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www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" 48 (21 – 2013) 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuyl   http://www.kitabxana.net  - Milli 

Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" 

("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" 

altbölümü) kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 

Elektron Kitab N 48 (21 – 2013) 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  (layihə başlayanda isə Gənclər və İdman 

Nazirliyi) yanında  

Azərbaycan Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az  

 

Narıngül 

“Qadın da ağac kimidir» 

 

Poetik kitab 

İstedadlı cavan araşdırmaçı, yazar-şairə, mütərcim-publisit Narıngülün bu e-kitabına onun 

müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı şeirləri daxil edilib. E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə 

hazırlanıb. 

 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-nəşr N 48 (21 - 2013) 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 
 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun: 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167  
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“Elm və təhsil” 

Bакы – 2012   
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Ön sözün müəllifi:      Fikrət Qoca 

                                              xalq şairi 

 

 

 

   

Гадын да аьаж кимидир…  

       Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 80 səh. 

 

 

Kitabda son dövr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış imzalarından olan Narıngülün modern üslubda qələmə 

aldığı lirik- fəlsəfi şeirləri toplanmışdır. Poetik-psixoloji fraqmentlər, xaotik düşüncə işığında yaranan bədii 

mənzərələr, sırf qadın dünyasına məxsus incə detalların təbii və lirik dillə anladılması bu şeirlərin əsas xüsusiyyətini 

təşkil edir.        

 

 

 

                       © YYSQ, 2013 
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ÇƏTİN SƏNƏTLƏRİN ƏN ÇƏTİNİ – POEZİYA 

 

Narıngül adlı bir şairin şeirlərini oxuyuram. Şeirləri doğrudan, sözün əsl mənasında yenidir. Elə bil 

çoxdan axtardığım bir adamı tapmışam. 

 

Yağışın altında 

bir qadın ağlayar 

ağlamasa boğular. 

                                             (Narıngül) 

 

Bu da şair dostum Vaqif Səmədoğlunundur: 

 

İki il yeddi ayın ayrılığı ilə 

tutulub qulaqlarımız. 

bir yandan da bu yağış... 

 

Eyni əhvalda olan iki şairin, eyni reallığa iki fərqli baxışı. Hər ikisi fərqli və eyni dərəcədə dolğun. 

      Əsl şeiri təhlil etmək, şeir yazmaqdan  qat-qat çətindir. 

Darıxdığım, az qala çəkisizlik vəziyyətində olduğum bir anda Narıngülün şeirləri, yeni düşüncə tərzi 

məni özümə qaytardı. Qarşımdakı yazarla söhbətə başladım. Yalnız yazılar haqqında yox, nədənsə, 

ümumiyyətlə şeir haqqında danışmaq istədim. Mənə elə gəlir dünyanın  ən böyük kəşfi 10 rəqəminin 

tapılmasıdır. Sıfırdan doqquza kimi cəmi on rəqəmlə sonsuzluğa kimi hesab aparmaq, sonsuzluğa kimi 

rəqəm yazmaq olar. Bölmələr, vurmalar, çıxmalar, nəhayət üstəgəlmələr, nəhayətsiz üstəgəlmələr. 

Poeziya da belədir, eyni mövzuda milyonlarla şair öz sözünü deyib, bəli,  öz sözünü. Həyatın hamıya 

verdiyi bir eyni sual qarşısında hər şair öz təkrarsız sözünü deyir. (əlbət ki, yazan  şairsə). 

Narıngül də belədir. Poeziyada məhz öz sözünü deməyə çalışır. Və çox vaxt buna nail olur. 

Bəzən mənə elə gəlir  ki, deyilənlər,  yazılanlar hamısı dünyada dəfələrlə təkrar olunub və unu-

dulub. Kimsə gözəl deyib: “Dünyada ən yeni şey yaxşı unudulmuş köhnədir”. Xülasə, bu “bir bəladır ki, 

girifdar olmayan bilməz”. 
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Şeir sirdir, onun sirr olduğunu şeir yazanlar da, sevə-sevə oxuyanlar da bilir. Amma heç kəs onun 

sirrini sona qədər aça bilmir, hər kəs öz bildiyi kimi yozur. 

 

Çox sonra... 

Yolların  ortasında 

içi fəsillərlə dopdolu 

bir qadın 

xatırlaya bilmədi 

yağan yağışları... 

Başın sağ olsun, şəhər! 

 

Mən içimdən keçirəm, 

keçir məni vağzalından! 

 

Bu da Narıngülün sirridir. Bədii dillə anladılan estetik sirr... Bədii və yığcam. 

Altı milyarda yaxın insan var dünyada. Ağı, qarası, qırmızısı, sarısı, qarışığı var insanların.  Hamı-

sının başdan ayağa əzası eynidir. Amma hər biri təkrarolunmazdır. Hər biri yeganədir. Hər insanın beş 

barmağı var, amma hər insanın öz barmaq izu var.  Başın bir tükündən, bir damla qanından onun 

kumliyini təyin etmək olar. İnsanlar zahirən oxşar, bəzən eynilik qədər bənzər olduqları qədər də  fərdi 

və fərqlidirlər. Bu mənada, insanlar Yaradanın – Allahın şeirləridir. Şeir yazanlar da yaradan  adını üstünə 

götürəndə, gərək “Yaratmaq” sözünün məsuliyyət hissini anlasınlar. 

Gərək şeirin nəfəsindən, hissindən, həyəcanından, sözlərin düzülüşündən,  misradan, hətta bir 

sözdən şeirin müəllifini tanıya biləsən. Şeir şairin ürəyinin izidir. 

 

Qopub neçə yerə parçalanmışam 

Üstümə atılan daş bəhanədir. 

Mən ki başdan – başa buz bağlamışam, 

Görəsən, bu qədər yanmağım nədir?! 

 

Bu da Narıngülün ürəyinin bir az gileyli, bir az təlatümlü misralara hopan poetik izi... 

Bu izlər həm də qalıcı izlərdir. 
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Tutuquşu insan səsi ilə danışa bilər, amma insan deyil. Artist var ki, çox məşhur müğənnilərin səsi 

ilə oxuya bilir, lakin müğənni deyil, yaxşı aktyordur. Məlum formalarda məşhur şairləri yamsılayıb söz 

deyənlər  də şair deyil. 

Onların zəhməti, şeirə olan məhəbbəti hörmətə layiqdir. Amma bu hörmətdən vəcdə gəlib özlə-

rinə şair deməsinlər. Bizdə şeirə ölçüyə sığmaz məhəbbət var. Bu məhəbbətin kökü şamanlığa gedib çı-

xır. O zamanlar bu şairlərin (şamanlar həm də şair idi) üstünə müalicə olunmaq,  fala baxdırmaq, müxtəlif 

dərdlərin dərmanı üçün gedərdilər. O inam, o ülvi məhəbbət xalqın arasında, şeirdə, sənətdə hələ də 

yaşayır. Şeir yazmaq, şeir əzbərləmək, şeirə məhəbbət saflığa, gözəlliyə, məhəbbətə üz tutmağın, can 

atmağın simvoludur.  Bu mənada, xüsusilə, gənclərin poeziyaya romantikadan gələn bir ehtirasla can 

atmalarını başa düşmək olar, hörmətlə də qarşılamaq lazımdır. Lakin onları aludəçilikdən çəkindirmək, 

vaxtında ayıltmaq lazımdır. Bu gözəl, cazibədar sənət onu üzdən bilənlər üçün narkotika kimi təsir 

göstərə bilər, bacardıqları, öyrənə biləcəkləri sənətdən ayıra bilər. 

Poeziya çətin sənətlərin ən çətinidir. Böyük şair olmaq üçün allah vergisindən əlavə, çox oxumaq, 

çox çalışmaq, çox öyrənmək lazımdır. Şairlər ölənə kimi, son nəfəsə kimi öyrənir. Şair öldüyü gündən bir 

gün də artıq yaşasaydı, şeirin bir sirrini də artıq bilərdi. Böyük şairlik üçün insan ömrü çox kiçikdir, insan 

ömrü azlıq edir. 

Yenə də şairlik möcüzədir. Və istedadı olan şairlər bu möcüzəni yarada bilirlər. Narıngül də belə 

şairlərdəndir: 

 

Keçməyə qorxduğum ömür 

Gəlib məndən keçərmi? 

Düyünlənmiş ovcumdan 

Tənhalığım düşərmi?! 

 

Hətta, o qədər də uzun olmayan ömrün içində belə, əsl  şairlər öz nəfəsini, öz səsini, öz sözünü, bir 

sözlə, poeziyaya öz möhürünü vurub gedə bilir. 

Ondan sonra gələn şairlərin şeirə hörməti, əvvəlki şairlərə məhəbbəti o olmalıdır ki, onların dəst-

xəttinə hörmət edib, onları yamsılamasınlar. Məni düz başa düşün, söhbət şeirin ölçülərindən, məlum 

formalardan getmir. Ən məşhur və məlum formalarda yeni və orijinal şair olmaq olar. Təki özün yeni 

olasan, öz gördüklərini yazasan. Oxuduqlarına, eşitdiklərinə oxşadıb yox. Öz gördüklərini, öz duyduqlarını 

özün bildiyin kimi yazasan. 

Amma çox vaxt belə olmur. Yazan həmişə çox olub. Çox heyf  ki, əsl istedad həmişə az olub. 

Əvvəldə dedim ki, şairlik çətin və uzun zamana hesablanmış sənətdir. Bu yüz metrəyə qaçış da deyil. Bu 

marafon yarışıdır. Yəni ömrün sonuna kimi şair olaraq qalmaq yarışıdır. Çox heyf ki, bu az-az gələn 

istedadların bir qismi ömrünün sonuna başqa-başqa  sənətlərlə, yollarla gedib çıxırlar. Bəzən də tərsinə 

olur. Ömrünün əsas hissəsini dövlət işində, yaxud başqa sahələrdə çalışan bəzi insanlar təqaüdə çıxan-

dan sonra başlayırlar yazmağa. Mən onları qınamıram. Yəqin ki, onları da yazmağa sövq edən bu 

müqəddəs sənətə olan ülvi münasibərləridir. 
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Hətta, bəziləri yazıb yaratmağa başlamağı üzünü haqqa tutmaq, tövbə etmək  kimi  qəbul edirlər.  

Bu yerdə tanrı bəndəsi acizdir, belə  şairlərin dadına Allah çatsın. 

Şükürlər olsun ki, istedadlı gənclərimiz var, gələcəyimiz var. Bəzi gənclərimizin də nöqsanı elə öz 

gəncliyidir. O da düzələcək. Gənclik elə nöqsandır ki, onu zaman özü düzəldir. Elələri də var ki, “mən 

gəncəm”, – deyib döşünə döyür. Yaradıcılığı hikkəsindən, ədasından, hədyanından ibarətdir. Onların yaşı 

qırxı keçir,  deyir gəncəm, əllini keçir, deyir gəncəm, altmışı da keçəndə “bizin kimi istedadlı gənclərə yer 

vermirlər”- deyib haray-həşir salacaq. Belələrinə fikir verməyin, ədəbiyyatın ətrafında  belələri həmişə  

olub və olacaqdır. 

Bu  yazıda Narıngülün şeirlərindən uzun –uzadı söhbət açmadım. Bu şeirləri indi də, gələcəkdə də 

özünüz oxuyacaqsınız. 

Mən yalnız  Narıngülə ömrün bütün yaşlarında bədii ovqatda qalmağı, gözəl şeirləri ilə insanların 

ömrünə təravət qatmağı və zəhməti ilə istedadının nəticəsindən bəhrələnməyi arzu edirəm. 

 

 

Fikrət Qoca 

xalq şairi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KƏPƏNƏK QANADLIM 

 

Kəpənək qanadlım,  

canında titrəyiş var  

gözlərində təlatüm.   
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Çaşqınlıq içində susursan. 

Bəlkə də bu sondur,  

bəlkə də dönüşdür,  

bilmirsən. 

 

Sən uzaq yolların sonundan  

gəlirsən.  

Sən hər yerdə azadlığı gəzirsən. 

Sənin azadlığın tənhalığındır,  

sənin azadlığın yuxularındır. 

Kəpənək qanadlım,  

sən dünyanı başqa cür istəmişdin.          

Sən - dünyamız hüdudsuzdur, demişdin.  

Adamlar başqa şey söylədilər. 

Adamlar  

hardasa həqiqət gizlənib - dedilər.  

Gəz axtar!  

 

Kəpənək qanadlım, gözlərin açılır,  

qanadların bərkiyir,  

doğuluşun mübarək!  

Pəncərə arxasında toxunmadığın  

çox şey var,  

anlayışın mübarək! 

 

Kəpənək qanadlım,  

dünyanı 

etiraf et, dur gedək!  
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PARKDA 

 

Şəhərin bir küncündə  

adamlar vaxt öldürür 

vaxt ayaq altındadır. 

Ətrafda hay - həşir var. 

Yarpaqlar pıçıldaşır. 

Quşlar dənizdən qopur. 

Zorlanmış gülüşlər 

ətrafa səpələnir. 

Yarımçılpaq qadınlar  

kişi baxışlarını gəzdirir. 

          Karusellər fırlanır 

uşaqlar sevinir. 

Uşaqlar hamıdan safdır, 

uşaqlar hamıdan xoşbəxtdir. 

 

Şəhərin bir küncündə 

adamlar aldanır, 

adamlar inanır.  
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SƏNDƏN SONRA 

 

Səndən sonra  

Bir ürək calandı göylərə 

damla-damla qopdu göy üzü. 

 

Səndən sonra 

başlandı bu yağış. 

Ağlamaqdan öldü şəhər. 

Yağış uzunluqda yol getdim, 

yağışa dua etdim. 

 

 

Səndən sonra 

balıq ömrü yaşadım: 

azad və çarəsiz. 

Suyu canıma çəkdim 

dənizlər ağladı. 
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Səndən sonra 

su çəkmiş canımla 

adam izdiihamına qarışdım, 

adamlar islanmadı. 

Ağzı suyla doldu 

çaşqın qadınların. 

O qadınların ki, 

onları heç zaman  sevməzdım... 

          Səndən sonra 

çox şeylər oldu, 

anlada bilmirəm... 

         və o qədər ağladım ki, 

yaz gəldi. 
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FİKİRLƏRİMDƏN AŞAĞI 

 

Fikirlərimdən aşağı 

Nə ünüm, nə izim qaldı. 

Sən də ovutmadın məni 

Səndən başqa kimim vardı. 

 

Səni də atdım su tək 

Dünyanın arxasınca. 

Gərək aparmazdın heç  

Ayrılığı yanınca. 

 

Ürəyimə xal düşdü, 

Üzüm döndü sevgidən. 

Qapını açıq qoydum, 

Çıxıb getsin o gedən... 
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UNUTMAQ 

 

Sən – əzab verəcək qədər 

güclü və səmimisən, 

həm də gizlin və təksən. 

Getməyə  tələsirsən, 

aram-aram gözlərimdən itirsən. 

Səhərlər ölümsüzdür, 

fikirlər ölümsüzdür. 

Səhərlərin içində  

yoxluğun böyüyür. 

Yoxluğunu gözlərimə yığıram. 

Sənə  

çatmayacaq məktublar  yazıram, 

şeirlər göndərirəm, 

özümü həsr edirəm. 

Həyat şeir deyil ki... 

 

Sən 

əzab verəcək qədər  

güclü və səmimisən. 

Səni atmaq olmaz! 

Səndən keçmək  olmaz! 

Səni olsa-olsa, əvəz etmək olar 

ən yaxşısıysa budur, unutmaq! 

 

Unutmaq gərəkdir,unutmaq!  
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Bütün məsafələrə paylanıb  

sevgini dağıtmaq! 

Unutmaq!         

 

 

PİS KEÇMƏDİ 

 

Pis  keçmədi 

sənsizliyin birinci günü. 

Üzümdə  

payızın tüstülü nəfəsi. 

Ətrafımda 

yaşlı  və yorğun  ağaclar. 

         Gizlincə 

yola göz dikənlər,  

uzaqda 

sahilə dönməyən gəmilər,  

bir də mən – 

inamsız və yalnız. 

Əsən külək belə, hiss etmədi məni.  

 

Pis keçmədi...  

Havasız, qaranlıq bir yerdə 

çırpına-çırpına  

can verdim. 

Matəm elan etdim özümə. 

Küçəmiz ağladı. 

Şəhər  
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hara getdi bilmədim. 

Pis keçmədi... 

çətini birinci addımdır. 

Görüşsək,  

bağışla söyləmə... 

 

 

 

 

SÖYKƏNDİM YOXLUĞUNA 

 

Mən səni  tərk etmişəm 

Gizli mənzilim kimi. 

Səndən bu yan dinclikdir 

Dinclikdir ölüm kimi. 

 

Keçmisən o tərəfə 

Ortaya  sərhəd düşüb. 

Aradan bir xətt keçir 

Bu taya həsrət düşüb. 

 

Uduzacaq bu dünya 

Mənim kimi tək ilə. 

Hara çəkim canımı 

Bu boyda istək ilə. 

 

Çəkilmişəm  özümə 

Qaranlıqda  axşam tək. 
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Qurumuş göz yaşlarım 

Ovcuma töküləcək. 

 

Çatmısam son deyilmiş 

Yol gedir sonluğuna. 

Səni tapa bilmədim 

Söykəndim yoxluğuna. 

 

 

 

 

 

 

 

MƏLƏKLƏR DİYARINDAN  

GƏLİRƏM 

 

Mələklər diyarından gəlirəm 

qanadlarım yanmda. 

Ürəyim küçə-küçə bölünüb. 

Küçələrdə yad adamlar dolaşır. 

 

Görən, yad adamlara 

 salam versəm olarmı? 

Görən, o yad adamlar  

məni duyub anlarmı? 

 

Mələklər diyarından gəlirəm 
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gözlərimdə bir boşluq üzantısı...  

Ürəyimdə  

səbəbi bilinməyən etiraz aksiyası...  

Hər gün qapıları döyüb dilənən qadın,  

üzündən təbəssüm ver mənə  

ötürüm adamlara. 

 

Mələklər diyarından gəlirəm 

mən yer adamı deyiləm.. 
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SƏNƏ 

 

Sənə  

hisslərimi gətirmişəm. 

Hisslər ötəri şeydir. 

Bir qadınlıq hissdir. 

Bir qadınlıq uduzmaq, 

bir qadınlıq həvəsdir. 

 

Sənə 

hisslərimi gətirmişəm. 

Hisslərimə sığal çək. 

Təpədən-dırnağadək 

hisslərimə köçmüşəm. 

Məndən heç nə qalmayıb. 

 

 

Sənə 

hisslərimi gətirmişəm. 

Hisslər çağırışdır. 

Qədim insan səsi 

və 

vəhşi sevgisi... 
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Ürəyimdən qan damır. 

 

Sənə  

hisslərimi gətirmişəm. 

Hisslər dərk edilmir! 

Bütün dərkedilməzlər 

daha böyük görünür. 

Hisslərimdən böyük deyilsən. 

 

Sənə 

hisslərimi gətirmişəm. 

Bir az anlayışlı ol. 

Bəlkə bu sonuncu şansındır, 

ağıllana bilərəm... 
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ADAMLAR ANLAMIRLAR 

 

Cırmaq istədim 

divardan asılmış şəklimi. 

Cırıb atmaq,  

özünə baxmamaq, 

izdiham yaratmamaq, 

enişi anlamamaq, 

vəssəlam. 

Adamlar 

ələk-vələk  

etdilər 

şəklimin dörd yanını. 

Adamlar görmədilər 

dizi üstə 

yerə çökmüş qadını. 

Eh, 

adamların nə vecinə... 

Adamlar 

anlamırlar 

özünü görmək 

əzabını! 
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MƏNİM NARAHATLIĞIM 

 

Mənim narahatlığım 

dibi görünməyən quyudur 

dünyanın üzünə açılır. 

Adamlar, binalar 

ağaclar  

içinə yıxılır, 

nə varsa  boğulur. 

 

Mənim narahatlığım 

öz içində azır, 

bir yerə çıxara bilmirəm. 

Sıxılmş ovcumdan  

qorxum  damcılayır, 

şeh  düşür küçəyə. 

 

Mənim narahatlığım 

illərin yorğunu.  

Canımı götürüb  

gedirəm gecəyə. 

Gecə ulduzlarla doludur. 

Göy süfrə açıbdır. 
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Qələbə sevinci  yaşayır   

göy üzü... 

 

QIŞ LÖVHƏSİ 

 

Gecəyə                                                             

qar yağır, 

gəlin köçür, 

qar yağır... 

 

 

Küçə ağ qarla, 

pambıqla, 

ağ qarla  döşənib. 

 

Ağaclar  

çəliyə söykənmiş qarıya, 

qar qıza, 

qarıya bənzəyir. 

 

Şəhərin qərib bir döngəsi 

əlində ağ bayraq, 

ağ yaylıq, 

ağ bayraq 

yelləyir. 

 

Bu şəhərlə barışmaq, 

sevmək, 
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ərimək, 

sevmək. 

Ovcumun içi tərləyir. 

qar yağır... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR QƏFƏSLİK İŞIQ 

 

Əllərində  

qızına bilərdim... 

dibsiz dəryaların 

içində tapardım özümü... 
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sevməkdən doymazdım... 

 

Amma sən... 

Bir ovuc havanı qopardın  

boşluğun bətnindən. 

Gecəni göylərdən endirdin. 

 

 

Sonra 

sənə doğru – 

sonuncu nəfəs və  

açılmış  

pəncərə. 

Bir qəfəslik işıq. 

Ölüm sürətiylə  

yox olan məsafə. 

İsti əllərində  

unutmaq həvəsı. 

Uzaq nağılların 

alnımıza dəyən  nəfəsi. 

Çöldə yağış səsi. 

 

Qapıda  

səni aparacaq küləklər. 

 

Amma sən... 

Ehmalca  

həsrəti ötürdün 
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və getdin. 

Diksindi əllərin... 
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BİR TOXUMLUQ GÖZ YAŞI VER 

 

Bu dünyanın daşdı üzü 

Hey sıxdım ata bilmədim. 

Əl eylədim izim getdi 

Yüyürdüm çata bilmədim. 

 

Sel-su yudu-sıxdı məni 

Bir damla yerə düşmədi. 

Dilim ağzımı yandırdı 

Içində sözüm bişmədi. 

 

Bu yol məni çəkdi elə  

Daş oldum, keçə bilmədim. 

O ev mənim evim idi 

İçinə köçə bilmədim. 

 

Qaraldım şum qaraltmaqdan  

Heç nə tapmadım səpməyə. 

Bir toxumluq göz yaşı ver, 
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Gedim ümid cücərtməyə. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEYİF FƏSİLLƏRƏ 

 

Payız 

quşların uçmaq ehtirasıyla, 

sənsə payızla gəldin. 

 

Pozuldu rənglərin ahəngi,  

pozuldu günəşin al rəngli çələngi, 

dəyişdi ağaclar, çiçəklər... 

pozuldu buludun tədbiri, 

pozuldu təqvimdə rəqəmlər. 

Yox oldu 

fəsillər arasında sərhədlər. 

Ən yaxın,  

ən doğma yer əllərin oldu... 
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Heyf fəsillərə, 

fəsillər  

yaşanmamış qaldı... 

 

 

 

  

 

 

MƏN HEÇ 

 

Mən heç… 

Mən bir vasitəyəm. 

Üstümdən yollar keçir, 

üstümdən illər keçir. 

Sən məni tanımırsan. 

Mənim 

məsafələri enmək qorxum var. 

Mənim 

uçuş zolağına 

əsir düşmək qorxum var. 

Mənim 

geriyə yıxılmaq qorxum var. 

Qorxumda sən varsan. 

Mən məsafə adamıyam 

bu başdan o başa gəzirəm. 

Bu başda sən varsan, 

o başda sənsizlik. 
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Sən məni tanımırsan… 

Mən – 

fikrin dəyişmiş formasıyam 

haldan-hala keçirəm. 

 

 

 

YAĞIŞIN ALTINDA  

 

Yağışın altında 

bir qadın ağlayar. 

Ağlamasa boğular. 

 

Yağışın altında 

bir qadın ağlayar. 

Son həddə dartınar  

içində ağrılar. 

Təptəzə, ipisti 

göz yaşı doğular. 

 

Yağışın altında  

bir qadın ağlayar,  

saçını küləklər dağıdar. 

Külək neft qoxuyar. 

Bu şəhər yosunlu dənizə 

və qadın  

sərxoş balığa oxşayar. 
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Yağışın altında 

bir qadın ağlayar, 

çırpınar 

sahilə can atar. 

Nə yazıq bilməz ki,  

sahildə yanğın var... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR ƏYALƏT KƏNDİNDƏ 

 

Bu şəhərin üstündən  

adlayıb keçmək çox asan. 

Səsi təkərlərin səsinə qarışıb. 
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Uca, göydələn  

binaları da mənasız bir şey. 

Küçələri islaq və yorğun. 

Küləyi saç qarışdırmaq üçün vasitə. 

Bu şəhərə düşmək çox asan, 

itmək də eləcə. 

Gündə neçə yol keçərsən  

bu şəhərin içindən, 

bu şəhər içindən keçməz. 

 

 

Amma burdan uzaqda, 

bir əyalət kəndində 

batmaq da olar ömürlük. 

Həyat yoxdur orada. 

Özün yaradırsan həyatı. 

Orada yaşamaq 

ömürlük həkk olmaq deməkdir. 

Torpağı da qəbir üçün yararlı. 

Meşəsi pıçıltılı və uzaq. 

 

Orada yaşamayıb 

ömür sürmək də olar. 

Əyri damların, 

 

torpaq yolların, 

yaprıxmış otların 

bətnində kef edən 
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ruhunun xətrinə. 

 

Hər yeri qarış-qarış  

dolanan ruhunun... 
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İŞIĞIN İÇİNDƏ 

 

Əvvəlcə 

küçə işığı böyütdü. 

Sapsarı təbəssüm dağıldı 

evlərin, ağacların, 

adamların üstünə. 

Bütün günü küçədən  

işıq daşıdı adamlar. 

İşıq süzgəcindən  

süzüldü yer üzü. 

          Sonra o,  

əlini uzatdı. 

Mən ona can atdım. 

Aramızda böyük  

yasəmən ağacı var idi. 

Yasəımən ağacı  

işıqlı və susqun. 

Yasəmən ağacı 

ətirli və məsum. 

Yasəmən ağaçı  

hər şeyi bilirdi.... 

 

Mən ucqar küçəylə qaçırdım. 

Kimsəsiz bağlardan qadın  

ətri gəlirdi. 

Uzaqdan  

onun  
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əllərini görürdüm. 

Onun əllərini. 

Yasəmən müjdəli və yalqız... 

 

 

 

 

 

ÇOX SONRA 

    

Darıxa-darıxa   

böyütdüm bu şəhəri. 

Mən - div görkəmli 

binaların ətəyində 

qarışqa süfrəsinin qonağı. 

         Qonağım ol, şəhər! 

 

Bir çılpaq payız günü 

unutdum içimdəki 

paslanmış gizlinləri. 

Xatırlaya bilmədim heç nəyi... 

 

Çox sonra 

yolların  ortasında 

içi fəsillərlə dopdolu 

bir qadın  

xatırlaya bilmədi 
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yağan yağışları... 

Başın sağ olsun, şəhər! 

 

Mən içimdən keçirəm, 

keçir məni vağzalından! 

 

 

 

ADAMLAR MƏNİ SEVMİRLƏR 

 

Adamlar məni sevmirlər. 

Kobuddur,  

adama yovuşmur deyirlər. 

Çəkilib bir küncdə  

gizlənmək  istəyirəm. 

Səssiz və sərgərdan. 

Utanıram   

adamların məni sevməməyindən. 

Qaçıb alça çiçəklərini öpürəm.  

Alça çiçəkləri səni xatırladır.  

Yalnız bizim məmləkət 

 alça çiçəkləriylə doludur: 

yalnız sənin və mənim.  

Yalnız bizim torpaqlar  

və bahar   

sevilmək üçündür. 

Bu yaz da  

alça çiçəklərini əridəcək.  
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Yenə də  

fəsillər yox kimi xatırlanacaq. 

 

Adamlar məni sevmirlər.  

Amma  

mən özüm də  

adamlara  

yad cismə baxan tək  baxıram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDUZMAQ  

 

İtirdin hər şeyi: 

Bu - boşluğu sıxan əllərinin ağrısı. 

Bu - toxuna bilmədiklərini 

itirmək qorxusu. 

Bu - çiçəklənən ehtirasın,  
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dəyişən hekayələr, 

bitməyən  sonlar. 

Qadağalar, 

ağ yollar, 

və nələr... 

Səni olmayan izlərindən tanıdım. 

 

Bütün uduzanlar 

bir-birinə oxşayır... 
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SƏN ÇOX ŞEYİ BİLMİRSƏN 

 

Sən çox şeyi bilmirsən. 

Mən sənə 

Tanrıya yaxın olduğum qədər 

yaxın oldum. 

Mən uzaq  

və səssiz səmirsiz, 

sən məndən xəbərsiz. 

Fərq etməz, 

qadınlar 

uzaqdan daha  gözəl görünür. 

 

 

Sonra fəsil-fəsil əridim 

və səni yox etdim. 

Arılar baharı gətirdi 

və quşlar geriyə qayıtdı 

və sellər ötüşdü. 

Uzun-uzun  yollar  yazıldı alnıma. 

 

Sən çox şeyi  bilmirsən. 

 Qadınlar çox  güclü,  

çox sirli olurlar. 

Qadınlar zamanı bətnində gizlədirlər. 

Qadınlar 

bir az dəlidirlər. 

Qadınlar kişilərin səhvlərini sevirlər. 
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Bir də ki, gözlərinə 

həsrət çökmüş qadının 

atılmaq  qorxusu yox. 

Sən çox şeyi bilmirsən 

hardan biləsən ki… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELƏ TƏNHAYAM Kİ 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 42 

 

 

Elə tənhayam ki, qulağım batıb, 

Çağırıram səsim özümə çatmır. 

Yer məni saxlamır, yer məni çəkmir,  

Əl atıram, göyün üzünə çatmır. 

 

Qayıdıb üstümə gələn  günlərim,  

Sığalıma yatmır, ütüyə gəlmir. 

Mənə qənim imiş mənim əllərim,  

Düşmənlə əl tutur, tətiyə gəlmir. 

 

Qopub neçə yerə parçalanmışam, 

Üstümə atılan daş bəhanədir. 

Mən ki başdan-başa buz bağlamışam,  

Görəsən, bu qədər yanmağım nədir?! 

 

DÜNƏN GECƏ 

 

Dünən gecə 

bir qadın 

qorxusunu boğurdu, 

saçlarında ot ətri... 

 

Dünən geçə bir qadın 

qaranlığı ölçürdü, 

üzündə ayın əksi... 

 

Dünən gecə bir qadın 
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doğulmadan ölürdü, 

ətrafında səsizlik... 

 

Dünən gecə bir qadın  

dünyanı 

ürəyindən  asmışdı. 

Tələsirdi xoşbəxtlik... 

 

Dünən yenə gecəni 

çəkisiz kəpənəklər yaşatdı. 

Torpağa  qarışmadı. 

darıxmağın son üzü. 

Daşlara yazılmadı 

sevginin cavab sözü. 

 

Dünən yenə  

aldadıldı gecə. 
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ƏSLİNDƏ 

 

Əslində,  

heç nə belə olmamalıydı. 

Bu da bir oyundur,  

adamlarla oyun. 

Səssizcə oynadım və bitdim. 

Həyatın özünü yox, 

İzahını yaşadım. 

Adamları o adadan   

bu adaya gətirdim. 

Buz kimi adamları ürəyimdən keçirdim. 

Hər şeyin qarşılıqlı olduğuna inandım. 

Sonunu gözlədim,  sonsuz nağılların. 

Ehtirasını çəkdim köpüklü dalğaların. 

Həyatı əzbərlədim. 

Sərxoş xatirələri ovcumda isitdim. 

Boşluğa qarışdım 

və itdim. 
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Əslində, heç nə 

belə olmamalıydı. 

Həyat  

ehtiyaclarlyla gözəldir. 

Bütün fəlsəfələrdən  

intihar iyi gəlir. 

Darıxmaq keçid təhlükəsidir, 

məğlubiyyəti yalnız bir adı var. 

Qələbə 

insandan yuxarı dayanır. 

 

Əslində,  

heç nə  

belə olmamalıydı. 

Mən özüm,  

belə olmamalıydım. 

...amma belə də olur. 
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QADIN DA AĞAC KİMİDİR 

 

Üzümdəki işıq çat verəcək 

kölgə düşəcək şəhərə,  

küçəyə, səhərə.  

Və şəhər can verəcək, 

və küçə can verəcək. 

 

Çıxıb gedəcəyəm 

ürəyimdə adam izdihamı,  

ürəyimdə sevgi izdihamı.  

Çıxıb gedəcəyəm üzü  

qurumağa.  

Sən heç  

ayaq üstə quruyan ağac  

görmüsənmi?  

Qadın da ağac kimidir: 

içindən quruyur.  

Çıxıb gedəcəyəm üzü tənhalığa,  

pəncərə arxasında  

böyüyən tənhalığa.  

Səhərlər günəşlə bərabər  

ümidlər doğacaq üzümə.  

Amma mən, qaranlıq düşməmiş 

soyunub atacağam bütün 

hisslərimi...  
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Sən necə? 

 

 

 

AĞRI 

 

Canımdakı ağrını ata bilsəydim, 

baxmazdım  

boş qalan yerinə, 

gedərdim uzağa.  

Uzaqlar unutmaq üçündür, 

uzaqlar ovutmaq üçündür. 

 

Canımdakı ağrını ata bilsəydim, 

bir ovuc xoşbəxtlik səpərdim torpağa, 

quşlar sevinərdi... 

 

Canımdakı ağrını ata bilsədim, 

canımı dincə qoyardım 

bar verən  tarla tək.  

Açardım sinəmi küləyə. 

Və zaman keçərdi üstümdən. 

 

Canımdakı ağrını ata bilsəydim, 

bir daha 

getməzdim üstünə. 

Təzə ayaq açan   

bir ağrı tapardım özümə. 
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Mən sükuta daş atan uşağam. 

Ürəyim ağrıya açardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHARİBƏ 

 

Müharibə 

iri, tor zənbillərlə gətirildi, 

hamıya çatdı. 

Güllələr  
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əvvəlcə havalı-havalı oynadı 

sonra sevdiklərini tapdı. 

Geriyə 

nəm torpaq ətirli 

məktublar qayıtdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƏCHULLUQ 

 

Eninə döşənmiş 

daşlaşmış sükut. 

Əlimə, ayağıma dolaçan məchulluq 
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və ürəyimin təbil səsi... 

Sənə tərəf cücərirəm 

yarpaq-yarpaq. 

 

Xoş gördük, 

havada bitən cicək! 

Titrəyən qədəmlərin mübarək! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖZÜM OLMUŞAM 

 

Daha dəlilikdir gözlərimdəki, 

Dumanlar içindən  üzün görünür. 

Nəylə yazılmısan axı ömrümə,  

Yüz dəfə silirəm izin görünür. 

 

Qapımda qonaqdın, qayıdacaqdın,   

Bilirəm aldanan özüm olmuşam. 

Mənə yaşamağı öyrətdin, sağ ol, 

Ümiddim çevrilib dözüm olmuşam. 
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Ağladı küçələr, ağladı şəhər  

Səndən də sabaha heç nə qalmadı. 

Xatirə yazmalı zamandı, heyf  

Qələmə gəlmədi, sözə sığmadı. 

 

Gözümün yaşıyla od söndürəndən,  

Alovdan keçirəm daha yanmıram. 

Kiminlə istəsən keç gözlərimdən, 

Onsuz da mən səni ta qısqanmıram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAĞZALLAR 

 

Vağzallar – 

kiçik sərhədlərdir. 

Nə vaxt gəlsən, burda 

işlənmiş vaxt və 

köhnəlik havası tapılar. 

Payız libasında bir   qoca 

inadla zamanı anladar. 
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Ayaq izləriylə yazılar 

burada yazılar. 

Yazılar oxunmaz və pozulmaz. 

Hamının üzündən 

qəriblik havası, 

 azadlıq mahnıı oxunar. 

Ətrafda günbəgün 

şəhərlər salınar, 

binalar ucalar, 

Vağzallarda şəhərlərin 

uçmaq arzusu qocalar. 
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  UZAĞA MƏKTUB 

 

Mən, 

bir çıxılmazın  

içində qalmışam. 

heç yana yol yoxdur. 

Sükutdan on addım irəli, 

ümiddən on addım arxada 

heçliyin sonuncu döngəsi  

adlanan bir yerdir. 

Qopmuş  divarların üzünə hopmuşam. 

Hardansa tanış bir səs gəlir: 

“ Qadınım, çiçəyim, əzizim, darıxma, döz bir az”. 

Daşın üzərində daş kimi donmuşam 
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yoxsan.... 

 

Sən qürbət kimisən, 

mən, burda – vətəndə qəribəm. 

Qayıtsan, sükutu taparsan 

orda görüşərik. 

Sükutun içində 

əsirəm, yesirəm, gücsüzəm..  

yoxsan.... 

 

Burda hər gun sənsiz ötüşür. 

Gecənin yarısı  

səsziz və səmirsiz 

pərvanə ölümü başlanır. 

Od tutmuş həsrətin başına dolanır, 

çırpınır, yorulur,  

 

gecənin yarısı çıxır can.  

yoxsan.... 

 

Qayıtsan, bu şəhər 

və yollar 

səni tanıyacaq, 

bu acı, bu sitəm 

beləmi çəkilər, deyəcək. 

yorğun izlərimiz  

səni incidəcək. 

Qayıtsan, sükutu unutma, 
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qayıtsan, heçliyi unutma! 
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QAÇDIM ADİLİKDƏN 

 

Fəsillər dəyişən ağac şəklidir,  

Payıza sevindim, yaza sevindim. 

Gördüm çəkəmmirəm, atdım yükümü, 

Bütün havalara oynaya bildim. 

 

Yaxamdan yer tutdu, məni göy çəkdi, 

Can atdım zirvəyə, çatdım oyandım. 

Sən demə, göy yerin təkrarı imiş, 

Hamının  keçdiyi yerdə dayandım. 

  

Qaçdım adamlardan gücüm çatınca, 

Qaçdım adilikdən sirrə sığındım. 

Mən coşmuş bir çayam qurumadım ki,  
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Geri çəkildikcə sözə yığıldım. 

 

HƏR ŞEY DƏYİŞIR 

 

Hər şey dəyişir, 

heç nə əbədi deyil. 

Əsən külək, 

əbədi olan sənsən. 

Yağan yağış, 

əbədi olan  sənsən, 

heç yerə tələsmirsən. 

 

Hər şey dəyişir. 

Yaxınlar  

uzağı unudur. 

İnsan öz-özündən doğulur. 

Heç nə dönmür geri. 

 

Mən də, 

zaman- zaman dəyişdim. 

Dəyişdim saat əqrəbiylə,  

dəyişdim fəsillər boyunca. 

Dəyişdim, 

 asıldım küləkdən.  

 

Sən də 

faniliyə inan 

 boş dayanma. 
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İsti göz yaşınla  

dünyanı naxışla.  

Əgər  

qayıtmasam, bağışla!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƏNİ QARŞILA 

 

Daha nə nağıl var, nə də yalan var, 

Nə biri söz deyər sözünün üstə. 

Nə yol var həsrətdən üzanıb gedə 

Əlini qoyasan gözünün üstə. 

 

Küləyin ağzında payız nəfəsi 

Səpilir havaya quş lələkləri. 

İntihar rəqsinə oynayır hər şey 

Sinəsinə çəkir yer çiçəkləri. 

 

Gecəylə gündüzün nə fərqi var ki, 

Bir pərdə qaranlıq, bir də dan yeri. 

Bir  gözəl ölümdür, bir gözəl gündür 
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Biz də öləmmədik, yarımcan yeri. 

 

Dönərək buluda çıxıb gedirəm,  

Bir daha çıxmaram yerdə qarşına. 

Nə vaxtsa qayıtsam bulud şəklində  

Çevrilib torpağa məni qarşıla!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİÇİCİK BİR GƏMİ 

 

Hər gün eyni qaydada, 

küçələr adamları, 

adamlar  

 yük  daşıyır. 

 

Və hər axşam çin olur: 

yolların sonsuzluq, 
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küçələrin boş qalmaq, 

adamların sahilə söykənmiş 

kiçicik  

bir gəmi arzusu... 

Heç kimin olmayan  

kiçicik bir gəmi. 

 

Kiçicik və uzaq... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAXINLIQDA KİM VAR?! 

 

Eh,  səsə düşmüşəm qaçhaqaçdayam 

Bu mənəm, bu da səs çağıran hanı? 

Sanki yaxasından yapışıb bir əl 

Belədən-beləyə çəkir dünyanı. 
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Dara çəkilirəm öz əllərimdə 

Gəzir  küçələrdə  əzilmiş ruhum. 

Vaxt keçir, bir qarış böyüyəmmirəm 

Elə hey böyüyür, çoxalır qorxum. 

 

Keçir  ruha dönüb ötür adamlar 

Keçir  məni görüb, məni saymadan. 

Özünü-özündən asan var burda 

Yaxınlıqda kim var, ehey, ey adam?!   

 

 

 

 

 

 

ADİLİK 

 

...Sonra göy üzü başlanar. 

Hər şey  

qaranlıqdan 

işığa dartınar. 

Buludlar 

ağlaya-ağlaya boşalar. 

Ağaclar  

çırpına-çırpına ucalar, 

Qadınlar sevinə-sevinə aldanar. 

Tüstü-tüstü sevgilər dağılar, 
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isti-isti izlər unudular, 

yuvalar qurular, 

uşaqlar doğular. 

 

Sonra hər şey adiləşər 

yox olar. 

Günün altında yanan  

şam olar qocalar. 

  

Qocalar -işıqlı və səssiz,  

insanların safı. 

Qocalar- zamanın etirafı. 
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SƏRHƏDDƏN O YANDA 

 

Sərhəddən o taydasan; 

qadağan zonasında. 

Güllələr vıyıldayır. 

Yanına gəlmək üçün 

qanad gərəkdir mənə. 

Nə fərqi var, onsuz da, 

uçmaq - 

yolu yüksəyə qaldırmaqdır. 

Və 

yaşamaq təqvimdir, 

əgər sabahlar varsa . 

 

Sərhəddən o taydasan; 

qadağan zonasında. 

İki üzə ayırmısan dünyanı; 

          bu üz o üzü  görmür. 

Bu üzdə azadlıq 

o qədər böyükdür ki, 

yaşamağa yer yoxdur. 

Və yaşamaq sonsuzdur 

uzaq buludlar qədər. 

Sərhəddən o taydasan; 

qadağan zonasında. 

Üzünü heç cür 

xatırlaya bilmirəm. 
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Uçuş zonasında ölən  quşlar 

nə qədər xoşbəxtdirlər. 

 

Sərhəd zolağında 

güllələnmək istərdim... 

         Ruhum canıma sığmır. 

Sərhəd zolağına gəl! 
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ÜZÜMƏ AÇILAN GECƏ 

 

Üzümə açılan gecə 

Ürəyimi açarmı, 

Səhər doğacaq günəş 

Məni alıb qaçarmı? 

 

Keçməyə qorxduğum ömür 

Gəlib məndən keçərmi, 

Düyünlənmiş ovcumdan 

Tənhalığım düşərmi? 

 

Dünya adlı sualın 

Düzgün cavabı varmı? 

Sevinc bu qədər yüngül 
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Dərd bu qədər ağırmı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU GÜN  

 

Bu gün 

atıb hər şeyi 

çıxıb gedəcəkdim 

bir sınıq ümidin  dalınca. 

Çıxıb gedəcəkdim 

ona, 

sənə, 

hamıya. 

Gedəcəkdim 

və cəhd edəcəkdim. 

Getmədim. 

Evimin dustaq çarpayısında 

üzüqoyulu 
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son dəfə anladım  

qırıldığımı. 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Xoşbəxtlik, 

hardasa düşüb itdi. 

Mən onu 

bir daha axtarmadım. 

Görəsən, 

nə vaxtsa qayıtsam, 

tapa bilərəmmi..? 

Və o qar bir daha  

          yağarmı küçəyə? 

 

II 

 

Xoşbəxtlik  

ən adi bir şeydir, 

amma  

ömür boyu 

axtarmağa dəyər. 
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Azadlıq insanı 

dəli edə bilir, 

görəsən,  

xoşbəxtlik necə? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZÜNDƏN QOVULAN  

ADAM     

 

Özündən qovulan adam 

sahibsiz it kimi 

dolandı hər yanı. 

Nə axtardığını tapa bildi, 

nə baxan oldu üzünə. 
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Özündən qovulan adam 

yayından çıxan ox kimi 

getdi, 

bir daha  

qayıda bilmədi özünə... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

* * * 
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Qanadlarını  

yük etmə özünə 

qoy uçsun,  

onsuz da bir ucu qırılmaqdır. 

Həyat 

doğruyla yalan arasında  

çırpınmaqdır.  
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BAYRAQLAR 

       

Bayraqları  

torpaq üstə atmayın. 

Torpağı bətnimizlə  

hifz etməyə hazırıq. 

 

Bayraq gülllə saxlamır, 

Torpaq güllə keçirmir. 

Biz  

bir az da torpağıq, 

biz  

bir az da bayrağıq 

bətnimizdə güllələr. 

 

Cismimiz çilənmiş qan  

qanda döyüş havası. 

Biz hamımız vətənik  
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torpaqla bayraq arası! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMÜRDÜR KİLİM  

TOXUYUR  

 

Görən, bu gün nə günüdür, 

Əlim göylərə toxunur. 

Bütün nifrətlər quruyub, 

Adamlar sevgi qoxuyur. 

 

Hər günah ah üstündədir, 

Hər gün sabah üstündədir. 

Dünya segah üstündədir, 

Hərə bir ağız oxuyur, 

 

Hardasa saat qurulub, 
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Əqrəblər zamanı qovur. 

Fkir vermə, gündür keçir, 

Ömürdür kilim toxuyur....    
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ŞƏHƏRİN ƏYRİ BİR 

KÜÇƏSİNDƏ 

 

Gördüm,  

hər şeyi gördüm. 

         Dünyanı unutdum, 

sərhədsizliyə çatdım, 

xəyalları aşdım. 

İşığa toxundu əllərim. 

Xoşbəxtliyi daddım. 

Kəpənəyə döndüm,  

günəşi göydən yerə endirdim, 

          yamyaşıl baharı gətirdim. 

Sonra hər şeyi itirdim – 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 75 

 

şəhərin əyri bir küçəsində. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Çırpılacağam əsəblərimə 

keçib sərhədsizliyi. 

Sərhədsizlik 

sonsuzluq deyil ki... 

Bütün gəzişmələr 

yorucudur və keçid təhlükəsidir. 

Çırpılmaq – 

sərbəstliyin nida işarəsidir! 

     

* * *    

                   

Dayandığım nöqtə  

özümdən xeyli aralı. 

Arada  
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böyüyüb – kiçilən məsafə.  

İçindən ömür keçir.  
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VİDALAŞA BİLMƏDİM 

 

Payız yarpaq-yarpaq azaldı. 

Pərən-pərən düşdü yarpaqlar, 

yağışlar, küləklər 

Lüt – üryan ağaclar üşüdü. 

Böyüdü işıq 

və 

 işıqda adiləşmək qorxusu. 

 

Qurumuş çiçəklər 

yox olmuş şəkildi 

hər kəs özüyçün çəkdi. 

Başım küləklərə qarışdı, 

əllərim rənglərə bulaşdı. 

Hər şey öz rəngindəydi, 

hər şey öz zövqümcəydi. 

Bu səhər gözlərim 

işığa düşdü. 

Bəmbəyaz qar oldu  

torpağın qucağı. 

Vidalaşa bilmədim! 

 

Hər şey elə qəfil oldu ki... 
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YAXINLIQDA KİM VAR 

 

Eh,  səsə düşmüşəm qaçhaqaçdayam 

Bu mənəm, bu da səs çağıran hanı? 

Sanki yaxasından yapışıb bir əl 

Belədən-beləyə çəkir dünyanı. 

 

Dara çəkilirəm öz əllərimdə 

Gəzir  küçələrdə  əzilmiş ruhum. 

Vaxt keçir, bir qarış böyüyəmmirəm 

Elə hey böyüyür, çoxalır qorxum. 

 

Keçir  ruha dönüb ötür adamlar 

Keçir  məni görüb, məni saymadan. 

Özünü-özündən asan var burda 

Yaxınlıqda kim var, ehey, ey adam?!   
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SƏNİ MƏN YARATDIM 

 

Səni  

mən yaratdım. 

Bütün kişilərdən fərqli, 

özümə daha yaxın. 

İstədiyim ölçüdə, 

istədiyim biçimdə 

əllərim çatmayan yüksəkdə. 

Mən  

fantastikanı sevirəm. 

 

Səni  

mən yaratdım. 

Özümə qənim kimi, 

çəkilməz zülüm kimi, 

əlavə ömür kimi.  

Yaşayıb bitirmək gərəkdir. 

 

Səni  

mən yaratdım, 

neçə ilin adamı, 

öldürməyə məcburam. 

Həyatımı  

redaktə edəcəyəm. 
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ÖZÜMÜ SEVƏMMƏDİM 

 

Yığdım  ömrüm uzunu, 

Yığdım gözümə yolu. 

Üz tutdum yerimədim, 

Aldım çiynimə yolu. 

  

Bir qapalı çevrədə 

Fırladırıq bu vaxtı.   

Gəl, mənim ömrümə bax!  

Yaşamıram nə vaxtdı. 

 

Bu neçənci qayıdış, 

Bu neçənci gedişdir? 

Sonradan anladım ki,  

Yaşamaq bir vərdişdir. 

 

Yandım qar işığında, 

Dondum günəşin altda. 

Gəzib axtarma,dostum 

Dəli olmaz mən adda. 

 

Məni öz ahım tutdu  

Ruhsuz qaldı bu  bədən.  

Özümü  də sevmədim, 

Öləmmədim sevgidən. 
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SONUNCULAR 

 

(ixtisarla) 

 

“Sonuncular” dedikdə biz qətiyyən bu ifadəni “Sonuncu ədəbi nəsil”anlayışı ilə eyniləşdirmirik. 

Sonuncular – müasir ədəbi prosesdə  addımları qətiləşməyə başlayan və özündən əvvəlki nəslil-

lərdən fərqli şəkildə düşünən Yenilərdir. 

Sonuncular – ədəbiyyata novatorluq iddiasında olan, yanrından,üslubundan, deyim foprmasından 

asılı olmayaraq təzə söz deməyə can atan Yenilərdir. 

Sonuncular – min illik Azərbaycan ədəbiyyatına arxa çevirməyən, lakin bu ənənələrə fanatikcəsinə 

boyun əyməyən, “Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə” deyib köhnəni təzədən qurmaq istəyən, yeninin 

ilk bünövrə daşlarını ucaldan cavan memarlardır. 

Təbii ki, təcrübə sarıdan çətinlikləri çoxdur. Onlar böyük cəsarətlə XXI əsrin  Azərbaycan ədəbiy-

yatını stereotiplərdən, buxovlardan, ölü sözlərdən xilas etmək istəyirlər. Qarşıda onları çox çətin, mə-

şəqqətli yaradıcılıq axtarışları gözləyir və onlar bu axtarışlara artıq aşlamışlar.     

Onların vahid, konseptual bir proqramları yoxsa da, tükənməz enerjiləri və ən başlıcası istedadları 

var. 

“BİZ seçilməli, fərqlənməli və GÖRÜNMƏLİYİK. BİZ ədəbi miflərə, ədəbi heykəllərə qarşıyıq. BİZ  

“altmışıncıları  və  “yetmişinciləri” sevirik, lakin yollarımız ayrıdır.  BİZİM yaşadığımız Azərbaycan dünya 

xəritəsində bənövşə yarpağı boydadır, istəyirik o xəritədə yerimiz, ədəbi məkanımız böyüsün, 

Azərbaycan dünya ədəbi qatarına qoşulsun”. 

Onlar bu niyyətlə qərbə üz tutur, oxuya bildiklərini oxuyur, bu oxuduqlarından təsirlənnir. Şərqli 

ürəklləri ilə Qərb beyninə sntezə cəhd  edirlər 

Onlar qoşma da yazır, gəraylı da, divani də, amma qoşmaya, gəraylıya, divaniyə XXI əsrin təfəkkür 

işığından boylanırlar. Bəziləri, hətta çox sürəkli və yeyin halda qoşmadan sərbəst şeirə (yaxud da əksinə) 

keçir və sübut etməyə çalışırlar ki, biz istənilən poetik ahəngi yaratmağa qadirik. 

Bu çalışqan, bu inadcıl, bu mübariz və bu istedadlı uşaqlar Azərbaycan ədəbiyyatının hələlik So-

nuncularıdır. 

Bəzən onların yazdıqları kütləyə çatmır, lakin bundan darılmırlar. Möhkəm əmindirlər ki, gec-tez 

kütlə yıpranmış ədəbi məmulatları oxumaqdan biryolluq əl çəkəcək və onları oxuyacaq. Onlar auiditoriya 

uğrunda yox, indilikdə onları sevə biləcək və başa düşəcək Azlıq uğrunda  mübarizə aparırlar. 

Onlar çox istedadlı uşaqlardır. 

....Mənim bu Sonuncular haqqında söylədiklərim heç də subyektivlikdən xali deyil. Bu söhbətə 

yazının sonunda qayıdacağam. 
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Mən bu Sonuncuların yaradıcılığı haqqında qrup və cəm halında deyil, fərdi şəkildə söz açmaq 

istəyirəm. (yeri gəldikcə onların yaradıcılığında səsləşən məqamlara da üz tutacağam). Çünki onların hər 

biri digərinə   çox az bənzəyir. 

Sonunculardan biri də Narıngüldür. 

Şairi rəssama, şeiri də rəsm əsərinə bənzədənlər hardasa haqlıdırlar. Rəssamın yaratdığı əsərdə 

Sözlə ifadə edilməyən, lakin  Sözün deyə biləcəyi rənglər, boyalar tapa bildiyimiz,  şairin yaratdığı hissləri, 

duyğuların rəngləri, naxışları, boyaları görünə bilər. Bu gün çağdaş şeirimizdə mozaikaya, miniatur 

rəssamlığa, poeziyaya dəxli olan güclü bir tendensiya hiss olunur. 

Gəlin, şeirlə ifadə olunan bir qış lövhəsinə tamaşa edək: 

Gecəyə                                                             

qar yağır. 

Gəlin köçür, 

qar yağır... 

 

Küçə ağ qarla, 

pambıqla, 

ağ qarla  döşənib. 

 

Ağaclar  

çəliyə söykənmiş qarıya, 

qar qıza, 

qarıya bənzəyir. 

 

Şəhərin qərib bir döngəsi 

əlində ağ bayraq, 

ağ yaylıq, 

ağ bayraq 

yelləyir. 

Bu şəhərlə barışmaq, 

sevmək, 
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barışmaq, 

ovcumun içi tərləyir. 

Qar yağır. 

 

Bu bir qış lövhəsinin sözlə ifadə olunan rəsmidir. ”Ağ” və “qar”ın yaratdığı ahəngdarlıq, “Ağ yaylıq”, 

”Ağ bayraq”ifadələrinin şeirin mətnində poetik məna kəsb etməsi xoşa gəlir. Və sonuncu bənddəki istək 

və şairin həmin mənzərədən aldığı aldığı təəssüratın məntiqi sonluğudur. 

Narıngülün şeirlərinin əksər qismi (mən son şeirlərini nəzərdə tuturam) bir neçə əsas obraz üzərində 

qurulub. Ötən illərin poeziyasında biz şəhər ritmləri ilə çox qarşılaşmışıq (F.Qoca, İ.İsmayılzadə, 

Ə.Salahzadə və başqaları). Amma o zamankı  şəhər ritmlərində bir nağılvarilik var idi. Narıngülün “şəhər 

ritmlərində” isə (həmin o qış lövhəsi istisns olmaqla) nağıl şirinlliyi görmrük - şəhərin zahiri 

mənzərələridən tutmuş, orada yaşayan adamların mürəkkəb, ziddiyətli, üzüntülü dünyasına qədər hər 

şey kədər rəngindədir. 

Bu şəhərin üstündən  

adlayıb keçmək çox asan. 

 

Səsi təkərlərin səsinə qarışıb. 

Uca, göydələn  

Binaları da mənasız bir şey. 

Küçələri islaq və yorğun. 

Küləyi saç qarışdırmaq üçün vasitə. 

Bu şəhərə düşmək çox asan, 

itmək də eləcə. 

Gündə neçə yol keçərsən  

bu şəhərin içindən. 

Bu şəhər içindən keçməz. 

 

Şəhərin həmin bu küçəsində adamlar özlərini aldadır. Narıngülün poetik müşahidələrində küçə 

uşaqları sınmış küçə işıqlarına bənzəyir. 

Narıngülün şeirlərində hər şeyi obrazlı bir tərzdə  mənalandırmaq, adiliklərin içərisində qeyri 

adilikləri görmək cəhdi onun şəhər ritmlərində çox bariz şəkildə meydana çıxır. O özünün gördüyü, 

müşahidə etdiy bir nöqtədən  şəhərin qərib küçələrinə, əyri damlarına və dalanlarına, daşlaşmış 

sükutuna boylanır. Ancaq hələ rəsm işi ilə məşğuldur, ayrı-ayrı  cizgiləri portretə çevirə bilmir. Bu  cizgilər 
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hələlik işıqdan çox kölgələri əks etdirir. O cizgilər vaxt oldürən adamların, zorlanmış gülüşlərin, boşuna 

uzanmış əllərin, aldadılmış qadınların nam-nişanını əks etdirir. Ancaq hamı gözləyir. Günəşin aynası 

qırımış əl fnərinə bənzədiyi dünyanın, bu  dar vaxtından yalnız cırcıramalar oxuyur, yarpaq tərpənmir, 

hərə bir küncə çəkilib, küncü olmayan  öz içinə çəkilib. Özündən qovulan  adam yayından çıxan ox kimi 

bir də özünə  qayıda bilmir. 

 

             Günəşi göydən yerə endirdim. 

Sonra hər şeyi itirdim 

şəhərin əyri bir küçəsində. 

Beləliklə, Narıngülün şəhər obrazı hələlik pessimist bir duman içindədir və şairənin şəhərə bu 

münasibəti dekadent bir ovqatın sonuci kimi nəzərə çarpır. Arada bu boz bulanıq şəhərin  adamları da 

cizgi-cizgi rəsm olunur. Bu şəhər adamının ürəyi  köhnəlmiş xaraba divarları (çatlarında sevgisi cücərir). 

Bu şəhər adamı otağına dolmuş işığı duyacaq qədər həssasdır və s. i.a. 

             Yağışın altında  

bir qadın ağlayar,  

 

saçını küləklər dağıdar. 

Külək neft qoxuyar. 

Bu şəhər yosunlu dənizə 

və qadın  

sərxoş balığa oxşayar. 

      Mən Narıngülün şeirlərində sürrealist bir əhval ruhiyyənin izlərini hiss edirəm. 

Narıngül hələlik baharın yox, payızın, küləyin və ağappaq qarın şəklini çəkir. 

Onun çəkdiyi tabloda “soyuğun, küləyin və bu soyuğu, küləyi” özündə yaşadan  tənhalığın cizgiləri 

əks olunur. Bu cizgilərin bir çoxu isə təzədir, kimsə onları çəkməyib.   

                                           Vaqif  Yusifli 

filologoya elmləri doktoru 

“Ədəbiyyat” qəzeti, 2003 
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