
Kələfin ucu 

 

 1 

 

Elşad  Ərşadoğlu 

 

 

  

 

 

 

Kələfin ucu 
 

 
    Bu kitabı söylədiyi gözəl dastan, nağıl, 

rəvayət, bayatı və sairlərlə, çox kiçik 

yaşlarımdan məndə ilk dəfə ədəbiyyata 

sevgi yaradan, babam Behbidalı kişinin 

unudulmaz xatirəsinə ithaf edirəm... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Еlm və təhsil» 

Bakı – 2010 



Elşad Ərşadoğlu 

 

 2 

 

 

Bu  kitab  qardaĢım  Fuad  Əliyevin 

Ģəxsi  vəsaiti  ilə  iĢıq  üzü  görmüĢdür. 

 

 
                                  

Redaktor: 

Arif  ƏMRAHOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elşad Ərşadoğlu. Kələfin ucu.  

Bakı, «Еlm və təhsil», 2010.- 164  səh. 

 

 
itabda gənc şairin  “Yarsan mənim ürəyimi...” 

adlı ilk şeirlər kitabından bəzi seçmə nümunələr 

və son illərdə məhəbbət, fəlsəfi-içtimai, təbiət və s 

mövzularda yazdığı bir sıra şeirlər toplanmışdır. 

 

Ə
2010098

4702000000

N
 qrifli nəşr 

© «Еlm və təhsil», 2010 

K 



Kələfin ucu 

 

 3 

 

YOLUN   BAġLANĞICINDA 

 

 

aradıcılıq dünyasına yenicə qədəm 

qoyan, ilk yazılarını, yaxud kitabla-

rını nəşr etdirən hər hansı bir müəllif haqqında fi-

kir söyləməyin təbii çətinlikləri mövcuddur. 

Çünki ədəbi təcrübələrdə bəzən ilk yazıları ilə 

diqqəti cəlb edən, gələcəyinə böyük ümidlər bəs-

lənilən bir müəllifin təqdir olunmasının yanlış 

qənaətlərə söykənildiyi, bəzən də bunun əksinə 

olaraq ədəbiyyata gəlişi ilə kimsənin diqqətini 

cəlb etməyənlərin sonralar qeyri-adi fenomenə 

çevrilməkləri ilə bağlı çoxlu sayda örnəklər möv-

cuddur. Hər iki halda problemin kökünün ədəbi 

tənqiddə axtarılmasına baxmayaraq burada bədii 

istedadın özünəməxsusluğunun və yaradıcılıq 

dünyasının sirr və gizlinliklərinin mühüm rol oy-

nadığı unudulmamalıdır. 

Oxuculara təqdim olunan bu şeirlər toplusuna 

ön söz yazanda nədənsə bu məqamı xatırladım.  

Ancaq ədəbi-bədii dəyərlərin itdiyi (yaxud 

itirildiyi), sözün, sənətin möcüzəsinə inamın 

azaldığı bir zəmanədə yaşadığımızdan ədəbi tən-

qidin, nəzəri-estetik düşüncənin qənaətlərinin 

kimsəni ilgiləndirmədiyi şübhə doğurmur. Ədəbi 

tənqid mövcud olsa belə ədəbi prosesə əhəmiy-

yətli dərəcədə təsir göstərmir. Bunun tam əksinə 

olan bir məqamın da xatırladılmasına ehtiyac 

vardır: sənət özü-özünü yaşatmağı bacarmırsa, 

Y 
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onun ədəbi tənqidin dəstəyi ilə bədii gündəmi 

məşğul etməsi mümkün deyildir. 

Oxuculara təqdim olunan bu şeirlər üçün sə-

ciyyəvi olan məqamlardan biri burada obrazlı 

düşüncənin qabarıq formada şəkillənməsidir. 

Şeirlərin yazarı sənətin obrazlı düşüncənin ən 

yüksək forması olduğunu dərk etdiyindəndir ki, 

fikirlərini bütün məqamlarda obrazlar üzərində 

qurmağa çalışır. Elə bu səbəbdən də bir çox hal-

larda ifadə olunan ən adi fikir bədii örtüyə bürün-

düyü üçün oxucunu düşündürür. 

Kitabdakı şeirlərin mühüm özəlliklərindən biri 

də axtarış və eksperimentlərlə müşayiət olunma-

sıdır. Bu aspekt yaradıcılığa yeni başlayanların 

özünü tapması və üslubunu müəyyənləşdirməsi 

üçün təbii zərurətdən qaynaqlanmaqdadır. Axta-

rış və eksperimentallığın topludakı şeirlərə poe-

tik əlvanlıq, forma rəngarəngliyi gətirdiyi də diq-

qəti çəkməkdədir.  

Topludakı bəzi şeirlərdə ayrı-ayrı tanınmış im-

zaların açıq və gizli təsirləri duyulsa da, bu mə-

qam bütövlükdə müəllifin yazılarının orijinallığı-

na xələl gətirmir.  

Oxucuların mühakiməsinə verilən bu kitab 

gənc şairin poetik axtarışlarının ilk səhifələrin-

dən biridir. İnanırıq ki, kitabdakı poetik örnəklər 

sözün, sənətin varlığına inanan oxucu auditoriya-

sının diqqətini çəkəcək, ədəbi tənqid tərəfindən 

layiqincə dəyərləndiriləcəkdir.    
                                 Vaqif  SULTANLI, 

  Filologiya elmləri doktoru,  

                                  professor 
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 Başımda    fikirlər  var   düzüm-düzüm, 
 Bu  həsrət  bitərmi  büsbütün  görən? 
 Sən  ki qəlbimdəsən,   ay  canım-gözüm, 
Niyə  darıxıram  səninçün   görən? 
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ÖLÜMÜN    QARDAġI 

 

Sirli bir tilsimdi, sirli bir tordu, 

Əsl sevənlərçün məzardı,gordu. 

Doğru deyirmişlər gözləri kordu, 

Hərdən elə qəlbə girir məhəbbət. 

 

İlk sözü baxışlar, eyhamlar, him-cim, 

Düşsə tilsiminə qurtarmaz heç kim. 

Kiminin qəlbində hakimdi, hakim!!! 

Kiminin qəlbində əsir məhəbbət. 

 

“Haqq”ın övladıdı,“Haqq”dan doğulur. 

Vərdişi qısqanclıq, adəti qürur. 

Fərhadla bir yerdə hey külüng vurur, 

Məcnunla səhranı gəzir məhəbbət. 

 

O, nə gündüz yatır, nə də ki gecə, 

Yaşı, qocalığı almayır vecə. 

Dünyada yaşamır, dünyadan köçə, 

Ürəklərdə ömür sürür məhəbbət. 

 

Ölüm heç vaxt saf sevgiyə toxunmur. 

Atam, bilirsənmi niyə toxunmur? 

Ölümlə qardaşdı deyə, toxunmur, 

Nə qocalır, nə də ölür məhəbbət.   

 

                                05.01.2010 
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ÜRƏYĠNDƏ  SƏSLƏ  MƏNĠ 

 

                       Hələ gəz dolan beləcə, 

                       Hələ sevmək tezdi məni. 

                       At ömrünün bir küncünə, 

                       Yaddaşında gizlə məni. 

  

                       Nə vaxt sənə olsam lazım, 

                       Çağırmağa yoxdu lüzum, 

                       Mən səndəyəm, canım-gözüm! 

                       Ürəyində səslə məni. 

 

                       Hay verməsəm sənə haçan, 

                       Tay eyləmə başqa güman. 

                       Xəyallardan soruşgunan, 

                       Duyğulardan isdə məni. 

 

                      "Haqq"salandan iz içimə, 

                       Hey süzülür söz, içimə. 

                       Mən çökmüşəm öz içimə, 

                       Sən axtarma üzdə məni. 

 

                       Gah deyirəm səndəyəm mən, 

                       Gah deyirəm məndəyəm mən. 

                       Yaman qəliz bəndəyəm mən, 

                       Sən gəl indi çöz də məni. 

 

                                                   26.01.2010 
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NƏ  QƏDƏR  ĠSTƏYĠRSƏN? 

 

Nə istəyirsən, ay mələk!? 

İndi nə verim de görək? 

Bəsin deyilmi bir ürək, 

Bəs nə qədər istəyirsən? 

 

Onsuz batmısan günaha, 

Qatmaqlayıb, göynəməz ha! 

Səp yarama indi daha, 

Duz nə qədər istəyirsən. 

 

Həsrətini isti-isti, 

İçəcəyəm ayaqüstü. 

Satdıqdı,“doza”sı azdı, 

Süz nə qədər istəyirsən. 

 

Belə erkən, belə vaxtsız, 

Səndəmi doldun qəmlə, qız!? 

Qəm boşalan deyil onsuz, 

Qus nə qədər istəyirsən. 

 

Nə istəyirsənsə buyur, 
Verim təki məndən yan dur. 
Məndə sevgi kiloynandır, 
Qız, nə qədər istəyirsən? 
 
Niyə susursan ki? Dünən, 
Sən deyildin dil-dil ötən? 
Çoxdan qızıl xəstəsisən, 
Sus nə qədər istəyirsən. 

                 16.10.2009 
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MƏN   HƏSRƏT   ÇƏKƏNDƏ 

 

Gəlib qarşımda diz çökür, 

Yazıq-yazıq boynun bükür. 

Həsrət də xəcalət çəkir, 

Gülüm, mən həsrət çəkəndə. 

 

Təzə bir ünvan qazanır, 

Ürək, bədən, can qazanır. 

Deyirlər yaman qazanır, 

Zülm, mən həsrət çəkəndə. 

 

Əl açıb göylərə axır, 

Deyə bilmirəm kömək dur. 

Axı heç vaxt bekar olmur, 

Əlim, mən həsrət çəkəndə. 

 

Mənə baxıb heç bir adam, 

Özünü atmasın oda. 

Bir silgi ver, qoy sonra da, 

Silim, mən həsrət çəkəndə. 

 

İçimdə bir xof yaşayır, 

Eyniylə mənə oxşayır. 

Hardasa ovcun qaşıyır, 

Ölüm, mən həsrət çəkəndə. 

 

                       15.11.2009 
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HƏSRƏTĠN 

 

                            Dolandın məndən aralı, 

                            Dəyişdi könlümün halı. 

                            Sən gedəndən bir vəfalı, 

                            Yarım var, o da həsrətin. 

 

                            Heç bilmirəm yoxam, varam. 

                            Sızlayır içimdə yaram. 

                            Gecələr nə mən yatıram 

                            Sübhədək, nə də həsrətin. 

 

                            Qan ağlayır görcək məni, 

                            Edib yaman kövrək məni. 

                            Vəfalıdır, səntək məni, 

                            Dəyişməz yada həsrətin. 

 

                            Olub qəlbimin hakimi, 

                            Şeir yazır sübhə kimi. 

                            Həzin, kövrək hisslərimi, 

                            Köçürür nota həsrətin. 

 

                                                02.11.2007 
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TALEYĠMĠN  “Ġġ  VAXTI” 

 

                           Bir gözəl ilahi əsər yaradıb, 

                           Salıb hər cizginə nəzər, yaradıb. 

                           Allah səni gör nə gözəl yaradıb, 

                           Saatının xoş vaxtına düşmüsən. 

 

                           Göylərdə yaradıb, göndərib yerə. 

                           Gül üzünə bəzək vurub min cürə, 

                           Üzərində işləyibdi yüz kərə, 

                           Bekar olub, boş vaxtına düşmüsən. 

 

                           Mənim səntək bir qismətim bəxtim yox, 

                           Əzəl gündən səadətim yoxdur, yox!!! 

                           Heyif, səni sevmək üçün vaxtım yox, 

                           Taleyimin “iş vaxtı”na düşmüsən. 

 

                                                              01.04.2008. 
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ġƏRĠKLĠ  ÜRƏK 
                                         

                            Hər dəfə görəndə o gözəl qızı, 
                            Mən nələr çəkirəm bir Allah bilir. 
                            Qəlbim silkələnir, qəlbim çırpınır, 
                            İçimdə zəlzələ - təkan baş verir. 
 
                            Hər dəfə görəndə onu, İlahi! 
                            Dilim də lal olur niyə, bilmirəm. 
                            Bu boyda azəri türkcəsində mən, 
                            Ona bir söz tapıb deyə bilmirəm. 
 
                           Gedir, xəyalıma hakim kəsilir. 
                           Xəyalım sığmayır heç, yerə-göyə. 
                           Üzümü küləyə tutub dururam, 
                           Onun saçlarına toxunub deyə. 
 
                           Gedir, arxasınca durub baxıram, 
                           Gizli üşütmələr canımda qalır. 
                           Qorumaq, keşiyin çəkməkçün ancaq, 
                           Ürəyim o qızın yanında qalır. 
 
                           Məni tənha qoyub, qaranquş kimi 
                           Onun arxasınca uçur ürəyim. 
                           Gör o gülər üzlü gözəldən ötrü, 
                           Başıma nə oyun  açır ürəyim. 
 
                           Mən heç qocalmaram, daima vallah 
                           Gözləri  gözümə baxsa o qızın. 
                           Bir şeydən baş aça bilmirəm ancaq, 
                           Bu ürək mənimdi, yoxsa o qızın? 

 

                                                           20.11.2007 
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NƏ  QƏDƏR   

XƏYALLA  YAġAMAQ  OLAR? 

 

                               Yenə həsrətinlə əlbəyaxayam, 

                               Mən kimi çağırım köməyə, gülüm?! 

                               Səninçün nə qədər darıxdığımı, 

                               Sözün gücü çatmır deməyə, gülüm! 

 

                               Başımda fikirlər var düzüm-düzüm, 

                               Bu həsrət bitərmi büsbütün görən? 

                               Sən ki qəlbimdəsən, ay canım-gözüm! 

                               Niyə darıxıram səninçün görən? 

 

                               Yumuram gözümü güman içində, 

                               Gəlib dayanırsan qarşımda gerçək. 

                               Gözümü açanda bir an içində, 

                               Necə yox olursan şirin yuxutək? 

 

                               Mənə Allah verən ömür bu deyil, 

                               Nə qədər qəm yükü daşımaq olar? 

                               Xəyal hava deyil, xəyal su deyil, 

                               Nə qədər xəyalla yaşamaq olar? 

 

                               Bu həsrət yandırıb yaxacaq məni, 

                               Bu həsrət edəcək talan ömrümü. 

                               Səni bircə dəfə görməkçün, gülüm! 

                               İnan ki verərəm qalan ömrümü. 

 

                                                                06.08.2008 
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UĞURSUZ   SEVGĠDƏN   YADĠGAR 

 

İlahi, bu necə ürəkdir? Məni, 

Yeyir öz içimdən pis azar kimi. 

“Nə illah edirəm sözümə baxmır”, 

Elə dediyini deyir kar kimi. 

 

Kimisə elə hey gözləyir hələ, 

O özü-özünə döz -deyir hələ. 

İçində bir həsrət bəsləyir hələ, 

Uğursuz sevgidən yadigar kimi. 

 

Gündüz fikir çəkir, gecə ağlayır. 

Bir ölmüş sevgiyə necə ağlayır!!! 

Bəs ölmüş sevgini niyə saxlayır, 

Görəsən, içində daş məzar kimi? 

 

Məni də qoymur ki, dinim , taleyim, 

Kəsilib özümə qənim taleyim. 

Yaman qəribədi mənim taleyim, 

Zülmətdə yaşayır yuxular kimi.  

 

                              19.12.2009 
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TƏNHALIĞIN   ACIĞINA 

 

Gülüm, səndən sonra çoxaldı dərdim, 

Çox dərdə, əzaba mən sinə gərdim. 

Qəlbim yalın idi, hazır deyildim, 

Taleyin qışına, sazağına mən. 

 

Yenə xatirələr dadıma çatdı, 

Qəlbimi ovutdu, başımı qatdı. 

Həsrətin içimdə bir ocaq çatdı, 

Qızındım həsrətin ocağına mən. 

 

Mən özüm özümə dözüm öyrətdim. 

Dedim, bəsdi yetər, tay kifayətdi. 

Yığıb sənsizliyi tulladım getdi, 

Ömrümün küncünə, bucağına mən. 

 

Gəzdim xəyallarda səninlə hər gün, 

Başqa ətir duydum telindən hər gün. 

Qaçıb tənhalığın əlindən hər gün, 

Girdim xəyalların qucağına mən. 

 

Daha xəyallarda hər səhər-axşam, 

Dönür həqiqətə neçə arzu-kam. 

Xəyalınla birgə yatıb dururam, 

İndi tənhalığın acığına mən. 

 

                             03.08.2009 
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SƏADƏT    DĠLƏNÇĠSĠ 

   
Mən bəxtiqaradan sənə  yar olmaz, 

Ara ağ bəxtini, ara  tap, qadın! 

Sən məni sevməklə günah eyləmə, 

Səni öldürəcək bu əzab, qadın!            

                   Hafiz   HACIXALIL    

 

Gözəl qız, nəyimi sevirsən mənim? 

Sən  Allah özünü salma çətinə. 

Çöldənmi tapmısan ürəyini sən, 

Heyifin gəlmirmi məhəbbətinə? 

 

Mən sənə xoşbəxtlik verə bilmərəm, 

Çox da göydən gəlmiş “Haqq” elçisiyəm. 

Sən məndən səadət umma, əzizim! 

Mən özüm səadət dilənçisiyəm. 

 

Sən gəl sevinc umma olmayan yerdən, 

Məndə sevinc varmı, köməyin olsun? 

Mən sənə qəm-kədər verə bilərəm, 

O da çox çətin ki gərəyin olsun. 

 

Çətin baş açarsan sən, çətin məndən, 

Çölüm içərimi gizlədir, xanım! 

Bəlkə də bu sənə qəribə gələr: 

Mənim xoşbəxtliyim sözdədir, xanım! 
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Yol tapa bilsən də mənim qəlbimə, 

Çətin ki sən orda qalarsan vallah. 

Ürəyimdə yaman darısqallıqdı, 

Yarısın söz tutub, yarısın  Allah. 

 

İnan, məndə deyil sənin taleyin. 

Vaxtında dərdinə çarə tap, qadın! 

Məndə bir tale var, özümünküdü, 

Get, öz taleyni ara tap, qadın! 

 

                                  09.09.09 
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XATĠRƏLƏR 

 

                            Canım-gözüm, məndən sorma, 

                            Nə çəkirəm səndən sonra. 

                            Sən gedən o gündən sonra, 

                            Əl-qolumu xatirələr, 

                            Bağlayıbdı çatı kimi. 

 

                            Xatirələr yığın-yığın. 

                            Xatirələr acı, şirin. 

                            Neçə şirin xatirənin, 

                            Dadı getməz damağımdan, 

                            İlk öpüşün dadı kimi. 

 

                            Xatirə var, kövrək hissdi. 

                            Xatirə var, sanki buzdu. 

                            Xatirə var, qaynar, isti. 

                            Yada düşəndə yandırır, 

                            Cəhənnəmin odu kimi. 

 

                                         07.04.2009 
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SƏNĠ  GÖZLƏRĠMDƏ 

  DƏFN  EDƏCƏYƏM 

 

                      Özüm öz qəlbimə vuracam yara, 

                      Özüm öz günümü edəcəm qara. 

                      Səni baxışımla çəkəcəm dara, 

                      Səni gözlərimdə dəfn edəcəyəm. 

 

                      Nə şahid dindirib, nə bir söz sorub, 

                      Nəsə bir bəhanə, yalan uydurub. 

                      Yalandan özümə məhkəmə qurub, 

                      Sonra bağışlayıb, əhv edəcəyəm. 

 

                      Alışıb ahəstə, yanıb ahəstə, 

                      Yenə sızlayacam bir simin üstə. 

                      Bir dərd də gələcək dərdimin üstə, 

                      Bir dərd də qazanıb, nəf edəcəyəm. 

 

                      Nəsə pıçıldayıb qulağına mən, 

                      Girəcəm həsrətin qılığına mən. 

                      Düşüb sənsizliyin bolluğuna mən, 

                      Hər gün yeyib-içib, kef edəcəyəm. 

                                                                     

09.09.2008 
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ƏN  SƏRFƏLĠ  TƏKLĠF 

 

Hörümçək tor qurub hər tərəfində, 

Basıb arzuları toz ürəyimdə. 

Hara baxırsansa tör-töküntüdü, 

Canım, yoxdu deyə qız, ürəyimdə. 

 

Sevgi çox müqəddəs, sevgi çox qədim, 

Gəlsənə, mən sənə sevmək öyrədim. 

Sənə bundan yaxşı nə təklif edim, 

Dörd otaq verirəm öz ürəyimdə. 

 

Amma qoy xəbərdar edim öncədən, 

Nə vaxt ürəyimdən getmək istəsən, 

Səni öldürüb öz əllərimlə mən, 

Sonra dəfn edəcəm düz ürəyimdə. 

 

                                  12.06.2010 
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YETĠM  SEVGĠ 

 

                              Gah qəmlənir, gah da gülür, şadlanır, 

                              Həm bizi yandırır, həm özü yanır. 

                              O şərab kimidi, qalıb dadlanır, 

                              Sevginin köhnəsi, təzəsi yoxdu. 

 

                              Sevgi var, elə hey ağlayır, gülmür, 

                              Sevgi var, hər dərdə dözür, əyilmir. 

                              Sevgi var, özünü qoruya bilmir, 

                              Qılıncı, qalxanı, nizəsi yoxdu. 

 

                              Ürək var, sevgiyə əsirdir, əsir!!! 

                              Ölüncə içində bir eşq gəzdirir. 

                              Ürək var, bir gündə yüz sevgi girir, 

                              Daldan bağlamağa “rəzə”si yoxdu. 

 

                              Mənim də bir eşqdi arxam, həmdəmim, 

                              Onu düşündükcə yox olur qəmim. 

                              Qəlbimdə bir gizli sevgi var mənim, 

                              Düşünür yetimdi, anası yoxdu. 

 

                                                                           

31.12.2008 
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HƏSRƏTĠMĠN  AD  GÜNÜ 

 

                                 Gözü götürmədi zalım hicranın, 

                                       ayırdı bizi də 

                                             bir çoxu kimi. 

                                 Ayırdı, 

                                       qismətim göz yaşı oldu. 

                                 Eh, 

                                       sənə nə var ki, 

                                             ay bəxtəvər qız! 

                                 Unutdun hər şeyi 

                                       bir yuxu kimi. 

                                 Bir gün də 

                                       sızlayıb, 

                                             göynəmədin heç. 

                                 Dünən  

                                             həsrətimin bir yaşı oldu. 

Zəng edib 

                                             təbrik də eyləmədin heç... 

                                    

                                   20.12.2007 

                                       

 

 

 

 

 

 



Kələfin ucu 

 

 23 

          

 

FƏXRĠ  QONAQLAR  KĠTABI 

 

                            Nə çox olub ömrümdə 

                                 gəldi-gedər sevgilər. 

                            Əbəs, 

                                  hədər sevgilər. 

                            Bir əyləncətək 

                                  baxıb , 

                                      müqəddəs məhəbbətə, 

                                           çox gözəllər çıxdılar 

                                                 ürəyimə səyahətə. 

                            Hərəsi 

                                 üç gün, 

                                     beş gün, 

                                         qəlbimi gəzib, 

                                              getdilər. 

                            Ürəyimin 

                                 “fəxri qonaqlar kitabı”na 

                                      adların yazıb, 

                                           getdilər... 

 

                                                      26.05.2008   
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BƏLKƏ  GÖZLƏRĠNƏ  

 SAHĠB  ÇIXASAN? 

 

                            Gözləri 

                                sözünə baxmayan gözəl! 

                            Bəlkə 

                                gözlərinə sahib çıxasan? 

                            Onlar 

                                çox pis şeyə 

                                    vərdiş eyləyir. 

                            Qəlbini 

                                birinə pay vermisən sən. 

                            Süzgün gözlərin də 

                                bir başqasına 

                                     qucaq-qucaq, 

                                         ümid bəxşiş eyləyir. 

                            Bir düşün, gözəl qız! 

                            Axı, 

                                belə olmaz! 

                            İkili sevginin 

                                axırı yoxdu. 

                            Ağılın yanındadı, 

                                ağılı yoxdu. 

                            Gözünün başına  

                                ağıl qoy 

                                    bir az! 

                            Gözləri 

                                sözünə baxmayan gözəl! 

 

                                                     07.03.2008 
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GĠRĠġ  QADAĞANDIR 

 

                             Mən sevsəm də 

                                  sevgimə 

                                      o qız məhəl qoymayır. 

                             Hisslərimi duymayır. 

                             Bu, 

                                  nə qəribə sevgidi 

                                      qismətimə 

                                          Tanrı yazıb? 

                             Məhəbbətin qazanmaq 

                                  nə çətinmiş  

                                       o qızın? 

                             Bağlayıb ürəyinin 

                                  pəncərəsin, 

                                       qapısın, 

                             ürəyinin hər yanına 

                                 “Giriş qadağandı”  yazıb... 

 

                                      25.02.2008 
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UNUTMAĞIN  ƏN  ASAN  YOLU 

 

Gözəl qız! 

Hələ də sevirsən məni? 

 

Gəlsənə, 

    məni unutmağın 

        ən asan yolunu 

            öyrədim sənə. 

 

Xanım! 

Demək, 

    sənə bu işdə ancaq, 

        üçcə şey lazım olacaq. 

Bir kəndir, 

    bir ağac, 

        bir də cəsarət, 

            məni unutmaqçün  

                 edər kifayət... 

 

                    12.06.2010 
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SƏNĠ  GÖZLƏRĠMƏ 

KÖÇÜRÜB  GƏLDĠM 

                     

                         Canım-gözüm! 

                         O son görüşdə 

                               nə qədər 

                                    qürurlu görünsəm də mən, 

                                         içimə ağladım. 

                         Göz yaşlarımı 

                              qəlbimə su kimi  

                                      içirib gəldim. 

                         Baxdım, 

                              gül üzünə 

                                   baxdım o ki var. 

                         Səni  

                             gözlərimə köçürüb gəldim... 

      Kaş biləsən 

                              o vaxtdan 

                                   mən necə yaşayıram, 

                                         necə,  

                                            sənsiz. 

                          Özüm yerə sığmıram, 

                               xəyallarım göyə. 

                          Nə gündüzüm gündüzdü, 

                                nə gecəm gecə 

                                     sənsiz. 

                         Gözlərimi qırpmamışam 

                                o vaxtdan. 

                         Birdən  

                                gözlərimdən düşərsən deyə... 

                             26.07.2008 
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YUXU  GÖRÜġLƏRĠ 

                                  

                                 Canım-gözüm! 

                                 İndi sən 

                                     mənim yuxularımın 

                                         əbədi sakinisən. 

                                 Sənin ilə görüşə 

                                     gör necə can atıram? 

                                 Qaranlıq yuxularda 

                                     tək qoymamaqçün səni, 

                                          gecələr də yatıram, 

                                              gündüzlər də yatıram. 

                                 Qaranlıq yuxulardı 

                                     sevgimizin şahidi. 

                                 Qaranlıq yuxularda 

                                     heç kəs, 

                                          bizi görə bilməz. 

                                 Yuxulardı ən gözəl 

                                     görüş yerimiz bizim. 

                                 Yuxu görüşlərimiz 

                                      uzanır sonsuzadək. 

Deyirəm, 

                                       nə yaxşı ki, 

                                           yuxuların ömrünü 

                                                biz veririk,  

                                                     əzizim! 

                                                                                              

                         02.03.2008 
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QOġUL  MƏNƏ  ÇIXIB  GEDƏK 

     
                                                  Gəl əl-ələ  tutub gedək. 

                   Gedək biz olmayan yerə... 

                                                                               

                            Ramiz  RÖVġƏN  

 

                         Canım- gözüm! 

                         Qoşul mənə 

                              çıxıb gedək! 

                         Xəyallardan özümüzə 

                              bir cüt 

                                  qanad taxıb gedək. 

                         Min rəng qataq 

                              ömrümüzün 

                                   gecəsinə, 

                                       gündüzünə. 

                         Qoşul mənə 

                               çıxıb gedək 

                                   dünyanın  o biri üzünə. 

                         Gəl 

                               batmamış bu dünyada 

                                   biz günaha, 

                                        şərə, gedək. 

                         Şirin-şirin arzuların 

                               çin olduğu 

                                   yerə gedək. 

                         Canım-gözüm! 
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Qoşul mənə 

                               çıxıb gedək, 

                                   sevgi kimi 

                                        ürəklərdə məskən salıb, 

                                            ürəkləri oxşamağa. 

                      Qoşul mənə 

                               çıxıb gedək! 

                                  Xəyallarda yaşamağa... 

 

                                                        12.02.2008 
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  Qəlbim  köklənəndə  bir  həzin  simdə, 
  Mələkləri  yuxu  tutur  çiynimdə. 
 İyirmi ildi  bir ömürdü   əynimdə,    
Hey geyirəm,  köhnə-təzə bilmirəm. 
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                ġEĠR  QƏLBĠN  KĠRĠDĠR 

 

                                Allahdı sirrinə agah dünyanın, 

                                O bilir əvvəlin, o bilir sonun. 

                                Allah yazıçıdı, dünya da onun, 

                                Hələ də bitməmiş şah əsəridi. 

 

                                Bəxtimiz, yazımız, ay canım-gözüm, 

                                Hələ doğulmamış yazılıb bizim. 

                                Alın yazımız var hər birimizin, 

                                Qırışlar da onun sətirləridi. 

 

                                Kim dindirmiş, nə vaxt halı sorulmuş? 

                                Bəxtinə bax, atılmaqçün doğulmuş. 

                                Tüpürcək də  danışmaqdan yorulmuş, 

                                Yazıq dil-dodağın axan təridi. 

 

                                Ürək də yol gedir, saxlamaq olmaz, 

                                Elə yüyürür ki, haqlamaq olmaz. 

                                Onu tək sevgiylə bağlamaq olmaz, 

                                Ürək həm də kin, nifrətin yeridi. 

 

                                Bu dünyada heç nə yoxdu sözə tən, 

                                Söz çiy olmaz ürəyində bişirsən. 

                                Ürək də yazanda yüngülləşirsə, 

                                Deməli, şeir də qəlbin kiridi. 

                                           

                                                           30.08.2008 
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QƏLƏMĠN  GÖZ  YAġI 

 

 ... ġairlər çox zaman ağlaya  

bilmirlər. Onların əvəzinə  

qələmləri ağlayır... 

 Vaqif  BAYATLI  ODƏR 

 

                              Deyirdim, söz niyə belədi görən? 

                              Ən yaxın dostuymuş ürək qələmin. 

                              Niyə çoxlarını göynədir görən? 

                              Şeir göz yaşıymış, demək, qələmin. 

 

                              Gecələr mənimlə qalıb baş-başa, 

                              Qələm ürəyimin oldu sirdaşı. 

                              Yerimə ağlayıb ağ varaqların, 

                              Tökdü ağ bəxtinə qara göz yaşı. 

 

                               Paylayıb dostuna, qonağına o, 

                               Qoymadı söz adlı dürr qala məndə. 

                               Girib ürəyimin qılığına o, 

                               Qoymadı bir dənə sirr qala məndə. 

 
                               Axıdıb gözünün mürəkkəb yaşın, 
                               Başını varağa döydü bu qələm. 
                               Uca eyləməkçün mənim başımı, 
                               Özü varağa baş əydi bu qələm. 
 
                              Köçürüb varağa məndən kədər, qəm, 
                              Dərdimi, sərimi yox etdi mənim. 
                              Varağın üzünü qaraldan qələm, 
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                              Hər yerdə üzümü ağ etdi mənim. 
                                                          10.04.2009 

 

SÖZ  XATĠRĠNƏ  YAZMAYAQ 

 

  Şair  dostum  Kəramət  BÖYÜKÇÖLƏ 

 

                Söz də daha sözə baxmır. 

                Ay can-ciyər, nəsə baxmır. 

                Mürəkkəbdən bir şey çıxmır, 

                Gəl daha tər ilə yazaq. 

 

                Şaxta vurar, qış aparar, 

                Gün döyər, yağış aparar. 

                Dayazda qurd-quş aparar, 

                Nə yazsaq dərinə yazaq. 

 

                 Sözü yüz yerə dartsaq da, 

                 Sağa, sola fırlatsaq da, 

                 Gəl, nə qədər oynatsaq da, 

                 Axırda yerinə yazaq. 

 

                 Canım-gözüm, söz haqdı, haqq!!! 

                 Gəl vurmayaq ona yamaq. 

                 Söz xatirinə yazmayaq, 

                 Sözün xatirinə yazaq. 

 

                                                          16.12.2009  
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NAKAM   ÖLƏN  SÖZLƏRĠMƏ 

 

                        Nə zaman ki, baş qaldırır 

                        Demədiyim söz içimdə. 

                        Başından basıb boğuram, 

                        Yanıb olur köz içimdə. 

 

                        Sözlər yanır, sözlər ölür, 

                        Yanıb-yanıb kösöv olur. 

                        Külünü külək sovurur, 

                        Boğur məni toz içimdə. 

 

                        Qəlbi yana-yana baxır, 

                        Ata baxır, ana baxır. 

                        Dörd bir yandan mənə baxır, 

                        Neçə ağlar göz içimdə. 

 

                        Haqdan gələn sözlərimə, 

                        Haqqın bilən sözlərimə, 

                        Nakam ölən sözlərimə, 

                        Yas tuturam öz içimdə. 

 

                        Hey gəzirəm sirli kimi, 

                        Min bir dərd əsiri kimi, 

                        Qalır ocaq yeri kimi, 

                        Hər sözdən bir iz içimdə. 

        

                                         23.12.2006 
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ALDANIRAM 

 

                                Yenə məni alıb fikir, 

                                Heç bilmirəm bu nə sirdir? 

                                Xalx şeytana papış tikir, 

                                Mənsə hələ aldanıram. 

 

                                Aldanıram, elə hər gün, 

                                Nəyin sevim mən bu ömrün? 

                                Bəlkə acı olduğumçün, 

                                Şirin dilə aldanıram? 

 

                                Ömürdü, aldanır hamı,  

                                O yandırır ki adamı, 

                                Mən yazıq aldandığımı,  

                                Bilə-bilə aldanıram. 

 

                                İlham pərim mənə atdı. 

                                Görən harda itib batdı? 

                                Gəlmədi, yenə aldatdı. 

                                Bax, mən belə aldanıram. 

  

                                              04.01.2006 
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BĠR  ÖMÜR  ALDANMAQ 

 

Hər sarıdan gözüm-könlüm toxuydu, 

Ömrüm-günüm sanki şirin yuxuydu. 

Bu dünyaya gəlmək fikrim yoxuydu, 

O dünyanın acığına gəlmişəm. 

 

Yola düşdüm, qulaqlarım səs aldı, 

Milyardlarla it səsləri ucaldı. 

Kül ağlıma, işıq gələn səmt qaldı, 

İt səsinin marağına gəlmişəm. 

 

Nə biləydim burda hər yan itiymiş? 

Mənim ağlım gör nə qədər kütüymüş. 

Ana qucağı - zad müvəqqətiymiş, 

Qəm kişinin qucağına gəlmişəm. 

 

Dedim görüm hara gedir bu millət, 

Hava soyuq, özüm də ki nabələd. 

Bax, aldanmaq belə olur, nəhayət, 

“Qır qazanı” ocağına gəlmişəm. 

 

                          05.05.2010 
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BORC 
 

 
 

 

 
 

İki cür borc var dünyada: 

      birinci - adi borcdur. 

Hansısa bir insandan 

      ehtiyac ucbatından 

           bu borcu alan insan 

              hey çalışır, 

                   vuruşur 

                       onu öz sahibinə 

                            tezcə qaytarmaq üçün. 

Hey çalışır, 

       bu borcdan  

           canın qurtarmaq üçün. 

Bir az gec qaytaranda  

       özün borc sahibinin 

           yanında xəcil sanır. 

Bir az gec qaytaranda 

       o insanın üzünə 

            baxmağa da utanır. 

Birinci - adi borcsa, 

       İkinci - can borcudur. 

Hər insan yaranandan 

       böyük Yaradanına 

             öz canını borcludur. 

Ancaq, 

       insan can borcun 

             heç qaytarmaq istəmir. 

Nə qədər bacarırsa, 

       nə qədər mümkündürsə 

              yubandırır, 
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                                            ləngidir. 

Sonda səbri tükənir, 

       məcbur olur Yaradan, 

              bir vaxt özü verdiyi 

                   borcunu tələb edir, 

                        zorla alır insandan. 

İnsan oğlu 

       adi bir insana olan borcunu 

             geri qaytarmaq üçün 

                  dəridən, qabıqdan çıxırsa əgər, 

                        özünü odlara yaxırsa əgər, 

                             bəs böyük Tanrısına  

                                 olan öz can borcunu 

                                  niyə ləngidir görən? 

Borclar arasındakı  

       bu təzad nədir görən? 

Bu cavabsız suallar 

       buraxmır rahat məni. 

Düşündürür nə vaxtdı 

       borclar arasındakı 

             qəribə təzad məni. 

 

                             24.12.2005 
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YANINA  GƏLĠRƏM   ALLAH! 

 

                    Daha kədərli də, şən də mənəm, mən!!! 

                    Görən neçə dənə məndə “mən”əm mən? 

                    Dünyada ən yazıq bəndə mənəm, mən. 

                    Özüm öz halıma gülürəm, Allah! 

 

                    Sevdim həm yaxını, həm də ki yadı, 

                    Bir an da sönmədi qəlbimin odu. 

                    Yaşadım, qədrimi bilən olmadı, 

                    Qədrim bilinməkçün ölürəm, Allah!  

 

                     Səmalar müqəddəs, səmalar dərin, 

                     Yerdə əzizlərlər göydən gələni, 

                     Burda tapılmadı anlayan məni, 

                     Üz tutub yanına gəlirəm , Allah! 

 

                     Getsəm də dünyadan, yenə dönəcəm, 

                     Bu dünyaya dönə-dönə dönəcəm. 

                     Səndən yaranmışam, sənə dönəcəm, 

                     Torpaq-zad boş şeydi bilirəm, Allah! 

                                        

                                                     24.07.2008 
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BU  QOCA  DÜNYANI  ATIB  GEDƏSƏN 

 

                                  Bir gecə sözünə  naxələf çıxıb, 

                                  Bu qoca dünyanı atıb gedəsən. 

                                  Göylərdən səs gələ, çağıra səni, 

                                  Üzünü göylərə tutub gedəsən. 

 

                                  Qoyub bu dünyada dərdi-sərini, 

                                  Gedəsən, bilməyə heç kim yerini. 

                                  Uçurub çiynindən mələklərini, 

                                  Sonra ətəyindən tutub gedəsən. 

 

                                  Gedəsən, el sənə bəxtikəm deyə, 

                                  Almadı dünyadan yazıq kam - deyə. 

                                  Ölümü aldadasan, gələcəm - deyə, 

                                  Ömrün də başını qatıb gedəsən. 

 

                                  Xəbərsiz gedəsən, ta handan- hana, 

                                  Bir səhər hay düşə bütün hər yana. 

                                  Qalan ömrünü də bir başqasına, 

                                  Dəyər-dəyməzinə satıb gedəsən. 

 

                                                            01.08.2008 
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GEDƏCƏM 

 

                        Bir gecə yarısı sökülməmiş dan, 

                        Bir lal aydınlıqla dolanda hər yan. 

                        Yerlərdən göylərə “ay işığı”ndan, 

                        Özümə bir cığır açıb gedəcəm. 

 

                        Düşürüb çiynimdən - doğma yerindən, 

                        Bir az agah olub dərd-sərindən. 

                        Girib qılığına mələklərimdən, 

                        Uçmağı öyrənib uçub gedəcəm. 

 

                        Gecə həzin-həzin əsəndə külək, 

                        Hamıdan xəbərsiz, gizli, sevincək, 

                        Ana qucağına qaçan uşaqtək, 

                        Göylərin qoynuna qaçıb gedəcəm. 

 

                      “Dayanıb lap yaxın, nəfəs-nəfəsə”, 

                        Tutub əllərindən deyəcəm nəsə. 

                        Bir gözəl gecədə, bir gözəl qıza, 

             Mən öz ürəyimi açıb gedəcəm. 

 

                                               16.07.2009 
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          YENĠ   ÜNVANIM 

 

                     Göylərin seyrinə çıxmışam yenə, 

    gözəl xəyalların qanadlarında... 

                       

                       Alıb öz qoynuna  mehriban göylər, 

                               saxlayır oğlunu 

                                   gözləri üstə. 

                        Yaman məst olmuşam 

                              qoyub başımı, 

                                  “xanım mələklər”in 

                                        dizləri üstə. 

                         Mənim kefimə bax, 

                               mənim kefimə! 

                         Ulduzlar səpilib 

                               dörd tərəfimə. 

                         Oynadıram, 

                               başım qarışır burda. 

                         Təkcə Allah məndən yuxarıdadır. 

                         Buludlar  

                               ayağıma dolaşır burda. 

                         Ay şahid olduğu, 

                               neçə cavanın 

                                    gizli sevgisindən 

                                         danışır burda... 

                         Burda  

                               həmişəlik qalmaqçün adam 

                                      ay, 

                                           ulduz,  

                                                lap cansız bulud da  

                                                     olmaq istəyir. 
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                          Geriyə qayıtmaq istəmir nəsə. 

                          Ölüb 

                                 buralarda qalmaq istəyir. 

                          (Heç bu gözəllikdə ölmək də olmaz.) 

 

                          Allahın ən gözəl məkanındayam- 

                                  yenə həmişəkitək 

                                       fikir, 

                                           xəyaldayam. 

                          Dostlar, 

                                 axtarıb eləyən olarsa məni 

                                       deyin ki, 

                                              xəyaldayam... 

                                      

                                                            02.03.2009.                            
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GEDĠRƏM , ÖZÜMÜ  ÖZÜMDƏN  ASIM 

 

                              Yenə dərdlərimlə qaldım təkbətək, 

                              Çoxdan yandıraydım onları gərək. 

                              Qolumu qaldırıb dar ağacıtək, 

                              Gedirəm, özümü özümdən asım. 

 

                              Özümə zülm edib, eyləyim günah, 

                              Yandırsın içimi neçə gizli ah. 

                              Özümə bir acı söz deyib, Allah, 

                              Özümü bir kəlmə sözümdən asım. 

 

                              Dolansın göyləri ahım durmadan, 

                              Göyləri yandırıb yaxım durmadan, 

                              Qoy baxım göylərə, baxım durmadan, 

                              Sonsuz səmaları gözümdən asım. 

 

                              Alışım içimdə yanım, göynəyim, 

                              Bir kimsə olmasın arxam, köməyim. 

                              Qəlbimə yükləyib dərdi, döz - deyim, 

                              Yazıq ürəyimi dözümdən asım. 

 

                                                                 25.07.2008 
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VƏRƏMLƏMĠġ   DÜNYA 
 

                Yenə də göy guruldayır, 

                       dünyanın öskürəyi tutub yenə də... 

               

                Soyuqdəyməsi çıxmır 

                       canından bu dünyanın. 

                İl boyu xəstə olur. 

                Gah göy guruldayır - öskürür, 

                        gah külək əsir - canına 

                             üşütmə, 

                                  əsməcə dolur. 

                 Allah üz döndərib elə bil ondan, 

                         üzünə baxmır onun. 

                 Üstündə nə qədər evlər tikilir, 

                         kürəyinə bankalar qoyulur, 

                              yenə 

                                   soyuqdəyməsi                  

                                         canından çıxmır onun. 

                  Ağrıları azalmır. 

                  Üç ay qışı 

                          bir qalın 

                              ağ yorğana bürünüb, 

                                   nə qədər tərləsə də, 

                                          sağalmır. 

                   Bilmirəm niyə? 

                   Yenə 

                          yaz gələn kimi 

                               başlayır öskürməyə. 

                   Yayda da 

                           qızdırma bürüyür canın. 
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                   Təngi-nəfəs olur, 

                            havası çatmır. 

                    Ciyərləri xəstədi 

                            deyəsən bu dünyanın. 

                    Vərəmləyib deyəsən... 

 

                                           09.02.2010 
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BAġI  GĠCƏLLƏNƏN  DÜNYA 

 

                                 Bu dünya dayanmadan  

                                        hey fırlanır, 

                                            fırlanır. 

                                 Di gəl ki,  

                                        fırlanmaqdan 

                                            nə zərrəcə yorulur, 

                                                nə bezir, 

                                                     nə usanır. 

                                 Bu 

                                       nəhəng dünyamızın 

                                           yerində fırlanmaqdan 

                                               nə vaxt 

                                                  başı gicəllənir, 

                                                     gözü qaralır,                                               

                                 o zaman yer üzündə 

                                       zülmət - gecə yaranır... 

 

                                                          22.09.2007 
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BĠR  QARIġLIQ  DÜNYA 

 
                            Yenə qarĢılaĢdıq bir döngədə biz, 

                   Dedim, yer kürəsi yaman kiçikdi... 

  

                      Seyran  SƏXAVƏT 

 

                                  Dünya böyük deyil ki. 

                                  Əvvəlindən sonuna 

                                       cəmi bircə qarışdı. 

                                  Uzağı bircə addım... 

 

                                   Bu dünyanın harası, 

                                        nəyi böyükdü  axı? 

                                   Sevinci də, kədəri də, 

    bir ömürlük. 

                                    Qızları bir sevgilik, 

bir həvəslik, 

                                           gözəlliyi bir baxım. 

                                    Havası bir nəfəslik, 

suyu da ki bir udum. 

                                    Dünya böyük deyil ki. 

                                    Əvvəlindən sonuna 

cəmi bircə qarışdı. 

 

                                    Uzağı bircə addım. 

                                    Guya kamil yaradıb, 

bizi böyük Yaradan. 

                      Di gəl ki, 

 ağıllımız, 
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    dəlimiz, 

       avamımız, 

            bicimiz, 

                                     birimiz də bilmirik 

 niyə yaranmışıq biz. 

 

                     Torpağıq, 

ağacıq, 

     pambığıq, 

          ya quşuq biz. 

                    Hər nəyiksə 

 axır ki, 

     aldanıb, 

           bir qarışlıq 

               dünyaya gəlmişik biz. 

                    Bapbalaca bir yerdə 

  illərdi ki fırlanır 

   mənim zaman saatım. 

                   Dünya böyük deyil ki. 

                   Əvvəlindən sonuna 

  cəmi bircə qarışdı. 

                  Uzağı bircə addım. 

 

                  Dünya yaşamaqçün yox, 

   dünya baxmaq üçündür. 

                   (Ağıllını nə işi, 

    dünya axmaq üçündür.) 

                   Gəldin, 

   gördün, 

       di yığış! 
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 Bu da sənin ömürün, 

    bu da sənin həyatın. 

                    Dünya böyük deyil ki. 

                    Əvvəlindən sonuna 

    cəmi bircə qarışdı. 

  Uzağı bircə addım... 

 

                      07.05.2010 
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O  DÜNYAYA  TƏLƏSƏN  ADAM 

 

                                            Yanımdan yeltək ötüb keçir 

                                                  hər axşam-sabah. 

                                             Bu adam 

                                                  elə hey 

                                                       tələsir, Allah! 

                                             Gecə- gündüz tələsir, 

                                                   gecə- gündüz yoldadı. 

                                             Məgər bilmirmi bu yolun  

                                                   sonu o birisi dünyadı? 

                                            Aman vermir 

                                                   bir azca  

                                                         nə dincələm, 

                                                              nə yatam. 

                                            Aman Allah, 

                                                   o dünyaya 

                                                          tələsirmi bu adam? 

 

                                                                         10.12.2006 
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                         ÜġÜTMƏ 

 

                 Bu dünyada hər şey, 

                              hamı üşüyür. 

                    Biri soyuqdan, 

                              biri istidən... 

 

                    Dağ da dağlığıyla üşüyür, atam! 

                    Üşüyəndə dumanı  

                              kürk tək atır çiyninə. 

                    Torpaq da üşüyür. 

                    O da ki, 

                              üşüyəndə 

                                  qar geyinir əyninə. 

                     (Yeri gəlmişkən deyim: 

                              baxışlar üşüyəndə 

                                  tor geyinir əyninə.) 

                      Soyuq da üşüyür, 

                             qar da üşüyür. 

                      O hüdudsuz, 

                              o böyük, 

                                 havalar da üşüyür. 

                      Havalar qızınmaqçün  

                              qaçır o yan - bu yana, 

                                  külək əsir - deyirik. 

                      Odun da canında 

                              soyuq var, 

                                  soyuq!!! 

                      Soyuqdan donmamaqçün 

                              od alışıb yanmırmı? 
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                      Hətta su da üşüyür. 

                      Su soyuqdan donmurmu? 

                      Nəyə baxsan üşüyür, 

                               kimə baxsan üşüyür. 

 

                      Bu üşütmə səpilib 

                               dünyanın hər yerinə. 

                      İnsanlar da üşüyür. 

                      Onunçün soyuqdurlar 

                                bu qədər 

                                    bir-birinə. 

                      Bu dünyada hər şey, 

                                hamı üşüyür. 

                      Elə ona görə də 

                                qaçır qızınmaq üçün. 

                      Qaça-qaça, 

                                tələsə-tələsə yaşayır. 

                       (Yolda keçir ömür-gün.) 

                       Beləcə, 

                                nə varsa bu dünyada 

                                     öz sonuna tələsir. 

                        Tələsir axşam-sabah. 

                        Bu zaman da, 

                                dünya da 

                                     öz sonuna tələsir. 

                         Sən də üşüyürsən 

                                deyəsən, Allah!? 

                                         

                                           14.02.2010 
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HARDASA  BĠR  QƏRĠB 

  LĠMAN  GÖRÜNÜR 

                                 

                                 Varlığım bu ömrə əsirdi, Allah! 

                                 Kədəri içimi gəmirdi, Allah! 

                                 Bu necə maraqsız ömürdü, Allah!? 

                                 Bu yandan baxıram o yan görünür... 

 

                                  ...Bu ömür deyilən sonsuz dəryada, 

                                 Üzə bilməyənlər qərq olur suda. 

                                 Bəzən mayak olur dalğaları da, 

                                 Bəzən də hər tərəf duman görünür. 

 

                                 Hər dəfə batmağa başlayanda mən, 

                                 Olmur bir nəfər də köməyə yetən. 

                                 Elə ki, üzülür əlim hər yerdən, 

                                 Hardansa gözümə saman görünür. 

 

                                 Bir səs qulağıma yavaşca deyir; 

                                 Hələ ki səadət gəzməyə dəyər. 

                                 Hələ ki ümid var, üzməyə dəyər, 

                                 Hardasa bir qərib liman görünür... 

 

                                 ...Varlığım bu ömrə əsirdi, Allah! 

                                 Kədəri içimi gəmirdi, Allah!? 

                                 Bu necə maraqsız ömürdü, Allah!? 

                                 Bu yandan baxıram o yan görünür. 

 

                                                        27.03.2009 
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ƏLÇATMAZ   ARZU 

 
                       Gözəl Ģairimiz Vaqif  Bəhmənlinin 

          “BeĢ-altı gün” Ģerindən təsirlənərək...      
 

                        Könlümə bir səfeh güman düşübdü, 

                        Bilmirəm hayandan, haçan  düşübdü, 

                        İnsanlıq gözümdən yaman düşübdü, 

                        Hərdən Allah olmaq keçir könlümdən. 

 

                        Qəlbimdə yurd salan bu müdhiş sözü, 

                        Deməkçün tapmıram cəsarət, dözüm. 

                        Açıb ağartmağa qorxuram düzü, 

                        Hərdən Allah olmaq keçir könlümdən. 

 

                        Sinəmdə neçə dağ bezdirir məni, 

                        Yalan, böhtan, nahaq bezdirir məni. 

                        Hərdən adam olmaq bezdirir məni, 

                        Hərdən Allah olmaq keçir könlümdən. 

 

                        Dolaşıq kələfin ucun görməyə, 

                        Hər kəsin savabın, suçun görməyə, 

                        Bəzi ürəklərin için görməyə, 

                        Hərdən Allah olmaq keçir könlümdən. 

 

                        Sevgiyə bürünüb qəlbə dolmağa, 

                        Ürəkdə qalmağa, ruhda qalmağa, 

                        Yaxşı adamlara yaxın olmağa, 

                        Hərdən Allah olmaq keçir könlümdən. 
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                        Kiminsə haqqını yemirəm ki mən, 

                        Allah yoxdu filan, demirəm ki mən, 

                        Allahı o qədər sevirəm ki mən, 

                        Hərdən Allah olmaq keçir könlümdən. 

                                                               

                                                         25.04.2009 
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SEVĠNCĠ   NEYNĠRSƏN ? 

 

                   Canım-gözüm, o çəkdiyin dərd ki var, 

                   Əlini əlindən qoparan deyil. 

                   Axıtma boş yerə göz yaşlarını, 

                   Yuyub dərdlərini aparan deyil. 

 

                   Sıxma ürəyini, sıxma can-ciyər! 

                   Ürəyin bəzəyi kədərdi, kədər!!! 

                   Taleyin üzünə gülmürsə əgər, 

                   Səbəbkar özünsən, Yaradan deyil. 

 

                   Sən nə fikir elə, nə də qayğı çək, 

                   Yanına gələcək o boyda “mələk”. 

                   Bunun ən uzağı ölümdü deyək, 

                   Ondan da nə qorxmaq, o insan deyil. 

 

                   Eh, kimlər dünyaya qədəm qoyubdu, 

                   Kimi qəmin, kimi zövqün duyubdu. 

                   Bu həyat səninlə başlanmayıbdı, 

                   Qorxma, səninlə də qurtaran deyil. 

 

                                                    28.09.2008 
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BU  KƏDƏRDƏN  

 HƏR  ÜRƏKDƏ  ÇOX  OLMUR 

 

                    Ürəyimin sahibi qəm-qubardı, 

                    Qəlbim qəmə həm beşik, həm məzardı. 

                    Dərd içimi tamam yedi qurtardı, 

                    Ha yesə də gözü acdı, tox olmur. 

 

                    Qəm bəsləyir, dərd böyüdür ürəyim, 

                    Belə bəxti de, kim sevməz axı, kim? 

                    Bu kədərin qədrin bilək, əzizim! 

                    Bu kədərdən hər ürəkdə çox olmur. 

 

                   Adam oğlu, alma qəmi vecinə, 

                   Papirosun gücü nədir, gücü nə? 

                   O tüstünü nə çəkirsən içinə? 

                   O tüstüylə dərd ürəkdə boğulmur. 

 

                   Canım-gözüm, bax, yenə də yağdı qar, 

                   Göylər bizi hərifləyib nəyi var. 

                   Başımıza kül ələyir buludlar, 

                   Nə olsun ki, külün rəngi ağ olmur. 

 

                                                        04.05.2008  
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GÜLÜġ    AĞLAYIR 

 

Ey öz taleyindən gileylənən kəs, 

Bu giley-güzarın əbəsdir, əbəs!!! 

Bir cüt gözün var ki, fəsil-zad bilməz, 

Həm payız ağlayır, həm qış ağlayır. 

 

Kədərli olmağın harası pisdi? 

Sevinc çoxdan səndən incidi, küsdü. 

Aldatma özünü, aldatma bəsdi!!! 

Görürəm, üzündə gülüş ağlayır. 

 

Ən yaxın sirdaşın fikirdir, fikir!!! 

Həm qayğına qalır, həm keşik çəkir. 

Yaxşı bax, tər deyil o alnındakı, 

Halına alnında qırış ağlayır. 

 

Çalışma dərdini əritmək üçün, 

Ölmüş sevincini diriltmək üçün. 

Çalışma qəlbini kiritmək üçün. 

Daha taleyinlə barış, ağlayır. 

 

                               11.10.2008. 
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KƏDƏRĠN   TALEYĠ 

 

Ağladığın bəsdi kiri, 

Unut bir az dərdi-səri. 

Ay bu dünyanın kədəri, 

Kimdi yiyə duran sənə? 

 

Dünyaya gəldiyi gündən, 

Səndən uzaq qaçır yetən. 

Sevinctək arsız deyilsən, 

Onçun yoxdu gülən sənə. 

 

Bəxtinə düşüb hüzn, yas. 

Bu Allahın işi olmaz. 

Bu uğursuz taleyi bəs, 

Kim yazıbdı görən sənə? 

 

                                                  24.08.2007 
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ÜRƏKLƏRDƏ   CÜCƏRƏYDĠM 

 

                                     Çox da ki ürək cavandı, 

                                     Qəlbimdə qəm hökmürandı. 

                                     İçimdə tüstü, dumandı. 

                                     Allah, bir külək əsəydi, 

                                     Barı bir az közərəydim. 

  

                                     O külək əsən kimi də, 

                                     Kor duman çəkilib gedə. 

                                     Allahı tapıb içimdə. 

                                     Tutub onun ətəyindən, 

                                     Haqq yoluna düzələydim. 

 

                                     Bir gecə qəmsiz, kədərsiz, 

                                     Hamıdan gizli, xəbərsiz, 

                                     Öləydim səssiz-səmirsiz. 

                                     Torpaqda çürüyüb, itib, 

                                     Ürəklərdə cücərəydim. 

                           

                                                         23.09.2007 
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SEVĠNC  DƏ  BĠR  YÜKDÜ,  ATAM! 

 

                               Dilə gəlib ruhum yenə, 

                               Gəl, qulaq as bir az mənə. 

                               Sevinc qədrin bilməyənə, 

                               Sevinc də bir yükdü, atam! 

 

                               Həyat bir az sərt kimidi, 

                               Məkrli, namərd kimidi. 

                               Xoşbəxtlik də kart kimidi, 

                               Hər kim çəkdi, çəkdi, atam! 

 

                               Bu həyata alışgınan, 

                               Nə bilmədin soruşgunan. 

                               Çox eşit, az danışgınan, 

                               Onçun ağız təkdi, atam! 

 

                               Dünya sənlə əlbəyaxa, 

                               Çəkəcəkdi çox sınağa. 

                               O dünyada yaşamağa, 

                               Bu dünya bir görkdü, atam! 

 

                               Həyat yükü dağdan ağır, 

                               Kürəyini edər yağır. 

                               Baxmağına kor da baxır, 

                               Əsası görməkdi, atam!    

 

                                             16.07.2009 
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NAMƏRD   KÖRPÜSÜ 

 

“Qoca dünya qəribədi, qəribə. 

Həm düşməyib, həm də düşüb qəlibə.” 

Kimsə dünyasını dəyişəndə 

     filankəs  

          dünyadan köçdü deyirlər. 

“Əcəl şərbəti”ni içdi deyirlər. 

Neçə vaxtdı ki, 

      rahat buraxmır məni 

           bu sirr. 

O, 

    “əcəl şərbəti”  

            necə şərbətdi? 

Onu heç 

       uşaq da içmək istəmir. 

Bu dünyadan  

       o dünyaya 

             ölüm adlı 

                 bir körpü var. 

Sanki, 

       namərd körpüsüdü. 

Heç kim 

       keçmək istəmir... 

 

                     24.09.2009 
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ÖLÜMƏ   GÜLMƏYĠM   GƏLĠR 
 

                           Mən bu gecə yatmayacam, 

                           O yatmaqdan nəyim gəlir? 

                           Gözümü deşən yuxunun, 

                           Gözünü dəlməyim gəlir. 

 

                           Bu gecə ruhum dincəlir, 

                           Bu gecə ruhum incəlir. 

                           Bu gecə gözəl gecədir, 

                           Bu gecə ölməyim gəlir. 

 

                           Vallah, bu gecədən yəqin, 

                           Xəbəri yoxdu kimsənin.  

                           Bu gözəl, sirli gecənin, 

                           Sirlərin bilməyim gəlir. 

 

                           Bu gecə zülmət bələnən, 

                           Maskalanan, cilvələnən. 

                           Qapı-qapı can dilənən, 

                           Ölümə gülməyim gəlir. 

 

                                              15.09.2007 
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MÜFTƏ   GƏZĠR 

 
  Milyon-milyon can alsan da, cansızsan. 

    Ölüm, sənin balan yoxdur, sonsuzsan... 

 

                                  Ramiz  RÖVġƏN 

 

                                Səsimizi pusa-pusa, 

                                Ölüm gəlib qapımıza. 

                                Yenə də dönüb quduza, 

                                Səhər-səhər siftə gəzir. 

 

                                Səhv salıbdı  insan iyin, 

                                Tay onda qalmayıb beyin. 

                                Özgə yerdə itirdiyin, 

                                Gəlib bizim evdə gəzir. 

 

                                Bu ölüm zalımdı yaman, 

                                Öldürür, heç vermir aman. 

                                Gah qoca, gah da ki cavan, 

                                Gündə bir cür kefdə gəzir. 

 

                                Can alsa da canlı olmur, 

                                Çünki, o can ona qalmır. 

                                Mən satıram deyə almır, 

                                Pis öyrənib, müftə gəzir. 

                                            

     19.02.2007 
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HANSI  YAXġIDI ? 

 

Yenə xəyallarım açıb qol-qanad, 

Məni düşüncələr buraxmır rahat. 

Həyatda ölüm var, ölümdə həyat, 

Nə bilək, bunların hansı yaxşıdı? 

 

Pis günümdə arzu, güman da olmur, 

Mən ondan bir kömək umanda olmur. 

Arzular indiki zamanda olmur, 

Bəs niyə deyirik, arzu yaxşıdı? 

 

Başıma iş gəlir, ürəyim çəkir, 

Deyin,  mən çəkəni axı kim çəkir? 

Sevinc vəfasızdı, üç-beş gün çəkir, 

Ondansa dərd yaxşı, qayğı yaxşıdı. 

 

Ruhuna, qəlbinə çökür qocaldır, 

Əyir qamətini,bükür qocaldır. 

İnsanı kədər yox, fikir qocaldır, 

Kim deyir düşüncə, duyğu yaxşıdı. 

 

Hər şeyi dərindən ölçüb biç deyir, 

Şüurun var, düz yola buyur keç, deyir. 

Allah ağıl verib, özün seç deyir, 

Demir ki, bu pisdi, bax bu yaxşıdı. 

 

                             15.08.2009 
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ƏLĠMĠZDƏN  TUTUR   ÖLÜM 

 

                               Öldürür, özü ölmür heç, 

                               Öldürməkdən üzülmür heç. 

                               Yorulmaq nədi bilmir heç, 

                               Bu urvatsız, qotur ölüm. 

 

                               İnsanları bir-bir udur, 

                               Elə kirli-kirli udur. 

                               Nə hakim cəzası alır, 

                               Nə günaha batır ölüm. 

 

                               Nə dostu var, nə də yarı, 

                               Bir Allahdı havadarı. 

                               Tək, bu qədər insanları, 

                               Gör necə qorxudur ölüm. 

 

                               Üstümüzə dərd gələndə, 

                               Köksümüzü qəm dələndə, 

                               Əl hər yerdən üzüləndə, 

                               Əlimizdən tutur ölüm. 

                     

                                            17.02.2007 
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ÖZÜM  BOYDA  YER  VARIMDI  ĠÇĠMDƏ 

 

                             Yorulmayır əzablardan, ağrıdan, 

                             Mən qəlbimi pay almışam Tanrıdan. 

                             Tək özümə açmadığım heç zaman, 

                             Neçə-neçə sirr varımdı içimdə. 

 

                             Qəlbimə dolsa da acı kədər, qəm, 

                             Olmayıbdı qismətimə deyinəm. 

                             Daim Allah sevgisiylə döyünən, 

                             Bir qiymətli dürr varımdı içimdə. 

 

                             Qəlbdədi Tanrıya itaətim də, 

                             Sonsuz istəyim də, məhəbbətim də. 

                             Qəlbdədi namazım, ibadətim də, 

                             Məscid, ocaq, pir varımdı içimdə. 

 

                            Hər ürəyim sevinəndə, güləndə, 

                            Sevinib gülmüşəm onunla mən də. 

                            Mənə məzar gərək deyil öləndə, 

                            Özüm boyda yer varımdı içimdə. 

 

                                                              25.09.2007 
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BĠR  NƏFƏR  DƏ  ÖLƏN  YOXDUR 

 

                                    Yenə məni alıb fikir, 

                                    Əriyirəm sətir-sətir. 

                                    Hamı o dünyaya gedir, 

                                    Niyə ordan gələn yoxdu? 

 

                                    Hamı ölümdən danışır 

                                    Hamı cənnətçün çalışır. 

                                    Hamı qabığın dəyişir, 

                                    Bir nəfər də ölən yoxdu. 

 

                                   Ölüm haqdı, həyat röya, 

                                   Nə sirlidi qoca dünya. 

                                   Vətən o dünyadadı, ya 

                                   Bu dünyada, bilən yoxdur. 

 

                                                   03.02.2007 
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GÖZƏ  GƏLĠR 

 

                                   Ha ölçürəm nəsə çölüm, 

                                   İçərimdən qısa gəlir. 

                                   Qəm də məndən əl çəkmir ki, 

                                   Köhnə gedir, təzə gəlir. 

 

                                   Dərdlərim var, dağdan ağır, 

                                   Hamısı da kövrək, fağır. 

                                   Gizləsəm qəlbimi sıxır, 

                                   Deyirəm də gözə gəlir. 

 

                                   Ana, könlüm sözə möhtac, 

                                   Gözüm toxdu, ürəyim ac. 

                                   Bir yaxşı can süfrəsi aç, 

                                   Bu gün ölüm bizə gəlir. 

 

                                                   07.01.2008 
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VAXT   ÖLDÜRƏN 

 

Bu gün mənə bir adam 

      fəxrlə söylədi ki, 

           “ dünən yaxşı vaxt öldürdüm.” 

Elə yazığım gəldi 

      o xəbərsiz bəndəyə. 

Mən də qayıdıb dedim; 

      sən vaxt öldürməmisən. 

Vaxtı öldürsə idin 

       vaxt getməzdi, 

              donardı, 

                   yerindəcə qalardı. 

Özün de, 

        dünən vaxtı 

              öldürsəydin sən əgər, 

                     bu gün  

                          olardı məgər? 

Söylə  görüm, 

      sən vaxtı 

              necə öldürmüsən ki, 

                     bu gün onu yaxından, 

                           lap yaxından görmüşəm. 

Görmüşəm, 

       diridi vaxt. 

Ölən də yeriyərmi? 

Necə öldürmüsən ki, 

        yeriyir vaxt, 

               gedir vaxt. 



Kələfin ucu 

 

 75 

Sən vaxt öldürməmisən, 

        əksinə 

               o vaxt səni 

                    ay-ay, 

                        gün-gün, 

                             saat-saat öldürür. 

 

Səni 

       səndən xəbərsiz 

             elə rahat öldürür. 

Sən vaxt öldürməmisən. 

Elə ona görə də 

        vaxt gedir, 

               dolanır gərdiş. 

Sən vaxt öldürməmisən. 

Yaxşı-yaxşı fikirləş 

         öldürdüyün nə imiş... 

 

                                                              

20.09.2009 
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BĠR   SEVGĠNĠN    

ƏTƏYĠNDƏN  YAPIġIB 

 

                       Yenə ruhum pərvaz, fikrim oyaqdı, 

                       Qəlbimdə arzular qalaq-qalaqdı. 

                      “Haqq”a doğru yol gedirəm nə vaxtdı, 

                       Bir sevginin ətəyindən yapışıb. 

 

                       Tilsimləyib gözlərimi, qəlbimi, 

                       Məhəbbətdi ürəyimin hakimi. 

                       Bu dünyanı dolanıram kor kimi, 

                       Bir sevginin ətəyindən yapışıb. 

 

                       Gizlənmişəm müəmmada, sirdə mən, 

                       Ölsəm belə, baş əymərəm dərdə mən. 

                       Bu dünyaya gələcəyəm bir də mən, 

                       Bir sevginin ətəyindən yapışıb. 

 

                                                          18.02.2008 
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BĠZ  OLA  BĠLMƏRĠK   

ALLAHIN  QULU 

 

                                     Yenə də beynimi didir suallar: 

                                     Gedən bəxtiyardı, qalan bəxtiyar? 

                                     Dünyadan köçməyin nə mənası var,  

                                     Təzədən qayıdıb gələsiyiksə? 

 

                                      Hələ ürəyimiz nifrətlə dolu, 

                                      Başa tac etmişik sərvəti, pulu. 

                                      Biz ola bilmərik Allahın qulu, 

                                      Hələ nəfsimizin köləsiyiksə. 

 

                                      Mən - öz sevincindən qaçan bir bəndə, 

                                      Qaxılıb yanımda qalıb kölgəm də. 

                                      İndi ağlamağa dəyər bəlkə də, 

                                      Əgər o dünyada güləsiyiksə. 

 

                                      Bu dünya sirr ilə doludu vallah, 

                                      Onlardan kim edər bəs bizi agah? 

                                      Niyə gizlədir ki, sirlərin Allah, 

                                      Onsuz əvvəl-axır biləsiyiksə? 

   

                                                         23.10.2008 
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SƏHVĠMĠ  TALEYĠN   

BOYNUNA  YIXDIM 

 

                             Düşünüb çox sirrə çözüm öyrəndim, 

                             Min cürə əzaba dözüm öyrəndim. 

                             Az-çox nə öyrəndim, özüm öyrəndim, 

                             Heç nəyi öyrədən olmadı mənə. 

 

                             Hərdən qayğılandım, hərdən ağladım, 

                             Səssizcə ağladım, bərkdən ağladım. 

                             Gah sevincdən, gah da dərddən ağladım, 

                             Gülməyi öyrədən olmadı mənə. 

 

                             Nə oldu dedim ki, beləymiş bəxtim, 

                             Səhvimi taleyin boynuna yıxdım. 

                             Baxdım, boş-boşuna dünyaya baxdım, 

                             Görməyi öyrədən olmadı mənə. 

 

                             Atam, bu dünyada qonağıq, qonaq!!! 

                             Əsl həyat o dünyada olacaq. 

                             Yetən yaşamağı öyrətdi, ancaq 

                             Ölməyi öyrədən olmadı mənə. 

 

                                                    14.11.2008 
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ALLAHIN  MƏNĠMLƏ 

  ARASI  YOXDU 

 

                               İstərəm gül kimi dərim dünyanı, 

                               Dərib, sevgilimə verim dünyanı. 

                               İstərəm işıqlı görüm dünyanı,  

                               Dünyanın zülməti bəbəyimdədi. 

 

                              Gəzib dolaşsam da aranı, dağı, 

                              Qismətim olmadı həyat şadlığı. 

                              Sən demə, ömrümün hər rahatlığı, 

                              Ağappaq, sonuncu bələyimdədi. 

 

                              Yaşamaq hər kəsə qismətdi, haqdı. 

                              Əsl yaşamaqsa, mərd yaşamaqdı. 

                              Allahın mənimlə arası yoxdu, 

                              O, mənim həmişə ürəyimdədi. 

 

                                                     26.01.2007 
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QANADLI     ĠNSAN 

 

                       Nə yaxşı ki, 

                            insana 

                                 Tanrı qanad verməyib. 

                       Yoxsa 

                            bu hüdudsuz, 

                                  uca göyləri 

                                       döndərib 

                                            su yolu edərdi insan. 

                        Bir qənim kəsilərdi 

                             xeyirxah mələklərə 

                        İblisdən, 

                             Şeytandan 

                                  betərdi insan. 

                        Nə  yaxşı ki, 

                              insana 

                                   Tanrı qanad  verməyib. 

                        Yoxsa 

                              didib bir-birinin ətini, 

                        Allahın yanına bir-birindən 

                              gündə şikayətə gedərdi insan. 

 

                                                           01.09.2006 
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VAXT 

 

                            Bu vaxt niyə getmir, Allah?! 

                            Belə cansıxıcı  gün 

                                   görməmişdim hələ mən. 

                            Köksümdə ürəyim 

                                   şişib elə bil. 

                            Yumruq boyda ürəyim 

                                   atom bombası kimi 

                                        partlayacaq indicə. 

                            Saatımın əqrəbləri 

                                   düyün düşüb  elə bil. 

                            Əqrəblərin arxasınca 

                                   it qısqırtsam  

                                         tez gedərmi görəsən? 

 

                                             15.12.2006 
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LAL   SÜKUT 
  

                   Yamanca sükuta qərq olub şəhər, 
                   Küçələr, səkilər laldı bu gecə. 
                   Yerdən çıxır, göydən yağır bilmirəm, 
                   Hər tərəf sükutla boldu bu gecə. 
 
                   Ay da öz işığın çox görüb bizə, 
                   Zülmət at oynadır bu dar küçədə. 
                   Qulaqlarım əlli yerdən çat verər, 
                   Bir dəfə “qu” desəm bu lal gecədə. 
 
                   Bu gecədə sanki hüzn yaşayır, 
                   Ən həzin, ən kövrək çağımdı mənim. 
                   Balın çiçəklərə doğmalığıtək, 
                   Bu sükut ruhuma yaxındı mənim. 
 
                   Nə bir səs-səmir var, nə qəlbə dəyən, 
                   Ürəyim duyğudan çağlar bu gecə. 
                  “Çəmən sakitliyin, bulaq dincliyin”, 
                   Şəhərə borc verib dağlar bu gecə. 
 
                   Nə yerbəyer eyləyir, Tanrı yaxşı-yamanı, 
                   Nə sükutun ömrünü uzadır bu şəhərdə. 
                   Heyif, yaxşı adamların ömrütək, 
                   Sükutun da ömrü çox qısadır bu şəhərdə. 
 
                   Bir azdan dan yeri ağaracaqdı, 
                   Yenə səsli-küylü səhər olacaq. 
                   Bu sükut da yox olacaq bir azdan, 
                   Eh, nələr olacaq, nələr olacaq... 
               

       Bir azca yubanaydı, ləngiyəydi kaş səhər, 
       Bu sükut ömür eləyib, yaşayaydı bir qədər. 

                                                                   
13.10.2006 
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ƏN  YAXġI  HƏMSÖHBƏT 

 

                        Bu dünyada  

                             insan, 

                                  ən çox 

                                           özüylə dərdləşir, 

                                                özüylə danışar. 

                       Öz-özündən 

                             gah küsür, 

                                 gah barışır. 

                       Əzəldən  

                             xisləti budur insanın. 

                       Yanında  

                             nə qədər 

                                adam olsa da, 

                                ən yaxşı  

                              özüylə söhbəti  tutur insanın... 

                                                                                                     

28.07.2008 
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MƏN   ALLAHIN    MĠRZƏSĠYƏM 

 

Gecə çəkilirəm bir sakit küncə, 

Gəlir qulağıma söz bircə-bircə. 

Allahın mirzəsi oluram  gecə, 

Diktə eyləməsə yaza bilmirəm. 

 

Tanrı söylədikcə söz gözəllikdən, 

Qəlbim agah olur yüz gözəllikdən. 

O da mənə deyir tez gözəllikdən, 

Ürəyim dinəndə susa bilmirəm. 

 

Azadə xəyalım gəzir hər yanı, 

Dünyadan böyükdü fikrin meydanı. 

Özümdə axtarıb tapdım dünyanı, 

Özümü dünyada gəzə bilmirəm. 

 

Qəlbim  köklənəndə bir həzin simdə, 

Mələkləri yuxu tutur çiynimdə. 

İyirmi ildi bir ömürdü əynimdə, 

Hey geyirəm, köhnə-təzə bilmirəm. 

 

Bəzən olmayanda tale mənə yar, 

Göynədir içimi acı qəm-qubar. 

Məhşərdə Allaha bir sualım var, 

Mən ha çalışıram, çözə bilmirəm. 

 

                                   26.10.2007 
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ZAMAN    MƏNĠM    ĠÇƏRĠMDƏ 

 

Nə vaxtdı çəkilib gedib, 

Duman mənim içərimdə. 

Çoxdan dönüb həqiqətə, 

Güman mənim içərimdə. 

 

Bu dünyanın yolları bol, 

Canım-gözüm, bil, agah ol. 

Olar sənə ən doğru yol 

Əyan, mənim içərimdə. 

 

Bu yoldakı yoxuş, döngə, 

Gətirməsin səni təngə. 

“Haqq”a gedən, gəl “dörd” rəngə, 

Boyan mənim içərimdə. 

 

Nola göydən enə yiyəm, 

Qulağına bir söz deyəm: 

Mən zamanın içindəyəm, 

Zaman mənim içərimdə? 

                                 

                      25.04.2008 
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ÜZÜ  ASTARINDAN  BAHA  ÇIXIRAM 

                                      
Sənin  ad  gününə  gül  dərmək  üçün, 

         Sinəmə  çəkdiyin  dağa  çıxıram... 

 

                            Salam  SARVAN 

 

Mat qalmışam bu beş-altı kəlməyə, 

Elə özün dağ deyilsən sən bəyəm? 

Salam Sarvan, sən gül-çiçək dərməyə, 

Mən “Haqq”ı görməyə dağa çıxıram. 

 

Qəlizsə də könlümün bu istəyi, 

“Su yoluna” döndərmişəm mən göyü. 

Gündüzlər götür-qoy edib hər şeyi, 

Gecələr dırmaşıb aha çıxıram. 

 

Doğrusu, bilmirəm heç nədən olub. 

Kim bilir, bəlkə də heçnədən olub. 

İnsanlar sürtülüb, sürüşkən olub, 

Ona görə mən Allaha çıxıram... 

 

...Eh, məni neynirsən deyirəm, Allah! 

Oğlunam, dostunam,nəyinəm, Allah!? 

Mən sənə sərf edən deyiləm, Allah! 

Üzü astarından baha çıxıram. 

 

                                                10.04.2010 

 

 

 



Kələfin ucu 

 

 87 

 

 

ALLAHLIQ   EġQĠNƏ   DÜġÜB  ÜRƏYĠM 

 

Tapmasan özünə bir yaxın sirdaş, 

Dərd yeyər qəlbini ta yavaş-yavaş. 

İnsanlar əzəldən belədi qardaş, 

Birin qazanınca üçündən keçir. 

 

Allah yox eləyib dərdin, qubarın. 

Daima hifz edir sadiq qulların. 

Tanrı dərgahına gedən yolların, 

Hamısı insanın içindən keçir. 

 

Yenə cuşa gəlib, coşub ürəyim. 

Yenə də həddini aşıb ürəyim. 

Allahlıq eşqinə düşüb ürəyim, 

Allahtək hamının suçundan keçir. 

 

                                                             07.11.2007     
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ĠLAHĠ,  BĠR  NAĞIL  DANIġ 

 

Niyə belə fikirliyəm, 

Bu gecə, Xuda, bilmirəm? 

Bir dünya dərd-qəmimlə də, 

Başımı qata bilmirəm. 

 

Qalıb anası, balası, 

Yığılıb qalıb hamısı. 

Yoxdu bir qəm müştərisi, 

Dərdimdən sata bilmirəm. 

 

Çoxunu yandırıb, yaxıb, 

Çoxunun axrına çıxıb. 

Axı kim əkib, kim doğub, 

Qəmi dünyada bilmirəm? 

 

 “Bu qəm mənə çoxdan tanış, 

Gəzib məni qarış-qarış.” 

İlahi, bir nağıl danış! 

Bu gecə yata bilmirəm. 

 

                                                   18.03.2008 
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YOL 

 

İllərdi bir vüsalın həsrəti canımdadı, 

Beynimdə, ürəyimdə, ruhumda, qanımdadı. 

İllərdi “Haqq”a doğru gedirəm,yanımda da, 

Zülmət adlı dünyanın sakinləri kölgələr. 

 

Allaha gedən yolun əvvəli sirr, sonu  sirr, 

Allaha gedən yolum gəlib içimdən keçir. 

Qoymur tez gedim, məni yubandırır, ləngidir, 

İçimdəki dolaylar, içimdəki döngələr. 

 

Bu yoldan neçə dənə yol ayrılarmış, Allah!? 

Hansı daha kəsədir, mən biləydim kaş, Allah! 

Ürəyimdə, ruhumda tək hakim olmuş, Allah! 

Ümidlərin ən yaxın qohumları “bəlkə”lər. 

 

Ancaq onu bilirəm, nə gəlsə də başıma, 

Eniş-yoxuş, daş-kəsək çıxsa belə qarşıma, 

Bu yolun sonunda bir qovuşma var, qovuşma!!! 

Ruhum öz bütövünə qovuşar və dincələr... 

 

                                          21.08.2009 
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SALAM   DENƏN 

 

Gündə eyləyib min günah, 

Yalvarıram axşam – sabah: 

Ərşə qalxan çəkdiyim ah, 

Məndən “yar”a salam denən. 

 

Gah özümə düşman ollam, 

Gah mələk, gah şeytan ollam. 

Hər dəyqə bir insan ollam, 

Yaman halbahalam denən. 

 

Sevincimə göz dağıyam, 

Kədərimin ortağıyam. 

Ürəyimin dustağıyam, 

Hisslərimə qulam denən. 

 

Söylə, səbr etsin, gözləsin, 

Anlayım yaxşısın, pisin. 

Aparmağa tələsməsin, 

Mən hələ ki, kalam denən. 

 

                                                      02.01.2008    
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DUYSALAR   BƏSĠMDĠ   ELƏ 

          

Geyinmişəm müvəqqəti, 

Ürəyimə yatmır qəti. 

Satacağam bu cəsədi, 

Qoy babat pul verən olsun. 

 

Gəzəcəyəm ruh kimi mən, 

Həm var, həm də yox kimi mən. 

Nə bir narahat eyləyən, 

Nə qəlbimə girən olsun. 

 

Arada bir səsim gələr, 

Səs deyər bu kimdi elə. 

Duysalar bəsimdi elə, 

Lazım deyil görən olsun. 

 

Öyrəşiblər  bəhsəbəhsə. 

Gedəndə “gedər-gəlməz”ə, 

Qoy nə bir kəs düşsün izə, 

Nə ardımca gələn olsun. 

                                          

                  25.10.2009 
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ĠKĠLĠK 

 

Sevinc tək gülməkçün deyil, 

Bir az da ağlamaqçündü . 

Kədər tək ağlamaqçün yox, 

Bir az da düşünməkçündü. 

 

Doğru tək inandırmaqçün yox, 

Bir az da inanmaqçündü. 

Yalan tək aldatmaqçün yox, 

Bir az da aldanmaqçündü. 

 

Həyat tək yaşamaqçün yox, 

Bir az da sürünməkçündü. 

Ölüm tək ölməkçün deyil, 

Bir az da yaşamaqçündü. 

 

Allah tək yaratmaqçün yox, 

Bir az da  yaşatmaqçündü. 

İnsan tək səcdə etməkçün yox, 

Bir az da səcdə edilməkçündü. 

 

                             03.05.2010 
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NĠYƏ  YALVARIRSAN? 

 

Adam oğlu, dayan, dur bir, 

Fikrin nədir, qəsdin nədir? 

Allah sənin özündədir, 

Göyə niyə yalvarırsan? 

 

Haqq sevgin varsa ürəkdə, 

Gözlə, sevinc gələcək də. 

Lazım bilsə verəcək də, 

Guya, niyə yalvarırsan? 

 

Axı səni o Yaradan, 

Böyük yaradıb, ay insan! 

Allahın bir parçasısan, 

Niyə, niyə yalvarırsan? 

 

Bitməzmi göylərə sözün? 

Çək göylərdən daha gözü! 

Gözləyirsən Allah özü, 

Deyə, “niyə yalvarırsan?..” 

 

Adam oğlu, dayan, dur bir, 

Fikrin nədir, qəsdin nədir? 

Allah sənin özündədir, 

Göyə niyə yalvarırsan? 

 

                     19.08.2010 
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TISBAĞA   ĠLĠ 

 

                      Yenə fikirlərim dolaşıq, müdhiş. 

                      Dünyaya gəlməyin səbəbi nəymiş? 

                      Səadət necə də qəribə şeymiş, 

                      Qiymətin biləndə əlimdən gedir. 

 

                      O nədir, insanla gəzər hər yanı. 

                      Nə yaxşısı bəlli, nə də yamanı? 

                      Ölümdü, izləyir daim insanı, 

                      İnsanlar toya da ölümnən gedir. 

 

                      Sürünə-sürünə qalıb ömür-gün, 

                      Elə bil günlərim düşübdü düyün. 

                      Tısbağa ilidi bu il mənimçün, 

                      Onçun hər dəqiqəm zülümnən gedir. 

 

                      Elə istəyirəm ürəkdən, candan, 

                      İllər bir-birini qova durmadan. 

                      Heç nə aparmır ki, içimdən zaman, 

                      Hər nə gedirsə də, çölümdən gedir. 

 

                                                26.01.2008 
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ALLAHA   YAXIN   ƏYLƏġƏK 

 

Dünyaya gəldiyim vaxtdan, 

Uzağam şərdən, nahaqdan. 

Canım-gözüm, yaşamaqdan 

Yoruldum mən də, oturaq. 

 

Nə qədər olsa da böyük, 

Sevinc olmaz ürəyə yük. 

Biz soyuqqanlı millətik, 

Gəl bir az gündə oturaq. 

 

Dar günündə Yaradantək, 

Kimsə olmaz sənə kömək. 

Allaha yaxın əyləşək, 

Bəndədən gendə oturaq. 

 

                                                               

15.10.2007 
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ALLAHIN    BÖYÜKLÜYÜ 

 

Bu axşam 

      ağlıma bir fikir gəlib. 

Mənə elə gəlir ki, 

       Allahın böyüklüyü 

             müxtəlifdi, 

                     müxtəlif !!! 

Allah 

        hər bir insana 

             öz düşüncəsi, 

                      beyni böyüklükdədi. 

O, 

       hər bir bəndəsiyçün 

              məhz həmin bəndəsinin 

                      ona olan sevgisiylə 

                               eyni böyüklükdədi... 

                                                     

                                          14.11.2009 
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ÜMĠDSĠZLĠK 

 
                               Gələcəyə ümidimi bağlaram... 

          

Bəxtiyar  VAHABZADƏ 

 

Canım-gözüm! 

Biz neynədik, 

      özümüz 

             özümüzə eylədik. 

Ümidsiz  

       yaşamaq olmadığını bilə-bilə, 

 özümüz   

        indidə yaşaya-yaşaya, 

ümidimizi 

        gələcəyə bağladıq biz. 

Gələcək də 

        ümidimizi özüylə apardı 

                başqa gələcəklərə. 

Gələcəkləri gəzdi 

         ümidimiz. 

Bizsə qaldıq indidə. 

Ümidsiz... 

 

                                                       14.11.2009 
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ADAMYEYƏN  ġƏHƏR 

 

Başı göylərə dikələn, 

Şişən, enlənən, kökələn, 

Bu adam yeyib yekələn, 

Özü isti, qəlbi soyuq, 

Şəhəri sevə bilmirəm. 

 

Ayız, ulduzsuz bir axşam, 

Mən zülmətdən doğulmuşam. 

Gecəyə doğma olmuşam. 

Hər səhər bir gecə ölür, 

Səhəri sevə bilmirəm. 

 

Sevinc atıb zaman-zaman, 

Kədər olub mənə həyan. 

Kədər məni sevir yaman, 

Ancaq bilmirəm niyə mən, 

Kədəri sevə bilmirəm. 

 

Sənə bir sirr açım, atam! 

Mən göydənəm, yerə yadam. 

Ömrüm qalıb o dünyada. 

Bu üç-beş günlük ötəri, 

Səfəri sevə bilmirəm. 

 

                      14.01.2010 
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O   ĠLLƏR   GERĠYƏ  

  DÖNSƏYDĠ   ƏGƏR... 

 

Gözəl tələbəlik illərim mənim, 

Getdi, sevincimi götürüb getdi. 

Uşağın aldadan analar kimi, 

Başımı aldadıb, yatırıb getdi. 

 

Şirin xatirəyə çevrilib getdi, 

Dilimin ən şirin kəlməsi oldu. 

O illər bir gözəl nağıldı, bitdi. 

Sonda mənə qalan alması oldu. 

 

Ax, necə bir anda quş kimi uçdu, 

Mənə həm sevilmək, sevmək öyrətdi. 

O illər yuxuydu, mən də yatmışdım, 

Açdım gözlərimi, dağıldı getdi. 

 

O gözəl, qayğısız, mehriban illər, 

İndi xəyalımı oxşayır mənim. 

Bir zamanlar məni yaşadan illər, 

İndi xatirəmdə yaşayır mənim... 

 

O illər geriyə dönsəydi əgər, 

Yalvarıb-yaxarıb saxlardım onu. 

Necə olur-olsun qoymazdım gedə, 

Tutub ağaclara bağlardım onu. 
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O illər geriyə dönsəydi əgər, 

Öpüb, sığallayıb, oxşardım onu. 

O illər geriyə dönsəydi əgər, 

Vallah, iki növbə yaşardım onu. 

 

O illər geriyə dönsəydi əgər... 

Bu misra ağlıma haradan gəldi? 

O illər geriyə dönsəydi əgər, 

Bircə Allah bilir mən neyləyərdim. 

 

Dünyada ən xoşbəxt bəndə olardım, 

Nə kədər, nə qayğı daşıyardım mən. 

Yox, heç nə etməzdim dönsə o illər, 

Sadəcə, təzədən yaşayardım mən. 

  

                             01.11.2008 
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ZƏHƏRSĠZ  GÖY  ADAMI 

 
                                  Ağlama, ağlama ilan balası, 

           Baxtını qarğama, ilan balası! 

 

                           Ramiz  RÖVġƏN 

  

             İlana bax, bəri gəlir, 

             Yerin bağrın yarır gəlir. 

             Gəlir, mənə sarı gəlir, 

             Bilir öldürmərəm onu, 

             Əzrail-filan deyiləm. 

 

             Hardan oldu sənə əyan? 

             Hardan bildin de, ay ilan, 

             Zəhərsiz göy adamıyam? 

             Nə bildin dəymərəm sənə, 

             Nə bildin çalan deyiləm? 

 

            Səfərim qısadır, qısa!!! 

            Mən bir gəldi-gedər insan. 

            Sən mənəmi sığınırsan? 

            Yox, ilan dili çıxarıb, 

            Yalvarma, qalan deyiləm. 

 

            Gəl məni yola salma tək, 

            Yol uzundu, ömür gödək. 

            Gəl qoşul mənimlə gedək. 

            Qorxma, çəkərəm dərdimi, 

            Sənə yük olan deyiləm. 
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           Gəl gedək, yolumuz birdi. 

           Gəl, inanc yerimiz birdi. 

           Dərdimiz-sərimiz birdi, 

           Elə mən də sürünürəm, 

           Ha deyim ilan deyiləm. 

 

                            01.06.2008 
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KEÇƏL  SUYA  GETMƏZ 

 

                Uşaqlıqdan  

                     saçımı daramağı sevmirəm. 

                Heç vaxt  

                    “keçəl suya getməz.” 

                Hərifəmmi mən bəyəm? 

                Ağılın içindən çıxıb 

                      özü ağılsız olan 

                         o yaramaz, 

                            səfeh tük, 

                min yerdən,               

                     milyon yerdən 

                         deşib  mənim başımı, 

                             eyləsin dəlik-dəlik, 

                mən də 

                      onun başını sığallayım  

                            üstəlik... 

      

                                                      22.09.2007 
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LAYLA   QARDAġIM 

 

                   Anam nehrə çalxalayır, 

                       qatığın beşiyini yırğalayır, 

                            qatığa layla çalır. 

                   O nehrənin içindəki qatığa 

                        sözün açığı, 

                            gah paxıllığım tutur, 

                                gah da acığım. 

                    Mənim yerimi tutub daha 

                         o urvatsız, 

                             qotur qatıq. 

                    Anam "beşiyin" yelləyir, 

                         mışıl-mışıl 

                             yatır qatıq. 

                    Belə çıxır ki, 

                         onunla qardaşam mən. 

                    Bir laylanın övladıyıq biz. 

                    Ancaq, 

                         qatıqla mənim 

                             ondadır ki fərqimiz; 

                                  mən elə yatanda da 

                                      insan oluram, 

                                           insan!!! 

                    Qatıqsa yatanda 

                         yaxşı halda 

                              yağ olur, 

                         pis halda 

                              ayran... 

                                            06.05.2010 
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ĠYĠRMĠ   BĠR   YAġIN   ġEĠRĠ 

 

Bu da 

      iyirmi bir yaş. 

Ömür yolumda 

       iyirmi bir addım 

           arxada qaldı. 

Ömür yolu... 

 İlahi! 

       Bu nə qəribə yoldu? 

 Nə ləngiyib  

       qalmaq olur. 

 Nə bir daş üstə oturub, 

       dincini almaq olur. 

 Aman Allah! 

        Bu nə sirdir? 

 Ömrüm elə qaçır 

       ömür yolumda 

              ardınca 

                   illər də heç çata bilmir... 

 İndi 

       bir təsəlliylə 

            könlüm bir az dincəlir, 

                ürəyim rahat olur; 

 yəqin yolun sonuna 

        hələ çox addım qalır. 

 Bir də 

        yalnız onunla 

            azalır qayğım, 

                 dərdim, 
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 yaxşı ki, 

            gəldiyim bu qısa yolda 

            dostumu 

                 düşməndən ayıra bildim. 

 

Anladım  ki, 

     bu dünyada mənim, 

həyat adlı 

      bir qayğıkeş dostum var, 

ölüm adlı 

     bir amansız düşmənim... 

 

                     29.07.2007 
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24  YAġDA  TƏƏSSÜRATLARIM 

 

Canım-gözüm, sanma atam, 

Anam böyütdü məni. 

Mən zamanın övladıyam, 

Zaman böyütdü məni. 

 

Mənim kimi olmaz heç kim, 

Günüm xəyallarda keçdi. 

Gümandan gümana düşdüm, 

Güman böyütdü məni. 

 

Çatmasa da köməyimə,  

Tuş gəlsə də gileyimə, 

İyirmi dörd il ürəyimə, 

Daman böyütdü məni. 

 

“O”, böyüdən böyütdü ki, 

Seçə bilim tükdən tükü. 

Məndən inam, məndən sevgi, 

Uman böyütdü məni. 

 

                                                     29.07.2010 
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YAġAMAQ 

 

Allah əyləşib bir daşın üstündə, 

Ömür-gün pay verir yaşın üstündə. 

Ayağı altında, başı üstündə 

Dolanmaq, hələ yaşamaq deyil. 

 

Gəlir bu dünyaya, doğulur insan. 

Tanıyır, inanır, vurulur insan. 

Həyatdı, bulanır, durulur insan. 

Bulanmaq hələ yaşamaq deyil. 

 

“Ömrün ölümündə qısa bir vaxtdı.” 

Ölüm əsl həyat, ömür sınaqdı. 

Ən əsas sınaqdan necə çıxmaqdı, 

Sınanmaq hələ yaşamaq deyil. 

 

Ömür bir oyundu, bəxtini sına! 

Sən özün özünün var olduğuna, 

İnanmağın azdır, inandırsana! 

İnanmaq hələ yaşamaq deyil. 

 

                          03.05.2010 
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FĠKĠR  SƏRXOġU 
 

                       İllərdi üzürəm, atam! 

                       Bir sahil də yoxdu çatam. 

                       Dünya adlı bir dəryada, 

                       İyirmi dörd ildi gəzdirir, 

                       Ömür adlı qayıq məni. 

 

                       Dincliyimin baş daşıyam, 

                       Xəyallar qoymur yaşayam. 

                       Mən bir fikir sərxoşuyam, 

                       Fikir içib məst oluram, 

                       Kim görübdü ayıq məni? 

 

                       Axı belə kim üşüyür? 

                       Həm tərləyir, həm üşüyür. 

                       Fikrim, düşüncəm üşüyür. 

                       Aman-Allah, bu nə sirdi! 

                       Yandırır bu soyuq məni. 

 

                       Düşməyib tora, tilsimə, 

                       Fikir verməyib heç kimə, 

                       Çəkilmişəm öz içimə. 

                       Bilmirəm qiyamət gəlsə, 

                       Kim salacaq duyuq məni. 

 

                                       26.01.2010 
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GÜCLÜ   ZƏLZƏLƏ 

                                

                              Yenə də xəyalımda 

                                     bir gözəl dünya qurub, 

                                          yaşayırdım özümçün. 

                               Xoş keçirdi ömür-gün. 

                               Birdən  

                                    məni xəyaldan 

                                           hansısa mərdimazar 

                                               silkələyib oyatdı. 

                               Gözəl xəyal dünyamda 

                                     bir zəlzələ yaratdı. 

                               Bu dünyaya qayıtdım. 

                               Yenə qəlbim sıxıldı. 

                                O güclü zəlzələdən 

                                     xəyalımda qurduğum 

                                            dünyam, 

                                                 uçub dağıldı... 

 

                                                   30.03.2008 
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MƏNĠM NĠFRƏTĠM   DƏ    

ÖZÜM   KĠMĠDĠR 

 

Mən bir az qəribə adamam, atam! 

Çox da bənzəmirəm özgələrə mən. 

Həyatda o qədər aldanmışam ki, 

Daha baxmayıram güzgülərə mən. 

 

Ax, mənim ürəyim, yazıq ürəyim, 

Gündə min həsrətin oduna düşür. 

Mənim nifrətim də özüm kimidi, 

Görəndən görənə yadına düşür. 

 

Mənim sevincim də şimşəktək ani, 

Qaranlıq gecələr yuxuma girir. 

Mənim səadətim ulduz kimidi, 

Səhər açılanda qeybə çəkilir. 

 

Mən bir az qəribə adamam, atam! 

Çox da bənzəmirəm özgələrə mən. 

Həyatda o qədər aldanmışam ki, 

Daha baxmayıram güzgülərə mən. 

 

                                             02.09.2008 
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ALVERÇĠ   ĠLLƏR 

 

Canım-gözüm, bilirsən, 

Qayatək sərt idim mən. 

İçimdən axıb gedən, 

Sellər dəyişdi məni. 

 

Gah kədərlə oldum tən, 

Gah çağladım sevincdən. 

Başıma sığal çəkən, 

Əllər dəyişdi məni. 

                                        

Sonsuzluğa baş alan, 

Min yol dolub boşalan. 

İçərimdən başlanan, 

Yollar dəyişdi məni. 

 

Bulaşdım çox sirrinə, 

Əllərinin kirinə. 

Satdıqca bir-birinə, 

İllər dəyişdi məni. 

 

              20.05.2010 
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MARAQLI   MƏġĞULĠYYƏT 

 

Bir həsrət var canımda, 

İliyimdə, qanımda. 

Heç kim yoxdu yanımda, 

Mən də yoxla məşğulam. 

 

Anı ana satıram, 

Aldadıram, atıram. 

Zamanla baş qatıram, 

Atam, vaxtla məşğulam. 

 

Yuxum ölür gözümdə. 

Qəlbdən gələn sözüm də, 

Gəlib azır ağzımda, 

Karıxmaqla məşğulam. 

 

Dünya kiçilib necə. 

Ev dar, otaq balaca. 

Oturmuşam bu gecə, 

Darıxmaqla məşğulam. 

 

                      22.05.2010 

 

 

 

 

 

           



Elşad Ərşadoğlu 

 

 114 

QIZ  AĞACI 

 
                                            Qız ağacı qoz ağacı.  

                           Hər gələn bir daĢ atar... 

                                                                  

                                               El məsəli 

 

Deyirəm, nə yaxşı mən çox bilmirəm, 

Çox gizli şeyləri açıq bilmirəm. 

Allahın əli var, ya yox, bilmirəm, 

Başıma daş düşür qoz ağacından. 

 

Hərdən məsəllər də bizi aldadır, 

Qız mələkdi, qız şeytana oxşamır. 

Qız ağacı, qoz ağacı başqadır, 

Daş atsam qoz düşər qız ağacından? 

 

Day qıza baxmaq da mənə yasaqdı, 

Taleyimlə məndə indi sınaqdı, 

Çilingağac oynayırıq nə vaxtdı, 

Uduzaram, çəksəm göz, ağacından. 

 

Hə, adam balası, mən bax beləcə, 

Ölümü-itimi almıram vecə. 

Nəsə sağ çıxıram səhərə, gecə, 

Assam da özümü söz ağacından. 

 

                                                             28.08.2010 
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ĠNSANLARIN    QUDUZ    VAXTI 

 

İçimdə yaralar var, yox qaysağı, sarğısı, 

Rahatlıq vermir mənə, gecə-gündüz ağrısı. 

Həqiqəti deməyə utanıram doğrusu, 

Həqiqətin bu qədər cılız olan vaxtında. 

 

Sabaha gedən yolda unudubdur dünənin. 

Vay halına övladı manqurt olan vətənin. 

Görən bəzi insanlar niyə satır bədənin, 

İnsanlığın bu qədər ucuz olan vaxtında? 

 

İnsanın biri sürür ömrün büllur sarayda, 

Biri də gün keçirir ah-nalədə, harayda. 

Yolda gəlib-gedənə  əl açmaqdan nə fayda, 

Ürəklərin insafsız, bumbuz olan vaxtında? 

 

Dolaşır küçələri hey qaşına-qaşına, 

Tuş gələcək hansısa bir çəpgözün daşına. 

İtləri kim buraxıb belə başlı-başına, 

İnsanların bu qədər quduz olan vaxtında? 

 

                                             07.11.2005                                                 
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ƏQĠDƏ 

 

Ey indi 

     əqidə,  

          məslək axtaran 

             məsləksiz adam! 

Dəridən-qabıqdan 

     çıxma 

           boş yerə. 

Özünü odlara 

     yaxma 

           boş yerə. 

O əqidə ki var, 

      çətin tapılar. 

Az  loto-filan al, 

       uduşda olmur. 

Əqidə dediyin  

        ömür kimidi, 

             Allah bağışlayır, 

                    satışda olmur... 

 

                                               29.06.2008 
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DOĞRU   QƏNAƏT 

 

Hamı deyir ki, 

         bizdə insanlıq ucuzlaşıb. 

Mən də razı. 

Bu fikirdə 

          zərrə qədər yalan yoxdu. 

Bir şeyə mat qalmışam. 

Bəs niyə bu ucuzluqda 

            çoxu insanlığın satır, 

                    heç insanlıq alan yoxdu? 

Son vaxtlar  

           bir qənaətə  

                   gəlmişəm ancaq; 

daha bizdə insanlıq 

            heç vaxt 

                     ucuzlaşmayacaq. 

Bilirsinizmi niyə? 

            Bunun səbəbi nədi? 

Çünki, 

            bizdə insanlıq 

                      havayıdı, 

                               müftədi... 

 

                                      06.11.2009 
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KĠġĠLĠK 

 

Bir zamanlar savaşlara səsləyib 

Kişiləri, maraq olan kişilik. 

Daim qalib edib ər babaları, 

Əllərində yaraq olan kişilik. 

 

Bir zamanlar ər babalar ər təki, 

Daim daşıyarmış bir qeyrət yükü. 

Kim bilərdi gəlib çıxar indiki, 

Arvadlıqla calaq olan kişilik. 

 

Tutdu gözümüzü, tutdu pul-para, 

İndi daha vicdan hara, biz hara. 

Getdi, babalarla getdi məzara, 

Day qayıtmaz qabaq olan kişilik. 

 

Getdi abır, getdi həya, getdi ar, 

Bizdən sonra nə qalacaq yadigar? 

Satdı, şalvarın da satdı, bir vaxtlar 

Başımızda papaq olan kişilik. 

 

Çiynimizdə ömür yükü, qəm yükü, 

Günlər ötür, yaşayırıq hələ ki. 

Qorx ki, hələ elə bir gün gələ ki, 

Kişilərçün qınaq ola kişilik. 

 

                          06.11.2008 
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ĠNSANLIQ 

 

Təəssüf  ki, 

     bizdə 

         insanlıqla doğru davranmağı 

             bilməyənlər var. 

Bəzi “insanlar” 

      nədənsə 

             səhər evdən çıxanda 

                    üzündən-gözündən 

                           abır-həyanı 

                                 təmiz 

                                       yuyub çıxırlar. 

Səhər evdən çıxanda 

       insanlıqlarını 

             evdə qoyub çıxırlar. 

Bəziləri də 

       dözülməz bir təhqirə 

             dözdürür insanlığın, 

                    şalvarlarının arxa cibində 

                          gəzdirir insanlığın... 

 

                                       29.01.2010 
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AY  ELƏ   YAXINDI    

MƏNƏ  BU  AXġAM 

 
   Kəndimizin  kənarında, dağın  baĢında,   sakit  bir ge-

cənin  içində oturub, dünyaya tamaĢa  etməklə  məĢğulam... 

     (Məncə, gecənin qaranlığından  baxanda dunya  daha  

aydın  görünür.)  

Dünya  elə gözəldir  ki... 

 (Sonra  da  bəzi Ģairlər durub dünyadan  gileyli Ģeirlər 

yazırlar.)  

    Ulduzlar  mənə o qədər  yaxındır, elə bil indicə   üstümə  

töküləcəklər... 

Bəlkə də, dünyanı  yaxĢıca  bir silkələyən  olsa,  göydə  bir 

dənə də ulduz qalmaz. DəymiĢ tut  kimi hamısı  tökülər... 

Bu  gözəl  ulduzlardan  bir ovuc dərib, sənə  göndərmək  

keçir könlümdən.  Ancaq ayağa  qalxmağa  qorxuram  ki, 

baĢım    aya  toxunar... 

 

Bu gecə ah çəksəm ahım dincəlir, 

Ürəyim dincəlir, ruhum dincəlir. 

Bu sirli-sehirli gözəl gecənin, 

Sirrinə, sehrinə batmağım gəlir. 

 

Bu gecə bir sevinc çöküb içimə, 

Almayıb kədəri, qəmi vecimə, 

Dərib ulduzları yığıb ovcuma, 

Oynadıb başımı qatmağım gəlir. 

 

Bu gecə ulduz bol, səmalar sonsuz, 

Bir-bir hamısını dərəcəm onsuz. 

Yoxsa, məndən qaçır o axan ulduz? 

Qaçıb arxasınca çatmağım gəlir. 

 



Kələfin ucu 

 

 121 

                        Nələr düşünürəm, nələr bu axşam, 

                        Qəlbimdə arzular dinər bu axşam. 

                        Ay elə yaxındı mənə bu axşam, 

                        Əlimi uzadıb tutmağım gəlir. 

 

                        Zülmətdə uyuyum deyə rahatca, 

                        Götürüb səmadan ayı rahatca, 

                        Başımın altına qoyub rahatca, 

                        Sonra şirin-şirin yatmağım gəlir. 

 

                          27.05.2010 
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“BRAK”   GÜNLƏR 
 

Ax, 
     bu günlər, 
           bu günlər!!! 
Niyə getmir görəsən? 
 Qəlbim narahatdı, 
       nə vaxtdan bəri. 
Yaradanla etdiyim  
        ömür-gün alverində 
            zay çıxan bu günləri 
                  necə geri qaytarım? 
Ömrüm keçir qayğılı, 
         qəlbim dolu qəm-kədər. 
Getmək bilmir 
          bu günlər. 
Bu günlərin başına 
          əsr düşsün, 
                  il düşsün. 
Getmək bilmir 
          bu günlər. 
Can çəkə-çəkə gedir, 
         istəmədiyi işə 
                  göndərilən adamtək. 
Ömür-gün paylananda 
         mən bu “brak” günləri 
                  götürməyəydim gərək. 
Nolaydı, 
         ürküdəydi 
                  bir yöndəmsiz yekəpər. 
Tez gedəydi 
          bu günlər . 
Tez gedəydi 
          bu günlər... 
 

                              03.11.2008 
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50  YAġLI  ZĠRVƏ 

 
Atama, əlli yaĢı münasibəti ilə ...  

                                                                  
Mənim 50 yaşlı, ay uca zirvəm, 
Ağappaq qar tutmuş başın mübarək! 
Sevinc bağışladın mənə bir dünya, 
Canım-gözüm, 50 yaşın mübarək!.. 
 
İllər yola salıb o müdrik insan, 
Ağrılar, acılar daşıyıb gəlib. 
Həyata həyatdan yaxşı bələddi, 
Sanki neçə əsr yaşayıb gəlib. 
 
Həyatın hər cürə üzün görübdü, 
Hər cür sınağından çıxıbdı ömrün. 
Daim gözləriylə od götürübdü, 
Bizim qəlbimizi qızdırmaq üçün. 
 
Bizimçün yaşayıb öz ömrünü, o 
Fikirdən-fikirə daşınan kişi. 
Özün düşünməyə vaxt da tapmayıb, 
Bizi gecə-gündüz düşünən kişi. 
 
Allah, nələr çəkib o, 50 ildə, 
Səbr edib, səbrini basıb yaşayıb. 
Yoluna kədər də, dərd də çıxıbdı, 
Yenə hamısına dözüb, yaşayıb... 
 
Səninçün qəlbimdə söz düzüm-düzüm, 
Bu təptəzə 50 yaşın mübarək! 
50 yaş nədir ki, ay canım-gözüm? 
İkinci əllidə görüşənədək! 

 

26.08.2008 
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BAġQA   DÜNYANIN  ADAMI 

                                        

      Dostum  Xətaiyə... 

  

Mən bir adam tanıyıram, günbəgün, 

Girir ürəyimə hey aram-aram. 

Allah yaradıbdı nümunə üçün, 

Nə qədər gəzirəm, tayın tapmıram. 

 

Dağlara çəkibdi əzəmətində, 

Ondadır əzəmət, ondadır  vüqar. 

Elə bil dəmirdən, daşdan yoğrulub, 

Onda daş səbri var, qaya səbri var. 

 

İnsana sevgisi bitib tükənməz, 

Qəlbində “müqəddəs sevda” var onun. 

Özü bu dünyada yaşayırsa da, 

İçində başqa bir dünya var onun. 

 

Yerişi, duruşu,  gəlişi başqa, 

Gəlir ağır-ağır, təmkinli gəlir. 

Ağır danışığı, gülüşü başqa, 

Heç kəsə bənzəmir, heç kəs bənzəmir. 

 

Bu odlar yurdunun mübariz oğlu, 

Qəlbində ocağın, odun yaşadır. 

Qeyrət ölkəsində şahlıq eyləyən, 

Xətai babamın adın yaşadır. 

 

                        17.09.2008 
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SAHĠBSĠZ  ƏSA 

 
    ƏĢyalar darıxır sahibləri üçün, əĢyalar... 

 

               Kəramət  BÖYÜKÇÖL 

 

Babamın dünyasını dəyişməsindən 

     artıq keçdi 

         iki gün. 

Qohumlar, 

     doğmalar, 

         hamı elə darıxır ki onunçün... 

Amma 

     hamıdan çox 

         sonuncu dəfə necə qoyubsa 

            elə də qalan 

               əsası darıxır, 

                  əsası!!! 

Həm kədərli, 

      həm də şən günlərinin 

         ən yaxın sirdaşı olan əsası. 

Özü ölən kimi gərəksizləşən, 

      özüylə bərabər ölən əsası... 

Bir vaxtlar o əsa, 

      həyatın qocalıq adlı 

         çala-çökür yollarında 

             büdrəməyə qoymayıb, 

                 əlindən tutub babamın. 

Fikirli, 

     darıxan vaxtlarında 

         ucuyla yeri eşib, 



Elşad Ərşadoğlu 

 

 126 

            başını qatıb babamın. 

 

Babam da əvəzində 

     onun əyri başına 

         çəkib sığal, tumarı. 

Həm yaradanı, 

     həm də yaşadanı olubdur 

(əsaların başından basmasan  

   yaşaya bilmirlər). 

Başından aşsa da öz qayğıları, 

     bir əli həmişə üstündə olub... 

 

Yazıq əsa. 

İndi gör nə günə qalıbdı ancaq. 

Özün elə kimsəsiz, 

    gərəksiz hiss edir ki. 

Axı, 

    babama bir daha  

          əsa lazım olmayacaq... 

 

                              09.07.2010 
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      Biləydim, nə vaxtdan eşqə düşübdür, 
      Çiçəkdən- çiçəyə uçan kəpənək. 
      Xısın-xısın nə danışır görəsən, 
      Çiçəklərə qəlbin açan kəpənək? 
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TƏBĠƏTĠN    SĠRLƏRĠ 

 

Gözəl təbiətin qoynunda gəzib,  

Ömrümü, günümü uzadıram mən. 

Bu sirli-sehirli ana təbiətin, 

Sirlərin bilməyə can atıram mən. 

 

Biləydim, nə vaxtdan eşqə düşübdü, 

Çiçəkdən-çiçəyə uçan kəpənək. 

Xısın-xısın nə danışır görəsən, 

Çiçəklərə qəlbin açan kəpənək? 

 

Yaxşı bilməz, yaman bilməz nədəndi? 

Kimi gəldi dalamaqdı adəti. 

Bir biləydim gicitkəndə hardandı, 

İnsanları acılamaq xisləti? 

 

Bəlkə tənhalığın odunu bilmir, 

Künclərdə nə görüb, görən hörümçək? 

Bəlkə azadlığın dadını bilmir, 

Özü üçün zindan hörən hörümçək? 

 

Payızda soyuğun gəlişin duyub, 

Xəzəldənmi paltar geyir torpaqlar? 

Payızda budaqdan qopan meyvənin, 

Həsrətindən saralırmı yarpaqlar? 
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Bir güllərdə adətə bax hələ sən, 

Öyrəşiblər ağlı başdan etməyə. 

Bulaqlara kim haqq verib görəsən, 

Gözəllərin dodağından öpməyə? 

 

Yordu məni bu cavabsız suallar, 

Yetər artıq, day bu qədər bəs eylər. 

Tanrı vurub düyününü anladım, 

Mən baş açan sirlər deyil bu sirlər. 

 

Baş tutmadı bu arzum, bu istəyim, 

Erkən soldu, çiçək ömrü yaşadı. 

Allah bilən məsləhətdi neyləyim, 

Bəlkə elə bilməməyim yaxşıdı... 

  

                                                             21.07.2007 
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ƏTRĠNĠ  DƏR  ÇĠÇƏKLƏRĠN 

                                                                    
Çiçəklər qızlara bənzəyən yerdə, 

ġairlik nə qədər asan olurmuĢ ... 

                                                                                  

Vaqif  BƏHMƏNLĠ 

 

Gecə yuyunubdu şehdə o ki var, 

Günəşin altında parlayır par-par. 

İncə əlləriylə o gözəl “zərgər”, 

Düzübdü üstünə zər, çiçəklərin. 

 

Arıya can verər, sevənə həvəs, 

Onu doğma bilər ruhuna hər kəs. 

Kimsəni incidib kefinə dəyməz, 

Nə gözəl qəlbi var gör, çiçəklərin. 

 

Qoymaz öz qoynundan uzaq anası, 

Qalar qayğısına hər vaxt anası. 

Bulud atasıdı, torpaq anası, 

Qəddar düşmənidi qar, çiçəklərin. 

 

Bax, onda min məna taparsan, gülüm! 

Ağlayar, sızlayar qoparsan, gülüm! 

Toxunma, günaha batarsan, gülüm! 

Gəl gözəl ətrini dər, çiçəklərin. 

 

Dolan çəmənləri, dolan gəzsənə, 

Yox, bu gözəllikdə dəyməz göz sənə. 

Necə qohumsunuz? Gözəl qız, sənə 

Yaman bənzəri var, tər çiçəklərin. 

15.06.2008 
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AĞACDƏLƏN 

 

 
  Ağacdələn, döy qapımı, döy görüm. 

                        BaĢımıza nələr gəlir, qoy görüm... 

                                  

 Məmməd   ĠSMAYIL 

 

Qəribə taleləri var ağacdələnlərin. 

Bütün ömürləri 

           qapı döyməklə keçir. 

Ancaq,  

            mənim qəlbimi 

                  tək bircə şey  

                          ağrıdır. 

 Tale üz döndərmiş 

            adamlar kimi, 

                  deyəsən, 

                         ağacdələnlərin də üzünə 

                                bütün qapılar 

                                     bağlıdır... 

 

                                          20.07.2006 
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ARI  VƏ  ÇĠÇƏK 

 

Arılarla çiçəklərin  

       qəribə sevgisi var. 

Ətirli çiçəkləri 

        sonsuz bir məhəbbətlə sevən 

               vampir arılar, 

                     yaman qısqanc olurlar. 

 Sonra 

        başqa birinə 

               könül verməsin deyə, 

                     öz sevgililərinin  

                          qanlarını sorurlar... 

 

                                08.08.2006 
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YAĞIġ 

 

Gecədən yağmağa başlayan yağış, 

        nə kəsmək, 

                nə də ki, 

                        səngimək bilir. 

 İnsanların qəlbindəki 

         kini, 

                 nifrəti 

                        yuyur. 

 Yağış mələklərin göz yaşıdır. 

 Yerdə  

          insanın halına, 

  göydə 

          mələklər ağlayır. 

  Bu gün 

          mələklərin cümə günüdür... 

 

                              30.07.2006 
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            MƏNĠMÇÜN  YAĞAN  YAĞIġ 

 
     Bu Ģeri yenicə doğulmuĢ bir payız 

səhərində, gözəl bir yağıĢın altında 

yazdım. Ən qəribəsi isə o idi ki, mən 

onu yazıb qurtaran kimi yağıĢ kəsdi. 

Gün çıxdı... 

 Sən demə o yağıĢ ona  görə yağırmıĢ ki, 

mən bu Ģeri yazam... 

 

            Ax, 

                 nə gözəl 

                     yağış yağır!!! 

            Heyif, 

                 bu gözəllikdə də 

                     yenə qəlbim 

                         göynər mənim. 

             Yağış yağır ... 

             Həsrətimin yanğısına 

                  su çiləyir 

                      göylər mənim. 

             Yağış yağır... 

             Qəlbimdən 

                   bir qızın adın 

                         yuyub aparmaqçün yağır. 

              Bir sevginin izlərini 

                    oyub aparmaqçün yağır. 

              Bu dörd divar arasında 

                    qəlbimi 

                         aylar sıxır, 
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                             günlər sıxır. 

 

              Bu yağış 

                    toz basmış arzularımın  

                         tozun yatırmaqçün yağır. 

               Yağış yağır... 

               Bu qayğılı, 

                         uğursuz 

                              günümçün yağır. 

                Durmayın yağışın altda! 

                                    Bu yağış mənimdi, 

                          mənim!!! 

                Bu yağış  

                           mənimçün yağır... 

                 

                                    04.11.2008 
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ÇOX  ġEY  GÖYƏRDƏCƏK 

BU  YAĞAN  YAĞIġ 

 

 Dünyamıza yağış yağır. 

 Həzin-həzin, 

      ağır- ağır... 

İslanır dünyamızın olan-olmazı, 

      nəyi varsa islanır. 

Dünyamızın üstünə 

       kim tutubdu görəsən, 

                nəhəng mavi çətiri? 

Bəs niyə buluddan yuxarıda tutub? 

 

Dunyamıza yağış yağır... 

Ağır-ağır ötüb keçən 

         saniyələr, 

                 dəqiqələr, 

                         saatlar islanır, 

                                günlər islanır. 

Ax, 

     nələr islanır, 

                kimlər islanır. 

 

Bu şəhərə yağış yağır. 

                                         Həzin-həzin, 

      ağır-ağır... 

Bu şəhərin tən ortasında 

   sevgilisi görüşə gəlməyən bir oğlanın, 

                islanmış bir üşütmə  

                         bürüyür canın. 
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Bir oğlan islanır yağışın altda. 

Gözəl duyğuları, 

                hissi islanır. 

 

Yol gözləyən baxışları, 

         arzuları, 

             ümidləri, 

                  sevgisi islanır... 

 

...Çox şey göyərdəcək  

              bu yağan yağış. 

Ürəklərdə o ki var 

              xeyir göyərəcək, 

                       şər göyərəcək. 

İslanmış günlərdən 

              qaralı,            

                       ağlı 

                            yeni günlər göyərəcək. 

Çox şey göyərdəcək 

                bu yağan yağış. 

Sevəcək dünyanın torpağın, 

               daşın, 

                        mamır göyərəcək, 

                             ot göyərəcək. 

İslanmış sevgidən  

              təzə göz yaşı, 

islanmış oğlandan 

               dərd göyərəcək. 

Çox şey göyərdəcək 

                bu yağan yağış... 

                                          04.11.2009. 



Elşad Ərşadoğlu 

 

 138 

 

YAYIN  MƏNZƏRƏSĠ 

 
   YaĢamaq  yanmaqdır, yanasan  gərək... 

 

              Bəxtiyar  VAHABZADƏ 

 

Bu nə istidi belə, 

     yandırır ki adamı... 

 “Yaşamaq yanmaqdır, 

     yanasan gərək.” 

Amma, 

     belə yanmağa  

         yaşamaq demək 

            olarmı görəsən? 

Nə bilim vallah! 

 

Bu nə istidi belə. 

Günəşin xodu artıb deyəsən. 

Bəs hara baxır Allah? 

 

Həyat 

     günəşin əliylə sıxır insanları, 

          sularını çıxarır. 

Ya da ki, 

     xəcalət çəkdirir, 

          tər tökdürür. 

İçlərindən olan-qalan 

     istiliyi, 

          doğmalığı çıxarır. 

(Tər istinin görkəmidi.) 

Yanımdan adamlar keçir. 



Kələfin ucu 

 

 139 

Hamısının 

     çölü isti, 

            içərisi buz kimidi. 

Onun-bunun 

     kölgəsində yaşayırlar deyə, 

          üstlərinə gün düşmür. 

Bu qədər istidən 

     bir dərəcə də 

          içlərinə keçmir... 

 

Bu nə istidi belə. 

Hara qaçaq görəsən 

    bu istinin əlindən, 

         hara sərindi? 

Bu boyda şəhərdə 

    yeganə sərin, 

         yaşamalı yer, 

             biganə insanların 

                 ürəkləridi indi. 

Ora da ki, 

    girmək çətin məsələdi... 

 

   04.06.2010 
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                       ANAMIN   CĠNAYƏTĠ 

 

Qulaq asıb ürəyimdən gələn səsə, 

      dünən 

           payızı görməyə getmişdim 

              kəndimizə.    

 

Dünən kəndimizdə 

      payızın səsin eşitdim 

             ilk dəfə, 

                xəzəlləri ayaqlayıb keçəndə. 

O, 

     nəsə deyirdi, 

               başa düşmədim. 

Musa Yaqubun yeri məlum. 

Təbiət dilini bilsəydim mən də... 

 

Qulaq asıb ürəyimdən gələn səsə, 

     dünən 

           payızı görməyə getmişdim 

                kəndimizə. 

Evimiz payıza çox oxşayırdı, 

        evimiz darıxırdı. 

(Evimiz hər fəsildə o fəsilin özünə 

                       nəsə oxşayır. 

Yayda yaya,  

        payızda payıza, 

              qışda qışa, 

                   yazda 

                         yaza oxşayır.) 
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Heç elə bil əvvəlki ev deyildi. 

Gözümə payıztək  qayğılı, 

          qəmli, 

gözümə payıztək  

           kövrək dəyirdi. 

Xəzəllə doluydu həyət-bacamız. 

Anam həyət-bacanı 

  xəzəldən təmizləyirdi-payızdan təmizləyirdi. 

(Anam heç payızı sevmir nədənsə.) 

Toplayıb 

      xəzəldən ocaq qalayır, 

           xəzəli yandırırdı-payızı yandırırdı. 

Payızın tüstüsü ərşə qalxırdı. 

Mənsə aciz-aciz durub baxırdım... 

 

...Dünən payızı yandırdı anam.  

Payız çırthaçırtla haray çəksə də, 

      köməyə gələn olmadı. 

Dünən payızı yandırdı anam. 

Yaxşı ki, 

       məndən başqa görən olmadı... 

                                                              

12.11.2009 
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ĠKĠ  KÖVRƏK 
                     Burda çiçəklərin Ģehdi göz  yaĢı... 

 
                        Musa  YAQUB 

 
Yenə oturmuşam kövrək, qayğılı, 
Yenə fikir məni götürür, Allah! 
Gözündən şeh axır gecə otların, 
Bu payız kövrəklik bitirir, Allah! 
 
Buludlar yarından ayrı düşübdü, 
Nə qədər yüyürür, haqlaya bilmir. 
Göylər də o qədər kövrəkləşibdi, 
Gözünün yaşını saxlaya bilmir. 
 
Üstdən qıfıllanıb, altdan geyinib, 
Ağaclar bağlayıb sarmaşıq kəmər. 
Dəymə-düşər olub qaranquşlar da, 
Soyuqdan inciyib, küsüb gedirlər. 
 
Yarpaqlar nə yaman kövrək  olublar, 
Barmaq  toxunanda qopub düşürlər. 
Öz qısa ömründən bu narazılar, 
Özlərin budağa çırpıb düşürlər... 
        

*  *  * 
Ürəyimdən eh, o qədər, 
Yağış, tufan, çən keçibdi. 
Bu həzinlik, bu kövrəklik, 
Payıza məndən keçibdi. 
 
Həzinlikdə, kövrəklikdə, 
Varmı mənə tən görəsən? 
Hansımız daha kövrəyik, 
Payız, yoxsa mən görəsən? 

                               06.10.2008 
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TƏBĠƏTĠN    ZARAFATI 

 

Arana qar yağır, dağa qar yağır, 

Elə bil dünyaya intizar yağır. 

Olub didik-didik, buludlar yağır. 

Yağır, paltarımı ikiqat edir. 

 

Bu qar göydən yerə hey axa-axa, 

Gah sola çevrilir, gah da ki sağa. 

Elə asta-asta düşür torpağa, 

Elə bil nədənsə ehtiyat edir. 

 

Bu qar dənələri ümiddən ağır, 

Üstümə göylərin yükünü yığır. 

Bir yandan gün çıxıb, bir yandan yağır. 

Təbiət insanla zarafat edir. 

 

                                                          07.01.2008 
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HƏYATA  BƏNZƏYƏN  QAR 

 

                           Atam, nə gözəl qar yağır? 

                           Həzin-həzin, ağır-ağır. 

                           Bir qopuzdu hər budağı, 

                           Qar geyinmiş nəhəng  palıd, 

                           Dədə Qorquda bənzəyir.  

 

                           Qar - torpağın ehtiyacı. 

                           Qar - ağacın dümağ tacı. 

                           Balaca zoğal ağacı, 

                           Heç nə zoğal ağacına, 

                           Nə də Qorquda bənzəyir. 

 

                           Hökmünə bax soyuq qarın; 

                           Axıb göydən narın-narın, 

                           Üstünə yox, adamların, 

                           Elə bil içinə yağır, 

                           Doğmalar yada bənzəyir. 

 

                           Yağıb yolu, izi örtdü. 

                           Kimə sevinc, kimə dərddi. 

                           Soyuğu, şaxtası sərtdi, 

                           Amansızdı həyat kimi. 

                           Bu qar həyata bənzəyir. 

 

                                        05.02.2010 
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SALXIM  BUZ 

 

                    Bayaqdan baxıram 

                        çardaqdan asılmış 

                             o salxım buza. 

                    Qəribə xasiyyəti var; 

                        yeganə yaranmışlardandır ki, 

                             doğmalığı - istiliyi 

                                 sevmir nəsə. 

                     Qəribə xasiyyəti var; 

                        düşmənləri isti, günəş, 

                             dostlarısa soyuq, qar. 

                      Bilirsən, atam! 

                      Çardaqdan asılmış 

                         o salxım buza 

                             yazığım gəlir nəsə. 

                      Qəribə taleyi var vallah; 

                          ona  

                             damcı-damcı  

                                  ömür verir, 
                            sonra da 
                               damcı-damcı  
                                             alır Allah. 
                       Bayaqdan baxıram 
                           o salxım buza, 
                               yaman kövrəlib nəsə. 
                       Nə toxtayır, 
                           nə kiriyir. 
                       Günəş vurur, 
                           ağlayır. 
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Damcı-damcı  
                           can verir, 

                       damcı-damcı 

                           əriyir. 

                       Bayaqdan baxıram  

                           o salxım buza.  

                       Fikir məni alıbdı. 

                       Bir yandan da 

                           dərd məni götürüb ki, 

                        görən onun ömründən 

                              neçə damcı qalıbdı..?    

    

                                               28.01.2010 
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Atüstü şеirlər 
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*  *  * 

 

Səni düşünürəm, a  tər bənövşəm! 

Səni düşünməkdi day işim-peşəm. 

Səni xəyallarda itirməmişəm, 

Niyə xəyallarda gəzirəm indi?                        

 

*  *  * 

 

Nə bir qayğısı var, nə dərd-səri var, 

Qəlbində bir ülvi sevda yeri var. 

Bu qızın nə gözəl hörükləri var, 

Asacam özümü hörüklərindən. 

 

*  *  * 

 

Bu bahar sellərə qoşulub ax get, 

Arzudan çəkdiyim sədləri yıx get. 

Getmək istəyirsən, ömrümdən çıx get, 

Qəlbimdən ki gedə bilməyəcəksən. 

 

*  *  * 

 

Necə də istidir qəlbin , gözəl qız! 

Yığışıb qəlbinə köçməyim gəlir. 

Gözlərin dumduru bulaq suyudur, 

Hərdən gözlərini içməyim gəlir. 
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*  *  * 

 Nə vaxtacan boş yerə söz çeynəyim. 

 Söz ucundan sızıldayım, göynəyim. 

 Bekar-behtin bilmirəm heç neyləyim, 

 Barı gözəl bir qız ola sevəsən. 

 

*  *  * 

 

   Gəl məni tərk eyləyib 

   Günaha batma , gülüm! 

   Həsrətinin odunda, 

   Gecə-gündüz yanıram. 

   Məndən olsa deyərəm. 

   Gecələr yatma, gülüm! 

   O qara gözlərini 

   Yuxuya qısqanıram. 

 

*  *  * 

Yaman toxunmusan bu gün qəlbimə. 

Nə olsun danışır dilim səninlə? 

Elə bilməginən barışıram mən. 

Səninlə kəlmə də kəsməzdim vallah, 

Sözün  xatirinə danışıram mən.  

                               

*  *  *                 

Gözəl qız, o günəş camalınla sən, 

Qaranlıq gecəmə nur çiləyirsən. 

Qayğısız yaşayıb ömr eləyirsən, 

Gündüz xəyalımda, gecə yuxumda. 
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*  *  * 

                            

 Dəniz demək istər sözün günəşə, 

 Çevirib parlayan üzün günəşə. 

 Sevdirmək istəyir özün günəşə, 

 Üz-gözündə gör nə qədər zəri var, 

 Bu dənizdə boğulmağın yeri var. 

 

Özümü qoynuna atacam onun, 

Atıb vüsalına çatacam onun. 

Mavi sularında batacam onun, 

Deyirlər, altında neçə pəri var. 

Bu dənizdə boğulmağın yeri var. 

 

*  *  * 

           Yenə də göy guruldayır, 

           Yaradanın səsi gəlir... 

 

*  *  * 

 Kim deyir böyükdü, yalandan deyir, 

 Baxdım, gözlərimə sığışdı dünya... 

 

*  *  * 

Yenə yaman külək əsir, 

Allah ah çəkib deyəsən... 

 

*  *  * 

 

Allah məni nə eybəcər yaradıb, 

Gözlərinin çaş vaxtına düşmüşəm... 
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*  *  * 

         

Yaman qəribədir həyat. 

Torpağa ana deyib, 

    sonra da ayaqlayıb, 

         üstündə 

            gəzirik rahat-rahat. 

Belə çıxr ki, 

    ya torpaq ana deyil, 

         ya da biz övlad... 

 

                           *  *  * 

 

  Gülüş, 

        ürəkdəki 

               həyata keçmiş arzuların 

                     şəkilidir. 

 

*  *  * 

            Mən  

                  ölümdən  

                          qorxmuram. 

            Ölüm haqdır. 

            Ölümdən qorxmayanların 

                   yeganə qorxduğu şey isə, 

                           u n u d u l m a q d ı r. 

             Unudulmaqdan qorxuram... 

 

*  *  * 

Ailəmizi özündə əks etdirir  

     mənim 24 yaşım: 
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“2” atamla anam, 

    “4” isə mən  

          və üç qardaşım. 

Ailəmizin simvoludu  

    mənim 24 yaşım. 

Dilimdə bayraq edib gəzirəm... 

 

*  *  * 

 

   Azadlığı sevdiyimçün 

       bu dünyada 

           ən nifrət etdiyim  

               addır; “Qulam”. 

    Tələffüzündə bir az 

        yanlışlıq eyləsən, 

            öz dilinlə 

                qul olduğunu elan edirsən, 

                        vəssalam. 

 

                                 *  *  * 

          Bu gün 

               səhər tezdəndən 

                     yolun kənarında 

          öz “monoloq”unu söyləyib, 

            pul qazanan dilənçiyə 

               bir qədər pul verib,  

                 ondan xahiş etdim ki, 

                        səhər-səhər 

           Allahı narahat etməsin... 
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 ...Bir də ki, 

            bizim  ölkəmizdə 

              dilənçilərin gün-gündən artması 

                başadüşüləndir. 

Axı, 

             bizdə 

Allah ən çox 

             dilənçilərin yadına düşür. 

Bütün günü 

Allahın adı 

               dillərindən düşmür... 

*  *  * 

 

            “Azərsu”  

                      yenə də 

                       suyun qiymətini qaldırdı. 

                           İndi  

                    bizdə su 

                   insandan bahadır. 

            Daha  

                  ucuz bir şey haqqında 

                        “su qiymətinədir” ifadəsini  

                         deməyə dilim gəlmir... 

 

                                 *  *  * 

                                         

            Deyilənə görə 

                  əvvəllər 

                        sözü atarmışlar, 

                               yiyəsi götürərmiş. 
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            Daha hər şey dəyişib. 

                      İndi sözü atırsan 

                            aylarla qalır 

                        onu yerdən götürən tapılmır. 

             Belə çıxır ki, 

                   indi sözün yiyəsi yoxdu, 

                         kimsəsizdi... 

 

                             *  *  * 

 

            Var olsun 

                həyatımızın bəzəyi olan 

                      qadınlarımız. 

            Axı, 

                 onlar həm də  

                     yas məclislərimizin bəzəyidirlər 

                       (sözsüz ki, mollalarımızdan sonra). 

 

                           *  *  * 

 

            Nədənsə, 

                 biz insanlar ömrü boyu düşünürük ki, 

                     mən dünyadan gedəndə 

                         nə aparacam özümlə? 

           Ancaq, 

                 birimiz də düşünmürük ki, 

                     mən dünyaya gələndə 

                        nə gətirmişəm özümlə, 

                            gəlişimlə? 

      Bir deyən lazımdır ki, 

           ay adam balası,  
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           gələndə nə gətirmisən, 

                gedəndə də nə aparasan?  

        Boş gəlib,  
        dolu getmək istəyirsən? 

 
*  *  * 

  Yaddaş təkcə yadda saxlamaq üçün deyil ki. 
   Bəs onda unudan nədir? 
   O, həm də unutmaqçündür... 

                                    
*  *  * 

         Bizim bu ölkədə qəbula düşmək 
               çox çətin məsələdi. 
         Yeganə asan olan  
         Allahın qəbuluna düşməkdi. 
         Həftənin bütün günləri,  
                istənilən saatda,  
                       istənilən adam 
          Allahın qəbuluna düşə bilər... 
 

*  *  * 
          Qəribədir. 
          Bu şəhərə qar yağanda, 

    şəhər ağaranda 
          adamlarının qanı qaralır... 

 
*  *  * 

 Düşüncədən gələn sözlər 

     ən yaxşı halda 

         elə düşüncələrə yol tapa bilər. 

 Ürəklərə yox. 
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 Ürəklərə gedən yolu isə 

    yalnız, 

             ürəkdən gələn sözlər tanıyır... 

 

                        *  *  *                                     

  Məncə,  

            bu dünyada ən müqəddəs olan sözdür. 

  Bütün  

             əsl söz adamları isə sözün quludur.  

        Mən də həmçinin. 

        Ancaq onu da deyim ki,  

                 sözün qulu olsam da, 

                             sözümün ağasıyam... 
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