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İşıq dirəkləri, işıq xətləri 

 

Ömrün otuz ili ötdü dəmbədəm,  

Görən nə qazandım bəs əvəzinə?  

Nəydi itirdiyim dərk edə bilsəm,  

Bu bir qazanc kimi bəs edər mənə.  

 

Dünəndən bu günə uşaqlığımın,  

Töhfəsi xatirə, özü xəyaldı.  

O gümrahlığımın, şıltaqlığımın,  

Yerini xəstəlik, zəiflik aldı.  

 

İndi istərəm bir işgəncə kimi,  

Hər xoş dəqiqəmin qəsdinə duram.  

Mən zəifliyimi, xəstəliyimi,  

Möhkəm sağlığımdan üstün tuturam.  

 

Şadlıq gizlədiyi çox gərçəkliyi,  

Ağrılar gün kimi aydın göstərir.  

Sevincli anların pərdə çəkdiyi,  

Könül gözlərinə dərd işıq verir.  

 

Dərdin işığında yol gedirəm mən,  

Onunla görürəm həqiqətləri.  

Dərddi-qəlbimizdə qaldıran, çəkən,  

İşıq dirəkləri, işıq xətləri.  
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Daş 

 

Mənim bostanıma daş atan adam,  

O daş mənə dəyər, səni göynədər.  

Bilmirəm mən sənə nə qədər yadam,  

Daşlara doğmayam toz-torpaq qədər.  

 

Qəlbi daşlaşanlar kardı bu səsə,  

Deyərdim, gəl bunu daşlara soraq.  

Mən yaxşı bilirəm o da heç kəsə  

Atılmaq istəmir haqsız olaraq!  

 

Deyərdim, ömrünü ötürmə bada,  

Qəlbin daşdırsa sus, nə danış, nə din.  

Təəssüf, təəssüf sən bu dünyada  

Bir daş qədər də heç ola bilmədin.  

 

Varmaz yaranışın fərqinə naşı,  

Anlamaz dəyişən, dönən halı var.  

Bir insan ürəyi necə daşlaşır?!  

Daşın da canlanmaq ehtimalı var!  

 

Bir qəlbə damdısa bircə damcı kin,  

Sönər ədalətin o an çırağı.  

Səni aldatmasın dediklərimin,  

Bəzən həqiqətə oxşamamağı.  
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...Yıx məcaz bildiyin bütün sədləri,  

Gerçək-görünməsə, özünü kor bil.  

Məcazla örtülən həqiqətləri,  

Görməmək korluqdur, başqa şey deyil! 

 

 

 

Dilənçi gəlin  

 

Örtüb əllərini əlinin çirki-  

Burda nə gəzirsən dilənçi gəlin?!  

Bir günlük çörəyin haqqı nədir ki?  

Boş qalıb haçandır ətəyin, əlin.  

 

Insan deyil-səni görən insanın-  

Getsə gözlərinə xoşluqla yuxu.  

Sənin ovcundakı boşluq-dünyanın  

Insan boşluğudur, insan boşluğu!  

 

Qoyasan qınaya hamı-deyinə...  

Biz belə yoxsuluq, belə müflisik!  

Anlamırıq, sənin dilənməyinə  

Bəlkə də ən böyük səbəbkar bizik.  

 

Düşünsün, hər kimin qəlbi ayıqsa-  

Nədir axı sənlə-bizim fərqimiz?  
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Hamımız mərhəmət möhtacıyıqsa-  

Desinlər, dilənçi deyilikmi biz?!  

 

 

Səni duya bilməz qudurğan, harın.  

Hər duyan da çəkməz yarana dərman-  

Əlini cibinə aparanların  

Ürəyinə şübhə aparır şeytan.  

 

Bax bu üzsüzlərin üzünə, dik bax,  

Sən yaxşı bilirsən alçaqlıq nədi.  

Sənə qəpiyini qıymayan alçaq  

Fahişədən heçnə əsirgəmədi!  

 

...Bağışla bizləri dilənçi gəlin,  

Arada "insanlıq haqqı" var axı.  

Sənin həyat üçün uzanan əlin,  

Saxlamadı qəbrə gedən ayağı.  

 

 

Qoca 

 

Çəliyini yerə basaraq qoca,  

Bir adam harasa baş alıb gedir.  

Başını qaldırıb hərdən astaca,  

Gedəcəyi səmti gözaltı edir.  
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Sanki, o, indi bir yarpaq kimidi,  

Əsir bir ağacın quru şaxında.  

Günəşdən od alıb yanan ümidi,  

Səngiyir hər günün qürub çağında.  

 

 

 

 

Bəlkə də onunçün yolur saçını,  

Ağaclar onunçün yanır, quruyur.  

Fəqət, o, indi öz əlağacını,  

Sağlam ayağından artıq qoruyur.  

 

Zaman ömrə-günə çəkdikcə rəndə,  

İnsan yonqar-yonqar yoxa yonulur.  

Gözlərin işığı öləziyəndə,  

Bir eynək, gözlərdən dəyərli olur.  

 

Bilirəm, indi bu tutunacağı,  

Onunçün ayaqdır, əsa deyil ki.  

Bəs görən fəlc olan şikəst ayağı,  

Səhv addımlarına cəza deyil ki?  

 

Əlinə əl verib ağac-qocanın,  

Ona insan kimi qayğı görsədir.  

Yəqin, qoca indi vaxtın, zamanın,  

Onu apardığı "tərəfə" gedir.  
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Dayan, bu qocaya yaxşı-yaxşı bax,  

Sanki, təzə-təzə o, ayaq açır.  

Bir vaxtlar üstündə qaçdığı torpaq,  

İndi ayağının altından qaçır. 

 

...Bir ayaq quruyub olarkən 

ağac,  

Bir ağac quruyub ayağa dönür.  

Sabahkı ehtiyac, sabahkı əlac,  

Bu gün adi bir şey kimi 

görünür.  
 

 

Səni özü kimi bilirdi ruhum 

 

Sənə xərcləndi bir ömür, günbəgün.  

"Kimsə" hey çalışdı bunu gizləyə.  

Fəqət, gördün yenə, çox şeyi gördün,  

Özünü qoysan da görməməzliyə.  

 

Gördün, bu şəhəri gəzdikcə yol-yol,  

Gördün, sənə səndən sadiq idim mən.  

İndi sən, özünə sədaqətli ol,  

Gedim bir tərəfdə ölüm, itim mən.  
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Sənsizlik-şadlığın, edam carçısı...  

Çılğın düşüncəmin ipini gərmiş.  

Sən demə həsrətin ağrı-acısı,  

Eşqin, məhəbbətin gücü qədərmiş.  

 

İnana bilmirəm, səndinmi gedən?!  

Yanlış düşünmüşəm hər şeyi, yanlış.  

Razılaş ki, səni əlçatmaz edən,  

Mənim sən barədə xəyallarımmış.  

 

Səni özü kimi bilirdi ruhum,  

Anladım o gözəl sevgili kimmiş.  

Mənim sən bilərək aşiq olduğum,  

Sənin görkəmində öz təsvirimmiş..! 
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və hekayələri Rusiya mətbuatında dərc edilib."Qarabağ 

Gündəliyi" adlı kitabın müəllifidir. 
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Başın hardadır,Vətən?!! 

 

Kimi deyir- 

Başın sağ olsun,Vətən! 

Kimi deyir- 

Başını dik tut, 

Arxamda dağ olsun vətən!.. 

Çox axtardım... 

Çox aradım- 

hanı başın? 

Hanı... 

Öpüm qan-yaş tökən gözlərindən... 

Saçlarını sığallayım, 

Qoy ağlayım... 

Əlin, qolun bir ölkəni məhəbbətlə 

qucaqlayır, 

Ayaqların başqasının torpağında izlər 

salır, 

ayaqlayır... 

Mənə qarşı sevgini də yadırğadın... 

Gör haçandır!.. 

Axı qəlbin başqasının sinəsində 

döyünməkdə- 

Hər nə olsa, o da candır!.. 

Kimsəsizəm, 

yiyəsizəm... 
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Vətənimdə vətənsizəm. 

 

Hissə-hissə parçaladı bədənini 

hər səndən ötən... 

Başın haradadır, 

Vətən?! 

 

Belə darıxdım!.. 

 

Darıxdım... 

Bu gecə yaman darıxdım. 

Həsrəti, nisgili 

yağan yağışlar da yuya bilmədi. 

Gözümü sıxaraq rəsminə baxdım... 

Qələmi götürüb, 

kağızı alıb, 

Özünə bir kəlmə yaza bilmədim... 

Sıxdım... 

Əllərimi başıma sıxdım; 

Yatmadım, 

Fikirdən üzülüb evimi yıxdım- 

Bax,belə darıxdım, 

belə darıxdım!.. 
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Sənə şeir yazmayacam! 

 

Nə qədər ki taptalanır vətənimin 

göz oxşayan guşələri, 

Nə qədər ki yad əldədir yurdumuzun  

gözəlləri, 

Sənə şeir yazmayacam! 

Nə qədər ki vətəndaşlar bir az çörək, 

şordan ötrü 

qəsd edəcək şirin cana- 

Tüstülənib yana-yana, 

 

 

Ağı deyib bayılacaq şəhidlərin 

anaları, bacıları... 

Varlığıma hökm edəcək bu dünyanın 

ağrıları, acıları- 

Sənə şeir yazmayacam. 

Nə qədər ki boynuyoğun çinovniklər 

öz xalqına haram edir xoş gün dolu 

bu həyatı, 

Tək özünü düşünəcək 

millətimin deputatı; 

Ürəyimdə çürüyəcək arzularım, 

duyğularım, 

Həqiqəti deyən kimi bədənimi edəcəklər 

şırım-şırım- 
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Sənə şeir yazmayacam. 

İtirməsəm cəhənnəmə süləkləri, 

yalaqları; 

Samanlıqda, küllükdə yox!- 

Kabinetdə sallanırsa boz eşşəyin 

qulaqları- 

Sənə şeir yazmayacam! 

Nə qədər ki məzlumların əməyinin 

istismarı 

dayanmayıb, 

Nə qədər ki sünni, şiə qardaşlarım 

kor yuxudan oyanmayıb; 

Nə qədər ki zülmkarı əllərimlə 

boğmamışam, 

Körpələri doğrayanın, 

Qadınları zorlayanın... 

boyun yerə soxmamışam... 

Sənə şeir yazmayacam. 

Yazmayacam sənə şeir, 

gəl toxunma sarı simə, 

Görmürsənmi yalquzaqlar diş qıcayıb 

kağızıma, qələmimə?.. 

Söz verirəm sənə, bir gün, bal dodaqlım, 

şirin sözlüm... 

Kökün kəssəm yer üzündən vəhşiliyin, 

rəzalətin... 

Bax, o zaman söylədiyim nəğmələrdən 
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kam alarsan- 

Dastanların, nağılların... 

Və ən kövrək lirikanın qəhrəmanı- 

Sən olarsan! 

 

Ağla, möhkəm ağla... 

 

Kim deyir ağlamaz şəhid anası? 

Ağla, möhkəm ağla... 

Ey bədbəxt elimin nakam sonası... 

Ağla... 

Sən elə ağla ki, 

Səsin haray salsın Ərşi-Əlaya...  

Onsuz da uşağın doğulan gündən 

nə bir gün görmüsən, 

nə şənlənmisən. 

Bir tikə çörəyin, 

bir udum suyun 

Fikrini çəkdikcə qəhərlənmisən. 

Baxıb övladının ayaqlarına, 

Cırıq qaloşların çıxıb yadından. 

 

 

Ağla...möhkəm ağla, 

Batmasın səsin!!! 

Oğlunun haqqını yeyən nakəsin, 

Murdar bədəninə düşsün vəlvələ! 
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Rədd olsun torpaqdan haram yeyənlər- 

Qızıldan, gümüşdən tutanlar şələ. 

Ağla... 

Möhkəm ağla, sənin səsinə 

Allah cavab versin, 

Peyğəmbər gəlsin. 

Qiyyə çək ucadan, 

fəryad et bərkdən- 

Qoy xalqın dərdini çəkənlər gəlsin!  

Sən ey uzun saçlım, bir ah çəksənə!.. 

Axı deyirlər ki, yerdə qalmayır, 

Sinəndən qopan ah, 

çəkdiyin nalə. 

Sən elə ağla ki- 

Sənə dərd verənlər gorda səksənə! 

 

Darıxma! 

 

Üzülmə, heç qəlbini sıxma- 

Səni tərk edənin 

Ardınca baxma- 

Darıxma! 

Qoyma əllərini gözünün üstə, 

İmdadı, 

Yardımı Allahdan istə. 

Əhdindən dönənin yoluna çıxma, 
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Darıxma! 

İnanma bir daha axtarar, sorar, 

Bəlkə də... 

Bəlkə də başqa bir xallıca kəpənəyi 

var?! 

Ümidlərin içində... 

Başına fırlanıb evini yıxma- 

Darıxma! 

Darıxma!!! 
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Araz Səməd 

 

22.03.1975-ci ildə Şəki rayonunda ziyalı ailəsində 

doğulub. Orta təhsillidir. “Bəyaz vərəqlərə düşən 

naxışlar” adlı kitabın müəllifidir. 
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Oğlum Dənizə 

 

Sənin əlin bir arzuya uzananda, 

mənim əlim cibimə yapışır... 

Nə bir söz tapa, 

nə söndürə bilirəm ürəyimin odunu, 

sanki çarmıxa çəkirsən, 

susmağı sevməyən atanı. 

Hələ "vardı", "yoxdu"nu, 

həyatın nə olduğunu bilməyən vaxtındı. 

Bilsəydin bəlkə də utanar, 

gücün yetdikcə qaçmaq, 

qaçmaq istəyərdin, 

insan ayağının dəymədiyi, 

insan nəfəsinin toxunmadığı bir yerə. 

Hələ ki, aylar sən deyəni deyir, 

illər də sən istədiyin kimi ötüşür. 

Hər dəfə üzündə təbəssüm, 

gözlərində sevinc görəndə, 

bilirsən yadıma nə düşür? 

Bir xoş sözə, 

bir tikə çörəyə möhtac cocuqlar, 

bir də bu cocuqların haqqını yeyən 

qalstuklu,"qəhramanlar", 

saqqallı,"qoçaqlar". 

Ehh, kim anlar dərdimi? 

Çölüm də yanır, içim də, 
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mənim bir Dənizim var, 

milyon-milyon Dəniz dalğalanır içimdə! 

 

 

*** 

Səni tez-tez görmək, 

səsindəki hərarəti, 

baxışlarındakı doğmalığı duymaq 

istəyirəm. 

Gecə bilmədən, 

gündüz demədən nazınla oynamaq, 

saçlarını tel-tel oxşamaq, 

əllərini ehmal-ehmal tutmaq istəyirəm. 

Yuvamız ayrı, yolumuz bir, 

bu həyat sətir-sətir yaxınlaşdırır bizi bir-

birimizə. 

Sözlər ayrı bir rəng qatır, 

ayrı bir düzən verir ömrümüzə. 

Nə yazıq ki aramızda sərhəd var, 

heç vaxt keçə bilməyəcəyimiz bir 

sərhəd... 

Nə yazıq ki büt yasaqlar, 

kor qınaqlar bitib qəlbimizdə bir dərd, 

bir ağrı kimi, 

doğranır bu məhəbbət 

anasının bətnində 

doğranan qız cocuqları kimi. 
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Bakı 

 

Sən keykəl-heykəl böyüdükcə, 

Mən insan-insan daşlaşıram, 

Sinəmdə daşısam da 

Ürəklərin ən yuxasını. 

Yaman dəyişmisən, 

küləklərin də dəyişib səmtini, 

Daha gətirmir 

Küçələrində, 

Meydanlarında, 

Zirzəmilərində 

Qeyb olan gəncliyimin qoxusunu. 

Nə Xəzərində yelkən açır xəyallarım, 

Nə alov qüllələrin yandırır nifrətimi, 

Nə "Kristal Hol"unu sevirəm. 

Mən sənin başqa yönünü, 

Başqa halını sevirəm. 

Ehh, nə deyim? 

Mən nə hayda, sən nə haydasan Bakı. 

Başından aşsa da milyonların, 

milyardların, 

Sən hər axşam bir küncə çəkilib yediyim 

Bir manatlıq dönər boydasan Bakı. 
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Dilənçi qadın 

 

Ey neft məmləkətində, 

Milyardlar səltənətində 

Qucağında körpə cocuğu, 

Qışın-qarın soyuğu 

Qanına, iliyinə işləyə-işləyə 

Dilənən qadın, 

Sənin həyatın 

Bir güzgüdür- 

Bir güzgü ki, 

Bu dünyanın iç üzünü 

Cizgi-cizgi göstərə bilir insanlığa. 

Topladığın qəpiklərin minnətini 

Ürəyinə yığa-yığa 

Yaşasan da, 

Arasan da qismətini küçə-küçə, 

dalan-dalan, 

Nə kimsədən mərhəmət um, 

Nə bir zərrə çəkin, utan, 

Çəkinməli, utanmalı olan varsa, 

o da bizik-biz kişilər- 

Torpağını erməniyə qoyub, 

Bakıda pul qazanan, 

Bütlərin qabağında müntəzir dayanan 

Qorxaq, fərsiz kişilər! 
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Atama... 

 

Öldün, 

Canın qurtardı... 

Daha bu dünyanın nə sevinci sənindi, 

Nə kədəri, müşkülü. 

Bilmək istəsən 

Mən də bir ölüyəm; 

Nəfəs alan, danışan, 

Bəzən də ağlamağı, gülməyi 

Bacaran bir ölü. 

Gedirəm, taleyimin əlindən tutub, 

Anasının əlindən tutan körpə bir uşaq 

kimi. 

Harda bitər, harda qırılar bu yol, 

Umurumda deyil. 

Bugün nə geyim? 

Sabah nə yeyim? 

Nə deyim, nə deyim, 

Cılız-cılız sualların 

Böyük-böyük dərdlərə yol açdığı bu 

həyata? 

Bilənim yox, 

Duyanım yox, 

Başıma döyürəm, 

Dizimə döyürəm. 
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Ehh ata, ehh ata, 

Sən torpağın altında rütubətdən, 

Mən torpağın üstündə 

Xəcalətdən çürüyürəm. 
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Aybəniz Qafarlı 

 

1960-cı il Gədəbəy rayonun Çobankənd kəndində doğulub. 

Beş kitab müəllifidir. 

 

**** 
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Tutma əllərimdən... 

 

Tutma əllərimdən, 

əllərim buza dönüb. 

üşüdəcək səni də... 

Göz yaşlarıma  

islanan barmaqlarım, 

yaş edəcək səni də... 

Tutma əllərimdən, 

əllərini əlimdən, 

üzüb getmişdin axı... 

Getmişdin... 

Geriyə dönmədən, 

baxmadan getmişdin. 

Axan göz yaşlarımı, 

getdiyin yollara, 

düzüb getmişdin axı... 

Getmişdin... 

Könlümüzdə boy atan, 

bir tumurcuq sevginin, 

məzarını əlinlə,  

özün qazıb getmişdin. 

Ayrılığı sən seçib, 

eşqin gündəliyində 

axı yazıb getmişdin... 

Tutma əllərimdən, 

baxma gözlərimə... 
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əllərim buza dönüb, 

 

Gözlərimdə yox yerin 

Eşqimiz sözə dönüb 

Toz basmış izə dönüb, 

Ömrümün yollarında... 

Ucadan uca sevgim, 

can verdi, 

həsrətin qollarında... 

Tutma əllərimdən, 

hərarəti, istisi 

yoxdur barmaqlarımın... 

hərəsi bir tuşlanan, 

oxdur barmaqlarının. 

Əllərinə toxunub başqasının əlləri. 

Yaralı ürəyimi yaralama yenidən. 

Param parça könlümü, 

paralama yenidən. 

Gəldiyin kimi çıx get, 

tutma əllərimdən... 

Qarşındakı cismimdir... 

Ruhumu gedişinlə, 

məhv eləyib getmişdin, 

dəfn eləyib getmişdin... 

Get... 

Tutma əllərimdən... 
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Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 

 

Papaq da gedibdi,  baş da gedibdi, 

Üzük də gedibdi, qaş da gedibdi, 

Torpaq da gedibdi, daş da gedibdi, 

Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 

 

Qoy daha açmasın baharın, yazın, 

Bu sənin qismətin, bu sənin yazın, 

Əldən-ələ keçdi gəlinin, qızın, 

Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 

 

Gecənin bağrını yardı ah-aman, 

Açılan səhərə qalmadı güman, 

O gecə qan ilə yazıldı zaman, 

Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 

 

Közərə-közərə yandı analar, 

Cəhənnəm o günü sandı analar, 

Şaxtadan, ayazdan dondu analar, 

Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 

 

Hələ danışmağa dilimiz nə çox, 

Çadırlar qurmağa elimiz nə çox, 

Qisası almağa ilimiz nə çox, 

Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 
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Papaq da gedibdi, baş da gedibdi, 

Üzük də gedibdi, qaş da gedibdi, 

Torpaq da gedibdi, daş da gedibdi, 

Bizi bağışlama, əsir Xocalım! 

 

 

 

 

 

 

Taleyimə naxış oldun 

 

Düyün düşmüş bir taleyin, 

Kələfini açammazsan. 

Başına nə gələcəksə, 

Vallah ondan qaçammazsan. 

 

Düşərlisən, dərdim mənim, 

Hər gün çıxsan yolum üstə. 

Yorulsan da fikir çəkmə, 

Alacağam qolum üstə. 

 

Sən doğmasan, sən əzizsən, 

Adın qalıb dodağımda. 

Başqa yerdə gəzmə məni, 

Durmuşam mən otağında. 
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Əllərini üzmə məndən, 

Sənə həsrət qalaram mən. 

Nə olsun ki, adın qəmdi, 

Qəm olmasa solaram mən. 

 

Elə gözəl, yaraşıqlı, 

Taleyimə naxış oldun. 

Dərd sevməyən biləcəkmi, 

Mənə məlhəm baxış oldun. 

 

 

Mən heç kimdən görməmişəm, 

Tək çəkmisən qayğımı sən. 

Olmasaydın kim olardım, 

Vermisən bu duyğumu sən. 

 

 

 

Ağlayıram... 

 

Sən sus yağış. 

Damla-damla göz yaşını, 

mirvaritək ələmə sən. 

Ağladığın yetər daha, 

Leysanın bəlli etmə 

aləmə sən. 
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Ağlayıram için-için, 

Sən sus yağış!.. 

Qoy hönkürüm 

hönkür-hönkür, 

Göz yaşını göz yaşıma 

qatma, nolar... 

Dərdim böyük, 

Gəl dərdini sapand edib 

Mənə tərəf atma, nolar... 

 

Göy üzünün nuru sənsən, 

Göz yaşından duru sənsən. 

Sən buluddan üzülmüsən, 

Yollarıma düzülmüsən. 

Par-par yanan bir ulduzsan, 

Kainatdan süzülmüsən?.. 

İstəyirəm mən ağlayım, 

Sən susasan. 

 

Leysanını göz yaşıma  

qarışdırma. 

Ürəyimdə bir atəş var, 

qızışdırıb alışdırma. 

Qoy ağlayım aram-aram. 

Ömür boyu ağlamışam, 

islanmışam göz yaşıma. 

İslananın qorxusu yox, 
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nə yağışdan, nə borandan. 

Sən sus yağış, 

yağma daha. 

Səndən başqa 

Varmı mənə 

doğma daha. 
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Aysel Nəsirzadə 

 

20.12.1986-cı ildə Zəngilan rayonunda doğulub. Ali 

təhsillidir. BDU-nun Fəlsəfə fakültəsini bitirib (2010). 

"Sükutdan asılmış ruh" adlı şeir kitabının müəllifidir. 

 

**** 
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Vətənin anası ölüb 

 

Başı üstə bulud qara, 

Ocağının odu sönüb. 

Neçə vaxtdı düşüb dara, 

Vətənin anası ölüb. 

 

Yox sirrini saxlayanı, 

Yox yarasın bağlayanı, 

Yox dərdinə ağlayanı, 

Vətənin anası ölüb.  

 

Köksündə düşmənin oxu, 

Biganədir ona çoxu, 

Kim qeydinə qalsın axı, 

Vətənin anası ölüb. 

 

Yoxa çıxıb igidləri, 

Dünyaya sığmaz kədəri. 

Özünü boğur qəhəri, 

Vətənin anası ölüb. 

 

İlahi, ölümü geriyə çağır 

 

İlahi, ölümü geriyə çağır 

Hərlənir fırlanır, 
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Kəsir yanımı. 

Gah keçir sağıma, 

Gah solumda qərar tutur. 

Kölgə salır yollarıma, 

Yol dollaşır ayağıma. 

Bir əlimdən körpə əli, 

Bir əlimdən o yapışır. 

Körpəmin əllərindən 

Ayırmağa çalışır. 

İlahi ölümü geriyə çağır, 

Qurtar məni 

"ölürəm"qorxusundan. 

Uzaq tut ölümünü, 

uzaq tut məndən 

Əl çəksin ömrümün yaxasından. 

 

 

Bir nöqtə 

 

Təsadüfmü, zərurətmi?! 

Bir nöqtədə görüşdük. 

Yad baxışlar bir nöqtəyə dikildi, 

Bir nöqtədə doğmalaşdıq. 

Gözləmədik zamanı. 

Tanımadan bir-birini, 

Tez-tələsik tanışdıq. 
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Qəlbimizə bir nöqtədən yol çəkildi, 

Min addımlıq məsafələr 

Bir addımla əvəzləndi. 

 

Çılğın gənclik oyununda, 

Baş rol üçün yer aldıq. 

Baş döndürən sevinclə 

Ta...göylərə ucaldıq. 

 

Anlamadıq biz-bizi, 

Anlamış kimi etdik. 

Gözü yumulu halda, 

Həm sevib, həm sevildik. 

Bir nöqtədə qovuşsaq da, 

Bir nöqtəni qoymaqla, 

Bir nöqtədə ayrıldıq. 

 

 

Dərdi dərinşəhərim 

 

Baxıram pəncərəmdən, 

Gözüm yol çəkmir daha, 

Çəkməyə yolmu qalıb?! 

Dörd tərəfim göydələn, 

Hərə bir bina salıb. 

 

Boğur məni bu şəhər, 
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Yenə ipi boynumda. 

Çarəsiz qalmışam lap, 

Əlim bükük qoynumda. 

 

Uzaqlara boylanmaq, 

İstəyirəm baxanda. 

Uzaqlar da qalmayb, 

Hər şey, hər kəs yaxında. 

 

Kənd də şəhərə köçüb, 

Seçilmir ağ qarası. 

Kimsəyə çatmaz oldu, 

Bu şəhərin havası. 

 

Dərdi dərin şəhərim, 

Aləmi çox qarışıq. 

Dünyasın qaraldıblar, 

Nə olsun hər yer işıq.  

 

 

Sehirli açar 

 

Kimsəsiz bir adada 

Dənizin limanında,  

Kasıbın olanından, 

Gücümün çatanından, 

Sahilin qumlarından, 
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Balıqqulaqlarından 

Bir ev tikdim mən bizə- 

İsti yuva olsun 

Dedim qoy eşqimizə. 

Ağzına kilid vurdum, 

Kimsə görməsin deyə.  

O ev məndən hədiyyə 

Olacaqdı ki, sənə... 

Saatın zəngi çaldı, 

Tez yuxudan oyandım... 

Heyif ala bilmədim, 

Açar yuxumda qaldı. 

Zəngli saatın səsi 

Səni məndən ayırdı. 
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müəllim ailəsində doğulub. Ali təhsillidir. Azərbaycan 

Texnologiya İnstitutunda təhsil alıb (1985-1990). 

 

**** 
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Cığalı təcnis 

 

Günbatandan doğacaqdır gün o gün, 

Tərk eyləyir, tanımayır yarı yar. 

Pətəksiz ay arı yar, 

Nə bal yığar yarıyar. 

Əgər atıb gedibsə, 

Gözləmə ay arayar. 

Onsuz dünya yaranışdan sirlidir, 

Bəşər üçün yarı düşmən yarı yar. 

Danışdırma, gələcəkdir dərd dilə, 

Məlhəm kimi bu xəstəyə dərd dilə. 

İnsafını dərd elə, 

Dərdlərimi dər dillə, 

Dərdin biri az idi, 

O da gəldi dərdiylə. 

Çox əlləmə, sağalacam dərd ilə, 

Naçar təbib, sən yaramı yarı yar. 

Qədri bilinirmi yarı ananın, 

Qaysağı qopacaq yenə yaranın. 

Demədim ki, yar anın, 

Yardan yara yarının, 

Yaranındır ağrılar, 

Nə vecinə yaranın. 

Bir də doğulun siz, bir də yaranın, 

Amandır seçməyin Bəxtiyarı yar 
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Nəğmə 

 

Bütün çayların yerinə 

Ümmana axmışam tamam. 

Göylərdə bulud qalmadı, 

Toplanıb çaxmışam tamam. 

Bu dünyaya dönə-dönə, 

Dönə-dönə, bir də yenə, 

Bir də yenə dənə-dənə 

Yoxlayıb baxmışam tamam. 

Axır əsdi sevda yeli, 

Bu yel dəli, sevda dəli. 

Oyy, başıma sevda gəlib, 

Özümdən çıxmışam tamam. 

 

 

Düşmüşəm 

 

Qoşulub dəli sevdaya  

Arana, dağa düşmüşəm. 

Çatıb həqiqət anına 

Əcəb bir çağa düşmüşəm. 

 

Bu dünyanı sürdüm bir də, 

Sökdüm, yığdım, hördüm bir də. 

Sirli yuxu gördüm bir də, 

Yenə sınağa düşmüşəm. 
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Hələ qurtarmamış dardan, 

Sifariş almışam Yardan. 

Soraq yoxdur Bəxtiyardan, 

Candan qabağa düşmüşəm. 

 

 

 

Qərib həyatım 

 

İstədim ki, yurdda bitim, 

Olmasın ayrılıq, itim. 

El köçdü yurd qaldı yetim, 

Daha dumanlıq, çənlikdir, 

Nə sənlikdir, nə mənlikdir. 

 

Yar tutar yarın əlini, 

İstəyər şirin dilini, 

Bülbül gəzər öz gülünü, 

Gül də gülüm, çəmənlikdir, 

Nə sənlikdir, nə mənlikdir. 

 

Kimdən qaçım, kimə çatım, 

Yoxumdusa qismət, baxtım. 

Qürbətdə qərib həyatım 

Başıma dar,Vətənlikdir, 

Nə sənlikdir, nə mənlikdir. 
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Qardaşım 

Mərhum 

qardaşıma 

 

Bürünüb ümidə qalmışam naçar, 

Qoy deyim bəlalar ötər, qardaşım. 

Tanrıdan bir xoş gün payıma düşər, 

Bizə də xoşbəxtlik yetər, qardaşım. 

 

Saçdan bərk, 

Fələk vurdu başdan bərk, 

Getdin, atam balası 

Qışdan soyuq, daşdan bərk. 

 

Təpədən dırnağa canım yaradır, 

Dilim ağzımda para-paradır, 

Taleyim qaradan zinrik qaradır, 

Uğurum zindandan betər, qardaşım. 

Yasin içində, 

Canım yasin içində. 

Uzun güney və bölük 

Qalıb yasın içində. 

 

Bu qədər dərd olmaz, möhnət olmazdı, 

Elə bil Allahım düşünür azdı. 

Yatağım buzlaqdı, bağrım ayazdı, 
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Bir gün Bəxtiyar da itər, qardaşım. 

Çatladı, 

Dərd qisməti çatladı. 

Kim eşitdi ahımı, 

Yeddi yerdən çatladı. 
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Ceyhun Göyçəli 

 

25.02.1984-cü ildə Göyçə mahalının Güney kəndində 

doğulub. Ali təhsillidir. GDU filologiya fakültəsini bitirib 

(2006-2010 ). 

 

**** 
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Ayrılmışıq biz 

 

Biz olduq əzəldən sevgidə naşı, 

Ötürdük baharı gətirdik qışı. 

Yağıb damla-damla hicran yağışı, 

Vüsala göz yumub ayrılımışıq biz. 

 

Çoxları divanə sayırdı bizi, 

Həyat yollarımız ayırdı bizi. 

Ağrıdan əzabdı-ağrıdı bizi, 

Yanıb içimizdə qovrulmuşuq biz. 

 

Qısqanclıq sevgidən əlamət ancaq, 

Sevgidir sinədə hər dayanacaq. 

Həyatla oynayıb etdik oyuncaq, 

Aldada-aldada aldanmışıq biz. 

 

 

Qəlbimə 

 

Süzüb göz altından mənə baxan yar, 

Od vurur bu süzgün baxış qəlbimə. 

Söndürəmməz daha heç vaxt bu odu, 

Döysə dolu, yağsa yağış qəlbimə. 

 

Özüm də bilmirəm hansı haldayam, 
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Gecə də, gündüz də min xəyaldayam. 

Sənsiz nə qüssədə, nə məlaldayam, 

İstər düşsün yüz belə qış qəlbimə. 

 

 

Ceyhunu salmısan elə tilsimə, 

Ömrü bağlanıbdır incə bir simə. 

Ürəyində başqa yer yox heç kimə, 

Qadağandır başqa giriş qəlbimə. 

 

 

 

İtirdin məni 

 

Enişli yoxuşlu həyat yolunda, 

Özün bilə-bilə itirdin məni. 

Saxta təbəssümlə məhv eyləyərək, 

Üzə gülə-gülə itirdin məni. 

 

Gətirdin ömrümə acı ruzigar, 

Könül gülşənimdən yox oldu bahar. 

Yetdi xəzan çağı, düşdü boran, qar, 

Verdin əsən yelə itirdin məni. 

 

Yolun bir sonu var, birdəki önü, 

Nə tez dəyişildi bu yolun yönü. 

Qoşa getməliydik bu yolu, yəni, 
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Çatmamış mənzilə itirdin məni. 

        

 

              *** 

Alim olmaq asan işdir, 

Adam olmaq gərək imiş. 

Həyat deyil olduğu tək, 

Demə, üstü bəzək imiş. 

 

 

İblisi çox, mələyi az, 

Bunu neçə xeyirə yaz, 

Özün özünə quyu qaz, 

Dünya onsuz kələk imiş. 

 

Hərə çəkir öz yükünü, 

Nəzərə almır çəkini, 

Dərdin boşunu, bərkini, 

Çəkən elə ürək imiş... 
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Dilşad Araz 

 

1973-cü ildə Füzuli şəhərinin Merdinli kəndində ziyalı 

ailəsində doğulub. İxtisasca tibb bacısı, hüquqşünasdır. 

BSU Yaradıcılıq fakültəsində təhsil alır (2014). 

 

**** 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 

                        *** 

Görməyib səndə vəfa, mən qəmi yar eyləmişəm, 

Qəm çəkib həsrətilə, səbrimi dar eyləmişəm. 

 

Tutsa könlümdə qərar, mən ona can söyləyərəm, 

Bu sözü söyləməyə bil, sənə ar eyləmişəm. 

 

Dərib həsrət gülünü sən mənə pay eyləyəli, 

Gecə-gündüz demədən naləvü-zar eyləmişəm. 

 

Dilə gəlmir ürəyim arzularım ölmədədir, 

Ölməmiş arzulara qəlbi məzar eyləmişəm. 

 

Dilşadın var vətənə vermək üçün bircə canı, 

Onu da Azərbaycanıma car eyləmişəm. 

                                     *** 

 

 

 

 

Könlüm desəm qəm sirdaşı, sən qəlbini dağlarmısan? 

Yas saxlayıb addımbaşı, dərdlərimə ağlarmısan? 

 

Sevdam məni heç səsləməz, könlüm qəmi çox gizləməz, 

Köçdür gedən yol gözləməz, yoldan məni saxlarmısan? 
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Yardır bilən hər çarəmi, qaytar geri ol parəmi, 

Loğman kimi sən yarəmi, eşqin ilə bağlarmısan? 

 

Candır yanan hicran ilə, axtar yarı sən can ilə, 

Axsan cana sən qan ilə, dərya kimi çağlarmısan? 

 

Bağban bağın dərsin gülün, yollarıma sərsin gəlim, 

Dilşad sənə versə telin, yar, gül kimi qoxlarmısan? 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

O gözəl ahu salıbdı bu biyabanə məni, 

Bu pərişanlığına eylədi bir şanə məni. 

 

Eşqi atəşgahinə yanmamış idim əzəli, 

Şəm təki yandı özü, eylədi pərvanə məni. 

 

Qoşaraq eşqimizi eşqi fədailərinə, 

Döndərib şəmin odu, eşqidə sərbanə məni. 

 

Yusifin təbi Züleyxanı da məftun elədi, 

Elə də təbin edib dəhridə divanə məni. 
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Gözlərindən oxudum, eşqidə məcnunluğunu, 

Leyliyə döndərəcək bəlkə bu əfsanə məni. 

 

Dilşada, olsan əgər sevgidə sevda gəmisi, 

Ehtiyat eylə ki, qərq etməyə ümmanə məni. 

 

*** 

 

 

 

Yenə bülbül bu gülüstanda nə əfqan eləyir? 

Ürəyim nitqə gəlib, eşq ilə tüğyan eləyir. 

 

Sevgili aşiqinəm, seyrinə gəlsəm, gözəlim, 

Gözlərin sehr eləyib, qəlbimi heyran eləyir. 

 

Gözlərindi gözümü tilsim ilə sehrə salan, 

Od kimi şölə saçıb, aləmi viran eləyir. 

 

Tanrının zövqü ilə xəlq olunub möcüzələr, 

Gülləri qönçə ikən bülbülə qurban eləyir. 

 

Eşqimə hakim olub əl-qolumu bağlamısan, 

Oldu cəlladmı gözün, Dilşada divan eləyir. 

                                                *** 
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Nə zamandır çəkirəm həsrətini cananın!  

Könlümün mülkünə o candan əziz sultanın! 

 

Tazə güllər açıb, ey sərvü qədim, gülşəndə, 

Mənə sənsiz nə gərək ətri gülün reyhanın. 

 

Gəl çıx ey sərvü rəvan canımı yandırdı fəraq 

Söndürüm vəslin ilə atəşini hicranın. 

 

Tazə ay tək bulud ardından əgər çıxsan inan, 

Bir canım var onu da eyləyərəm qurbanın. 

 

 

 

Aşiqin mən deyiləm, tək sənin ey sevgili yar, 

Qəlbi eşqinlə vurur mən kimi çox nalanın. 

 

Elə rütbə verilib, heyran olub cümlə sənə, 

Sən özün heyranısan rütbə verən rizvanın. 

 

Gəl həqiqət yolunu göstər öz aşiqlərinə, 

Ayağa durmaq üçün gözləyirik fərmanın. 
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Yoluna göz dikən eşq əhlinin imdadına yet, 

Sal mizana bu cahanın pozulan səhmanın. 

 

Dilşad acizdir sənin şənini vəsf eyləməyə, 

Kömək ol, artır öz eşqinlə onun imkanın 
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Əli Şirin Şükürlü 

 

02.12.1963-cü ildə Masallı rayonunda doğulub. Ali 

təhsillidir. AYB-nin üzvü, Prezident təqaüdçüsü (2011), 

1986-cı ildən etibarən elmi, 1991-ci ildən elmi pedoqoji 

fəaliyyətlə məşğul olur. Bir sıra elmi əsərlərin və "Ehtimal 

nəzəriyyəsinin elementləri" metodik vəsaitinin müəllifidir. 

Fəlsəfə doktoru (riyaziyyat), TDABEA-nın fəxri 

professorudur. Hazırda "Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi" 

Direktorlar Şurası sədrinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 

müşaviri işləyir. Dörd şeir kitabının müəllifidir. 

 

**** 
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Mutasiya 

 

Son vaxtlar 

içini yeyirdi hər gün.  

içini yeyən – düşüncəsi. 

və hər gün içini yeyə-yeyə 

sürətlə dəyişdiyinin fərqində idi. 

bu dəyişiklik yaşlanma deyildi təkcə; 

bir gün quşa bənzəyirdi, 

bir gün-ağaca, 

bir gün-pələngə, 

bir gün-tülküyə, 

bir gün-dovşana, 

bir gün-canavara, 

bir gün-pişiyə, 

bir gün-çiçəyə... 

hər gün dəyişirdi  

və çıxmırdı evdən 

ta öz şəklini alana qədər. 

hər gün  

bir cavanla rastlaşırdı küçədə eyni 

vaxtda; 

eynən özünün bənzəri. Surətini 

çıxartmışdılar sanki  

parlaq, keyfiyyətli kağızda. hər dəfə 

“mən solmuş fotosuyam bu gəncin” – 

düşünürdü təbəssümlə. 
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hər gün  

çıxırdı evdən və daşıyırdı özüylə  

bir gün-quşu, 

bir gün-ağacı, 

bir gün-pələngi, 

bir gün-tülkünü, 

bir gün-dovşanı, 

bir gün-canavarı, 

bir gün-pişiyi, 

bir gün-çiçəyi... 

dovşan satırdılar yol qırağında,  

saxlayıb avtomobili aldı dovşanı. bir az 

irəlidə 

yenidən saxlayıb avtomobili buraxdı onu 

səhraya.  

gördü dayanıb özünün bənzəri cavan 

azca aralı  

baxır üzündə təbəssüm. ilk dəfə 

gülümsəyən görürdü o cavanı. 

dağılır şübhəsi: “klon deyilmiş, 

gülümsəyirsə”. 

qayıtdı evə. Əlində bir dəstə çiçək. Neçə 

illərdi qapıya öyrəşən  

dümağ pişiyin çöməlib qarşısında, xeyli 

baxdı gözlərinə. baxdı  

tumarlaya-tumarlaya başını. xeyli baxdı. 

sonra çiçəkləri keçirib  
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qapının dəstəyinə girdi mənzilinə.  

səhər oyanıb yuxudan, yenidən şahidi 

oldu dəyişikliyin; indi gah dovşana,  

gah da pişiyə bənzəyirdi. xeyli düşündü, 

sonra uzanıb yerinə yumdu gözlərini. 

o, 

dovşan-pişik ilində doğulmuşdu. 

çiçəklər saralırdı qapının dəstəyində. 

pişik cırmaqlayırdı qapını.  

bir dovşan dolaşırdı səhrada;  

axır kimsə bir gün tutub satacaq onu 

deyəsən. 

 

 

 

 

Auditoriya - insan mənzərələri 

 

Mühazirə oxuyur. danışır həvəslə. 

bəzən bilərəkdən göz gəzdirir 

auditoriyaya,  

bəzən qeyri-ixtiyari. 

kimi diqqətlə qulaq asır ona 

ayırmadan baxışlarını, 

kimi heyranlıqla. 

biri üzündə təbəssüm; 

nəsə keçir ağlından, deyəsən. 
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başqa biri qurcalanır yerində,  

sual verməyə hazırlaşır,  

işarə edir əliylə. 

kimi etinasız. fikri başqa yerdə -  

baxışlarından bilinir. 

biri gözünü dikib aşağı,  

telefonla məşğuldu. ismarıc 

yazır, sözsüz. 

biri darıxır. dözmür, tərk edir  

auditoriyanı nəhayət. 

o isə-mühazirəçi yəni, elə hey danışır  

gözü aiditoriyada, seyr edə-edə 

dinləyiciləri  

və dinləməyənləri.  

danışır gah həvəslə, gah da duruxur 

hərdən. 

bitir mühazirə. hamı azaddır indi; 

dinləyən, dinləməyən, mühazirəçi. 

tədricən boşalır mühazirə otağı. 

kimi elə o an unudur hər şeyi,  

kimi unutmur çox şeyi. 

mühazirəçi isə düşünür  

seyr edərək boşalan otağı indi: 

həqiqət axtarırıq-nədir o həqiqət. 

hər kəsin öz həqiqəti var axı, deyəsən.  

görünür, hələ çox şey öyrənməliyəm  

cürbəcür insan mənzərələrindən. 
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səhər mətbuatda bir məlumat dəymişdi 

mühazirəçinin gözünə: 

ömürlük həbsə məhkum qatil  

cevgi barədə roman yazıb  

müsabiqədə iştirak etmək üçün. 

 

 

 

 

Tərsinə zaman 

 

Gəlin 

zamanın tərsinə gərdişinə baxaq. bəli, 

bəli,  

məhz tərsinə gərdişinə  

gözlənilmədən doğulan birinin 

timsalında. 

hamı heyrət içində donub qalmışdı 

doğum evində. ana çevirib üzünü divara  

hönkürtü vururdu dəhşət içində. 

Körpəsi qoca doğulmuşdu-möcüzəyə 

bax. 

hərarət hiss elədi ana üzündə. yanağında 

gəzən  

bambalaca barmaqlardan içinə süzülən 

xoş duyğuların  

bir anda oyatdığı analıq sevgisiylə 
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çevrilib  

bağrına basdı qoca körpəsini.  

bir qucaqlıq qoca gəlmişdi dünyaya. 

bir neçə gün sonra 

tutub qocasının əlindən evinə döndü ana. 

sevdi qocasını kiçildə-kiçildə. 

yaşıdı körpələr böyüdükcə, o kiçilirdi. 

yaşlanma – böyümək imiş demə. 

o kiçilirdi; başqa münasib ad tapa bilmir 

adam bu vəziyyətdə.  

o kiçilirdi, yəni böyüyürdü tərsinə.  

əvvəl ortayaş adama çevrildi, sonra 

cavana. 

Qoluna taxdığı saatın əqrəbləri tərsinə 

fırlanırdı. 

tərsinə dəyişirdi təqvimdəki günlər də; 

ayın 30-u,  

sonra 29-u, ... beləcə 1-i son günü olurdu 

yaşadığı ayların. 

illər də beləcə tərsinə vururdu ömrünü 

başa. 

tərsinə yaşayırdı zamanı. çayda axına 

qarşı üzən adama bənzəyirdi  

hamının bir istiqamətli xətt boyunca 

yaşadığı məkanda.  

amma nə qədər çətin olsa da  
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hamı kimi sevir, hamı kimi sevinir, hamı 

kimi qüssələnirdi. 

sonra yeniyetməyə çevrildi, sonra uşağa.  

bir gün həmyaşıd oldu oğluyla, getdi 

məktəbə.  

bir günsə həmyaşıdı nəvəsiylə əl-ələ 

tutub yollandı bağçaya. 

bir günsə çevrilib körpəyə köçdü 

dünyadan.  

ana qocalıb ölmüşdü, görmədi körpəsini. 

tərsinə gərdişinə baxdıq zamanın  

gözlənilmədən qoca doğulan birinin 

timsalında.  

amma nəticə eyni; zaman  

eyni nöqtədə qapandı deyəsən. 

 

 

 

*** 

onda qar yağırdı ha- 

yadındamı? 

sürüşdün 

tutdum əllərindən 

fürsət gözləyirmiş kimi sanki 

sığındın əllərimə 

yadındamı-  

onda qar yağırdı ha, 
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nələrdən danışmadıq yol boyu 

o gün: 

kim necə danışır, 

kim necə gülür, 

kim kimi istəyir, 

kim kimdən küsür, 

nələrdən danışmadıq allah, 

təkcə özümüzdən savayı, 

yadındamı- 

onda qar yağırdı ha. 

Gəlinə oxşatdın 

yol boyu 

qarla örtülmüş ağacları, 

deyəndə  

ən gözəl gəlin sən olacaqsan 

utandın a 

yadındamı-  

onda qar yağırdı ha. 

 

neçə dayanacaqlıq yolu 

piyada gedib 

dayandıq evizin kəndarında, 

sevdalı günlərin ümidilə 

ayrıldıq, 

cütləşən əllərin sərhəddində 

yadındamı-  

onda qar yağırdı ha. 
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uçurdu qar dənələri, 

uçurdu günlər,  ayları rüzgar 

onda iyirmi yaşımız 

olardı ya olmazdı 

yadındamı-  

onda qar yağırdı ha, 

onda qar yağırdı ha... 

 

 

 

 

 

Metro 

 

Dayanıb metronun qarşısında 

seyr edir-qarşısındakı mənzərə 

canlı mənzərə: 

adamlar tələsir, ləngiyir, 

nə tələsir, nə ləngiyir 

canlı mənzərədə. 

Biri metroya girir. Ekskolator boyu üzü 

aşağı -yox olur. 

Çıxır metrodan biri. Üzü yuxarı- 

dəf edir yoxluğu. 

Gedir yeraltı keçiddən-hissə-hissə bərpa 

olunur. 

Gözəl bir qız yeriyir asta-asta,- 
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üzündə məmnunluq. 

Yanında bir gənc-başı əyilmiş qıza sarı. 

Sevgi var ləngimədə. 

Qoca-zorla yeriyir. Diqqətlə baxır 

yanından keçənlərə. Üzündə ümidsizlik. 

Ölüm yağır ləngimədən. 

Yeyin addımlarla üz alıb metroya 

zövqlə geyinmiş gözəl qadın. 

Üz-gözündən həyat yağır. 

Həyat yağır tələsmədən. 

Metrodan çıxıb harasa tələsir. 

Qalstuk taxıb orta yaşlı. 

Gecikmədən qorxur. 

Yaşamaq gizlənib tələsmədə. 

 

Qaçıb sürətlə keçir metronun qarşısından 

kimsəyə fikir vermədən. Nə qocadı, nə 

cavan,- 

Özündən razı. Amma 

ölüm boylanır tələsmədən. 

Bəs o kimdi (nədi)- 

Obyektiv var olma, gözəgörünməz. 

Nə həyata tələsir, nə də ölümə. 

Nə ölümə ləngiyir, nə də həyata. 

Paralel talelərin 

kəsişmə nöqtəsidi metro,- 

Maraqlı, həm də kədərli, 
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əsrarəngiz mənzərə. 

Dayanıb seyr edəsən vaxtı vecinə 

almadan. 

Bilirəm, 

Bilirsən, bilir, bilirlər: 

Yaşanan hər an gecikməsidi 

ölümün. 
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Məsum baxış sahibi 

 

Gözlərdə ümid daşıyan, 

Ümidi ciblərdə yaşayan, 

Bir qadının əllərində, 

Havadan asılı qalıb həyat. 

O məsum baxış sahibi, 

Dərsini həyatdan alıb, 

Yetməyib beyninin gücü, 

Yəqin çox şey əzbərləyə, 

Dərsini tez vurub sona, 

“Allah yolunda” kəlməsin, 

Əzbərlədib həyat ona. 

O da ola bilərdi ana. 

Övlad nazı çəkərdi, 

Ömrünü parçalayıb, 

Mətbəxlərə tökərdi. 

İndi keçinir birtəhər, 

Nə axşam bilir, nə səhər. 

Varlığı cibdən asılı, 

Özü içinə qısılı, 

Yaşayır ölü günləri, 

Doğulduğundan bəri. 

Yaşayır, istəyi çox deyil, 

İstəyi bir parça çörək, 

Yaşayır, bu dolama, 

Sahibsiz küçələrtək. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Allahsız bəndələrə, 

Allah, Allah deyərək 

 

 

 

 

Salam, Talış dağları 

 

Sizlə keçib ömrümün, bəlkə də tən yarısı, 

Siz gül-çiçək olmusuz, mən isə bal arısı. 

Dodağımda dad qalıb yarı şirə, yarı su, 

Yenə də qoynunuzda yaşayıram baharı, 

Salam, Talış dağları! 

 

 

Göz oxşayır hər səhər baxsan zümrüd 

meşələr, 

Meşələrin qoynunda təbiət də dincələr. 

Durna gözlü bulaqlar torpağa sevinc ələr 

Oxşar zövqü, zümzümə edəndə 

bulaqları, 

Salam,Talış dağları! 

 

Sizin ətəyinizdə ili caladım ilə, 

Təbiətdən güc alıb təbim də gəldi dilə. 

Bu gün əlvida dedim, salam verdiyim elə, 
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Günlər nə yaman ötür, aylar qovur ayları, 

Salam,Talış dağları! 

 

 

 

 

Özümü görə bilmədim 

 

Heyif bu qədər yaşadım, 

Nə qədər, bilə bilmədim. 

Bir addım uzaqlığını, 

Yaxından görə bilmədim. 

 

Özgələr gördü səhvimi, 

Taleyim yazdı məhvimi, 

Özümlə özüm əhdimi, 

Bircə yol bilə bilmədim. 

 

Bir ömür yaşadım hədər, 

İçi də, çölü də kədər. 

Düşməni gördüyüm qədər, 

Özümü görə bilmədim 
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Vətən mənə nə verdi 

 

"Vətən mənə nə verdi?"- 

Qışqırıb bunu deyən, 

Vətəndən nə umursan? 

Bir yol özündən soruş, 

Sən Vətənə nə verdin? 

Səndən başlanır Vətən! 

İstər olum şimallı, 

Cənubu da mənimdir. 

İstərsə şərqdə olum, 

Qərb qəlbən həmdəmimdir. 

Mən Vətənin oğluyam, 

Anama olduğutək, 

Bu Vətənə borcluyam! 

Bunu belə anladım, 

Məndən başlanır Vətən, 

Tanrıya sədaqətdən, 

Dindən başlanır Vətən. 

Aç, aç qəlbin qulağını, 

Bəxtəvər Vətən oğlu, 

Fəxr elə, fəxr elə ki, 

Səndən başlanır Vətən! 
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Yaşamağa nə var ki 

 

Bilsən səni sanacaqlar bir buğum, 

Yana-yana yaşamağa nə var ki. 

Başa düşsə məni qurban olduğum, 

Ana-ana yaşamağa nə var ki. 

 

Hamı deyir həyat döyüş meydanı, 

Bu meydansa, meydan hanı, at hanı? 

Şər soyunsa, sevgi qucsa dünyanı, 

Qana-qana yaşamağa nə var ki. 

 

Dünya bir gün məddahlığın öyərsə, 

Torpaq yerə nifrət edər, göy ərşə, 

Atam məni sənin kimi sevərsə, 

Ana, ana yaşamağa nə var ki. 
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Gəl gedək dünyanın biz tərəfinə... 

 

Hicran qapımızı döyməmiş tələs, 

Vüsalın özünü öyməmiş tələs, 

Anan arxamızca söyməmiş tələs, 

Gəl gedək dünyanın biz tərəfinə. 

 

Bu üzdə xatirən, nə izin varsa, 

Halallaş nə qədər əzizin varsa, 

Bu yolda bir ürək cehizin varsa, 

Gəl gedək dünyanın biz tərəfinə. 

 

Gedirik taleyin düz tərəfiynən, 

Qismətin yazdığı öz tərəfiynən, 

Sağollaş dünyanın siz tərəfiynən, 

Gəl gedək dünyanın biz tərəfinə. 

 

 

...Mən öləndə... 

 

Çox ağlayasan mən öləndə, 

qəbrimin üstündə ürəyin də gedəcək 

yeddimdən sonra güləndə, 

yadına Elvin düşəcək 

tez dodağını yığışdırasan 

mənli xatirələri varaqlayasan gözlərində 
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dərdləri sığışdırasan sözlərində 

saçlarına bir il rəng qoymayasan 

qara gününün acığına saçların ağaracaq. 

Amma xoşbəxtsən 

hər gecə sənin yuxuna gələcəm, 

anama qoşulub "balam"-deyə 

hönkürəsən, 

amma çox gec olacaq. 

Çərçivədə şəklim köhnələcək, 

amma heç nə dəyişməyəcək. 

 

 

 

Qaytar, gözəl... 

 

Gözlərində gözüm qalıb,  

Qaytar, gözəl, gözlərimi.  

Göz yaşlarım sıralanıb,  

Qaytar, gözəl, gözlərimi. 

 

Gözlərindən göz baxmasın,  

Gilələnib, tez axmasın,  

Boş qoymusan göz daxmasın,  

Qaytar, gözəl, gözlərimi. 

 

Süzdürdükcə, süzər bulaq,  

Mavi gözlər dəniz sayaq,  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Piyaləsi çəkdikcə dağ,  

Qaytar, gözəl, gözlərimi. 

 

Alışmağa közüm yoxdu,  

Barışmağa üzüm yoxdu,  

Göz almağa gözüm yoxdu,  

Qaytar, gözəl, gözlərimi. 

 

Ay qız, demə özəlləşib, 

Zülüm çəkib göz, əlləşib,  

Gözlərində gözəlləşib,  

Qaytar, gözəl, gözlərimi 

 

 

 

 

 

Çətrini aç islanıram yağışdı... 

 

Buludların göz yaşını içmişik, 

Bir-birini biz xəbərsiz seçmişik, 

İlahidən xoş hörülmüş naxışdı, 

Çətrini aç, islanıram, yağışdı. 

 

Nəyə lazım külləyəsən közümü, 

Yollara sərmişəm iki gözümü, 

Yollarında itirmişəm izimi, 
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Yanağına düşən damcı danışdı, 

Çətrini aç, islanıram, yağışdı. 

 

Batırır gözündən axan sel məni, 

Üşüdür həsrətdən əsən yel məni, 

Qınayır yurd-yuva, oba-el məni, 

Axı, başqa küsüşənlər barışdı, 

Çətrini aç, islanıram, yağışdı. 

 

Çəkilmir ürəkdən vüsal qoxusu, 

Sevib sevilənin gəlmir yuxusu, 

İslanmışın yağışdan nə qorxusu, 

Ayaq saxla, qəm sevincə qarışdı, 

Çətrini aç, islanıram, yağışdı. 

 

 

 

 

Gedirəm... 

 

Yığışıb gedirəm, gəl sağollaşaq 

Yaşamaq qoxusu gələn tərəfə. 

Qucaqla boynumu, gül, sağollaşaq, 

Gedəcəm göz yaşı gülən tərəfə. 

 

Bəlkə gözlərinnən axıb gedəcəm? 

Kitab aç! bəxtimə baxıb gedəcəm. 
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Mənə ümidlənmə çıxıb gedəcəm, 

Sabahdan qədrimi bilən tərəfə. 

 

Bütün əzabımız izimdə gedir, 

Varlığın dilimdə, sözümdə gedir. 

"Mən səni sevirəm" özümdə gedir, 

Getmirəm taleyi bölən tərəfə. 

 

Qalx, qalx! mənimlə gəl, gedək bu saat, 

Getmirsən, eybi yox, dalımca su at, 

Sənə söz verirəm olma narahat, 

Getmərəm sevgimiz ölən tərəfə. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 
 

 

Əziz Muğani 

 

28.02.1991-ci ildə Saatlı rayonunun Qaracalar kəndində 

doğulub. Ali təhsillidir. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 

Kimya fakültəsini bitirib (2008-2012). 

 

**** 
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Gözlərinə bir də baxım 

 

Hər baxanda yaşla dola, 

Hican gülü tezcə sola, 

Kaş ki yenə qismət ola, 

Gözlərinə bir də baxım. 

 

Xəyal uça tez yanına, 

Arzu çata ünvanına, 

Dərdlərimin dərmanına- 

Gözlərinə bir də baxım. 

 

Bulud kimi yağışlıdır, 

İnci kimi naxışlıdır, 

Ahu kimi baxışlıdır, 

Gözlərinə bir də baxım. 

 

Vaxt ötüşə, zaman gələ, 

Bəxt üzümə yenə gülə, 

Dayanmadan bir an belə 

Gözlərinə bir də baxım. 

 

Damcıların izi qalan 

Yanağından yaş tək axım, 

Baxışıyla məni alan 

Gözlərinə bir də baxım. 
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O sahildə görüşərik 

 

Günəş azca solan kimi, 

Qəlbə həsrət dolan kimi, 

Köhnə vaxtda olan kimi 

O sahildə görüşərik. 

 

Könül verib, könül alan, 

Sevənlərin izi qalan, 

Eşq gəmisi lövbər salan 

O sahildə görüşərik. 

 

Arzular quş olub uça, 

Qəlb sevincə qucaq aça, 

Bir gün yenə, qaça-qaça 

O sahildə görüşərik. 

 

Bir ağacda qəlb oyarıq, 

Bu həstdən tez doyarıq, 

Ayrılığa son qoyarıq, 

O sahildə görüşərik. 

 

Bir olsa da iki cahan, 

Sevgimizi bölüşərik, 

İstəmirəm özgə məkan, 

O sahildə görüşərik. 
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Acı sözlərin də şirindir mənə 

 

Acı sözlərin də şirindir mənə, 

Sən hər nə söyləsən gözlərim dolur. 

Səsini eşitmək istərəm yenə, 

Səsini duyanda qəmim yox olur. 

 

Qəlbimdə duyğular oda bürünür, 

Görünən tərəfim yenə sərindi. 

Sinəmdə yaralar dayaz görünür, 

Qəlbimin yarası yaman dərindi. 

 

Yoldadır qəlbinə yol alan gəmi, 

Gözlərin yol çəkir yollarım üstə. 

Bu ömrüm yetməsə limana kimi, 

Arzular can verər qollarım üstə. 

 

 

Kaş ki o yaz bir də gələ 

 

Nur kimi, yaraşıq kimi, 

Nəğmə deyən aşıq kimi, 

Zülmət yaran işıq kimi, 

Kaş ki o yaz bir də gələ. 

 

Bülbül gülə nəğmə deyə, 

Ağac bardan budaq əyə, 
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Dağ da, düz də yaşıl geyə, 

Kaş ki o yaz bir də gələ 

 

Qar əriyə, çaylar daşa, 

Quşlar uça, dağlar aşa, 

Gözəlikdən ağıl çaşa, 

Kaş ki o yaz bir də gələ. 

 

İndi qışdı, qar ələnir, 

Bağban daşdan bar dilənir, 

Dözmür ürək, yar dillənir, 

Kaş ki o yaz bir də gələ. 

 

Necə qane olum, aza? 

Dərd mizrabın vurum saza, 

Həsrətəm o keçən yaza, 

Kaş ki o yaz bir də gələ. 

 

 

 

 

Qaranlıq 

 

Yalnızlıq, gecələr sıxır insanı, 

Təkliyin əlindən qaçmaq da olmur. 

Fikirdən yuxular çəkilir ərşə, 

Beləcə səhəri açmaq da olmur.  
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Susmaq istəmirəm, dinə dərdlərim, 

Axı kimə deyim, kim dinlər məni? 

Divara danışsam bəlkə dağılar, 

O da çəkə bilməz bu qədər qəmi. 

 

Gecənin qənimi işıq deyilmi? 

Günəş də doğanda şəfəq görünür. 

Bəs mənim gecəmin işığı hanı? 

Bəxtimin günəşi niyə sürünür? 

 

Gözlərim açıqdır görə bilmirəm, 

Qaranlıq içində batan cahanı. 

Bəlkə də gözümün nuru tükənib, 

Çökübdür gözümə zülmət dumanı. 

 

İnsanın özüdür cavabsız sual, 

Kim verər izahın, kim bunu anlar? 

Otağın içinə sığırsa cismi, 

Bəs nədən ruhunu sıxır divarlar?  
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Gəncliyin yuxusu apardı məni 

 

Bu qış da ömrümə nağıl danışdı. 

Nağıl yaman doğma, yaman tanışdı. 

Uşaq yuxularım dağılmamışdı. 

Gəncliyin yuxusu apardı məni. 

 

İllərim, aylarım, fəsillərim çin. 

Hər gecə, hər gündüz, ömür bir əlçim. 

Bulud arasından doğub göyərçin. 

Yağış damlaları yapardı məni. 

 

Nə qış axşamıydı, yaz ağşamıydı. 

Nə gün işığıydı, nə ağ şamıydı. 

Bu ömür, ömrümə heç oxşamırdı. 

Ayılıb, ayılıb tapardı məni. 

 

 

İnsan kimi yox olum 

 

Göylərdən endir məni, 

Bir ovuc torpaq üstə. 

Endir damlalarında, 

Saralmış yarpaq üstə. 

Yu izimi ey yağış, 
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Yu məni qarış- qarış. 

Axıt, axıt Araza, 

Doğmalaşdır Xəzərə. 

Qalmasın torpaq üstə, 

Qalmasın yarpaq üstə, 

Varlığımdan bir zərrə. 

Dənizin dibindəcə, 

Yosun olum, ot olum. 

Vulkan kimi püskürüm, 

İnsan kimi yox olum. 

 

 

 

 

Alçaldılmış qadınların, tüpürüyü 

 

Sinəmdə məzar daşları 

ildən ilə böyüyür... 

Qan daşlanır... 

Yaddaşlanır... 

Yad daşlanır. 

Özümüzə dəyir daşımız! 

təzələnir ildən ilə yaddaşımız 

daşımız, baş daşımız!!! 

Bu ağrılar lövhələrdə göyərir... 

Bitir ölkə-ölkə. 

Salxım-salxım dən verir elə bil 
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hər il. 

Yollara qanlı ləçəklər sərilir 

bayraq bayraq! 

Qışın üzü sərtləşir ayın bu günündə 

altı yüz on üç məsumun ölümündə. 

Baş-baş doğranıb atılanların, dəhşətli 

faciələri  

körpünün üzündə yazılıb deyə 

körpünü də sovurublar göyə. 

Qanlı divarlar uçurulmasaydı 

hələ də mıxlanmış, diri-diri soyulmuş  

uşaqların fəryadı qalmış olacaqdı 

divarlarda, 

düzdə, dərədə, dağda, 

Xaçaturun şərab içdiyi bağda. 

həmin izlərdir ki, daşların altında qalıb 

iyirmi üç ildir ki, qışqırır... 

Səsinə səs verən yox. 

Diri-diri yandırılmış qəhrəmana 

ağac sarılmışdı ki, sona qədər yandırsın. 

Gözü mismarlanan şəhid,  

Qarabağa verib gözünü... 

Deşik-deşik üzünü, özünü... 

Döşü kəsilmiş qadının da, 

döşü çürüyüb artıq torpağın altında. 

Əsirlikdə olan qadınlar 

zorlanaraq bic doğuzdurulur,  
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çoxalır Xaçaturların nəsli. 

Gələcəyə güllə atmaq,  

keçmişin bağrını dəlmək üçün. 

daşlanır yaddaşım hər il! 

Şəhidlərin doğranılmış ruhuları  

hayqırır məzarlarda, 

imzalarda... 

Milyardlarla tüpürük düşür üzümə; 

alçaldılmış qadınların tüprüyü... 

 

Sevgini vərəqə pıçıldamaq istəyirəm 

 

Sevgini vərəqə pıçıldamaq istəyirəm 

sətir-sətir 

Varlığında əriyib ölmədən. 

Əlində ağ göyərçin uçmaq istəyir. 

Qanadına gəlinlik sarılıb ümidlərin. 

Yazmaq istəyirəm nəfəsimi  

sətirlərə. 

Yaza bilmədiyim səhifədən. 

Payız yarpağı tək saralan təbəssümü 

həsrətin dodağından endirərək 

bəzəmək istəyirəm qızılı rəngdə. 

Birdə gözümdəki kədəri  

gülabla yumaq! 

Sabahın üzündən tökülən aydınlıqdan 
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doğulmaq! 

Uzanır əlim, sənə aid xəyallarıma. 

 

 

 

Qarı nənə! 

 

nə durmusan yol üstündə, 

qarı nənə! 

gedənə də, gələnə də, əl açırsan. 

ovcuna qəpik düşəndə, 

küçələrdə, 

qəpik-qəpik gül açırsan. 

kədərin yoxmu sənin 

üzüləsən? 

yaşlanaraq, 

çalalara-çuxurlara süzüləsən. 

bu şəhər yuma gözünü, 

çıxa gedə bu şəhərdən. 

sən dalansan,  

sən küçəsən, 

yox, elə sən,  

özün boyda bir şəhərsən. 

kimdir səni qəpik-qəpik  

küçələrə, tinə gömən? 

sən deyilsən çiçəklənən. 

əl açdıqca, 
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sadələşən, kiçikləşən dilənçisən. 

yol üstündə bir keçid var, 

bir də köhnə dayanacaq. 

gəlib keçən səndən keçib, dayanacaq! 

köhnələşmə, 

dur ayağa yol üstündən,  

qarı nənə! 

dön əvvəlki şəhərinə. 
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Ölülər toy bayram edir, deyəsən 

 

Günahsız deyiləm, yoxdur günahım, 

Günahlar içində tərtəmizəm mən. 

Bəlkə də mən hələ doğulmamışam, 

Onunçün dünyaya bələdsizəm mən. 

 

Yağışın suyunu mən pak sanardım, 

Sən demə həsrətin göz yaşı imiş. 

Qara buludları mərmər sanardım, 

Demək ki bir ömrün baş daşı imiş. 

 

Ölülər toy bayram edir deyəsən, 

Bu cansız dünyadan qaçdıqlarıyçün, 

Gecikib qiyamət, susub deyəsən, 

Dünyanı bəndələr qatdıqlarıyçün. 

 

Səninlə görüşə gəlmişəm 

 

Yığıb ətəyimə günahlarımı, 

Alıb əllərimə ahu-zarımı, 

Sərib yollarına arzularımı 

Rəhminə sığınıb gəlmişəm, Allah. 

Səninlə görüşə gəlmişəm, Allah. 

 

Behiştin tək arzum, tək diləyimdi, 
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İbadət qəlbimdə tək təsəllimdi, 

Peyğəmbər sevdası tək zəfərimdi, 

Aşiqəm məşuqa gəlmişəm, Allah. 

Səninlə görüşə gəlmişəm, Allah. 

 

Kitabın baş tacım, Rəsulun nurum, 

Fatimən xəyalım, Hüseynin yolum, 

Əhli-beyt qərarım, eşqidir sonum, 

Məhkumam hökmümə gəlmişəm, Allah 

Səninlə görüşə gəlmişəm, Allah. 

 

Xəyal dənizimin sən sultanısan, 

Dostumsan, arxamsan, sən sirdaşımsan, 

Rəbbimsən, haqqımsan, sən Allahımsan 

Əmanət canımla gəlmişəm, Allah. 

Səninlə görüşə gəlmişəm, Allah. 

 

 

 

Ürəyimi al və get 

 

Get, ürəyimi də al və get  

Sevdamı tök başıma  

Od vur mənə. Sonra get.  

Eşqin kəfənim olsun,  

Xəyanətin-baş daşım.  

...Durma, get  
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ürəyimi unutma,  

onu da al və get.  

 

Gözlərində dəfn et məni,  

Ürəyində gizləmə.  

Heç vaxt nəsib olmayan  

İlk görüş yerimizdə  

an məni,  

ağla məni.  

Axıt göz yaşlarını,  

Yasını tut sevdamın,  

Qoy sən ağlarkən gözlərindən  

süzülüm,  

tökülüm bir yaş kimi.  

Ağladıqca bitir məni,  

Yox et məni,  

itir məni.  

Qarışıb göz yaşlarına  

tökülüm torpağa,  

isladım qurumuş yarpaqları.  

 

 

Buxarlanıb buludlara qarışım,  

Orda sənə baxım,  

Sənlə danışım.  

Səni qoruyum soyuqdan, istidən.  

Başının üstündə hərlənim sənin,  
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başına hərlənim sənin.  

Küləklə birgə oxşayım səni,  

saçlarına toxunum,  

əllərinə toxunum.  

Hər sən darıxanda,  

sıxılanda,  

həsrətimdən ürəyin yananda  

coşum fırtına təki,  

çaxım ildırım təki,  

töküm başından-  

Dünyanın ən təmiz suyunu sənin.  

Təpədən dırnağa yuyum mən səni,  

soyudum ürəyini,  

Axıdım səndən məni,  

Axıdım bu sevginin izlərini.  

Alım bu eşqi səndən,  

sənin ruhundan.  

Bitirim bu sevgini,  

İtirim bu sevgini. 
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Xəbərin varmı? 

 

Bu tənha könlümün qəm otağında, 

Qəlbimi yaxırsan xəbərin varmı? 

Hər gecə qarışıb göz yaşlarıma, 

Gözümdən axırsan xəbərin varmı? 

 

Ömrümə baharla qış qoşa gəlir, 

Kədərim sevinclə baş-başa gəlir, 

Sevdamız nə yaman qarğışa gəlir, 

Qışa yol alırsan xəbərin varmı? 

 

Mən bəxti qaralı, sən taleyi kəm, 

Könlümdə sevgidən saray tikmişəm, 

Hicranın əlindən zəhər içmişəm, 

Köçüb gedəcəyəm xəbərin varmı? 

 

Saralıb gül kimi solur taleyim, 

Hər gün qəm, kədərlə dolur taleyim, 

Qəfəsdə bülbül tək ölür taleyim, 

Kəsilir sədası xəbərin varmı? 
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Qoşul nəmli gözlərimə ağlayaq... 

 

Aman bülbül payız gəlib, xəzandı, 

Qurban olum belə qəmli oxuma, 

Bilirsən ki, könlüm evi virandı, 

Dərdlərimə qəmdən köynək toxuma... 

 

Xəzan vurub saralıbdı baxçalar, 

Gülün solub dərdin mənə ayandı, 

Mənim kimi axı səni kim anlar, 

Zalım fələk dərd üstə dərd sayandı< 

 

Pozulubdu göylərinin nəşəsi, 

Ulduzları cərgə-cərgə düzülmür, 

Payız gəlib küsdürübmü günəşi? 

Şəfəqləri yer üzünə süzülmür... 

 

Nə sükutdu hər tərəfi bürüyüb, 

Payız səndə arzularım sönəcək, 

Yazıq könlüm dərd çəkməkdən çürüyüb, 

Çıx get mənim ilk baharım dönəcək< 

 

Aman bülbül belə fəğan eyləmə, 

Payız nə ki, qarşıda sərt qışı var, 

Sil gözünü gəl belə qan eyləmə, 

Qəzəblənər vaxt, vədəsiz qar yağar... 
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Tut əlimdən küsmə məndən, payızım, 

Gəl bülbültək sinəmizi dağlayaq, 

Bir də ömrə qayıdarmı heç yazım? 

Qoşul nəmli gözlərimə ağlayaq< 

 

 

Göylər, məni siz ağlayın... 

 

Mən dünyadan köçdüyüm gün, 

Bir dəli leysan yollayın, 

Göylər, məni siz ağlayın... 

İstəmirəm nə oğuldan,  

Nə də qızdan< 

Vəfalıdan, vəfasızdan, 

İnsaflıdan, insafsızdan. 

Məndən sonra hey ağlasın, 

İstər sinəsin dağlasın< 

Göz yaşını leysan etsə, 

Gözlərini giryan etsə 

Nə mənası? 

Bu ağlayan ya bacısa, 

Ya qardaşsa, 

Ya bir ömür qoşalaşıb, 

Yol getdiyim yar-yoldaşsa< 

Sağlığımda bir gün məni 

duymadısa... 

İstəmirəm mən kimsənin, 
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Boşa axan göz yaşını... 

Asi düşən insanların, 

Tanrı ilə savaşını... 

Qoy ağlasın bağçamdakı, 

Ənbər saçan çiçək məni, 

Çiçəkləri sevə-sevə  

Şirə çəkən böcək məni... 

Qoy ağlasın sinəmdəki, 

Hər dərdimə şərik olan... 

Bircə solğun baxışımdan 

gültək solan ürək məni... 

İstəmirəm ağlamasın 

insan oğlu... 

Bilinməz ki, qəlbindəki 

yalan, doğru... 

Yığın qara buludlara, 

Sirrimi pünhan ağlayın... 

O tərtəmiz sinənizdə, 

Ruhum üçün bircə qarış 

yer saxlayın... 

Mən dünyadan köçdüyüm gün, 

Bir dəli leysan yollayın< 

Göylər, məni siz ağlayın... 

Göylər, məni siz ağlayın... 
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Bəlkə də sevdamın son naxışıydın... 

 

Bəlkə də sevdamın son naxışıydın, 

Ulduztək göylərdən baxtıma düşdün, 

Gözlərimə baxan son baxışıydın, 

Ürəyin qocalan vaxtına düşdün... 

 

Neyləyim yamanca dolub gözlərim, 

Soruşa bilmirəm nəçisən, kimsən, 

Əllərindən tutub kövrək əllərim, 

Nədən taleyimə sən gecikmisən? 

 

İllər xəlbirini tutub üstümə, 

Nəyi var saçıma qar ələyibdi, 

Ayrılıq sözünü yazıb bəxtimə 

Dərdi sinəm üstə təpələyibdi... 

 

Get deyib qəlbinə dəyə bilmirəm, 

Ümidi, istəyi sönmür könlümün, 

Nədəndir dönsəm də özüm bilmirəm, 

Üzü məhəbbətdən dönmür könlümün< 

 

Nədir sual dolu bu baxış, gülüm? 

Dünyanı gözümdə heç eyləmə gəl, 

Üzülüb budaqdan ayrılıb gülüm, 

Rüzgara tabı yox güc eyləmə gəl... 
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Nə vaxtdır əllərin qapımı döymür... 

 

Nə vaxtdır əllərin qapımı döymür, 

Nə vaxtdır qurumur gözümün yaşı, 

Sənsiz taleyim də üzümə gülmür, 

Vədəsiz gətirdin ömrümə qışı. 

Eşit harayımı eşit, ay Ata, 

Sən allah ömrümə qayıt, ay Ata... 

 

Nə vaxtdır süfrəmdən kəsilib payın, 

Gəlmir qulağıma səsin, harayın, 

Sökülüb sən adda qalam, sarayım, 

Bilmirəm dünyada qalım-qalmayım. 

Eşit harayımı eşit, ay Ata, 

Sən allah ömrümə qayıt, ay Ata... 

 

Elə bil hər yerdən sənsizlik baxır, 

Həsrətin sel olub gözümdən axır, 

Vallah bu sənsizlik ömrümü yaxır, 

Yoxluğun bəxtimə şimşəktək çaxır, 

Eşit harayımı eşit, ay Ata, 

Sən allah ömrümə qayıt, ay Ata... 
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Tərs dönəcək bu dünya 

 

 

 

Çevirəcəm oxunu, 

Tərs dönəcək bu dünya. 

Enişdən başlayacaq çaylarının axarı, 

Yoxuşa töküləcək. 

İnsan qoca doğulub, 

Körpələşib öləcək. 

Məzlumu tapdalayan, 

Şux olan qamətin də 

Ahımdan büküləcək. 

Lazımsız kağız kimi 

Səni ovub bükəcəm. 

Ovcumun içi boyda 

Olacaqsan, a dünya, 

Oynadacam əlimdə 

Səni oyuncaq kimi. 

Balaca top eyləyib, 

Atıb-tutacam səni. 

Məni illər uzunu  

Atıb-tutduğun kimi. 

Bəzən də atıb məni, 

Tutmağı unudurdun. 

Elə möhkəm dəyirdim 
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Yerlərin göy üzünə. 

İndi atıram səni, 

Yalvar, yıxıl dizimə!!! 

 

Gözəlim 

 

Sən o qədər gözəlsən ki... Vətənim! 

Vicdanımın aynasına rəsmin çəkmək 

istəyirəm. 

Gözəlliyin ağır oldu, 

Beli sındı fırçamın. 

Heyranlıqdan kilidlənib, 

Əli sındı fırçamın. 

Kipriyimi fırça edib, rəsmin onunla 

cızaram. 

Bir az qanımdan süzərəm, 

Bir də göz yaşı qataram. 

Kipriyimlə “qanyaş” adlı 

Mənə məxsus bu boyayla 

Dərdlərindən cadarlanmış 

Parçalanmış ürəyimə sənin adını 

yazaram. 

Sən o qədər gözəlsən ki... 

Vicdanımın aynasına ilmə-ilmə hörüm 

səni. 

Gözümün üstündə dayan, 

Gözlərimin qapağı ol, 
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Həm görməyim, görüm səni. 

Mənə saray lazım deyil. 

Torpağından kərpic kəsim, 

Həyatımın divarına hörüm səni. 

Sən o qədər gözəlsən ki... 

Vicdanımın aynasına səni çəkmək 

istəyirəm. 

 

Qorxuram ki çat-çat olub  

Tökülər ayağım altda. 

Yumaq olar vicdanım, 

Bükülər ayağım altda. 

O rəsmini çəkmək üçün, 

Həm səndən utanıram, həm də yaman 

qorxuram. 

 

 

Doyum 

 

Gəl bağrıma basım səni, 

Başımı çiyninə qoyum. 

Kövrəlmişəm sənin kimi, 

Bərkdən ağlıyım, doyum. 

 

Sən gurulda, mən hönkürüm, 

Çağlasın Arazım, Kürüm, 

Göz yaşıma divar hörüm, 
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Dərddən ağlıyım, doyum. 

 

Gözümüzdən süzülsün nəm, 

Yer üzünə qoysun qədəm, 

Mən buludam, bulud da mən, 

Hərdən ağlıyım, doyum. 

 

 

 

 

Ağladı məni 

 

Həyatdan zövq alıb, sevinmədim ah, 

Sevincin göz yaşı boğmadı məni. 

Bilmədim ölmüşəm, ya da ki, sağam, 

Göydəki buludlar ağladı məni. 

 

İşıqlı dünya da zülmət göründü, 

Başım ölüm adlı tora büründü, 

Qəlbim ilan kimi gora süründü, 

Göydəki buludlar ağladı məni. 

 

Həyat cəhənnəmə döndü gözümdə, 

Özümə qayıdıb dəydi sözüm də, 

Qalmadı taqətim canda, dizimdə, 

Göydəki buludlar ağladı məni. 
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Sanki bir adada tənha qalmışam, 

Bir daha ayılmaz fikrə dalmışam, 

Bilmirəm ölmüşəm, yoxsa varmışam, 

Göydəki buludlar ağladı məni. 

 

Günayam, həyatı ölüm sanaram, 

Qığılcım çatmamış özüm yanaram, 

Elə özüm boyda alışan qoram, 

Göydəki buludlar ağladı məni. 

 

 

Daş 

 

Daş olub tökülmüşəm, 

Bu dünyanın başına. 

O da döndərib mənim, 

Baharımı qışıma. 

 

Vaxtsız belimi büküb, 

Qara damımı söküb, 

O da daşını töküb, 

Mənim dərdli başıma. 

 

Sağdan atdım ona daş, 

Soldan atdım ona daş, 

Çevrilib gəldi birbaş 

Dəydi mənim başıma. 
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Daş atma, daşa dəyər, 

Oxu çək, qaşa dəyər, 

Min baş, bir başa dəyər, 

Kül dünyanın başına. 
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Həmidə Muhəmməd 

 

1971-ci ildə Qubadlı rayonunun Çaytumas kəndində 

doğulub. Ali təhsillidir. Gəncə Texnologiya İnstitutunu 

bitirib. 

 

**** 
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Üşüdüm 

 

Payız gəldi xəzan vurdu çölləri, 

Quruyubdu bağçaların gülləri, 

Yenə əsdi sənsizliyin yelləri, 

Öz içimdə əsən mehdən üşüdüm... 

 

Kor düyündü içimdəki bu sevda, 

Nə xəbər var, nə haray var, nə səda. 

Yetişməsin, istəmirəm bu vida 

Gözlərimdən düşən şehdən üşüdüm... 

 

Qəlb istədi, könül sındı, əyildi, 

Nə sevgidi, nə istəkdi, meyildi? 

Mən neynim ki, sevgim gərək deyildi, 

Söylədiyin hər bir ehh-dən, üşüdüm... 

 

 

Mənə dar ağacı gərək... 

 

Mənə dar ağacı gərək 

Kipriyimə bağlayım. 

Ordan asım özümü, 

Öz özümü ağlayım. 

 

Yığılan göz yaşımla 

Cəsədimi yuyum mən. 
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Özüm məzar daşımla, 

Baş daşımı qoyum mən. 

 

 

Dərin olsun məzarım, 

Dayazlıqda bezərəm. 

Bitsin dərdim azarım, 

Orda rahat gəzərəm... 

 

Sevdim səni 

 

Kipriyimdə gizlədiyim 

Gizli yaşda sevdim səni. 

Ayağımı hər addımda 

Əzən daşda sevdim səni< 

 

Çarəsizcə, həm də naşı 

Sızıldadı könlüm başı. 

Hər kəlmədə addım başı 

Dinən “kaş”da sevdim səni, 

 

Ötüb keçən zamanımda, 

İtirdiyim gümanımda, 

Gözlərimin dumanında, 

Ötən yaşda sevdim səni.  
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Poçt arabaları 

 

O qədər yazası sözlərim var ki... 

Qorxuram yazmağa... kağız götürməz... 

Cismim sözlərimə o qədər dar ki... 

Öz içindən öz içinə 

Ağrılara, acılara daranıb, 

Öz bəxtinə yazılmışa yenə-yenə 

Ürəyim süzülür qələm ucundan, 

Tutub qələmimin arzularından, 

Tutub arzuların xəyal əlindən 

Bir az qələmimin özünə büküb 

Sənə pay göndərim öz qələmimdən... 

Qələmimin payız nübarı... 

Bağçamızın ətri gəlsin, 

Çiçək-çiçək şeh çilədim neçə kərə. 

Kiçicik bir sevda payı, 

Şam işığı... qaranlıq gecələrə... 

Tənha, qərib poçt qutusu... 

Və bütün yollar da köksümüzdən keçir, 

Və köksümüzə tökülür bütün poçt 

arabalarının 

ağrıları. 
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Mənə bir çiçək gətir 

 

Bura mənim evimdi, 

Pəncərəsi nəm evim! 

Divar kağızlarıtək 

Lay divarım, qəm evim! 

Bəs sənin evin necə, 

Evinə qurban olum! 

Şəhərin ortasından, 

Evinin ortasından 

Ürəyimə gedən yol... 

Nə çətin yoldu bu yol, 

Kəsəyi bol, daşı bol... 

Bir sevda acısı var, 

Bu yolun o yanında. 

Bir qız ölümdən qaçır, 

Bir qız ölümə qaçır. 

Bir sevdanın acısı 

Oda dönüb canında! 

Tökülüb bu yollara 

Elə yansın doyunca, 

Elə yanım doyunca, 

Su da tökmə üstümə, 

Yol kənarı boyunca 

Sən məni söndürməyə 

Bir ağac ləçək gətir. 

Mən palıdı neynirəm, 
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Mən sərvi neynirəm ki, 

Ürəyindən qoparıb 

Mənə bir çiçək gətir! 
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Humay Abbas 

 

1976-cı ildə Bakı şəhərində doğulub.Orta-ali təhsillidir. 

Asəf Zeynallı adına musiqi kollecini bitirib (1991-1995). 

Qanon musiqi aləti ixtisası üzrə müəllimdir. BSU 

Yaradıcılıq fakültəsində təhsil alır (2014). 

 

**** 
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Ayrılıq 

 

Eşqlə dolu gözümdən, 

Axan yaşdı ayrılıq. 

Bircə kəlmə sözündən, 

Çıxdım, çaşdı ayrılıq. 

 

Yoxdu bizə gümanı, 

Qəfil gəldi zamanı. 

Başım üstə dumanı 

Görüb qaçdı ayrılıq. 

 

Üzdü məni, sevindi, 

Əlvan libas geyindi. 

Dedi: “hicran sənindi” 

Həddin aşdı ayrılıq. 

 

Yolun kəsə bilmədim, 

Meh tək əsə bilmədim, 

Hansı səsə bilmədim, 

Qulaq açdı ayrılıq. 

 

Dilə tutdum, olmadı, 

Sevgi qatdım, dolmadı. 

Artıq gücüm qalmadı, 

Ağır daşdı ayrılıq. 
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Gileyim vardır 

 

Dünyanın kədəri mənim taleyim, 

Budur alın yazım, bitməz gileyim. 

Qəmdən qeyb olubdur sevinc mələyim, 

Dərdimin dindiyi fəsil bahardır. 

 

Günahsız yaradıb, bizi Yaradan, 

İnsanı yolundan azdırır şeytan. 

Çünki, çiy süd əmib, deyirlər insan, 

Südün də halalı, haramı vardır. 

 

Niyə belə döndü, dövr etdi zaman, 

Dərdin dəvasını tapammır loğman. 

Kimə sual verib, kimdən sorursan, 

Taledən küskündür, bəxtdən bezardır. 

 

Sanırıq bizimdir bu fani dünya, 

Arzular, diləklər sahilsiz dərya. 

Nə ola, həyatda ölüm olmaya, 

Heyif son evimiz qara məzardır. 
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Nursuz səhər 

 

Səhər, niyə qaranlıqsan? 

Niyə itib nurun sənin? 

Axı son ümid yeriydin, 

Hicran dolu gecələrin. 

 

Niyə sönübdü işığın? 

Ümidin sarsıldı niyə? 

Qəfil itdi yaraşığın, 

Artıq gücün yetmir deyə. 

 

Gücün yetmir nur saçasan, 

Ömrün zülmət aynasına. 

Ümid yolunu açasan, 

İnsanlığın dünyasına. 

 

Üz döndərdin demək sən də, 

Haqsızlıqlar dünyasından. 

Zülmət örtüb gül üzünü, 

Səhər açmır həyasından. 

 

 

Vüsal küləyinin həsrətindəyəm 

 

Həsrətin küləyi əsir ömrümə, 

Bu külək ayrılıq, kədər gətirir. 
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Ağaclar durmadan edir zümzümə, 

Hicran nəğməsini mənə yetirir. 

 

Bu nəğmə yad deyil, doğmadır mənə, 

Həyatım boyunca duymuşam onu. 

Ümidlə dinlədim, nəğməni yenə, 

Bəlkə duymaq üçün xoşbəxt sonunu. 

 

Yenə də kədərlə bitdi bu nəğmə, 

Külək niyə belə dərdli əsirsən? 

Qənim kəsilmisən ümidlərimə, 

Fələyin çərxində sən də əsirsən? 

 

Bir gün elə əs ki, həzin küləyim, 

Çıxasan fələyin əsirliyindən. 

Elə əs ki, çərxi zalım fələyin, 

Əbədiyyən dönsün, çıxsın yerindən. 

 

İstədiyi zaman qoy fırlatmasın, 

İstədiyi səmtə taleyimizi. 

Dərdi ömrümüzə daha qatmasın, 

Dərdlə oynatmasın heç zaman bizi. 

 

Elə əs ki, yenə bir gün küləyim, 

Mehin qəlbimizə sevinc gətirsin. 

Ağaclardan həzin nəğmə dinləyim, 

Zümzüməsi yalnız vüsal yetirsin. 
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Məndən xəbərsiz dünya 

 

Bu dünyanın beşiyi, 

Yırğalanır durmadan, 

Ay da çəkir keşiyin, 

Lay-lay deyir səmadan. 

 

Yuxulayır bu dünya, 

Heç oyanmır röyadan. 

Dünya məndən xəbərsiz, 

Mən xəbərsiz dünyadan... 
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İlahə İmanova 

 

1979-cu ildə Bakı şəhərində doğulub. Ali təhsillidir. 

 

 

*** 
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Qısqanıram... 

 

Məndən uzaqdasan, yoxsan yanımda, 

Qarışıb yenə də fikrim, xəyalım. 

Qorxu gözlərimdə, təlaş canımda, 

Qəlbim rahat olmur, dərk etmir ağlım. 

 

Qısqanclıq ruhumu bürüyüb bütün, 

Əsən küləyə də qısqanıram mən. 

Əlinə, üzünə toxunur hər gün, 

Mənimsə xəbərim heç yoxdur səndən. 

 

Ay səni seyr edir gecə səmadan, 

Günəşsə oyadır səni hər səhər. 

Üzünə toxunub yanaqlarından 

Süzülən damla da olub bəxtəvər. 

 

Qısqanclıq oduna alışır ürək, 

Sevən qısqanc olar, şərhə nə gərək! 
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Susursan… 

 

Susursan...dinmirsən yenə bu axşam, 

Baxışın zillənib eyni nöqtəyə. 

Qəmini, sevinci hər vaxt duymuşam, 

Bələdəm qəlbindən keçən istəyə. 

 

Suallar verirəm, cavab almıram, 

Dilə gətirmirsən heç bir sözünü. 

Səni səndən də çox mən anlayıram, 

Gəl, yana çevirmə nəmli gözünü. 

 

Onsuz baxışların dinir, danışır, 

Qəlbindən keçəni eyləyir izhar. 

Xəyalın dənizlər, dağlar dolaşır, 

Amma ki, yenə də verməyir qərar. 

 

Elə lal sükutun cavabdır mənə, 

Çün ruhum doğmadır, yaxındır sənə. 

                                         

*** 

 

Ömrümün ətirli gül bağçasında 

Birdən tufan qopdu, küləklər əsdi. 

Günəş də bezikib qəmli həyatdan 

Dağlar arxasına yenə tələsdi. 
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Qəlbimə kədərin ağrısı doldu, 

Səadət tərk etdi bahartək məni. 

Ömrümün bağçası saraldı, soldu, 

Göz yaşı qərq etdi dəniztək məni. 

 

Axır yanağımdan isti göz yaşı, 

Süzülüb hər damla bir şəbnəm olur. 

Əridir qayanı, mum edir daşı, 

Yenə də qayıdıb qəlbimə dolur. 

 

Nə deyim taleyin sönüklüyündən, 

Gənc ikən həyatda tez qocaldım mən... 

                                          *** 

 

Niyə solubsan sən, ey gözəl qönçəm! 

Yoxsa sönüb eşqin, həyat istəyin? 

Nədən axıdırsan qəm leysanını, 

Bəlkə yoxdur sənin dostun, köməyin? 

 

Bir-bir ləçəklərin qopub tökülür, 

Vaxtsız xəzan gəlib bahar ömrünə? 

Qəlblərə sevinci gətirən sənsən! 

Bu kədər yaraşmır gül ləçəyinə... 

 

Sevinc gətirsək də başqa qəlblərə 

Özümüz həsrətik gözəl sözlərə... 
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İlkin Abbas 

 

08.12.1993-cü il Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində 

doğulub. Uludağ Universiteti Bursa şəhəri, İngilis dili 

fənni üzrə tələbədir (2015). 

 

**** 
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Yağışı çox sevirəm 

 

Yağışı çox sevirəm, 

Damla-damla, düşən zaman torpaq üstə, 

Çiçəkləri isladanda bağçalarda, 

Səni mənə xatırladır. 

Düşünürəm sənlə keçən sevgi dolu 

günlərimi, 

Sənə qurban verdiyim o, 

Aylarımı, illərimi. 

Yağış hər yağdığı zaman, 

Yada düşür yağış altda sənlə keçən 

xatirələr, 

Aylar, illər, 

Yada düşür nələr, nələr... 

Yadındamı, 

Yadındamı yağış altda necə islandıq biz o 

gün, 

Sən yamanca üşüyürdün. 

Yağış göydən yağa-yağa tellərimə, 

Qollarıma aldım səni, 

Aldım bumbuz üşüyən əllərini, 

Əllərimə. 

Çox darıxdım o günlərçün, 

Bilsən necə. 

Sənsiz mənə gündüzlər də olur, gülüm, 

zülmət gecə. 
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De hardasan? 

 

 

Mələk üzlüm, 

Gözəl gözlüm? 

Ruzigarmı aldı səni əllərimdən? 

Ayrı düşdüm sənlə olan aylarımdan, 

illərimdən... 

Hardasan bilmirəm... 

Yoxdur xəbər neçə ildir gülüm, səndən, 

Bir məktub var məndən. 

Küləklərlə göndərmişəm, aç oxu. 

Alsan əgər o məktubu, 

Sən də yazıb ver küləyə, 

Saçından bir tel də kəs qoy həmin 

məktubun içinə, 

Nəmli olsun qoyduğun tel. 

Mənə səni xatırlatsın. 

Xatırlatsın ömür boyu sənli olan 

günlərimi, 

Xatirənlə yaşayım qoy. 

Yağış yağan zaman çıxıb yağış altda 

dayanaraq, 

Xəyal edim yenə səni, 

Xəyal edim səni sənsiz... 

Xəyalımda, 

Yağış altda islanaq biz... 
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Bu dərdi 

 

Saxladım içimdə bir ömür boyu, 

Heç vaxt çıxartmadım üzə bu dərdi. 

Dərdli varmı görən bir muncuq kimi, 

Sapa asta-asta düzə bu dərdi. 

 

Dolaraq dərdimdən buludlar ağlar, 

Gözlərim qəlbimin yasını saxlar, 

Dərdi dağa desəm əriyər dağlar, 

Mən necə çevirim sözə bu dərdi? 

 

Dərdliyəm, dərdliyə gərək olum tən, 

Görəsən varmıdır dərdimi bilən? 

Ömrün qış fəslidir, üşüyürəm mən, 

Şaxtası çevirsin buza bu dərdi. 

 

Dərdimə olmadı öz eşqim şəfa, 

İnandım hər şeyə bax, mən binəva, 

Düzdü, gözəllərdə yoxdu ki vəfa, 

Söyləyim hansı bir qıza bu dərdi? 

 

Başımdan getməyir bu dərd, bu məlal, 

Məndən uzaq düşüb vallah eşq, vüsal, 

Aşıq, sazı götür, qəmli hava çal, 

Əllərin danışsın saza bu dərdi. 
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Məktub 

 

Bir məktub yazıram şam işığında, 

Verəcəm gətirsin küləklər sənə. 

Sən də gəl cavabsız qoyma məktubu, 

Yaz, ötür küləyə, gətirsin mənə. 

 

Bilmirəm bu səndə nədəndir, nədir, 

Sən hər böyüdükcə uşaqlaşırsan. 

Mən sənə bir addım yaxınlaşıram, 

Sən məndən on addım uzaqlaşırsan. 

 

Bilmirəm nə yazır əlimdə qələm, 

Cümlələr mənimdir, fikirlər yadın. 

Baxıram məktubun hər cümləsinə, 

Hər sətir sonunda yazılıb adın. 

 

Nə edim dinləmir bu ürək məni, 

Hökm edə bilmədim səni unuda. 

Bir məktub yazdım ki sənə yetirə, 

Sənə yetirmədi külək onu da. 

 

Nə isə, yazmaqdan çox danışdım mən, 

Bizim sevgimizə düşübdür düyün. 

Baxarsan ki, külək əsdi gətirdi, 

Məktubum keçəcək əlinə bir gün. 
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Ey gözəl, gözləri giryan olarsan, 

Ölümə gedirəm qərarım üstə. 

Oxuyub məktubu peşman olarsan, 

Göz yaşı tökərsən məzarım üstə... 

 

 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

 

Deyirsən vurğunam, sevirəm səni, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

Deyirsən tək sən ol ömrümün təni, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

 

Boranlı qışına qar olmayacam, 

Ətirli bağçana bar olmayacam, 

Başa düş, mən sənə yar olmayacam, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

 

Gözüm kədərlidir, gülə bilmirəm, 

Gözümün yaşını silə bilmirəm, 

Özüm öz qədrimi bilə bilmirəm, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

 

Əsib taleyinə eşq adlı külək, 

Yenə dövr eyləyir bu zalım fələk, 

Məndə var sadəcə bir quru ürək, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 
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Bulud tək boşalıb dola bilmərəm, 

Mən sənin könlünü ala bilmərəm, 

Səninlə bir ömür qala bilmərəm, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

 

Gəl o ürəyindən çıxart sən məni, 

Mən ola bilmərəm ömrünün təni, 

Pulum yox, sarayda yaşadam səni, 

Sən mənim nəyimə vurulmusan ki? 

 

Sənsiz 

 

Bir vüsalın həsrəti, 

Məhv edir məni, sənsiz. 

Yoxluğundur gətirən, 

Saçıma dəni, sənsiz... 

Bahardakeçdi, gülüm, 

Payız aldı yerini. 

Sən getmisən həsrətin, 

Qəlbdə saldı yerini... 

  

Sən elə düşünmə ki, 

Sənsiz güləcəyəm mən. 

Səninlə bir yaşadım, 

Sənlə öləcəyəm mən. 
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Xatırladım keçmişi, 

Ordan keçəndə sənsiz... 

Ruhunla köçəcəyəm. 

İnan, köçəndə sənsiz... 

  

Sənsizlik elə yükdür, 

Qaldırammır çiynim də. 

Sən yoxsan ki yanımda, 

Açılmayır eynim də. 

  

Hər bir yerdə arayır, 

Gözlərim səni, sənsiz. 

Getdin, qoydun ömrümdə, 

Dumanı, çəni sənsiz... 
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Susqun  şəhər 

 

Uzaq bir şəhərdə küləklər əsir, 

Bu şəhər susqundur, çox şey gizlədir. 

Ötsə də min illər, yüzlərlə əsir, 

Sirrini tarixdən gizlədə bilir. 

 

Şəhərin sakini bədbin insanlar, 

İnsantək ölüdür soyuq divarlar. 

Xaraba şəhərdə şahdır bayquşlar, 

Qarğalar ocağı qanlı qalalar. 

 

Yolları uzundur, bir azca da dar, 

Zülmətə üz tutub qara işıqlar. 

Qaranlıq yollarda qaradır daşlar, 

Hər bir qara daşın xatirəsi var. 

 

Bu şəhər böyüyür, amma qocalmır, 

Ürəklər daralır, şəhər daralmır. 

Yaralar sağalmır, kədər azalmır, 

Amma xoş günlərin ömrü qısalır. 

 

Yatırmır şəhəri Xəzər laylası, 

Qızlara həsrətdir bu Qız qalası. 

Süleyman, İsgəndər gedibdir daha 

Görəsən bu dünya kimə qalası? 
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Bağışla, sevgi 

 

Bilmirəm mən gecikdim, 

Yoxsa sən çox tələsdin? 

Qəlbimə necə girdin? 

Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Leyli və Məcnun kimi, 

Sevgi yandırır bizi. 

Bu nə sınaq, İlahi? 

Mən subayam, o evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Ürəkdəki istək bir, 

Divar bizə sərhəddir. 

Bu ki, çəkilməz dərddir, 

Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Kor olaydı gözlərim, 

Silinəydi izlərim. 

Daha mən nə gizlədim? 

Mən subayam, o evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 
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Su qovuşmaz sahilə, 

Ay çatarmı günəşə? 

Məndən yar olmaz sənə. 

Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Günahkarıq ikimiz, 

Xəyanətdir sevgimiz. 

Bu da bizim səhvimiz, 

Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Sərin meh kimi əsdin, 

Könül nübarım kəsdin. 

Həsrət toxumu səpdin, 

Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Xəyallarla məni yor, 

Örtməz bizi soyuq gor. 

Məhəbbətin gözü kor, 

Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

Silinməz günah izi, 

Niyə tapdı qəm bizi? 

Qəlbdə qaldı eşq sirri, 
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Mən subayam, sən evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

 

Hər öpüş şirin günah, 

Gecələrim nalə, ah. 

Bağışla bizi, Allah, 

Mən subayam, o evli, 

Hardan çıxdı bu sevgi?! 

 

 

Üsyanım  var 

 

Daha yaşamaq olmur burda, 

Məna itib bu diyarda, 

Sözüm yetmir dosta, yada, 

Yağış, yağma, günəş, çıxma. 

Bu göylərə üsyanım var! 

 

Hədər verib gəncliyimi, 

İtirmişəm saf eşqimi, 

Qurban etdim illərimi, 

Ey qürurum, məni atma. 

Məhəbbətə üsyanım var! 

 

Boğazımda sözlər düyün, 

Ey insanlıq, hələ öyün, 
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Qəzəbi var sənə göyün, 

Bu dünyanı parçalama. 

Sərhədlərə üsyanım var! 
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Bir cümlə sən yaz, bir cümlə mən 

 

Bir cümlə sən yaz, 

bir cümlə mən, 

nədən başlayaq? 

 

Sonrakı həyatımızdan? 

Yoxsa ayrılan yollarımızdan? 

 

Bir xatirə sən danış, 

dolsun gözlərimiz, 

son dəfə birgə ağlayaq. 

 

Danışaq dost olan düşməndən, 

düşmənə çevrilən dostlarımızdan. 

 

Dostlarımız ilk bahar, 

narın yağış, 

bir də sevgi olardı. 

 

Bahar da  gələr, 

yağış da yağar, 

nə biləydik sevgi yalan, 

yox olandı. 

 

Aramızdan keçməyən su, 

çətirsiz tutdu bizi, 
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başımıza yağdı sonda. 

 

Eşqin yükü ağır imiş, 

yetmədi gücümüz, 

atdıq... 

qaldı yarı yolda. 

 

Nə dost ola bildik, 

nə də ki, cütlük, 

sadəcə ikiyə bölünmüş 

şəkillərdə qaldıq. 

 

Dünən sən Leyli, 

mən Məcnun idim, 

bu gün isə tamam yadıq. 

 

Eyni şəhər, 

eyni küçə, 

eyni eyvan, 

bir baxışlarım dəyişib. 

 

Nağıla dönüb o günlər, 

solub pəncərəndə güllər, 

bu küçə əfsanələşib. 

 

De görüm, 

hədiyyələrim qalır, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

ya çoxdan zibil yeşiyindədir?! 

 

Yox! 

Verdiyin saat qırılıb, 

qutusu evimin xatirə guşəsindədir. 

 

Hə! 

Sənə yazdığım  şeirlərim də, 

sadiq olmadı sənə. 

 

Sayını itirmişəm sonrakıların, 

o şeirlər daha deyilmədi kimlərə?! 

 

Əslində səninlə vardı həvəs, 

duyğu dolu sözlər, 

ilham pərim, 

 

Saxtalaşdı məhəbbət, 

ucuzlaşdı hislər, 

sən gedəndən cırıldı sinə dəftərim. 

 

Sənə ürəyim də, 

sadiq qalmadı, 

fani dünyatək doldu, 

boşaldı. 

 

İndi təkəm, 
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hiss edirəm yalnızlığı, 

saraya bənzər qəlb 

daxmatək daraldı. 

 

Qollarım da, 

saysız incə bellərə sarıldı, 

əllərim yad əllərə oldu sükan. 

 

Sənlə vardı qısqanclıq, 

sönməz od-alov, 

içimdəki yatırılmaz üsyan... 

 

Ən çox xəyanət edən sənə 

oldu bu şirin dilim. 

 

Sənə satdığım yalanların, 

müştərisi çoxaldı, 

bir qara qəpiyə dəymədi sözlərim. 

 

Bir vaxt sən mələk idin, 

indi dönmüsən kabusa, 

hiylə gülüşlü bir iblis. 

 

O yolların tozu yatdı, 

yağdı yağış, 

yağdı qar, 

qalan xatirən qəlbimdə silinməz bir iz. 
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Yadındamı?! 

içkidən uzaqdım, 

heç sevməzdim, anlamazdım sərxoşları. 

 

İndi heç boş qalmaz badəm, 

sərxoşam, doludur piyaləm, 

dost seçmişəm qədəhləri, 

azıb səhv salmışam yolları. 

 

Bir nöqtə sən qoy, 

Bir nöqtə mən, 

Yeni sətir açaq, 

Yenidən yazaq, 

Cümlələrdə azaq, 

Bir nöqtə qoy, 

Ayrılaq, ayrılaq... 
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Marafon yarışıdır 

 

Çiynimdə daşıdığım 

qəm yükü, 

hələ zaman-zaman 

çiynimdə 

qalacaq... 

 

Gəl, mənim tənha 

qəlbim, 

məni yarı yolda saxlama, 

ölümə hələ 

hazır deyiləm. 

 

Başımın üstündə 

dolaşan əcəl buludları 

bir azdan ölüm nəğməsini 

oxuyacaq. 

 

Bu çəmənlikdən 

bir az uzaqlarda 

dolanaq, 

nədənsə burnuma 

zəhər qoxusu gəlir... 

 

Ətəyini çırmala 

gəl qaçaq 
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bu körpüdən. 

Bacardığımız qədər qaçaq, 

axı dünya marafon yarışıdır. 

 

Aç qapını 

 

Gecə yarı, qara bulud,  

yağış səpdi qapınıza... 

o yağışın qoxusundan hiss 

etdinmi tənhayam mən? 

aç qapını xəyallarım, 

qapı üstə dayanmasın. 

Aç qapını,  

mən gəlmirəm, 

gecə yarı  

duyğularım gəlir sizə. 

Yatağında bir kibrit 

qutusu qədər yer eylə, 

Hissim orda bir gecəlik  

yuxulasın... 

 

 

Ana! 

 

Ana! Məni erkən 

tərk etməyin azmış kimi, 

gecələr yuxuma da gəlmirsən. 
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Məni qucağına alanda, 

heç üşüməzdim, 

qışda mənə bahar kimi 

isti olardı. 

İndi isə bahar da 

mənə qış kimidir. 

 

Bəlkə qəlbinə dəymişəm, 

nə olar bağışla məni. 

ürəyim nə iztirablar çəkir. 

 

Bilirəm səndən başqa 

məni duyan olmaz. 

 

Tənhayam gecələr 

yuxuma gəl... 

məni tərk edəndən 

üst-üstə yığılmış dərdimdən 

pay verim, 

çünki qara gəlmiş taleyimdən, 

dərddən başqa heç nə qazanmamışam. 
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Qorxasan gərək 

 

Elə bu dünyaya göz açan gündən, 

Elə kədər çəkdik, elə qəm yedik. 

Bu gündən sabaha ümid bağlayıb, 

Bircə an ürəkdən biz sevinmədik. 

 

Hərə öz taleyin yaşayır fəqət, 

Hərənin dərd-qəmi başından aşır. 

Hərə dərd əlindən bezsə də belə, 

“Alın yazısı”yla yenə barışır. 

 

Barış taleyinlə, barış birtəhər, 

Ömrünün hər anı bir imtahandır. 

Desələr xoşbəxtlik gələcəkdədir, 

Buna da inanma, bu da yalandır. 

 

Gələcək günlərin ağrılarına, 

Bəlkə də dözmədi köksündə ürək. 

Dünəndən nə qorxu, geriyə dönməz. 

Açılan səhərdən qorxasan gərək. 

 

Səhərin üzünə necə açılar, 

Bağlı qapı kimi, arxada nələr. 

Sən artıq dünəni yaşadın barı, 

Bilinmir necədir açılan səhər. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Bilinmir sabaha yağış var, qar var, 

Deyilən sözlərə inanmaq olmaz. 

Günlər eyni deyil, olsa da təkrar, 

Can atma sabaha, fikirləş bir az. 

 

Gələcək günlərin ağrılarına, 

Bəlkə də dözmədi köksündə ürək. 

Dünəndən nə qorxu, geriyə dönməz. 

Açılan səhərdən qorxasan gərək. 

 

 

Əyninizə dar gəlir 

 

Göyə diqqətlə baxsanız 

bir ulduzun yeri boş olduğunu görərsiz. 

heç ağlınıza gəlməz ki, 

o yeri boş qalmış ulduz sizin aranızda, 

Özünə yer tapa bilmir. 

 

 

Ulduzların arasında 

yeri boş görünən ulduz mən idim, 

Qəfil yerimdən qopub, 

sizlərin yaşadığı Yerə düşdüm... 

 

Sizlərin  yaşadığı 

Yer əynimə dar gəlir, 
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sizə necə? 

bilirəm, sizə geniş olar. 

 

Göydə mənim yerim də geniş idi... 

Bir gün mənim kimi siz də öz yerinizdən 

qopub, 

başqa bir yerə düşərsiz, 

o yer sizin əyininizə dar gələr. 

 

Göydə gördüyünüz  

o sonsuz ulduzlardan biri mən idim. 

Qəfil yerimdən qopub,  

sizin yaşadığınız Yerə düşdüm... 

Bu yer üzündə nə dostum var, nə 

sirdaşım, 

tək-tənha aranızda dolanıram. 

Sizin yaşadığınız Yer,  

əynimə dar gəlir. 

Gecələr parıldayan, 

o sonsuz ulduzlardan biri mən idim. 

Göyə diqqətlə baxsanız, 

bir ulduzun yerini boş görərsiniz... 
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                    Yadıma düşdün 

 

Yenə də yadıma düşdün bu axşam, 

Oyandı bir həsrət hissi canımda. 

Axı nəfəsinin odu, istisi, 

Hələ çəkilməyib yanaqlarımdan. 

 

Əlinin tumarı düşdü yadıma, 

Hələ baxışının sehirindəyəm. 

Gözüm gözlərində əbədi qonaq, 

Hələ də könlünün mehirindəyəm. 

 

Bilirsən, yeganə ümid çırağım 

Xəyalım, hər arzum sən oldun, fəqət 

Nə qədər tək-tənha yollara baxım? 

Sənsiz nə dözüm var, nə də ki, taqət! 

 

Yadıma sən düşdün bu axşam ilə, 

Gecələr mənimlə dərd əhli oldu. 

Həmdəmim olmadı gözyaşım silə, 

Bu axşam eşqindən ruhum qovruldu. 

 

Bu axşam gözümdə dünya qaralıb, 

Elə bil səhərim açılmayacaq. 

Yerində sən boyda xatirə qalıb 

Heç biri könlümü ovutmur ancaq! 
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De, kimə lazım?! 

 

Gözlərimdə işıq, dizimdə dözüm, 

Ürəyimdə odum, alovum, közüm, 

Sən idin könlümdə nəğməli sözüm, 

Qırılmış sim olan de, kimə lazım?! 

 

Kədər qova-qova verdi dərd mənə, 

Usanıb baxmadın saçımda dənə. 

Taleyim büründü dumana çənə, 

Gözləri nəm olan de, kimə lazım?! 

 

Solğun bir çiçəyəm, ətrim duyulmaz, 

Bir tənha ağacam, barım barınmaz. 

Bir sönmüş ocağam, odum qalanmaz, 

Dərdləri cəm olan de, kimə lazım?! 

 

Dövlətim, varım da, bu sevgim idi, 

Bilmədin eşqinlə yanan kim idi?! 

Açılmaz həsrətin paslı kilidi, 

Vüsalı qəm olan de, kimə lazım?! 

 

İncitdin, küsmüşəm özüm-özümdən, 

Əksini yaş sildi sevən gözümdən. 

Qürbətə düşmüşəm özüm-özümdən, 

Taleyi kəm olan de, kimə lazım?! 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Anama bənzəyən bir ana gördüm!!! 

 

Bir ana gördüm bu gün. 

Onun baxışları məni uzaqlara, lap 

uzaqlara apardı< 

Baxışlar məni xəyal dünyamın son 

duracağına götürdü< 

O baxışlar məhrəmlik, məlhəm dolu bir 

ümman idi. 

Nurlu simasında bir doğmalıq, bir 

yaxınlıq hiss etdim. 

Çaşqınlıq içindəydim. 

Sanki neçə illər idi ki, mən onu 

tanıyırdım< 

Gözlərimin yaddaşına, xatirəsinə hopdu 

bu baxışlar. 

Baxdım! Doyunca-həsrətcəsinə baxdım, 

hətta istəmədim kirpiklərimi qapadam!!! 

Həyacan bürüdü məni< 

Anama bənzəyən bir ana gördüm, 

lap yaxınımda idi, bir addımlığımda< 

Qəhər boğazımda düyünləndi, 

yağmağa hər an hazır olan dolmuş bulud 

kimi 

bir şirin sözə bənd olub ağlamağa hazır 

idi gözlərim. 

Gözləri anamın gözlərini, 
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nurlu çöhrəsi anamın çöhrəsini xatırlatdı. 

Xəfifcə təbəssümü gözlərinə işıq salırdı, 

 

 

eyniylə anamınkı kimi. 

Çiçək ətirli saçlarının ağ-qarasından 

yaşanan həyatının ağrı-acısı duyulurdu. 

Ala gözlərinin dərinliyində 

sevinc dolu hüzün hiss olunurdu. 

Utancaq baxışları nurani simasına 

daha çox gözəllik verirdi-anam kimi. 

Təmkinlə danışırdı, səbirlə davranırdı< 

İllərin necə onu yorğun-arğın buraxdığını 

alnındakı qırışlardan hiss etmək olurdu. 

Amma gülümsər çöhrəsinə 

bu heç də kölgə salmırdı-anamın çöhrəsi 

kimi< 

Bir ana gördüm bu gün< 

Sanki bir yuxu idi bu görüş, 

sanki qərib bir adadan bir möcüzələr 

aləminə düşmüşdüm< 

İstədim anama bənzəyən ananın 

əllərindən tutum, gözlərindən öpüm. 

Çox istədim bunu, çox< 

Yaxınlaşıb bağrıma basıb qucaqlamaq 

istədim< 

Amma cürət edə bilmədim. 
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Kim bilir, bəlkə o ana da mənə bənzəyən 

bir övladını itirmişdi< 

 

 

Səndən öyrəndim 

 

Bilirsənmi, sənə bir şey söyləmək istəyi 

var içimdə, bir sey< 

Qəlbimin xatirəsində illərdən-illərə 

pənah gətirən, 

illərdən illəri alıb yaddaşıma hopduran 

duyğularımdan söz açmaq istəyirəm, 

sadəcə söz açmaq< 

Mənə öyrətdiklərini, səndən 

öyrəndiklərimi 

yaddaşıma hərf-hərf yazdığımdan, 

damla-damla hopdurduğumdan, daha 

nələrdən, nələrdən< 

Nəfəsim tükənənə qədər sevməyi, 

bir dəli sevdanın işığında yandıqca 

yanmağı öyrəndim səndən< 

Öyrəndim səndən mehriban ürəyimin 

həzin pıçıltısının, 

xəyallarımın səssiz-səmirsiz varlığında 

inikasını. 

Səndən öyrəndim kövrək duyğularımın 

şıltaq, 
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incə hisslərə dönüb ruhuma qonaq 

olmasını. 

Səndən öyrəndim acıları keçmişə 

buraxıb, 

ürəkdən gülməyi, ürəkdən sevinməyi, 

sevgi dolu zərrəciklər olub yaşanan bir 

ömrə səpələnməyi... 

Məni mən qədər sevməyi 

və bir də bir sevda dolu səbri səndən 

öyrəndim, 

                     yalnız səndən! 

 

  

Səni sevmək… 

 

Səni sevmək şirin bir kəlmə kimi dillənmək 

deməkdir. 

Səni sevmək susmuş könül duyğularını dilə 

gətirmək, 

bir məsum çöhrəyə gülüş bağışlamaq deməkdir. 

Kədərdən sevinci, səndən səni almaq, mən olmaq 

deməkdir. 

Bir dünya, bir nur dolu aləm deməkdir səni 

sevmək< 

Canıma incə nəfəs, ruhuma həvəs deməkdir. 

Sükunətin boz anlarında ətalətli duyğulardan 

uzaqlaşıb 
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tənhalığa əlvida deməkdir səni sevmək... 

Yalnızlığın soyuq qucağından səni oğurlayıb 

bir sevdalı könül yolçuluğunda 

ilk və son dayanacaq deməkdir səni sevmək... 

Sən gələn yollara uzanan titrək əllərimin çağırışıdır 

səni sevmək< 

Sənin mənində mən olmaq deməkdir səni sevmək... 

Səni sevmək! 
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Yolunu gözləyir bu torpaq sənin 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndəsi, 

şimallı-cənublu şairimiz Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyarın ruhuna sevgi və sayqılarla! 

 

Bağlanan sərhədə dirəklər çəkmək, 

O tayın, bu tayın həsrəti oldu. 

Ustad Nizaminin böyük heykəli, 

Bir qəlbin bir qəlbə hörməti oldu. 

 

Üstündən nə qədər ötüşdü illər, 

Nə sözün kəsildi, nə də əsərin. 

Tökdü göz yaşını əsrlər boyu, 

Geniş xatirəli ayna Xəzərin. 

 

Tehran da, Təbriz də yanaşı durub, 

Yolunu gözləyir, yolunu, şair! 

O tay da, bu tay da unudarmı heç, 

Bir şair oğlunu, oğlunu, şair?! 

 

İnan ki, torpağın ehtiyacı var, 

Sənin tək alovlu yanar bir cana. 

Bəs niyə qayıdıb gəlmirsən, denən, 

“Şairlər torpağı Azərbaycana?!”. 
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Gərək ki, şerinin hər bir kəsəri, 

Bir elin-obanın dağ-daşı olsun! 

Haraylı şeirin Kövkəb ananın, 

Yanaqdan süzülən göz yaşı olsun! 

 

Axı sən gələndə başqadı dünya 

 

Sən gələn yollara gərək sevinib, 

Xəbəri göndərim özümdən qabaq. 

Gəl, harda qalmısan, darıxdım sənsiz, 

Ürəyim söyləyir gözümdən qabaq?! 

 

Axı sən gələndə başqadı dünya, 

Narahat duyğular yerdə qalmayır. 

Kim sənə dedi ki, sənin gözündən, 

Şairin qələmi ilham almayır?! 

 

Gəlməsən, yolları şair ilhamım, 

Özümdən də əvvəl fəryad qoparar. 

Nə bilim, bəlkə də sənin göz yaşın, 

Mənim hisslərimi haqqa aparar?! 
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Göynəyir qəlbimin yarası sənsiz 

 

Hər dəfə baxanda ulduza, aya, 

Göynəyir qəlbimin yarası sənsiz. 

Bütün varlığıyla fəryad qoparır, 

Gözümün gah ağı, qarası sənsiz. 

 

Şeir sarayımın uçub tökülür 

Çələngdən hörülmüş parası sənsiz. 

Tarixi bir ana bərabər olur,- 

Gecəylə gündüzün arası sənsiz. 

 

Tökür göz yaşını bil, gilə-gilə, 

Dəli Koroğlunun narası sənsiz. 

Yolun gözləməkdən usanıb artıq, 

Yeni dərdlərimin çarası sənsiz. 

 

 

Sən mənim qədrimi bilmədin, dünya! 

 

Mən sənin nəyinə inanmalıyam, 

Sən mənim qədrimi bilmədin, dünya?! 

Nə vaxtı tökdümsə gözüm yaşını, 

Gözümün yaşını silmədin, dünya! 

 

Şükür ki, dayaqdı mənə Yaradan, 

Seçmədin heç zaman ağı qaradan. 
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Bir gün dağılassan onsuz aradan, 

Sevinci mənimlə bölmədin, dünya! 

 

Kəlmənə aldanmaq bilirəm hədər, 

Sənə aldanmaq da özü bir kədər. 

Yenə yaranışdan bu günə qədər, 

De, niyə ölmədin, ölmədin, dünya?! 

 

Doğrunu gizlətdin doğru gözündə, 

Ucaltdın özünü oğru gözündə. 

Həqiqət yox imiş bircə sözündə, 

Doğrunu heç doğru görmədin, dünya! 

 

Daşlardan başına gərək min dəyə, 

Gah dağa çevrildin, gah da kündəyə. 

Haqqın yolun tutan mömin bəndəyə, 

Sevinc sarayını hörmədin, dünya! 

 

Məni ayırmayın şeir dünyamdan! 

 

Dastanlar torpağa düzülən zaman, 

Göz yaşım dodaqla büzülən zaman, 

Qəlbimdən incilər süzülən zaman, 

Məni ayırmayın şeir dünyamdan! 

 

Torpağa gətirsəm, yurdun daşını, 

Salamat görərsiz şair başını. 
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Həsrətdən tökdümsə, gözüm yaşını, 

Məni ayırmayın şeir dünyamdan! 

 

Torpağım canına hopdumsa, yenə, 

Tufana çevrilib qopdumsa, yenə, 

Özümü özümdə tapdımsa, yenə, 

Məni ayırmayın şeir dünyamdan! 

 

Sarayda dan kimi sökülən kimi, 

Qəlbimdən nəğmələr tökülən kimi, 

Dağı görən belim bükülən kimi, 

Məni ayırmayın şeir dünyamdan! 
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**** 
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Olmadı 

 

Mərdi ocaqda qaladı, 

Yurdunu çapdı, taladı. 

Namərd haqqı tapdaladı, 

Ona söz deyən olmadı. 

 

Qəmə tuş görüb anımı, 

Dişimə çəkdim canımı. 

Həqiqətin ünvanını 

Sordum, düz deyən olmadı. 

 

Yatmışıq, şirin röyadan 

Yoxdu bizi bir oyadan. 

Çıxıb gedək bu dünyadan, 

Dünya biz deyən olmadı. 

 

 

 

Bir adam tapmadım… 

 

Doğmalar yanında günahkaram mən, 

Qohumun, qardaşın yadam içində. 

Haqqımı car çəkib yaya bilmirəm, 

Boğulub qalıbdır sədam-içimdə. 
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Kiminsə biganə, ögey baxışı, 

Salıbdır üzümə nifrin naxışı. 

Ələnir üstümə qarı, yağışı, 

Mən necə yaşayım bu dam içində? 

 

,,Haqq" deyən haqqımı əlimdən alıb, 

Xoş keçən günümü pis günə salıb. 

Həyatım bir teldən asılı qalıb, 

Ürəyim haqq deyir edam içində!.. 

 

Sanki ölüb hamı, diri tapmıram, 

Dediyim sözünün yerin tapmıram. 

Dərdimi deməyə birin tapmıram, 

Bu qədər gördüyüm ,,adam" içində 

 

 

 

 

...Ölüm... 

 

Canım zülümdən qurtulur, 

Ötüb çağla dil-dil, ölüm. 

Sevincimdən ağlayıram, 

Sən də mənə bax, gül, ölüm! 
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Üstümə ağ kəfən sərib, 

Dostunu çox sanma qərib. 

Mübarək əlinlə dərib, 

Başım üstə səp gül, ölüm... 

 

Düşünmə ki, yerim dardır, 

Tanrım hər vaxt mənə yardır. 

Gözüm üstə yerin vardır, 

Nə vaxt gəlirsən, gəl, ölüm! 

 

 

Yığır məni 

 

Bəlkə, mənə ərki var, 

Dərdin boşu, bərki var. 

Fələk verən dərd ki var; 

Boğaza yığır məni! 

 

Dad, bu dərddən, dad, Ağa, 

Qoy, bu dərdə qadağa. 

Salıb dilə, dodağa, 

Ağıza yığır məni. 

 

Soruşmadan ismimi, 

Oda yaxır cismimi. 

Gündə çəkir rəsmimi, 

Kağıza yığır məni!.. 
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Qəbir üstü düşüncələr 

 

Ağı deyib, məni səslər, 

Göz yaşında oxşar, bəslər, 

Dərd-qəmimə susan kəslər, 

Dil açar sinəm üstündə. 

 

 

Seçib haqqın dərgahını, 

Səsləyəcək Allahımı. 

Əfv etməkçün günahımı, 

Əl açar sinəm üstündə. 

 

Qalammarıq nə sən, nə mən, 

Biz gedərik, dünya həmən... 

Üstündə gəzdiyim çəmən, 

Gül açar sinəm üstündə! 
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Sən aşiqsən dəli kimi... 

 

Hər gün başqalarını dinləyirsən, 

dərdlərinə şərik olub, köməyini 

əsirgəmirsən. 

Bir dəfə də özünü dinlə. 

Niyə hələ də onu qısqanıram?-sualını ver 

özünə 

Niyə ürəyim əsir rəsmini görəndə, 

onu başqasıyla bölüşəndə? 

Niyə əllərim buz kəsir, 

İncidir məni, özgəsinə baxışı, gülüşü? 

Sevirsənmi hələ də? 

Bu qədər yaşananlardan sonra yenə də 

onu arzulayıram... 

Bu suallar səni ağuşuna alırsa sevirsən 

dostum... 

Sən aşiqsən dəli kimi, 

ancaq çarəsizsən deyə tənhadır ürəyin, 

ovutmur ürəyini ülvi sevgilər, 

gözəl baxışlar gözəl sözlər. 

Sən sadəcə onunla xoşbəxtsən nə olur 

olsun... 
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"Biz"i itirdik... 

 

Hər gün bir az daha ölürəm sənsizlikdən. 

Hər gün bir az daha qırılır ümidlərim. 

Hər gün gələcək deyirəm öz-özümə, 

yollara baxıram səbəbsiz. 

Gəlməyəcəyini bilə-bilə. 

Olar də, birdən möcüzə baş verər. 

Mən axı nağıllara inanıram 

sən ki bunu bilirsən. 

Sən ki bilirsən içimdəki boşluğunun 

necə gözümə kölgə saldığını. 

Sən ki şahidisən 

sənsizliyin necə belimi bükdüyünün. 

Bu gün yenə gizli-gizli baxdım rəsminə... 

Baxışların yaman yadlaşıb, 

simanı da unutmuşdum.  

Gözlərində kədər gördüm, 

hüzn gördüm səbəbsiz.  

Sən ki xoşbəxt olmaq üçün getdin 

səssiz-səmirsiz. 

Bəs niyə ümidlərimiz nakam qaldı? 

Bəs niyə xoşbəxtlik xülyalarımız 

Biz olmadan yaşamadı?! 

Deyəsən, biz ikimiz birlikdə xoşbəxt idik, 

indi isə sadəcə xoşbəxt görünürük... 
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Nə sən itirdin, nə də mən... 

Biz itirdik bir-birimizi... 

 

***** 

 

Varlıq içində yoxluq kimidir əhvalım... 

Nə varlığın dərdlərimə çarədir, 

nə də yoxluğun yarama dərman. 

Bəzən elə gözəl filmlərin ssenarisini 

yazdım ki, 

özüm özümə məəttəl qaldım, 

yəni mümkündürmü bu? 

Bəzənsə ən faciəli əsərlərin 

müəllifiydim... 

Bilmirəm sənsənmi əhvalımı dəyişən, 

yoxsa mənəmmi əhvalımı dəyişən 

görüncə gözlərini? 

Bəzən elə çarəsiz qalarsan ki, 

çarələr belə çarəsizmiş kimi görünüb 

qamətini əyər, 

bəzənsə elə xoşbəxt olarsan ki, 

ən böyük dərd belə 

dəryada zərrə kimi görünər... 

                                      

 

*** 
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Hər kəs kimi mən də 

zaman-zaman qaçıb yalnızlığımla 

baş-başa qalmaq istəyirəm. 

Sanki o an bütün yüklərdən, 

qayğılardan azadmışam kimi 

yüngül hiss edirəm özümü. 

Ancaq bir şeyi unuduram 

hara getsəm belə bu ürək, 

bu ruh məndədi. 

Hara qaçıramsa qaçım mən məndəyəm, 

necə varamsa eləyəm. 

Bəzi şeylərin dönüşü olmur. 

İtirilmiş zaman, 

keçmiş gənclik və yaşanmış qırıqlıq 

kimi... 

 

Səhra düşün… 

 

Daldalanmağa nə ağac, içməyə nə su var. 

İstidən nəfəs almağa çətinlik çəkirsən. 

Küləyə də, həzin bir mehə də həsrətsən. 

Özümü tənha və susuz səhrada görürəm. 

Havam da, suyum da, kölgəsində 

dayandığım, 

dayağım da sənsən. 

O səhradakı tək kölgəsən. 

Səhraya düşən yeganə yağış damcısısan... 
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Mirzə Lazım  

 

05.10.1990-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Ali təhsillidir.  

BDU-nin Beynəlxalq hüquq və münasibətlər fakültəsini  

(2007-2011) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquqşünaslıq 

fakültəsini  bitirib (2014). 

 

**** 
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Gecələr 

 

Zülmətin içində yox oldum yenə, 

Bəs niyə özündə itmir gecələr? 

Necə tab gətirir səssizliyinə? 

Səbəbsiz uzanır, bitmir gecələr? 

 

Gecə aşiqlərin yarı deyilmiş, 

Bu yorğun könlümün karı deyilmiş, 

Düşməyi yatmaqdan sarı deyilmiş, 

Gözümə heç yuxu getmir gecələr. 

 

Sirr kimi gizlənir, örtülür qutu, 

Acıyan qəlbimə verir dilotu, 

Elə hey bəsləyir acı sükutu, 

Həzin bir laylanı ötmür gecələr. 

 

Belə gizliliyin nə mənası var? 

Onsuz da dan ilə hər şey açılar, 

Sirri faş olanlar qalıblar naçar, 

Yalandır, heç nəyi örtmür gecələr. 

 

Gecənin dəyəri göylərə calaq, 

O qeyb aləmindən verməli soraq, 

Güclə əlləşirik bir mürgü vuraq, 

Heç yuxumu da çin etmir gecələr. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Bilirdim 

 

Mən nə qədər tənhalığa sarılsam, 

Yollar səni yollayacaq, bilirdim. 

Öz yerimdə saya-saya qalınca 

Tale atın nallayacaq, bilirdim. 

 

Bədahətim biçilməmiş zəmidir, 

Sevgim həsrət sularında gəmidir. 

Desəm, yenə tənhalığın dəmidir, 

Gözü dolub ağlayacaq bilirdim. 

 

Uzaq, qərib dünyalardan gəlmişəm, 

Səni tapıb, ürəyini çəlmişəm. 

Mən kədərə doğulandan vərdişəm, 

Amma səni dağlayacaq bilirdim. 

 

Qəmimlə yol yoldaşıyam ölüncə, 

Sən susanda sıxılmışdım bu küncə, 

Göz yaşların axıb selə dönüncə 

Yollarımı bağlayacaq bilirdim. 

 

Həyat quşu qanad çaldı aramsız, 

Uçdu getdi səs-səmirsiz, kəlamsız, 

Dönüb baxdım bir dünya var adamsız, 

Məni ora tullayacaq bilirdim. 
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Qara bəxtim zirvələrdə qoyulub, 

Adım tez-tez səmalarda duyulub, 

Dedilər ki, qəm heykəli oyulub, 

Mirzə Lazım adlanacaq bilirdim. 

 

 

*** 

 

Sən qulaqlarınla sevirsən məni, 

Mənimsə dilimi tikanlar sarıb. 

Ürəkdən süzülən duyğulu sözlər 

İtirib yolunu, yeri səhv salıb. 

 

Sən məni sevirsən, yoxsa ki sözü? 

Söz olsun sevgiyə bəzəklərimiz. 

İndi axtarırsan bər-bəzəkli dil, 

Əvvəlsə sevərdi ürəklərimiz. 

 

Tut qulaqlarını, aç ürəyini 

Ürəklər sevəndə söz şirin olur. 

Dadsan da həyatın şor çörəyini 

Dodağı yandıran duz şirin olur. 

 

Səni səndən alan o sözlər ki var, 

İnanma, yolunda tələlər qurur. 

Hər sözün bətninə yüz məna sığar, 

Ürəksə həmişə eyni cür vurur. 
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O vurur, döyünür, yorur özünü, 

Onun dərgahına verirəm səni. 

Gəl sarıl bağrıma, desin düzünü 

O deyir, sevirəm, sevirəm səni. 

 

Xəbərdar deyildin bəs bu kələkdən?! 

Bilsəydin, Lazımın nə dərdi vardı?! 

Əgər qopmasaydı şeir ürəkdən, 

Quru cümlələrdən nə fərqi vardı?! 
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                Müşviq Dağlaroğlu 

 

1980-ci ildə Kəlbəcər rayon Dəmirçidamı kəndində 

doğulub. Orta təhsillidir. 

 

*** 
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Bir gün 

 

Sevmirsən heç sevmə, məcbur etmirəm, 

Nə vaxtsa peşiman olarsan bir gün. 

Dərdinə heç yerdə dərman tapılmaz, 

Gül kimi saralıb, solarsan bir gün. 

 

Dağ çəkilsə, dağ üstündən dağında 

İnsan qəm yeməzmi bəs bu çağında. 

Xoşbəxtlik axtarıb sevgi bağında, 

Ağlayıb saçını yolarsan bir gün. 

 

Fələk neçələrin çəkibdir dara, 

Bəxtini Müşviq tək eyləyib qara. 

Aldanma şöhrətə, aldanma vara, 

Əlləri qoynunda qalarsan bir gün. 

 

 

Kəlbəcər 

 

Bu dərd ürəyimi üzüb, ay Allah, 

Ümidsiz qalıbdı yaman Kəlbəcər. 

Uzadıb əllərin imdad diləyir, 

Namərdlər oduna yanan Kəlbəcər. 

 

İntizar çəkməkdən əriyib yağım, 

Sönübdür alovum, odum, ocağım. 
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Boranlı bir qışa dönüb baharım, 

Olubdur tarimar, talan Kəlbəcər. 

 

Müşviqəm, olmuşam sinəsi dağlı, 

Qalmışam qürbətdə yolları bağlı. 

Baxıram dağlara dərdli, məlallı, 

Görünmür laylamı çalan Kəlbəcər. 

 

 

Bu gecə 

 

Gözlərimə yuxu gəlmir nədənsə, 

Fikirlərim qarışıbdı bu gecə. 

Sanki, dağ çəkilib sinəmin üstə, 

Duyğularım alışıbdı bu gecə. 

 

Gizlicə odlanıb, yanıb sönmüşəm, 

Qanadı qırılmış quşa dönmüşəm 

Bir çəkilməz, çətin dərdə düşmüşəm, 

Xəyallarım dolaşıbdı bu gecə. 

 

Müşviqəm, sabaha yoxdu gümanım, 

Ucalıb göylərə ahım, amanım. 

Vallah sözlərimdə yoxdu yalanım, 

Ağıl gedib, huş çaşıbdı bu gecə... 
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Keçə bilsəm gələrəm 

 

Ana dağlar, ayrılmışıq nə vaxtdı, 

Qanadlanıb uça bilsəm, gələrəm. 

Qürbət eldə göz yaşımdan yaranmış, 

Dəryalardan keçə bilsəm, gələrəm. 

 

Həsrətindən artıb qeyli-qallarım, 

Yorulub taqətdən düşüb qollarım. 

Hər tərəfdən bağlanıbdı yollarım, 

Özümə yol aça bilsəm, gələrəm. 

 

Müşviqəm, hər zaman sizi anıram, 

Sizdən ayrı arxasızam sanıram. 

Alışıram, odlanıram, yanıram, 

Dərd əlindən qaça bilsəm, gələrəm. 

 

 

Ay dağlar, ay dağlar 

 

Bilməm kimlə dərdlərimi, 

Böləm, ay dağlar, ay dağlar. 

Taqətim yox göz yaşımı, 

Siləm, ay dağlar, ay dağlar. 
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Xoş anlarım gedib hədər, 

Üzüb məni bu qəm, kədər. 

Əlimdə ağlayır dəftər, 

Qələm, ay dağlar, ay dağlar. 

 

Müşviqəm, könlüm talanıb, 

Sinəm üsdə od qalanıb. 

Bir də çətin mən şadlanıb, 

Güləm, ay dağlar, ay dağlar. 
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Nəcibə İlkin 

 

22.07.1961-ci ildə Tərtər rayonun Sarov kəndində 

doğulub. Beynəlxalq Elmi Tətbiqi Kosmonavtika 

İnstitutunun filologiya (dil-ədəbiyyat) fakültəsini bitirib.  

 “Bir ömür uduzdum”,  “Qəlbimdə dil açan dünya “ 

“İllərin o tayı gözləyir məni” “Qartal zirvədə qaldı” 

seirlər və “Son zəng, son görüş, son təbəssüm” publisist 

kitabların müəllifidir. 
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Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin idarə 

heyətinin və Qadınlar Şurasının üzvü və DAMM-ın  

katibidir. 

AYB-nin və AJB-nin üzvüdür. 2006-cı ildən təsis etdiyi 

“Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin, 

“Ali Ziya” jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. 

 

**** 
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Yalın arzular 

 

Arzularım yalın qalıb, 

Ağlım olubdu piyada. 

Qəlbimin əmrindən çıxa, 

Duyğular məni oyada. 

 

Bəzən sığal çəkib dərdə, 

Son ümidə göz dikirəm. 

Sökülürəm pərdə-pərdə, 

Şeir üçün söz tikirəm. 

 

Birdən enir köksüm üstə, 

Hardasa etdiyim günah. 

Ömrümü udur ahəstə, 

Günahımdan doğan sabah. 

 

Bəyaz heyrətimiz didir, 

Bəzən şübhə, bəzən küsü. 

Məni məndən alıb gedir, 

Bir eşqin yanar tüstüsü. 

 

Vüsalımın yolu quzey, 

Xəyalıma çən gətirir. 

Taleyimin yolu giley, 

Saçlarıma dən gətirir. 
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Dünya gerçək, dünya yalan, 

Gümanlar şübhə oyadır. 

Dərdlərimdi mənə qalan, 

Deyən "Durnalar qayıdır". 

 

Arzularım çıplaq, yalın, 

Yollarına qırov düşür. 

Ümidlərim gedən yolun, 

Dünyasına alov düşür. 

 

 

Sənsizləşdim 

 

Yaman sənsizləşdim yenə bu axşam, 

Yaza həsrət qalan çiçəklər kimi, 

Ömür baharımız geriyə dönə, 

Düzülək gül üstə ləçəklər kimi. 

 

Yaman sənsizləşdim bilmədim nədən, 

Həsrət baxışımı küsülü sandım. 

Sıxılmaq istədim, köksünə birdən, 

Əksini sinəmə sıxıb dayandım. 

 

Xəyal dünyasında dolaşıb itdim, 

Sızladı ürəyim, axdı göz yaşım, 

Bir anlıq sinəndə yuxuya getdim, 

Baxdım ki, şəklinə söykənib başım. 
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Burax əllərimi... 

 

Burax əllərimi, qoy çıxım gedim, 

Nəyinə lazımdır sənin bu sevgi. 

Həsrəti gözümə qoy sıxım, gedim, 

Olsun ürəyimə qənim, bu sevgi. 

 

Nə əhlət daşıyam, nə ümid yeri, 

Yorulub, yoğrulan qəm ağacıyam. 

Burax əllərimi qoy çıxım gedim, 

Bəlkə bir ürəyin ehtiyacıyam.. 

 

Ağacdan yonulub, daşdan yonulub, 

Bəxtimin naxışlı oyuncağı tək. 

Qıfıl da asılıb könül taxtından, 

Nəzəri qaytaran gözmuncuğu tək. 

 

Burax əllərimi, a sevda yolçum, 

Kipriyim asılıb göz yaşlarımdan. 

Qurtara bildim ki, sevəm də səni, 

Taleyin atılan bəd daşlarından. 

 

Burax əllərimi qoy çıxım gedim... 

İsti baxışında əriyən buzam. 

Bu ömrün qışında axı nə edim? 

Mən sevgi adında gec gələn yazam. 
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Bilmirəm 

 

Sən ömür baharı, mən könül qışı, 

Haraya gedəcək bu yol, bilmirəm. 

Mən bəxtin önündə payız yağışı, 

Alırsan könlümü gəl al, bilmirəm. 

 

Ayrılıq deməyə gəlmədi üzüm, 

Verdiyin vədəndə qışladı sözün, 

Həsrəti eyləyib dağ, dərə, düzüm, 

Çəkdin sinəm üstə min yol, bilmirəm. 

 

Könlümün evinə bir yol uçduğun, 

Gözümdən gizlənib, nədən qaçdığın, 

Hər məni görəndə geniş açdığın, 

Kimlərə açılır o qol, bilmirəm. 

 

Deməyin, sərxoşam xumar çəkibdi, 

Mənə nə dağ çəkib o yar çəkibdi, 

De kimin saçına tumar çəkibdi, 

Əlimdə buzlayan o əl, bilmirəm. 
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                   Vətən! 

 

Sənə baş sağlığı verdim o gecə, 

Dedim ki, olmasın səbirin vətən! 

Mavi Xəzərimin qanlı gözünə, 

Dağ oldu şəhidlər qəbiri, vətən! 

 

Azadlıq istəyi, azadlıq eşqi, 

Qan boğa bilmədi bu qızıl teşti, 

Sinənin üstündən cəlladlar keçdi, 

Kim verdi görəsən bu əmri, vətən! 

 

Ah-nalən içində çırpındım, azdım, 

O gecə susmadım, qəmlı avazdım, 

Bilmirəm ömrümə mən necə yazdım, 

"20 yanvar " adlı ömürü, vətən! 
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Nicat Həşimzadə 

 

26.10.1992-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Orta-Ali 

təhsillidir. Azərbaycan Mailiyyə İqtisad kollecini bitirib. 

Bakı Asiya Universitetinin Tərcümə ingilis dili 

fakültəsində təhsil alır. 

**** 
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Taleyin Tragikomik İroniyası 

Gözəl bir qız ola, mavi gözlü sarışınlartək 

saçlarını yuya, sonra ilıq nəfəsiylə  

yaş saçlarını quruda, 

göz yaşlarıyla əzablarına tüpürə, 

başını sinənə söykəyəndə  

qəlb döyüntülərini sayacaq qədər sevimli 

ola. 

Sevgi dolu şeirlər yazanda kimə həsr 

etdin kimi 

gicbəsər suallar verməyə,  

yerin kürə olduğunu, 

Tanrının qəddarlığını, 

Savaşın fəlakətlərini, 

körpələrin qəhərini,  

yalanların zəhərini, 

əlillərin kədərini,  

unutduracaq qədər 

şıltaq, gülərüz ola. 

Sevgi rəqsində hüdud tanımaya, 

Yoxsulluğunu qınamaya, 

hətta yalanlarına da inanacaq qədər sevə, 

uğrunda ölməsə də yadlara olan eşqini 

sənə görə öldürməyi bacara, 

Axmaq söhbətlərini həvəslə dinləyə,  

dodaq boyasıyla sinənə adını yaza, 
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sonra öpüşləriylə o yazını təmizləyə, 

qızlıq ismini yaza ruhunun dərinliyinə, 

Və taleyinin tragikomik ironiyası üçün 

əcəl zəngləri çalına, o gözəllə sevgiləşərkən. 

 

 

Sükutla gələn intihar 

 

Sükutla gələn intiharın 

zövqü bir başqadır, 

əzablarını zərrə-zərrə duyarsan. 

öz içində gizlətdiyin dünyanı, 

bir də tapa bilməzsən, 

şərab yuyar qəlbindəki həqiqəti, 

doğrudan bezib, 

başlayarsan yalanı sevməyə. 

bax, elə o zaman ilk addımını atar intihar, 

bax, elə o zaman başlar 

şərab dolu qədəhlərlə dostluğun. 

bax, elə o zaman zənginlikdən 

yoxsulluğa enərsən, 

sevgililərin səni atar. 

bax, elə o zaman 

sükutla gələn intihar 

çatar öz məqsədinə, 

əbədi yoldaşlığa başlar... 
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Bir qadın 

 

Bir qadın ağlayır ruhumda mənim, 

Bir qadın nifrətlə baxır üzümə, 

Bir qadın dolanır başımda mənim, 

Bir qadın şərabla yad edir məni. 

 

Bir qadın limanda gözləyir indi, 

Gözləri dənizdə axtarır məni, 

Hər gələn gəmidən soruşur bəlkə. 

Bir qadın gizlənir qəlbimdə mənim. 

 

Bilmirəm, adını, duyğularını, 

Bəlkə də ərindən ayrılıb qaçıb, 

Yad kişi qəlbində boş otaq tapıb? 

Bir qadın yaşayır baxışlarımda, 

 

Bəzən gülümsəyir, bəzən ağlayır, 

Yad qadın üzündə gəzəndə gözüm, 

Dözməyib acıqla məni danlayır. 

 

Bir qadın unudur məni bu gecə, 

Bu gecə əbədi sevgi tükənir, 

Mən dərddən ağlayıb şərab içəndə, 

Yad kişi ruhuna qəlbi söykənir? 
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Mənə şair demə 

 

mənə şair demə nolar, 

şairlər analı, atalı yetim olur. 

ruhun zənginliyi mədənin boşluğunda 

əriyir, 

gözəlliyə baş əyən qəlbin arzuları 

boş qalmış soyuducuda buzlaşır, 

kirələrdə ömür sevgisizləşir, 

 

tənhalıq borclar qədər çoxalır. 

dostlar küskünlüyün qədər azalır,  

hətta fahişələr də adını nisyə dəftərinə 

yazır. 

mənə şair demə nolar. 

 

sevgilərini ağ kağıza qara mürəkkəblə 

yazıb 

sonra da həmin kağızları yandırır şairlər, 

sevgiləri də yanıb külə dönür. 

öz ruhları da külə qarışıb heçliyə 

qovuşur. 

 

sonsuz sükutlarla zənginləşir həyat. 

sonuncu ümid parıltısı da sönür. 

nə ilk, nə son baharda əbədi sevgi olur, 

erkən yaşda qocalır şairlər, 
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müdrikləşmədən ölürlər, 

canlı cəsədə bənzəyirlər. 

 

Bir şeiri bir şüşə şəraba dəyişib 

qədəhlərlə nakam eşqin  

əzabını yuyurlar 

 

və hansısa şahzadə gözəl 

qəlbinin aynasında şairin rəsmini 

görəndə 

sonlu həyat əbədi ölümlə əvəzlənir, 

əvəzlənir< 

 

 

Dünən şəhid oldun 

 

Qəbir daşı küləklə pıçıldaşır, 

həyat davam edir, yenə qaynaşır, 

dünən şəhid oldun, aman nə gözəl. 

İnanma vədlərə, boş-boş sözlərə, 

unudulmaz deyilsən, 

bir gün hər kəs unudar. 

Atan yad qadın qoynunda, 

öz yeni körpəsinin əsasın qoyar, 

anan səndən sonra övlad istəməz. 

sən yoxsansa, neynir başqa övladı? 

mənasız sonsuzlu qadın qazanar. 
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Ölümdən sonra həyat yoxdur, 

öldünsə hər şey bitdi, 

inanma ruhun varlığına, 

ruhun özgə anaların 

bətninə köçməyəcək. 

O dünya sözünə inanma, dostum, 

ölüm həyatın sonu deməkdir, 

bəs öldürdüyün düşmən əsgəri, 

bədbəxt bir ananın tək təsəllisi, 

yazıq deyilmiydi söylə, a dostum. 

Budur savaşların fəlakətləri, 

qanlar axır su yerinə, 

qanı qanla yumazlar desək də. 

Vətən sevgisi heçdir, 

övlad eşqiylə müqayisədə. 

 

Öldün, dostum, öldün, 

geri gələn deyilsən. 

amma xoşbəxtsən, 

bir də ölən deyilsən, 

xilas oldun bu gicbəsər dünyadan. 
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Qabil Ədalət 

 

Ağcabədi rayonu Bayat elində doğulub. Kirovaqrad Milli 

Texniki Universitetin tələbəsidir. AYB, AJB və DGTYB 

üzvü, ASKEDIN Azərbaycan təmsilçilik başkanı və 

"Bayat" İctimai Birliyinin sədridir. 

 

**** 
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Ümidimi qucaqlayıb yatdım 

 

Gecə telefonda, 

başımı başına söykəyib, 

dərdlərindən aldığın payımı 

başımın altına qoyub, 

səsindəki təbəssümə bürünüb, 

ümidimi qucaqlayıb yatdım. 

Qoparıb ruhumu bədənimdən 

sənə sarı gəldim. 

Sevginlə  məst idim bir az dumanlı... 

Əllərim uzalı qalmışdı saçlarına gecə 

gözlüm... 

Ümidlərim qucağı boş qayıtmışdı 

qoynuma. 

Bu gecə də telefondan 

nəfəs kimi asıldım. 

Günəş  yavaş-yavaş əritdi gecəni. 

Geriyə bir nağıl qaldı gecədən... 

 

 

Qumdan saray tikən şair 

 

Yorulmuşam. 

Bircə anlıq məni dinlə! 

Burax məni, elə özün öz əlinlə! 

Qaranlığı kəsib keçən fikir kimi 
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dumanları yara-yara, sən də çıx get 

uzaqlara. 

Yadındamı? 

Bir zamanlar əllərindən 

alabəzək kəpənəyi uçurmuşdun- 

yaşatmaqçün. 

Bax, eləcə, burax məni! 

Qumdan saray tikən zaman 

barmaqların arasından süzülən o qumlar 

kimi 

sahildəcə burax məni! 

Dönüb baxma keçmişinə, 

unut məni birdəfəlik! 

Bu şübhələr, üzüntülər, 

qoy, olmasın bir də mənlik! 

Sən də olma, nə dünənki, nə bugünkü! 

Yorulmuşam daha çünki. 

Əlvida de! 

Azad elə! 

Baş-başa qoy təkliyimlə! 

Çox asanca. 

Get, get bu gecə. 
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Qalıb hələ 

 

Barmağından üstümə çıxarıb atdığın 

üzüyün tökülmüş qaşları... 

çırpdığın qapının zərbəsindən 

divarların əmələ gəlmiş çatları... 

qalıb hələ... 

 

sındırdığın güzgüdə çiliklənmiş əksimin 

dabanımın qanı ilə yuduğum üzü... 

çərçivədən  çıxarıb yandırmaq istədiyin 

toy şəklimizin əzikləri... 

və hələ də  bu çərçivənin boşluğundan 

özünü asan arzularımın son inamı... 

qalıb hələ... 

 

Qalıb hələ... 

dodaqlarının izi fincanda, 

güzgünün qabağında qoxladığım tellərin 

darandığın daraqda... 

səni xatırladır cehizlərin hər otaqda... 

 

sevgimizdən daha etibarlı imiş, 

göyərçin əllərinlə qoyduğun 

gəlinlik gülünün şeir dəftərimin 

arasında qurudulmuş ləçəkləri... 

qalıb hələ... 
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evimizin kənarından iki addım o yana 

daş parçası ilə cızdığımız 

sevgimizin nişanəsi... 

bəlkə də... 

bəlkə də o ola 

bətndəki barışmağın bəhanəsi... 

 

 

Duzumun duzu olmadı 

 

Çox sınadı dünya məni, 

Dərdlərim dağ oldu, ana. 

Öz əlimdən düşdüm yerə, 

Ümidim dağıldı, ana. 

 

Sovurdu hey dünya məni, 

Sovurdu ömür içində, 

Yoğurdu hey dünya məni, 

Yoğurdu ömür içində. 

 

Kündəm küt düşdü, ay ana 

Qara görünən bəxtimin 

Başqa bir üzü olmadı. 

Doğru sözüm zəhər oldu 

Duzumun duzu olmadı. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 

Ağlayan şeir 

 

Qırıldım. 

Bilirəm eşitmədin. 

Çiliklərim doğradı içimi, sızıldadım. 

Kədərlənmə deyə, 

Gülüşümü sərdim 

ağrılarımın üstünə... 

Qarşılıqsız bir sevginin, 

səfil xəyallarına dala-dala 

unutmuşam özümü. 

Toplamağa çalışıram qəlbimi. 

Çiliklərim doğrayacaq hisslərini, 

ən yaxşısı toxunma. 

Yığışdır addımbaşı unutduğun ümidləri, 

yığışdır. 

Yeriməyim çətin olur. 

Yapışır ayağıma ümidlərin. 

Toxunma, yarım qalmaq istəyim var. 

Bu şeirdə qarşılıqsız  bir sevgimə 

ağladım. 

Ağladım...Ağladım... 

Göz yaşımda həsrət üzdü 

ümidimin sahilinə çatmağa. 
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Qoşqar Qaraçaylı 

 

1986-cı ildə Qəbələ rayonu yeni Dizaxlı kəndində doğulub. 

Orta təhsillidir. 

 

**** 
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Qatar 

 

Bürünüb həsrətə, bürünüb qəmə, 

Hər gecə yuxumdan bir qatar keçər. 

Vətən həsrətini, qürbət eşqini, 

Elə bir-birinə hey qatar, keçər, 

Hər gecə yuxumdan bir qatar keçər... 

Alar gəncliyimi qoparar gedər, 

Məni də özüylə aparar gedər, 

Dəmir yollarına dönər əllərim, 

Quru bir ağacın budaqları tək, 

Qırılıb ömrümdən düşər illərim... 

Dönər xatirələr sərnişinlərə, 

Yatar, vaqonlarda uyuyar gedər, 

Baxışlar üşüyən pəncərələrdən, 

İşıqlı şəhərə boylanar gedər. 

Bilinməz doğması, bilinməz yadı, 

Bilinməz ünvanı, bilinməz adı, 

Günəş doğanacan, ay batanacan, 

Gedib ünvanına lap çatanacan, 

Sərər həyatımı xoşbəxt bir yerə, 

Aparar çıxarar gözəlliklərə. 

Hər gecə yuxumdan bir qatar keçər, 

Hər gecə yuxuma mələklər enər... 
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*** 

 

Hamı tələsir harasa... 

Kimi evə, 

Kimi işə, 

Kimi görüşə... 

Təkcə mənəm bu şəhərdə tələsməyən, təkcə 

mən... 

Çünki, nə yaşamağa evim var, 

Nə işləməyə işim, 

Nə də məni gözləyən var hardasa, 

gedəm bir dəstə qızılgül alıb görüşünə... 

...Bir palıd ağacının altında oturub, 

tökülən payız yarpaqlarına baxıram. 

Payıza bənzəyən ömrümün qalanını 

payız yarpaqlarına bağışlamaq istəyirəm... 

 

* * * 

 

...Həzin bir musiqi parçasıdı həyatım... 

Qəmli notlar üzərində yazıb, bəstələyib məni 

Allah< 

Adi baxışlarımda hüzünlük, qəriblik, kövrəklik 

var< 

Nə olar, gözlərimə baxmağa bu qədər çalışma, 

mənə belə alışma... 
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Qorxuram qapılasan yavaş-yavaş özünə, 

sonra baxmayasan sözünə< 

Qorxuram günaha batam, 

Səni nəğmələrdə yaşadam, 

Poz məni... 

...Poz məni yaddaşının xatirələr albomundan... 

dinləmə daha, dinləmə məni... 

Ürəyində edam elə əbədi... 

 

 

Bu şəhərin küçələri 

 

Dilənçinin ümid yeridi bu şəhərin 

küçələri... 

Yağış yağsa sığınmağa dayanacağı, 

metrosu var, 

dərdinə bir yanası var... 

Bu şəhərin küçələri, 

qollarıdı bu şəhərin, 

açılıbdı şəhərə üz tutanlara< 

Kirayə axtaran kasıb tələbələrə, 

nə bilim daha kimlərə, kimlərə... 

Rəngarəng işıqları çiçəkləyər hər tərəfi< 

Bu şəhərin küçələri, 

Pəncərədə donan baxışların sirdaşına 

çevrilər hər gecə, 
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sevənlərin ayaqları altında xatirələr 

dinləyər gizlicə... 

Çevrilər qurbanına yağan qarın, yağışın, 

Ünvanlı alqışın, ünvansız qarğışın. 

Bu şəhərin küçələri, 

Xəyallarım kimi sonsuz, 

fikirlərim kimi dolaşıq, 

yuxularım kimi qarışıqdı... 

Yaman əzgindi bu şəhərin küçələri< 

İnsanların ayaqları altında, 

maşınların təkərləri altında 

can verir elə bil... 

 

Sərxoş adamın gözləri kimi axır, 

axır bu şəhərin küçələri harasa... 

Bir şair lazımdı düşə bu küçələrdə aza, 

bir az qəribsəyə, bir az yorula, 

və otura bir şeir yaza... 

 

 

*** 

 

Gözlərin dənizdi, sevgi dənizi, 

Mənsə gözlərində, tənha bir ada, 

Söylə kimin var ki, məndən bir özgə, 

Mənim səndən başqa kimim dünyada. 
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Bircə Tanrımız var ikimizin də, 

Biz dünya içində başqa dünyayıq. 

Nə sirrik sirdaşı olan bəndəyik, 

Nə şirin nağılıq, şirin röyayıq. 

 

Tanrı göy üzünə götürmədisə, 

Niyə yer üzünə buraxdı bizi... 

Ay da nur saçmadı heç gecəmizə, 

Günəş isitmədi gündüzümüzü... 

 

Duyğular selidir aparan məni, 

Qurtula bilmirəm, qurtar məni gəl... 

Sevən ürəyimdən muğayat ol sən, 

Mənim ürəyimə yol tapan gözəl. 
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Mənim dincliyimi mənə gətir, get! 

 

Sənin gəlişindən sonra anladım, 

Köksümdə bir ürək daşıyırammış. 

Bu qədər illəri ağrı-acısız 

Görəsən bəs necə yaşayırammış?! 

 

Mən ki öz halımdan xəbərsiz idim, 

Gətirdin özünlə ürək ağrısı. 

Səninlə davasız bir günümüz yox, 

Sənsiz də keçməyir günüm doğrusu. 

 

Götürüb başımı gedəcəm-dedim, 

Dedin-əsas qəlbdi, onu götür, get. 

Bax mən bacarmadım, gülüm, barı sən, 

Mənim dincliyimi mənə gətir, get!!! 

 

 

Məni bu dünyaya gətirən anam 

 

 

Məni bu dünyaya gətirən anam, 

Söylə nə itirdin, nələri tapdın? 

Bir çimdik sevincə həsrət ömrümü, 

Dərddənmi yoğurdun, qəmdənmi 

yapdın? 
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Uşaqlıq görmədim uşaq çağımda, 

Savaş od alovun saçdı hər yana. 

Başımı mərmidən yana qaçırıb, 

Sənin qucağında gizlədim, ana... 

 

Mən özüm ağrıyam, öz çəkim boyda. 

Hər yanım kədərdi, dərddi, qubardı. 

Ağrını dünyaya gətirmək üçün, 

Başqa bir ağrıya nə gərək vardı? 

 

Zamansız gəlmişdik dünyaya sanki, 

Dünya bizdən, biz dünyadan xəbərsiz. 

Mənim yaşıdlarım top qovalarkən, 

Topun lüləsiylə oynayırdıq biz... 

 

Körpə qəlbimizi sevindirərdi, 

Qarğıdan köhlən at, məftildən maşın. 

Ay ana, sənin o ağıllı balan, 

Bu axmaq dünyada itirib başın. 

 

Nə qədər qorxardın biz uşaq ikən, 

Sıyrılan dizimiz batanda qana. 

İndi böyümüşəm, hər yıxılanda 

Ürəyim qanayır, ürəyim, ana!!! 

 

Yenə də yıxılsam, qanasa dizim, 

Bir məlhəm qoyarsan, tapıb yerini. 
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Gəl, sarı qəlbimi, sarıya bilsən, 

Unudum dünyanın dərdi-sərini... 

 

 

Gəl bu eşqə biraz "ayrılıq" verək 

 

Gəl bu eşqə biraz "ayrılıq" verək, 

Hər şeyi itirib, yenidən tapaq. 

Təqvimdən götürək yanlış günləri, 

Küt gedən kündəni yenidən yapaq... 

 

Qoy biraz dincəlsin, yatsın bu eşqim, 

Nə qədər ağrılar, acılar gördü... 

Dərdin küləklərə verdiyi saçı, 

Həsrətlə daradı, hicranla hördü. 

 

Tez yatırt, ört üstün, soyuq olmasın, 

İslaq baxışından buzlayar eşqim... 

Sənin həsrətini geyib əyninə, 

Gecə də, gündüz də sızlayır eşqim< 

 

Ana! 

 

Dilindən süzülüb çıxan kəlmələr, 

Qəlbimdə ləl-gövhər, incidir ana! 

Səni sağ tərəfdən vuran o iflic 

Məni sol tərəfdən incidir ana... 
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Biz bütöv bir canıq, sən sağ, mən də sol, 

Mən səninlə varam, getsəm hayana. 

Səssizcə uzanmaq sənə yaraşmır, 

Aç yorğun gözünü, danış, ay ana! 

 

Bir ana sığalı çəkməyin üçün, 

Başımı çiynimdə daşıyıram mən. 

Demə ki balamın balaları var, 

Yenə sənin üçün yaşayıram mən. 

 

Sən də mənim üçün qalx ki, ayağa, 

Qoymayaq sevinsin bu zalım iflic. 

Göz yaşım arx açdı yanaqlarıma, 

Ana balasını ağladarmı heç?! 

 

Qalx, qurbanın olum, qucaqla məni, 

Sıx köksünə yenə ağsaç balanı. 

Ömür  karvanına il gərəkdirsə, 

Fədadır ömrümün geri qalanı... 

 

 

Yenə ayrılıqlar mövsümü gəlir 

 

Yenə ayrılıqlar mövsümü gəlir, 

Yenə qızıl payız, yağan yağışlar. 

Həsrətdən çatılmış qaşların altda 
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Yenə dolmuş gözlər, islaq baxışlar. 

 

Susuz torpaq kimi çat-çat olmuşam 

Qəlbimdə bir hiss var, məndən çox 

böyük. 

Çəkib aparmağa gücüm də yetmir, 

Mən bu hissə yükəm, bu hiss mənə yük. 

Yolumu payızdan salmasın deyə, 

Küsmüşəm mən daha ayaq izimdən. 

Budaqdan tökülən yarpaqlar kimi 

Düşür arzularım bir-bir gözümdən. 

 

Bu payız həsrətin sarıb ruhumu, 

Solumdan aşağı, sağdan yuxarı. 

Varmı elə zirvə, ay insafsızım, 

Sinəmə çəkdiyin dağdan yuxarı?! 
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Rəhim Mehnət 

 

03.06.1977-ci ildə Naxçıvan MR Şahbuz rayon Sələsüz 

kəndində ziyalı ailəsində doğulub. Ali təhsillidir. Bakı 

Plan İqtisadiyyat Texnikumunu (1994-1996), Naxçıvan 

Dövlət Universitetini bitirib (1996-2000). Magistraturada 

təhsil alıb (2000-2002). Həmin Universitetdə elmi işçi 

vəzifəsində çalışıb (2002-2007). 

 

**** 
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Mən və sən 

 

Yuxulara başqaları girəndən,  

Deyəsən, səninçün yad olmuşam mən.  

Daha xəbərin yox, bilmirsən, gülüm,  

Adının yanında ad olmuşam mən... 

 

Həsrətinin badəsini dadmışam,  

Varlığını ürəyimə yazmışam.  

Sənsizlik yolunda itib batmışam, 

Acı damağımda dad olmusan sən... 

 

Gözlərimi yollarına dikmişəm,  

Yoxluğunu hicranıma bükmüşəm.  

Sənin üçün mən canımdan keçmişəm,  

İsti təndirində bad olmuşam mən.. 

 

Deyirdim gəzərik dünyanı sənlə, 

Birgə oxunarıq-zil ilə, bəmlə. 

Bilməzdim ürəyim dolacaq qəmlə, 

Məndən uzaqlaşıb yad olmusan sən... 

 

 

Gəl sən getmə 

 

Dünən aldım xəbərini,  

Çəkib getmək istəyini,  
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Bizi tərk etməyini,  

Uzaqlardan baxmaq üçün,  

Ürəkləri yaxmaq üçün,  

Sən gedərsən həyat durar,  

Günlər məndən hesab sorar,  

Yoxluğun qamətim qırar, 

Gəl sən getmə... 

Sən olmasan məndə yoxam,  

Özümü vurduğum oxam,  

Vicdanımın ətəyindən,  

Asılıbdı dərdli yaxam,  

Gəl sən getmə... 

Sən olmasan bura heçdir,  

Heç darıxma canım gözüm,  

Burdan getmək hələ tezdir,  

Sənə qurban mənim özüm,  

Dağılacaq, doğranacaq,  

Çığıracaq, bağıracaq,  

Mən dərdimi deyim necə,  

Yatmayaram sənsiz gecə,  

Gəl sən getmə... 

Gəl sən getmə, qumral gözlüm... 

Sənsiz mənim üzüm gülməz,  

Gəl sən getmə, qumral gözlüm... 

Gəl sən getmə... 
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Düşüncəm, düşüncən... 

 

Yatanda son, duranda ilk,  

Mənim olan düşüncəm,  

Gün boyunca məni alıb,  

Dərdə salan düşüncən. 

 

Yağışların damlasında, 

Bu sevdanın havasında.  

Gecələrin röyasından,  

Məni soran düşüncən. 

 

Səni səndən çox istədim,  

Əlim çatmaz, ünüm yetməz.  

Ürəyimdə gizlətdiyim,  

Yaşam ruhum, düşüncəm. 

 

Şeir təki içimdəsən,  

Həyatımın içindəsən. 

Yazmıramki, oxunacaq,  

Gülüm, sənli düşüncəm. 
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Etiraf 

 

Sev deməyə ürəyim,  

Gözləməyə səbir yox.  

Diri gəzən ölüyəm,  

Gizlənməyə qəbir yox. 

 

İstəmirsən yanmağı,  

Amma ki, alışıbsan.  

Özündən xəbərin yox,  

O selə qarışıbsan. 

Qoy aləm də oyansın,  

Bu sevginin səsindən.  

Hamı ibrət götürsün,  

Sevginin nəfəsindən. 

 

Leyli nəvaxt olub ki,  

O, uzaqda qalandı.  

Hərdən adı çəkilir,  

Məcnun oda yanandı. 

 

Kimdi səni incidən, 

Kimdi qəlbini qıran?  

Çox dərinə getmə ki,  

Tez də sağalsın yaran. 
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Bağışla 

 

Məni məndən alanım,  

Alıb dərdə salanım.  

Uzaqlarda olanım,  

Ay məni qısqananım.  

Bir gün ölsəm, bağışla. 

 

Ya istidə donanım,  

Soyuqlarda yananım. 

Küsməyinə inanım?  

Ay məni qısqananım.  

Bir gün ölsəm, bağışla. 

 

İllərimi saymısan,  

Günlərimi oymusan.  

Söylə məndən doymusan?  

Ay məni qısqananım.  

Bir gün ölsəm, bağışla. 
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Rəşad Məhəmmədoğlu 

 

07.07.1977-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Maralyan  

(indiki Aşıq Pəri) kəndində doğulub. Orta təhsillidir. 

 

***** 
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Bu torpaq 

 

Gör nə qədər ayaq altda əzildi, 

Tapdaq altda parçalandı bu torpaq, 

Oylağına minlərlə göz dikildi, 

Hər tərəfə haçalandı bu torpaq. 

 

Tarixlərdən dilimiz də çözüldü, 

Bağ-bağçada gül-çiçəyi əzildi, 

Bulaqlardan şəhid qanı süzüldü, 

Başdan-başa məzarlandı bu torpaq. 

 

Düşmən oldu, hər göz dikən, elə bil, 

Gözlərinə batdı tikan elə bil, 

Bağçasında ay gül əkən, elə bil, 

Qanımızla çox sulandı bu torpaq. 

 

Haray çəkir indi yurdu, yuvası, 

Göydən yağan yağış-sudu sədası, 

Yamaclarda yas qurubdu obası, 

O dağlara daldalandı bu torpaq. 

 

Müharibələr gördü tarix iziylə, 

Xanlar, bəylər üzə gəldi yüzüylə, 

Yandırıldı odumuzun közüylə, 

Öz içindən alovlandı bu torpaq. 
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Yaz dostum 

 

Oturub bəxtsizlər kimi, zikr edirsən. 

Zilləyib gözünü bir nöqtəyə. 

Nə olub, nə düşünürsən? 

Yığmısan qəm-kədəri, 

Topa-topa, bulud kimi. 

Çox buraxma yaxına qara 

qüvvələri, 

Çağır, mələkləri, hurilərı. 

Kağız-qələm götür, 

Səs etsin içində avaz, 

Kədərini dəmə köçür.. 

Hisslərinlə, ruhunla yaz. 

Gecəni aya, ulduza, 

Gündüzünü günəşə yaz. 

Lap gecənin özünə yaz. 

Buludlarla, göylə danış, 

Əks-sədalı "hey"lə danış. 

Eşitdiyin hər kəlməni, 

kağıza köçür. 

Yaz dostum, yaz! 

Qoy içinin ahu-zarı yerə düşsün, 

Qələminə, ağ kağıza, hər oxuyan dilə 

düşsün. 

Qələm yuyur şairlərin, yazarların 
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həsrətini, 

 

Oda tökür, qəlbdən yuyur nifrətini, 

Sən də yox et, qoy yuyulsun için 

sənin. 

Yaz dostum, yaz ki, pozulsun kədərin. 

Bax, görürsən qələmini?! 

O da dolub bulud kimi, 

Sənin kimi, 

ağla dostum, ağlat onu. 

Qarış çayların səsinə, 

O çaylar da şeir yazır. 

Yaz dostum, yaz! 

 

 

Neynirəm bu ömrü..! 

 

Neynirəm ömrümə gələn baharı, 

Bağımda gül çiçək bitirməyibsə? 

Payızda yuvadan köçən quşları, 

Qaytarıb geriyə göndərməyibsə? 

 

Yenə soyuq olub, borandır qışı, 

Qar yağdı başıma, ağartdı başı, 

Əridir ürəyi, suyu göz yaşı, 

Dağların qarını əritməyibsə. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 

Könlümün bağçası, yolu döngəsi, 

Tərk edib bağbanı, yoxdu yiyəsi, 

Neynirəm söyüdü, vardı kölgəsi, 

Budaqda barını yetirməyibsə? 

 

Dostlar uzaq düşür, yeri boş qalır, 

Yanında yox yerim, seyri boş qalır, 

Biri yaxın olur, biri boş qalır, 

Qəlbimi özüylə götürməyibsə. 

 

Vaxtsız ayrılıqlar bükdü qəddimi, 

Yağışa torpağa tutdu rəddimi, 

Nə yazıb qınayım uca Rəbbimi, 

Bəxtimi ömrümə gətirməyibsə? 

 

Yaz, ürək, dərdini kağıza boşalt, 

Qismətdə nə varsa, a Rəbbim, yaşat, 

Hər zaman Allaha şükr eylə, Rəşad, 

Hələ ki dünyadan köçürməyibsə. 

 

Qırdım ürəyini 

 

Qırdım ürəyini, qırdım bir axşam, 

Nahaqdan dediyim sözümün üstə. 

Deyəsən, qəlbində bir daş olmuşam, 

Bağışla, nə desən gözümün üstə. 
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Danıb içimdəki sevgi payını, 

Səndən əsirgəyib yada vermişəm. 

Qoyub öz bağımda şirin barımı,  

Özgə bağlarından günah dərmişəm. 

 

Bağışla, əzizim, bağışla məni, 

Dilini yandıran közün olmuşam, 

Əzmişəm xəbərsiz içimdə "sən"i, 

Sevən ürəyini özüm qırmışam. 

 

Daha ürəyini qırmaram sənin, 

Günahım böyükdür, peşman olmuşam. 

Dövrəndə pərvanən olaram sənin, 

Ay zülmət ömrümü nurlandıran şam. 

 

 

Düşüncələr 

 

Ağacda budaqdan düşərsə yarpaq, 

Sevinər, torpaq da xəzan görəndə. 

Çün onu qoynuna udsa da torpaq, 

Bahar bitirəcək zaman gələndə. 

 

Yaşat həqiqəti, söz dilə haqdan, 

Ürəyin nur alsın yanan çıraqdan, 
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Əl açıb dualar dilə Allahdan, 

Azançı sübh çağı azan verəndə. 

 

Uca zirvələrdən küləklər gətir, 

Söz becər dilində, diləklər gətir, 

Könül bağçasında çiçəklər bitir, 

Anam təbiətə yazam, deyəndə. 

 

Bir parça daş kimi qopub qayadan 

Səsimlə dərəni, dağı oyadam. 

Nə yerə doğmayam, nə göyə yadam, 

Özüm o yandayam, izim bu yanda. 
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Rəşidə Allahverdiyeva 

 

24.05.1974-cü ildə Beyləqan rayonunun Şahsevən 

kəndində doğulub. Ali təhsillidir. ADPİ-nin Filologiya 

fakültəsini bitirib (1990). 

 

**** 
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Belə 

 

Dilin kilidlənə, qıfıla düşə, 

Bir kimsə duymaya səsini belə. 

Baş alıb dünyadan elə gedəsən, 

Tapan tapılmaya izini belə. 

 

Həsrət qoyub namərdləri üzünə, 

Gedib köç salasan çölün düzünə. 

Yığıb bütün bulaqları gözünə, 

Özün ağlayasan özünü belə... 

 

Hələ yol olmamış ağrıya, dərdə, 

Dumanın sükutu pozduğu yerdə. 

Bir dağın başında, tənha qəbirdə 

Çəkəsən ölümün nazını belə... 

 

 

Alqış 

 

Ömür yuxu deyil xeyrə yozulan... 

Dərdlər ömrümüzə rəng, naxış deyil... 

Bu gün pəncərədən axıb süzülən, 

Mənim göz yaşımdı, qar-yağış deyil... 

 

Bilirəm, nə çoxdu dərdindən ölən, 
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Mənsə... nə məlhəməm, nə də dərd bölən. 

Qarşında misraya, şeirə çevrilən, 

Vida nəğməsidi, yalvarış deyil. 

 

Sən hələ dünyada Mələk gəzirsən, 

Dərdi aldatmağa kələk gəzirsən. 

Tutubsan qəlbində dilək, gəzirsən 

Arzuna çatasan... Bu, '' qarğış '' deyil! 

 

Daha nə göz yaşı, nə qəm görəsən, 

Hər zaman sevinci yarı böləsən. 

Yüz yaşda dünyadan köçsən belə, sən, 

Ağlayan yar olsun, dost-tanış deyil... 

 

*** 

 

Gəl yağışdan tutub çıxaq, 

Tanrı tənha qalan yerə. 

İnsanların arasından, 

Bizə nəzər salan yerə... 

Roma Xosrov 

 

Bu ürək nəyə lazım... 

Yurd olubsa kədərə? 

Adımı necə yazım 

Sevinc yol salan yerə?.. 
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Dinc yer də yox ki, öləm 

Dünyanın hər üzü qəm 

Necə deyim sənə mən< 

-Gəl gedək filan yerə...? 

 

Ürəyim yarım-yarım, 

Kəsməz yağışım, qarım. 

Kimi qonaq aparım, 

Göz yaşım dolan yerə? 

 

Etiraf 

 

Könlümdə yurd salıb durdun qəsdimə. 

Axdı gözlərimdən yaş yağış kimi... 

Sən torpaq, mən bulud tökdüm üstünə 

Yağdırdın yağışı hey qarğış kimi... 

 

Kim duydu, kim gördü gözümdə nəmi, 

Əzab bir ümmanmış, taleyim gəmi. 

Yuxular qovduqca sabaha məni, 

Oyandım yağışdan islanmış kimi... 

 

Tək bircə gümanım qəlbimə gəldi. 

Onu hey qınadım sənin yerinə. 

Çırpına-çırpına ölüm dilədi , 

Öz dəli eşqindən utanmış kimi. 
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Bu elə əzab ki, kimsə duymadı. 

Gözlərim könlümdə nifrət qoymadı. 

Sənin günahını yağış yumadı, 

Qaldım...günahlarla barışmış kimi... 

                                 *** 

 

 

Bir yol ola dünyaya 

Qayıdıb başdan gələsən.. 

Məmməd İsmayıl 

 

Bir gün ola bu dünyada, 

Dönüb vicdansız olasan. 

Düz olmaqdan yoxdu fayda... 

Yol azdıran iz olasan. 

 

Qəlb olmaya yara kimi, 

Gəzəsən avara kimi. 

Gecə vaxtı qara kimi, 

Gözəgörünməz olasan. 

 

Onda çoxalar sevənlər, 

Tapılar qədir bilənlər. 

Sən isə dözüb birtəhər, 

Yanıq üstə köz olasan. 

 

Atmayasan qəlbi oda, 
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Kədəri salmayıb yada, 

Bircə o zaman dünyada 

Bəlkə, kefi saz olasan. 
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Ruslan Talıb 

 

17.07.1984-cü ildə Cəlilabad rayonunun Günəşli kəndində 

doğulub. Ali təhsillidir. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 

Kimya fakültəsini bitirib (2002-2006). “Bu səs mənim 

səsimdir” adlı kitabın müəllifidir. 

 

**** 
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Salam məzar daşım! 

 

Salam məzar daşım! 

Salam başdaşım! 

Bir az torpaqlaşım, bir az daşlaşım... 

Vicdanı daşlara enməyən başım 

Düşüb ayağına... uğuruna gül. 

Daşa hökm eləyən, daşı əridən 

Bir insan oğlunun axırına gül. 

Söykənib adımın ucalığına 

Dik dayan hər qarın, yağışın altda. 

Əyil, əyil, məni ucaldanların 

Qədirbilənlərin baxışı altda, 

Qayğısı önündə ikiqat əyil. 

Hər yersiz dikbaşlıq ucalıq deyil, 

Əyil, başın mənə dəysin, ucalsın, 

Bu mütləq belədir hər bir ucalıq 

Nə vaxtsa başını əysin ucalsın. 

Sevin, ey başdaşım, sevin, 

Sevin ki, bu şən günündür. 

Topuğuma az dəymədin, 

Başıma düşən günündür... 

Sevin, sinə daşım, sevin, 

Tavanı olduğun evin 

Sahibi daşa can verib... 

Yaşadın qiyamətəcən, 
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Səni mənə yazan, biçən 

Ömrünü başacan verib. 

 

Gecələr 

 

Dünya gündüzünü görən gözüm yox, 

Yaman vurğunuyam gecələrinin. 

Bir gözəl hər gecə gəzər bu soyuq 

qəlbimin dolanbac küçələrini... 

Ya eldən çəkinər, ya ayıb bilər, 

ancaq ürəyimə gecələr gələr. 

Gündüzlər hardasa oynayıb gülər, 

Gecələr qəlbimdə gecələr gələr. 

Elə ki, ətrafa lal sükut çökər, 

Başımın üstünə bir bulud çökər 

O gözəl qəlbimdə fəryad qoparar, 

Sinəsi gah enər, gah da qabarar. 

Elə bil titrəyər bu yer kürəsi, 

Nə yaman güclüymüş sükutun səsi. 

Nə varsa ayağı yerdə yer tutan 

Tam gedər yuxuya mən yatammaram. 

İllərlə qəlbimdə qısılıb yatan 

Bir həsrət oxuyar, mən yatammaram. 

Bir həsrət oxuyar... O gözəl gəzər, 

Nəyi necə qoyub elə tər-təzə 
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Baxar yerindədir< 

Baxar gülümsər 

Elə bil üzümə bahar gülümsər. 

Gözümdən qəlbimə axar hər gecə, 

Gözümdən süzülüb düşər hər səhər. 

İtən səadətim, ötən günlərim 

Məni gecikdirər işə hər səhər. 

 

 

Mənsiz hər düşəcək gecən xeyirə... 

 

Daha səhərlərim xeyirlə açmaz, 

Daha yol başlamaz gecəm xeyirə. 

Hər açan sabahım ehtiyac duyar 

Sənli dünənimdən keçən xeyirə... 

 

Müxtəlif ölçülü vücudumuza 

Taleyin biçdiyi donumuz eyni. 

Birgə atılmadı ilk addımımız, 

Fəqət, bir nisgildi sonumuz eyni. 

 

Eh... Mənim səadət umacağım yox, 

Heç mənə gülməyib bu bəxt deyilən... 

Sənə qəlb dolusu sevinəm bir az, 

Tanrının yazdığı hədiyyə biləm! 
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Nə çoxdur mənimtək evli kişilər, 

Sənintək bəxti kəm gəlin doludur. 

Yaxşı ki, uşaqlar qəlbimi görməz, 

Elə baxarlar ki, əlim doludur. 

 

Çəkilib xəlvətə danış özünlə, 

Qəfil diksindiyin kölgəni mən bil. 

Hələ bir dilucu qarğışla məni, 

De:- Bir Allah bilsin, bir də ki sən bil! 

 

Neçə ki bizlədir... çətin qovuşaq, 

Bu mürgülü tale, mürgülü qədər. 

Qalxmışıq bir ata, bir ana kimi, 

Deyirsən, enəkmi sevgili qədər? 

 

Uşaq deyilik ki, inanaq, Tanrı 

Hər şeyi silərək əksinə yazsın. 

Bizə qıymadığı səadətləri 

Oğlunun, qızının bəxtinə yazsın. 

 

Bir ömür incidər, incidər bizi, 

Bir sevgi arzusu, vüsal göynəyi. 

Taleyin biçdiyi donumuz eyni, 

Çıxarda bilmərik biz bu köynəyi. 

 

Hər açan sabahım ehtiyac duyar, 

Sənli dünənimdən keçən xeyirə. 
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Hər gələn sabahın uğurlu olsun, 

Mənsiz hər düşəcək gecən xeyirə... 

 

 

Şairlər çoxalır şeirlər artmır 

 

Yazırıq, yazırıq bir ucdan elə, 

Yenə də elə bil nə isə çatmır. 

Yazır tox-quduran, acından ölən 

Şairlər çoxalır şeirlər artmır. 

 

Qismətdən çox yemək alışqanıyıq, 

Nə deyim bu tale, qismət yazanı... 

Təzə don geydirib nə qədər yazaq, 

Qardaş, Məmməd Araz, Nüsrət yazanı?! 

 

Şeir var, şeir var oxuyanların, 

Yadına neçə min itiyi gəlir. 

Özgənin haqqını qapan şairin 

Elə şerindən də it iyi gəlir. 

 

Bu xalq yazıçısı, bu xalq şairi, 

Bu şöhrət şairi, bu xal şairi, 

Bu onun qohumu, o bunun oğlu, 

Bu da fılankəsin oğlunun oğlu. 

 

Görmədim ikinci alınmaz qala 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Bizim bu yazarlar birliyi kimi. 

Burda öz atını çapır dördnala 

Hərə istədiyi,bildiyi kimi. 

 

"Qızıl qələm"i var, qızıl sözü yox, 

Neçə yazıçının, neçə şairin. 

Nəyindən danışım mən, sənət yolu 

Cibindən adlayıb keçən şairin?! 

 

Hey yazır yerindən tərpənən, dinən, 

Çəkilən gündüzü, düşən axşamı. 

Elə bənzəyirlər Ramiz Rövşənə, 

Doğma balası da elə oxşamır. 

 

 

Yazırıq, yazırıq bir ucdan elə, 

Yenə də elə bil nə isə çatmır. 

Yazır tox quduran, acından ölən, 

Şairlər çoxalır şeirlər artmır. 

 

…Görüm! 

 

Yaxşı ya pis, nə var bu gün, özünsən, 

Sağa da dön, sola da dön, özünsən. 

Arxada da, öndə də sən özünsən, 

Hünərin var bir özündən qaç görüm. 
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Gizlətmişəm orda sevgi irsimi, 

Min səadət vəd eyləyir bir simi, 

Bu da qəlbim, bacarsan qır tilsimin, 

Kilidin tap, açarın tap, aç görüm. 

 

Ha çağırım səsim-ünüm çatmasın, 

Qovuşmağa bircə günüm çatmasın. 

Ömür boyu sənə əlim çatmasın, 

Vüsalına hey ruhumu ac görüm. 
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Rüstəm Əhmədov 

 

17.09.1957-ci ildə Göyçə mahalının Qoşabulaq kəndində 

doğulub. Ali təhsillidir.1980-ci ildə Azərbaycan İnşaat 

Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. 

 

**** 
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A Göyçə 

 

Bulaqlar diyarı cənnətməkanım, 

Torpağı, havası, suyu dərmanım, 

Ormanı təbibim, suyu dərmanım, 

Ümidim, diləyim, arzum, a Göyçə. 

 

Sənsən yer üzündə gözəllik tacı, 

Sənsiz azadlığım acıdan acı, 

Səninlə qovuşmaq can ehtiyacı, 

Canımı fədana yazım, a Göyçə. 

 

Qayıda qoynuna köçən ellərin, 

Yağa yağışların, coşa sellərin, 

Ötə bülbüllərin, aça güllərin, 

Novruzum, baharım, yazım, a Göyçə. 

 

Rüstəm, yağılara verməsək aman, 

Dağılar üstümdən qaranlıq, duman. 

Ruhunuz şadlanar, Ələsgər, İman, 

Qorqudum, ozanım, sazım, a Göyçə, 

Adına dastanlar yazım, a Göyçə. 
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Nərgiz 

 

Bələnibdi qıvrım telli, 

Əlvan-sarı tülə nərgiz. 

Məclis qurub incə belli, 

Neçə nazlı gülə nərgiz. 

 

Qədəhində peymanələr, 

Həsrətində divanələr, 

Özün şamsan, pərvanələr 

Yanıb döndü külə, nərgiz. 

 

Göyçə mənim göy çəmənim, 

Gülləri şehdə çimənim, 

Azad olsun qoy Vətənim 

Rüstəm sənə kölə, nərgiz! 

 

 

Bu dünya 

 

Atıb gedir mərdiməzar daşını, 

Qanmazlara başçı seçir naşını, 

Yamanların sığallayır başını, 

Yaxşılara yaman sərtdi bu dünya. 

 

Qəlbində gizlənib bir dəli şeytan, 

Mələyə tor qurur, iblisə meydan, 
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Varlıya ləzzətdi, yoxsula zindan, 

Çəksən özü boyda dərddi bu dünya. 

 

Rüstəmə təsəlli verir tək səbir, 

Çərxində fırlanır açılmayan sirr, 

Kimə şeşi-bəsdi, kimiyə du-bir, 

Zərləri sürtülmüş nərddi bu dünya. 

 

 

Kəlbəcərdədir 

(Şair Sücaətə) 

 

Dərin xəyallara dalan şairin, 

Söz, ilham mayası Kəlbəcərdədir. 

Əlləri qoynunda qalan şairin, 

Azadlıq dünyası Kəlbəcərdədir. 

 

O ulu zirvələr, o qarlı dağlar, 

Vulkandan yaranmış vüqarlı dağlar, 

Tufanlı, şimşəkli, boranlı dağlar, 

Sellərin laylası Kəlbəcərdədir. 

 

Açılır Tərtərin bəndi-bərəsi, 

El gözləyir Murov, Qoşqar hərəsi, 

Səslər bizi Dəlidağın nərəsi, 

Koroğlu qalası Kəlbəcərdədir. 
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Viran qalar faşistlərin yuvası, 

Soyunar Qarabağ qara libasın, 

Saflaşar torpağı, suyu, havası, 

Arzular aynası Kəlbəcərdədir. 

 

 

Göyçənin 

 

Dərs dediyim körpə, fidan balalar, 

Həsrət qaldıq qucağına Göyçənin. 

Açılıbdır indi qızıl lalalar, 

Qan çilənib torpağına Göyçənin. 

 

İtirmişik ata, ana, qardaşı, 

Şəhid olub igidlərin başdaşı. 

Ağı deyən bulaqların göz yaşı, 

Sellənibdi yanağına Göyçənin. 

 

Şimşək olub buluduna dolaydım, 

Çiçək olub çəmənində solaydım, 

Xəzəllər içində yoldaş olaydım, 

Xəzan dəymiş yarpağına Göyçənin. 

 

Çal-çağırı bir də haçan yarana? 

Ellər köçüb obaları virana, 

Qərib eldə Məcnun kimi divana, 

Rüstəm düşüb sorağına Göyçənin. 
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Şahin Fazil 

1940-cı ildə Quba şəhərində doğulub. Ali təhsillidir. 

ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Fars filologiyası 

şöbəsini bitirib (1964). AMEA-nın Tarix İnstitutunun 

aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir (1970-1973). 

Həmin İnstitutda kiçik elmi işçi (1973-1983), böyük elmi 

işçi (1983-1996) olmuşdur. Hazırda aparıcı elmi işçidir. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (1997-ci ildən), 

Azərbaycan Yaradıcılıq Akademiyasının tarix doktoru 

(1993), tarix elmləri doktorudur (1996). “Dörd divan” və 

İran Səfərnamələri” kitablarının müəllifidir. 

 

**** 
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Yenə gün gəldi<Sağam<Qəm çəkirəm, 

Qəmi gündən-günə möhkəm çəkirəm. 

 

Gecələr sübhə qədər ağlayaraq 

Güllərin üstünə şəbnəm çəkirəm. 

 

Əlimə fırça alıb, ey yarım, 

Səni həm çəkməyirəm, həm çəkirəm. 

 

Yadıma düşmədəsən hər ləhzə, 

Çünki mən fikrini hər dəm çəkirəm. 

 

Kimsə bilmir ürəyim partlayacaq, 

Axı mən dərdimi mübhəm çəkirəm. 

 

Nə könül yarəmi aşkar edirəm, 

Nə açıq yarəmə məlhəm çəkirəm. 

 

Cənnətimdən köç edibdir Həvvam, 

Şahinəm, yox havadar, qəm çəkirəm. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 

**** 

 

Küsmüşdü mənimlə, yenə dildar danışdı, 

Əlbət ki, bunun bir səbəbi var, danışdı. 

 

Tuti kimi söhbətcil ikən etmədi söhbət, 

Susmuşdu balıqlar sayağı yar, danışdı. 

 

Qüvvətli imiş eşqi, yəqin ki, inadından, 

Eşq oldu yəqin sülhə səbəbkar, danışdı. 

 

Eşq əhlinə yüz yol demişəm eşq ola eşqə, 

Eşq eyləmədi aşiqini zar, danışdı. 

 

İncikliyi kaş hər sevənin böylə bitəydi, 

Etdi təzədən eşqini izhar, danışdı. 

 

Rəftarımız, onsuz da, əzəl pakizə idi, 

Pakizə göründü yenə rəftar, danışdı. 

 

Şahin, yaşasın sülh, güman eyləyirəm ki, 

Allahə də xoş gəldi bu ilqar, danışdı. 
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*** 

 

Yer mülkü adamsızdı, Adəm gözə dəymirdi, 

İsadən əsər yoxdu, Məryəm gözə dəymirdi. 

 

Od vardı, ocaq yoxdu, insanlı bu çağ yoxdu, 

Həvvalı soraq yoxdu, dərd-qəm gözə 

dəymirdi. 

 

Torpaq bişirən ümman...Tüğyan eliyən vulkan... 

Titrətdi bütün Kürrə, möhkəm gözə dəymirdi. 

 

Yerlər nəzər altında...Göz vardı, adam yoxdu, 

Zəmzəm var idi, amma Zəmzəm gözə dəymirdi. 

 

Rəbbin xəbəri vardı, Musa və Məhəmməddən, 

Həzrət Əli həm yoxdu, Mülcəm gözə dəymirdi. 

 

İnsan yaranan gündən Yer mülkü şərəfləndi, 

Torpaqda o əvvəlki görkəm gözə dəymirdi. 

 

İnsan-yaradan insan! İnsan-dağıdan insan!.. 

Dünyadə savaşsız gün bir dəm gözə dəymirdi. 

 

İnsan ilə canlandı, şəksiz ki, bütün aləm, 

Artıq, yaranış sirri mübhəm gözə dəymirdi. 
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İnsanları mehr ilə daim qoruyaq, Şahin, 

İnsansız olan dünya xürrəm gözə dəymirdi. 

 

**** 

 

Aşiq deməyək aşiqə divanə deyilsə, 

“Can” söyləməyək canana, cananə deyilsə. 

 

Pərvanədəki cürəti alqışlayıram mən, 

Kim şəmə yanar şövq ilə, pərvanə deyilsə. 

 

Mərdanə olub getməliyik ziddinə şərrin, 

Girməz döyüşə bir kişi, mərdanə deyilsə. 

 

                   Vardırmı bilən dürr ilə dürdanədə fərqi? 

                   Mən xoşlamadım dürrü ki, dürdanə  

deyilsən. 

 

                   Eşqin yoluna düşməyən insan ola bilməz, 

                   Eşqin yönü hərdən acı hicranə deyilsə. 

 

                   Şahanəlik axtarmada Şahin hər adamda, 

                   Şah söyləmərəm şahə də, şahanə deyilsə. 

                                               *** 

                    

                   Tuturam üz daha Allaha tərəf, ya Allah, 

                   Gedirəm səhvimi islahə tərəf, ya Allah. 
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                   Canlanır gözdə o gül çöhrəsi  

Peyğəmbərimin, 

                   Dikirəm göz o gözə şahə tərəf, ya Allah. 

 

                   Gözlərimdən yaş axır “şami-qəriban”  

gecəsi, 

                   Edirəm meyl qəmü ahə tərəf, ya Allah. 

 

                   Çox olub təsiri əxlaqimə bədxahlərin, 

                   Baxmaram mən daha bədxahə tərəf, ya 

 Allah. 

 

                   Məni iştahə salıbdır arabir dilbərlər, 

                   Məni şövq etmə o iştahə tərəf, ya Allah. 

 

                   Düşdüyüm düz yola tərğib elə  

yoldaşlarımı, 

                   Tutalar üz ulu dərgahə tərəf, ya Allah. 

 

                   Kərbəlayi, məşədi oldu bu Şahin... Ya 

 Həcc! 

                   Gedirəm eşq ilə Allahə tərəf, Ya Allah. 
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Şəfa Vəliyeva 

 

15.07.1988-ci ildə Göyçə mahalının Dərə kəndində 

doğulub. Ali təhsillidir. AMİ-nin Gəncə filialının “İbtidai 

təhsilin metodikası və pedaqogikası”  fakültəsini  bitirib 

(2009).  "Ümiddən olan qurbanlar" adlı kitabın 

müəllifidir(2010). “BUTA” -2012 Qadın yazarlar 

seminarının iştirakçısıdır. AYB və DGTYB üzvüdür. 

 

**** 
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Bir səni qıymadı… 

 

Gözlərinin şöləsinə büründüm, 

Bəxtəvəri oldum qəmli nağılın< 

Eşq tozunun arxasınca süründüm, 

Şirin xəyalımda titrək vüsalın. 

 

Bir səni qıymadı bəxtimə dünya, 

Əllərim tutsa da bərk ətəyindən< 

Razıyam, əlimlə gözümü oyam, 

Çəkib ala bilsəm dərinliyindən< 

 

Gecələrdə tənhalığın iziylə, 

Gözlərimin qarasına köçmüsən. 

Həsrətin naxışı-gəlinliyimdə, 

Sən ki, onu ayrılıqdan biçmisən. 

 

*** 

Bütün yeni illər ayrılıq qoxur... 

Burnumda tütürəm köhnə illəri... 

Hər qış nənəm mənə papaq toxuyur, 

Hər yay darıxdırır dəmir milləri... 

 

Hər il bir səssizlik vədiylə gəlir, 

Halbuki, arzular susmağı bilmir... 

Hər il yolkaların dalıyca gedir, 

Sevdiyim... Bilirəm, gedənlər gəlmir... 
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Mən onun ömrünün qara sevdası... 

Bəzəməz illəri qar topaları... 

İndi əyləncəmiz ayrılıqlardı, 

Çoxdan unutmuşuq qartopuları... 

 

Bakı -2 

 

İçimdə qərib təlaş, 

Yuvasız bir kövrəklik... 

Çökür səssizcə, yavaş, 

Gözlərimə qəmginlik... 

Yenə Bakı səfəri... 

Sənsizliyin zirvəsi... 

Yoxluğunun zəfəri, 

Darıxmağın həvəsi... 

Avtobus aynasından 

Görünən sarı çöllər 

Dönər İrəm bağına, 

Cücərər xatirələr... 

Bakı sənin şəhərin, 

Baxışların kimi yad... 

Mənim hər səfərimi 

Ağ-qara bir filmə qat... 

Səndən gizlin gəlirəm, 

Sən dolu şəhərinə... 
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Xatirələrdi yüküm, 

Tökülür gözlərimdən... 

İçimdə qərib təlaş, 

Yuvasız bir kövrəklik... 

Çökür səssizcə, yavaş, 

Gözlərimə qəmginlik... 

 

 

                                         *** 

Özünə oxşatdın rəngi-ruhumu 

Bu qara qızın da sevgisi sarı... 

Fələklə əlləşən min günahımın 

Beşinci ləçəyi, qönçəsi sarı... 

 

Qadınlar doğulmur sevinc adına 

Qoyulan bu adlar təsəllimizdi... 

Təsadüfən gəlib düşsəm yadına 

Bil ki, payızdayıq...bizim fəsildi... 

 

Bozarıb...saralıb...gözümdə dünya 

Fırçamı silirəm arzularıma... 

Bəlkə hər fəsildən bir ahəng ala... 

Bəlkə... ömrüm dönə göy qurşağına... 
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*** 

 

Sığındığım köşəyə 

rəsmini Tanrı çəkmiş... 

Qorxma dərdim üşüyə, 

dərdə qoxunu səpmiş... 

 

Bəlkə unutdun sən də 

mənim kimi o toyu? 

Bəxtmi unutdu səndə 

o buxunu, o boyu? 

 

Saçındakı dənləri 

bağla qızıl üzüyə... 

Göndər gələn-gedənlə, 

Bəlkə ömrü bəzəyə... 
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Şəhanə Müşfiq 

 

21.11.1992-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində doğulub. 

Ali təhsillidir. BDU-nun Filologiya fakültəsi, bakalavr 

pilləsində təhsil alıb (2010-2014), Qafqaz Universitetinin 

magistr pilləsi və BSU Yaradıcılıq fakültəsinin 1-ci kurs 

tələbəsi (2014), “Gənc Ədiblər Məktəbi”nin üzvü, 

Gündəlik İnformasiya Agentliyinin Yönətim Kurulunun 

fəxri üzvü, “www.bizim.info” saytının redaktoru, 

"Qaranlıqlar günəşi" kitabının müəllifidir. 
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Mənsiz qalacaqsan... 

 

Mənsiz qalacaqsan bu gündən belə, 

Yerimi mən boyda həsrət alacaq. 

Səsimi eşitmək istəsən belə 

Telefon nömrəmə zəng çatmayacaq. 

 

Gecələr yuxunu qaçıracağam, 

Gündüzlər mənsizlik sıxacaq səni. 

Gedib başqasına yar olacağam, 

Peşmanlıq atəşi yaxacaq səni. 

 

"Mən sənsiz ölərəm"-deyirdin mənə, 

Vallah ölməyini heç istəmirəm. 

Ölüm qurtuluşdur, əzizim, sənə, 

Səni cəhənnəmə tərk eyləyirəm... 

 

 

Tənhalığın simfoniyası 

 

Tənhalığın rəsmini çək, rəssam. 

Bir az aydın çək, 

qarışıq olmasın. 

Qarışıqlığın olmamasıdır  

Tənhalıq. 

Dağınıq saçlar çək, 

Küləyin böyük bir səylə 
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üzünə dağıtdığı 

saçların xəfif toxunuşla düzəldənin 

olmamasıdır 

Tənhalıq. 

Tənhalıq qapı ağzındakı sənə aid  

bir cüt ayaqqabıdır, 

Onlar da darıxar təklikdən 

sənin kimi. 

Hər zaman üzü qapıya tərəf dayanar, 

birinin həsrətində olan  

sevdalılar kimi. 

Tənhalıq danışmağa kimsəni 

tapmayanda  

çay süzdüyün stəkanla söhbətindir,  

Dinləyənin belə olmaz, 

Danışmağı unutmayasan deyə danışarsan 

havadan, sudan, 

bu gün gördüklərindən 

və daha nədən...nədən... 

 

Danışarsan, danışarsan... 

...susarsan,  

Kimdənsə cavab gözləyərsən,  

Amma sən susanda dünya susar sanki, 

Sükut başlayar.  

Onda buz divarlar üzünə hayqırar 

tənhalığını. 
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Utanarsan... 

Susarsan... 

Tənhalıq soyuq qış gecəsində  

yorğandan kənardakı qolundur. 

Televizora baxarkən divandaca yuxuya 

getməyindir 

Tənhalıq... 

Güzgülərə olan qorxundur,  

Hər kəsin səni tərk etdiyi dünyada 

sən də küsərsən 

güzgüdəkindən.  

Tənhalıq ölümsüzlüyündür,  

Çünki tənha adamı ölüm belə unudar. 

 

Evə gedirəm... 

 

Yoruldum bu səs-küydən,  

Daha evə gedirəm. 

Saxta gülüşdən, 

Yalançı vəddən,  

Çoxluq içərisindəki yalqızlıqdan 

təngə gəlib gedirəm, 

Evə gedirəm. 

Məni mənə unutduran problemlər 

yordu məni,  

Sözümü dilimdə yandıranlar 
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usandırdı məni, 

Gedirəm. 

Danışmaq üçün,  

Susmaq üçün, 

Savaşmaq üçün, 

Təkliyimi tək yaşamaq üçün gedirəm, 

Evə gedirəm. 

Məni təmənnasız sevənlərə gedirəm, 

Haqqımla, nahaqqımla,  

Səhvimlə, günahımla gedirəm. 

Evə gedirəm. 

Göylərdən yağış əvəzi göz yaşının 

töküldüyü 

küçələrdən keçirəm, 

İnsan əvəzi ağzınacan dərd dolmuş 

avtobusla gedirəm, 

 

Evə gedirəm. 

Hər dayanacaqda dərddən keçmiş 

xoşbəxtliyi 

endirir, 

Hər dayanacaqda yeni dərdi götürür 

özüylə. 

Cavan dərdlər qoca dərdlərə yer verir  

oturmaq üçün... 

Qocalmış dərdlər hüznlə baxır cavanlara, 

Axı avtobus bir dayanacaqdan  
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digərinə çatana qədər onlar da 

qocalacaq,  

yaşlanacaq 

Onlara yer verən tapılacaqmı? 

Bilmirəm. 

Budağından kədər sallanan ağacların 

arasıyla  

gedirəm, 

Evə gedirəm. 

Ayağım altda əzilən yarpaqların 

xışıltısını  

dinləyirəm, 

Başımdakı dumanları qova - qova 

gedirəm, 

Evə gedirəm. 

Ora-bura qaçışan, 

Yoluma çıxan, 

Önümü kəsən, 

Sözümü kəsən 

İnsanlardan keçirəm, 

 

Evə gedirəm. 

Bu dünyadan pillə-pillə qalxıram,  

Bu dünyanı arxamda qoyub gedirəm, 

Bu dünyadan gedirəm, 

Evə gedirəm!!! 
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Qarşılıqsız sevgi 

 

Daha sevinməyi unutmuşam da, 

Daha naxış vurub kədər üzümə... 

Bu gecə gözümün yaşı qurumur, 

Bu gecə əllərim çöküb gözümə... 

 

Səni tapmaq üçün, ey mələk üzlüm, 

Gündüzlər əlimdə çıraq gəzirəm. 

Həsrətin qəlbimə elə od vurub, 

Sanıram köksümdə ocaq gəzirəm. 

 

Demə, qismətimiz beləymiş, ey yar, 

Tale hərəmizi bir cür incidir: 

Məni qarşılıqsız sevgim üzərkən, 

Səni sevməməyin üzür, incidir. 
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Bakı küləyi... 

 

Ən çox saçlarımı sevərdin, 

bir vaxtlar 

barmaqlarınla darayardın 

darağa olan qısqanclığından. 

Böyük dərd olardı sənə 

saçlarımdan ayrılan tək tel. 

Düşməninə çevrilmişdi 

Bakı küləyi. 

Saçıma sığal çəkən küləyə belə 

qısqanardın məni, 

saçlarımı... 

Əlacın olsa nəfəsini kəsərdin 

saçımda dolaşan mehin... 

İndi isə yoxsan yanımda, 

Külək əsir yenə, 

Həmişə olduğu kimi, 

Nə zaman kəsmişdi ki, Bakıda külək?! 

Elə ən çox qısqandığın küləyinə görə 

sevməzdin 

Bakını- 

Doğma şəhərini... 

Yenə əsir külək 

sənsiz həyatımda, 

tənhalığımı, 
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sənsizliyimi vurur üzümə sanki... 

Tək-tənha gəzirəm küçələri, 

 

Gedirəm hər zamankı görüş yerimizə 

sənsiz... 

Bir vaxtlar əllərində itən əlimdən 

indi külək yapışıb... 

Ovcunda nəfəsinlə isitdiyin əllərimi 

indi külək üşüdür, 

Xəbərin varmı?! 

Sevdiyin saçlarımı külək öpür 

yoxluğunda 

Xəbərin varmı?! 
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Şəhla Ramazanqızı 

 

11.11.1989-cu ildə İsmayıllı rayonunun Diyallı kəndində 

musiqiçi ailəsində doğulub. Ali təhsillidir. BSU-nun 

Xarici dil və ədəbiyyat fakültəsini bitirib (2008-2012). 

“Qəlbimin sözü” adlı şeir kitabının müəllifidir (2013). 

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Fəxri 

üzvüdür (2013). 

 

**** 
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Həsrəti var 

 

Hər səhər yoluna çıxıb boylanan 

Bir qərib gözlərin həsrəti vardır. 

Hicranın odunda ciyəri yanan, 

Kövrələn közlərin həsrəti vardır. 

 

Toz basan yolların tozunu silən. 

Ağlaya-ağlaya yanına gələn. 

Məhəbbət əlində çarəsiz ölən. 

Çiçəksiz düzlərin həsrəti vardır. 

 

Hər yazda açılıb, payızda solan 

Hicrandan gözləri kədərlə dolan 

Zalımdan sevginin əhdini alan 

Duyğulu sözlərin həsrəti vardır. 

 

Ayrılıq üzündən boynunu bükən 

Kədər sarayını anbaan sökən. 

Sevgi-məhəbbətin önündə çökən 

Bu aciz dizlərin həsrəti vardır. 

 

Vurub məhəbbətin qəlbinə möhür, 

Gözlədən qəlbində bir xəzinə dürr. 

Bu yazıq yarını istərsən öldür, 

Geridə izlərin həsrəti vardır. 
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Ölürəm ana, ölürəm! 

 

Vətənin qəlbi dağlı, 

Ölürəm ana, ölürəm! 

Övladının yolu bağlı, 

Ölürəm ana, ölürəm! 

 

Həsrət qalmışam Laçına, 

Xocalı gəlmədi cana, 

Ürəyimtək əğyar yana, 

Ölürəm ana, ölürəm! 

 

Dəniz olub göz yaşlarım, 

Susub, səslənməyir tarım. 

Qəlbdə Qarabağ qubarım, 

Ölürəm ana, ölürəm! 

 

Qovuşaydıq son nəfəsdə, 

Qulağım şad xəbər, səsdə, 

Durub düşmən bizə qəsdə, 

Ölürəm ana, ölürəm! 

 

Ən incə avaz Qarabağ, 

Təravətli yaz - Qarabağ, 

Başdaşıma yaz Qarabağ, 

Ölürəm ana, ölürəm! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Gələrəm 

 

Çaylartək kükrəyib, daşıb gələrəm, 

Dağları, düzləri aşıb gələrəm. 

Bilirəm bu səhvdir, çaşıb gələrəm. 

Gələrəm son qoyub ayrılıqlara. 

 

Tellərim darıxıb nəfəsin üçün, 

Qulağım darıxıb xoş səsin üçün , 

Məhbusam, gələrəm qəfəsin üçün, 

Gələrəm son qoyub ayrılıqlara. 

 

Nə üçün səbəbsiz intizar çəkim? 

Sən orda, mən burda ahu-zar çəkim? 

Qəlbimdən qəlbinə körpülər çəkib, 

Gələrəm son qoyub ayrılıqlara. 

 

 

Sevgilim 

 

Özgə barmağına üzük taxanda 

Qəlbimə tuşladın oxu, Sevgilim. 

Gözümdən nisgilin yaşı axanda, 

"Unut"- söylədilər çoxu, Sevgilim. 

 

Bu kövrək qəlbimə hopdun və getdin, 

Könlün ehtiyacın tapdın və getdin, 
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Ürəkdən damartək qopdun və getdin, 

Yerin sızıldayır axı, Sevgilim. 

 

Təbəssüm eləyən üzünü gördüm, 

Sevgi nuru saçan gözünü gördüm, 

Qəlbində alışan közünü gördüm. 

Sən demə, görürəm yuxu, "Sevgilim". 

 

 

Yazıq 

 

Əsil məhəbbətdən, əsil sevgidən, 

Bezərək əl çəkib doyana yazıq! 

Eşqini yarına qəlb dağı edən, 

Boynuna yüz minnət qoyana yazıq! 

 

Haqqa, ədalətə kor gözlə baxan, 

Özgə uğuruna qəlbini sıxan, 

Namərd yoldaşıyla zirvəyə çıxan, 

Yanında dayanan hayana yazıq! 

 

Günahın yükünü çəkib daşıyan, 

Yalan mənzilində girib yaşayan, 

Çıxmağa yol tapmaz çırpındıqca can, 

Şeytanın vədinə uyana yazıq! 
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Qardaşla qardaşın arasın vuran, 

Yaxşını tapdayıb üstündə duran, 

Gör nəyi söyləyir, haqq kəlam Quran, 

Günahı eləyib yayana yazıq! 
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12.03.1987-ci ildə Yardımlı rayonunun Dağüzü kəndində 

ziyalı ailəsində doğulub. Orta təhsillidir. Azərbaycanın 

Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının İdarə Heyəti (2013), 

DGTYB-nin üzvüdür (2014). BSU Yaradıcılıq 

Fakültəsində təhsil alır (2014). 

 

**** 
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Xocalım, can Xocalım! 

 

Ağ örpəyə bürünmüş, şaxtalı qış gecəsi... 

Topların gur səsinə qarışdı körpə səsi. 

Ucaldı göy üzünə anaların naləsi, 

Qeyrətim tab etməyir susum, lal-dinməz 

qalım, 

Xocalım, can Xocalım! 

 

Neçə-neçə qardaşım düşdü düşmənə əsir, 

Neçə-neçə analar oldu yurdunda yesir. 

Görən, ədalətliyin yelləri hara əsir? 

Dərdimi kimə deyim, cavabı kimdən 

alım? 

Xocalım, can Xocalım! 

 

Aman Allah, bu nədi, bu nə iyrənc 

plandı: 

İnsanların cismindən böyük tonqal 

qalandı, 

Evləri dağıdıldı, var-dövləti talandı, 

Dərdə dözmür ürəyim, görüb pisləşir 

halım, 

Xocalım, can Xocalım! 
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Min parçaya bölünmüş “qol”una qurban 

olum! 

Qanımızla yuyulmuş yoluna qurban 

olum! 

Ağacına, gülünə, koluna qurban olum! 

Vətəndən ayrı düşmüş, yaralanmış 

mahalım, 

Xocalım, can Xocalım! 

 

Əsrin vəhşiliyini elədi düşmən bizə, 

Hamilə qadınlara sancıldı süngü, nizə. 

Ey Ali Baş Komandan, səslənirəm mən 

sizə! 

Əmr verin, düşməndən gedim qisası 

alım, 

Xocalım, can Xocalım! 

 

 

Rahat olasan 

 

Durasan ayağa...özün-özünə, 

Bir əlac qılasan, rahat olasan. 

Tanrının əlindən qanı qaralmış, 

Qələmin alasan, rahat olasan. 

 

Artırıb sevincin, dəmin sayını, 

Verəsən kədərin, qəmin payını. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Tapasan dərdlərin şah sarayını, 

Taxtından salasan, rahat olasan. 

 

Əzab qan ağlaya, gözünü sıxa... 

Ömürdən getməyə yaman darıxa... 

Kədər qız cildində qarşına çıxa, 

Saçını yolasan, rahat olasan. 

 

Yerdə gün atılır ömürdən hələ... 

Göylərin adama yazığı gələ... 

Asa yaxasından, yağmasan belə, 

Buludtək dolasan, rahat olasan. 

 

 

 

Bir vaxtlar gördüyün deyiləm axı 

 

Ay mənə yenidən qayıdan qadın, 

Bir vaxtlar gördüyün deyiləm axı. 

Özünü özümdən soyudan qadın, 

Bir vaxtlar gördüyün deyiləm axı. 

 

Başımın üstünə artıq qar yağıb, 

Gözlərim sən adlı gündə “Sən” doğub... 

Həsrətin sevgimi çoxdandır boğub, 

Bir vaxtlar gördüyün deyiləm axı. 
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Özümün içində özüm ölübdür, 

Dilimdə, qəlbimdə sözüm ölübdür. 

Soruşma! Sevdiyin bezib ölübdür... 

Bir vaxtlar gördüyün deyiləm axı. 

 

Getdin... arxanca da gözüm yol çəkdi. 

Gəlmədin... yolundan gözəllər keçdi... 

Axır biri gəlib qəlbimə köçdü, 

Bir vaxtlar gördüyün deyiləm axı. 

 

 

Gözlərim ayaq açıb… 

 

Ayaq açıb gözlərim, 

düşüb sənin dalınca. 

Göz yaşlarım adını, 

axşam yazır balınca. 

 

Həsrətindən ürəyim, 

dönüb dərd otağına. 

Kədər məni aparıb  

salıb qəm yatağına. 

 

Bu gözlərim, Ay Allah, 

yaman gəzəyən olub. 

Çıxıb evindən Vallah 

qayıtmır, yolda qalıb... 
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Əzab yorğan əvəzi, 

bürümüş məni boğur. 

Günü-gündən əzabım 

yeni bir əzab doğur. 

 

Qol açıb göylərlə  qucaqlaşasan 

 

Göz yumub dünyanın halına bir gün, 

Özündən ayrılıb, uzaqlaşasan. 

İnciyib, gedəsən bu yer üzündən, 

Qol açıb göylərlə qucaqlaşasan. 

 

Sevməyə ürəyin kimi, kimsəni, 

Axtarıb tapmaya ta heç kim səni... 

Qocalıq səpdikcə saçına dəni, 

Sənsə yavaş-yavaş uşaqlaşasan. 

 

Hardasa bir yetim uşağı görsən, 

Boynunu bükülmüş, aşağı görsən... 

Soyuqdan titrəyən dodağın görsən, 

Girəsən qəlbinə, ocaqlaşasan. 
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Bax elə indi, bu dəqiqə 

 

Bax elə indi, bu dəqiqə 

mənim kimi piyada vəziyyətdə 

bir bazar gecəsinə sürünür 

həftənin yorğun ayaqları... 

Mən isə yandırmağa tərəf 

ölü dənizlərdəki sönmüş mayakları... 

şor suda balıq nə gəzir? 

Balıqçı qocanın əlləri boşdu, 

toru fərsiz, 

əvəzinə su damır balaqlarından. 

gəlməyəydim gərək: 

nə həyat sevgisi dadır qağayı səsi, 

nə də dəniz xışıltısı gəlir 

balıqqulaqlarından... 

Bax elə indi, bu dəqiqə 

mənim kimi çırpınır yerində 

saat çərçivəsindəki yarımcan kəfkir. 

Mən otaq içində 

olmuşam keçmişin xoş günlərinin 

xatirəsinə cibgir... 

Yaxşı gün nə gəzir? 

Əlimə nəsə keçmir cibimdən. 

Xərcləyib hamısını bədxərc gecələrim. 

Gör neçə gözəl ilini aldı 

mənim özümdən gizlin cavabını aradığın 
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tapmacalarım, bilməcələrim. 

Bax elə indi, bu dəqiqə 

mənim kimi darıxır 

bir ad günü tortuna düzülmüş şamları 

yandırmağa heyi qalmayan kibrit 

çöpləri... 

O qədər halsızdılar ki, 

kükürdə sürtən kimi qırılıb "ölürlər". 

Eynilə darıxır sonradan sevəcəyim 

insançün 

ömrümün maraqsız rübləri... 

Biz tənhalıqda gəbəririk, 

amma hardan bilək, bəlkə 

bu dəqiqə hardasa insanlar 

xoşbəxt bir-birinə sarılıb ölürlər... 

 

**** 

Bir dəfəylə heç nə olmur, dost 

Çıxaq biraz 

nəfəs alaq, 

qaçaq bir söhbətlik də olsa 

ölüm titrətməsindən... 

Çıxaq döş qəfəsimizdən, 

sinəmizdən, 

ayrılıqların ürəkgetməsindən... 
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İlk addımlar ataq, 

öyrənək, bilək. 

Həyat bizi həyatsızlar evinə atdı, 

ölüm bizi ölümsüzlər evinə atmaz, 

deməli belə çıxır: 

Ölüm – sədaqətli, 

həyat – nankor idi... 

İllərlə küçüklər hürdü, 

bir dəfə biz ham deyək, hürküdək o kor 

iti... 

Bir dəfə o, hamının qınadığı qonşu qızın 

nədən belə tanıdığımızı düşünək. 

Səbəbi vardır əlbət, 

öz-özünə pozulmaz qızlar, 

yəqin ki, bilirsən, 

mərdi qovub namərd edər bu 

vicdansızlar. 

 

Bir dəfə gölləri daşsız qoyaq, 

görək səssiz qalmağı bacararmı? 

İnanmıram, 

bir dəli şeytan 

götür daşı, vur deyəcək.. 

İnanmıram, lap vurmasam belə 

içərisindən bir qurbağa da olsa, 

suyun üzündən boylanıb “qurr” deyəcək, 

bir mənim içimdəmi bu susqunluq? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 

Bir dəfə biz dayanaq o tinin başında, 

sataşaq dilənçinin yalançılığına, 

nifrət bıçağını saplayaq 

hesabını ödəyə bilməyən 

əyyaşın evə dönüş peşmançılığına. 

 

Deyəsən arvadından çox qorxur 

amma fikir ver, 

ağzından spirtdən çox həyəcan dadı gəlir. 

Evə girəcək, 

içkinin təsiri öləcək, 

ev soruşacaq: "hardadı maaş?", "hardadı 

gəlir?!" 

 

Bir dəfə maşınları saxlayaq, 

tələsib-tələsmədiyini soruşaq. 

Bilirsən, çox maraqlanır 

özünə aid olmayan işlərlə bu uşaq... 

Desin yox, taksiyəm, 

ürəyində düşünsün ki, 

gecə vaxtı mənə hardan ürcah oldu oğru. 

Mən də sayım bütün pullarımı, 

atım qarşısına, 

sür maşını ölümə doğru< 
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bir dəfə 

qorxunu olmasa da 

küçədəki zibillikdə eşələnən o qara pişiyi 

qovaq, 

heç xoşum gəlmir ondan, 

xüsusən sərxoş vaxtlarda. 

Bir sual verəcəm: 

- görəsən həyat belə ağırdımı 

bütün paytaxtlarda? 
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Tənha 

 

Adam o qədər tənhadı ki,  

onun özünü yıxması qədər 

heç bir qəddar şəhər 

uca, əzəmətli tikilini yıxmır. 

 

O qədər tənhadı ki, 

paylaşmaq istəmir 

heç nəyi heç kimlə. 

Döşək içində belə tənhadı. 

Yatanda əllərini 

havada saxlayır, sıxmır, 

ayaqlarını düz uzadır, yığmır. 

 

O qədər tənhadı ki, 

günəşli günlər üçün belə darıxmır, 

kölgəsi belə çıxmır. 

 

O qədər tənhadı ki, 

qısqanır insanlara tənhalığını, 

Özünəməxsusdu deyə 

o da heç kimə "yoluxmur". 

 

o qədər tənhadı ki, 

çarmıxdakı İsa Məsih qədər. 
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Kafka qısqanacaq həddə, 

Milenaya məktublardan da tənha. 

 

O qədər tənhadı ki, 

dənizi ovucuna almış sahilin özündə 

batan arzulartək. 

iştahsız tənhalıq daha pis olur, 

masa arxasında çəngəl, bıçaq qarşısında, 

hansısa bir faciənin qanlı qoynunda 

mürgüləyib yatan arzulartək. 

 

O qədər tənhadı ki, 

özünə belə susur. 

O bilir ki, danışmaq bir qüsurdu, 

özü bir qüsur. 

 

 

Yoxluq 

 

Yoxluğum dizlərinin üstündə 

gicgahımı əvəz edən 

ev pişiyinin yumşaq tükləri kimi. 

Yoxluğun içimdəki avam ümidlərin 

etiqad elədiyi, parça bağladığı ağacın  

qalın, qopmaz kökləri kimi. 
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Yoxluğum avtobus gözlədiyin 

səs-küylü dayanacağın 

sevgiylə bol, 

adamla dolu hissəsində. 

Yoxluğun köhnə evimin 

tavanından asta-asta 

daman yağış damcılarıdı 

gözlərimin yuxulu hissəsində. 

 

Yoxluğum tamaşa salonundakı lojada, 

təkliyin üçün ayrılmış yerində 

əslində başqalarının oturması. 

Amma sənsən gördüyüm bütün 

tamaşaçılar. 

Yoxluğun hər gün gördüyüm adamların 

mənə aid olmayan dünyaları var. 

Bəs kimin üçün fırlanır bu dünya? 

Bir gün baxarsan: 

Bağlı yollar, qapılar və ən sonda günəş 

açılar 

gözlərinin pəncərələrində. 

 

Yoxluğum atmaqdı qəlbimin dərin 

hücrəsinə 

köhnə şəkillərimlə yaşayan qutunu. 

Heç olmasa yorğun kirpiklərində 
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su damlalarını daşıma... 

Yoxluğun qəlbimin tam mərkəzində 

sevgi şəhərimin 

mənə lazım olmayan civə sütunu. 

Qan yox sevgi ətri vurub başıma. 
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Dəli 

 

Səni görmək,  

Gözlərin intiharı.  

Səni görmək;  

Qış olmaq, unutmaq baharı...  

 

Səni görmək  

Kəskin bıçaq,  

Ürəyə saplanmış..  

Səni görmək  

Sui-qəsd  

Dəqiq hesablanmış... 

 

Sən kimsən,  

Gözəllər gözəli..!  

Mən kiməm,  

Günəşə baxa bilməyən,  

Amma ona qarışmaq istəyən dəli< 

 

 

Dərd 

 

"Xoş gəldin"mi deyim, dərd,  

Biz axı ayrılmışdıq.!?  

Sevinmişdim gedəndə,  

Gəldin, yenə barışdıq<  
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Məni tənha qoymayan,  

Bircə sənsən, bilirsən?  

Ay insafı olmayan,  

Qovsam yenə gəlirsən.  

 

İndi səninlə nəyik,  

Dostuq dünənki kimi?  

Bir gülün əynindəyik;  

Ətriylə, rəngi kimi.  

 

Bir ağacın üstündə;  

Yarpaqla, budaq kimi.  

Bir külün tüstüsündə;  

Bu yanan ocaq kimin?  

 

Bir balığın ağzında  

Qida və qırmaq kimi.  

Sevindirmək bir qəlbi,  

Sonra sındırmaq kimi...  

 

 

Əslində yoxluğun da  

Başqa dərddi bilirəm.  

Səndən qaçdığım qədər  

Sənə doğru gəlirəm. 
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Yarımçıq göz yaşları 

 

Balanın bal dilində 

Son dəfə "Ana" sözü, 

Ananın lal dilində 

Quruyub "Bala" sözü... 

 

Sənin məsum körpənin 

Alnında güllə izi, 

Gözlərin qara bulud, 

Ovucun qan dənizi, 

 

Ümidin sarı yarpaq, 

Nəfəsin quru budaq, 

Necə təsəlli edək, 

Səni necə ovudaq? 

 

Ya sən, düşmən əsiri, 

Namusu kirlənən qız, 

Üzünə necə baxaq, 

Çadranı ver biz taxaq< 

 

Sən bir ölüm istəsən 

Dərdini unutmağa, 

Min ölüm yetməz bizə 

Tək səni yaşatmağa... 
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Ölüb yerə girəkmi, 

Unudarsanmı qəmi, 

Hədiyyə edək sənə 

Bu yası, bu matəmi? 

 

Əzabının yanında 

Varlığımız yox kimi, 

Qəlbinə sancılırıq 

Ən zəhərli ox kimi... 

 

Bir anlığa gözünün 

Baxa bilən içinə, 

Gördüyü mənzərədən 

Yerindəcə keçinər... 

 

Buna da yox qüvvəmiz; 

Öləkmi, yaşayaqmı, 

Başımız dikmi gəzək, 

Ya gəzək başayaqmı? 

 

Gəl üzümüzə tüpür 

Azaldacaqsa dərdi; 

Susman, danışmamağın 

Tüpürməndən betərdi... 
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Bir adam...  

 

Çölüm insanla dolu;  

İçimdə biri də yox.  

Bu necə boş ürəkdi,  

Dolmağa yeri də yox.  

 

Nə dosta qapı açıq,  

Nə yarın gəlişi var.  

Bəlkə bu məsələdə  

Şeytanın "əl işi" var?  

 

Bu nəyin vəsvəsəsi,  

Qorxusu nəyin axı,  

Necə bu tənhalığa  

Dözür ürəyim axı?  

 

İlahi, gərçəkmi bu,  

Yoxsa bir yuxudumu,  

Ürəyimə salmağa  

Bir adam yox idimi..? 

 

Şam işığı... 

 

Gözlərinin qaranlığında bir ulduz 

parladı; 

Ümidlərimə günəş oldu, 
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Gülüşündə dəfn etdim 

Qorxularımı, kədərimi; 

Unutdum özümü o an. 

Hər addımında, evinə doğru 

Nifrətim alovlandı yollara, küçələrə; 

Səni məndən ayıran... 

Sonra sevdim 

Həmən yolları, küçələri; 

Üzünü görməmə səbəb olan... 

Güzgünə qısqandım səni, güzgünə... 

İlahi, nə acı; İnsan yaratdın, 

Mən əşya olmaq istədim... 

Təbəssümün boynuma dolandı, 

Gül üzündən asıldım, 

Yox, bu edamla, 

Bir dəfəlik ölmək olmur... 

Hər gün, hər gün ölürəm... 

Bağışla, 

Bağışla< 

Sevirəm< 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

 
 

Vüsalə Süleyman 

 

1978-ci ildə Bərdə rayonunda doğulub. Ali təhsillidir. 

Mingəçevir Tibb Texnikomu (1998)  və ABU-nun 
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Ölümü öldürərəm. 

 

Qəlbimə hopdurub da, 

Hamıdan gizlədərəm. 

Gözümdən oxusalar, 

Özümü öldürərəm... 

 

Sənə olan eşqimlə, 

Könlünü güldürərəm. 

Ölüm nədi, səninçün 

Ölümü öldürərəm. 

 

Tükənməz məhəbbətim, 

Silinməyən izimsən. 

Ay ölümü axtaran, 

Ölmə, mənim özümsən. 

 

 

Ağlayan kədər... 

 

Mən sənə demərəm getdiyim yeri, 

Soruşma ünvanım hara olacaq. 

Biz ağ gün dilədik hər zaman, amma 

Bilmədik günümüz qara olacaq. 

 

Bəlkə yuxulara dönüb bu eşqim, 

Gecələr qoynunda uyuyacaqdır. 
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Lalətək qəlbində közərən eşqim, 

Kül kimi qəfildən soyuyacaqdır. 

 

Hər səhər oyanıb yarıyuxulu, 

Sən üzü dağlara çəkdiyim ahsan. 

Məhəbbət ətirli, sevgi qoxulu, 

Qəlbimi fəth edən yeganə şahsan. 

 

Mən getsəm uzaqlar yaxın olacaq, 

Boylanma yollara, boylanma hədər. 

Sənə varlığımı xatırladacaq, 

Bir zaman gözündə ağlayan kədər... 

 

 

 

Gedirəm 

 

Bir də oxuyarmı dodaqlar məni, 

Sonuncu nəğmətək bitib gedirəm. 

Qoy mənim dalımca ağlamasınlar, 

Yağışda, dumanda itib gedirəm. 

 

Açılmaz dərdimin səhəri daha, 

Azalmaz sinəmin qəhəri daha. 

Ən qatı, ən acı zəhəri daha, 

Yağ kimi, bal kimi udub gedirəm. 
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Dönüb duyğu dolu ürək olmuşam, 

Çətində hamıya gərək olmuşam. 

Yaman uşaqlaşıb kövrək olmuşam, 

Özüm öz əlimdən tutub gedirəm. 

 

Bu qədər iztirab nədir Vüsalə, 

Bənzəyir qanamış könlünə lalə. 

Solğun ay kimiyəm, üzümdə halə, 

Sübhü gözləməmiş batıb gedirəm. 

 

 

Qoyma məni 

 

Gözümdəki yuxuların, 

Tamı sənsən, dadı sənsən. 

Sənsiz heçdi həyat mənə, 

Yaşamağın adı sənsən. 

 

Ruhum sənnən qidalanır, 

Könlüm sənnən təzələnir. 

Üzün yana dönsə bir an, 

Yaram üstə duz ələnir. 

 

Gözlərimin buludusan, 

Ağlayıram axşam-səhər. 

Səninkidir ürəyimdə, 

Şirələnən bu bar bəhər. 
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Bir piyalə şərbətinəm, 

Tökülməyə qoyma məni. 

Həyatından ilmə-ilmə, 

Sökülməyə qoyma məni. 

 

Orda bir şəhər var 

 

Orda bir şəhər var, 

Üfüqündə 

Günəş qızarmaz, 

Eşidilməz körpələrinin səsi. 

Orda körpələr anlarının bətnində, 

Doğulmadan öldükləri üçün ağlayar... 

Orda yağış da yağmaz, 

Buludları qan qoxuyar. 

Hər gecə qan yağar ora... 

Orda ölülər küsgün, 

Ömür boyu eşitmədikləri dua üçün... 

Orda küləklər də səssiz əsər, 

Yaralı körpələr oyanmasın deyə... 

Dağları baxmaz göy üzünə, 

Başları yerdən heç qalxmadı ki... 

Ruhlar gəzişər orda 

Ayrıldıqları cisimləri axtarar... 

Orda hər gün qış olar, 
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Qaranquşlar da yaz gətirməz... 

Orda bir şəhər vardı, adı Xocalı! 

Batırdı dünyanın qulaqlarını, 

Sinəsində güllələnən 

Körpə səsləriynən... 

Doğacaq, 

Bir gün orda da doğacaq 

Günəş! 

Onda körpələr doğulacaq qayaların 

bətnindən... 
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Xalidə Əfəndiyeva 

 

Mingəçevir şəhərində doğulub. BSU-nun Yaradıcılıq 

fakültəsində təhsil alır. (2014) "Ağlasam gözümdən 

töküləcəksən" adlı kitabın müəllifidir. 
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O kəlamın ardınca 

 

Bu gün ilk dəfə 

özümü öpdüm aynada  

sənin yerinə  

Aynadakı gözəllik solduqca  

Çoxalır yalnızlıq  

Buğlu həsrətin gözləri toran  

 

İçimdəki körpə duyğular  

Toy gecəsi alnıma qonan öpüş qədər  

bakirə və saf  

Gecə uzanır sənə doğru  

Bir dosta içini ağlamaq üçün  

Hər gəlişində səndən qaçan  

Acıların körpəsi didərgin,  

Nə desəm nə söyləsəm  

Kəlmələr yetərsiz...  

Söylə!  

Ümmanamı dalmalı  

Yerin dibinəmi enməli  

Meracamı qalxmalı  

Sənə duyğularımı anlatmaq istəyən  

O kəlamın ardınca? 
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Asardım səni 

 

Ürək lövhə deyil, sevgi təbaşir,  

Yoxsa birdəfəlik pozardım səni.  

Eşqimi sularda qərq etmək üçün,  

Sahil qumlarına yazardım səni.  

 

Xəyanət sevgimə daş atmasaydı,  

Gözlərim dərdimi boşaltmasaydı,  

Göz yaşı insanı yaşatmasaydı,  

Əbədi yuxuya yozardım səni.  

 

Səni sevdiyimi unuda bilsəm,  

Bu dərdi udqunub mən uda bilsəm,  

Əl atıb ürəyi mən tuta bilsəm,  

Elə ürəyimdən asardım səni.  

 

 

Dünya səni üşütməsin  

 

Mən səni səndə saxlayan canam,  

Geyin məni, dünya səni üşütməsin,  

Geyin, sənə dərd dəyməsin,  

Azar tutmasın.  

Baxma boyum balaca,  

Çəkim azdır.  

Baxma ki, dünya boydasan,  
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Baxma ki, dünya içində zərrəyəm,  

Zərrə içində dünya var biləsən.  

Orbitindən bir milli sapmayan bir dünya  

Günəşli, aylı, ulduzlu,  

Körpəcə bir qızlı dünya.  

Saçlarındakı qırmızı lentə bağlar səni,  

Gəlinciyinin gözlərində saxlar.  

İçində susar,  

Susar ağappaq qar kimi.  

Sən də məni sus,  

Mənə toxunan yoxluğun,  

Və toxunduqca  

Dönüb olduğun var kimi...  

 

 

Gözündə kiminsə baxışı gəlib 

 

Saçlarım əlindən bir sığal umub,  

Səsim çıxmayıbdı utandığımdan.  

Həyanın kilidi ağzımı yumub,  

Bəzən də qorxmuşam öz qınağımdan.  

 

Bəlkə də günahkar özüm olmuşam,  

Səni bir özgəsi qoynuna alıb.  

Hissimi qəlbimdə cilovlamışam,  

İstəyim içimdə lal olub qalıb.  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

“Zərrələr”             Antologiya 

Səndən ayrılanda gözümün yaşı,  

Gecəli gündüzlü həmdəmim olub.  

Sənin öz-özünə qarışıb başın,  

Yeganə təsəllim öz qəmim olub.  

 

Bəzən də dönmüsən gecəyarısı,  

Gözündə kiminsə baxışı gəlib.  

Mənə qısqanclığın acı ağrısı,  

Səndə yad öpüşün naxışı gəlib.  

 

Tanrının verdiyi halal qisməti,  

Sevib oxşamağa çəkinmişəm mən.  

Qəlbimdə dəfn edib bu məhəbbəti,  

Özüm öz dünyama çəkilmişəm mən.  

 

Xəyanət gözümdə qorxulu röya,  

Cəhənnəm əzabı qismətim olub.  

Elə dağılıb ki gözümdə dünya,  

Xəyalım yeganə cənnətim olub.  

 

 

O gələn 

 

Necə zülmətdi bu dünya.  

Necə dəhşətdi bu dünya,  

Tutaraq ərşin əlindən  

Dolanan dərddi bu dünya.  
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Kiminə mehrini vermiş,  

Kiminə sərtdi bu dünya.  

Acı var, miskini var, canisi həm cəlladı var,  

“Fani dünya”-adı var.  

Nə bu dünya, nə rəzalət?  

Yox ədalət!  

Tökülür qan, əzilir can, ölür insan.  

Uca dərgaha tutubdur üzünü gör bu 

müsəlman.  

Ulu Tanrım, sənədir təkcə güman,  

Sənə iman və inam.  

İznin ilə gələ imam, çəkə əncam.  

Gələ bir gün, bitə hicran,  

Qopa tufan, coşa ümman,  

Yarıla bağrı səmanın.  

Çökə zülmət və nəhayət,  

O gəlişdən bir əlamət...  

Aman Allah!  

Sinəsi nurdu səmanın, ürəyi durdu 

səmanın,  

Necə mavi, necə əngin, necə zəngindi 

səma?!  

Nə xəzinə, nə dəfinə?  

O səmadan ki, yerə nur doğulur,  

Ona bətnində əmanət verilən dürr 

doğulur.  

Budu heyran kəsilib göydə mələklər də 
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susur,  

Göy susur< yer də susur<yerdə çiçəklər 

də susur<  

O gülün ətrinə heyran kəpənəklər də 

susur<  

Ona bətnində əmanət verilən dürr 

doğulur.  

Möcüzə! Göydə göy qurşağı var, yoxdu 

yağış,  

Qanadın saxlayaraq gör necə heyrətlə baxır 

göydəki quş,  

Hər tərəf seyrə dalıb, göydə sükut<yerdə 

sükut<  

Bir də göydən asılan pəmbə bulud, bir də 

umud.  

O bulud bizlərə bir can gətirir,  

O bulud bizlərə mehman gətirir.  

O gələn sevgili canan,  

O gələn bizlərə dərman,  

Gözün aydın, a müsəlman,  

O gələn Sahibi-Dövran!  
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                     Gedirəm 

 

Yön alıb tənhalığa, 

Mənnən çıxıb gedirəm. 

Sənsiz keçən ömürdən, 

Günnən çıxıb gedirəm. 

 

Gedirəm tək olmağa, 

Bir azca pak olmağa. 

Ruh adlı yük olmağa, 

Tənnən çıxıb gedirəm. 

 

Sevmək olub əməlim, 

Nə aqiləm, nə dəli. 

Sənə iman edəli, 

Dinnən çıxıb gedirəm. 

 

 

 

Elə bil 

 

 

Çəkmişəm qəmin azını, 

Çoxusu gəlir elə bil. 

Hər tərəfdən ayrılığın 

Qoxusu gəlir elə bil. 
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Son ümiddən tutub bərk-bərk, 

Boylanıram ürkək-ürkək. 

Könlümə nəsə itirmək 

Qorxusu gəlir elə bil. 

 

Aldanıb şirin xülyaya, 

Öldüm yaşaya-yaşaya. 

Tanrı ta baxmır dünyaya, 

Yuxusu gəlir elə bil. 

 

                    Göy üzünə baxan adam 

 

Göy üzünə baxan adam, 

Göy üzündə nə var axı?.. 

Topa-topa bulud axır... 

Göy üzünə baxma, adam, 

Özünə bax! 

Yoluna bax, 

İzinə bax! 

Göy üzünün axı sənlə  

qəsdi yoxdu. 

Göy üzünün altı var 

üstü yoxdu. 

Əllərini göyə açma, 

başına sər. 

O baxdığın göydən qorx ki, 

Bir gün başına daş düşər. 
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Göy üzünə baxma, adam, 

ayağının altına bax, 

yıxılarsan. 

A yeriyən qara torpaq, 

Bəsdir baxdın göy üzünə, 

dön bir az da içinə bax! 

Boğulan ruhuna əl at, 

qoyma batsın, 

çək çıxart. 

 

Göy üzünə baxan adam, 

gör özünü bir nə kökə  

salmısan. 

Göydə Allah axtarmaqdan, 

yerdə Allahsız qalmısan. 

 

 

Hər baxdığım yerdəsən 

 

Mən səni axtarmıram 

Yollarda, küçələrdə. 

Ey mənim ürəkparam, 

Sən uzun gecələrdə, 

Darıxdığım yerdəsən. 

 

Yol almışam həyatın 

Sevgi adlı səmtinə. 
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Bitməyən məhəbbətin, 

Düşüb labirintinə, 

Karıxdığım yerdəsən. 

 

Kədərimsən bir ürək, 

Sevincimsən bir qucaq. 

Nə xəyalsan, nə gerçək, 

Nə yaxınsan, nə uzaq, 

Hər baxdığm yerdəsən. 

 

                      

 

 

                     Mən şəhidəm 

 

 

Qanımı mürəkkəb etdim, 

Vətən torpağını kağız. 

Son şeirimi yazdım, 

Oxudum bircə ağız: 

Mən şəhidəm! 

 

Anam məni ağlamasın, 

Bacım qara bağlamasın. 

Bir kimsə üzülməsin, 

Yasımı saxlamasın. 

Mən şəhidəm! 
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Şəhidlər ölmür axı, 

Mənə ölü deməyin! 

Qırx gün şəklimə baxıb 

Ehsanımı yeməyin! 

Mən şəhidəm! 

 

Yaradanın sevimli 

Qullarınnan biriyəm. 

Məni sanmayın ölü, 

Sizlərdən də diriyəm, 

Mən şəhidəm! 

 

Bir az sayğı göstərin, 

Hörmət edin bu ada. 

Məni nakam bilməyin, 

Yetişmişəm murada, 

Mən şəhidəm! 
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Zeynəb Dərbəndli 

 

1970-ci ildə, Dağıstan Respublikası, Dərbənd rayonu 

Rükəl kəndində doğulub. “Ömür karvanı”, “Yazdım ki 

sözüm qala” (2010) və “Məni anam bağışlasın” (2014) 

adlı kitablarının müəllifidir. 
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                     Qayıt geri, sevgilim 

 

Ürəyimdə bir aləm var, 

Bu atəşdən qəlbim yanar, 

Üzəcək məni intizar, 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

Gül olub çəməndə bitdin, 

Məni tənha qoyub getdin. 

Axı niyə belə etdin? 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

Düçar oldum dərdə, qəmə, 

Ox vuruldu bu qəlbimə, 

Adım düşdü el aləmə, 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

Bir əğyar sözünə uydun, 

Sevgini özgədə duydun, 

Məni əl amanda qoydun, 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

Səni sevdim ömrüm qədər, 

Gəl məni yormasın kədər, 

Məgər sevən belə gedər?! 

Qayıt geri, sevgilim. 
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Səni istəyir ürəyim, 

Sən mənim eşqim, taleyim, 

Mənim həyatım, hər şeyim, 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

Valeh oldum sözlərinlə, 

Lap vuruldum gözlərinə, 

Gəl xətt çəkmə izlərinə, 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

Zeynəb səndən alır ilham, 

Gəl qalmasın qəlbimdə kam, 

Sən pərvanə, mən isə şam, 

Qayıt geri, sevgilim. 

 

 

Səni görməkdir 

 

Bu dünyanın dadı yoxdur sevgisiz, 

Mənim sevgim axan çay, şıltaq dəniz. 

Heç bilmirəm, necə yaşayım sənsiz, 

Mənim tək bir arzum səni görməkdir. 

 

Sənsiz gülməz ürəyim də, gözüm də, 

Sənsən mənim hər deyilən sözüm də. 

Sən olanda gülüş olur üzümdə, 

Mənim bir tək arzum səni görməkdir. 
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Səni yazdım sevgi dolu qəlbimə, 

Yalnız, sənin adın gəlir dilimə. 

Səndən ötrü lap gedərəm ölümə, 

Mənim bir tək arzum səni görməkdir. 

 

 

 

Sənsən gecə-gündüz xəyallarımda, 

Adınla bağlıdır arzularım da. 

Yaşat sən Zeynəbi duyğularında, 

Mənim bir tək arzum səni görməkdir. 

 

Gələn deyiləm 

 

Daha neyləyirsən ötən günləri, 

O günlər bir daha qayıtmaz geri, 

Qəm kədər bağlayıb o görüş yeri, 

Daha yada salma gələn deyiləm. 

 

Xəyallar içində itib batıram, 

Sanki uzaqlara mən can atıram, 

Ömrümü mənasız yönə tuturam, 

Daha yada salma, gələn deyiləm. 

 

Qırılıb ümidim, itib həvəsim, 

Olmadı dərdimi anlayan kəsim, 
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Vurmusan qəlbimə bir qara tilsim, 

Daha yada salma, gələn deyiləm. 

 

Artıq elə bil ki, sınıb qanadım, 

Gözümdə qalıbdır arzum, muradım, 

Leyliylə, Əsliylə çəkilir adım, 

Daha yada salma, gələn deyiləm. 

 

Qədrimi bilməyib sən atdın məni, 

Özgə birisinə sən satdın məni, 

Sevirəm deyərək aldatdın məni, 

Daha yada salma, gələn deyiləm. 

 

 

İnan, saldın məni çarəsiz dərdə, 

Elə bil gözümə çəkmişdin pərdə, 

Artıq saralıbdır açan güllər də, 

Daha yada salma, gələn deyiləm. 

 

Saldın bu Zeynəbi bir yanar oda, 

İlk gündən ömrümü vermisən bada, 

Kimsəsiz qalsan da fani dünyada, 

Daha yada salma, gələn deyiləm. 
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Nəyə gərəkdir 

 

Mənimçün sevgidən çağlayanım yox, 

Yaram qan sızlayır, bağlayanım yox, 

İnan, bir gün ölsəm ağlayanım yox, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

Bu hicran əlindən zəlil olmuşam, 

Acı çəkə-çəkə yaşa dolmuşam, 

Payız yarpağıtək yaman solmuşam, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

İndi bahar yeli titrədir məni, 

Hicranın acısı hey didir məni, 

Çəkdiyim ağrılar göynədir məni, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

 

 

Artıq heç ürəyim baxmır sözümə, 

Həsrət damcıları yağır üzümə, 

Təklikdən tor gəlir indi gözümə, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

İndi kor fələyin əsiriyəm mən, 

Bəlkə taleyimsən, küsülüyəm mən, 

Artıq bu dünyadan köçəriyəm mən, 
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Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

Üzdü məni bu həyatın dərd, qəmi, 

Torpağa düşürəm solmuş gül kimi, 

Bilməm kimə deyim mən bu dərdimi, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

Heç zaman olmadı halıma yanan, 

Mənim dərdlərimi, sözümü qanan, 

Tapa bilməyirəm dərdimə dərman, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

Zeynəbəm, qalmışam indi çarəsiz, 

Acı göz yaşlarım olubdur dəniz, 

Bircə gün görmədim qəmsiz, kədərsiz, 

Axı belə həyat nəyə gərəkdir? 

 

 

 

                    Qayıt, gəl 

 

 

Əsibdir başımdan məhəbbət yeli, 

Axır gözlərindən hicranın seli, 

Bu eşqin əlindən olmuşam dəli, 

Yarım ürəyimi üzmə, qayıt, gəl. 
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“Zərrələr”             Antologiya 

Vüsala çatmayır əlim də sənsiz, 

Xoş kəlmə deməyir dilim də sənsiz, 

Qönçədə solubdu gülüm də sənsiz, 

Yarım ürəyimi üzmə, qayıt, gəl. 

 

Bu təklik, tənhalıq hey qırır məni, 

Çəkdiyim acılar lap yorur məni, 

Sən yoxsan, qəm-kədər çağırır məni, 

Yarım ürəyimi üzmə, qayıt, gəl. 

 

Necə də çətindir bu vüsal qəmi, 

Sanki səhradayam dəlilər kimi, 

Belə əzab ilə qırma qəlbimi, 

Yarım ürəyimi üzmə, qayıt, gəl. 

 

Nə qədər çəkəcək bu qəm, bu kədər, 

Mənim cavan ömrüm gedir boş, hədər, 

Mən buna dözürəm sənsiz birtəhər, 

Yarım ürəyimi üzmə, qayıt, gəl. 

 

Bu Zeynəbi dərdə salma, sevgilim, 

Sənsiz tənhalıqdan çəkirəm zülüm, 

Məhv olub ocağım, sovrulub külüm, 

Yarım ürəyimi üzmə, qayıt, gəl. 
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