldu‖ deyәn dodaq, 

―Öldü‖ deyәn dil kimin? 

 

Tabutumun  taxtası 

Boylanır  hansı  dağdan? 

Qusul   suyum yol gәlir 

Görәn  hansı  bulaqdan? 
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Gözümü  bağlayan  әl 

Bәxtimi  yazan  әlmi? 

Qәdәrimi  yazan әl 

Qәbrimi  qazan  әlmi? 

 

Ver  ölüb  dirilәni 

Görüm  asanmı  ölüm. 

Axırda  tapdım  sәni 

Tapmacasanmı, ölüm? 

 

Mәnә  yol  göstәrmәyә 

Göndәrdin dәrdi bәlkә? 

Bu  ölüm  şeirlәri, 

Sәndәn  xәbәrdi  bәlkә... 
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BURDA MƏN  QƏRĠBƏM 

GÜNƏġ DƏ QƏRĠB... 

 

Qara buludların qanadı qışda 

Yarı qaranlıqdı, yarı işıqdı. 

Aldırma, sevinclә qәm qarışıqdı 

Bunu qәsd elәyir günlü yağış da.. 

 

Ölümә  qonşuymuş  qocalıq  çağı, 

Ölüm, qocalığa yağı-gәlәcәk. 

Öndә biganәlәr dayanacağı, 

Ömrün sevilmәyәn çağı gәlәcәk.. 

 

Payız nәğmәlәri  durna tellidir 

Yazın hәsrәti var durna sәsindә. 

Günәş dә üğfüqdә  bir  tәsәllidir 

Şaxta var payızın son nәfәsindә... 

 

Payız buluduna bürünәr şәhәr, 

Kәnardan kim bilәr evdә kim yatıb. 

Belәcә axşamdan sәhәrә qәdәr 

Döyәr pәncәrәni bayırda ―tıp-tıp‖ 

 

Ayağı  üstündә  yuxlar  görәr, 

Xәyal  dәrd  daşıyar  dağ  başlarına. 

Yellәrin dodağı yerdә sürünәr, 

Torpaq qapı açar göz yaşlarına. 
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Payız yağışları başladı bitmәz, 

Sorağı uzanıb gedәr qışacan. 

İnsan bu dünyaya gәldimi, getmәz 

Qalar son ümidә, son alxışacan. 

 

Bir hәnirti gәlәr öndәn,arxadan, 

Payızın yağışı, qışın qarıdı, 

Yerdә ümidlәrin könlünә yatan, 

Göydә mәlәklәrin dualarıdı. 

 

Uzanır kölgәlәr bu axşam üstü, 

Günәş çәkildikcә yer sәrinlәyir. 

Kölgәlәr canından ayrılan hisdi, 

Yarpaq qulaqları bizi dinlәyir.. 

 

Dağın sümüyündә şimşәyin  sәsi, 

Qığılcım oyanar çaxmaq daşında. 

Suda sınıxıbdı narın kölgәsi 

Baharın sevdası yayın başında. 

 

Payız yarpağını tökür ağaclar 

Töküb ayağının altını qoyur.. 

Baxar üfüqlәrә bir ehtiyacla, 

Boylanar bir az da uzansın boyu. 
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Şәfәqlәr yamaca düşәr çәpәki 

Qarşı  dalğalara  çәkәr  kölgәmi. 

İçindә  biletsiz  sәrnişin  tәki 

Mәnim  düşüncәmi  daşıyar  gәmi.. 

 

Tanrı azanlara bir yol göstәrib, 

Günәşin dәnizә saldığı izdә... 

Çıxıb  gәdәcәyik  hәr  ikimiz dә, 

Burda mәn qәribәm,Günәş dә qәrib... 

 

Bu payz, qabaqdan qalan bu qalıq, 

Önündә çәkilmәz hüzün-gәlәcәk. 

Ölümlә  görüşә fağır qocalıq 

Әli әtәyindәn uzun gәlәcәk. 
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YARPAQLAR  TÖKÜLDÜMÜ 
 

Yay  olanda  dәn  kimi 

Su da gәhәtә çıxır. 

Yollara göz dikincә 

Vaxt  gәlir, vәdә  çıxır. 

Hәrlәdәcәk  su  hanı  dәyirman  pәrlәrini, 

Aclıq  әhdini  kәsib 

Pәrәn salıb pәrini... 

Elә ki axşam olur 

Kәnddә yayın yay çağı 

Elә bil çay yellәnib qaranlıgdan su sağır. 

 

Yarpaglar töküldümü 

әlini çәk başına 

Külәyә sinә gәrir ağaclar tәk başına 

Mәftillәrdәn asılıb baharın tәnәk ömrü. 

Soyuglara qarışıb 

Yayın kәpәnәk ömrü. 

Yaylağın ağ dumanı çaylağın buzu gәldi. 

Nә deyim, nәcә dәyim ömrün payızı gәldi. 
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QUġLAR XƏBƏR VERMƏZ MƏNƏ 

 

Daha yazın gәlişini 

Quşlar  xәbәr  vermәz  mәnә. 

Yuxusunda arı görәr 

Güllәr  yuxu  görmәz  mәnә. 

 

Dodağında  sirr  saxlıyar 

Qönçәlәr açıb söylәmәz. 

Qar altından  çığırlar da 

Üstümә qaçıb söylәmәz. 

 

Çevrilib üzümә baxmaz 

Şütüyüb  yanımdan keçәr. 

Axar  sular  mәnә axmaz, 

Yaxan  gün qanımdan keçәr. 

 

İçimdә gәnçlik yası var, 

Harda itirdim yazı mәn? 

Hәr quşun bir yuvası var, 

Qara qışın yuvası mәn. 

 

Dünyanın artıq yeri yox. 

Mәn dә artıq yer tutmaram. 

Nә fәrqi  var  isti, soyuq, 

Gәlsә dә xәbәr tutmaram. 

 

Allah bağışlasın deyin. 

Allah mәni bağışlıyar. 

Daha getmәz uzaqlara 

Qara qış mәndә qışlıyar. 
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CIĞIR 

 

 

Batır ot üstündә ayaq sәslәri 

İttir meşәlәrә dirәnәn cığır. 

Özünü arıyır nә vaxtdan bәri 

Nә bir soraq gәlir, nә bir sәs çıxır. 

Baharda ağaca dırmanan çığır 

Payızda otların altından çıxır. 

Quruyan ağacım әl aç göylәrә 

Yarpaq dillәrinlә Allaha yalvar: 

Arx gәlir ağacın dibinә kimi 

Ordan da ağacın başına yol var. 
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BĠR YOL OLA 

 

B ir yol ola bu dünyaya 

Qayıdıb  başdan gәlәsәn. 

O dünyadan bu dünyaya 

Elә bil işdәn gәlәsәn. 

O bәrkdәn boşdan çıxasan, 

Bu bәrkdәn  boşdan gәlәsәn. 

Atalar üçtәn deyıbdir 

Atalar üçdәn;gәlәsәn. 

Adam kimi gәlmәsәn dә, 

Ağaçdan,daştan gәlәsәn. 

Bir dәfә heçdәn gәlmişdin, 

Bir daha heçdәn gәlәsәn. 

Bir yol ola bu dünyaya 

Qayıdıb  başdan gәlәsәn. 
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TÜTƏK OLUB  

QƏM ÇALIR 

 

Tütәk olub qәm çalır 

Dünәnki qamış bizә. 

Mәhabbәt var, görüş yox 

Allah qargamış  bizә. 

İlham tükәnib gedir 

Tanımır yiyәsini. 

Kim bulacaq ömrümün 

Gәnclik qafiyәsini? 
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MƏN YAZA BĠLMƏDĠM  

QƏLƏMĠM ACĠZ.  

 

Mәn yaza bilmәdim qәlәmim aciz 

Sәn mәnim qәlbimdәn keçәnlәri yaz,- 

                                                          Yaz! 

 

Yayılsın canıma sarı yağ kimi 

Mәnim dә ruhumu yer üzünә yay,- 

                                                        Yay! 

 

Tökülәn yarpaqlar nә deyir bizә 

Axırda  hamımız  torpağa  payız,- 

                                                        Payız! 

 

Görüm elә  sәni  tez  qocalasan 

Sәnmisәn qonşunun etdiyi qargış,- 

                                                         Qış?! 
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BURAXIN  MƏNĠ 
 

Göydә ulaşırdı qurdum bәlkә dә, 

Haqqın dәrgahıydı  yurdum bәlkә dә, 

Bir damla ilahi nurdum bәlkә dә, 

Gәldim, bu dünyanın toruna düşdüm 

Nә uzaq anladı, nә yaxın mәni, 

Buraxın mәni. 

 

Tordu  bu dünyanın әzәli, tordu. 

Şöhrәti, şәhvәti, gözәli  tordu. 

Nә varsa, köhnәli, tәzәli  tordu. 

Yaşamaq  әlindәn  tora  düşmüşәm, 

Göz verib, gözündәn tora düşmüşәm, 

Söz verib, sözündәn tora düşmüşәm, 

Ürәyim nә yerә, nә göyә sığmaz, 

Qәfәsә, geybәtә, gileyә sığmaz. 

Bәlkә aradığım ünvan sәhv düşüb, 

Bәlkә gәlәcәyim zaman sәhv düşüb 

Tutup bu dünyanın günahı mәni, 

Buraxın mәni. 

 

Gördüm lәzәtini hәr iki yanın, 

İki söz arası qalan ―vә‖ sizin. 

Dәrdim ürәyinә yalan dünyanın 

Ad sizin, san sizin, vәzifә sizin,- 

Buraxın mәni. 

 

Soldu cavanlığın bahar paltarı. 

Gәlib qocalığın mәzar paltarı... 

Çıxarın әynimdәn bu dar paltarı,- 

Buraxın mәni. 

 

Ürәyim dönәndә göy göyәrçinә, 

Qara daş düşәndә doğduğum günә, 

Bıraxın, fәlәyin gedim xәrcinә, 

Buraxın mәni. 

 

Qәlәmim-durnalar salan lәlәkdәn, 

Kәlamım-yuxuma gәlәn mәlәkdәn. 

Mәn özüm özümü açdım bәlәkdәn, 

Buraxın  mәni. 

 

Qoy gedim, ünvanım dünyada qalsın. 

Qayıtmaq gümanım dünyada qalsın. 
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Qalsın, yarıcanım dünyada qalsın,- 

Buraxın mәni. 

 

Yaşamaq döndüsә vәrdiş olmağa, 

Qәm günә  çevrilib, dәrd iş  olmağa. 

Mәni  qoymadınız dәrviş olmağa,- 

Gördüm tutduğunu bir ahın mәni, 

Buraxın mәni. 

 

Yetәr, ayağımdan dartdınız, yetәr. 

Yetәr, әtәyimdәn  çәkdiniz, yetәr. 

Kimә qohum olub, qardaş olmağım, 

Kimә dost olmağım, sırdaş olmağım, 

Kiminsә başına bir daş olmağım 

Kiminsә gözünә girdiyim yetәr, 

Qalsın görәcәyim, gördüyüm yetәr... 

Bir anlıq ayırın qulagı sәsdәn, 

Ömrü yaşamaqdan, qәlbi hәvәsdәn... 

Bu dünya qәfәsmiş—dünya qәfәsdәn,-- 

Buraxın  mәni. 

 





 

 

AY  QIZIM,  MƏNĠ DƏ  

BĠR AĞIZ AĞLA. 

Aşıq  Zülfiyəyə 

Mәn elә qәdәrin qәm  sәfiriyәm, 

Hәlә açılmamış Әli  sirriyәm, 

Bәlkә, yarıölü, yarıdiriyәm, 

Ay  qızım,  mәni dә bir ağız ağla. 

 

Göylәr götürәrmi bu  felakәti? 

Göllәr göz yaşından azma  lәkәdir. 

Yoxsa, köksündәki  saz  mәlaikәdi, 

Ay  qızım,  mәni dә bir ağız ağla. 

 

Kәrәm  oda düşәr  sәn  ağlayarsan, 

Çökәr  Әrzuruma  çәn ağlayarsan, 

Ağlasan, mәnә dә  gün ağlayarsan, 

Ay  qızım,  mәni dә bir ağız ağla. 

 

Dumanlı  havada  qәrib  qәmi  var, 

Limana  yetmәyәn  sınıq  gәmi  var. 

Dәrdimi  çәkmәyә  bir  özğәmi  var, 

Ay  qızım,  mәni dә bir ağız ağla. 

 

Köklә  simlәrini  el  qәmi  üstә. 

Bülbülün  feryadı gül  qәmi  üstә 

Memmәd dә Dilqәmdi,  ―Dilqәmi‖  üstә. 

Ay  qızım,  mәni dә bir ağız ağla. 

 

  



 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 361 

 

  

 

 

YAġ  ALTMIġA DAYANDI 

 

N ә bilәydim nәlәr vardı qarşımda. 

İtik toxum göyәrәrmi hәr şumda? 

Zalım zaman cıdır açdı yaşımda 

Nә alqışa, nә qarğışa dayandı. 

 

Üzә durdum hәyat adlı qәnimlә, 

Yazı xoşdu, qışı boşdu mәnimlә. 

Hara  getdim zaman qoşdu mәnimlә, 

Harda durdum ölüm qoşa dayandı. 

 

Ürәk dözmür  salındığı qәfәsә, 

Üfüq yetmәz insandakı hәvәsә: 

Sinәm gәlib  bir  udumluq  nәfәsә, 

Ömür bitib bir qarışa dayandı. 

 

Ömür suydu, sular axdı payıza.. 

Açan yarpaq solacaqdı payıza. 

Yarpaqlarnan döndü baxdı payıza, 

Torpaqlarnan üzü qışa dayandı. 

 

Rüzgarların  şahı  sınmaz  telimdә. 

Düşәn  yarpaq  nә  arıyır  ölümdә? 

Sayılası barmaq qalmaz  әlimdә, 

Payız qışa, yol yoxuşa dayandı, 

Yaş altmışa dayandı.            
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ALTMIġ YAġINDA BU DƏLĠ 

 

Bir vaxt ―beş-daş‖ oynayardı, 

―Top aldı-qaç‖ oynayardı, 

―Çilik-ağac‖ oynayardı… 

Hәlә dә söznәn oynayır 

altmış yaşında bu dәli… 

 

Uşaq idi, uşaq qalıb, 

Dünyaya baş-ayaq gәlib; 

Dünyanın dәrdi önündә 

Hәlә dә baş-ayaq qalıb. 

 

Gedib gül ilә oynamır, 

Şirin dil ilә oynamır… 

Әli pul ilәn oynamır 

Altmış yaşında bu dәli.. 

 

Sözlәrә  qarışıb  başı, 

Sözdü  qoxumu, qardaşı. 

Ağılsız  söznәn  uğraşır 

Ağlı başında bu dәli… 
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TÜTƏYƏ DÖNƏCƏK 

QAMIġ... 

 

Tütәyә  dönәcәk qamış, 

Bilirәm ahı sevirsәn. 

Sinәnә dağlar çәkilir 

Çәkilәn dağı sevirsәn. 

 

Nә payızdan umacağın, 

Nә yazda gülün açılır. 

Sinәnә dağlar çәkilir, 

Sonra da dilin açılır. 

 

Möcizә yaratıb Xuda 

Hәr dağından bir sәs  çıxar. 

Ota sәs  verib  oxuda 

Çıxan belә әvәz çıxar. 

 

Tütәyә dönәcәk   qamış, 

Neçin bәs ahı sevirsәn? 

Yerdә dizinәcәn qarı 

Göydә Allahı sevirsәn. 

 

Mәnim dә çatdı axırım 

Ölümüm üzümә güldü. 

Bir azdan sәsim çıxacaq 

Boyuma qamış ölçüldü. 

 

Mәn dә bir qamış olsaydım 

Sinәsi yanmış olsaydım. 

Çalan tapılardı mәni 

Ürәyә dammış olsaydım... 
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BĠR CƏNAZƏ YOL GEDĠR... 
 

Baharı qoyub gәldim 

                  bir gün yol ayrıcında 

Açılan qönçәlәrin 

                  tökülәn lәçәyindә. 

İlğımlı yollar boyu 

                  arxamdan qovan yazı 

Yaşıllığı göz  kәsәn 

                  bağın girәcәyindә. 

...Yol yorğunu-son bahar,- 

                  dodağı çatlayan nar 

Sızım sızım sızıldar 

                  qәlbimin göynәyindә. 

Qışı yaza çıxardım 

                  bir payız köynәyindә.  

Geyilmiş patlar  kimi 

                  vaht әskidi әyindә.  

Bir cәnazә yol gedir 

                  ömrün  gәlәcәyindә.. 
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SƏN  MƏNƏ BU   

QIġI TƏRCÜMƏ  ELƏ 

 

Böyüdük, illәri yerinә  qoyduq 

Mәn özüm uduzdum mәrcimә  elә. 

O yazı anladıq, bu güzü duyduq, 

Sen mәnә bu qışı tәrcümә  elә. 

 

Adәmin sürdüyü köçdәn gәlmişәm. 

Atalar üç deyib, üçdәn gәlmişәm. 

Mәn elә ilahi bürcdәn gәlmişәm, - 

Dönәrәm ilahi bürcümә elә. 

 

Ölәrәm, yüz arzu-kam yandırarsan. 

Yarımçıq ömrümü tam yandırarsan. 

Hәftәdә bir kәrә şam yandırarsan,- 

Qayıdıb gәlәrәm hәr cümә elә. 

 

Ay Mәmmәd, fәlәknәn mәrc elәmişdik, 

Dәrd satıb, qәm alıb xәrc elәmişdik. 

Gәlәndә bir ömür borc elәmişdik,- 

Gedәrik fәlәyin borcuna elә. 
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GƏLƏCƏK... 

 

Yollarda yorulan arxada qalar 

Amma inadından dönmәz yoxuşlar. 

Yumurta qabığı yuvada qalar 

Çıxıb gәlәcәyә uçanda quşlar... 

 

Bizә gün doğursa  sabaha  yaxın 

Eşqin anasımı deyәk  gecәyә. 

Külü keçmişlәrә qoşar ocağın, 

Tüstüsü ―gәl‖ deyәn bir gәlәcәyә... 

 

Yaz gәlib keçmişin yadına salar 

Gizli sevgisini torpaqla dәnin. 

Salxım çiçәklәri budaqda qalar 

Әtri gәlәcәyә uçar iydәnin. 

 

Gecәmi öyrәnәk girib yuxudan 

Gündüz bu sualın cavabı yoxmu? 

Buxarmı daşlanır qaynayan sudan, 

Bәdәndәn göylәrә ya da bir ruhmu? 

 

Ağacın gәlәcәk meyvәsi şirin 

Keçmişi tökülәn çiçәyindәdir. 

Tәk bircә misrası qalan şairin 

Әli gәlәcәyin әtәyindәdir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arının mәnzili gәlәcәkdisә, 

Keçmişi gözlәri dolan pәtәkdi. 

Musanı dağlara çәkәn  nәydisә 
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Mәni dә qürbәtә o çәkәcәkdi... 

 

Sular çağlamada gәlәcәk deyә, 

Gәlәcәk eşqiylә  göyәrmәdә dәn. 

Çıxdınmı, dönmәyә yol yox geriyә 

Bağışla, yumurta qabığı,vәtәn... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƏNĠ UNUTMAZSAN   

O DÜNYADA DA... 

 

       Bacım Gülyazın əzizi  xatirəsinə  

 

Yuvası saxlayar  quşu budaqda 

Boş qalan yuvanı su aldı, bacım. 

Mәnimki aranda, sәninki dağada 

Niyә yurdlarımız  boş qaldı, bacım?! 

 

Tale üzümüzә  gülmәdi  nәsә 

Sәrsәk, örkәnindә durmaz darımız. 

Atamız getmişdi gedәrgәlmәzә  

Vurub ona çәkdi  övladlarımız.. 

 

Qәhrini çәkmәzdim  qarlı qışların, 

Neçәki dilinin  duası  vardı. 

Bulaqlar başında  yalvarışların  

Vәtәndәn qürbәtdә  gәlib  çatardı. 

 

Ölüm mәlәyinin  bağrı daş olub 

Hәsrәt әllәriylә ayırdı bizi. 

Nә belә  sevilәn bir qardaş olub, 
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Nә belә tükәnmәz  bacı sevgisi... 

 

Arasam, sevigni  yox ki heç yanda 

Daha bir kimsәyә  çatmaz ki,  әrkim. 

Nә dağda qalıbdı, nә dә aranda 

Başıma haranın daşını töküm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çәkilә-çәkilә  dәrd  azalarsa, 

Çәkim, qürbәt adlı qәrib adada... 

Deyilәn kimsә, o dünya varsa, 

Mәni unutmazsan  o dünyada da... 

 

Sәn getdin, әllәrim qaldı әllәrdә 

Dәrddәn bir tәrәfә  yol yox ki, qaçım. 

Mәni  bunnan  sonra  qürbәt  ellәrdә 

Kimin alxışları qorusun, bacım?                        
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YETMĠġ ĠL YAġADIN 

AXIRI DA BU... 

 

Bu yaşda fikrinә yağan nә qardı, 

Gәnclik çağlarından әlәnir  hәm dә. 

Sәn olan zamanın qulağı kardı 

Eşidәn deyildi nә  söylәsәn dә... 

 

O hansı nәfәsdi qarı әridir 

Donu olmayanın buxarı olmur. 

Dağlar dәrәlәrin hәsәd  yeridi 

Böyük olanların dostları  olmur. 

 

Gözündә vәtәn  dә  qürbәt  donunda 

Cavabsız  sualın  niyәsi oldun. 

Vardan kәsirin yox, ömrün sonunda 

Bir sürü qan-qarğış yiyәsi oldun.. 

 

―Bir gün‖ düşünmüşdün çatdı o ―bir gün...‖ 

Hәr kәsin qәlbinә damanı  gәldi. 

Yaşaya yaşaya axırda ömrün 

―Bu gün var, sabah yox‖ zamanı gәldi. 

 

Bu yorğun vücudun  ruhuna yükdü 

Salanlar nәyini salacaq  yada... 

Vәtәn,  sәn  gәlәndә  boynubükükdü, 

Boynu buruq  qalır  sәndәn  sonra da. 
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İşıqda qaranlıq! Nәdir bu qayda 

Şәr yoxsa xeyir dә yox olub gedәr.. 

Hә şeyin sonu var, әn uzun çay da 

Hardansa başlayıb hardasa bitәr.. 

 

Qışın sazağında  buza  dönәnsәn  

Bir dә ümdini birә beş qala. 

Allah amanında, taledi, sәnsәn 

Bu fani dünyada  kirәkeş qalan..   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠZĠM ARAMIZA  DAVAYDI  DÜġƏN 

 

Bir arzu var idi  gedib  çatmağa 

Fikirdә  aradım, mәnada  gәzdim. 

Ata oğul istәr yurt qaraltmağa, 

Düşüb ömrü boyu mәn ata gәzdim... 

 

Solsa, bir dәfәlik  solmur ki solan, 

Bir  gün boşalanlar dolmaq istәyir. 

Bir dәfә olmur ki,  bir dәfә olan 
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Qayıdıb bir daha olmaq istәyir... 

 

Bu qәdәr  insafsız olarmı günah, 

Zamanә bu qәdәr qәdirbilmәzmi? 

Yetimlik nә imiş mәn bildim, Allah, 

Oğul,  atasızlıq nәdir, bilmәzmi? 

 

Bir ömür bәsimdi verdiyin bu qәm, 

Vermә, sәnә qalsın, dedim-qalanlar. 

Atasız nә çәkdim bir mәn  bilirәm, 

Nә çәkәr atalı yetim qalanlar? 

 

Sәn yoxsan mәn isә  yoxla görüşәn, 

Atam,  qәnim mәnәm qәnim arama. 

Bizim aramıza  davaydı düşәn, 

Nә düşüb nәvәnlә  mәnim arama? 

 

Açılar illәrin açdığı ara, 

Taleyin әllәri saxta  pul kәsәr. 

Mәn ata gәzәrәm düşüb yollara, 

Hardasa mәni dә  bir oğul gәzәr...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BES BU DERD  

HAYANDAN GELĠR?                         
 

Gurbetin kalp kırıklığı 

Garipliğin son haddi mi? 

Yüzü duvara bir uyku, 

Duvar, veten serheddi mi? 

 

Canın gezer cevabını 

Havada hasret iyi var. 

Boşuna dövmür kapını 

Yelin de bir bildiği var.. 

 

Ömür petekti, vaht arı 

Öten güzler, gelen kışlar.. 

Düşündün mü ne aktarır 

Pencerene konan kuşlar.. 
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Yüreğin behtden deyinir 

Teselli yerin ―eger‖mi? 

Dilinin demediyini 

Gözünün yaşı deyer mi… 

 

 

 

 

 

 

Arkada yalançı vade, 

Önde yoksul gelecek mi? 

Avuçların gicişmede  

Eline pul gelecek mi?.. 

 

Bir  gün ölsem, deyersiniz 

Ölmәdi, rahmәtә  gitti. 

Dönüp gurbetten gelen iz 

Yine de gurbete  gitti... 

 

Deyirler yer kulaklıdır 

Geçip de bunca engeli 

Kapın, penceren bağlıdır 

Bes bu dert hayandan gelir? 
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GÜL 

 

Suyunu  verdim, 

Toprağını verdim 

Arada gözümün yağını verdim. 

Әsrigәmәdim heç nәyini. 

Böyüdkcә dәyişdirdim  dibçәyini.. 

Yaşın qürbәtin yaşı 

Uzandıqca uzandın. 

Gedib tavana çatdın. 

Deşdirә bilsәydim 

Bir üst qatdakı evin tavanını  

Qurtara bilirdim bәlkә 

Kәsilmәkdәn canını. 

İndi boş qalan yerin 

İçimi yandırmada 

Ömrümün vәtәndә  boş qalan yeri qәdәr… 

İstәr ağla, istәr gül… 

Gül, 

mәn yox 

Öz boyun oldu yağın. 

Sәn boyundan oldun, mәn vәtәnimdәn 

Sonu buymuş ucalmağın… 
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BĠR DƏ  SƏNĠ  SEVSƏM 

SƏNƏ  SEVĠLSƏM... 
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QƏM YEMƏ DƏLĠ  GÖNÜL 

 

Mәlәklәrin qatında 

                         anılan adın olsa, 

Tanrılara uçmağa 

                         ilham qanadın olsa, 

Vә sәni bu yaşında 

                         sevәn bir qadın olsa 

Qәm yemә dәli gönül, 

                         mәni içimdәn yemә...                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMÜR MĠSALINI  YELƏ ÇƏK DAHA 

 

Ayrıldıq! Tükәndi ümid  yeri dә 

Ömür misalını  yelә çәk daha. 

İrәli deyilәn qaldı geri dә 

Ölәcәk yeridi gәlәcәk  daha... 

 

Ölüm sabahına sökülәndә  dan 

Vaxt sәnә bir şeylәr dedimi keçdi? 

Aramız açıldı.Bu  aralıqdan, 

Şeytanmı sivişdi, kәdimi keçdi? 
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Qürbәtә düşәnlәr unudularkәn 

Qara günümüzә bәyaz geyәn  var. 

Arada bu qәdәr  mәsafә varkәn 

Bizә araları yoxdu deyәn var... 

 

Gedib özgәsindәn soruşma vaxtı, 

Solan çiçәklәri dolan bar  bilәr. 

Eşqin çıxış yolu niyә  çıxaqdı, 

Girib aramızı  vuranlar  bilәr... 

 

Boşuna düşdüyün   nә hәvәs  idi, 

Peşinә düşdüyün nә köçdü belә?!.. 

Bizim  aramızdan su keçmәz idi 

Bizim aramızdan  nә keçdi belә?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QADIN... 

 

Siqaret  kimi bir şeydi  qadın 

Әvvәl o sәni özünә çәkәr, 

Sonra sәn onu özünә çәkәrsәn.. 

Tüstün tәpәndәn çıxar, 

Bәylә bostan әkәrsәn.. 

Buna sevgi deyilmәz. 

Başqa nә ad verәsәn 

Ya vәrdişdi, ya adәt, 

Çәksәn bir dәrddir,  

Çәkmәsәn başqa bir dәrd...   
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SARALAN YARPAKLAR  

BUDAKTA KALMAZ…                                      
 

Çin olur kalbine  daman bilirdim, 

Ne vardı, yenidәn kalbime damsan. 

Ben seni gelecek zaman bilirdim 

Ayılıp gördüm ki, geçmiş zamansan... 

   

Bir fırsat aktarar elden çıkmağa, 

Görmeyen görenden sorsun nedi var.. 

Yarpağın budağa, sözün dodağa, 

Suların sahile heyaneti var… 

 

Öttü güz, yetti kış, sonunda bildin, 

Günü ah olanlar günahta kalmaz. 

Sen benim yadımda kalan değildin 

Saralan yarpaklar budakta kalmaz… 
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DÜNYANIN ƏN  BÖYÜK   

MƏĞLUBĠYYƏTĠ                                
 

 

 

 

Bir qadın uğruna qazanılar 

Dünyanın әn böyük qәlәbәsi 

Sonra o biri qәlәbәlәr, 

Gәlәr… 

Amma yenә dә 

Qadın xәyanәtidir 

Dünyanın әn böyük xәyanәti. 

Vә qadına yenilmәkdi, 

Sevib, sevilmәmәkdi 

Dünyanın әn böyük mәğlubiyyәti… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYIZIN YELLƏRĠ  BƏHANƏ ĠMĠġ... 

 

Bәlkә qönçәsindәn çıxmazdı çiçәk, 

Aldanıb sәhәrin yelinә gәldi. 

―Әlvida‖  demәyi bacardı,  demәk, 
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Qәlbindәn keçәnlәr  dilinә  gәldi... 

 

Çiçәkdәn çiçәyә gedib gәlәndi, 

Hәyat fәlsәfәsi- ―bәyәn, at‖ sözü. 

Onun  misalında qafiyәlәndi 

Qadın bәdәniylә ―xәyanәt‖ sözü. 

 

Bilәrsәn qәlbindәn gәlib keçәni 

Elәki saçının rәngi dәyişәr. 

Әvvәlcә bәdәni dәyişәr sәni 

Sonra da telefon zәngi dәyişәr. 

 

Әzәldәn kül alta qalan közüydü 

Sona saxalamışdı ürәk sözünü. 

Әvvәl qadınlığın  mәlәk üzüydü, 

Sonra da göstәrdi şeytan  üzünü... 

 

Tәzәdәn bir fürsәt  düşsә  әlinә 

Edәn etdiyini  daha bәd eylәr. 

Qoşulub payızın xәzan yelinә 

Yarpaqlar bahara xәyanәt eylәr. 

 

 

 

 

Arzusu oğurluq  bir  görüşdüsә 

Әlinә  düşәcәk  ilk fürsәt  yetәr. 

Hardansa ağlına bir şey düşdüsә 

Bәdәni ardınca qul  olub gedәr... 

 

Payız hesabımı  keçmiş anların, 

Bahar tapdığını  itirmiş demәk.. 

Önü ―sәdaqәtlә‖  başlayanların, 

Sonu xәyanәtlә bitirmiş demәk. 

 

Bilmәdik hәr dәrdin dәrmanı vaxtmış. 

Yanıb yaxılmalar daha nә imiş... 

Onsuz da o güllәr soluxacaqmış 

Payzın yellәri  bәhanә imiş...   
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SĠZ GEDĠN... 

 

Sәn mәnә bağlısan, ölsәm, ölәrsәn, 

Mәni bu dünyaya gәtirәn eşqim. 

Sevgisiz sәn kimsәn  özün bilirsәn, 

Sevgisiz mәn kimәm, 

                        mәn kimim,heç kim... 

 

Dәysin  ürәyimә  düşmәn güllәsi, 

Şehli
 
 çәmәnlәrә yıxılıb yatım. 

Dönsün damarlara rüzgarın sәsi, 

Qanlı damlalarla sönsün hәyatım... 

 

Damlalar cismimi toprağa tiksin, 

Baxtımdan qaralsın ağ buludları. 

Çәmәnlәr üstünә uzanıb yatım, 

Uzanım, qanımı içsin otları... 

 

Ömür әvәzinә
 
 içsin qanımı, 

Torpağın canında acıq
 
 qalmasın. 

Ölüb mәzarımı üstümә çәkim, 

Qürbәtin qapısı açıq qalmasın... 

 

Vәtәn yoxluğumu duysun anında 

Fәrqi nә, bәdәnim qürbәtdә yatsın. 

Mәn yatım, baxtım da yatsın yanımda, 

Bir az aralıda şöhrәt dә yatsın... 

 

Siz gedin, bu gecә mәnimlә qalsın, 

Qalsın buludları göz yaşlarıyla. 

Kölgә saqqalıyla qarşı dağları, 

Göyü ulduz-ulduz baxışlarıyla... 
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YA DA BĠLDĠYĠNDƏN 

ÇOX BĠLĠR QADIN 

 

Әvvәli yelinә uçar bir adın, 

Çatdımı? İrәli qalar geridә. 

Sevdiyi adamı sonunda qadın 

Gedәr itirmәyә tapdığı yerdә... 

 

Kimsә yox, özünә şahiddir özü, 

Duysa bir özgәsi: ucuz qalmaqal. 

Qalar yenildiyi yataqda gözü, 

Gedәr özgәsini tora salmağa. 

 

İçindә beş gündә çıxar beş әrdәn, 

Çölündә nәyi var silib saf eylәr. 

Yanılıb gәzdiyi adama hәrdәn 

Sevdiyi adamdan etiraf eylәr. 

  

Hәrdәn inadının düşәr bәhsinә 

Könlü istәyәni dili qaytarar. 

Salar saldığını eşq dәrәsinә 

Diri aldığını ―ölü‖ qaytarar. 

 

Eşqi topuğuna vurana yaxın 

Ağzını tutmasan bağırmaq istәr. 

Axşamın suçunu gәlәn sabahın 

Gözündә tәmizә çıxarmaq istәr... 

 

Orda nә sәn varsan, nә tale yazan, 

Sonrası solaxay xәyanәtindi. 

Әlindә olanı itirmәk asan, 

Qayıdıb yenidәn tapmaq çәtindi.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşını gizlәyir,  adını demir, 

Hәlә uzaqları yaxında bilәr. 

Bәlkә azadlığın dadını demir, 
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Maqnit sahәsindәn çıxanda bilәr... 

 

Nә unudulmaq var, nә yada düşmәk, 

Nә dinmәk asandı, nә  susmaq çәtin. 

Çәtindi özünlә inada düşmәk, 

Özünlә mәrc kәsib uduzmaq çәtin.. 

 

Kimdәn öyrәnәsәn yox bunun elmi, 

Yüz sirrә hamilә olar bir qadın. 

Bir dә görürsәn ki ya heç nә bilmir, 

Ya da bildiyindәn  çox bilir qadın...  
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SƏNĠ 

 

Bir dәrdin peşindә ölüb gedәrdim. 

Bir dağın döşündә ölüb gedәrdim. 

Yaşın on beşindә ölüb gedәrdim 

Sәni gözlәmişәm, bәlkә dә sәni. 

 

Sәni ümidimi kәsib tapmışam. 

Küsәyәn bәxtimdәn küsüb tapmışam. 

Şeir diyarından gezib
 
 tapmışam 

Tapmışam bir ayrı ölkәdә sәni. 

 

Örpәyin
 
 olmağa çәn

 
 hәsrәt çәkәr. 

Çiçәyin olmağa dәn
 
 hәsrәt çәkәr. 

Kölgәyә çәkilsәn gün hәsrәt çәkәr, 

Sevәr gün dә sәni, kölgә dә sәni. 

 

Yaş ötüb, arxamdan zaman sıxsa da, 

Acığa düşәrim
 
,bu acıqsa da. 

Qoy çıxsın yolunda canım çıxsa da 

 Ürәyim unutmaz hiç vәdә sәni. 
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MƏNĠ 

 

Yadına düşәrdim, düşәrdim hәrdәn 

Amma saxlamazdın yadında mәni. 

Adının üstünә  neçә ad qonub 

Sevib beyenmedi adın da mәni. 

 

Sәn necә yol kәsib, zaman әylәdin. 

Başımda saçımı duman eylәdin. 

Bilmirәm heç nәyә güman eylәdin 

Yandırıb yaxmada odun da mәni. 

 

Dedim dәrdin alım, dәrdim almadın, 

Gözümlә odları gördüm, almadın. 

Verdim ürәyimi, verdim, almadın,- 

İndi alammazsan satın da mәni. 

 

Mәn imdad dilәdim sәn yaxa  çәkdin,                                                

Gah vara üz tutdun, gah yoxa çәkdin,   

Günahsız könlümü günaha çәkdin.            

Aldadıb bir şeytan qadında mәni. 
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Әslimi soruşma, sevgidi әslim, 

Mәn ona tәslimәm, o mәnә tәslim. 

Ay payız baxışlım, bayatı gözlüm, 

Sıxma qaşlarıyın çatında meni. 

 

Yerlәrә  sürüyür cismimi şәklәr. 

Ruhumu göylәrә çәkir mәlәklәr. 

Bu dәrdlә hayanda dәfn edәcәklәr, 

Tanrının  neçәnci qatında mәni?! 
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SEVĠLMƏK ÖYRƏDĠRSƏN 

 

Torpaq olsan dünyanın 

әn әziz yeri sәnsәn . 

Nәğmә olsan dillәrdә 

Sәslәnәn şeri sәnsәn 

Göy üzünü dolaşan 

İki tәnha ulduzun 

Birini söylәmәzlәr, 

Mәn bilәn biri sәnsәn. 

Günәşә-dan yerisәn, 

Hiss, hәyәcan yerisәn. 

Dünyanın әn işıqlı, 

xatırlanan yerisәn. 

Xatirәsәn, xatirsәn. 

Gәcә-gündüz dünyaya 

Sevilmәk öyrәdirsәn. 
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EġQ 

 

Süd arxı çәkirdi Fәrhad Şirinә, 

O nә süd arxıydı sormadın, gözәl. 

Getdin özgәlәrin görüş yerinә, 

Sәn onun fәrqinә varmadın, gözәl. 

 

Kaşki  yetmәyәydi, yetdi hәdәfә, 

Önündә  Gün çökdü, Ay parçalandı. 

Bu onun kәşfiydi  bәlkә ilk dәfә: 

Bomboz hәqiqәtlәr apağ yalandı... 

 

Bilәrdin qismәtin hansı biridir, 

Bir gözdә görsәydin iki görüşü. 

Bәlkә dә bu dünya günah yeridir, 

Gәlәn bu günahın toruna düşür. 

 

Nә varsa keçmişin ayaq sәsindә 

Üzünü bozardar  saçında ahın. 

Hәlәki könlünün bir köşәsindә, 

Tәzә yer elәyir köhnә günahın  

 

Çәkir sevәnlәri sınağa Tanrı, 

Hәr kәsin suçunu üzünә çәkir. 

Mayası çamurdan yoğrulanları 

Şeytan gölmәçәsi özünә çәkir. 
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O dünya, bu dünya, hardadı sәrhәd, 

Bisutun dağımı qılınca gәlib? 

Orda yaddan çıxıb qalıb hәqiqәt, 

Gәlәn yalanların dalınca gәlib.. 

 

Eşqin yaranışdan boynu bükülü, 

Sevginin sirdaşı dәrddi köhnәdәn. 

Nәdәn yer üzünün әn gözәl gülü, 

Gedib bataqlığa kök atır, nәdәn? 

 

Axırda pәrvanә aldadır şamı, 

Sorma niyәsini-son niyәsizdi...   

Başını şәhvәtlә girlәyir hamı, 

Düşüb yerdә qalan eşq yiyәsizdi... 

 

Bu dünya kimlәri dәrdә salmadı? 

Fәrhada dönürmüş  sevgi yasaqla. 

Ona yaşamağa bir yer qalmadı, 

Onu heç olmasa yadında saxla... 
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YOXUN VARLIĞI 

 

Sәn olsan, zamanın nә hәddi vardı, 

Tanıya qapımı ixtiyarlığı. 

Sәn yoxsan, arada qürbәt divardı 

Mәni yox etmәdә yoxun varlığı.. 

 

Qürbәtmi, qismәtmi araya düşәn, 

Düşüb eşqimizi fәs edib demә. 

Zalım zәrurrәtdi bizi bölüşәn, 

Gәl bunun adına tәsadüf demә. 

 

Falçının falında yanıldı zәndi, 

Tale dә bir ayrı yeriş yeridi. 

Sәnin hәsrәtinә qürbәt vәtәndi, 

Ayrılıq sәninlә görüş yeridi. 

                                      

Mәnәm qәribsәyәn qürbәt qarında, 

Baxıb әl eylәyәn yaz başında sәn.. 

Qarışan  yuxumun  göz  yaşlarında, 

Yatdığım  yastığın  yaddaşında  Sәn! 
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SEVGĠ 

 

Sәndә murazına çatdı vaxt, vәdә, 

Sevәn ürәyimin sәndin ilk haqqı. 

Bilmirsәn, aradan illәr keçsә dә 

Boynumda haqqın var, şairlik haqqı... 

 

Getdin, ıraq oldun, ortaq olmadın, 

Yolumun yoldaşı sonsuz bir dәrdә. 

Olmadığın yerdә hәsrәtdin, qadın, 

Bilmәm nә olmusan olduğun yerdә... 

 

Verdiyin o dәrdin dalınca getdim, 

Çoxaldı dünyada bir adı batmış. 

Etdim, qәdәrimlә zarafat etdim, 

Qәdәrlә zarafat pis zarafatmış... 

 

Sevib, sevilmәmәk bir aldanışsa, 

Vә...sonra önündә ümidsә çağlar...  

Yaxşısı budur ki, susum.Danışsam 

Gedib gözlәrindә xatirәm ağlar... 

  

Çәkilmәz hәsrәtin- saçımdakı dәn, 

Ağlıma gәlәnlәr başıma gәlmiş: 

Sevdiyin gözәlin bәlkә özündәn, 

Uzaq xatirәsi daha gözәlmiş... 
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Sağalmaz  yaraymış sevgi yarası, 

Әlim nә arana, nә dağa çatar. 

Xәyalım qürbәtlә vәtәn arası, 

Yollarda başını girlәyәn qatar.. 

 

Tale gözü qıpıq, ömrün dadı yox, 

Nә varsa tükәnib getdi sәhvlәrdә: 

Biz tәrәflәrdә bunun adı yox, 

Bilmәm nә deyirlәr  siz tәrәflәrdә... 
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BĠR  DƏ  SƏNĠ  SEVSƏM, 

SƏNƏ  SEVĠLSƏM... 

 

Nә deyim  adına  mәn  bu qismәtin 

Bir gözәl  sevmişdim gәnclik  ilindә, 

Döndü mәzarına ilk mәhәbbәtin 

Bir şair doğuldu incә telindә... 

 

...Gün kimi parlayıb, ay kimi yaxıb 

Ömrümün qaranlıq ilinә düşdün. 

Könlümә düşmüşdün, könlümdәn çıxıb, 

Sonra  aşıqların dilinә düşdün. 

 

Bәxtin bağlananda açıldı sirlәr, 

Ümid kәsilәndә qismәt gәtirdi. 

O  sәnә yazdığım adsız şerlәr, 

Mәnә dәrd, sәnә dә şöhrәt gәtirdi.. 

 

Vәdә ver yenidәn gәlim, görüşәk, 

Otuz il әvvәlә qayıt nә olur. 

Qәrib yuxulara dalıb bu ürәk, 

Qәfil gәlişinlә ayılt nә olur... 

 

Sәn mәndәn betәrsәn, mәn sәndәn betәr, 

Gәl daha bu başı batmışını sev. 

İyirmi yaşımı duymadın,yetәr, 

Gәlim, üzә duran altmışımı sev. 
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Gözlәrin  dünyaya  gözümdәn  baxar, 

Qış  yerә  çәkilәn, yaz  çәmәndәdir. 

İxtiyar  çağına  vaxt  sahib  çıxar, 

Cavanlıq  çağının  şәkli mәndәdir. 

 

Gir, zalım, yuxuma  girmәk  istәsәn, 

İlahi  sevginin  gücünә  bax  sәn... 

Cavanlıq  çağını  görmәk  istәsәn, 

Qocalan gözümün  içinә  bax  sәn. 

 

Ümid  kәsilәndә nә әl, nә әtәk, 

Әcәlin kölgәsi qapına düşәr. 

Fikrim televizya dalğaları tәk, 

Gәlib son anında yadına düşәr... 

 

Son görüş...başından dağılan huşam 

Hәr ölәn özünün suçunda ölür. 

Özüm ürәyinә dәfn olmuşam, 

Adım dodağının ucunda ölür. 

 

Dilindә quruyan әn son kәlmәnәm, 

Üzün yox, söylәyib  üzә  salmağa. 

Elә bilәrsәn ki, o әcәl mәnәm, 

Qayıdıb gәlmişәm qisas almağa. 

 

Alın yazısını  soruşaq   kimdәn, 

Niyә yazılanlar kәsә yazılıb. 

Ya mәnim gәlәcәk bәdbәxtliyimdәn 

Sәnin gözlәrinә nәsә yazılıb? 
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Gör  harda  dilimdә  sәslәndin,  qadın, 

Sonra  da  çevrildin  göz  yaşlarına. 

Gör  harda  adlara  qoyuldu  adın, 

Sonra  da  yazıldı  baş daşlarına. 

 

Qәzetlәr susmada, xәbәrlәrdә yox 

Sәni bilmәyәnlәr axı nә bilәr. 

Eh, belә sevgilәr başqa yerdә yox 

Bәlkә dastanlarda oxuna bilәr.. 

 

Gәldim, qövr  elәdi  içimdә  yaram, 

İkinci döngәdәn döndüm küçәni.. 

Dedim gәncliyimi gәzib taparam, 

Yollar ayrıcında görәrәm sәni. 

Gördüm  әcәl  mәndәn  qabağa  düşmüş, 

Tanrım, aman Tanrım, bu nә görüşmüş... 
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BU  DƏNĠZĠN  O BAġINDA… 

 

Burda dәniz yaxındadır, 

Sahili qumdan. 

Sevdiyim bir gözәl kimi 

Çıxmır yuxumdan… 

 

Ürәyim dә köksüm altda 

Lәpәdi, nәdi? 

Bu dәnizә canatımın  

Sәbәbi  nәdir? 

 

Tarixi nә? Haçan olub 

Anadan dәniz? 

Dәnizdimi, sahillәrә 

Canatan dәniz? 

 

Bu dәnizin o başında 

Bir qız yaşarmış. 

Arzuların kölgәsindә 

Yalqız yaşarmış… 

 

Baxışları duman imiş 

Dağ başlarında. 

Bir gәlәcәk dәniz varmış 

Göz yaşlarında… 

 

 

 

 

Yavaş-yavaş könüllәrdә 

Göldәn iz olmuş… 

Dama-dama göl olarmış… 

Göl, dәniz olmuş… 

 

Bu yaxında bir dәniz var, 

Sahili daşdan… 

Lәpәlәri alıb gedir 

Ağlımı başdan… 

 

Bir sabahın doğuşu var 

Gün batımında. 

O dәnizin  bu  sahilә 
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Can atımında…  

 

Nәdir çәkәn bu dәnizә, 

Mәni,bilmirәm. 

Ona nә var, o sevilir 

Mәn sevilmirәm. 

 

Gecә-günüz sızıldadır 

Dizlәrimi nәm; 

Burda dәniz yaxındadır 

Ondan bilirәm..                           
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BAġINDAN 

BAĞLANAN QAYIQ 

  

Qayıq  sahildә ölü, 

Dәnizlәrdә diridi. 

Onu tutub saxlayan  

Özgәnin kәndiridi. 

  

Mәn başından sevginә 

Bağlanan qayıq. 

Keşiyimi çәkmәdә  

Vaxt ayıq-sayıq.. 

 

Uzaqda ta uzaqda 

Açılmayan sirimsәn. 

Mәni dünyada tutan 

Görünmәz kәndirimsәn... 
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HELE MEHEBBETIM  

DÜġÜB DERBEDER 

 

Hele mehebbetim düşüb derbeder 

Yollara dikilәn bir cüt baxışam. 

Sәninçün hardasa açılır sәhәr, 

Mәnimçün hardasa qaralır axşam... 

 

Sanki xatirәyә çevrilmişik biz, 

Çöllәrә tökülәn yollar, izlәrik. 

Mәchul bir arzuyla vurar qәlbimiz 

Quru yalandan da ümid gözlәrik. 

 

Hәsrәtin qәlbimә düşәr toxumu, 

Gün batar, gecә dә keçәr gecәdәn. 

Axşam gözlәrimdәn qaçan yuxumu 

Sәhәr gözlәrindә axtararam mәn! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMRÜMDƏN, GÜNÜMDƏN  

ÖTƏN YAġMISAN 

 

Ömrümdәn, günümdәn ötәn yaşmısan 

İllәrә qoşulub qanad açmısan. 

Yәqin kiminlәsә doğmalaşmısan, 

Sendәn ögeylәnir, yadlanıram mәn. 

 

Demә daş qәlbimә, dәmir qәlbimә. 

Dözüm dә öyrәtdi ömür qәlbimә. 

Sәnin qәmli günün damır qәlbimә, 
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Sәnin şad günündә şadlanıram mәn. 

 

Nә sözüm qәlbinә dәymiş, toxunmuş, 

Bir ürәk istәdim, o da yoxunmuş, 

Yoxsa buna görә çoxdan oxunmuş 

Bir sevgi nәğmәsi adlanıram mәn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƏLKƏ... 

 

Qalıb hәsrәtinmi әli yaxanda 

İnsanlar içindә de niyә tәksәn?! 

Taleyin göz açıb sәnә baxanda 

Mәni ürәyindә görmәyәcәksәn. 

 

Sıxacaq bu geniş dәrә, dağ sәni, 

Dinәnmi günahkar, yoxsa susanmı? 

Hәlә bir fikir dә tutacaq sәni 

Görәn udmusanmı, uduzmusanmı? 

 

Dilin çalışsa da qәmdәn  daşına, 

Ürәyin düşәcәk sevincdәn qaçaq. 

Bir şair xәyalı sәnin başına 

Daha dönmәyәcәk, dolanmayacaq. 

 

Burada nә mәhәbbәt, burada nә nifrәt, 

Gedәn gedәrgidir, qalan qalacaq. 

Bәlkә mәndәn sәnә bir quru hәsrәt, 

Bәlkә sәndәn mәnә yalan qalacaq.... 
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KƏSĠLMƏZ SÖHBƏTĠ  

YARIN, YOLDAġIN 

 

Gәzsә dә  saçımda bәxtin әllәri, 

Qalsam da әlindә külün külfәtin. 

Ensә dә qüruba ömrün illәri 

Kәsilmәz sorağı ilk mәhәbbbәtin. 

 

Qış olar, qınına çәkilәr sular, 

Yaz olar, tәzәdәn aşıb daşlarlar. 

Bizi qoşa görәn qonum qonşular 

Bizi ayrı görüb pıçıldaşarlar... 

 

Kәsilmәz söhbәti yarın, yoldaşın 

Neçә yol qış olar, yay olar hәlә. 

Sevgi dәnizinә atılan daşın 

Dalğası әtrafa  yayılar hәlә. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠNDĠ 
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Mәni yaşamağa qoymaz bu dünya 

Ölüb gedәsiyәm hәsrәt içindә. 

Qәlbimdәn keçәni  duymaz bu dünya 

Sirrinә dalaram heyrәt  içindә. 

 

Bir oğul toyu var, bir ana çatmaz. 

Bir ömrün sevinci bir ana çatmaz. 

Әlim dağa çatar, arana çatmaz. 

Boğulub qalaram heyrәt içindә. 

 

Bağışla Mәmmәdi ay ana kәndim, 

Sәndәn ayrılalı bitib tükәndim. 

Gedib uzaqlarda bir yar bәyәndim 

Çürütdü ömrümü xiffәt içindә... 
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QOYMAYIN DÜNYANI ADĠLƏġMƏYƏ... 

 

Elә, ürәklәr dә zirvәlәr kimi 

Qalsın o әvvәlki parlaqlığında. 

Böyük sevgilәrin çәkin yükünü 

Araya tikanlı sözlәr girmәsin. 

İşıqlı arzular solmasın deyә 

Evlәnәn günün sabahı günü- 

Qoymayın dünyanı adilәşmәyә! 

 

―İşıqda kölgә var, kölgәdә işıq‖ 

Dağ düzdәn ucadır, sevinç kәdәrdәn. 

Ay günün nuruyla tapar yaraşıq, 

Şafaqla ayrılar axşam sәhәrdәn. 

İki sevәn qәlbin yaxınlığından, 

Sevinç sıxlığından, işıqlığından 

Qәm macal tapmasın yada düşmәyә,- 

Qoymayın dünyanı adilәşmәyә! 

 

Әriyәr buzları mәhbbәtin dә  

Tutaş kirpiklәrin sıx ormanları 

Dönәr öpülmәmiş bir cüt çeşmәyә. 

Yaşayın arzular sәltәnәtindә 

Qaldırın mәhәbbәt hәyәcanları 

Qoymayın dünyanı adilәşmәyә! 
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QAN  AXAN  ƏLĠNƏ  XINA  QOYAN  XALQ 

BU  XALQ  ÇƏPĠK  ÇALMAK  ÖYRƏNĠR  HƏLƏ.... 
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KĠMĠ ALDADIRSAN 

 

Aça bilmәyirik  nә  sırsәn belә 

Fәhlәsәn, kәndlisәn, nazirsәn belә. 

Kimin çörәyini  kәsirsәn belә, 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Bu  qulaq  nә  qәdәr  yalan  yiyәcәk? 

Verәn aldanacak, alan yiyәcәk. 

Nә töksәn, onsuz da  balan  yiyәcәk, 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Şirnikib   nәfsini  qәsdә  çevirmә, 

Torpağın altını üstә  çevirmә. 

Ölәndә  üzünә  üz  dә  çevirmәz, 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Әllәri  cibindә  boş  gәzәn  oğlan, 

Bir sәpib, yerindә beş gәzәn oğlan. 

Dayan, ay pamıqla
 
 baş  kәsәn oğlan,- 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Bu  haray  mescidin, kilisәnin deyil. 

Bu el dә bizimdir kimsәnin deyil. 

Bu yalan danışan dil sәnin deyil,- 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

O satan kim oldu, bu satılan kim? 

Daş atan, dalınca daş atılan kim? 

Yaşatan bәllidir, yaşadılan kim,- 

Kimi aldadırsan, ay zalim oğlu? 

 

 

 

Ay  ―üç‖ün  yerinә  ―beş‖ yazan kişi, 

Boğazı ucundan baş yozan kişi, 

Kimin әllәrindә  әşyasan, kişi, 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Elә çiçәk çiçәk, gül gülük deyir, 

Görünür, hәr yetәn ülgülük deyil. 

Bu dünya dediyin tülkülük  deyil,- 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Açdınmı açılmaz  sirri sәn özün. 

Bir bilәk ölüsәn, dirisәn özün. 

Yaxanı yan çәkmә biri sәn özün,- 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 405 

 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 

 

Nә dil anlıyırsan, nә haqq bilirsәn 

Yaxın mәnzilini uzaq bilirsәn. 

Әgәr iç üzünü bu xalq bilirsә,- 

Kimi aldadırsan, ay zalım oğlu? 
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BU MĠLLƏT 

 

Hәrrac  bazarında udur, uduzur, 

Haçandan  canına  hopub bu qüsur? 

Elinin üstündә ölüm qorxusu, 

Evinin üstündә әsir bu millәt. 

 

Hәrdәnbir  sazını çalıb, yaşadır. 

Mәğlub  tarixini qalib yaşadır. 

Ona nә ad versәn alıb yaşadır:- 

―Şair‖ bu millәtdir,  ―nasir‖ bu millәt. 

 

Bu günә gәlmәzdi, tale gәtirir. 

Qәlbindәn keçәni dilә gәtirir. 

Özü öz başına bәla gәtirir, 

Sonra da özündәn küsür bu millәt. 

 

Qını  qılıncsızdır, üzüyü qaşsız. 

Yüz ildi bostanı keçinmir daşsız. 

Aşçısı aşsızdır, başçısı başsız 

İtirib  özünü gәzir bu millәt. 

 

Qumara qoyulub torpağı, daşı. 

Sabaha ümidi-gözünün yaşı. 

Şeytan ilgәyinә  ilişib başı 

Özü öz әlindә әsir bu millәt. 

 

Hәlә  arzuları toz içindәdir 

Hәlә demәdiyi söz içindәdir. 

Bilmir çıxış yolu öz içindәdir 

Özgә ümidinә yesir  bu millәt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әmәli әmәlim, adı adımdır 

Çәtindә barıtı bircә atımdır. 

Belәcә  ―ver yeyim , gözlә yatımdır‖, 

Belәcә ―hazıra nazir‖ bu millәt. 

 

Gecәsi hansıdır, bu günü günsә? 

Dinlisi dinsizdir-ümidi dinsә. 
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Üstünә  әlәnәn  bu  daş  sәninsә 

İlahi, bәs necә dözür bu millәt. 

 

Dildә gah ―bәlidir‖, gah ―baş üstәdir‖, 

Könüldә haqdan da daş-baş istәdi. 

Hәlә bir daş altda, bir daş üstәdir, 

Üz-üzә dayanıb bu sirr, bu millәt.. 

 



http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 408 

 

 

 

 

 

 

                 

BU ADAM 

 

Bu adam Allahın bәlası imiş, 

Şeytanın balası imiş bu adam. 

Quruyub mәhşәrә qalası imiş 

Mәhşәrin qalası imiş bu adam. 

 

Gözü göy, sözü boz, üzü kürәnmiş, 

Nәyi var tükәnib üzә dirәnmiş. 

Demә  saman altdan su yeridәnmiş 

Cәhәnnәm olası imiş bu adam. 

 

Hәlә ki yol gedir üzü bütlüyә, 

Çәtinә düşdümü sözü cütlüyәr. 

Döndәrә bilәrmiş xalqı kütlәyә 

Bir qaşıq çalası imiş bu adam.  

 

Başı daşdan daşa dәyәr adamın, 

Ölüm qapısını döyәr adamın. 

Niyәti başını yeyәr adamın, 

Niyәtin başını yemiş bu adam.  
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SƏN  KĠMĠ SEÇĠRSƏN 

 

Nә oldu: yaxşını pisdәn seçmәdin?! 

Nә oldu: qızılı misdәn seçmәdin?! 

Nә oldu: әyrini düzdәn seçmәdin?! 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

Var olan varımı, yoxumu seçәr?! 

Kor olan azımı, çoxumu seçәr?! 

Әkinçi damızlıq toxumu seçәr,- 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

Әkәn әkinçidir, biçәn Allahdı. 

Dar gündә qәlbindәn keçәn Allahdı. 

Seçilәn bәndәdir, seçәn Allahdı,- 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

Tale qısmәtimiz belәdi yoxsa? 

Әslimiz, kökümüz  kölәdi yoxsa? 

Bu da bir növbәti tәlәdi  yıxsa? 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

Hәr әldә әylәnmәz dövlәt, var belә, 

Uca zirvә seçәr yağan qar belә. 

Nәdir, nә  xәbәrdir  tez-bazar belә,- 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

Bu necә dumandı, göz gözü seçmir? 

Bu necә zamandı, düz sözü keçmir? 

Yoxsa, seçdiyini xalq özü seçmir,- 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

 

 

 

 

 

 

Bu mәn! 

               Mәn hәr şeyi atıb gedәrәm. 

Uduzub gedәrәm, udub  gedәrәm. 

Әlimi üzümә  tutub gedәrәm,- 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?! 

 

Nә oldu: yaxşını  pistәn seçmәdin? 

Nә oldu: әyrini düzdәn seçmәdin? 

Nә oldu: qızılı misdәn seçmәdin?  
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Seçtin, 

           seçdiyini bizdәn seçmәdin,- 

Sәn kimi seçirsәn, sәn kimi, xalqım?!                                                                                          
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BU XALQ ÇƏPĠK  

ÇALMAQ ÖYRƏNĠR HƏLƏ 

 

Gәlәcәk oxucu, düşün bu vaxtı, 

Qışlada qışlamaz qoşun bu vaxtı. 

Qapını qar basıb, qışın bu vaxtı, 

işin bu vaxtı, 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

Ayağa qalxmağı çoxdan unutub, 

Tәtiyi, çaxmağı çoxdan unutub. 

Sabaha baxmağı çoxdan unutub,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

Başının üstündә haqq duası yox, 

Toyda sevinmәyi, yasda yası yox. 

Bәlkә millәt olmaq әlifbası yox,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

Düşüb arxasına bir asi-keçmiş. 

Nöbәti sovuşmuş, sırası keçmiş... 

Kümәsi dağılmış, çırası keçmiş,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

Әvvәlin işini  sona qoyan xalq, 

Qәzәb qılıncını qına qoyan xalq, 

Qan axan әlinә xına qoyan xalq,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açılan sandığı, pambığı әldә, 

Soyulan dәrisi, qabığı әldә... 

Әldәdir, dirijor çubuğu әldә,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

Bәlkә  qәzbinә, kininә çalır, 

Şәrin,  şәrәfsizin şәninә çalır, 

Bilәn yox, heç hansı gününә çalır,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 

 

Hәrdәn öz kökünә tәpiyini çal, 

Manatını qazan, qәpiyini
 
 çal... 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 412 

 

―Şair‖sәn dә yeri çәpiyini çal,- 

Bu xalq çәpik çalmaq öyrәnir hәlә. 
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ĠLLƏRĠN  O  BAġINDAN 

OXUCU  YADDAġINDAN
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TƏRƏDDÜDLƏR 

 

Nә qәdәr üzmәk olar  

          ilhamın mәhәlli sularında,- 

Nә qәdәr baxmaq olar iki yana.  

Hәlә meydan sulayırıq  

              tәrәddülәr dövrәsindә, 

Fırlanırıq bir ürәyin  

                 dar xatirә çevrәsindә, 

Xәzәr kimi yol gәzirik okiana!    
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 AĞACDƏLƏN, DÖY QAPIMI 

 

Yolum hərdən-hərdən kəndimizə düşür. Orda anamdan ömürlü, məndən vəfalı evimiz 

hələ də tək-tənha savaşlardan geri dönməyən atamı gözləyir. Qapısı bağlı yetim,tənha evimiz. Bu 

dəfə payız çənində gəlmişdim ata yurduna. Həyətə çatar-çatmaz bir səs eşitdim, kimsə qapımızı 

döyürdü...Ayaq saxladım. Elə bil gəlişimi ayların, illərin şirinli-acılı xatirələri ilə qolboyun olan 

evimizə kimsə xəbər verirdi. Qapıya bir az da yaxınlaşdım, bir az da... Axı bu şərin şər vaxdı, 

payız çən-dumanında mənim gəldiyimdən kimsə xəbər tutmamışdı. Evimizdə isə taleyin gəzavü-

qədərindən başqa kimsə yaşamırdı. Bəs elə isə  kimsəsiz evin qapısını döyən  kim idi? Ama bu 

səslər insan barmaqlarının səsinə bənzəmirdi, nəsə gaibanə bir səs idi. Payız sisi bir az da 

seyrəlmişdi...Sən demə qayğısız ağacdələn tənha evimizin əski, çürüməkdə olan qapısını 

dimdikləyirdi. O, kim idi? Bəlkə anamın ruhuydu,bəlkə atamın, bəlkə vaxdın, zamanın, ya bəlkə 

mənim arzularımın barmaqlarıydı ani gəlişimi yetim evimizə xabər verirdi.Ya bəlkə həqiqətən 

yem arayan ağacdələn idi, bilmədim. Gözümdə savaşlardan acı yadigar kimi dünya üzünə 

səpilən evlər canlandı, bir də təkcə ağacdələnlərin döydüyü qapılar... 

 

Yol azıbsan bu payızın çәnindә 

Ağacdәlәn, ağlın azıb sәnin dә, 

Dәn gәzirsәn saçlarımın dәnindә 

Atamoğlu, az qapımı döy görüm.  

 

Bu  cığırı  bu  qara  kim bürüyüb? 

Burda kimin yanan qәlbi kiriyib? 

Hәyәtini qara  yellәr kürüyüb 

Başımıza nәlәr gәlir qoy görüm. 

Haçanacan gözlәmәyә gәlmisәn? 

Yoxsa mәnә söz demәyә gәlmisәn? 

Ya borcunu istәmәyә gәlmisәn?- 

Öz dilindә ünvanımı söy görüm. 

  

Mәn dünyaya ata, ana borcuyam, 

Ünvanım var, bu ünvana borcluyam.   

Bir canım var, bircә cana borcluyam, 

Özgә nәyә, taraq-taraq say görüm. 

 

Bulaq kimi batan bәxti açılmaz, 

Hәr iğidin atam,  bәxti açılmaz... 

Hәlә yatır, yatan bәxtim açılmaz, 

Yatmışların  yuxusuna  qıy  görüm. 

 

Eldәn ayrı ömür olmaz, gün olmaz, 

Eli sevәn ürәklәrdә kin olmaz. 

Nәdәn Araz arzularım çin olmaz 

Haçanacan  yuxularda çay görüm? 

 

Avand  işim nәhsә  düşüb  deyәsәn, 

Vaxt mәnimlә bәhsә düşüb deyәsәn. 
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Qulaqlarım sәsә düşüb deyәsәn, 

Şimşәk çaxsın, guruldasın göy görüm. 

 

Yavaş-yavaş  çürümәdә taxda, bax. 

O taxtada ovxam olan vaxda bax. 

İnad olub  nә döyürsәn baxda-baxt,- 

Açılmayan  düyünlәri  duy görüm. 

 

Elә yanır döyüşlәrin yanğısı 

Nә tәsәlli söndürәcәk, nә dә su. 

Mәnim qapım Yer üzünün qapısı 

Ağacdәlәn, döy qapımı, döy görüm, 

Başımıza nәlәr gәlir goy görüm... 
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VƏTƏN SEÇĠLMƏZ 

 

Dostu bu dünyada seçib taparlar 

Dost-düşmәn seçilәr, Vәtәn seçilmәz. 

Qayanı yonarlar, dağı çaparlar 

Dağ-qaya kiçilәr, Vәtәn kiçilmәz.  

 

Keçәr taleyindәn, ömründәn keçәr. 

Qovuşmaz karvana, yovuşmaz köçә. 

Köçsә, qürbәt  eldә qәlbinә köçәr 

Ağır elli-günlü Vәtәn köçülmәz. 

 

Ürәyin Vәtәnin önündә zәrrә, 

Andını dәğişmәz şöhrәtlә, zәrlә. 

Vәtәnın yolunda candan keçәrlәr, 

Keçilmәz qaladır,Vәtәn keçilmәz. 

 

Göylәri uludur, Günәşi uca, 

Yerlәri gözünü, könlünü açar. 

Ağacı böyüyüb kökündәn qaçar,- 

Ha qaçar kökündәn ayrıla bilmәz. 

Dost-düşmәn seçilәr, Vәtәn seçilmәz. 

Dağ-qaya kiçilәr, Vәtәn kiçilmәz.  

Keçilmәz qaladır,Vәtәn keçilmәz. 
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HƏLƏ YAġAMAĞA  

DƏYƏR BĠR AZ DA 

 

Meşә çığırları dönüb bir çaya, 

Torpaq yağışlardan bәhrәlәnibdir, 

Necә gözәl olub tәbiәt, Allah- 

Quru kötüklәr dә pöhrәlәnibdir! 

Gәzmәk istәyirәm dünyanı yazda 

Hardasa, hardasa mәni duyan var, 

Hәlә yaşamağa dәyәr  bir az da. 

 

Tәkliyi keçmişә ötürmәliydim, 

Ömrümә bir yoldaş götürmәliydim. 

Bacım arzudaydı, 

                             anam  murazda 

Hardasa, hardasa mәni sevәn var, 

Hәlә yaşamağa dәyәr bir az da. 

 

Yollar eniş-yoxuş, 

                             bәlәn-bәlәndi.  

Yollar  

         min ildir ki, gedib gәlәndi. 

Tәzәydi, 

              köhnәydi, 

                               nәydi, bilmәdim,  

Talada  çığırlar  qafiyәlәndi... 

Dünәn Bethovini çaldılar sazda, 

Hardasa, hardasa bizi duyan var, 

Hәlә yaşamağa dәyәr bir az da. 
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Mәnim bir gecikmiş mәhәbbәtim var, 

Dönüb  nağıllaşan hәqiqәtim var. 

Sәni sәslәyirәm, ay ev yiyәsi, 

Sәsimә sәs versin o tayda kim var. 

Dodaglarda donan bir busә
 
 kimi 

Harda görünüb ki, sönә  arzular. 

Qıvrıla-qıvrıla bir gürzә kimi 

Әsrin ovsununa yatıb Araz da. 

Dünyanın işini nә bilmәk olar 

Hәlә yaşamağa dәyәr bir az da, 

Hәlә yaşamağa dәyәr bir az da. 
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               SAVALANDA YATAN  ĠGĠD 

 

Anası ayrılıq çağında oğluna dedi: ”Orda, Savalan dağının başında yuxuya gedəcəksən, 

atın da keşiyində durub səni qurtdan, quşdan qoruyacaq. O vaxt oyanacaqsan ki, qılıncın 

qınından sıyrılıb dəstəyi də sənə tərəf,-deməli qısas vədəsi çatıb”.İğid Savalanda hələ də yatır, on 

ildən bir  oyanıb  yenə yatır, atı da yanında gözləyir ki, vaxt-vədə çatsın,  iğid oyansın… 

Bu  əfsanənin yaşı neçədir? Bir əsirmi, onbir əsirmi? Bəlkə daha çox. Onu  oxuduqca  

başı  bəlalı  xalqımızın başına gələcəkləri   öncə  görməsinə  heyrət  etməmək  olmur. Başına 

gələcəkləri, bir  yerə yox  beş  yerə  parçalanacağını  hardan bilirdi ki, mənim  əzabkeş  xalqım, 

qisasını  alacaq  igidini  Babadağın, Şahdağın, Dəlidağın  başında  yox, ikiyə  parçalanacaq  

Azərbaycanın Güneyle Quzey  sərhəddində  Savalanda  yuxuya vermişdi?  Yoxsa,  gələcək  

faciələr  gözəgörünməz  ağacdələnlər  kimi  uzaq  yarınların  uzaqlığından  bizə  xəbərlər  gətirir, 

qapımızı  döyür,- oyanın  deyir, biz eşitmirik .. Oyandıqmı? Oyanrıqmı?  

 

 

Orda, Savalanda bir iğid yatır, 

Hәlә ki, uyuyur qılıncı qında. 

Hәlә ki, yanında gözlәyir atı, 

Hәlә ki, arzusu yol ayrıcında. 

 

Qınından sıyrılar o qılınc  haçan? 

On ildә, 

               beş ildә, 

                              bir ildә bilmir.  

O  ölmüş  qeyrәti  bu  zamanacan 

Dirilik  suyu  da  dirildә  bilmir. 

 

 

Sabaha sәslәyir zamanı yollar, 

Yollar gah ayrılıb, gah calanıbdır. 

Girib nağıllarda yatır oğullar, 

Bir Vәtәn ikiyә parçalanıbdır. 

 

 

 

 

 

Oyanmaq  çağıdır, oyan, ey yatan, 

Gör kimlәr dünyanı dördәlli tutub. 

Gör niyә nağıllar uydurub atan,- 

Arzunun yerini tәsәlli tutub. 

 

Nә qәdәr yatana qoşulub yatım, 

Yorulub yollarda qalan köçümsәn. 

Sәn mәnim sabaha son ehtiyatım, 

Qeyrәt damarımda yatan gücümsәn. 
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Tutubsa dağları dumanlar, çәnlәr 

Qopar tufan yәqin,
 
yağar qar yәqin. 

Bir zaman qılıncla ayrı düşәnlәr 

Qayıdıb qılıncla qovuşar yәqin. 

 

Özgә cür bilirәm әl üzmәz ancaq 

Namәrd әmәlindәn, vaxt axınından. 

İkiyә bölünmüş qındı bu torpaq, 

Araz qılıncını sıyır qınından. 

 

Oyan, qalx nә belә qara batmısan, 

Qoy duysun harınlar od nәfәsini. 

Ay zalım, gör gedib harda yatmısan- 

Әsәb nöqtәsindә Yer kürәsinin. 

 

Bu yatmaq nә vaxtın yatmağıdır ki, 

Zamanın günorta çağı gәlibdir. 

Oyan, elin-günün göz dağıdır ki, 

Öz yuxun özünә yağı gәlibdir. 

 

 

 

 

 

Oyanıb yola düş yol ayrıcından 

Dәrdin anaları üzüb, әridir. 

Oyan, vaxt sıyırıb qılıncı qından, 

Gümüş dәstәyinin üzü bәridir. 

 

Dünya dağlarında yatır iğidlәr 

Gözlәyә-gözlәyә öz zamanını. 

Oyan, onları da oyat  bu sәhәr, 

Bu ağ yalanların garalt qanını. 

 

Kimi gözlәyirsәn, ay atam oğlu, 

Gözlәyib  fürsәti fövtә verәrsәn, 

Gözlәyib  qoyunu qurda verәrsәn. 

Di yatma, dur gәl. 

Ümüd qıranların belini qır gәl. 

Min yel atına, 

Arazı qınından çәkib sıyır gәl: 

Cәnublar, Şimallәr bir ola bәlkә, 

Ayrılan  mahallәr bir ola bәlkә, 

Mәqsәdlәr, amallar bir ola bәlkә!  
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BĠR ADAM YOL GEDĠR  

BĠZDƏN GABAGDA... 

 

Hәrdәn üz çevirib taleyә, baxda 

Çıxdığı sәfәrdәn qorxub qaçan var. 

Bir adam yol gedir bizdәn qabaqda 

Yaxşı ki, dünyaya çığır açan var. 

 

Bizi sәslәyirdi verdiyi vaxda 

Biz hәlә dünyaya gәlәnә kimi. 

Bir adam yol gedir bizdәn qabaqda 

Anadan olandan ölәnә kimi. 

 

İnanma  qәm qәmә  yovuşar 
 
 çәtin 

Düzlüyün elәsi, belәsi yoxdu. 

Kәrәm sevgisinә qovuşur çәtin 

Kimin ki, qarşıda Lәlәsi yoxdu. 

 

Talanar sevdalar, bulanar sular 

Yağanda hicranın kәpәnәk qarı. 

Ürәklәr qırılar, yollar ayrılar, 

Olmasa qabaqda bir ipәk qarı. 

 

Yaz da Yer üzünә boşuna gәlmir, 

Boşuna sovuşmur agır xatalar. 

Qabaqda gedәnin xoşuna gәlmir 

Qabağa düşәndә harın atalar. 
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Gedir qadәmindәn nur yağa-yağa 

Yolları ölümdü, itimdi, bilmir. 

Qәlbinә yatanı  çәkir  gabağa 

Arxalı, arxasız, yetimdi, bilmir. 

 

Yolundan döndәrmәz duman da, çәn dә 

Kiminsә sözünü demәyә gedir. 

Yerin bu üzündәn duyuq düşәndә 

Yerin o üzünә kömәyә gedir. 

 

Kәlәfin ucunu axtar özündә 

Hazır  ol  qәfildәn  gәlәn  qәmә dә. 

Ağ atlı oğlan var bu yer üzündә 

Çıxar  qabağına  hәr  mәhkәmәdә. 

 

Nәdir anaların dilindә muraz, 

Görәn  gәlәcәği  gözündәn  öncә. 

Maşın
 
 işığına  bәnzәyir bir az 

İnsanın әmәli özündәn öncә. 

 

Bir nurlu sahil var hәlә  sabahda 

Qaranlıq sulara yol açar avar. 

Bir adam yol gedәr bizdәn qabaqda, 

Amma bir adam da bizdәn sonra var! 
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MƏN  ġAĠR DEYĠLƏM.. 

 

Bu  xalq yeddi yerdәn zavala gәldi, 

Bu xalqın danışan dili olmadım. 

Bu xalqın başına min bәla gәldi, 

Mәn ki, dözüb durdum, dәli olmadım,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Nә günә qoydular torpağı, daşı, 

Mәliyi  düşmәndi Beyrәkәrinә. 

Neçәki, verilib bu xalqın başı 

Bu xalqın ağıldan seyrәklәrinә, 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Yazdığım nә varsa bibәrdi, qorxma, 

Ölümdü ömrümün sonundakı qәm. 

O gülü, bülbülü gözümә soxma 

Mәn güldәn, bülbüldәn yaza bilmirәm,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Qardaşın evindә qardaş qәribdir, 

Sözümdәn güc almaz yetim-yesirlәr. 

Görünür, Allah da üz döndәribdir, 

Haçandı açılmır  üzümә sirlәr,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşım. 

 

Dilimdәn çıxanlar tәzә-tәr deyil, 

Kim aşiq olası qara qaşıma?! 

Hәr adı Mәhәmmәd-peyğәmbәr deyil, 

Adıma aldanıb dönmә başıma, 

Dönmә, pir deyilәm, atam-qardaşım, 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

 

 

 

 

Vәtәn tikә-tikә, parça-parçasa, 

Ömür deyilәnin sonu borcasa. 

Yuxuya gedibsә
 
 içimdә qiyam, 

Dәrәnin axmağı, çölün dәlisi, 

Elin iflәmәsi vә nәsi, nәsi, 

Bir dә lap inciyim, nә desәn, oyam, - 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Әllәrim lazımsa, apar әlimi, 

Gözlәrim lazımsa, çıxar gözümü. 

Ağlında bir kәlmә sözüm qalıbsa, 

Sәn Allah özümә qaytar sözümü,- 
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Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Bircә nәfәsindәn gәlәn baharın, 

O ağac dil açdı, bu daş gül açdı. 

Gör nәcә dikәlib içindәn qarın 

Şair bu ağacdı, şair bu daşdı,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Halından çıxarıb insanı hәdә, 

Boş qalan yurdlarda ulaşır itlәr. 

Şair Qarabağda, şair Göyçәdә, 

Canını el üçün verәn şәhidlәr,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

İlğımdı sabahdan әl edәn şöhrәt, 

Şöhrәtin dalbadal çıxan kitabsa, 

Susmağı öyrәdәn, dinmәyi öyrәt, 

Goy deyim, şairlik düz etirafsa,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

 

 

 

 

 

 

Kim açıb, açılan bu nә bazardı, 

Kim qaldı, kim aldı, satdı, nә bilim? 

Hamının  canına  düşәn  azardı, 

Addı, mükafatdı,zaddı, nә bilim? 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Qısmәtim ilahi nurdan demәdi, 

Nәfsim qayğıların tәlәb meydanı. 

El mәni özünә qurban demәdi, 

Yolumu gözlәmәz Hәlәb meydanı,- 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşımm. 

 

Ucuz qayğılara qarışdı başım, 

Kәmfürsәt baxtımın qulağı karmı? 

Mәn şair deyilәm, atam-qardaşım, 

Öyrәn  gör  bu  günün  şairi  varmı? 
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GÜNAH 

 

Şeytan әmәli var sәndә, ya mәndә, 

Qәdim sahibiyik  hansı günahın. 

Bizә yurd verәndә, yuva seçәndә 

Qalıb arxasınca gözü Allahın. 

 

İnamı atüstü, ümidi kövrәk, 

Nә verib, bir azca yarımçıq verib. 

Keçәlin saçı tәk sevinci seyrәk, 

Tәpәlin qaşı tәk qәmı sıx verib. 

 

Dünyaya gәlәli qovğalı baş da, 

Başının altına balınc da verib. 

Bir köynәk aralı ögey qardaş da, 

Qardaşın әlinә qılınç da verib. 

 

Verib yer üzünә xәstә gәlmәyi, 

Bir az asta qadәm, bir az utancaq. 

Haçandı unudub üstә gәlmәyi, 

Bölmәyi, çıxmağı bacarır ancaq. 

 

Min ildi açılmır eynimız  nәdәn, 

Daha bölünmәkdәn gәlmişik cana. 

Tәrs kimi adın da bölünür,Vәtәn,  

Bölünür Azәrә, bir dә Baycana. 

 

Çoxu yelçәkәnә oxşadıb sәni, 

Şimaldan Cәnuba çoxu taptadı. 

Ayırıb Tәbrizi, bölüb Göycәni,   

İndi dә Qarabağ haqq-hәsabdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başını aldadıb elin, obanın, 
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Qәdim kәdәrinә üz çәkirik biz. 

Uzaq әsirlәrdәn hansı babanın 

Qalan cәzasıdır, biz çәkirik, biz. 

 

Bir günah işlәyib hәr gәlәn nadan, 

El-oba boğulur içindә yasın. 

Allah da boylanıb baxır ucadan, 

Baxır, bağışlasın, bağışlamasın.  

 

Amma bağışlamır suçu heç kimә, 

Aradan nә qәdәr fasilә keçir. 

Günah yuyulmursa yaşayır demә, 

Yaşayıb nәsildәn nәsilә keçir. 

 

Nә edәk, bir elin günahı varsa, 

Ya bizi yox elә, ya bizә gün ver. 

Allah, o günahı  qurban yuyarsa, 

Qurbanın mәn olum, mәnә ölüm ver. 
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BĠR DƏFƏ 

 

Bir dәfә toprağa tohum sәpilir, 

Bir dәfә saralır, zәmi, bir dәfә. 

Bir dәfә dünyaya gәlәn nә bilir 

Bir dәfә sevәcәk, cәmi bir dәfә. 

 

İkinci  sevgidәn etmә gileyi 

Atılan ox kimi uçma hәdәfә. 

İnsana dünyanın әn әziz şeyi 

Bir dәfә qısmәtdir, cәmi bir dәfә.  

 

Sәn ay iki başlı mәna axtaran 

Günün günortası gül olma kefә. 

Bir dәfә sәhv edir minaaxtaran, 

Ömründә bir dәfә, cәmi bir dәfә. 

 

Çalış çaldığını çal sarı simdә 

Bu kibrit günlәr ki, düzülüb sәfә; 

Yüz dәfә can vermә, gәlәn ölüm dә 

Bir dәfә gәlәcәk,cәmi bir dәfә. 
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BU QAN YERDƏ QALAN DEYĠL 

 

I 

 

A zadlıq umurdun bu sәn, bu meydan, 

İlahi dilindә inlәyir kaman. 

Nә deyir qolları bağlanan imkan,- 

                                    qan, qan, qan! 

 

Nә  әvәz  edәcәk ölәn kәslәri, 

Dәymәmiş biçdilәr tәr hәvәslәri. 

Layla әvәzimi güllә sәslәri? 

Nә deyir daş әlin yazdığı  fәrman, 

Torpağa gömülәn neçә qәhraman, 

Ölüm sabahına o sökülәn dan,- 

                                    qan, qan, qan! 

 

Bir sirrin yolunda yüz xәyal eylәr 

Verdiyin daş deyil, ürәkdi,Tanrım. 

Bu nakam istәklәr, nakm talelәr, 

Nalәlәr nәyinә gәrәkdi, Tanrım?      

     

Torpağın  bağrı da od tutub yanır, 

Var edә bildikmi biz o yoxları. 

Bakının üstündә ruhlar dolanır, 

Nakam şәhidlәrin nakam ruhları. 

 

 

 

Sәbәbi nә oldu tökülәn qanın, 

Neçin yurdun adı Qarabağ oldu? 

Qarabağ...Qarabağ...Azәrbaycanın 

Yaralı köksündә qara bağ oldu... 

 

Demә varlığını  illәt  әyibdir, 

Dәrdlә öcә düşüb, millәt әyibdir. 

Xalqımın köqsünә güllә dәyibdir,- 

Qan axır şerimin misralarından,- 

                                     qan, qan, qan! 

II 

 

Dayanma, nә dayansa da, 
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Gәlәn vaxt-vәdә yansa da. 

Zülüm әrşә dayansa da, 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

 

Yoxsa bu sönәn od-ocaq, 

Kim söndürüb, neçin sönüb 

unutacaq? 

Hәlә çoxunu tutacaq,- 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

 

Çәtin yata, coşub bu qan, 

Haqqı haqqa goşub bu qan. 

Yәgin göydәn düşüb bu qan,- 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

 

Bu nә görüm, nә görәcәk, 

Ha yaxanı kәnara çәk, 

Toxum kimi göyәrәcәk,- 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

 

 

 

 

 

 

Uca  zirvә  çәndә  qalmaz, 

Dәrd, dәrdi  çәkәndә  qalmaz. 

Nahaq  qan  tökәndә  qalmaz,- 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

 

Bu nә cәza, bu nә günah, 

Unutdunmu Allah, Allah?! 

Göyә bülәnd olan bu ah, 

Aman, yerdә qalan dәğil, 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

 

Bir Ay adı, bir gün adı 

Tapındığım görkün adı. 

Yerdә qalmaz Türkün adı, 

Yerdә qalmaz yurdun adı, 

Yerdә qalmaz qurdun adı,- 

Bu qan yerdә qalan deyil. 

Bu qan yerdә qalan deyil.     
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ÖMÜR SĠRLĠ—SORAQLIDIR 

 

Gәtir xәyalına ilk mәhәbbәti, 

Qapılar bağlanıb, itib açarlar. 

Bir deyәn olmayıb sevilmәk nәdir, 

Bağlı könüllәri necә açarlar. 

 

Ayaq sәslәrindәn illәr gileyli, 

Sonra cavanlığın ilk kitabları... 

Ne hәlә sevirәm sözü deyilib, 

Nә dә gözәllәrin ―yox‖cavapları. 

 

Sonra çox ―sir‖lәrin yeri bilinәr, 

Güllәr dә belәcә açar xәbәrsiz. 

Ayların, illәrin bağlı dilinә 

Düşәr yavaş-yavaş  açar  xәbәrsiz. 

 

Diyәrsәn nә zaman, harda görüşәk, 

Göyәrәn zәminin sabahı—kövşәn. 

Yazın gәlişinә tәlәsәn çiçәk, 

Gecikib payıza qalan bәnövşә.   

 

Sonra yarıyarsan oğuldan, qızdan, 

Tәzә  ömürlәrin baharı başlar. 

Otuzdan keçdimi, yaşın, otuzdan 

Ayların, illәrin tәkrarı başlar... 
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Baxmaz talihinә, baxmaz  yaşına 

Nә tәklif gözlüyәr, nә  naz eyliyәr; 

Yadın da әlini yığar başına, 

Ölüm, qanmazı da hassas eyliyәr. 

 

Bu mәğrur insandan sonuncu cümlә: 

-Çәkil yollarımdan ağrı-acılar, 

Ölüm, hәdәlәmә
 
 mәni ölümlә, 

Ölәrәm, sәnin dә sirrin açılar! 
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BĠR  DƏ  GEÇMƏYƏCƏK  

ƏLƏ  BU ANLAR 

 

Ömrümüz günlәnәr, günlәr aylanar, 

Qış  yaza  qovuşar, yaz  da  yaylanar, 

Dağlara  gün  düşәr  bulaq  çaylanar. 

Arzu  qızmarında  coşan  könüldü, 

Torpaq da toxumdu, qönçәdә güldü, 

Açılmaq istәyir  hәlә  bu anlar, 

Bir dә keçmәyәcәk әlә bu anlar! 

 

Çәkil, ey gözümün düşmәni yatmaq 

Çalışıb gecәni gündüzә qatmaq, 

Gündüzü bir az da çәkib uzatmaq... 

Kim deyir arzusu Arazdı,Kürdü, 

Elә gecәlәr dә yarı ömürdü. 

Әsnәyә-әsnәyә baxar yollara 

Tәpәlәr qaşında qabir-limanlar: 

Ay ana döşündәn süd әmәn uşaq, 

Ay ilk sevdasına yol gedәn cavan, 

Ay uzaq sәfәrdәn qayıdan qoca, 

Bir dә keçmәyәcәk әlә bu anlar. 

 

Gәzәr  taleyindә  bahtın  әllәri, 

Zaman saçlarında sırsıra bağlar. 

Dönәr budaqlara  ömrün illәri- 

Asılar çiynindәn oğul-uşaqlar, 

Çıxsa da yoluna dәrәlәr, diklәr, 

İlk  eşqin  odunu yadında saxla; 

Kәrәmә  neylәyәr  qarlı  gәdiklәr 

Әsli sevgisidir, Lәlә, bu anlar,- 

Bir dә kәçmәyәcәk әlә bu anlar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O taydan yüksәlәn ―Arazbarı‖dır, 

Keçә bilmiyirik Araz, barıdır. 

Gör neçә hәsrәtin Araz barıdır, 

Çaya bax  suyunda dağlayır bizi, 

Alıb  kәmәndinә  saxlayır bizi 
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Tikanlı mәftildәn tәlә  bu anlar, 

Bir dә keçmәyәcәk әlә bu anlar. 

 

Bu sәnin ömrünün  Koroğlu dövrü, 

Bu sәnin ömrünün Babәk çağları. 

Durub  әlverişli  mәqam gәzirsәn. 

İgitlik zamana, vaxta baxmayır, 

Taleyә, qismәtә, baxta baxmayır, 

Külәk dә söndürmәz gur ocaqları. 

Yatma o vәzifә xumarlığında- 

Nә verib gәlişin obaya, elә? 

Bir gün çırpınarsan vaxt darlığında. 

Әlinә keçdmi vaxtı mum elә, 

Sәnin әlindәdir hәlә bu anlar, 

Bir dә keçmәyәcәk әlә bu anlar! 
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DÖYÜġ—QƏLƏBƏ 

 

Döyüş illәrindә gәldik dünyaya, 

Arzuya, 

                istәyә, 

                             eşqә tәlәbә! 

Kәdәr qoşulmuşdu hәftәyә, aya, 

İllәr arxasında uzaq qәlәbә.
 
 

 

Kәdәrdәn deyildi hәlә göz yaşım, 

Hәlә bir yaşımın atası sağdı. 

Körpә uşaq kimi yatan yaddaşım, 

Yaylım atәşinә  oyanacaqdı. 

 

Bir xalqın әslidir, bir sözün kökü, 

Eşit, gör nә deyir şahid Qәbәlә.  

Xalqımın çiynindә tarixin yükü, 

Әvvәli döyüşdür, sonu qәlәbә. 

 

Nәsimi Tanrını gәzmәdi dindә, 

Qanlı Günәş kimi doğdu Hәlәbә. 

Ömrünә az qalan әsrimizin dә 

Әvvәli döyüşdür, sonu qәlәbә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qәlbimiz açılıb gül  qönçәsi  tek 

İllәrinn qışına, yayına düşüb. 

Döyüş illәrindә dünyaya gәlmәk 
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Bizim nәsillәrin payına düşüb. 

 

De kimdәn soruşum qәm lәpәlәnәn 

Uşaq gözlәrimin dәrdini kimdәn? 

Küsümmü bәlәyi odla bәlәnәn 

Yaxın taleyimdәn, yad taleyimdәn?! 

 

Gör necә deyişidi baxtın gәrdişi 

Hәyat sınağına oldum talәbә: 

O vaxtdan qarşıma çıxan hәr işin 

Әvvәli döyüşdür, sonu gәlәbә! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƏNƏ ELƏ GƏLĠR 

 

Sәnә elә gәlir qәmdәn qaçarsan, 

Açarsın qәlbini uzaq ellәrә, 

Ölüm hәlqәsindәn uzaqlaşarsan. 

―Dirilik suyu‖na gedib çatmamış 

Bir dә görәrsәn ki, daban-basaraq, 

Hardasa azıdıb geri döndüyün 

İt  kimi arxana  

                             düşüb  

                                           gәlib qәm. 

Kәlәfin bir ucu sәnә bağlıdır, 

Hәlә ki, hәlә ki, әlindә vaxt var, 

Dәrdin çarәsini qәlbindә axtar. 
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QAÇIġ 

 

Arzuya umut var, kilidә  açar, 

Bu dünya qurulub binadan belә. 

Toxum göyәrdimi kökündәn qaçar, 

Uşaq doğuldumu anadan belә. 

 

O kimdi payızda danar yazını, 

Tamah çoxlarını nankor eyliyәr. 

Bu necә zamandı, qız anasını,   

Oğul atasını inkar eyliyәr. 

 

Yerimәk öğrәndi yer ehtiyacdan, 

Suyu-bulaq olub gözündәn qaçar. 

Qaçar işıq-gündәn, meyvә-ağacdan, 

Qaçan da elә hey özündәn qaçar. 

 

Üfüqdә buludlar ala-taladı, 

Qar yağıb hәyәti-bacanı tutar. 

Qaçanı tanıdık, qovan bәladı, 

Bәla da bәladan qaçanı tutar. 

 

Tale  yollarında batıb  çıxarıq 

Hәr çıxan batanı tәkrar  eyliyәr. 

O necә tarixdir, bu necә tarix 

Elә tutduğunu tәkrar eyliyәr.  

 

 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 438 

 

 

 

 

 

 

 

Mәnzilә kim yetәr, kim düşüb qalır, 

Bu bezәr sevincdәn, o qәmdәn qaçar. 

Körpә cavan olur, cavan qocalır, 

Cәm tәkә çevrilir, tәk cәmdәn qaçar.     

 

Nә sirr saxlayandı, nә könül açır, 

Kilid özündәndi, açar özündәn. 

Toxum qönçә olur, qönçә gül açır, 

Belәcә bu dünya qaçar özündәn. 
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SÜRGÜN YERĠ 

 

Nә zaman bahtımıza 

Ay doğdu, gün yeridi. 

Daş daşdı, ayaq açdı 

O da bir gün  yeridi. 

O zamandan, o vaxtdan 

Dünya sürgün yeridir. 

Günah nәdir, kim salıb 

Bu ağır günә bizi? 

Nә zaman, kim göndәrib 

Yerә sürgünә bizi? 

Dünya sürgün yeridir; 

Torpağını sürmәyә, 

Yükünü götürmәyә, 

Köksünü ötürmәyә, 

Ölmәyә, öldürmәyә. 

Sәnin, mәnim, bizlәrin 

Bağrı daşın, savaşın 

Üzü bәrkin yeridir, 

Dünya- sürgün yeridir. 

Yenilik- köhnәlikdir, 

Әnәnә –qayıdışdır.
 
   

Sabah tәzә gün deyil 

Dünәnә qayıdışdır.
 
 

Ölüm ölmәk deyil ki, 

Vәtәnә qayıdışdır.. 
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SIX  MƏNĠ 

 

Uzun-uzun işlәklәri  

                   qışa qalan bu qarın. 

Yaz açılsa, göz açılsa  

                   sırr   qalacaq  sirri yox! 

Qara qoçu, ağ qoçu var 

                   gedәr-gәlmәz yolların 

Nağılların әvvәlindә  

                   biri vardı, biri yox! 

  

Bu gecәnin qaranlığı  

                  qaçırıbdı yuxumu.  

Ürәyimdә bir nәğmәnin  

                  açılacaq sәhәri. 

Qara-qara barmağıyla  

                  topraq  sıxır  tohumu,  

Sıxır, sıxır, sıxıldıqca arpa, 

                  buğda göyәrir. 

 

Ömrüm-günüm әllәrimdәn  

                  çıxıb gedir keçmişә 

O illәrdәn, o aylardan 

                  başarırsın yığ mәni. 

Bir fürsәtәm, girәvәyәm  

                  әllәrinә keçmişәm, 

Sıxılmağın xeyri varmış  

                  zaman, zaman, sıx mәni.   
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BU GECƏ 

 

Bu gecәni yata bilsәm, 

Arzum başa çatarmı? 

Qulağına bir söz desәm, 

Ürәyinә yatarmı? 

 

Baxtın  yetim balasıyam, 

Bu gecә dә yetimmi? 

Desә qalaq, qalasıyam, 

Desә gedәk, gedimmi? 

 

İşdi getsәm...udur gedәn 

Sәhәrә tәr çıxacaq. 

İşdi qalsam, bu gecәdәn 

Ölü xәbәr çıxacaq. 

 

Ha fikrimdә bir şey sayam, 

Sayam birdәn üçәcәn. 

Yer üzündә mәn tәnhayam, 

Ürәk yalqız, gecә çәn. 

 

Möhlәt  bitib, vaxt qurtarıb, 

O kimdir qıyya çәkir. 

Bәlkә  elә hal aparıb, 

Ruhumu suya çәkir. 

 

Neçin әrşә çıxıb yuxum, 

Görәn saat neçәdir? 

İlahi,  bu doğulduğum, 

Ya öldüyüm gecәdir? 
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Nә ―xeyirәm‖, nә ―bәliyәm‖ 

Bir ildir, bir saniyәm. 

Ya min ilin әvvәliyәm, 

Ya min ilin sonuyam. 

 

―Öldü‖,‖qaldı‖ can hәvәsi, 

Çırpınır bir kәlimәdә. 

İynә kimi bir quş sәsi, 

Bu gecәni  dәlmәdә. 

 

Varmı mәni xәbәr alan, 

Xәbәr verәn sorguma? 

Sabahacan oyaq qalan 

Bir it kimi yorgunam. 
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O HANSĠ  NURANĠ  GOCAYDI... 

 

Ohansı nurani qocaydı görәn, 

Ya elә qeyibdәn gәlәn sәs idi, 

Dedi:-- 

           Tәlәsmәyin   ömrün yazında,  

Sizә paxıllığım tutur cavanlar, 

Hara qaçırsınız—yaya çıxmağa?! 

Yaşayın qış ilә yaz arasında.   

 

Sonra işlәyәcәk görünmәz  әllәr, 

Sonra ehtiraslar soğulacaqdır. 

Sonra soluxacaq türfә gözәllәr, 

Tәzә mәhәbbәtlәr doğulacaqdır; 

O hansı nurani qocaydı görәn?! 
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BĠR GƏBĠR YERĠ 

 

D ünyaya gәlmәyin bircә an ola, 

Gәlәsәn, görәsәn, gülüb gedәsәn. 

Taledәn әlindә bir imkan ola 

Kefin istәyәndә gәlib gedәsәn. 

Sәnsiz yer üstündә qalan yerini 

Qohumnan, qardaşnan bölüb gedәsәn. 

Bu dünya deyilәn yaxşımı, pismi, 

Bir içim suyundan bilib gedәsәn. 

Bu yurtdan o yurda bir ayrı yol yox, 

Tanrım, gәrәk elә ölüb gedәsәn. 

 

De görüm nәyindir bu dünya sәnin, 

Gәlәsәn, barını dәrib gedәsәn. 

Bir yol açmağıdır borcu qönçәnin 

Gәlәsәn,borcunu verib gedәsәn. 

Yaşamaq olurmuş bunun harası 

Elә qәrib qәlib  qәrib  gedәsәn. 

Bu dünya olumla ölüm arası 

Çox  elә  vacibdir görüb gedәsәn. 

 

İlahi, sәn mәnә qәlbindә  yer ver 

Bir ümid, bir güman, bir fikir yeri. 

İlahi, sәn mәnә canında yer ver 

Haçansa  bildiyim gizli sir yeri. 

İlahi, sәn mәnә qanında yer ver 

Arzunun, istәyin, eşqin  hür yeri. 

İlahi, sәn mәnә yanında yer ver, 

Bir otaq, bir yataq, bir qәbir yeri... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEYĠLƏM 

 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 445 

 

Nә  o  ülfәt, nә  o  tәmas, 

Ürәyimdә  qılmaz  namaz. 

Kimsә  mәni  xatırlamaz, 

Kimsәyә  lazım  deyilәm. 

 

Elә  düyüb  düyün düyәn, 

Әllәrimdәn  çıxıb  yüyәn. 

Nә  atam, anam istәyәn, 

Nә alın yazım  deyilәm. 

 

Bir dә  Qurandan don geyәm 

Onsuz da gec dәyir göyәm. 

Hәr  nәyәmsә  bir  özğәyәm, 

Mәn  mәnim arzum deyilәm. 
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ĠLQ DƏFƏ  

GÖRDÜYÜM  YUXU 

 

Gecә mübarәk  üzünü 

Gördüm qәzavü-qәdәrin. 

Bu yuxu  necә dәrinmiş, 

Mәnası ondan da dәrin. 

 

Tutuldum istәr-istәmәz, 

Ürәyimdәn adı keçdi. 

Bir ilahi, doğma nәfәs 

Üzümü yaladı keçdi. 

 

Ötәn hәr gecә bir qumu 

Sözünü deyib qayıdır. 

Yuxuumu, yağmur suyumu, 

Torpağa  dәyib  qayıdır. 

 

Qayıq
 
 olub yazı masam 

Yüz axına qoşar mәni. 

Bu yuxunu danışmasam, 

Bu yuxu danışar mәni. 

 

Eşqin ilki, sözün ilki 

O, yoxluğun var üzüdür. 

Bu yuxu yuxu deyil ki, 

Taleyin astar üzüdür. 
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Hәr qәlbdә bir ümid yatır, 

Gәlәn gedәr,gedәn baxar. 

Sabahı sudan boylanır, 

Axşamı güzgüdәn baxar. 

 

Nәdәn yazım, necә  yazım, 

Bu  yuxunu yazmaq olmaz. 

Bu yuxunu hara  yozum 

Bu yuxunu yozmaq olmaz. 

 

Bircә  görümü möcüzә, 

Bir dә keçәl suya getmәz. 

Gündüz görünmәz hәr gözә, 

Gecә hәr yuxuya getmәz. 

 

Hardan mәnә  inam olub, 

Yüz yuxudan bir bu yuxu. 

Atam olub, anam olub 

Üstümdә әsir bu yuxu. 

 

Mәn heç, bir kimsәyә indi 

Yoxdur istisi, soyuğu. 

Ölsәm, ölümdәn şirindi, 

Qalsam, ömürdәn bu yuxu. 
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TÜRKÜN SEVGĠSĠ 

 

Dünyaya iğitlik doğan anadır, 

Yolu gündoğandan günbatanadır, 

Ünvanı Yer adlı bir vatanadır,- 

Bir Ay sevgisidir,bir gün sevgisi, 

                              Türkün sevgisi!  

 

Tanrı dağlarından einib gelibdir, 

Bozqırda  

               Boz qurda dönüb gelibdir. 

O yurddan bu yurda dönüb gelibdir,- 

Hicran sevgisidir, sürgün sevgisi, 

                                Türkün sevgisi! 

 

Göydәn gәldiyindәn göylәrә zamin, 

Könlündә Tanrı var, dilindә amin. 

Dünyaya birinci gәlәn adamın 

İlkin sevgisidir-Türkün sevgisi! 

 

Adәmlә Hәvvanın gördüyü yaşda, 

Başında dәrd dә var, dәrdnәn savaşda. 

Namusu  nәfsindәn  yuxarı  başda, 

Börkün sevgisidir-Türkün sevgisi! 

 

Tarixә sәpilәn izi böyükdür, 

Orda da, burda da Türk  oğlu  türkdür. 

Elә  türklüyü dә dünyaya görkdür,- 

Görkün sevgisidir-Türkün sevgisi. 
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Yaxşı bax, bu qala Türk qalasıdır, 

Bütün qalaların ilk qalasıdır. 

Yenilmәz, basılmaz Әrk qalasıdır,- 

Әrkin sevgisidir,Türkün sevgisi! 

 

Hәr körpә dodağın ilk kәlmәsi var, 

Dindirsәn, dilinin yek kәlmәsi var 

Qanından  süzülәn türk kәlmәsi var 

İrqin sevgisidir, Türkün sevgisi. 

 

Tanrı  dağlarından einib gәlibdir, 

Bozqırda, boz  qurda dönüb gәlibdir, 

O yurtdan bu yurda dönüb gәlibdir, 

Bir yurd sevgisidir,Türkün sevgisi 

Boz qurd sevgisidir,Türkün sevgisi, 

Qorqud sevgisidir,Türkün sevgisi! 

                                                           

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  SAKĠ 

 

                                          Krım‟da bu adda bir şeher var.Millet gedib,adı qalıb. 

 

Hanı saklar, 

                 Bura Saki. 

Sahibini yolda qoyar 

Elden düşen bir esa ki. 

Qara qarğa,ha qarılda , 

Quş dilini bilirem ki, 

Gelib çata üçyüzillik 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 450 

 

                  sözün mene . 

Genden uçma,gel yaxına, 

Baxım,baxım- 

                   Bir tarixi güzgü olsun 

                                    gözün mene. 

Saki,Saki..... 

                 Batan güneş semasına, 

Köçeri quş yuvasına. 

köçeri el obasına  

                           qayıdanatek, 

Bu sözün de  

                  Sirri,sehri qayıdacaq. 

Saklar yazdı, 

Gedib bir de neçe vaxtdan  

sonra geri qayıdacaq. 

Hanı saklar,- 

                 O yaxınlar, 

                          Bu uzaqlar?! 

Oxşatdınmı adı ada?! 

                  Saki...Saki... 

Yad sözlerin arasında  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Adı ada. 

Hansı saklar?! 

O sak menem, 

Yaxın yaddı, 

                 uzaq menem. 

Yeri-günün xırman yeri, 

Göyü-könlün güman yeri, 

Bir tarixi liman yeri 

Deme,görme, 

Şeki dedin,Bakı dedin,- 

                        Sakı dedin. 

Bakı-Saki! 

bir-birine  

                qonşu durun,qohum durun, 

                      üreyimi ovundurun, 

                 ovunudurub sakit edin. 
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SƏN TÜRK DYĠLSƏN? 

 

Ç ağırdım, özünә  xoş  gәlmir  adın, 

Çağırdım, geriyә  dönüb  baxmadın. 

Sibir  sularından içib gәlmişәm, 

Araz  körpüsündәn keçib gәlmişәm. 

Yuxuda verilәn bir buta üçün, 

Haqdan göndәrilәn bir sәda üçün, 

Gәlmişәm, adını soruşam sәnin, 

Uzaq  soyadını soruşam sәnin. 

O Qazax dediyim,Qırğız dediyim 

O Özbәk dәdiğim, Oğuz dediyim, 

O Teymur dediyim,Yavuz dediyim... 

De görüm, de görüm sәn Türk dyilsәn? 

 

Millәt yerişindәn, boyundan bәlli, 

Bulaq axışından, suyundan bәlli. 

Min ildi Baburun atı yoldadı, 

Çingiz xan,Teymurlәng, Batı yoldadı. 

Üzünü tutmusan  Batıya doğru 

Kәndirә, örkәnә, çatıya doğru. 

Keçdiyin yolları nә  tez unutdun? 

Açılan qoları nә tez unutdun? 

Bax, qoyub gәldiyin o dünәn mәnәm, 

Başına göylәrdәn od enәn mәnәm. 

Zamandan-zamana min illәr boyu 

Orhun sularına  qarışıb  axan 

 

Әlini gözünün üstünә qoyub 

Tanrı dağlarından tarixә baxan 

Qarabağ,Qaradağ, Kәrkük deyilsәn?  

Sәn Türk deyilsәn? 

 

 

 

Gür sular qumsalda itib batarmı? 

Monqol  çöllәrindәn nә deyir Mәtә? 

Varisi olmağa gücün çatarmı 

Dәrisi soyulan bir hәqiqәtә? 

Hәlә sünni daşın,şiә daşın var, 

Hәlә bir ürәyin  iki başın var. 

Hәlә aşağılar yuxarı baxır, 

Hәlә yuxarıdan Göy Tanrı baxır. 

Düşmüsәn  tarixә  әtәyindә daş. 

Bir gün, a qardaş, 

İşdi әtәyindәn o daşı töksәn 
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                Sәn Türksәn,Türksәn. 

 

Harda Göyçә göllәr,Bәy göllәr harda? 

Gözlәri yol çәkәn Göy göllәr harda? 

Hanı Amu-Dәrya, Sır-Dәrya hanı, 

Batan Aral kimi bir dәrya hanı? 

Çindәn,İzmirәcәn Arazlar,Kürlәr 

Arxanca göz dikib qan-yaş tökürlәr. 

Şahidәm,Xәzәrin suları qalxır, 

Yuxudan Türklüyün baharı qalxır. 

Barmağım әlimdә yumruğa dönür, 

Qәlbim başım üstә göy tuğa dönür. 

Altay dağlarında qurdu ulaşan, 

Gördüyü yuxunun dalınca qoşan, 

Batı yollarında atı dolaşan, 

Aldana-aldana aldanış olan, 

Gәl tanış olaq, 

Gәl,gәl,gәl de görüm,sәn Türk deyilsәn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanın bir ayrı qәsdi yoxdusa, 

Türkün Türkdәn qeyri dostu yoxdusa 

Başını qatdısa yaşamaq dәrdi, 

Yadından  çıxdısa Qarabağ dәrdi. 

Torpağın hәsrәti bir gün dәrdisә, 

Bütün dәrdlәrimiz Türkün dәrdisә  

 

Başdımı, daşdımı börkün içindә, 

Şeytan dolaşdımı irqin içindә? 

Biri sәn, yaxanı kәnara çәkmә 

Bu qәdәr, bu qәdәr Türkün içindә 

De görüm sәn Türksәn, sәn Türk deyilsәn?   
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BAYKAL 

 

Eğilip su içen maraldı tayga, 

Güzellik önünde qatlanıb dizi. 

Çağırar çağırar beni de Baykal 

Çağlayan qanımın kadim denizi. 

 

Çoxdan gezirmişim men bu anları 

Gözümde bir şehit şekil melermiş. 

Orda yüreğimin heyecanları 

Burda kabarmalar, çekilmelermiş. 

 

Burda arzularım taş altındadır 

Talihim bir özge saadet ummaz. 

Ebedi volkanlar kucağındadır 

Gece de, gündüz de gözünü yummaz. 

 

Sen ona yakın gel,yakın gel,yakın 

Kışını,yazını görmek istesen. 

Güzellik önünde ana toprağın 

Açılan ağzını görmek istesen. 

 

Meşeler uzayar gözün göresi 

Yeni göz güzarı-yeni merhale. 

Göğün gözlerinde bu yer küresi 

Yahşı ki, bütündür,bütündür hele. 

 

 

 

 

 

 

 

Eli ne arana,ne dağa yetir, 

Bir uzun,bir neheng balıkt,ı Baykal. 

Bir vaht okeanlar çekilip gedip 

Sibir çöllerinde kalıptı Baykal. 
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Her şeyin evveli ondan başlayıp, 

Ömrün gel ha geli ondan başlayıp. 

Gözümü açandan uzak vetendi 

Turna katarına dönmüşdü zendim 

Uzaktan, uzaktan,uzaktan ona 

Can atan çayların biri de bendim. 

 

Neler kısmet imiş insan ömrüne 

Neyi xatırlayım bununla neyi? 

Düşüp dedemizin gözleri güne, 

Düşüp gözlerinden Baykal eyneyi. 

Yanır gün altında Baykal gün gibi 

Goy tahım gözüme men o eyneyi. 

Baba kademinin hasretiydi mi 

Gördüm ayağımın altı göyneyir. 

                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRIM TATARLARI QAYIDIR GERĠ... 

 

Kırım Tatarları qayıdır geri 

―Ruh-tene-bedene qayıdan kimi.‖ 

Qarip qurbet elden,qurbet diyardan, 

Tatlı arzulardan,hoş arzulardan 

Vetene qayıdan kimi. 

 

Sütünü gizleyen inek kimidir, 

Suları soğulan Elma Çayı da. 

Haçan ağzı güne yanan ümidi 

Bir de geri döne, geri qayıda. 

Ferahtan sel olup çağlaya qemi. 

Yine sularında tövşüye gemi. 
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Haçandı denizle arası serin, 

Orda donguldanır Ayı dagöğı da. 

Hicranı ağırdı seven keslerin, 

Getmeyi kimidir, qayıtmağı da. 

 

Kavuşur,kavuşur iki sevgili, 

Kim bilir,çok sevir hansını hansı?! 

Şükür,Çürük çayın açılır dili, 

Ferahtan uçtukca uçur Uçansu. 

 

Gelir dağıtmağa kâr qulakları, 

Kâr sözü Kırım‘da geldi kârıma. 

Qurbete tapşırıp qarip çağları, 

Kırım Tatarları dönür Kırım‘a. 

 

 

 

 

 

 

Göksüne sıxıbtır Aypetri Ayı, 

Qayıdır işığı sönük gözlerin. 

Çetirdağ,Demirci söz puçurlayır, 

Qayıdır sahibi yetim sözlerin. 

 

Her ömre bir bele lezzet olaydu 

Sana da, bana da qismet olaydı. 

Gördüm görüşünü dodaqla sözün, 

Kavuşan halini işıqla gözün. 

 

Gözümde göyneyir Murğuz,Ağbaba, 

Az qala dağın da ömrü gödelsin. 

Bütün ayrılanlar birleşsin,baba, 

Ne deyim,hamının gedeni gelsin. 

 

Yollarda ayağı qabıqdan çıxan, 

Ömrümü,günümü heç eyleyenler. 

Kümemi uçuran,evimi yıxan, 

Göyçe mahalından köç eyleyenler. 

 

Sizden esirgesem canımı işdi, 

Cavabı ölümdü-canla-başladı. 

Yenemi araya ayrılıq düşdü, 

Yenemi Türklerin köçü başladı?! 

 

Ömre de,güne de var ümid yeri, 

Eseb tellerimi çekme tarıma. 

Krım tatarları qayıdır geri, 

Krım tatarları dönür Krıma. 
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Baxma kim geride,kim qabaqdadı, 

Menzilin yaxını,ya uzağı var. 

Sen ki,inanırsan vede-vaxtadır, 

Her köçün geriye qayıtmağı var. 

 

Krım tatarları qayıdır geri, 

Heqiqet neziler,üzülmez,haqdı. 

Göyçede gözümün seyrıyen yerı 

Geden köç geriye qayıdacaqdır. 

 

Kimse ayrılmasın sıra sefinden 

Axırda düşmen de baxar qırıma. 

Bir  xalqın yenilmez iradesinden, 

Krım tatarları dönür Krıma.                      
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GETDĠ 

 

Mәndәn çıxdı heyiflәr, 

Saçım töküldü getdi. 

Başına kül deyiblәr, 

Başıma küldü getdi. 

 

Bahar ömrün hәsәdi, 

Nә әski, nә tәzәdi? 

Gündü, aydı-kәsәdi 

Neçә fәsildi, getdi. 

 

Gәlmәdi kara ömrüm, 

Çıxdı bekara ömrüm. 

Bu üzü qara ömrüm 

Ağa büküldü getdi. 
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ÜSTƏ 

 

Neçәki cavansan könlünün quşu 

Ötәr şirin-şirin budağın üstә. 

Hәr ağac altında bir sürü yatar 

Yüz şamama  bitәr bir tağın üstә. 

 

Elә ki, qocaldın düşәrsәn dәrdә, 

Sazın qan ağlayar hey pәrdә-pәrdә. 

Yarından yaralı pәrvanәlәr
 
dә 

Yanar şamın üstә, çırağın üstә. 

 

Könül  tәbiәtdәn gör nәyi sordu, 

Özünә düşmәnmi öz doğma yurdu. 

Hayatda dәrdә bax  barama qurdu 

Özünә tor qurar yarpağın üstә. 

 

Hani ilk mәhәbbәt—o şirin anlar, 

Bir candan can alıb gör neçә canlar. 

Axırda Mәcnuna dönәr cavanlar 

Bir güzәl, bir lalә yanağın üstә. 

 

Ay Mәmmәd, sabahdan gәlsin sorağın, 

Vahtında qәdrini bil yaşamağın. 

Hәyat vuruşmadır beş arşın ağın, 

Birdә ki, bir qarış torpağın üstә. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠKĠ  NƏFƏR
 
 

 

O  hansı gün idi yer işә düşdü, 

Taleyin kәrәmi gәldi insafa. 
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Kim bilir, nә zaman, harda görüşdü, 

Babamız Adәmlә, nәnәmiz Hәvva?! 

 

Sonra yerdәyişi yağışın, qarın, 

Keçib ömrümüzdәn neçә qış, bahar. 

Babadan nәvәyә gedәn yolların 

Nәvәdәn babaya qayıtmağı var. 

 

İnsan ağacının kökü dәrindә 

Yüz yol boşalsa da, dolsa da dünya. 

İkicә adam var Yer üzәrindә, 

İkicә adam var-Adәmlә Hәvva! 
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GÖRƏSƏN... 

 

Bağça uşaqları 

                        durna qatarı 

Yapışmışlar bir-birindәn-   

Düzülüblәr lәlәk-lәlәyә,   

                                      әtәk-әtәyә. 

Hәlәlik iradәlәri böyüklәrin әlindә 

Qarışıb bir-birinә  

                  dillәri, rәnklәri, 

                         bәlkә dә ürәklәri... 

Onların bu birliyi 

                         yaşıl işıq yandırır, 

                            maşınları dayandırır. 

Bәlkә ordular da dayanar 

                       bu birliyin önündә, 

                                           kim bilir. 

Amma 

Qәribә bir sual oyanır mәndә: 

Görәsin böyüyәndә necә? 

               Böyüyәndә, böyüyәndә...   

 

 
 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 461 

 

 

 

 

 

 

QONUN ƏLLƏRĠMƏ  

YORULANDA SĠZ 

 

Quşlar, yorulanda qonun çiynimә. 

Qonun әllәrimә yorulanda siz... 

Uçun әllәrimdәn qızıl vaxt kimi, 

Uçun ömrüm kimi sәssiz-sәmirsiz 

Qonun әllәrimә yorulanda siz... 

  

Elә ağaclar da quşlara bәnzәr- 

Cücәrәn yarpaqlar- quş qanadları, 

Amma ayaqları torpağa bağlı 

Mavi yuxusunda qara toprağın 

Uçarlar gecәlәr qollu-budaqlı... 

 

Qonun әllәrimә yorulanda siz 

Qorxmayın әllәrim bәnzәsә tora. 

Qorxmayın әllәrim dönsә qәfәsә 

Qonun әllәrimә yorulanda siz! 

 

Mәn yaxşı bilirәm azadlıq nәdir 

Torun lәzzәti dә mәnә tanışdır. 

Qәfәsә salınan yorgun ürәyim 

Hәlә dә uçmağı unutmamışdır. 

Qonun әllәrimә yorulanda siz!... 
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QÖNÇƏ BƏLƏKLƏRDƏ  

GÜL SAXLANIRDI 

 

Qönçә bәlәklәrdә gül saxlanırdı, 

Üstünә şәfәqlәr saçılacaqdı. 

İçindә böyüyüb, pardaqlanırdı 

Baharı görüncә açılacaqtı... 

 

Gәldiği kimi dә qayıdar bahar,  

Ötәn fәsillәrә baxma acıgla. 

Açılan güllәrә neçә göz baxar, 

Açar gözümüzü gözü açıqlar. 

 

Dünyaya gәldimi, uçan ox olar,- 

Ömrün son mәnzili verilib nişan! 

Böyüyüb-böyüyüb yaşıl zoğ olar, 

Gül kimi içindәn açılar insan. 
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ÖMÜR SU KĠMĠDĠR 

 

Gәlir xәyalıma mürqülәnәn kәnd, 

Qızılgül zoğunda yanan arzular.  

Bir dә ki, cuvarın verdiyi möhlәt, 

Ayağım altında çağlayan sular... 

 

Keçәrik qoynundan qışın, baharın 

Vaxt bizә dәsә dә irәliyә bax; 

Axırı torpağa hopan suların, 

Әvvәli dәhnәdәn üzülüb ancaq. 

 

Bizim ömrümüz dә bәnzәr o suya 

Dönüb neçә-neçә, hissә, duyğuya, 

Sozala-sozala yol gәlir hәlә, 

Azala-azala yol gәlir hәlә. 

 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENĠ BĠLMĠREM 

 

Sen neden bilirsen hansı xeyirdi 

Vaxtsız enmeyinmi,ucalmağınmı, 

Cavan qalmağınmı,qocalmağınmı? 

Bu hele taledi,bu hele sirdi.... 

Sen neden bilirsen hansı xeyirdi.... 

Çıx,ver üreyini çağlayan yaza, 

Alqışla toprağın ilk müjdesini. 

Bir qız sinesinde eşqe müntezir 
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Açılmaq isteyen gül qönçesini.... 

Üsyanı önünde yanan güllerin 

Bu qalxan civeler,enen civeler, 

Stollar,stullar, 

                  bu vezifeler 

Mene boş görünür, 

                      gülünc görünür... 

O kimdi paxıllıq qalıb canında, 

Bilinmir varlığı bu güne kimi, 

Kesilib senetin imtahanında, 

Batır gözlerine korş iyne kimi 

Menim xoş reftarım, 

                          xoş qılığım da , 

Belesi yanında, taleyime bax, 

Yaman çevrilib yaxşılığım da. 

Belece menimle arası serin, 

O qara batmışın qaradır günü. 

Yalançı dostluğu qoyub yarıda  

Adamlı,arxalı qulbeçelerin  

Ele özleri de,arxaları da 

Mene boş görünür,gülünc görünür... 

Pisliye çıxacaq pisliyin adı, 

Yaxşı deyilecek yaxşıya bilsem... 

Düşüm Kerem kimi odunuza men, 

Ay xeste qasımlar,aşıq qeribler. 

Güclünün qolunu burub arxaya 

Gücsüzü qabağa veren herifler. 

Özge taleyine hesedle baxıb 

Özge qismetine göz gezdirenler, 

Ne bende tanıyır,ne de ki,Allah, 

Belece sürüye düşüb sürünür. 

İçinde özünü yandırıb-yaxıb 

Arada-berede söz gezdirenler, 

Görünmez qüvvenin önünde, vallah, 

Mene boş gorünür,gülünc görünür ... 

Öten fesillerin seferi pergar, 

Tek birce günün de sehv düşmez yeri, 

Ömrün de belece yazı,qışı var, 

Bacara bilirsen oxu bu sirri. 

Yerde qalanları yalan ,efsane 

Axırda dünyadan ne qalar sene. 

Yatanda fikir ver boş ellerine 

Sür ömrün sonuna öz ömrünü ,sür. 

Pozulmaz alnına yazılan yazı, 

Daha bundan sonra ezilmek,ölmek, 

Daha bundan sonra var ehtirası, 

Daha bundan sonra dünya mirası, 

Mene boş gorünür,gülünc görünür ... 
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ĠLK ÜMĠD, SON MƏKAN 

 

Ayağımın altında 

Qar yatır xırıp-xırıp. 

Yoxsa, qismәtim mәni 

Qışa qonaq çağırıb. 

 

Aman, çıxar yaxamdan, 

Qәlbim necә döyünür. 

Çay kәnarı, dәyirman... 

Xatirәlәr üyünür. 

 

Bu da dalgın söyütlәr- 

Qırovlanıb saçları. 

Baxar, gözü yol çәkәr, 

Tәk ev, 

           qoz ağaçları... 

 

Suyuna daş atılmaz,- 

Don vuran çaylar şüşә. 

Atam burdan gedibdir 

Bir zamanlar döyüşә.  

 

İlk ümitdir, son mәkan 

Kim yurduna xor baxar; 

Anam burda bir zaman 

Tapşırılıb torpağa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarışıb kәpәyinә, 

Әlәnibdir әlәyi. 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 466 

 

Bu onun qar beşiyi, 

Bu onun qar bәlәyi. 

 

Keçib qarlı düzәni, 

Açım qarlı torpağı. 

Qucağına düşәni 

Torpaq göyәrdәr axı?! 

 

Burda bir ürәk yanır, 

Üstündәn çırpıb qarı. 

Kәnarda buxarlanır 

Qaratikan kolları... 

 

Xatirәlәr üstünә 

Narin-narin qar yağar. 

Necә ayaq basasan 

Ana yatan torpağa?! 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

MUQƏDDƏS KƏDƏR 

 

                        Anam Gülzarın əziz xatirəsinə 

 

Biz dört nәfәr idik. 

Tәpәl qoyun idi, 

Gәzәl alma idi, 

Anamdı, mәndim. 

Gәlәcәk hәyatın xatirәsinә 

Bizi atmışdılar Yer kürәsinә. 

Anam gözәlliyin gәlinliyiydi, 

Alma meşәlәrin pöhrәliyiydi, 

Mәn isә bәşәrin körpәliyiydim. 

Vaxtınız olanda sıxın bir mәni, 

bir görün nәyәm?! 

                               -Ana çörәyiyәm, 

alma şirәsiyәm, qoyun südüyәm. 
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ƏBƏDĠYYƏT YOLÇUSU 

 

Bu qәbristan yolu sәnsiz inan ki, 

Qәmlı duyğularla doludur, ana. 

Bu adi yol deyil, 

                             ölümün sanki, 

Hәyata uzanan qoludur, ana. 

 

Sәnsiz tәbiәt dә susub elә bil, 

Donub qalmışımmı mәn öz yerimdә?! 

Ana, ağır olan cәnazәn deyil, 

Analıq haqqındır çiyinlәrimdә. 

 

Nә deyim hәyatın qanunlarına, 

Gör niyә fәryadlar qoparıram mәn. 

Sәn mәni dünyaya gәtirdin, ana, 

Sәnisә dünyadan aparıram mәn. 
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YAMAN DARIXMIġAM  

SƏNĠNÇĠN,ANA 

 

                                Bəstəkar  Oqtay Rəcəbov üçün  

 

Nәfәsin üzümә dәymir nә vaxdır, 

Әllәrin qapımı döymür  nә vaxtdır. 

İntizar qalmışıq gör bir nә vaxtdır,- 

Yaman darıxmışam sәninçin, ana.  

 

Düşmәrәm bir  özgә  arzuya  sәnsiz. 

Gәcәlәr getmәrәm yuxuya  sәnsiz. 

Yiyәsiz  bir  evdir bu dünya  sәnsiz 

Yaman  darıxmışam sәninçin, ana. 

 

Sәni bu hәftәlәr, aylar istәyir. 

Saçın tek ağaran çaylar istәyir. 

Dünyanın özü dә layla
 
 istәyir, 

Yaman darıxmışam sәninçin, ana. 

 

Ömrüm bir qayıqdır-limanı sәnsәn. 

Hәyatın beşiyi, ünvanı sәnsәn. 

Gümansız  könlümün gümanı sәnsәn 

Yaman darıxmışam sәninçin,ana. 
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ÜMĠTDƏN ASILAN QILINCLAR 

 

Ağlımız  tәzәcә  kәsirdi  onda, 

Bir hәsrәt gәzirdi dәrәni, düzü, 

Bir ad dolaşırdı söz arasında. 

Ümütdәn asılan qılınç kimiydik- 

Analar qınından sıyırıb bizi 

Qoymuşdu nәfsiylә öz arasında. 

 

...Elә ki, iş  üstә şәr garışardı,  

Günәş dağ dalına oğrun düşәrdi. 

Ana gözlәrinә enәrdi axşam, 

Gәlinlәr yatağa yorğun düşәrdi. 

Kim isә qapını döyәrdi onda, 

Aç- 

Mәnәm, gәlmişәm- deyәrdi onda. 

Ürәyә düşәrdi addım sәslәri 

Tәzәdәn qayıdıb dönәrdi geri... 

Gәlin anaların yuxularında 

Әsgәr ataların boş qalan yeri...  

 

Var idi sәhәrә  qalan ağrılar, 

Var idi... 

             eşitib bilәn yoxuydu. 

Qar idi evlәrә gәlәn cığırlar, 

Qar idi...evlәrә gәlәn yoxuydu... 

                             

Cığırlar ölmüşdü neçә hәyәtdә 

Yollar üzә durub dayanmışdılar... 

Yuxuya bürünәn o qarlı kәnddә 

Tәzәcә pöhrәlәr oyanmışdılar. 

 

 

 

 

 

Ümitdәn asılan qılınç kimiydik, 

İtiydik- 

            ―sevirәm‖ sözündәn iti! 

İtiydik  iynәnin gözündәn keçәn 

Hәris  baxışların özündәn iti. 

 

Bir gәlin  harayı  etirazları 

Bir ana  qәlbini çәtin isidәr. 

Ölmüşdü  hislәri, ehtirasları, 

Ölmüşdü mәhәbbәt vәrdişlәri dә...   

 

Hara çatasıydı ömrün axını 

Alışa-alışa söndülәr onlar. 
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Şenlәdә-şenlәdә әr ocağını 

―Namus ocağına‖döndülәr onlar! 

 

Verin balıncların tanış iyini 

Boğulan, soğulan hәyәcanları... 

Verin anaların gәlinliyini 

Bir qәlbdә yaşayıb ölәn canları... 

Bizim ömrümüzdә ömür payı var, 

Bәlkә dә analar sәhv elәyiblәr 

Verin, gәlinlәrin nә günahı var? 

 

Ağlımız yenicә kәsirdi onda, 

Bir hәsrәt didirdi ürәyimizi 

Bir ad dolaşırdı söz arasında. 

Ümitdәn asılan qılınç kimiydik- 

Analar qınından sıyırıb bizi 

Qoymuşdu bәxtiylә öz arasında. 

Bu yerlә, 

                bu göylә, 

                                bu dünya ilә 

Eşqiylә, әhdiylә öz arasında!.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

YETĠM BĠR HARAY VAR... 

 

Gözlәr dә göl kimi yağışla dolmuş, 

Bu necә ömürmüş, bu necә yolmuş?! 

Qızlıq yanaqları saralmış, solmuş, 

Gәlin  әllәrinin xınası ölmüş. 

 

Ömrün qürubuna endi gözlәri, 

Söndü arzuları, söndü gözlәri. 

Bir cüt göl yerinә döndü gözlәri,- 

Suları soğulmuş, sonası  ölmüş. 

 

Onsuz  arzularım boyatdır, boyad 

Vermәz әvәzini nә qohum, nә yad. 

Onsuz bir qәpiyә dәymәz ki hәyat, 

Mәndә yaşasa da mәnası ölmüş. 

 

Hanı axatardığım o hәsrәt, hanı?! 

Demә andırarmış ömür-gün anı. 

Yetim bir haray var gәzәr dünyanı: 

-Görәn harda qaldı anası ölmüş! 
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BU YOLLARIN BAġINDA 

 

Bir qapı döyülәcәk bu yolların başında 

Pәncәrә işığından diksinәcәk bu gecә. 

Bir ürәk döyünәcәk bu yolların başında, 

Buza dönmüş arzular isinәcәk bu gecә. 

 

Açacaq qollarını xoş gәlәn qonağına, 

Gülәcәk bir ananın divarları, daşları. 

Bir sevinç qışqıracaq gecәnin qulağına;- 

Bakıdan oğlum gәlib-başında yoldaşları. 

 

Yağdıracaq ayların, illәrin gileyini, 

Açılacaq könlünün don vuran arzuları. 

Qoca qarılar kimi öz özünә deyinib, 

Nәfәsini dәrәcәk mürgülәyәn buxarı. 

 

Bir qapı döyülmәdi bu yolların başında, 

―-Ey, kimsәn?‖ deyilmәdi. 

Pәncәrәlәr kör kimi tutdu olub keçәni. 

Yox, bir ana qәlbinin işıqları yanmadı. 

Döyәclәdim qapını, 

                                qucaqladım gecәni,  

Mәnim ana hayıma ―-Ey, kimsәn?‖oyanmadı. 

 

Açmadı, açılmadı gecikmiş qonağına, 

Gülmәdi bir binanın divarları, daşları. 

Bir sevinc qışqırmadı gecәnin qulağına:- 

Bakıdan oğlum gәlib başında yoldaşları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qonşuları yuxudan oyatmadı bu xәbәr, 

Bu xәbәrdәn bir qızın ürәyi döyünmәdi. 

Gәzmәdi yurd yerini bir oğul sәhәr-sәhәr, 

Baxıb oğul boyuna bir ana öyünmәdi. 

 

Mәnә elә gәlir ki, 

http://www.kitabxana.net/


 Mәmmәd  İsmayıl-----------------------------------------------------------------------Yoxun varlığı 

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 473 

 

Ya bu gündәn, sabahdan, 

ya da xatirәlәrdәn, 

Qayıdanda sәfәrdәn, 

Bir qapı döyülәcәk  bu yolların başında, 

Bir ürәk döyünәcәk  bu yolların başında, 

―-Ey, kimsәn‖-deyilәcәk, 

―-Ehey, kimsәn‖ deyilәcәk!...  
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BƏNZƏYĠB 

 

Deyirlәr ki qız bibiyә oxşuyar 

Mәnim balam xalasına  bәnzәyib. 

Anasının bacıları bir deyil, 

Üzündәki xal  hansına bәnzәyib. 

 

Dam dolusu toyu  çәkib birinә, 

Şirinlikdә suyu çәkib birinә, 

Ucalıqda boyu çәkib birinә,- 

Balaca  Qız Qalasına bәnzәyib. 

 

Anasını çıxarmayıb yadından, 

Od alıbdır gözlәrimin odundan. 

Ad alıbdır nәnәsinin adından,- 

Şirin-şәkәr laylasına  bәnzәyib. 

 

Kirpiklәri yaranışdan hörgüdür, 

Tәbiәtin tәşbehidir, görküdür. 

İkimizin arasında körpüdür,- 

Bir az mәnә, bir az ona bәnzәyib.... 

 

Gәlişindәn evimizә gün düşüb, 

Qonşulara haray düşüb, ün düşüb, 

Hansı  alma budağından gen düşüb,- 

Körpә ceyran balasına bәnzәyib. 

 

Nә az, nә çox on ay keçib ilindәn, 

Tәzә-tәzә sözlәr bitir dilindәn. 

―Yanıxlıyam‖anasının әlindәn,- 

Nә yaxşı ki, xalasına  bәnzәyib. 
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QƏRĠB  AXġAMLAR 

 

Qayalar  uyuyur  dumanda, sisdә. 

Dağlar düşüncәli, düşüb  üzüstә. 

Qartal qanadını kәndimiz üstә 

Gәrib axşamlar, 

                           qәrib  axşamlar. 

 

İliyә  işlәyәr bu gecә hesrәt, 

Nә sәs var, nә sәmir, qәmlı sükunәt. 

Yoxsa, nәfәsini ana tәbiat 

Dәrib axşamlar, 

                            qәrib  axşamlar. 

 

Ötәn durnalarmı göyün ovsunu, 

Xәyal  әrşә çәkәr göz yuxusunu. 

Hicran pәrdәsini, qәm  duyğusunu 

Sәrib axşamlar,  

                            qәrib  axşamlar. 

 

Gör  nәlәr  söylәyir o sәs, o sәda, 

Bir anda  nәlәri gәtirdi yada. 

Mәn  hardan bilәydim bu gen  dünyada,- 

Bir qәrib  axşamlar, 

                            qәrib  axşamlar. 
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PAYIZ  LÖVHƏLƏRĠ 

 

Dağların başına çökür duman, sis, 

Havadan payızın qoxusu gәlir. 

Yel әsir, tәrpәnir sarı bir dәniz, 

Yorğun tәbiәtin yuxusu gәlir. 

 

Burulub havada ocaq tüstüsü, 

Gәlәn soyuqlardan verdikcә xәbәr, 

Çәkilir torpaqdan yayın istisi, 

Uzanır gecәlәr, gecikir sәhәr. 

 

Soyunur әynini yenә nar bağı, 

Onun yaxasını külәk açıbdır. 

Şirәdәn çatlayan  narın dodağı 

Elә bil tәzәcә çiçәk açıbdır. 

 

Buludlar payızın şeriyәtini 

Libası saralan dağlara yazdı. 

Dәyişdi  tәbiәt  tәbiәtini  

Düzlәr  soyuq  oldu, dağlar ayazlı. 

 

Boldur  bağçaların yetirdiyi bar, 

Ağaçlar çiynindәn atır yükünü. 

Yerindә demişdir ellәr,obalar;  

―Gәldi payız günü, toy-bayram günü‖. 
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Dәrәdә gurlayıb, dağa sәs salan 

Payızın әlvida nalәsiydimi?! 

Nәydi tәbiәtin hüsnündә qalan, 

Günәşin saralan şölәsiydimi?! 

 

Yarpaqlar düştükcә  öz  budağından, 

Ömür günlәrini  bir-bir sayırdı. 

Qışın gәlişini sanki, bu zaman 

Yerin qulağına  pıçıldayırdı... 
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ĠLK  EV-ĠLK UÇUġ 

 

Könlünü göynәdәr ilk ev, ilk uçuş 

Qayıdıb  gedәrsәn kәndә dalınca. 

Orda bilәrsәn ki, arzuların quş, 

Piyada getmisәn  sәn dә dalınca. 

 

Getmisәn, yollarda  ötüb  ömür-gün, 

Axırda gözlәrin düşüb  eynәyә. 

O burda gördüğün günlәrin için 

Baxarsan, burnunun ucu göynәyәr. 

 

Üz üzә durarsın hәyәt-baca, sәn:- 

Gecikib qoyunu vermisәn qurda. 

Cavab ver quruyan hәr ağaca sәn, 

Varmı bir cavabın bu yerә-yurda? 

 

Köhnә hәyәtlәrdә söyüdlәr çadır, 

Tәnәk zoğlarında uzanıb bahar. 

Sәn әkәn ağaçlar sәndәn ucadır, 

Sәnә yuxarıdan aşağı baxar... 
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BAHAR 

 

Göy meşәlәr, çәmәnlәr  

Çuxasıdır baharın. 

Ağ  cığırlar açılan 

Yaxasıdır  baharın. 

 

Çiçәklәr yığın yığın 

Göy otlar dizә çıxır. 

Elә bilki toprağın 

Arzusu üzә çıxır.  

 

 Günәş yön çeviribdir 

Girova, qara doğru. 

Cığırların axırı 

Çıxır bahara doğru. 

 

 Alәm isinәn zaman  

Yerdәn süt buğu çıxır 

Tәbiәtin canından 

Qışın soyuğu çıxır... 
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BU YAZ ĠDĠ.... 

 

Bu yaz idi... 

               Gәlişindәn xәbәr tutmamış, 

Novruz gülü qar altında çiçәk açırdı. 

Gün vurduqca zirvәlәrә çәkilirdi qış, 

Әtәyini dәstәlәyib kәnddәn qaçırdı. 

 

Bu yaz idi... 

              Kövrәlmişti torpak qar kimi, 

Qışla bahar bir-birinә qarışırdılar. 

Dağdan enәn, dağa qalxan çığırlar kimi 

Bir çiçәyin dövrәsindә barışırdılar. 

 

Bu yaz idi... 

              Yol gedirdi günәşә sarı, 

Ovxarlanmış bulaqların üzüyolaydı. 

Gündüzlәri-- vadilәrin buz daşqınları, 

Gecәlәri—durnaların  hava yoluydu. 

 

Bu yaz idi... 

               Buğlanırdı әtirli tüstü, 

Şәfәqlәri üsküklәrә süzürdü arı. 

Büllur günәş  çәlәngiydi dünyanın üstü, 

Bürümüşdü yer üzünü fәrәh yolları. 
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Bu yaz idi... 

              Arzuların göy quşağıydı, 

Mavilikdә çırpınırdı ürәk qu kimi. 

Dünya özü xәyalpәrvәr bir uşağıydı, 

Şiriniydi ilk mәhәbbәt mәktubu kimi. 

 

Bu yaz idi... 

              Gül bitirdi ayaq sәsindәn, 

Xoşbәhtliyә qәrq edirdi
 
 keçdiyi yeri. 

Ömrü kövrәk qocaların hafizәsindәn 

Ömrün neçә ilk baharı dönürdü geri. 

 

Mart gecәsi... 

                Tәbiәtin ovçu bәrәsi... 

Çiçәklәdi çağalalar—çöl әriklәri. 

Dünәn qışdı...Bu gün bahar çıxdı sәhәrә, 

Bir gecәdә yarpaq basdı pöhrәliklәri... 

 

Bu yaz idi... 

                Gözәllikdәn gözü qamaşdı. 

Sevincindәn dodağında qan qalmamışdı. 

Elә bil ki, yer üzünün sevәn günüydü, 

Dünya özü baştan-başa ehtizaz idi— 

                                                 Bu yaz idi... 
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AXġAMLAR, SƏHƏRLƏR 

 

Bu necә yağışdı bürüyәr yolu, 

Uzanar söhbәti şәhәrә kimi. 

Bulud  sıxılmamış yaş paltar olub, 

Damcılar axşamdan sәhәrә gibi. 

 

Neçә mәhәbbәtә anadır gecә, 

Gecә sirr yığını, soraq yığını. 

Sevәnlәr könlünü açar gizlicә— 

Kim görüp qönçәnin açıldığını! 

 

Yelin qanadında duman, çәn gәlәr, 

Dolar qayaların kaha beyninә. 

Oğlanlar hardansa görüşdәn gәlәr, 

Qızlar gecәlәri giyәr әyninә. 

 

Hardasa bir bayquş  ölәr acından 

Qalar qaranlığın alt qatlarında. 

Bir quş havalanar qoz ağacından 

Oyadar sәhәri qanadlarında. 

 

Zәhmәtdәn tarlalar batar-barınar, 

Cığırlar-evlәrә çatan xatirә. 

Axşamlar-kişilәr qadınlarına 

Bir uzun, sevdalı gecә gәtirәr. 

 

Yuxuda çiçәklәr  şirәli, nurlu, 

Çiçәk düzdә yatar, arı pәtәkdә. 

Hardasa bir әsgәr yarıyuxulu— 

Qәlbi dünyamızda, әli tәtikdә. 
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Coşar buludların inadkarlığı, 

Bulaqlar-dәrәdә-bahar çayları. 

Günәş  yoxsulluğu, işıq darlığı 

Sağar  buludları, sıxar çayları! 

 

Yorğun balıqçılar yol salar Kürә, 

Uyumış suları qayıqlıyarlar. 

Ağaçlar qorxulu bir yuxu görәr, 

Yarpaqlar sübhәcәn sayıqlıyarlar. 

 

Bu uzun nәşәdәn kainat susur, 

Susur ki, dağılar bu xoş xatirә. 

Gәcә dәstәlәyәr ayı, ulduzu, 

Günәş qızıl gözlü sәhәr gәtirәr. 
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CEVĠZ AXTARARDIQ  

PAYIZ GƏLƏNDƏ 

 

Ceviz ahtarardıq payız gәlәndә 

Xәzәlә dönәrdi gün yavaş-yavaş. 

Bir hәsrәt nәğmәsi enәrdi kәndә:- 

―Ağ daş, qara daş, 

                                                         mәnә bir yoldaş.‖ 

Tapmadım, 

                tapmadım, 

                        tapaydım ey kaş... 

 

Bәs niyә ruhumda qәm dolaşırdı 

Nә idi könlümdә gülüb-ağlayan?! 

Dilim topuq çalıb, 

                               fikrim çaşırdı  

Әlimi-qolumu nәydi bağlayan? 

Qorxuram baxtımı qozda sınayam 

Vurub çürük çıxa o ümit,-Allah. 

Ayağım altında qәm xәzәllәri  

Başımın üstündә tәrәddüt, Allah. 

Bu tale qismәti-ceviz falıdı,- 

Cüt gәlsә, istәyim çin olmalıdı, 

Tәk gәlsә, 

               tәk gәlsә... 

                               ağ daş, qara daş 

Saydım düz gәlmәdi, 

                               gәleydi ey kaş... 

                              

                

 

 

 

 

 

Xәzәllәr cığırın qızıl başmağı, 

Köhnә şalvarımın balaqları yaş... 

Ümid közәrәrdi sinәmdә tәk-tәk, 

Ağ daş, qara daş:- 

Tapsam döyüşlәrdәn atam dönәcәk, 

Tapmasam, 

                 tapmasam, 

                                 tapaydım ey kaş...   

 

Yarpaqlar payızın hәsrәt әllәri, 

Yarpaqlar-göylәrin yerә minnәti. 
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Belәcә çevirib mis xәzәllәri 

Belәcә gәzәrdim o ilk qismәti, 

Belәcә, qardaş!- 

Tapmadım, 

                tapmadım, 

                                tapaydım ey kaş! 
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TƏSƏLLĠ 

 

Baxtıma tәşәkkür elәyirәm mәn 

Әhdinә solaxay dostlarım üçün. 

Sevinçlәrim üçün, yaslarım üçün. 

Verdim ürәyimi yaz çәmәninә, 

Qәflәti dolunu yaddan çıxardım, 

Әyrilik yolunu  

                         yaddan çıxardım. 

Meşәdә  aslana, şirә  güvәndim, 

Hәlә açılmamış sirә güvәndim, 

Çaqqalı, tülkünü yaddan çıxardım, 

Yerüstü bölgünü yaddan  çıxardım.
 
 

 

Deyirlәr pәrvanә
 
 yığışar şama, 

Bircә anlığına o şamı
 
 söndür. 

Söndür, o alışan inamı, söndür, 

Gör kimdi arayıb axdaran sәni: 

Milçәklәr  şirәyә qonur deyirlәr, 

Bacara bilirsәn sil o şirәni... 

 

Bir gün taleyini yuyub sәrәrlәr, 

Batarsan, 

              hardansa  dalğıçlar kimi 

―Dostların‖ yalandan boy göstәrәrlәr. 

 

 

 

 

 

 

Sonra, o şam kimi, 

                               o şirә kimi, 

Bir uzaq, bir hәzin  

                             xatirә kimi 

 

Sönmәyin qalar. 

Su içәn toyuğa dönmәyin qalar. 

 

Yenә tәbiәtın sәbri tükәnmәz, 

Günü var, ayı var, 
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                                o da tәsәlli. 

Düzü, dolayı var, 

                                o da tәsәlli, 

Qışın çilәsindәn salamәt çıxan 

Yazı var, yayı var, 

                                 o da tәsәlli...                                                    
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BU  MƏNƏM 

 

Bu mәnәm, a kәndim, 

                              tanımadınmı?! 

Bu  hәmin Mәmmәddi  

                                bir az sınıxıb,                                            bir az sıxıb  

onu şәhәr  havası,  

Dәrmanı  dağların  sәhәr  havası. 

Mәni tanımayır  tәzә cavanlar, 

Özümmü çıxmışım yaddan, 

                                                   adım mı?! 

Sәnin  qucağında  arzuladığım, 

Günlәrdәn qayıdıb gәlmişәm sәnә, 

Bu mәnәm, ay  kәndim, tanımadınmı?! 
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GĠZLĠ MƏHƏBBƏT 

 

Dağların başına düşәn qardımı, 

Dumandan xәbәrsiz, çәndәn  xәbәrsiz?! 

Sinәmi göynәdәn intizardımı 

Qәlbimdәn xәbәrsiz, mәndәn xәbәrsiz. 

 

Qırdım öz әhdimi mәn bilә-bilә, 

Haqqın var yanımdan keç gülә-gülә 

Әriyim oduna qoy gilә-gilә 

Mәn sәni sevmişәm, sәndәn  xәbәrsiz.. 

 

Gör  mәnim  qismәtim  nәlәr-nәlәrmiş, 

Sәn uzaq sandığın yaxın gәlәrmiş. 

Sәn demә dağlara qar әlәnәrmiş 

Dumandan xәbәrsiz, çәndәn xәbәrsiz, 

Mәn sәni sevmişәm sәndәn xәbәrsiz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYUQDU 

 

Soyuqdur taleyin baxışı mene, 

Hava da bır azca deyen soyuqdur. 

Nakam sevgilerin qarğışı mene 

Yayın yay gününde deyen soyuqdur. 

 

Ağ saçı başımda qarlı düşünce , 

Hayanda tuş olub ayaza qönçe, 

Yoxsa bilmemişem davadan önce 

Gelib qapımızı döyen soyuqdur. 
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Ay hekim ,görmürsen tengiyir nefes, 

İçimden başlayan bu küleyi kes. 

Yayda köksüm altda göze görünmez , 

Qışda buz patları geyen soyuqdur. 

 

Üz-üze dayanıb evvelim sonum. 

Qoy donum,gözelik önünde donum. 

Qardımı,qışdımı,neden qorunum,- 

Yayın yay gününde deyen soyuqdur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜġÜNCE 

 

Bele gecelerin olmaz evezi, 

Toprağı düşünce,daşı düşünce. 

Derede çayların boğulur sesi 

Eriyib gözümün yaşı düşünce. 

 

Ezizim,qürbetden esen yelem men 

Hesrete qovuşan ayam,ilem men. 

Axşamdan sabah anadilem men, 

Ölerem sen meni başa düşünce. 

 

Arzu dünyasında daş ötüşeydi, 

İller bir-birinden xoş ötüşeydi. 

Başıma göylerin daşı düşeydi 

Qarşıma taleyin qışı düşünce. 
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BAXMAZ 

 

Buydumu ömrümün qarlı zirvesi- 

Öter kavran-karvan köç mene baxmaz. 

Deyibler her seyin vaxtı-vedesi, 

Gelen soyuq,sazaq,qış mene baxmaz.7 

 

Vaxtın boz üzünden qelbim üşüdü, 

Yaxşılıq,yamanlıq tale işidi. 

Bext bulud dalında qış güneşidi, 

Gözünün ucuyla heç mene baxmaz. 

 

Memmed,iller açdı cismini candan, 

Çıxarmaq olarmı qorxunu qandan . 

Vedesi çatanda tutar yaxandan, 

Ölüm dosta,düşmene baxmaz. 
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GÖZƏLDĠR 

 

Gözlәrin çağlayan sevgi dәnizi 

Görәnin açılar bәti-bәnizi. 

Qalxız kipriyini gülsün dan üzü 

Ağ qara üstündәn halә gözәldir. 

 

Sәhәrin şehindә gәz ayaqyalın, 

Meh әssin çiyninә sürüşsün  şalın. 

Ayrı lәzәti var yaşılla alın,- 

Zәmilәr içindә lalә gözәldir. 

 

Çәkmәzsәn qәhrini varın, yoxun sәn. 

Şirin bir nәğmәsәn әgәr oxunsan. 

Dönüb qızıl olar daşa toxunsan,- 

Sәni sayә  salan tale gözәldir. 

 

Hәsrәt dәnizinin adası mәnәm. 

Sәn eşqin özüsәn, sәdası mәnәm. 

Qara gözlәrinin qadası mәnә,- 

Gözәldәn gәlәcәk bәla gözәldir. 

 

Yar ol dәrd bilәnә, yar olanda da, 

Yoluna göz diksin yorulanda da. 

Elәsinә vurul vurulanda da,- 

Desinlәr, ay Mәmmәd  әla gözәldir. 
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SEVĠRƏM SƏNĠ 

 

Eşit harayımı, ay mehribanım 

Sevmişim, bir daha sevirәm sәni. 

Gәlmişim qapına bir qәrib kimi 

Ümidә, pәnaha  sevirәm sәni. 

 

Bir dili qurumuış  ilan danışıb, 

Yarın filankәslә filan danışıb. 

Bәlkә çoxu mәnә yalan danışıb,- 

Batmaram günaha, sevirәm sәni. 

 

Keçdimi növrağı qәlәm qaşlının, 

Qәlbi yuxalının, gözü yaşlının. 

Ahı yerdә qalmaz uzun saçlının, 

Dözmәrәm o aha, sevirim sәni.   

 

Ay Mәmmәd, qәlbindә demә aram var, 

Halal sevdamızda axı haram var. 

Haraya and içim, mәnim haram
 
 var,- 

İnan bir Allaha, sevirim sәni.   
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QIZLARIN 

 

Hansı  gözdәn köz götürdü bu ocaq, 

Yaz mövsümü gәldi haçan, qızların?! 

İnnәn belә güzgülәnmәk olacaq 

İşi-gücü axşamacan qızların. 

 

Sehirkarlıq o gözlәrdә bәli, var.  

Sübut gәzmә Mәcnun kimi dәli var. 

Ya taledә, ya ilhamda әli var 

Öz-özünә işıq saçan qızların. 

 

Möcizәmi qoşa narın dәymәsi? 

Qoy Vaqifin xәtirinә dәymәsin. 

Mәn olaydım yaxasının düymәsi, 

Sinәsini külәk açan qızların. 

 

Gәlişinә gül-çiçәklәr dәrilsin, 

Görüşünә qoşa qollar gәrilsin, 

Xalı olub ayağına sәrilsin,-- 

Ev-eşiyim,hәyәt-bacam qızların. 

 

Elçi gәlsin, üstünә gün saçılsın. 

Vermәsәlәr götürülüb qaçılsın. 

Görüm elә baxtı, günü açılsın 

Öz baxtına könül açan qızların. 

 

Gözәllikdә hәrәsi bir sonadı, 

Bu sonalar eşqimizi sınadı. 

Nә yaxşı ki, indi çoxu anadı, 

Dünәn bizi qoyub  qaçan qızların... 

 
                                                            

 

 

 

 

 

 

BĠR ĠLDĠR 

 

Ay şair Әlәddin şair dostunun 

Açılmır qabağı-qaşı bir ildir. 

Olub mәhәbbәtdәn illәr xәstәsi, 

Ayılmır sevdadan başı bir ildir. 

 

Yarın soyuqluğu yara dağ olar. 

Ürәk istәmәsә unutmaq olar. 
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Bilmirәm nә qәdәr yas tutmaq olar, 

Qurumur gözümün yaşı bir ildir. 

 

O atdı özünü varın qoynuna, 

Bahar günlәrindәn qarın qoynuna. 

Mәn hәsrәt çәkirim yarın qoynuna, 

Orda lәzәt çәkir naşı bir ildir. 

 

Yenә dost әlinә qalıbdır çara, 

Loğman ol, dәrdimә bir dәrman ara. 

Dönüb könül mülküm xarabazara 

Göyәrmir torpağı, daşı bir ildir. 

 

Ay Mәmmәd, haqlıyar sәni subaylıq, 

Islanar, quruyar verdiyi yaylıq. 

Onun körpәsinin yaşı üç aylıq, 

Mәnim hәsrәtimin yaşı bir ildir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR NEFESE 

 

Baht özü de bahmayaydı sözüme 

Günüm gece, gecem gündüz olaydı. 

Senin aşkın qayıdaydı özüme 

Ev-eşiksiz,işsiz-gücsüz olaydım. 

 

Qayıdaydı gözel günü yaşın da 

Bulaqlara garışaydım, axaydım. 

Yüce yüce kayaların başından 

Uzak-uzak yıldızlara baxaydım. 

 

Hoşbahtlığım
 
 yollarında biteydi, 

Düzde gülü,dağda karı seveydim. 

Senden gayrı qayğılarım yiteydi, 

Tekce seni,tekce seni seveydim. 

 

Kalbim seni çok istemiş,çok ummuş, 

Hiç olmasa bir uzaktan bak bana. 

Bu arzular bir nefese oxunmuş,- 

Çok görmesin bu arzumu baht bana. 
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BU DÜNYA  

DEYĠLEN NE GÜZEL ĠMĠġ  

 

Dumandan açılır üstü talanın, 

Yuvanı gizleme- çıxar yalanın. 

Eşit cik-cikini etcebalanın,- 

Bu dünya deyilen ne güzel imiş... 

 

Bağlı qonçlara bulunup açar. 

Açar, yaz yeline gönlünü açar. 

Leçeyi uçunup, dodağı kaçar,- 

Bu dünya deyilen ne güzel imiş... 

 

Çayın o tayında sular sunası, 

Çayın bu tayında kanın donası. 

Yüreğin atlanıp, kuşun konası,- 

Bu dünya deyilen ne güzel imiş... 

 

Toyun ilk sabahı gözler mürğüde... 

Qaymaq dodaqları yüz verip süde. 

Bir güzel kendine bakır güzgüde,- 

Bu dünya deyilen ne güzel imiş... 

 

Kış yaza çevrilip,çin olup uykum. 

Güneşin nuruna uyanıp tohum- 

Qoy çıkıp bir ona yakından bakım,- 

Bu dünya deyilen ne güzel imiş... 

 

Dünya harmanının fırlanır veli, 

Gerye qayıdır ömrün evveli. 

Bir nesil yol gedir nene-neveli,- 

Bu dünya deyilen ne güzel imiş... 
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APAR MƏNĠ 
 

Apar mәni baharlara 

Neylәyirәm mәn qışı 

Sәnә qalsın bu dünyanın 

Yağan qarı, yağışı. 

 

Apar  mәni  baharlara- 

Sevildiyim günlәrә. 

Arzu olub yer üzünә  

Sәpildiyim günlәrә. 

 

Durnaların  qanadıyla 

Apar mәni yazlara. 

Bulaqlardan sevgi axır 

Xәbәr göndәr qızlara. 

 

Qoş  günәşә  göndәr mәnә 

Bir parça yaz sәması. 

Yoxsa  sevәn  ürәyimin 

Donar  sevgi  dünyası. 

 

Bahar  oldu, bahar  soldu 

Apar  mәni  yaylara. 

İtirdiyim  illәrә  yox, 

Yaşadığım  aylara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apar mәni  payızlara, 

Nәylәyirәm mәn yazı? 

Ömrüm-günüm, axı sәnsiz 

Nәdir ömrün mәnası.?! 

 

Yazı  qaytar yalqızlara 

Apar mәni qışlara. 

At  bu dәcәl ürәyimi 

Qarlara, yağışlara. 
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NƏYĠNƏ GƏRƏK 

 

Daha mәn sәninçin keçilmiş yolam, 

Oxunmuş kitabam, dәrilmiş çiçәk. 

Dönüb innәn belә lap qızıl olam, 

Ya ki, daş parçası nәyinә gәrәk. 

 

Axı, hәr çiçәyin ömrü bir dәrim, 

Köksündә nar kimi yetişib yürәk. 

Nәyinә gәrkdir yorğun әllәrim, 

Dalgın xәyallarım nәyinә gәrәk. 

 

Çatar qulağına uzaq sorağım, 

Yaxın ülfәtimin dәrdini az çәk. 

Nәyinә gәrәkdir solan yanağım 

Soluxan dodağım nәyinә gәrәk? 

 

Qyma mәhabbәtin cavan çağına, 

Payız hәsrәt çәkәr yaz yarpağına. 

Ölmüşәm, qalmışam nәyinә gәrәk, 

Harada qocalmışam nәyinә gәrәk! 
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DEYĠL KĠ 

 

Pәrişan ömrümә baxma qıyqacı 

Hәyatım cәnnәtin bağı deyil ki?! 

Kimin ucbatından ağartdım  saçı 

Baxtımdı, saçımın ağı deyil ki?! 

 

Bax  mәnim ömrümә, qәlbimә baxma. 

Sınıb o evciyәz, uçub o daxma. 

Vüsal 
 
günlәrini başıma qaxma— 

Yaşımın sevilәn çağı deyil ki?! 

 

Vüsalla hicranın yolu bir qarış, 

Kimin xeyrinәdir görәn  bu yarış?! 

Sәnә deyәmmәrәm barışma, barış,- 

İç bu mәhәbbәti ağı deyil ki?! 

 

Özün günahkarsan, özün üzürsәn. 

Bir eşqin sәdaqәt ömrünü sür sәn. 

Gözümün işığı kimdәn küsürsәn, 

Gördüğün Mәmmәtdir, yağı deyil ki?! 
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O KĠM ĠDĠ... 

 

                                              Ə.Kərimə 

Hardasa, 

                 gәlәcәkdә bir gözәl yaşıyırdı. 

Mәn ona göndәrәrdim fikir teleqramları. 

Hardasa, 

                 gәlәcәkdә bir gözәl yaşıyırdı 

Sorağında ilk eşqin çağlayan ilhamları. 

 

Sevgi dalgalarında ruhumun siqnalları:- 

--Gәlirәm, 

                 gözlә  mәni—bu boyda, bu nişanda. 

Ya piyada, ya atlı aşıb  qarlı  yolları, 

Sabahına geciksәm, gözlә  şәr qarışanda. 

 

Gecәlәrdәn baş alan yollar—yaz yuxuluydu, 

Nәydi ömrә tәsәlli, ömrün  naşı  çağında?! 

Mәn idim... 

                 gәlәcәkdi... 

                                  yaşamaq arzusuydu... 

Mәhәbbәt dövr edirdi ömrün üçbucagında. 

 

Sevgi dalğalarında ruhumun siqnalları; 

Gәlirәm—gözlә  mәni  bu  boyda, bu nişanda. 

Düştüm yolun ağına, aşdım qarlı yolları, 

Sabahına gecikdim, 

                                 gözlә şәr qarışanda. 

 

 

 

 

 

Ya mәndә oyanmadı, ya sәni oyatmadı, 

Tuş  gәlmәdi  yada ki, hislәr  biri  birinә. 

Yağış  oldu, qar  oldu, fikrim  sәnә  çatmadı, 

Mәn gecikdim, ya da sәn eşqin vәdә yerinә. 

 

Yuxularda arzumun arxasınca qaçanda 

Bir qızın dizi üstә yatdığım neçә ilmiş. 

Ömrün  oyanış  çağı  gözlәrimi  açanda 

Başım  üstә  dayanan  qız, yox, o qız deyilmiş. 

 

Yox, gәldi bir özgәsi, baxmadı ömrә, yaşa 

Dondurdu damarımda çağlayan al qanları. 

Çağrılmamış bir gonaq çıxdı yuxarı başa, 
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Söndürüldü qәlbimin inadkar vulkanları. 

 

Hanı o xәyalı qız-illәrin әlvanlığı 

Yoxsa, dünya  әzәldәn qәmli  sükunәtiymiş?! 

Bәs nә imiş o ömrün ilkin dәliqanlığı,-- 

Ya  atadan, anadan hazır mәhәbbәtiymiş?! 

 

Hani o xәyalı qız, 

Yoxsa, әlvan  hislәri  sükut  donu geyindi?! 

Nә idi varlığımı çulğalayan nә idi?! 

O bu tәmizliyiylә yer adamı deyildi, 

Ya ilhamın özüydü, yada ki, mәlәk  idi. 

 

Gecikdi, ya tәlәsdi 

                                 şığıyan qatarlara. 

Çıxmadı mәndәn gәlәn siqnalların sәsinә. 

Gecikdi, ya tәlәsdi  

                                 açılan baharlara, 

Düşdü arzularımdan  sevgi xatirәsinә. 

 

 

 

 

 

 

Haçan  yollara  çıxdım  yazıydı, payızıydı, 

Hansı şirin arzunun qaldım künc-bucağında?! 

Mәn idim... 

                   gәlәcәkdi... 

                                      o  xәyalı qızıydı, 

Yolumuz qovuşmadı eşqin üçbucağında. 

 

Deyirәm nә olaydı 

Ömrün astanasında-13-14 yaşında, 

Әvvәlki tәk aç-susuz, 

                           lap yuxusuz olaydım. 

Nabәlәd keçәcәyim bu yolların başında 

O  inam, ümid yeri- 

                                 xәyali qız olaydı! 

Mәn ona göndәrәydim fikir teleqramları, 

Deyәydim:-- 

                  gözlә mәni bu boyda, bu nişanda. 

Ya piyada, ya atlı aşıb qarlı yolları 

Sabahına gecikdim, gözlә şәr garışanda!.. 
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TƏZƏDƏN  

MƏN SƏNƏ GAYIDACAĞAM 

 

Düşüb aralığa hәftәlәr, aylar 

Qalmısan ömrümün ötәn ilindә. 

Bir hәsrәt sinәmdәn sәni haraylar 

Muhәbbәt, sadaqәt, sevgi dilindә. 

Bir eşqin uğursuz qәdәmi kimi 

Demә aramızı soyudacağam. 

Limana qayıdan bir gәmi kimi 

Tәzәdәn mәn sәnә qayıdacağam. 

 

Şöhrәtdәn gözümә gur ışıq düşüb 

Elә bilmişәm ki, yenilmәz dağam. 

Bircә xәyalına gәtir sәn mәni 

Fikrim dә, yolum da dolaşıq düşüb,- 

Hәmişә narahat edirsәn mәni. 

Kimi oyatmamış de hәsrәt, kimi- 

Anadan olduğum doğma kәnd kimi, 

Tәzәdәn mәn sәnә qayıdacağam. 

 

Yolundan, qәlbindәn, yadından çıxıb 

Haçansa mәn sәndәn buxarlanmışam. 

Eşqin alovundan, odundan çıxıb 

Dolan bulud kimi quharlanmışam. 

Bir çılğın şimşәyә bәndәm ki, yağam,- 

Quraqlığa yağan yağışlar kimi, 

Nifrәti soyumuş baxışlar kimi, 

Tәzәdәn mәn sәnә qayıdacağam. 

 

 

 

 

 

 

Demә ki, ay-aydan, il ildәn keçib; 

Hicranın görüşlә bağrını yarıb, 

Döyüb könüllәri, ünvan axtarıb, 

Neçә gözdәn keçib, könüldәn keçib 

Hәlә xoş duyğular oyadacağam.  

Duyub gileyini, duyub әrkini, 

Ünvanı sәhv düşәn bir mәktub kimi 

Tәzәdәn mәn sәnә qayıdacağam. 

 

Surәtin—gözümdәn çәkilәn yuxu, 

Bulud kipriklәrin yağışla dolu. 

Mәnim bu gecikmiş peşimanlığım 
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Hәyat yollarında bәlәtçim olub. 

Bu yeni fәrәhlә, 

                             fikirlә, 

                                           hislә 

Elә bilirәm ki, körpә uşağam. 

Ayların, illәrin uzaqlığından 

Sinәmә saldığın çığırla, izlә 

Tәzәdәn mәn sәnә qayıdacağam, 

Tәzәdәn mәn sәnә qayıdacağam!! 
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