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BİTMƏYƏN HƏSRƏT...
Bəli, məhz belə adlandırmaq olar İldırım
Əkbəroğlunun “Ta, qanlı savaşlar milləti yordu,“
misrası ilə Zaur Ustaca xitabən başlayıb, “Qeyrət
təcəssümü kişi ağrıyar...” misrası ilə özünə
təskinliklə bitirdiyi bu yığcam şeirlər toplusunu...
Əslində “yığcam” ifadəsini bu kitaba sadəcə həcm
baxımından şamil etmək doğru olardı. Çünki, İldırım
Əkbəroğlunun qaldırdığı məsələlər o qədər vacib və
əhəmiyyətlidir ki, hətta belə bir formatda da, bədii
zənginlik və ictimai dəyər özünü qabarıq göstərir.
Kim bilir çəkdiyim dərdi, ağrını,
Vura bilərdimi bayquş qırğını?
Tək adın bəs idi, yara bağrını,
Düşmən tor qurubmuş, biz olmuşuq xam
Torpağı tapdaqda qalmısan , Ağdam…
İldırım Əkbəroğlunun Ağdama xitabən deyilmiş təkcə
bu bəndi ümumilikdə bütün Vətən torpaqlarının acı
həyat hekayəsini gözlər önünə sərir. İlk sözdən son
nöqtələrə qədər BİTMƏYƏN bir HƏSRƏT-i
tərənnüm edir İldırım Əkbəroğlu. Şairin yaradıcılığı ilə
şəxsiyyəti Ağdam, Qarabağ, Vətən, Ordu
obrazlarında ümumiləşir, bütünləşir, vəhdət təşkil
edir. O, özündən yazırsa, Vətəni, Vətəndən yazdıqda
isə özünü təqdim edir... Onu sözündən ayrı təsəvvür
etmək mümmkün deyil.
Hacıxanım AİDA
Kitabşünas, tənqidçi.
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İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

İldırım Əkbəroğlu (Məmmədov İldırım Əkbər oğlu) 13
sentyab 1950-də anadan olub. Beyləqan rayonu Kəbirli
kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmət
keçib. Bu ərəfələrdə artıq şeriləri rayonun çoxtirajlı
qəzetində müntəzəm şəkildə çap olunması səbəbi ilə
bölgədə hamı onu şair kimi tanıyırdı. 1974-cü ildə Xalq
Təsərrüfatı İnstitutuna, indiki İqtisadiyyat universtetinə
qəbul olunur və 1979-cu ildə təhsilini başa vurur. Bu
müddətdə radioda, televiziyada şeriləri səslənir, 1978-ci
ildə B.Vahabzadə və İ.Şıxlının redaktorları olduğu “Çinar
pöhrələri” toplusunda şeriləri geniş oxucu kütləsinə
təqdim olunur. Dost – tanış və eyni zamanda yazıları ilə
tanış olan hər kəs onu bir şair kimi qəbul edir, gələcəyini
bu istiqamətdə təsəvvür edirdi. Müntəzəm olaraq şerləri
qəzetlərdə çap olunurdu. Təhsili başa vurub Rayonda işə
başlamaqla sanki, yaradıcılıq arxa plana keçir... RTTB –
ndə 1998–ci ilə kimi baş mühasibin müavini, 2015-ci ilin
sonuna kimi İH-nin Kəbirli kənd ərazi nümayəndəliyində
baş məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərir. Təqaüdə
çıxdıqdan sonra sirli söz aləmi yenidən onu öz sehrinə
salır.. Şerləri dəfələrlə almanaxlarda, qəzetlərdə çap
olunur. Bu kitab şairin ilk kitabıdır.
TƏRTİBÇİLƏR
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“25 YARPAQ” – 25 ŞEİR
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Bildiyiniz kimi bu
kitab Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rövşən
Hüseynovun xatirəsi əbədiləşdirmək məqsədi ilə
həyata keçirilən “25 YARPAQ” layihəsi çərçivəsində
nəşr olunur. Kitabda böyük oxucu kütləsinin rəğbətini
qazanmış, lakin hələ kitab şəklində çap olunmamış
İldırım Əkbəroğlunun özünün seçdiyi və bir kitab
halında görmək istədiyi 25 şeiri yer almışdır. Şeirləri
oxuduqca belə bir layihə üçün İldırım Əkbəroğlu
yaradıcılığına müraciət etməkdə heç də
yanılmadığımız bir daha aydın oldu. İldırım müəllimin
bütün şeirləri Vətən və onun bir nömrəli problemi olan
Qarabağ ağrı-acısından bəhs edir. Əslində o, özünü,
Vətəni, Qarabağı misal götürərək bütün dünyaya,
insanlığa məsaj verməyə çalışır... Müasir dövrün
problemlərindən söhbət açır. Ümumilikdə kitabda yer
alan bütün şeirlər arzuları yarımçıq qalmış tələbədöyüşçülərin uğrunda şəhid olduqları amalın ruhuna
tam uyğun gəlir. Biz bu kitabı “Yazarlar” jurnalının
xüsusi buraxılışı formasında nəşrə hazırladığımız
vaxtda İldırım müəllimin müalicə aldığını nəzərə
alaraq, Uca Yaradandan ona şəfa diləyir və hələ uzun
illər yazarlar camiəsinin ən fəal üzvü kimi fəaliyyətini
davam etdirəcəyinə inanırıq...
Hörmətlə: Zaur Ustac
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Qarabağ – Zaur Ustaca
Ta, qanlı savaşlar milləti yordu,
Sülhə kölgə salıb, qan tökür ordu,
Yağı viran qoydu bu doğma yurdu,
Qağayı qovuşar dalğın dənizdə
Gözlə qovuşarıq, Qarabağ, biz də!
Kökü torpaqdasa göyərən dənin,
Görməz fəsadını boranın, çənin,
Bu torpaq mənimdir, bu torpaq sənin,
Bir tarix göyərir düşən hər izdə
Gözlə qovuşarıq, Qarabağ, biz də!
Çaqqal sürüsü tək, yüz dəstə yağı,
Əl atıb dumanlı, güz qəsdə yağı,
Düşər vaxt gələr ki, diz üstə yağı,
Çox da təkəbbürlü görünər üzdə
Gözlə qovuşarıq, Qarabağ, biz də!
Hər zaman tarixi qələmlər yazır,
Özünə səngər yox, yağı gor qazır,
Bizim nəğmələr də döyüşə hazır,
Qalmaz istəyimiz, ürəkdə, sözdə
Gözlə qovuşarıq, Qarabağ, biz də!
İldırım, tez düşər haqsızın qolu,
Zülümlər görsə də, ulumuz ulu,
Olsa gedilən yol ədalət yolu,
Qəlbdə təpər olar, güc olar dizdə
Gözlə qovuşarıq, Qarabağ, biz də!
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Qalx ordum
Qalx ordum, qılınc vur bu qırx düyünə,
Çoxdan yadırğadıq barıt iyinə,
Barmağı bal edib, versən də yenə,
Yağı düşmən geri verməz torpağı...
Əfsus bizi, yarıtmadı yaradan,
Dua ilə donuz çıxmaz darıdan,
Üzə-üzə paltarını qurudan,
Dönüb daha görə bilməz torpağı...
Sülh deyirdik, bu da sülhün son həddi,
Düşmənin başına yumruq qəhətdi,
Xəritədə bölə bilər sərhədi,
Tariximdən silə bilməz torpağı!
Bu yıxılmaq gücüdürmü yıxanın,
Yaxşı boylan əl yerinə yaxanın,
Silahını öz başına çaxanın,
Tarix boyu ağlar, gülməz torpağı...
Mahirsə də, oyun quran oyunçu,
Zaman bəlirləyər daim sonucu,
Bu əsrdə bu sınaq da sonuncu,
Möhkəm dursaq yağı bölməz torpağı!
Oktyabr 2018-ci il
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Yıxılarsan yağı düşmən
Nə yurdun var, nə öz elin,
Düşəcəyin quyu dərin,
Yapışdığın ətəklərin,
Ta qırılır başı düşmən
Yıxılarsan, yağı düşmən!
Canına yatsa da indi,
Qarşı döngə qorxunc tindi,
Geri qaçanda çətindi,
Çıxma özgə dağı düşmən,
Yıxılarsan, yağı düşmən!
Gec bitsə də haqq davası,
Haqqın olar son səfası,
Hər kəsin öz yurd- yuvası,
Bil, qaranı ağı düşmən,
Yıxılarsan, yağı düşmən!
Yad, torpağı etməklə ad,
Şirin olmaz ağzında dad,
Meyvə də yad, ağac da yad,
Dərmə özgə bağı düşmən
Yıxılarsan, yağı düşmən!
Ellər görür talanını,
Dünya duyur yalanını,
Gördük olan-qalanını
Görərsən bəd çağı düşmən
Yıxılarsan, yağı düşmən!
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Ildırım bilir, biləsən,
Sonun yetişər, görərsən,
Qanadsız uça bilmərsən,
Nə sola, nə sağa düşmən
Yıxılarsan, yağı düşmən!

Dünya bizi yatırmağa çəm tapıb
Yurdum gedib, kim baş açmaz bu işdən,
Mən almışam qanlı yara düz döşdən,
Sülh deyərək, yayındırır döyüşdən,
Düşünməkdən ürək kədər –qəm tapıb,
Dünya bizi yatırmağa çəm tapıb...
Ordum qalxar, qalx ayağa, dur desəm,
Düz gözündən vura bilər, vur desəm,
Qınamayın burda hiylə var desəm,
Gözləməkdən gözlərimiz nəm tapıb,
Dünya bizi yatırmağa çəm tapıb...
Ümid, inam öz barını gətirib,
Güllər solub, çöllər tikan bitirib.
Torpağını, yurd- yuvasın itirib,
Vətən oğlu dərdi- qəmi cəm tapıb
Dünya bizi yatırmağa çəm tapıb...
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Ay İldırım yığışmasa ayağı,
İtər yerdən, göy üzündən dayağı.
Qarşımıza şərt də qoyur, bax, yağı
Qalxar ordun düşmən ustə him tapıb
Dünya bizi yatırmağa çəm tapıb...

Vur, komandir, birdə vur
Kim ayrılar elindən?...
Vətən havadır, sudur
Bu söz əsgər dilindən
Xalqımın arzusudur
Vur ,komandir, birdə vur!
Arxada Vətən durar
Tərpənməzsən yerindən.
Arxadan düşmən vurar
Sənsə vur gözlərindən.
Vur, komandir, birdə vur!
Çən zirvəni almasın
Azad olsun dağ- dərəm,
Qisasımız qalmasın
Qiyamətə deyirəm,
Vur ,komandir, birdə vur!
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Yaz gəlsin doğma elə
Bitsin gülü, laləsi.
Yetişsin şəhidlərə
Düşmənlərin naləsi
Vur ,komandir, birdə vur!
Titrəməsin əllərin
Tətiyi inamla bas.
Vətən sənin ürəyin
Ürəyinə qulaq as
Vur ,komandir, birdə vur!

Nəm torpaq verin
Qəlbimdən edəndə çox giley- güzar
Mənə sevdiyimdən bir soraq verin.
Bulbul tək baharsız etsəm ahu- zar,
Tapıb qızıl güldən bir yarpaq verin.
Olsa qərib ölkə gülüstan yenə,
Vətənin payızı əzizdir mənə,
Neynirəm qürbətdə çatam xoş günə,
Mənə öz elimdən bir oylaq verin.
Qaynar ilhamıdır İsa bulağı,
Ürəyim, canımdır aranı, dağı,
Desəm, arzum ölmək Çingiz sayağı,
Məni qınamayın, mənə haqq verin.

11

Qanla suvarılıb çiçəyim, gülüm,
Torpağım bölünüb pay, bölüm- bölüm,
İstərəm, Vətəni tam görüb ölüm,
Ruhuma nur salan gur çıraq verin.
İldırım, ta nə var qəlbindən ötən,
Azaddır çox şükür sevdiyin Vətən,
Şuşam da qayıtsın qurban olum mən,
Mənə də boyumca nəm torpaq verin…

Ağrıma ürəyim
Az qalıb diləyim ərşə çatmağa,
Az qalıb sevincə sevinc qatmağa,
Dəcəl uşaq kimi, bil ovutmağa,
Basmışam dünyanı bağrıma hələ
Ürəyim, möhkəm ol ağrıma hələ…
Qəlblərdən qəlblərə körpü tikirəm,
Pay verib odumdan, çiçək əkirəm,
Qələbə rəsmini indi çəkirəm,
Xoş xəbər çıxacaq uğruna hələ
Ürəyim, möhkəm ol ağrıma hələ…
İldırım, xoş gələr hər gələn anın,
Şuşa tayı olar cənnət bağının,
Tanınar, ta, artıq üzü yağının,
Ürəyim, möhkəm ol ağrıma hələ…
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Ağlama
Ağlama, qəm ötər laylan sevincə,
Yoxsa ki, göz yaşın quruya bilər.
Gül - çiçək yetişdir bağında öncə,
Qələbə günündə yarıya bilər.
Hələ dolmayıbdır bahar buludu,
Bir damcı göz yaşın söndürər odu.
Ağlama, sel olub daşları yudu,
Daşlar da Vətəni qoruya bilər.
Ömür - gün ötüşdü, ta oldu yarı,
Bir də Qarabağı görəydim barı,
Çiçək ətirlidi, dön mehə sarı,
Qarışan saçını daraya bilər.
İldırım, göz yaşı sevincdən axsa,
Bu qədər gül bitməz, bağban da baxsa,
Qələbə günüdə qıt olar yoxsa,
El – oba gül- çiçək araya bilər…

Başımın altda
Vaxt çatıb, qılıncım ta çıxsın qınından,
Tezdən nur süzülsün ruhuma damdan,
Tarixim yazılsın bu dəfə qandan,
Şöhrətim itməsin daşımın altda…
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Mürgün gün sovurur, illərin keçir,
Səbir kasam dolur, düşmənim içir,
Hələ ki, yaxşını yamandan seçir,
Yuxusuz gözlərim, qaşımın altda…
Bu bahar yelinə qoşulub itim,
Kimə yönəlibmiş sevgim, diqqətim?
Gözlərim yorulur, bitir taqətim,
Düşmən zəhər qoyur aşımın altda…
Ildırım, aldanma çox şirin dilə,
Düşmən məkirini sən bilə- bilə,
Ta yetər! - Qoy dünya bu gündən belə
Yastığı qoymasın başının altda!!!

Halımı məndən yox, elimdən soruş
Tac minər qiymətə, baş olsa taclıq,
Töhmət min il gedər, tək bir il aclıq,
Şor da eləməsə bircə yaxmaclıq,
Haram manatdansa, halaldır quruş
Halımı məndən yox, elimdən soruş…
Abrımız töküldü arsız qonaqdan,
Haqqı yanılmadıq haqsız qınaqdan,
Hərlənib ötüşər ip doğanaqdan,
Qeyrətə sığınıb gətirdik duruş
Halımı məndən yox, elimdən soruş…
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Yollar addımından duyar mətini,
Vətən cismimizin ana bətini,
Düşmən yaxşı bilir aqibətini,
Hələ qarşıdadır sonuncu vuruş
Halımı məndən yox, elimdən soruş…
Gözlərim yoldadır, xoş deyil halım,
Ancaq Qarabağdır fikrim, xəyalım,
Vaxdır, torpağımı döyüşüb alım,
Gözləmək əzabdır, yoxdu qurtuluş
Halımı məndən yox, elimdən soruş…

Qəlbi birləşdirən bir çiçək olub.
Eli- obanı say, eldən qida al,
Yolundan çox çıxma, öz yolunda qal,
Işə bax, şərəfsiz, nadan ağsaqqal,
Nadana tay olan ağbirçək olub.
Hər işi baş- ayaq, tərsdi bu dövran,
Bilənə, qanana dərdi bu dövran,
Doğruyla aranı kəsdi bu dövran,
Yalanı, yamanı, ta , gerçək olub.
Göz görür, olanı ürəklər anlar,
Sanki, bəhsə girib qəsdə duranlar,
Qırar inamı da, qəlbi qıranlar,
Qəlbi birləşdirən bir çiçək olub.
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Yeri var güvəncin, yeri var ərkin,
Əyilməz, sınmağı tez olur bərkin,
Daxili çirkinsə, gözəl də çirkin,
Könüllə sevilən yar göyçək olub.
Sülh deyən qan dolu badə qaldırar,
Arını arıya dövran çaldırar,
Yol kəsən, quldura karvan saldırar
Ürək bulandıran bir milçək olub…

Ay Şuşa
Bəla nə tanrıdan, nə bizdən olub,
Etibar qapayıb, göz- gözdən olub,
Uca- uca dağlar gen düzdən olub,
Xəyanət arzunu çırpııb boz daşa
Düşmüsən yağıya əsir, ay Şuşa…
Dağlar qartalısan yuvan zirvədə,
Yetməzdi yad əli, sənə heç vədə,
Bilməzdik bu qədər yağı an güdə,
Qartal düzə qonub, bayquşlar başa
Düşmüsən yağıya əsir, ay Şuşa…
İpək bir pərdədir dumanın, çənin,
Dərd böyük olur yurdu itənin,
Cənnət guşəsisən Ana Vətənin,
Olarmı cənnətdə şeytan dolaşa???
Düşmüsən yağıya əsir, ay Şuşa…
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İldırım sülh desin, ürəkdən, candan,
Gördünmü düşmənsə doymayıb qandan,
Qılıncım nə zaman çıxacaq qından?Qalmışam fikirlə- dərdlə baş- başa
Düşmüsən yağıya əsir, ay Şuşa…

Ağdam
Kim bilir çəkdiyim dərdi, ağrını,
Vura bilərdimi bayquş qırğını?
Tək adın bəs idi, yara bağrını,
Düşmən tor qurubmuş, biz olmuşuq xam
Torpağı tapdaqda qalmısan , Ağdam…
Həsrətin qəlbimi, ta vurdu qəmdə,
Nəğmə tək, ötsə də adın qəlbimdə,
Düşmən bağrı yaran qılınc belimdə,
Mənsə haqq gəzirəm əllərimdə şam
Torpağı tapdaqda qalmısan, Ağdam…
El- oba xoş gündən, çox da, şux geyib,
Səni itirməyim qəddimi əyib,
-Yurdu dardadısa, atalar deyibGorda da uyumaz rahat, dinc adam,
Torpağı tapdaqda qalmısan, Ağdam…
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Desələr nəğmə de bir bənd, bir sətir,
Səslə Qədir gəlsin, Arifi gətir,
Havadan ruh alım, gülündən ətir,
Abdal-Gülablıya bircə yol çıxam…
Torpağı tapdaqda qalmısan, Ağdam…
Ildırım, bir səbrin, dözümün olsun ,
Hazır ol hücuma, çözümün olsun,
Qayıtsın torpağın, özünün olsun,
Yurdun-yuvan olsun bir kiçicik dam,
Torpağı tapdaqda qalmısan, Ağdam…

Ağdama gedəndə yoldaşlı gedək
(Zaur Ustaca)
Taparam o yeri gərəksə şamla,
Sel olar gözümdən düşən hər damla,
İzim də göyərər göz yaşlarımla,
Ayrılıq uzundur, ömür - gün gödək,
Ağdama gedəndə yoldaşlı gedək…
“Gəlirəm ” dediyin neçə il çəkib,
Hənrimi duyacaq, avaz- dil çəkib,
Düşmənin gözünə isti mil çəkib,
Qartal tək qəlbini, bağrını didək,
Ağdama gedəndə yoldaşlı gedək…
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Qaçqında gün ağır, köçkündə qara,
Dönüb ürəkləri kül atda qora,
Ya yerdən, ya göydən yol çəkib ora,
Xəyal yollarını qoşa tikərək,
Ağdama gedəndə yoldaşlı gedək…
Ildırım, sülh belə olmaz, ərzi gəz,
Yumruğu görməsə yağı baş əyməz,
Quduzdan dərrakə ummağa dəyməz,
Qələbə günündə əldə gül- çiçək,
Ağdama gedəndə yoldaşlı gedək…

Yoxdur
Qarabağ həsrəti üzüb ta, məni,
Dərdim bəndə düşüb, axarı yoxdur.
Ocağı gur yanan isti evimdə
Heyif, tüstü çıxan buxarı yoxdur.
Yağlı plovsa da xəyal anları,
Torpaq da götürmür bu talanları,
Qoyub düz yerinə çox yalanları,
Nə qədər ələsən çıxarı yoxdur.
Keçir qan- qadayla ötüşən illər,
Səngərə dönübdür bəhərli çöllər,
Imdadın aşağı uzana əllər,
Tanrı yaddan çıxıb, yuxarı yoxdur.
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İldırım, dəyişmir həyat səhnəsi,
Silahlar təzədir, hədəf köhnəsi,
Quruyub, boşalıb həm də təhnəsi
Düşmən özü bilir, axırı yoxdur…
Qarabağ, o günü kaş ki, tez görəm
Bəsdi, ta yorulduq qanlı oyundan,
Nə vaxtdır xəbər yox, düyün, toyundan,
Öpub torpağından içib suyundan,
Enib bulaq üstə bir süfrə sərəm
Qarabağ, o günü kaş ki, tez görəm…
Üzümə mehinin ətiri dəysin,
Gözümə quşların sətiri dəysin,
Başıma ağacın çətiri dəysin,
Əl atıb budaqdan bir meyvə dərəm
Qarabağ, o günü kaş ki, tez görəm…
Meh vursun, yarpaqlar nəğmə oxusun,
Bahar gül- çiçəkdən xalı toxusun,
Getsin hərb qoxusu, tər gül qoxusun,
Canlansın gözlərdə Gülüstan –İrəm
Qarabağ, o günü kaş ki, tez görəm…
Görən oyanıbmı Xarıbülbülüm?
Düşmən taptağında yaşamaq zülüm,
Yananım yoxdur ki, dərdimi bölüm,
Bircə əmr ola, səngərə girəm
Qarabağ, o günü kaş ki, tez görəm…
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İldırım, nadana söz demək hədər,
Yağı qudurmazdı, yoxsa, bu qədər .
Bir gün yağı düşmən olar dərbədər,
Açılar kəsilmiş bağlı bənd- bərəm
Qarabağ, o günü kaş ki, tez görəm…

Çəkilən yolumuz çatır Ağdama
Dağlarım görsəniz, verib baş- başa,
Sevincdən gözlərim boyanıb yaşa,
Qəmli görünsə də buradan Şuşa,
Tezliklə çataydı, kaş arzu –kama
Çəkilən yolumuz çatır Ağdama…
Günüz Günəş görür, gecə isə Ay,
Yetişmir yerinə çəkdiyim haray,
Nəyimə gərəkdir imarət, saray,
Həsrətəm yuxumda kiçik bir dama
Çəkilən yolumuz çatır Ağdama…
Silinə o yerdən ayaq izi də,
Sağalar qəlbimdə onda, hər zədə,
Dağda da gün doğar, geniş düzə də,
Qovulsa yağılar açılar səma
Çəkilən yolumuz çatır Ağdama…
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Kəhrizin üstündən yuyulsun yosun,
İçim saf suyundan bağrım soyusun,
Mənsum xəbər tutub muğam oxusun,
Qəlbim cuşa gəlsin, damağım tama,
Çəkilən yolumuz çatır Ağdama…
İldırım, kaş gülsün üzünə arzun,
Qarabağ həsrəti çəkməsin üzün,
Əriyər, az qalıb ömrü bu buzun,
Yağı, gözlərinə kaş ki, ağ dama
Çəkilən yolumuz çatır Ağdama…
Vətən
Qar dağı tanıdıb, suyu çeşməni,
Bir günün izidir saçın hər dəni,
Neynirəm o günü, o qərinəni,
Bir igid yetirən ana dəyməsin!
Torpaqdan yoğrulub ürək də, can da,
Vətəndir güc - arxa, bilsin danan da,
Yanıram üzərrik kimi yananda,
Yaman göz, pis nəzər ona dəyməsin!
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Daim oldunsa da kəlməmin ilki,
Dönmədim başına pərvanə təki,
Mən səni qəlbimdə gəzdirərəm ki,
Vətən, atılan daş sənə dəyməsin!!!

Od içində düşdük oda,
Od içində düşdük oda,
Gəldi qarış-qarış qada,
Yer altında qarışqa da,
O yan, bu yanlıq olmasın.
Bu nə bəxtdir, nə də yazı,
Bu riyadır riya azı,
Uçurtdular yuvamızı,
Yuvasız canlı olmasın...
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Düşmən eşit, yağı anla,
Aciz deyilik bu canla,
Yumuruq ki, qanı qanla,
Əlimiz qanlı olmasın...

İgid oğlum yaxşı yol
(Hərbi xidmətə gedən oğlum Xəzriyə)
Yeri, göyü ləl, qızıl
Bir ümmandır Xəzəri
Yaman kinli tikilib,
Ona düşmən nəzəri
Sil, mundar tapdaqları,
Ancaq gözlə, sayıq ol!
Vətən səni gözləyir,
İgid oğlum, yaxşı yol!
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Qüvvədən, gücdən düşmə,
Göz ol dağdan, dərədən.
Gözünü öndən çəkmə,
Barmağını tətikdən.
Qəlbində vətən eşqi,
Səndədir qüvvətli qol.
Vətən səni gözləyir,
İgid oğlum, yaxşı yol!

İldırım, qəm kədər var,
Aranında dağında.
Qalıbdır nə zamandır,
Düşmənin tapdağında.
Yolumuz haqq yoludur,
Qələbəyə gedir yol.
Vətən səni çağırır ,
İgid oğlum, yaxşı yol!
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Sən qarşıma çıxanda
(Nəgmə)
Hələ qışın soyuğu,
Ərşə çəkir dözümü.
Yazın ətirli mehi,
Oxşayır üz-gözümü,
Sən qarşıma çıxanda.
Gül çiçək vaxtı deyil,
Sənə çələk hörərəm.
Bu qarlı qış günündə,
Canlı çıçək görərəm
Sən qarşıma çıxanda.

Bahar gəlir, ilk bahar,
Qar da, şaxta da dedər.
Sevinc dolar qəlbimə,
Yoxa çıxar qəm kədər
Sən qarşıma çıxanda.
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Hər kəsin son günü,öz son vaxtı var.
İştah da, tamah da olmaz bu qədər,
Yığdığı haramdır, yediyi hədər,
Dünyadan gedən də əli boş gedər,
Çox da başda tacı, altda taxtı var.
Zəngləri kəsilməz, qapısı yağır,
Dindirmək müşgüldür, zəhmi çox ağır,
Halala xor baxır, haramı yığır,
Deyirlər kişinin yaxşı baxtı var.
İldırım, həlimdir qəlbində duyğun,
Sənə nə fərqi var isti, soyuğun?
Sənin dediyinlə, əməlin uyğun,
Hər kəsin vədəsi, sonu, vaxtı var.
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And yaddan çıxır
Nə yaman dəyişir dövran, insanlar,
Çoxuna şöhrətdir tökdüyü qanlar,
Dost da dostu danır, nəf gələn anlar,
Şərt kəsib içilən and yaddan çıxır...
İstər yaxşılığı şum et yerə ək,
Ancaq bitən deyil gözlərini çək,
Yalan ayaq tutur illərcə haqq tək,
Haqqınsa ömrü kəm o, oddan çıxır...
İldırım, inanma nadan sözünə,
Məqsədi bilinər düşsən izinə,
Acılar yeyilər bal əvəzinə,
Ağızda şəkər-qənd ta daddan çıxır...
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Artıq
Dünya məndən doyub mən doymamışam,
Ağrıyan qəlbimdə qəm donub artıq...
Sel olub gözümdə yaş qoymamışam,
Nəmli kipriyimə şeh qonub artıq...
Nə olsun, anı da şəkərdi, baldı,
Ağzımda nə dadı nə tamı qaldı,
Sevdim sevgimi də əlimdən aldı,
Birə beş gətirən bəxt dönüb artıq...
Soyuğu başıma tökdü ağ qarı,
İstisi yandırdı bəhrəni barı,
Özü beli bükük qoca bir qarı,
Mənə gəl dediyi dil dönüb artıq...
İldırım sevdinsə, qışın da yazdı,
Bir ömür əbədi sevgiyə azdı,
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Torpağı sevməsə, yaz qayıtmazdı,
Odur gül açılır buz sınır artıq...
Kişi ağrıyar
Allahın yoludur yollar hər yanda,
Üstündə iz salır əsr də, an da,
Hər yola, cığıra ayaq qoyanda,
Asta qoy, yolun da daşı ağrıyar.
Bilməm nədən oldum dərdlə baş qatan,
Olmuşam yolunda düz addım atan,
Düz gedən yolçuya daş atır şeytan,
Acı verməyənin başı ağrıyar.
İldırım, dünyanın işi gülməli,
Bildiyin eyləyir, nadan, bir dəli.
Ölüm düzə gəlir, ölmür ölməli,
Qeyrət təcəssümü kişi ağrıyar...
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ŞAİRİN HEYKƏLİ
İldırım Əkbəroğlunun şeirlərini oxuduqca məni yalnız
bir sual düşündürürdü... Niyə istedadlı insanlar
nəyinsə naminə öz yaradıcı həyatını gündəlik icraçı
həyata dəyişir və onun əvəzinə başqa minlərcə
insanın görə biləcəyi işlərə vaxt, hətta ömür sərf
edirlər??? Tandığım bir çox başqa sahədə çalışan
xüsusi qabiliyyət, istedad sahibi olan insanlardan biri
də məhz İldırım Əkbəroğludur. Çox xırda nüansları
(bunlara nöqsan, qüsur və ya çatışmazlıq demək
olmaz) nəzərə almasaq, İldırım Əkbəroğlu özünü şair
adlandırıb, adının qabağında uzun-uzadı diplomlar
sadalayanların çoxundan min qat daha artıq şair və
söz adamıdır. Məncə, belə şəxslərin seçimləri
özlərinə aid olsa da müəyyən mənada belə seçimə
haqq qazandırmaq olmaz. Çünki, bir fərdin şəxsi
seçimi nəticəsində bir xalq müəyyən mənada itirir və
nəticədə məntiqsizlik, qəribə paradoksal vəziyyət
yaranır. Xalqını sevən, onun dərdini çəkib, qələmə
alan bir şəxs həm də ona müəyyən mənada ziyan
vurmuş olur... Bəlkə elə buna görə deyirlər ki, şairlərin
məntiqi olmur... Bəlkə... Hər halda İldırım
Əkbəroğlunun bu 25 şeiri, söz mülkünün şairlər
sarayının divarlarında 25 qranit kərpic kimi öz yerini
tutub möhkəmlənəcək və gələcək nəsillərə
vətənpərvər bir şair obrazını çatdıracaq heykəl
missiyasını mətanətlə yerinə yetirəcək səviyyədə
olduğu qənaətindəyəm.
Dərin ehtiramla: Əminə Elsevər
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XEYRİYYƏÇİ DOSTLARIMIZ
Bu və digər tədbirlərin həyata keçrilməsində həmişə
öz xeyriyyəçi dostlarımızın dəstəyinə arxalanırıq.
Onlar özləri adlarının çəkilməsini istəməsələr də biz
hər dəfə onları təqdim etməkdən qürur duyuruq:
Yusif Ələkbərov – “PRANT” şirkətinin prezidenti.
Hacıxanım AİDA – Kitabşüns, tənqidçi, yazar.
Hafiz Mustafayev – Mədəniyyət işçisi.
Usta Qurban – Usta.
Xaqani Əhmədov – Naşir.
Əgər siz, mən də “XEYRİYYƏÇİYƏM” deyirsinizsə,
sıralarımıza qoşula bilərsiz. Bizimlə əlaqə saxlayın:

Tel: (+994) 70-390-39-93
Tel: (+994) 70-500-63-36

E-mail: zauryazar@mail.ru
E-mail: yazarlaraz@yandex.ru

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ
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TƏŞƏKKÜRLƏR
“25 YARPAQ” layihəsinə, konkret olaraq şair
İldırım Əkbəroğlunun şeirlərindən ibarət “İldırım
Əkbəroğlu” kitabının ərsəyə gəlməsinə göstərdiyi
həm maddi, həm mənəvi dəstəyə görə gözəl
insan, din adamı, kitabşünas, yazar, tənqidçi,
Ustac Milli Mükafatının ilk və hələlik yeganə sahibi
Hacıxanım Aidaya öz sonsuz təşəkkürümüzü
bildiririk.
“Yazarlar”
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