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Kitabda Şəki ədəbi mühitinin təmsilçisi, XXI əsrin
əvvəllərində ədəbiyyata gələn, Dünya Gənc Türk Yazarlar
Birliyinin üzvü, istedadlı gənc şair Tural Adışirinin
gəncliyin həyat mənbəyi olan sevgi, Vətən, təbiət, fəlsəfi
məzmunlu şeirləri toplanmışdır. Poetik örnəklərdə öz
əksini tapan lirik - realist duyğular gənc şairin mənəvi
dünyasının zənginliyindən xəbər verir. Məzmun və forma
baxımdan yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmış şeirlər
inanmaq olar ki, şairi mükəmməl ədəbiyyat mütəxəssisi
kimi oxuculara sevdirəcəkdir.
Kitab bütün oxucu qrupları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tural Adışirin, 2018
Tural Adışirinov, 2018
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TƏRTİBÇİDƏN

A

( Qısa tanıtım)

dışirinov Tural Kamil oğlu 1990-cı il fevral
ayının 24-də Şəki rayonunun Oxud kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
Kiçik yaşlarından ailəsi yaşayış yerini dəyişərək Şəki
şəhərində məskunlaşdığından orta təhsilini 2007-ci
ildə Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl tam orta məktəbdə
tamamlamış, həmin ildə Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun (indiki – ADPU) Şəki filialının “Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi” ixtisasına
qəbul olunaraq, 2011-ci ildə həmin ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Bədii yaradıcılığa orta
məktəbdə oxuduğu illərdə başlamışdır. Boy atdığı
münbit elmi ailə mühiti onun elmi dünyagörüşünün
formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. 20112017-ci illərdə Oğuz və Şəki rayonlarının müxtəlif
məktəblərində ixtisası üzrə Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Bədii istedadının
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parlamasında Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin
sədri, şair-ziyalı Əkbər Qoşalının böyük rolu olmuş,
həmin qrumun üzvülüyünə qəbul edilmişdir. Şeirləri
Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi xətti ilə
Azərbaycanda və Türkiyədə nəşr olunan nüfuzlu
jurnallarda və kitablarda (“Bölgələrdən səslər”adlı
kitabın I - II cildində, “Ziya” antologiyasında,
“Bitməz könlümüzün Vətən sevgisi” adlı şeirlər
toplusunda, “Türk dünyası şairləri” antologiyasında,
“Antalya sanat Edebiyyat Dergisi”ndə və s.)
mütəmadi olaraq nəşr edilmişdir. Fərdi yaradıcılıq
üslubunda orijinal dəst-xətti olan bu istedadlı gənc
şairin şeirlərinin mövzu və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini yüksək dəyərləndirən respublikanın “Ədəbiyyat”, “525-ci qəzet”, “Kaspi”, “Ədalət” kimi nüfuzlu
dövri nəşləri onun sənət örnəklərini dəfələrlə səhifələrinə çıxarmışdır. Son illərdə İran İslam Respublikasında nəşr olunan ədəbi istiqamətli dərgilərdə
bu istedadlı gənc şairin şeirləri yer almışdır.
Tural Adışirinin özünəməxsus yaradıcılıq üslubu ədəbi-tənqid tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış,
görkəmli tənqidçi, filologiya elmləri doktoru Vaqif
Yusifli gənc istedadlı qələm sahibləri sırasında Tural
Adışirini də xüsusi istedada malik orijinal qələm
sahibi kimi respublika ədəbi fikrinə təqdim edərək
yazmışdır: “Tural Adışirin Şəkidə, hansısa kənddə
müəllim işləyir, amma şair kimi Şəki hüdudlarını
aşıb. Turalın “Kaspi” qəzetində (20 fevral, 2016)
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“Ulduz” jurnalında (dekabr, 2016) dərc edilən şeirləri
ilə tanış oldum. Və hiss etdim ki, bu cavan kənd
müəlliminin “sözlü bir ürəyi” var. Şeirlərində nədən
yazırsa – yazsın, üç məsələyə daha çox diqqət yetirir.
Birincisi, hər hansı şeirində təzə söz deməyə can atır.
İkincisi, şeirin qayda-qanunlarına ciddi şəkildə
riayət edir, heca “ərazisindən”, onun hüdudlarından
kənara çıxmır, formalaşmış kononlarına əməl edir,
qoşmanı qoşma, gəraylını gəraylı kimi yazır, şeir dili
də ki təmizdir. Üçüncüsü, bir sıra ənənəvi mövzular
var ki, Tural onlara müraciət edəndə ənənənin əsiri
olmur, təkrardan, şablondan qaçır....”( Yusifli.V.
Gənc şairlər, sözüm sizədir...”Ulduz”, Bakı, 2017,
№11, səh 20).
Respublikanın aparıcı ədəbi nəşrlərindən olan
“Ulduz” jurnalı öz səhifələrində gənc yazarın müxtəlif mövzulu şeirlərinə dəfələrlə yer ayırmış, müasir
ədəbi prosesdə iştirakı və yaradıcılıq planları ilə
bağlı Tural Adışirinlə müsahibə keçirmişdir.
Tural Adışirin istedadlı ədəbiyyat və dil mütəxəssisi kimi nəinki respublika elmi fikrində, həmçinin vaxtilə müəllimlik fəaliyyəti göstərdiyi məktəblərdə də nümunəvi pedaqoji ünsiyyətinə görə şagirdlər və müəllimlər tərəfindən sevilmiş, “Şəki təhsili”, “Şəki bələdiyyəsi” və müstəqil ictimai-siyasi qəzet olan “Region – Şəki” qəzetlərinin səhifələrində
onun məzmunca dolğun şeirləri dəfələrlə dərc edilmişdir.
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XXI əsrin əvvəllərində Şəki ədəbi mühitinin
formalaşmasında yeri və rolu olan istedadlı gənclər
sırasında bu yazarın da özünəməxsus yeri və rolu
vardır.
Hazırda Tural Adışirin Lənkəran Dövlət
Universitetinin magistraturasında təhsil alır. İnanırıq
ki, o, magistratura təhsilini müvəffəqiyyətlə başa
vurduqdan sonra elm yollarında daha uğurlu addımlar ataraq respublika elmi və bədii fikrinə öz
töhfələrini verəcək, alim-ziyalı kimi yetişəcəkdir. Bu
yolda ona möhkəm can sağlığı və uğurlar diləyirik.
Kamil Adışirinov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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VƏTƏNİMƏ
BAĞLIYAM
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VƏTƏN DƏRDİ
Dayan,
Əl saxla, şair .
Özünü çox düşünüb ,
Özünü çox dinlədin .
Birinə könül verib ,
min dəfə inildədin .
Tək dərdimiz de, bumu ?
Öz vicdanın özünü
Bu an rahat qoydumu ?
Gör bu Vətən nə deyir ?!
Bir soruş, gör, dərdi nə,
Bir qulaq as dərdinə ;
Bu millətin, bu xalqın
dərdi - sərindən danış.
Düşün,
Düşün,
Düşündür ,
Bir az dərindən danış .
Danış Cıdır düzünün
Milə boylanmağından.
Qan qusan Qarabağın
qana boyanmağından .
Murova baxa- baxa ,
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Ağrıdağ ağrı çəkir .
Baxışında bir imdad
Savalana göz dikir .
Yarasından qan damır ,
Göyçə kömək istəyir .
Borçalı son nəfəsdə,
Nəsə demək istəyir ...
Yaz Vətənin dərdini,
yanıqlı nəğmə kimi
Yayılsın saz diliylə !
Arazı dilə gətir ,
Deyiləsi dərdi var,
danış Araz diliylə !
Sərhədin o tayından
Təbrizin harayını
Götür Bakıya ötür ,
Zəngəzurdan salam al ,
Dərbəndə salam götür .
Bircə dəfə dinləsən,
bu yurdu , bu torpağı ,
Görərsən nalə çəkir
hər saralan yarpağı ...
Şerə çevir bu dərdi .
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Bu harayı, bu ahı ...
Sinələrə dağ çəkdir !
Vətən ana deməkdir ,
Vətən namus deməkdir !!!
Özümüzü düşünüb
rahat , ağ günə çıxdıq ,
Özümüzə ev tikib ;
Vətən - evini yıxdıq .
Biz toy, büsat içində ,
sənsə qara bağladın ,
Yol gözləyən ana tək
“bala” deyib ağladın .
Oğlunsa fəxr elədi
soyunu öyə - öyə ,
Özünə oğul dedi
döşünə döyə - döyə .
Hanı mənim babamın
mənə qoyduğu miras ; O əmanət - o Vətən ?
Sabah da öz balama
Nəyi tapşıracam mən ?
Düşündünmü bunu sən ?!

Yaz bu Vətən dərdini ,
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müqəddəs kitab elə !
Dilləndir,
Dindir onu
Şeirinə xitab elə !
Şairin hər xitabı öz xalqına görk olar.
Cəmiyyətin hesabı
Şairindən sorular !!!
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İKİ ANA
İlk gündən həyata səsləyib bizi,
Sarı buğdasından çörək yemişik.
Vətən qucağında bəsləyib bizi,
Əvvəldən adına ana demişik.
İki anamız var qoca dünyada,
Bizim eşqimiz də bölünübdür tən.
Biz gəldi gedərik qalar dünyada,
Bütün anaların anası - Vətən.
Analıq qayğısı gəlməz haqq - saya,
Biz də bu qayğının meyvələriyik.
Bir ana bətnindən gəlib dünyaya,
Birinin qoynuna köç eyləyirik.
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MƏHƏBBƏT
BİR BƏLADIR Kİ....
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MƏHƏBBƏT
Məhəbbətin bir adı var,
Ta özgə bir adı yoxdu.
Axtarar, dost - doğma tapar,
Qohumu yox, yadı yoxdu.
Sevda uca dağa bənzər,
Qalxsan başın göyə dəyər,
Zirvəsində donsan əgər,
Deyərlər ki, odu yoxdu.
Hicran kimi göz dağı var,
Vüsal kimi bulağı var,
Yeganə bir qəlbə sığar,
Filialı, zadı yoxdu.

14

Barmaqda üzük yeri

SƏNİ GÖZLƏYİRƏM
Nəfəsin ətirli, səsin nə şirin,
Üzündə ömrümün ulduz işığı.
Sənin məhəbbətlə baxan gözlərin,
Dünya təravəti, gün yaraşığı.
Hərdən bürüsə də, ümidimi çən,
Səni gözləyirdim ilk baharımda.
Neçə illərdi ki, sən yol gəlirsən,
Bəslənə - bəslənə arzularımda.
Qayıdar geriyə itən çağlarım,
Özünlə gətirdin bu günləri sən.
Ay mənim gözləməm, günüm - güzarım,
Başına dolanım nə gec gəlmisən.
Baxışım yollardan çəkilmirdi heç,
Xəyalım həsrətdi, mən özüm həsrət.
Axşamım, gündüzüm elədikcə köç,
Axşamım həsrətdi, gündüzüm həsrət.
Bilirdim, nə vaxtsa sən doğularsan,
Bilirdim, ay ömrüm, hardasa varsan.
Nə qədər gec olsa,vaxtsız olsa da,
Eybi yox,yenə də gəlib çıxarsan.
Əyildi önümdə, endi həsrətim,
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Mavi səmalara dəydi qanadım.
Sənin gəlişinlə, əzizim, inan,
Özümü yenidən tapdım,tanıdım.
RAZI DEYİLƏM
Hardan qəlbimizə yol tapdı sevgi?
Niyə görüşdürdü bu tale bizi?
Sənə çox deyirdim, indi gördün ki,
Məhəbbət oduynan oynamaq olmaz,
Bu sevgi yandırır hər ikimizi.
Bizi çulğamışdı hisslər,duyğular,
Qərar tutmayırdı yerində ürək.
Elə bilirdik ki,dünya dağılar,
Qəlbimiz dayanar biz görüşməsək.
İndi xatirəyə dönüb o günlər,
Sən öz evindəsən, mən öz evimdə.
Hərdən rastlaşanda mən görürəm ki,
Qara kölgə salıb üzünə kədər,
Söylə,kimdə oldu, bu günah kimdə?
Necə yaxın idin, doğma idin sən,
Bir xəbis duyğumu, girdi araya.
İlğıma çevrilən o günlər, aylar,
Yadına düşdükcə köks ötürürsən,
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İndi yüz istək də çatmaz haraya.
Görüşə bilərik yenidən bəlkə,
De,bunun, əzizim, mənası varmı?
Nə qədər çalışıb biz istəsək də,
Ülvi dəqiqələr,o ülvi anlar,
Bütün səhmanıynan, de, qayıdarmı?
Ancaq neynəyəsən ürək, ürəkdi,
Çəkib cilovunu saxlamaq çətin.
Elə ki yalqızdı,elə ki təkdi,
Gözlərim önündə durur surətin.
İndi dayanmışıq yol ayrıcında,
Son dəfə görüşüb,tamam ayrılıb.
Getmək istəyirəm,istəmirəm də,
Yox,yox,çox çətindi bu imtahanda,
Mən razı deyiləm öz taleyimdən.

17

Tural Adışirin

GÖZƏL
Bircə baxışın ilə,
Od tutub yandım, gözəl.
Sanki yuxu görürdüm,
Qəfil oyandım, gözəl.
Dünyanı xəlq eləyib,
Məhəbbətin alovu.
Eşqindən nişanədir
Saçlarımın qırovu.
Eşqi onu ucaldıbKim eşqinə əyilmiş.
Məhəbbətsiz bir ömür,
Demə ömür deyilmiş.
XƏBƏRİN VARMI
Ömrümün sarayını,
Eşqin ilə hörmüşəm.
Hansı qıza baxmışam,
Ancaq səni görmüşəm.
Yola çıxsam tək-tənha,
Mənlə söhbət edirsən.
Sanki qoluma girib,
Mənimlə yol gedirsən.
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Bu necə möcüzədir,
Adın düşmür dilimdən.
Harda düşsəm çətinə,
Yapışırsan əlimdən.
HƏYA
Məhəbbət çoşub daşar,
Ayaq açar getməyə.
Həya buxovlar onuQoymaz xəta etməyə.
Sevənlər sevgisiylə,
Hey alışar,hey yanar.
Oğlan qızdan çəkinər,
Qız oğlandan utanar.
Həya ömrə bəzəkdir,
Fikirləşsən bir qədər.
Qızlar həya üzündən,
Sevgisini gizlədər.
Həya təmkin gətirər,
Həyalı düşməz dilə.
Ürəklərdə birləşər,
Həya məhəbbət ilə.
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Həya üzdə olsa da,
Ürəkdə qalar izi.
Həyasıyla gözəldir,
Gözəlliklər pərisi.
Biz insanıq,insana,
Həya hər vaxt gərəkdir.
Düşünüb addım atmaq,
Elə həya deməkdir.
SEVGİ SEHRİ
Hər sevginin, məhəbbətin,
Öz dünyası, öz aləmi.
Açar ürək qapısını
Qız dünyası, qız aləmi.
Qara gecə ağ səhərin,
Sevgisiylə açılandır.
Məhəbbəti olmayanın,
Könül evi uçulandır.
Məhəbbət qocalan deyil,
Yüz yaşda da o təzədir.
Heyflər ki,bu dünyada,
Hicran,vüsal göz-gözədir.
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GÖZLƏDİM, GƏLMƏDİN
O gecə sübhəcən yatmadım inan,
Demişdin,sübh çağı gözlərsən məni.
Yazıq ürəyimin çırpıntısından,
Mən yata bilmədim bütün gecəni.
Görüş yerimizdə döndüm heykələ,
Gözlədim, gəlmədin bəs harda qaldın?
Sənə ürək verib düşdüm əngələ,
Küskün baxışlarım yollarda qaldı..
Mən elə bilirdim, a nazlı pəri,
Əhdinlə,vəfanla dünyada təksən.
Keçib birnəfəsə bu küçələri,
Burda məndən qabaq sən bitəcəksən.
Gözlədim,gəlmədin,a dağ süsəni,
Dedim,sevən ürək yorula bilməz.
Yaxşı ki,həmin gün tanıdım səni,
Gördüm bu xislətdə yar ola bilməz.
NƏ GÖZƏLMİŞ
Zil qara kipriklərin,
Davası nə gözəlmiş.
Sevginin yaz ətirli,
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Havası nə gözəlmiş.
Həsrətdən alışmağın,
Küsməyin,barışmağın,
Vüsala qovuşmağın,
Səfası nə gözəlmiş.
Dərdindən öldüyümün,
Əhdinə güldüyümün,
Vəfasız bildiyimin,
Vəfası nə gözəlmiş.
Qoy bu yolda közərim,
Yanmaq ilkim,əzəlim,
Könül sevən gözəlin,
Cəfası nə gözəlmiş.
MƏN SƏNİ SEVİRDİM, SƏN DƏ ÖZGƏNİ
O günlər düşürmü görən yadına,
Ömrümün mənası bilirdim səni.
Biz qoşa yanırdıq sevgi odunaMən səni sevirdim, sən də özgəni.
Ümid səpilirdi yolumuz üstə,
Arzular qovurdu dumanı,çəni.
Qalıb gözü yolda,qulağı səsdə,
Mən səni sevirdim,sən də özgəni.
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Bizim eşqimizin böyüklüyünü,
Şübhəyə alanlar var idi yəni?
Yox,əsla görmədim dönüklüyünüMən səni sevirdim,sən də özgəni.
YADINA DÜŞƏCƏYƏM
Nə zamansa sıxacaq,
Səni görüş həvəsi.
Dinəcək qulağında,
Bir məhəbbət nəğməsi.
Yadına düşəcəyəm.
Həsrət alovlarında,
Qovrulub bişəcəksən.
Sən ləkəsiz eşqimin,
Oduna düşəcəksən.
Ömrün unudulmayan,
Sevinci,yası kimi.
Sevdiyin bir şairin,
Məşhur misrası kimi.
Qayıtmasan durna tək,
Ömrümün baharına.
Girəcəyəm hər axşam,
Sənin yuxularına.
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O şirin görüşləri,
Çıxarsan da başından.
Silə bilməyəcəksən,
Məni öz yaddaşından.
QƏLBİNİN MƏHKƏMƏSİNDƏ
Səni peşmançılıq əyməyib hələ,
Cırmayıb yaxanı həsrətin əli.
Başında şimşəklər çaxdırmayıbdır,
Rəqibin güllə tək açılan dili.
Bir yanda vüqarın,bir yanda eşqin,
Sınmayan vüqarın əriyir indi.
Gözünə sevinc tək görünən qəmin,
Düşmən tək üstünə yeriyir indi.
Batmışdı hicranın ürəyi,səsi,
Görəsən, susanlar nə tez dil açdı?
Soyumuş qəlbimdə isti göz yaşı,
Təzədən göyərib çiçək, gül açdı.
Bu yollar yüz yerə haçalanacaq,
Gözün hansı yolu çəkəcək sənin.
Səndən qisasını alacaq eşqin,
Yollar boğazına çökəcək sənin.
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Bölünsün ürəyin istər min yerə,
Özündən ayrıla bilməyəcəksən.
Əzabkeş qəlbinin məhkəməsində,
Ömürlük müttəhim olacaqsan sən.
SƏN MƏNDƏN ARALI, MƏN SƏNDƏN UZAQ
Sən məndən aralı, mən səndən uzaq,
Hicran başımızın üstünü alıb.
Elə hey boylanıb yollarıma bax,
Bilirəm gözlərin yollarda qalıb.
Ala gözlərinin həsrətindəyəm,
Bu hicran, görəsən, çoxmu sürəcək?
Qəlbimdə yurd salan bu nisgil, bu qəm,
Məni məhv eləyib tez öldürəcək.
Sən nə fikirdəsən, ey məsum quzu,
Görünmür axırı heç bu işlərin.
Tale ayırmışkən yollarımızı,
Mənası varmıdır bu görüşlərin?.
Tale öz hökmünü verməyibmi, bəs?
İndi nə istəyir, görəsən, bizdən.
Mənimlə, ey gözəl, görüşləri kəs,
Həsrətli yaşayaq bir - birimizdən..
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Əlvida,ey mənim sevdiyim pəri,
Uzaqlaş soyusun bəlkə aramız.
Oyatma yuxudan xatirələri,
Bir də göz açmasın köhnə yaramız.
NƏYİMƏ GƏRƏK
Hardasan,ömrümün sönməz çırağı,
Gəl,sənsiz könlümün artıb fərağı,
Sənsiz bu dünyanın bağçası - bağı,
Çəməni, meşəsi nəyimə gərək.
Nə açmaz könlümü çayların səsi,
Nə xumar güllərin al piyaləsi,
Sənsiz bu düzlərin qızıl laləsi,
Şehli bənövşəsi nəyimə gərək.
Bir yanda dağların yamyaşıl yazı,
Bir yanda güllərin işvəsi - nazı,
Sənsiz durnaların şirin avazı,
Quşların şən səsi nəyimə gərək.
Tural Məcnun kimi illərdən bəri,
Gəzir sorağında, ey nazlı pəri,
Sənsiz bu dünyanın xeyiri,şəri,
Sevinci,nəşəsi nəyimə gərək.
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O, SU PƏRİSİDİR
O, su pərisidir, aləmdir, sirdir,
Mən də məhəbbətin qulu olmuşam.
Ona oğlanların hamısı birdir,
Mən isə eşqindən dəli olmuşam.
Onun ürəyi də özgəsindədir,
Yanıb - yaxılıram, boylanmır, baxmır.
Ürək savaşında düşmüşəm əsir,
Əsir aldığını açıb buraxmır.
Bu eşqin önündə tamam acizəm,
Sevgim eli mənə güldürə bilər.
Bu qoca dünyada bircə möcüzə,
Ona özgəsini sevdirə bilər.
Onu tanımamış yox idi dərdim,
Bəlalı könlümün nəydi günahı.
Axı,o məni də sevə bilərdi,
Niyə möcüzə yox görən,İlahi.
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YAŞAMAQ OLARMIŞ
Deyirdim, həsrətdən qovrula billəm,
Yansam Kərəm kimi qalacaq külüm.
Deyirdim, mən sənsiz yaşaya billəm,
Düz deyil, yaşamaq olurmuş, gülüm.
Yetirə bilmədim sənə əlimi,
Sandım ki,itmişəm mən ilim-ilim.
Sədəqə diləyən yolçular kimi,
Hələ də uzalı qalıbdır əlim.
Hara üz tutsam da yanına gəlləm,
Getsəm, ürəyinə sazaq dolmasın.
Dünyada sənsiz də yaşaya billəm,
Gəl ki, bir günüm də sənsiz olmasın.
O GÜN
Səhər - səhər qarşıma sən,
Hardan gəlib çıxdın o gün.
Bir qıyqacı baxışınla,
Məni oda yaxdın o gün.
Mən Kür olub aşıb - daşdım,
Sahilimlə qucaqlaşdım,
Araz bildim yaxınlaşdım,
Ürəyimə axdın o gün.
28

Barmaqda üzük yeri

Fəqət, sevinc çəkmədi çox,
Ürəyimə batırdın ox,
Deyəcəkdin Turala “yox”,
Niyə mənə baxdın o gün?.
*******
Mənim gözümdə, gülüm,
Sən Əslisən, Leylisən.
Ürəyimə girmisən,
Yenə də gileylisən.
Deyirsən çox gözəli,
Vəsf etmisən şeirdə.
Bəs niyə yazmayıbsan?,
Mənə bircə şeir də.
Sözlərində nə danım,
Bir həqiqət var sənin.
Qurban olum o qara,
Gözlərinə, yar, sənin.
Nahaq yerə sən məni,
Belə soyuq sanırsan.
Günəşimsən ömrümün,
Yollarında yanırsan.
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Məhəbbətin sinəmdə,
Çağlayan bir dənizdir.
Hər dalğası mənimçün,
Canımdan da əzizdir.
Təbimsə - bir kiçik çay,
Dolanıbdır boynuna.
Neyləyim ki,sığışmır,
Dəniz çayın qoynuna.
QORXURAM YANILAM
Ömrümdən nə qədər gün itirmişəm,
Demişəm bircə yol səni görüm mən.
Səninçün bir dəstə gül gətirmişəm,
Qızların hansısan, kimə verim mən?
Başqa bir adama mən üz çevirsəm,
Necə istəyirsən sən məni qına.
Xətrinə dəyməzmi bu gülü versəm,
Sənin əvəzinə başqalarına.
Yox,yox,verə bilməz kimsə yerini,
İstərəm yanımdan gen olmayasan.
Qız çoxdur,deyirəm seçim birini,
Qorxuram yanılam sən olmayasan.

30

Barmaqda üzük yeri

GÖZLƏRİN PAYI
Məni oda salar, alova salar,
Elə ki dikilər baxışlar mənə.
Əvvəlcə ömrümü əlimdən alar,
Sonra bu dünyanı bağışlar mənə.
Gözlər bir - birinə baxıb yanarlar,
Arada söhbətsiz, sözsüz söz olar.
Baxışlar kirpiklə silahlanarlar,
Onların tutduğu bir çüt göz olar.
Baxışlar adamın üzündə gəzər,
Günəş suya düşər, alışar orda.
Baxışlar qaralan buluda bənzər,
Od suya, su oda qarışar orda.
Unudub baxmağın haqqı-sayını,
Sakitcə baxarlar heç nə deməzlər.
Gözlərin gözlərə olan payını,
Baxışlar heç kəsdən əsirgəməzlər.
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GET DEDİN
Get dedin,bir adam getdiyi zaman,
Ürəyi alışar, qəlbi yanarmış.
Mən indi bildim ki, adam qapıdan,
Sevdiyi üçün də qovalanarmış.
Axdı gözlərimdən yaş gilə-gilə,
Bu acı dərdlərə dözmədi ürək.
Leylini görməkçün de, Leyligilə,
Məcnun getmədimi bir dilənçi tək.
Gəl bir də səsləmə məni geriyə,
Geri qayıtmaram,qayıt desən də.
Bir şam ki, istəyir hər gün əriyə,
Özü əriyəcək əritməsən də.
SORUŞMA
Qəflətən qarşıma çıxdın, dayandın,
Baxdın, gülümsədin, susdun, dinmədin.
Həzin nəğmə kimi mənə həyandın,
Söylə,inadından niyə dönmədin.
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Söndün..Alışmazsan, yanmazsan bir də,
Külünü küləklər sovurur göyə.
Səni dəfn elədim xatirələrdə,
Soruşma nə üçün, soruşma niyə.
SƏNİ
Get, xoş getdin, səfa getdin,
Xəyal yenə tapar səni.
Oda dönmüş ürəyimə,
Yağış kimi səpər səni.
İstəyirsən məni qına,
İstəyirsən sevin buna,
Yad qızların baxışına,
Eləmişəm çəpər səni.
Bir - birinə deyə - deyə,
Bir - birini döyə - döyə,
Bu səkidən o səkiyə,
Kirpiklərim öpər səni.
BİLMƏDİM
Mənim ümidlərim səhər yeliymiş,
Hansı bir yanasa əsdi, bilmədim.
Sən küsdün, əzizim, bu küsməyinlə,
Bəlkə bütün dünya küsdü, bilmədim.
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Bir də görəcəyik yaş olub əlli,
Nə yolumuz bəlli, nə mənzil bəlli,
Sabahkı ömürçün mənə təsəlli,
Dünənimdən gələn səsdi,bilmədim.
Vaxt olub yalanlar mənə bal dadıb,
Onun hər gülüşü bir vüsal dadıb,
O qız uşaq kimi məni aldadıb,
Ümid kəndirimi kəsdi bilmədim.
EŞQİMİ GÖYƏRDƏN YAĞIŞLAR
Ürəklər qəribə olur sevəndə,
Xatirə odunda yana bilərmiş.
Yayın istisində təngiyəndə Yer,
Soyuq baxışlarda dona bilərmiş.
Arzunu zirvəsiz bildim, ürəyim,
Sən demə onun da son həddi varmış.
Kim deyir arzular zirvəsiz olur,
Arzular sevgidə zirvə taparmış.
Yüz deyil, min deyil, saya bilmirəm,
Həyatın qəribə oyunları var.
Üstümə göy kimi mavi gözlərdən,
Eşqimi göyərdən yağışlar yağar.
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ÜRƏYİNƏM
Demə göydə uçarsan,
Dizlərini quçarsan,
Ürəyinəm,bacarsan,
Sinəni yar, at məni.
Dodaq qönçə, yanaq köz,
Dil sussa da, deyir göz,
Sevirsən, hicrana döz,
Ya da ki, yar, at məni.
Bax bu cığır, bax bu yol,
Nə uzunmuş, ax, bu yol,
Ölsəm mənim tanrım ol,
Yenidən yarat məni.
QAYITSAN
Dalınca qaçdığım,günəş bildiyim,
Sonu yox həsrətin iziymiş demə.
Mən alov bildiyim, atəş bildiyim.
Ürəyin - dağların buzuymuş demə.
Qayıt ürəyimə yerin boş qalıb,
Donmuş duyğuların bəlkə qızındı.
Məhəbbətim sənin, taleyim sənin,
Qayğılarım isə özgə qızındı.
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Bu yerin cazibə qanunu deyil,
Qayıtsan pozula, dünya dağıla.
Qayıt o qızı da qurtar əzabdan,
Qayıt bu dəlini gətir ağıla.
Bir dəfə nəyisə bacar həyatda,
Çıx mənim adıma sınan vüqarı.
Gəl doğma ocağa ərisin,gülüm,
Qəlbini soyudan inadın qarı.
Mən ki sakit idim, bir quzu kimi,
Davam başlayıbdır göyüm,yerimlə.
Görüş yerimizdə sənin ilə yox,
İndi görüşürəm ümidlərimlə.
YOXDU
Bu sevgi nə yaman azardı, Allah,
Tutuldun, dərmanı - davası yoxdu.
O kəslər dünyanın bəxtəvəridir,
Başında məhəbbət havası yoxdu.
İndiki işlərin üzüyoladı,
Bəs niyə qəlbimi qana buladın?,
Ürəyin alınmaz, möhkəm qaladı,
Girmişəm, bayıra çıxası yoxdu.
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Ağrısı gözündən çıxır adamın,
İstisi yandırıb - yaxır adamı,
Ürəyin hökmünə hazırdı hamı,
Çoxdakı sonradan vəfası yoxdu.
Sənə ümidim var,bu mənim bəsim,
Sevənlər eşidir ürəyin səsin,
Hər gündə birinə vurulan kəsin,
Bir yerdə binəsi,yuvası yoxdu.
Qəmlə qidalanan könül, qəm doğar,
Gəlsən itər sinəmdəki ağrılar,
Sənə verilməli bir ürəyim var,
Neyləyim,bundan da bahası yoxdu.
QALMADI
Sən gedən gündən bəri cismimdə canım qalmadı,
Hicrinə səbr etməyə tabım - təvanım qalmadı.
Tərk edib getdi səninlə, bəxtəvər günlər məni,
Sən mənə canan idin - candan yananım qalmadı.
Bir zaman heyrətdə qalmışdım camalın şövqünə,
Vəslinə yetmək üçün birdə gümanım qalmadı.
Səndədir ey nazənin bil ki, dəvası dərdimin,
Çarələr axtarmağa vaxtım,zamanım qalmadı.
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Turalın dərdinə dərman bir gülər üz istərəm,
Səndən özgə, ey pəri, şirin zəbanım qalmadı.
SƏN Kİ MƏNİM DEYİLSƏN
İllərin ağrıları,ürəyimin dözümü,
Bir nəğmə oxuyuram sənə tutub üzümü,
Mənimsən, deyə - deyə aldadıram özümü,
Sən ki mənim deyilsən.
Nisgilli ürəyimdə haray salır bayatı,
Səni alıb aparır boz taleyin,boz atı,
Lap baldan şirin olsun, neynirəm bu həyatı,
Sən ki mənim deyilsən.
Qanadsız quş kimiyəm dağılan bir yuvada,
Heç əskilmir başımdan ağrı, acı, dərd, qada,
Bir ümiddən asılıb yellənirəm havada,
Sən ki mənim deyilsən.
Sevincim qan ağlayır, kədərim laylalanır,
Sinəmə düşən közün arzularımda yanır,
Bu dünya gözlərimdə daşa dönüb dayanır,
Sən ki mənim deyilsən.
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ÖYRƏN
Mey məclisinin sirrini məstanədən öyrən,
Məstanələrin eşqini əfsanədən öyrən.
Hər kim sevə öz canını cananını görməz,
Zülfün nə demək olduğunu şanədən öyrən.
Yarın başına dönməyi biganə nə bilsin,
Sakit gecələrdə onu pərvanədən öyrən.
Yusif həvəsin varsa, Züleyxaları axtar,
Məcnunları, Leylaları viranədən öyrən.
Dərd əhli olanlar gəzər arif sorağında,
Arifləri ömür etdiyi kaşanədən öyrən.
Eşq ilə riya fərqini hər kəs aça bilməz,
Gir meydana,Tural kimi divanədən öyrən.
VAĞZALI SORAĞINDA
Hələ bilməyirəm hardasan,kimsən,
Ey ömür yoldaşım olacaq insan.
Bəlkə də kim bilir indiyədək sən,
Keçmisən yüz kərə mənim yanımdan.
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Bəlkə də sən məndən uzaqlardasan,
Mənsiz sığal çəkir saçına yellər.
Səni axtarıram,səni hardasan,
Dünyada dərd varmı yoxluğun qədər.
Ay keçir,il keçir,çoxalır yaşım,
Zaman da bilmirəm tez ötür neçin.
Könlündən toy keçən kiçik qardaşım,
Məndən də,səndən də, inciyib yəqin.
Bəs səni günlərim, a mənim sonam,
Ömrümün neçənci varağındadı.
Gözümün bircəyi mehriban anam,
Nə vaxtdır vağzalı sorağındadır.
Hələ bilməyirəm hardasan, kimsən,
Ey ömür yoldaşım olacaq insan.
Bəlkə də kim bilir indiyədək sən,
Keçmisən yüz kərə mənim yanımdan.
*******
Ürək də həsrətdən alışır yalqız,
Mən səs itirirəm,mən səs tapıram.
Nə sənə tay olan ikinci bir qız,
Nə də ki dostlara əvəz tapıram.
Unutmaq olarmı heç bu gedişi,
Birdə ki ürəkdən ürək halıdır.
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Elə kövrəlmişəm, axı kişi də,
Bəzən ağlamağı bacarmalıdır.
İstər sonsuzluğa,ulduzlara uç,
Mənim ki, həsrətim yenə ayıqdır.
Dünyada ən ağır əzab məhəbbət,
Dünyada ən ağır dərd ayrılıqdır.
Yağır ömrümüzə duman,qar,çisək,
Tənhamı qalmışıq arzumuz kimi?
Deyirəm, gəl yenə təzədən küsək,
Təzədən barışa biləcəyikmi?
QALAN ÖMRÜMÜ
Olmayaydı dünyada,
Ömrünün son baharı.
Solmayaydı heç zaman,
Qəlbinin arzuları.
Bürünəydi ömrümüz,
Nəğmələr ahənginə.
Bənzəyəydi sevgimiz,
Çiçəklərin rənginə.
Gəlişin toy-bayramdır,
Gedişin həsrət-fəğan.
Səndən ayrı yaşamaq,
Nə yamanmış,nə yaman.
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Mən sənin qəlbindəyəm,
Sən mənim ürəyimdə.
Sənsən mənim yeganə,
Arzum da,diləyim də.
Təklik talan elədi,
Sənsiz qalan ömrümü.
İstəsən bağışlaram,
Sənə qalan ömrümü.
SƏNİ SEVİRƏM DE
Səni sevirəm de inanacağam,
Sənsən deyəcəyəm Məkkəm,Mədinəm.
Bir az sadəlövhəm,bir az uşağam,
Bir söz də tapmaram qarşında dinəm.
Mənə elə baxma kövrələ billəm,
Yandırar,inan bu baxışlar məni.
Nə zaman haraya çağırsan gəlləm,
Yormaz bu yollarda boran,qar məni.
Toxundun əlimə,əlim od tutdu,
Ruhumu oynatdı doğma bir nəfəs.
Bu aydın gözləri bir an unudub,
Sənsiz bu dünyada yaşarammı bəs?
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Səni sevirəm de,sevirəm de sən,
Bəlkə doğrudan da, bir az uşağam.
Məni sevməsən də sevirəm desən,
İnan bu sevgiyə inanacağam
MƏNİ
Zülfünü tökübsən bəyaz sinənə,
Cəlladmı,mələkmi söyləyim sənə?
Çoxları vurulub günəş hüsnünə,
Nə üçün salıbsan kəməndə məni?
Xumar gözlərinin oldum əsiri,
Şikayət eyləsəm deyildir yeri,
Bu qədər insafsız olma, ay pəri,
Salma hicran adlı bu bəndə məni.
Axı, gözəllikdə tənhasan, gülüm,
Şikəstə könlümə davasan, gülüm,
Nə üçün işvəkar sonasan, gülüm,
Ahu tək hürkürsən görəndə məni.
Tural çox görübdü cəfa əzəldən,
Ancaq doymayıbdır sən tək gözəldən,
Canımı istəsən bəxş edərəm mən,
Təki ovudasan sinəndə məni.
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KİMİ
Yamanca tərs imiş sevdiyim gözəl,
Yoruldum insafa gələnə kimi.
Eşidib bildiyim yadımdan çıxdı,
Öyrənib adını bilənə kimi.
Sinəmə dağ çəkdi, nazı yüz kərə,
İnlədi könlümün sazı yüz kərə,
Ağlamaq istədim azı yüz kərə,
Bircə yol üzümə gülənə kimi.
Ərköyün günlərim kiriyib gedər,
Yuxumu ardınca sürüyüb gedər,
Ürəyim həsrətdən əriyib gedər,
Vüsal gözlərimi silənə kimi.
Həsrətim sərhədtək araya düşüb,
Dincliyim bir özgə dünyaya düşüb,
Könlüm sevgi adlı dəryaya düşüb,
Çıxa bilməyəcək ölənə kimi.
GÖZÜM
İndi duman köynək kimi sökülər,
Bu dağ, dərə aydınlığa bükülər.
Əlim dəysə ləçəkləri tökülər,
Bənövşəni baxışınla dər, gözüm.
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Neçə vaxtdı hicran kəsib aranı,
Görən yoxdur qəlbimdəki yaranı,
Sən o qızın qaşına çək qaranı,
Ağınısa yatağına sər, gözüm
Söz umuram məna dolu anımdan,
Rahatlığım uzaq gəzir canımdan,
Zənn elə ki,əmanətdir alnımdan,
Kirpiyində sırğlanan tər,gözüm.
Sayıq çoban bada verməz sürünü,
Məndə axtar duyğuların kürünü,
Sayıqlarçün əsirgəməz nurunu,
Əfəllərçün bir lülədir hər gözüm
DÜNYADA
Neçə vaxtdır qəm-qüssəyə dalmışam,
Ümidim qalmayıb qalam dünyada.
Sevib-sevilməkdə geri qalmışam,
Nə sirdir,yəni mən kalam dünyada?
Eşqim bir quşdu ki, hava görmədi,
Mehriban-mehirli yuva görmədi,
Bəxtim niyə görən rəva görmədi,
Könül verib, könül alam dünyada.
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O gözəl qız gözlərimdə yaş qoyub,
Qəlb yerinə köksü altda daş qoyub,
İstəyirəm dizlərinə baş qoyub,
Dərd-sərinə ortaq olam dünyada.
Bir nisgildi gözlərimdən ələnən,
Mənə görə kimdir imdad dilənən,
Sevən gündən həsrətlərə bələnən,
Mən olmuşam bu qocalan dünyada.
ÖMRÜMƏ HƏSRƏTİN KÖÇÜR
Boğa bilməyirəm acı qəhəri,
Solmuş ümidimi biçib gedirsən.
Mənə söz vermişdin bir yaz səhəri,
İndi başqa evə köçüb gedirsən.
Kövrək duyğulardı qəlbimə dolan,
Könlümü sirdaş da ala bilməyir.
Niyə ürəyimin sahibi olan,
Evimin sahibi ola bilməyir?
Bir uşaq kimiydim, gücsüzdüm bayaq,
Bu necə qəzəbdi sinəmdə dindi.
Gözünü qan tutmuş bir dəli sayaq,
Toyun qabağını kəsimmi indi?
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Kaş bütün sevənlər mənimtək sevə,
Nisgil var ürəkdən çox çətin köçür.
Sən gəlin köçürsən başqa bir evə,
Mənimsə ömrümə həsrətin köçür.
YAZILSIN
Dünya,əgər son əlacın ölümsə,
Adım sevgi azarına yazılsın.
Bir adam ol, bir bizə də gülümsə,
Qıyma ömür ah-zarına yazılsın.
Dünya, sirdə sənə çatan deyiləm,
Mən ki sənin anan,atan deyiləm,
Mən ki səni alıb-satan deyiləm,
Qoyma adım bazarına yazılsın.
Mən dağlara atam kimi vuruldum,
Bu bağlara anam kimi vuruldum,
Vurğunlara adam kimi vuruldum,
Adım insan gülzarına yazılsın.
Selə dönüb tüstülənib yox olsam,
Sevənlərin cərgəsindən çıxılsam,
Sevəmməyib qəm dağından yıxılsam,
Səsim Kərəm məzarına yazılsın.
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*******
Gözəllər cərgəsindən,
Gözlərim səni tutdu.
Ürəyim hər qayğını,
Hər qüssəni,unutdu.
Gözlərin badam-badam,
Qaşların qanad-qanad.
Odlu təbəssümündür,
Qazandığım bu həyat.
Ay mənim, ağ zanbağım,
Ay mənim, yaşıl meşəm.
Bənövşə saçlarının,
Ətrinə bürünmüşəm.
Şəlalə gülüşünü,
Səp,boyanım zərə mən.
Sevinc olub qayıdım,
O ala gözlərə mən.
Büllur baxışlarında,
Ürəyim çıraq olsun,
Şeirim səni ömürlük,
Oxşayan bulaq olsun.
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BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ
Bizim görüşümüz uzaqdan-uzaq,
Bizim görüşümüz qarlı bir sazaq.
Ya səni, ya məni soyudacaqdır,
Sonra öz qütbünə qayıdacaqdır.
Arzumuz başqadır, yolumuz başqa,
Bəs harda, haçandan tanışmışıq biz.
Yoxsa o günlərə qayıtmaq üçün,
İndi görüşlərdən yapışmışıq biz.
Gör neçə sakitik yay suları tək,
Qaynar qəlbimizdə susur hay-haray.
Kövrək bir ürəyin arzuları tək,
Keçir gözümüzdən görüşlər lay-lay.
Bizim görüşümüz payız sükutlu,
Hansı günlərəsə hələ ümidli.
Yanırıq yanğımız qalır ürəkdə,
Alova dönürük, közə dönürük,
Ayrılıq çağında vüsal deməkdən
Görüş çağlarında buza dönürük.
Bizli də, bizsiz də ötdükcə zaman,
Məhəbbət yolunda lap çaşırıq ki...
Hər görüş bir az da yaxın olmaqdan,
Hər görüş bir az da yadlaşırıq ki...
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Bəlkə nəzərlərdən yayınaq daha,
Bəlkə heç düşməyə duyuq görüşlər.
Gedək xatirəylə qızınaq daha,
Bizi isitməyir soyuq görüşlər.
ÜRƏYİMDƏ
Qapına gələcək xoşbəxtlik bu yaz,
Axtar o ünvanı, gəz ürəyimdə.
Dərdimi bir kəsə aça bilmirəm,
Qaralıb, pas atıb söz ürəyimdə.
Yoxdur bu həsrətə dözməyə halım,
Qalmayıb başımda huşum, kamalım.
Yanıram oduna düşüb, a zalım,
Atəş bəbəyimdə, köz ürəyimdə.
Bu dəli könlümdür səndən pay uman,
Əgər sevirsənsə od tut, alovlan.
Baxışın üstümə səpilən zaman,
Elə bil gül açır yaz ürəyimdə.
Düşmüşəm eşq adlı ağır dərdə mən,
Çəkmişəm pis gözə qara pərdə mən.
Gəzmərəm nə kənddə, nə şəhərdə mən,
Səni axtararam öz ürəyimdə.
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NƏ DÜNYA SƏNİNDİ, NƏ DÜNYAN MƏNƏM
Nə dünya sənindi, nə dünyan mənəm,
Nə də sən mənimçün dünyadan baha.
İnana bilmirəm yuxuna gələm,
Məni yuxunda da gözləmə daha.
Bu çətin sınaqlar mənimi yordu?
Sənmi gözlərimdən düşmüsən qaçaq...
Bilmirəm, qəlbimdə sönən bu odu,
Bilmirəm, təzədən kim qalayacaq.
Nə olsun oxumuz toxundu daşa,
Tale öz verdiyi qisməti aldı.
Deyirəm, bir az da gəl mənsiz yaşa,
Demirəm, səninki Allaha qaldı.
Bu dünya yaxşını yamandan seçər,
Hər qəmi bir şıltaq sevinc izləyir.
Bir oğlan səninçün başından keçər,
Məni də hardasa bir qız gözləyir.
DAHA ZƏNG ELƏMƏ
Bir gizli nömrədən zəng edib hər gün,
Qiriq bir səs ilə “aloo” deyirsən.
Əyər düşmürəmsə yadına neyçün,
Onda nəyə görə zəng eləyirsən?
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Hər gündə eyni söz,eyni kəlmədi,
Unutdum deyirsən,bəsdi deyirsən.
Yenə zəng etmisən nə olub,nədi??
Sən məni unutmaq istəməyirsən??
Daha çox verəydin sən mənə zülüm,
Qəlbimi daha çox qıraydın gərək.
Unutmaq çətindi bilirəm,gülüm,
Sözünün üstündə duraydın gərək.
Yadımdan çıxara bilmədim səni,
Hamıya desəm də sənə demədim.
Qürurum sınmağa qoymadı məni,
Zəngini gözlədim,zəng eləmədim.
İnanım mən sənə yenə deyirsən,
Mən daha əvvəlki mən deyiləm ki?
Xəyanət etmişəm?Mənə deyirsən?
Etmərəm,mən mənəm,sən deyiləm ki?
Səninçün məhəbbət adi oyuncaq,
Xoşuna gəlməsə qırıb atırsan.
Mənimçün müqəddəs varlıqdı ancaq,
Sən məni özünə niyə qatırsan.?
Axi nə mənası bu danışmağın,
Gecikdik.Qovuşmaq çətindi bizdə.
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Yaxşısı budur ki,uzaqlaşmağın,
Çəkək əziyyətin hər ikimiz də.
Çixaraq bir-birin ürəyimizdən,
Mən-mənə qayıdım,qayıt sən-sənə
Onsuz da sevgili alınmaz bizdən,
Nə sən mənə zəng et,nə də mən sənə
O QIZIN TOYU
Gəlin, ay dərdlərim, çiynimə çökün,
Göz yaşım süzülür yanağım boyu.
Özgə qapısında çalınır bu gün,
Gizlicə sevdiyim o qızın toyu.
Gəlmişəm toyuna yad adam kimi,
Gəlmişəm,borcumu qaytarım gedim.
Ölən məhəbbəti,ölən sevgimi,
Bircə dəqiqəlik bac alım gedim.
Boğuram içimdə kədəri-qəmi,
Hələ arsız-arsız oynayıram da.
Deyirəm, qoy, yadlar duymasın məni,
Elə içimdəcə ağlayıram da.
Sənə öz ömrümü qurban demişəm,
Qəlbimdə əbədi məhəbbət payın.
Gözümün yaşını içib gəlmişəm,
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Sərxoşam,dəyməyin bir az oynayım.
*******
O göyçək əlindən tutmağım çətinÖz evin,öz süfrən,çörəyin-duzun…
Mənim ürəyimdə sənin həsrətin,
Sənin qucağında-körpəcə qızın…
Bir nazlı ayrılıq əlində şərbət,
Qapım bağlanandan qapımı döyür.
Mənim nəfəsimlə bir lal məhəbbət,
Sənin nəfəsinlə bir qız böyüyür.
Sənin işığından umacağım yox,
O körpən gülürsə-dünya gözəldir
Mənim yerim-yurdum,od-ocağım yox,
Mən yol adamıyam bəlkə yüz ildir.
Bəlkə də….eh,bəsdir,daha zarıma,
Bu ömrün əvvəli,sonu şikəstə.
Adın qonaq gəlir dodaqlarıma,
Gözüm süfrə açır yanağım üstə.
KAŞ Kİ SEVMƏYƏYDİK
Kaş ki sevməyəydik bir-birimizi,
İndi aramızda bir sərin yazdı.
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İndi gözümüzdə yellərin izi,
Qupquru yayların tozu qalmazdı.
İndi görüşürdük adi hörmətlə,
Sanardıq təzəcə tanış kimiyik.
Yaşardıq sakitcə, bu qənaətlə.
Bir nəhəng şəhərin sakinləriyik.
Bu nəhəng şəhərdə sevən çox imiş,
Sevməyib, xoş ömür sürənlər də var.
Məcnunun əzəldən bəxtı yox imiş,
Neyləsin etibar, sədaqət, ilqar?
Çox sevgi sarayı ucub bizəcən,
Çox sevda yolları xaraba qalıb.
Şübhə yağmurunda batıb dizəcən
Aşiqlər tez ölüb, vaxtsiz qocalıb.
Kaş ki sevməyəydik bir-birimizi,
Tale dodaqlara, dillərə yazdı.
Əgər sevməsəydik bir-birimizi,
Bir sevgi körpüsü yaralanmazdı.
BARMAQDA ÜZÜK YERİ
Bir barmaqda üzük yeri qalıbdı,
Bir çöhrəni duman alıb, çən alıb.
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Bir ürəyi öz günahı göynədir,
Ocaq sönüb, kül sovrulub, köz qalıb.
Oğlan tərəf elçi gəldi bir axşam,
Təbrik etdi eşidənlər, bilənlər.
Bir ağızdan çox mübarək söylədi,
Üzük taxdı gecəsinə gələnlər.
Gün dolandı, həftə keçdi ay oldu,
Çox sürmədi bu günlərin səfası.
Nə yaxşı ki, məqamında verildi,
Məhəbbətə xəyanətin cəzası.
Nişanını qaytardılar o qızın,
Tanıyanlar onu gəlin aparmaz.
Barmağından çıxardılar üzüyü,
Öz səhvidir daha şüvən qoparmaz.
Bəs nə idi barmaqların günahı
Cavab verən tapılarmı bir nəfər,
Qəlb deyəni söyləyəndə dil axı.
Dil neyləsin, səhv eyləsə qəlb əgər,
Kökdən gələn, soydan gələn günah üçün.
HƏSRƏT QATARI
Məni sevgilimə aparan qatar
Özün sürgünəmi gedirsən, nədir?
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Həsrətim mənzilə səndən tez çatar,
Ümüdüm, gümanım axı sənədir.
Nə yaman ağırmış ayrılıq yükü,
Çəkib aparmağa gücün də çatmır.
Elə bil həvəsin ürəyindəki,
Mürgülü istəyi gedib oyatmır.
Qaranlıq, cansıxan bu vaqondakı,
Qaranı qaradan gözlərim seçmir.
Karvanın qəsdimə durubdur sanki,
Hicran körpüsünü keçmir ki, keçmir.
Əllərin çatmırsa qol verim sənə,
Yandır çırağını, yanarın olsun.
Qollarım üstündən yol verim sənə,
Gözlərim zülmətdə"fanarın" olsun.
Gəl mənzil başına özünü yetir,
Gözləri yollarda qalan var orda.
Kiminsə könlündən gör nələr keçir,
Kiminsə könlündə talan var orda.
QARA GÖZLÜM
Qara gözlüm, sığal çəkmə bu qədər,
Yaman gözün,yaman olar qorxusu.
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Sevdiyinə ürəyini aç barı,
Sevən qəlbin güman olar qorxusu.
Söylə sənsiz bu dünyaya nə baxım,
Qara olub hər açılan sabahım.
Ürəyimdə ümid adlı pənahım
Qoruyuram, aman olar qorxusu.
Məhəbbət də qəlbdə ikibaşlıdı,
Sevənlərin hələ gözü yaşlıdı.
Sevgi yolu kəsəklidi, daşlıdı
Olsa-olsa duman olar qorxusu.
DARIXACAQSAN
Dərd gəldi,yolunu durub kəsmədim,
Töküb göz yaşımı,ümid bəslədim.
Sənin şıltaqlığın,mənim həsrətim,
Yadına düşəcək,darıxacaqsan!
Məni anacaqsan xeyirdə,şərdə,
Axır yanacaqsan, sən də bu dərdə.
Soyuq duyğuların xatirələrdə,
Qaynayıb bişəcək,darıxacaqsan!
Bitdim yollarında ot-əncər kimi,
Bəzədi ömrümü dərdin zər kimi.
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Xəlvəti ahların bir xəncər kimi,
Sinəni deşəcək,darıxacaqsan !
Bir həmdəm olmadım,qatmadın qılıq,
Bu nə dostluq oldu,nə düşmançılıq.
Sənin öz qəlbini peşimançılıq,
Yoğurub-eşəcək darıxacaqsan!
Fikrin dağılacaq hey yollarına,
Bu yer yollarına,göy yolllarına.
Sap kimi dəyişən xəyallarına,
Adım ilişəcək,darıxacaqsan !
Düşəcək boynuna ömür qayğısı,
Necə ovudacaq səni ayrısı ?!
Bir gün səninlə də ömrün payızı,
Gəlib görüşəcək, darıxacaqsan.
Dərdi-sər pozacaq sirin yuxunu,
Fikrin aparacaq ömrün çoxunu.
Kimə deyəcəksən darıxdığını,
Ürəyin şişəcək,darıxacaqsan.
BAĞIŞLA
Mən sənə yox yerdən dərd gətirmişəm,
Sənin həsrətini mələr görmüşəm.
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Sənin hesabına ömür sürmüşəm,
Bağışla ürəyim,məni bağışla.
Bu necə dostluqdur,bu necə birlik.
Dustaq eyləmişəm səni ömürlük,
Kürlük eyləyirəm,mən yenə kürlük,
Bağışla ürəyim,məni bağşla.
Nə görsəm,nə çəksəm,mən sənə şərik,
Elə dərdimiz var, başa düşmərik.
Hayıf ki,ölüncə biz görüşmərik,
Bağışla, ürəyim,məni bağışla.
MƏNDƏN MƏHƏBBƏT UMMA
Tale mənə çox qurub,
Bu yolda "qurd tələsi".
Qayğılı günlərim var,
Belimdə kor şələsi.
Aldanma gözlərimə,
Ağı çox qarasından.
Min illərdi qan sızır,
Qəlbimin yarasından.
İslanmışam yüz kərəQorxum yoxdu yağışdan.
Mən səadət ummaram,
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O gözdən,o baxışdan.
Bir sıxma günüm qalıb,
O sevgidən yadımda.
Nəyim vardı kül oldu,
İlk eşqimin odunda.
Dağımın başı duman,
Dənizim qasırğalı.
Yellərə pay vermişəm,
Saçımdakı sığalı.
Bir şirin nağılım var,
Yarı düz,yarı yalan.
Al birin sənə verimÜç qırmızı almadan
Səbrim tutmaz,gözəlim,
Sinəmdəki bu ahı.
Boynuma götürmürəm,
Mən bu boyda günahı.
Ayrı hava çalıram,
Mən qəlbimin sazında.
Gözüm yoxdu, gözəlim,
Bir kimsənin qızında...
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AY BÜLBÜL
Oxuyursan yana-yana,
Axtarırsan gül,ay bülbül,
Yar yolunda mən qalmışam,
Gözüyaşlı bil, ay bülbül.
Allah özü bilir haqdı,
Qara yazıb bizə baxtı,
Yar öldürür neçə vaxtdı,
Gəlib keçir il,ay bülbül.
Şeyda bülbül olmaz naşı,
Hər gül üstə qoymaz başı,
Axıdırsan qanlı yaşı,
Al yarpağı sil,ay bülbül.
Turalla ağlama qəti,
O, çox çəkir gül həsrəti,
Sönən deyil məhəbbəti,
Yanıb olsa kül,ay bülbül!
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SƏPDİM QƏDƏMİNƏ BÜTÜN VARIMI
Səpdim qədəminə bütün varımı,
Bilmədim ömrümün çıxar qənimi.
Girib ürəyimə duyğularımı,
O çalıb apardı bir oğru kimi,
Özümü nə qədər danlayıram ki,
Vermə alovunu onun qarına.
Qartal vüqarını,zirvə eşqini,
Atma bir də onun ayaqlarına.
Özümü nə qədər danlayıram ki,
Qəfil qarşılaşsan çevir üzünü.
O,ala gözlərin dərinliyində,
İtirmə özünü,qoru özünü.
Özümü nə qədər danlasam yenə,
Əlimdən tutmayır bu səyim mənim,
Ah sənə nə deyim,axı nə deyim,
Ürəyim,ürəyim,ürəyim mənim.
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TÖKÜLƏR ARAYA GİLEY QAR KİMİ
Tökülər araya giley qar kimi,
Hava soyumamış soyudar bizi.
Aralı düşərik ulduzlar kimi,
Qoymaz görünməyə boran,qar bizi.
Mən qarı,çovğunu başında gəzən,
Yağışlı,yağmurlu soyuq bir qışam.
Ayaza,borana,tufana dözən,
Gileydə əriyən bir adammışam.
Biz niyə küsmüşük bir sözə görə,
Söz olar araya giley girəndə.
Küsənlər barışır bax bizə görə,
Sən isə qaçırsan məni görəndə.
Demə ki aramız olubdur sərin,
Torpaq buza dönər qar qarlayanda.
Barışmaq həvəsi küsülülərin,
Başlayar ağaclar puçurlayanda
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SƏNSİZ
Bu eşqin oduna çox da yanmayaq,
Bir dağ mənsiz qalar,bir lalə sənsiz.
Gəl yarı mənzildə çox dayanmayaq,
Bulaq mənsiz qalar,şəlalə sənsiz.
Onda ki hüsnünə vurulmuşam mən,
O gündən çeşmə tək durulmuşam mən,
Cavab axtarmaqdan yorulmuşam mən,
Bir gizli,bir sirli suala sənsiz.
Bilmirəm dünyanın harasındayam,
Hicranla vüsalın arasındayam.
Bəzən gözlərinin qarasındayam,
Bəzən də dalaram xəyala sənsiz.
Fəsillər dolanıb, illər ötsə də,
Hər addım başında bir gül bitsə də,
Könlüm hər arzuya,kama yetsə də,
Mən yetən deyiləm kamala sənsiz.
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MƏNİ SEVİRSƏNSƏ
Məni sevirsənsə, bir dəniz ol ki,
Sahili,səması çox geniş olsun.
Yalçın qayalarda elə iz ol ki,
Ora yad ayağı dəyməmiş olsun.
Məni sevirsənsə, yağışa bənzə,
İslat yay günləri yaylaqda məni.
Gah təzə bahara,gah qışa bənzə,
Nə günəş yandırsın,nə şaxta məni.
Məni sevirsənsə, bir çinar ol sən,
Saçların tökülsün sinəmə tel-tel.
Bağda təzə qönçə,dağda qar ol sən,
Səcdənə mən gəlim günəşdən əvvəl.
Məni sevirsənsə, küləyə bənzə,
Dağıt üstümüzdən çəni,dumanı.
Sən mənim sinəmdə bir neyə bənzə,
Nəğməsi bürüsün düzü-dünyanı.
Məni sevirsənsə, bir şimşək ol sən,
İşıqlat könlümü bir anlıq mənim.
Bu aysız,ulduzsuz göydə tək ol sən,
Almasın üstümü qaranlıq mənim.
Məni sevirsənsə, bahar ol,ey gül,
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Dan yeli,sübh şehi qoy mənim olsun.
Sinəndə döyünən o zərif könül,
Qoy mənim əbədi vətənim olsun.
SƏNİN
Baxdıqca üzünə könlüm şadlanır,
Gözəllik cəm olub üzündə sənin.
İsmətli,mehriban baxışların var,
Əks edir məhəbbət gözündə sənin.
Bir nazlı dilbərsən,xoş camallısan,
Gözəllər içində sən kamallısan,
Leyli sədaqətli,düz ilqarlısan,
Sədaqət səslənir sözündə sənin.
Baharın nübarı təzə çiçəksən,
Hüsnünlə gəncliyə sən də bəzəksən,
Vüsal sorağında yanan ürəksən,
Sevənlər dolanır izində sənin.
Sevənlər əhdinə olsa vəfadar,
Ürəkdən silinməz məhəbbət,ilqar,
İstəsən tapasan Kərəm kimi yar,
Əsli olmalısan özün də sənin.
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DOQQAZIN BAŞINDA ÜZ-ÜZƏ GƏLDİK
Doqqazın başında üz-üzə gəldik,
Dayandın,könülsüz halımı sordun.
Ay gözü gileyli,biz gözə gəldik,
Tikdiyin yuvanı özün uçurdun.
Bilmirəm doğmayıq,yoxsa yadıq biz?
Yaxın dur,qolunu boynuma aşır.
Kül altda közərən qoşa oduq biz,
Həyatdır,od sönür,doğma yadlaşır.
Burda ayrılmışdıq,burda görüşdük,
Heykələ dönmüşəm,tutulub dilim.
Sevda köhlənindən biz burda düşdük,
Haçan görüşərik birdə nə bilim.
BU NECƏ MƏHƏBBƏT, NECƏ SEVGİDİ
Bu necə məhəbbət, necə sevgidi,
İllər arxasından boylandı gəldi.
Şirin bir yuxunun dərinliyindən,
Canlı xatirə tək oyandı gəldi.
Qara qız deyərdim tələbəlikdə,
Gözümdə nur idi,ürəyimdə bar.
Sirli bir dünyadır tələbəlik də,
Hər anı, hər günü bahardır,bahar.
68

Barmaqda üzük yeri

Yatmadı qəlbinə söhbətim, sözüm,
Güldü istəyimin böyüklüyünə.
Ona şeir yazdım mən düzüm-düzüm,
Bir yol məhəbbətlə baxmadı mənə.
Keçdi saymazyana, keçdi yanımdan,
Sinəmə dağ çəkdi eşqi,ədası.
Bu Məcnun sevgimi hiss edən dekan,
Sevgidən danışdı söhbət arası.
Anladım bizədir hər işarəsi,
Ancaq nə ad çəkdi, nə ünvan dedi.
O müdrik insanın qayğılı səsi,
Hələ qulağımda, ürəyimdədir.
Bilmədim xəyaldı, yoxsa həqiqət,
Şəhərdə rastlaşdım o qara qızla.
Bürüdü qəlbimi bir acı heyrət,
Mənə gülümsədi yenə o nazla.
O qaynar baxışlar, sözlü baxışlar,
Gözümə bir azca solğun göründü.
Bəli “hər aşiqin öz dövranı var”,
Bahar libasında çalış görün di.
Gedirdi yanında körpə balası,
Mənimlə üz-üzə gəldi qəflətən.
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Bir canım yox idi daha alası,
Tələbə dost kimi salamladım mən.
Bu necə məhəbbət, necə sevgidi,
İllər arxasından boylandı getdi.
Şirin bir yuxunun dərinliyindən,
Canlı xatirə tək oyandı getdi.
AYRILDIQ
Ayrıldıq..o gündən səbrim azaldı,
Bacara bilmədim əsəblərimlə.
Sənsizlik dərd olub qaldı mənimlə,
Mənsizlik getdimi görən səninlə?
Başımda fikirlər gör neçələşdi,
Gör nələr baş verdi bir ayrılıqdan.
Ayrıldıq...aradan axı nə keçdi,
Sənsiz saçlarımda dan ağardı,dan.
Həyatda sən də tək,daha mən də tək,
Deyirlər tək olan isinə bilməz.
Biz qoşa gedərdik haraya getsək?
Hanı çüt göyərçin günlərimiz bəs?
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GEDİRSƏN
Gedirsən, küsən sən, alışan mənəm,
Qəlbimə qar yağır,bir qar yağır ki.
Telefon zəng çalır,danışan mənəm
Necəsən,ürəyin ağrımayır ki.?
Gedirsən,dilimdə titrəyir adın,
Baxıram ardınca dərdli baxışla.
Telefon zəng çalır,mənəm günaydın,
Bagışla,əzizim,məni bağışla.
Gedirsən,qəzəbin ayrılaq deyir,
Deyirəm hər hökmü ürəyincə seç.
Telefon zəng çalır,sabahın xeyir,
Əzizim,bu gecə yatmısanmı heç.?
Gəl,qəmi,sevinci səninlə bölüm,
Sevgi oyun deyil,bunu yaxşı bil.
Gəl yorma özünü,sevərək, gülüm
Ayrılmaq o qədər asan iş deyil.
BURDA XATİRƏLƏR ÇİÇƏK-ÇİÇƏKDİR
Burda xatirələr çiçək-çiçəkdir,
Qoy, bir nəfəsimi dərim dərindən.
Kəpənək dalınca elə yüyürdüm,
Bir də baxıb gördüm uşaqlığımın,
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Çıxmışam yamyaşıl çəmənlərindən.
Gördüm ki,qarşımda dayanıb uşaqlığım,
Gülür..yanında da hörüklü bir qız.
Yamanca itirdim özümü onda,
Alovlu duyğular qəlbimi uddu,
Mən o gün kəpənək tuta bilmədim,
Amma ürəyimi kəpənək kimi,
O qız ovsunladı,o gözəl tutdu.
Daha görünmədim çöldə,çəməndə,
Hörüklü gözəldən dedim ayıbdır.
Şıltaq uşaqlığı buraxdım o gün,
Amma o ilk sevgi ağ əllərindən,
Hələ də qəlbimi buraxmayıbdır.
Dünyada nə var ki, gənclikdən gözəl?
Uşaqlıq özü də şirindir həm də.
Onu həsrət ilə səsləyirəm mən,
Bir kəpənək qovan uşaq görəndə.
İSTİ NƏFƏSİNDƏN ƏRİYİBDİR ÇƏN
İsti nəfəsindən əriyibdir çən,
Nərgizlər necə də göyçək açılıb.
Gözəlim,bu yerdən sən keçmisən sən,
Onunçün gül bitib,çiçək açılıb.
72

Barmaqda üzük yeri

Keçdiyin yerlərdə qumrular ötər,
Ayağın dəyən yer dönər gülzara.
Qədəmin yüngüldür ləçəklər qədər,
İndi də qədəm bas düzən dağlara.
Bəhərsiz çöllərə hayıfın gəlsin,
Bir yol gedişinlə gül bitər orda.
Bir də vaxt tapanda,get gəz,əzizim,
Şoran torpaqlarda,boz səhralarda
* * ******
Oturub zəngini gözlərəm hər günGünün batmağına bir azca qalmış,
Məhəbbət kiminə gülüm toy-düyün
Kiminə mənim tək zülüm olarmış.
Bu eşqin sevinci ağlar gözümdə,
Kədəri,qəmi də saçımda dəndi.
Sevənlər həmişə bu yer üzündə,
Alova büründü,oda bələndi.
Kimlərsə sonralar bizi yamsılar,
Əzizlər eşqinin istəyi kimi.
Başının üstündən ümid asılar,
Asılar telefon dəstəyi kimi.
Bu doğru sözümə çevir üzünü,
Olanı,keçəni düşün dərindən.
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Zəng vursan qəlbinin gizli sözünü,
Gizləmə telefon məftillərindən.
YAYLIQ
O günlər getməyir gözüm önündən,
Bir qız yaylıq verdi,bir saya yaylıq.
O, mənə yaylığı verdiyi gündən,
Gəlib aralığa düşdü ayrılıq.
O getdi,üstümə çökdü duman çən,
Şaxtanın nəfəsi döndü qılınca.
Verdiyi dəsmalı getdiyi zaman,
Çıxarıb yellədim onun dalınca.
Mənə bu dəsmalı o qız seçibdir,
Odur ki,artibdır yanımda qədri.
Dəsmala əlinin ətri keçibdir,
Yumuram,qorxuram silinə ətri.
ÜZƏSƏN
Təzə səngimişdi canımın odu,
Mən yazığı yenə saldın közə sən.
Hər baxışın ağlın kəsmir can alır,
Qarşı çıxıb toxunanda gözə sən.
Belə günə düşməmişdim hələ mən,
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Belə sitəm görməmişdim hələ mən,
Yar deyir ki, sınayıram belə mən,
Görünməyən əzablara dözəsən.
Yar yarını qıyıb qoymaz yaralı,
Əsirgəməz öz yanından aralı,
Yazıq canım niyə qalsın aralı,
Həsrətinlə incəldəsən,üzəsən
ÜRƏK SƏRGİSİ
Sərgi eləmişəm sevən ürəyi,
Onun məhəbbətdi bəri-bəzəyi.
Ondakı çırpıntı, gizli həyacan,
Ayrlıq fəslindən qalıbdır nişan.
Könül tab etməyir hicran yükünə,
Telləri dönübdür bir qu tükünə.
Ondakı silinməz qara xal qalıb.
Soyuq baxışından yanıb, qaralıb.
Soruşma ki,nədir o dərin izlər?,
Həkk olub dediyin təsirli sözlər.
Bir gün bu sərginin seyrinə gəlsən,
Adına bağlıdır harda nə görəsən.

75

Tural Adışirin

SƏNİ SEVİR
Ağac tökür şabaş tək
Öz zərif yarpağını.
Yel süpürür yolunun
Tozunu,torpağını.
Sən gəlirsən sularda
Oynaşırlar ləpələr.
İstəyirlər gəldiyin
Sahilə su səpələr.
Quşlar nəğmə oxuyur
Könlünü almaq üçün.
Bahar xalı toxuyur
Yoluna salmaq üçün.
Əsir ürəyim kimi
İncə gül də, çiçək də.
Qədəminə əyilir
Bəhanədir külək də.
Yeri, göyü tərpədir
Sənin eşqin həsrətin.
Mən tək yolunda qalıb
Gözləri təbiətin.
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BİR QIZ
Dolu bir qədəhi göstərib mənə,
Sevda şərbətidir “İç - dedi bir qız.
Gündüz səbr istəmə,gecələr yuxu,
Eşq üçün hər şeydən keç!” –dedi bir qız.

İncitsə də səni ayrılıq, həsrət,
Öz təmiz eşqinə etmə xəyanət,
Dəyanət istəyər səndən məhəbbət,
Yoxunsa, bu yoldan -qaç –dedi bir qız
Dedim icazə ver ,ay qız, sevənə,
Ürəyi doludur qoy açsın sənə,
Gözünü süzdürüb anlatdı mənə,
Tez ol, ürəyini aç -dedi bir qız.
*****
Biz könül oxşayan bir yaz səhəri,
Yaşıl meşəlikdə üz-üzə gəldik.
Görəndə can alan ala gözləri,
Bilmədik heç necə sevib-sevildik.
İlk dəfə əllərim sıxdı əlini,
Əlindən hərarət axdı qəlbimə.
Külək daradıqca incə telini,
Saldı ürəyini öz kəməndinə.
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İnan ki, bilmədim həyəcanımdan,
Hayandan başladıq sözü-söhbəti.
Apardın özünlə ayrılan zaman,
Bir bahar nəfəsli saf məhəbbəti.
İndi o meşədə boran, qar, sazaq,
Orda ayağının izi qalmamış.
Qəlbimdə saldığın izləri ancaq,
Silə bilməmişdi nə qar, nə yağış.
SƏNLİ, SƏNSİZ
Səninlə hər yerdə Günəşəm,Ayam,
Sənsiz sahillərdə ölən dalğayam,
Səninlə,ay gülüm,güllü baharam,
Sənsiz güneylərdə əriyən qaram.
Səninlə baş alan bir məhəbbətəm,
Sənsiz qaranlığam, sənsiz zülmətəm.
Sənsiz büdrəyərək yıxılaram mən.
Şam kim əriyib yox olaram mən.
Səninlə qayatək mətin duraram.
Sənsiz yıxılaram, çətin duraram.
Səninlə bir yerdə coşan ümmanam,
Sənsiz bil ki, səndən kömək umanam.
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ELƏDİN Kİ
Hüsnünlə gülüm, sən məni məftun elədin ki,
Saldın üzü səhralara Məcnun elədin ki,
Gördükdə səni hər dəfə dünyanı unutdum,
Başdan çıxarıb ağlımı əfsun elədin ki.
Düşdüm qəmi-hicranına,usandım, demədim heç,
Verdikcə məşəqqət, məni məmnun elədin ki,
Ümid belə heç vermədin,ey gül,əvəzində,
Aldın məni, məndə məni mağmun elədin ki.
Tural, yetişib vəslinə xoşbəxt dedi ollam,
Qəm məmləkətində onu məskun elədin ki.
QARA GÖZLƏR
Qara gözlərində nə cazibə var,
Elə ilk baxışdan könlümü ovlar.
Qüdrətdən yaranıb onlar zil qara,
Qara bəxtimizi yazar nurlara.
Məəttəl qalmışam qara gözünə,
Məni ixtiyarsız çəkər özünə.
Bəlkə qaranlığın ayrı hüsnü var,
Bu hüsn hamıya olmaz aşikar.
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Rənglərin başıdır yoxsa qara rəng,
Onunçün görünür gözlərin qəşəng,
Bəlkə bir həsrətin rəngidir bu rəng,
Özündə əks edir incə bir ahəng.
ELƏ DARIXMIŞAM Kİ
Elə darıxmışam ki,
Hərdən ah çəkirəm mən için-için.
Həsrətin yandırıb, yaxır içimi,
Elə darıxmışam gülüm,səninçün.
Qaranlıq zindanda yatan məhbusun,
Günəş işıgında özləmi kimi.
Qurumuş dodağın bir nəmi kimi,
Elə darıxmışam ,gülüm, səninçün.
Ölümcül xəstənin xəyalındakı,
Şəfalı həkimin məlhəmi kimi.
Elə bir xatirə oldun mənimçün,
Qəlbimdə sevginin bir qəmi kimi.
Elə darıxmışam,gülüm,səninçün,
Sonsuz bir dəryada sahilə həsrət.
Yelkənsiz, avarsız bir gəmi kimi.

80

Barmaqda üzük yeri

BƏLKƏ DƏ
Bəlkə gözlərini yumsan bir anlıq,
Kövrək baxışlardan yağış yağacaq.
Bəlkə də gözlərin dönüb ulduza,
Göylərdən həvəslə mənə baxacaq.
Titrək əllərini uzatsan mənə,
Göylərdə qovuşar yerlə bir anda.
Hər qəlbdə bir ümid işığı yanar,
Küsənlər barışar bəlkə cahanda.
Bəlkə ürəyini sən açsan mənə,
Hər anım nağıla döndü bəlkə də.
Odlanıb alışan ürəklərimiz,
Həzin nəğmə kimi dindi bəlkə də.
Dilində dolaşan şirin kəlmələr,
Qəmli gözlərindən asılıb bəlkə.
Sənin taleyinin alın yazısı,
Mənim gözlərimlə yazılb bəlkə.
Bəlkə də bir axşam yollara çıxıb,
Təzədən üz-üzə,göz-gözə gəldik.
Göylərdən süzülən Ay işığında,
Zülmətdən ayrılıb gündüzə gəldik.
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QIZLAR
Gözəl olmayan qız varmı bir nəfər,
Baxın bir də baxın yaxına,yada.
Vallah gözəlliyi görməyən gözlər,
Duymayan ürəklər var bu dünyada.
Gözəllik gəncliyin bulaq dünyası,
Qızlar bu bulaqdan su içib,içər.
Hər qız haradasa nə vaxtsa azı,
Bir oğlan qəlbinə od salıb keçər.
Duydum bu sirri də mən zaman-zaman,
Cavanlar sevərlər, eşqə düşərlər.
Sevən oğlanların baxışlarında,
Gözəllər daha da gözəlləşərlər.
Gözəl olmayan qız tapılmaz, məncə,
Mən ki görməmişəm görən var desin.
Bəs gözəl olmayan oğlanlar necə,
Bunu mən demirəm, qoy, qızlar desin.
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***
Laləsən,yaz laləsi,
Gecələr də xalındır.
Sən işıq ağacısan,
Ulduzlar xəyalındır.
Gözləri şivə kimi,
Üzü nurlu, gözəlim.
Vüqarın əydi məni,
Ay qürurlu, gözəlim.
Ay mənim ağ zanbağım,
Ay mənim yaşıl meşəm.
Bənövşə saçlarının,
Ətrinə bürünmüşəm.
De. niyə tez bağlandı?,
O məhəbbət kitabın.
Deməsən də sözünü,
Qəlbimdədir cavabın.
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MÜXTƏLİF MƏZMUNLU
ŞEİRLƏR
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MƏNİM VƏZİFƏM
Kimsəyə dəyməsin sözüm,atmacam,
Vəzifə bir axar bulaqdır,bulaq.
Birçə vəzifəyə daim möhtacam,
O da ömrü boyu təmiz yaşamaq.
Bəzən bir karyerist gözə girəndə,
Utandım,sıxıldım özüm-özümdən.
Vəzifə başında yazıq görəndə,
Vəzifə sözü də düşdü gözümdən.
Şan - şöhrət həvəsi ötəri bir səs,
Dünyadan şöhrətli dünyada nə var?
Bu dünya bir saman çöpünə dəyməz,
Hələ şöhrət gəzən bir divanə var.
Mən öz ürəyimi çəkmərəm dara,
Könül baharımdı mənim vəzifəm.
Ucadan deyirəm vüqarsızlara,
Mənim vüqarımdı mənim vəzifəm.
Deyirəm mənə də kəsilib yağı,
Bir gün gizlədəcək dünya ovcunda.
Göynədir qəlbimi analıq haqqı,
Hələ boynumdadı ata borcu da.
Bəzən nəğmə olub səssiz ötürəm,
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Ruhsuz bir bədəndə ilham almağa.
Mən fürsət axtarıb, məqam güdürəm,
Yaralı bir qəlbə məlhəm olmağa.
Hələ bir körpəni əzizləməli,
Hələ bir gözəli oxşamalıyam.
Hələ neçə qəlbi təmizləməli,
Hələ neçəsi üçün yaşamalıyam.
İstərəm hamıya sevinc diləyim,
Vəzifə payıma düşsün qəm mənim.
Bunlardır ən böyük arzum,diləyim,
Bunlardır ən böyük vəzifəm mənim.
ÜRƏYİM
Dünya dedikləri bir ulu yoldur,
Durmuşam bu yolun üstə, ürəyim.
Ağrılar, ölümlər, dərdlər buludu,
Dayanıb səninlə qəsdə, ürəyim
Çox yolçu bu yolda özündən deyib,
Mənzili unudub,nemətə uyub.
Bu yol çoxlarını yolundan qoyub,
Asta vur, asta vur, asta, ürəyim.
Sərt yoxuş qatladı cavan dizimi,
Təngitdi dağ yıxan od nəfəsimi.
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Çox gözəl oduna yaxdın özünü,
Nə bilim düşəcək xəstə ürəyim.
Döz həm naz yükünə, həm duz yükünə,
Dünyaya göz açıb gəldiyin günə,
Peşmanlıq duysan da gedəndə yenə,
Qalacaq həsrəti gözdə,ürəyim.
İLLƏR ÖMÜRDƏN GEDİR
Köhnə il yığışıb köçdüyü zaman,
Demirəm, tək şadlıq qoparıb getdi.
Həyatda heç nəylə əvəz olmayan,
Ömrün bir ilini aparıb getdi.
Ötən hər anımı, günümü andım,
Qəhərdən sinəmdə darıxdı ürək.
İlin arxasınca durub boylandım,
Ovu əldən çıxmış naşı ovçu tək.
Qəlbimin həsrətlə əsdi telləri,
Boş keçən günlərim düşdükcə yada.
Ötən gün qayıtmaz bir daha geri,
Mənimtək minləri arzulasa da.
Necə bəxtiyardır, - pıçıldadım mən,
Dünəni rahatca yola salanlar.
Ömründən bir ili aparan ildən,
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Min il yaşamağa ömür alanlar.
DEMƏDİMMİ?
Ömür bitər, sevda qəmin,
Bitməz sənə demədimmi?
Harayına bir həmdəmin,
Yetməz sənə demədimmi?
Eşqsiz ömür-hədər dedim,
Yetər,bunca,yetər dedim.
Bir havadır-ötər dedim,
Ötməz sənə demədimmi?
Bu dünya qanmaz mərd işi,
Hər yanda var min gərdişi,
Əyri dünya, düz gedişi,
Getməz sənə demədimmi?
Baxmaz bu gənclik çağına,
Dərddən köynək biçər sana,
Öz əllərin öz yaxana,
Yetməz sana demədimmi?
Tural, uyma xoş dillərə,
Öz xeyrinə gedər hərə,
Haqqı- sayın hədər yerə,
İtməz sənə demədimmi?
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SALAM
“Salam” sözü pis deyil,
Hörmət üçün gərəkdir.
Bu kəlmənin mənası,
Salamat ol, deməkdir.
Salam verir həyatda,
İnsanlar bir-birinə.
Ancaq yaxşı olar ki,
O da düşə yerinə.
Adam var ki, salamı,
Saqqız kimi çeynəyir.
Adam var ki, bu sözü,
Çıxarınca dilindən,
Lap ürəyi göynəyir.
Adam da var elə ki,
Yüksək vəzifə tutur.
Sonra dartır özünü,
Salamı da unudur.
Xüsusi məqsəd üçün,
Salam verənlər də var.
Gülünc edir onları,
Elə ucuz salamlar.
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Salam eləsi üçün,
Yaltaqlıq vəsiqəsi.
O gördümü salamla,
İş aşıran bir kəsi?
Dərhal keçəcək onun,
Soluna,sağına da.
Salam verəcək onun,
Hətta uşağına da.
Adam da var, nə olsun,
Görünür on gündə bir.
Sadəliyi,salamı,
Uzaqdan da xoş gəlir.
Arif olan bilir ki,
Salam, salam üçündür.
Salam hər kəs üçün yox,
Salam adam üçündür.
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XƏRÇƏNG
Xərçəng ciddi,qorxulu,
Bir xəstəlik olsa da.
Təbabətin önündə,
Aciz görünür o da.
İnsanlar, qulaq asın,
Söhbət açım sizə mən.
Xərçəng adlı başqa bir,
Dəhşətli xəstəlikdən.
Onun hər rişəsinin,
Öz adı,öz rolu var.
Görün kimə,kimlərə,
Bağlı olan qolu var.
Bir qolu –yaltaqların,
Hörmətinə bağlıdır.
Bir qolu-alçaqların,
Qeyrətinə bağlıdır.
Bir qolu-dilbir kimi,
Vəzifə “dəllalını”.
Tam razı salanların,
Niyyətinə bağlıdır.
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Bir qolu əlbir kimi,
Xalq və dövlət malını.
Çapıb talayanların,
Xislətinə bağlıdır.
Bir qolu rüşvət alan,
Haqq evinə od salan,
Bəzi bəd hakimlərin,
Vicdanına bağlıdır.
Deyən uzanır şeir,
Söyləməyək birbəbir.
Daha kimin,kimlərin,
Ünvanına bağlıdır.
Demirəm cərrah olaq,
Bir istəyim var ancaq.
Xərçəngi sağaltmağa,
Vicdanlar cərrah olsun.
Rüşvət ilə saxlanan,
Hörmətə son qoyulsun.
Neçə yerə,ünvana,
Neçə ada bağlanan,
Rüşvətə son qoyulsun.
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VAR
Üzümü yaxşıya tərəf tuturam,
Yüz pisin içində bir yaxşı ki,var.
Mən niyə bürküdə yaxa yırtıram,
Arandan yuxarı dağ başı ki,var.
Demə həyat qısa,demə ömür kəm,
Ürəyin oduyla ömrü ölçürəm.
Gözümün işığı qurtarıb,nə qəm,
Dünyanı əks edən göz yaşı ki, var!
Kim deyir arzular biryolluq sönür,
Ulduzlu gecələr parlaq görünür.
Nə olsun ömür-gün qüruba dönür,
Min-min arzuların şabaşı ki,var!
Var soyuq həyatda isti bucaqlar,
Var əbədi yanan odlar-ocaqlar.
Nə olsun ki, məni unudacaqlar,
Bu qoca dünyanın yaddaşı ki,var!

93

Tural Adışirin

İLLƏR
Zaman almasaydı yaşanan ömrü,
Yel olub yanından ötsə nə dərdim?
Əlimdə olsaydı dünyanın əmri,
Bu gündən sabaha yolu kəsərdim.
Bu ömür yolunda düşünsək dərin,
Yolçunu azdıran duman deyilmi?
Alıb əlimizdən məktəb illərin,
Bizi ayrı salan zaman deyilmi?
Bilsəydim tapılar haçansa yeri,
Gecəli-gündüzlü soraqlayardım.
Bizim ömrümüzü alan illərin
Tapıb ayağına daş bağlayardım.
Gecikə, bir azca zaman gecikə,
Bu borc ömrümüzü bac alan illər.
Gecikə, çatmaya məqsədə bəlkə,
Qara saçımıza ağ salan illər.

94

Barmaqda üzük yeri

DAĞILMIŞ FİKİRLƏRİM
Fikir söz aləmində,
Cilov tutub cəng edir.
Hansı tanışımsa da,
Elə bu dəm zəng edir.
Beynimdən neçə fikir,
Elə bil düşüb itir.
Başlayıram təzədən,
Yığmağa sətir-sətir.
Qurtarmamış bir bəndi,
Qapı döyülür bu dəm.
Dilə gəlib deyinir,
Əlimdə kağız-qələm.
Yenə çatılır qaşım,
Yenə fikrim qarışır.
İki əlimdə başım,
Yenə alnım qırışır.
Təzədən uçub gedən,
Sözləri arayıram.
Dağılmış fikirləri,
Kələfə sarıyıram.
Yenə döyülür qapı,
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Yenə də zəng edirlər.
Qaçır fikrimin sapı,
Paralanır sətirlər.
Hara gedim bilmirəm,
Baş götürüb mən indi.
Ağıllı bir söz demək,
Bu hay- küydə çətindi.

96

Barmaqda üzük yeri

ŞEİRİM
Şeirim,sevgilim gedən,
Yollara baxışımdır.
Şeirim,gözümdən yağan,
İntizar yağışımdır.
Şeirim, tənhalığımın,
Sükutunun nəğməsi,
Şeirim,içimi yeyən,
Hicran,vüsal kəlməsi.
Şeirim, dodaqlarımda,
Yarın zülfünün izi.
Şeirim, qulaqlarımda,
Yarın gülüşü, sözü.
Şeirim, yarın əlinə,
Həsrət qalan gül-çiçək.
Şeirim,yarımın ayaq,
Tozunu öpən külək.
Şeirim, qəlbimin dili,
Özümlə danışmağım.
Şeirim, xəyallarımda,
Yarımla qovuşmağım.
Şeirim,əlimdə yazan,
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Qələmin hönkürtüsü.
Sözlərimdə alışan,
Kağızların tüstüsü.
BİLMİRƏM
Dünya məni dərdə salır,
Üzündən keçə bilmirəm.
Ağlasam qəlbim yumşalır,
Gözümdən keçə bilmirəm.
Nədir faydası bu qəmin?
Gedin Məcnundan öyrənin.
Füzuli kimi iynənin,
Gözündən keçə bilmirəm.
Hər çür savaşdan keçirəm,
Qurudan, yaşdan keçirəm,
Yol açıb daşdan keçirəm,
Özümdən keçə bilmirəm.
İLLƏR
Tüstü havalanıb, göydə əriyir,
Ocaq səkisində kül düşüb qalır.
Durna qatarıtək vaxt köç eləyir,
Durna qatarından tel düşüb qalır.
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İllərdən süzülüb söz təmizlənir,
Təmiz göz yaşından, göz təmizlənir.
İl var, xəcalətdən qaçıb gizlənir,
İl var ki, üzünə irişib qalır.
İl ötür, qovuşur o yol bu yola,
Yaş gedir qabağa, il gedir dala.
İllər başımızda dönür xəyala,
Sonra alnımızda bürüşüb qalır.
Dünya nə dəmdədir, könül nə dəmdə,
Fikrin başı göydə, ayağı qəmdə.
İl var çöküb qalır quru rəqəmdə.
İl var xatirəyə ilişib qalır.
MƏNİM SƏSİM-KÜYÜM
Mənim səsim-küyüm göy gurultusu,
Ömrümə narınca yağan yağışdır.
Bəsdir ürəyimi apardı sel, su,
Qəlbinin selini bir az yığışdır.
Düşürt ürəyindən söz şələsini,
Qayadan süzülən dağ çayı ol sən.
Tök qara gözünün şəlaləsini,
Axıt ürəyimə, keçsin sinəmdən.
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Sükuta dözmürəm, sükutun ağır,
Danış, qəzəbinə hazıram elə.
Axan göz yaşların qış yağışıdır,
Qorxuram, bəlkə də qara çevrilə.
TƏLƏBƏLİK
Atalı,analı yesir kimiyik,
Dörd ili burada yaşamalayıq.
Hər cür çətinliyə dözüb inan ki,
İlləri illərə daşımalıyıq.
Səhər zorla açıb gözlərimizi,
Bir şirin çay üçün əldən düsürük.
Həsrətlə kökləyib sözlərimizi,
Xəyala dalmaqdan haldan düsürük.
Yeni tanışlıqlar,yeni dostluqlar,
Duz-çörək dostluğu olar axırda.
Bilməzsən günorta yeməyə nə var,
Alıb gətirərsən üç-dörd yumurta.
Baxarsan axşamdan soyduğun soğan,
Yanında köhnəlmiş pendir qalıbdır.
Qıyıb yumurtanı yağa salmazsan,
Çörək də, gör, neçə gündür qalıbdır.
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Sabaha seminar var, yaman çətindi,
İşıq da gah yanar,gah da ki sönər.
Təqvimdən günləri pozarsan bir-bir,
Beləcə hər bu gün dünənə dönər.
Beyninə vuranda şəhəri gəzmək,
Görərsən cibində ehtiyac bəydi.
Dilucu deyinib deyərsən gərək,
Dədəm nolar mənə pul göndərəydi.
Bir qızın dərdindən dəli olarsan,
Sözünü deməyə fürsət gəzərsən.
Getdiyi yollarda zəli olarsan,
Dalınca düşərsən,xəlvət gəzərsən.
Kövrələr yazdığım şeiri duyunca,
Hardasa tələbə ata,anası.
Qərib tələbəyə dörd il boyunca,
Vətəndir tələbə yataqxanası.
TƏLƏBƏNİN
Uzaqdan əl çatmaz,uzaqdan şirin,
Yaşasan görərsən çətinliklərin.
Arzusu tükənməz,sevgisi dərin,
Qoy, deyim halını bil, tələbənin.
Bəzən həftələrə silinmir otaq,
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Evdəki zibillər lap qalaq-qalaq,
Bəzən bir çörəyə beş nəfər ortaq,
Gəl belə halına gül, tələbənin.
Eləki başlayır zaçot,imtahan,
Uşaq dərs oxuyur, ancaq qorxudan,
Olur ki kəsilib çölə çıxırsan,
Tökülür başına kül, tələbənin.
Axırda vurulur bir nazəninə,
Onda məhəl qoymur daha heç kimə,
Baxmır ehtiyacın,cibin hökmünə,
Düşür ürəyinə xal, tələbənin
BAHAR
Sevdiyim gözəlin hörükləri tək,
Söyüdün saçları ətir qoxuyur.
Qaranquş səsində,durna səsində,
Bülbül ləhçəsində bahar oxuyur.
Qərənfil al çəkib yanaqlarına,
Ətrindən məst olma oğulsan indi.
Yaxşı bax xınalı ayaqlarına,
Kəkliklər elə bil təzə gəlindi.
Bahar hər çiçəyə təzə don tikib,
Nərgiz sarı geyib,lalə qırmızı.
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Yenə köl dibində boynunu büküb,
Bənövşə-baharın küsəyən qızı.
Ötür min həsrətlə yollarda gözü,
Bülbül qızılgüldən görüş alıbdır.
Yaşıl yamacların qızarıb üzü,
Bahar icazəsiz öpüş alıbdır.
Bağçalar məst olub gül qoxusundan,
Barlı budaqların artıb neməti.
Ayılar ayılıb qış yuxusundan,
Bitib arıların “məzuniyyəti”
İsti yuvalarda hey civildəşən,
Ətçəbalalar da lələkləyibdir.
Al-əlvan çiçəklər körpədir deyən,
Yaşıl çəmən boyu iməkləyibdir.
Gözəllik bağrına basıb dünyanı,
Təbiət özünə baxıb öyünür.
Bumbuz bulaqların qaynayır qanı,
Torpağın nəbzində bahar döyünür.
TORPAQDAN PAY OLMAZ
Torpaqdan pay olmaz,olmaz demişlər,
Görürsən, hərəsi bir tindən çıxır.
Deyəsən, dirilib qara keşişlər,
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Kərəmin heyfini vətəndən çıxır.
Özüm doğma ikən bəs niyə yadam?,
Xalq üçün ölümə gedən ağlamır.
Barmaq kəsiləndə qışqırır adam,
Hər gündə bölünür vətən ağlamır.
Eh, mənim dünyadan nə xəbərim var,
Qardaş əl eləyir gəl bizə sarı.
Doğulan günümdən bir səfərim var,
Gedəm,qismət ola Təbrizə sarı.
Nə gün qazanmışıq biz özümçün,
Ayrı yaşayırıq indi bu gündə.
İkiyə bölünmüş vətənimizçün,
Kimlər cavabdehdi qanun önündə.
Dərdimdi ağlayan Araz səsində,
Mən o nəğmələri dinlərəm az-çox.
Bəs niyə cinayət məcəlləsində,
Xalqı bölənlərə sorğu-sual yox?
DÜNYANIN PAYTAXI
Uşaqlıqda çapdığım,
O qarğı səmənd imiş.
Bütün güllər gözümdə,
Şehli yasəmən imiş.
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Ömrünü ver arzuya,
Bələnsin yer arzuya,
Çığırlar hər arzuya,
Atdığım kəmənd imiş.
Gəldim göylərdə süzəm,
Ömrə naxışlar düzəm,
Hər şeirim,hər möcüzəm,
O gözlərə bənd imiş.
Ömürdən illər axdı,
Yoluma yollar çıxdı,
Bu dünyanın paytaxtı,
Doğulduğum kənd imiş.
SEVİNC-KƏDƏR
Tale dənizində qaldırıb yelkən,
Ömür uzaqlara üzüb gedəndir.
Dünya başdan-başa bir nəğmə ikən,
Bu kədər hardandır, bu qəm nədəndir?
Yəqin xoşbəxtliyin yolu daş-kəsək,
Yəqin bədbəxtliyin yolu düz-hamar.
Əgər qarış-qarış dünyanı gəzsək,
Görərik sevincdən artıq kədər var.
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Qara saçlara da vaxtsız salar dən,
Sevinc bir üzlüdü, kədər min yönlü.
Qəm elə hissdir ki, özün bilmədən,
Ağlada-ağlada ovudar könlü.
Sevinc qəm içində kiçik bir ada,
Kədər təlatümlü, dalğalı ümman.
Bir cür sevinsə də, hər kəs dünyada,
Başqa cür qəmlənir, qəmlənən zaman.
Sevinclər hardasa uyuyar, yatar,
Hiss edər nə vaxtsa qəmi qovacaq.
Günəş də belədir, axşamlar batar,
Bilər ki, səhərlər bir də doğacaq.
ÜRƏYİM
Ürəyim - bir ümmanda,
Balaca,tənha ada.
Dünyanın sevinc,qəmi,
Məskən saıb orada.
Bəzən ömrün gərdişi,
Ona əzab gətirir.
Min cür ağrı - acıya,
Ürəyim tab gətirir.
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Ürəyim, - sirli qala,
Daşdır damı,divarı.
Zərrə qədər buraxmır,
Nə yağışı,nə qarı.
Fəqət, üzə güləndə,
Yaltaq doğmalar kimi.
Ürəyim dözmür damır,
Köhnə daxmalar kimi.
ZAMAN
Neyləyim, dediyin qalmır başımda,
Yaman küt şagirdəm,yaman,müəllim.
Gözümü döyürəm dərs soruşanda,
“Saxtalıq” fənnindən,”biçlik” dərsindən,
Mənə “iki” yazır zaman-müəllim.
Veçsizəm,fərsizəm,veyiləm deyə,
Gündə künçə qoyub danlayır məni.
Hərdən də üzümü bomboz bozardır,
Zamanə adamı deyiləm deyə,
Dartıb qulağımı burub qızardır.
Deyir: Ağlın olsun barı bir qırıq,
Bir aç gözlərini ətrafa boylan.
“Saxtalıq” fənnindən,”biclik” dərsindən,
“İki” almaz zəmanə adamı olan.
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Burax bu tərsliyi, burax bir yolluq,
Ayaq altda qalır əfəllər,bala.
Çox da öyünmə ki “beş”ə bilirsən.
Düzlüyü,saflığı,səmimiyyətiƏsas fənlər deyil,bu fənlər,bala
Görün,nə qəribə söz deyir zaman,
Yeritmək istəyir bildiklərini.
Eh,bəlkə düz deyir,düz deyir zaman,
Mən isə qanmıram dediklərini.
“İki”lər çoxalır gündəliyimdə,
Gəzirəm qol-qola pərtliyimlə mən.
Təngə gətirmişəm yazıq zamanı,
Öz zəifliyimlə,kütlüyümlə mən.
Dodağı titrəyir,əlləri əsir,
Kinli baxışıyla dağlayır məni.
Elə buna görə neçə ildir ki,
Zaman bir sinifdə saxlayır məni.
KİMSƏN
Sən kimsən?-bu sual yerinə düşdü,
Özünü ələ al tələsmə bir an.
Bu sənin özünlə qəfil görüşdü,
Sən kimsən? Özünlə üz-üzə dayan.
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Gör, kimin eşqiylə döyünür ürək,
Gör, kimin odunda bu qəlb isinər”
Sən öz kimliyini biləsən qərək,
Kimsə kimliyini soruşa bilər.
Ovçumda çığırlar ömür yolusa,
Əllərim bilir ki,sabah mən kiməm.
Əgər sonralardan xəbərim olsa,
Mən öz kimliyimə bil ki, hakiməm.
Sən kimsən?-bu fikrin tərkinə mindim,
Sən kimsən?-bu fikiri çəkdim ortaya.
Torpaqdan boyumca dərinə endim,
Baxdım uzaqlara,baxdım sonraya.
Mən elə Fərhadam-qayalar yaran,
Ya da,haqq yolunda güllə hədəfi,
Mən öz kimliyimi unudammaram,
Mən elə hər yerdə düzün tərəfi.
Sən ana südündən halallıq istə,
Özünə məhrəm bil,mənim ərkimi.
Heykəl oğullar var bu torpaq üstə,
“Kimsən” sualına bir cavab kimi.

109

Tural Adışirin

BU DÜNYANIN QAPISI
Ürəyimə daman hansı duyğudu?
Ovcumdaca oxu, alın yazımı.
Həyat sanki bir qarışıq yuxudu.
Qarışıqdı yozanların yozumu.
Bura qədər harda ömür sürmüşük?
Bəlkə elə yox olmaqdı doğulmaq?
Doğulmağın növbəsində durmuşuq,
Qəm eləmə, növbəsizdi yox olmaq.
Qapısızmı tanrının bu qalası,
Burdan gedib,bir də geri gələn yox.
Bu dünyanın gizlin giriş qapısı,
Hayandadı-axtaran çox, bilən yox.
Ömür sürdük günəş altda, kölgədə,
Bəlkə ölüm göy üzünə uçmaqdı.
Dar məzara endirilmək bəlkə də,
Bu dünyanın qapısını açmaqdı
ƏLLƏRİM
Əllərim-hissimin alov dilləri,
Bir gör həsrətinlə necə dinibdir.
Bir zaman üstünə uçan əllərim,
İndi agırlaşıb daşa dönübdü.
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Eh, sənin əlindən hırslı əllərim,
Hərdən öz yolundan çıxmaq istəyər.
Əsəbi əllərim, miskin əllərim,
Kiminsə üstünə qalxmaq istəyər.
Havadan nəm çəkib, söz eyləyəndə,
Elə yerli-yersiz coşub çaglayar.
Bir əlim həyata “eh” eyləyəndə,
O biri qolundan tutub saxlayar.
Sənsiz batıb qışın gümüş zərinə,
Bu qızıl alovun istisi itər.
Əllərim sığınıb biri-birinə,
Sənsiz günlərini isitmək istər.
Xəyallar qoynunda bir çimir yatar,
Ovcunda məst olub yatmaz əllərim.
Uzatsam, bəlkə də ulduza çatar,
Amma sənə çatmaz, çatmaz əllərim.
İMTAHAN VERİRƏM
Mən ki möcüzəyəm başdan binadan,
Həyatın min cürə sirri var məndə.
Belə doğulmuşam,belə anadan,
Belə qalacağam böyüyəndə də.
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Mənə gizli qaldı, çox şey demədim,
Bir ömür yaşatdım sevgi adında.
Nə yaxşı uşaqkən “malış” yemədim,
Yoxsa boğulardı istedadım da.
Həsrətli yolları yoranlar oldu,
Gözlədim. “Bənövşə bəndə düşmədi”.
Nahaqdan üzümə duranlar oldu,
And içən adamlar anda düşmədi.
Fikir də dustaqdır,sən işə bir bax,
Hər kəlməm üzümdə yanan şillədi.
Mənim şeirlərim özümdən qabaq,
Hardasa hədəfə dəyən güllədi.
Yüz ildir içimdə daşlaşır kinim,
Qardaşım üzümə ağ olur demə.
Hələ bilməyirdim,əsil düşmənim,
Mənim öz içimdə doğulur demə.
Özüm kəsilmişəm,özümə qənim,
Hər gün kədər yeyir,qəm udur məni.
Ən böyük düşmənim dilimdir mənim,
Tək onun xətası qorxudur məni.
Az-azdır insaflı,ürəyi yuxa,
Ana da üz tutmur balaya ,vallah.
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Haqqa yalvarmağın xeyri yox daha,
İş keçib “dayı”ya,”xala”ya, vallah.
Torpağın altında qalan köz kimi,
Qeyrətim içimdə boğulur indi.
Sevgi də zor ilə gələn söz kimi,
Tanışlıq gücünə doğulur indi.
Kal söz şillə kimi dəyir üzümə,
Ürəyimdə qorxu, gözlərimdə nəm.
İmtahan verirəm özüm-özümə,
Gah qiymət alıram, gah kəsilirəm.

İXTİSAR
Bəzən vaxtla bacarmırıq,
Gəzintiyə çıxmağı da,
Kinolara baxmağı da,
İxtisara salırıq biz.
Ən lazımlı bir işi də,
Yarımızla görüşü də,
İxtisara salırıq biz.
İnsanlara hörmətimiz,
İxtisara salır bütün silahları.
Yer üzünü parçalayan günahları.
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Xoş günlərçün əlləşirik,
Həyatdakı bəd işləri,
İxtisara sala – sala.
Həyat isə ömrümüzü,
Düçar edir ixtisara.
ŞEİR
Yaxşını yaşadar,pisi yaralar,
Əli oxlovludur,oxludur, şeir.
Aranlı qəlbitək düzdür, genişdir,
Mərdliklə, sərtliklə bağlıdır, şeir.
Özünə qapılan ozan az deyil,
Dümdüzcə yolunu azan az deyil,
Şair az olsa da,yazan az deyil,
Maşallah,yamanca çoxludur, şeir.
Gəl,misra saymayaq hesabdar kimi,
Məna ürəklərdə dinsin tar kimi,
Bəzən doğrayırlar qəssablar kimi,
Elə bil, əmlikdir, toğludur, şeir.
Qəzəbim qabaran, qalxan ləpədir,
Yerəm, zəlzələlər məni tərpədir,
Ürək var ağlayan bir ac körpədir,
Onun nabatıdır, noğuludur, şeir.
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O necə pərdəli, necə xallıdır,
Hər sətir cəngidir, hər söz yallıdır,
Mənim nənəm kimi qara şallıdır,
Babamtək saqqallı,bığlıdır, şeir.
Kim deyir,o gopdan, küydən gəlibdir,
Şeirin həzinliyi neydən gəlibdir,
Mənə elə gəlir göydən gəlibdirHaqqın-ədalətin oğludur, şeir.
ŞAİRLƏR VƏ ŞAHLAR
Könül yaxan amanlar,
Ahlar olub dünyada.
Bilirsənmi nə qədər,
Şahlar olub dünyada.
Danışıblar çox zaman,
Qəlbdən ayrı,dildən bir.
Şah yerinə şah gəlib,
Beş ildən,on ildən bir.
Bu həyatın bətnindən,
Gündə min sirr doğulur.
Şair şah kimi deyil,
Yüz ildə bir doğulur.
İnanarsan...Tarixi,
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Azca biləndən sonra.
Şah diriykən yaşayır,
Şair öləndən sonra.
VAXT
Bəzən vaxt çatışmır, vaxt çatmır deyə,
Vaxtın azlığından gileylənirik.
Bir manat itirsək gəzirik niyə?
Bir günü itirsək heyfsilənmirik.
Vaxtı öz vaxtında anlasaq da biz,
Bəzən özümüzü anlamamışıq.
Min yol özgəsini danlasaq da biz,
Bir yol özümüzü danlamamışıq.
Vaxtın alovunda bişməmişiksə,
Zəhmətin odunda çətin bişərik.
Özümüz çətinə düşməmişiksə,
Çətinə düşəni başa düşmərik.
İQLİM…
Evdə bir iqlim var,çöldə bir iqlim,
Mən bu iqlimlərdən az-çox halıyam.
Qəlbdə bir iqlim var,dildə bir iqlim
Bunların hansına inanmalıyam.
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Gah tufan başlayır,gah da ki külək,
İndi hər adamla yol getmək olmur.
Odu buz eləmək olmadığı tək,
Buzu ada çevirib od etmək olmur.
Ağı kim işlədir qara yerinə,
Dağa dağ deyirik,düz demirik biz.
Adımız bənzəyir biri-birinə,
Amma ki,düz gəlmir xasiyyətimiz.
Bir gündə neçə yol hava dəyişir,
Hər gündə günəşin öz nuru vardır.
Qızda analığın xoş nəvazişi,
Oğlanda kişilik qüruru vardır.
Gəl, bu iqlimləri dəyiş desən də,
Düşünmə, əzizim, səni duyarlar.
Qardaş, bəyənsən də, bəyənməsən də,
Dünyada hərənin öz iqlimi var.
ADLAR
Bizə babalardan mirasdı ad da,
Bir nəsil birinə yadigar verir.
Adsız doğuluruq bizə həyatda,
Adları atalar, analar verir.
Eşqin bulağından içəndə qızlar,
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Bir halal südəmmiş axtarar,arar.
Ata ocağından köçəndə qızlar,
Cehizlə ləkəsiz bir ad aparar.
Qalxıb ucaldıqca istedadıyla,
Bir oğul bir nəsli qaldırar göyə.
Nəvələr yaşayar baba adıyla,
Atalar yetimlik duymasın deyə.
Adları şərəflə elə daşıyaq,
Qoy, gələn nəsillər bizi danmasın.
Bir ömrü ömür tək elə yaşayaq,
Adımız kiçilib xırdalanmasın.
İstəsən adınla el ucaltmağa,
Sinən ümman olsun,ürəyin mayak.
Dünyaya gəlmişik ad yaşatmağa,
Dünyadan gedəndə ad aparmayaq.
ANAMA
Hər mizrab başqa cür toxunur simə,
Hər gözə xoş dəyən gül yaxşı olmaz.
Gözüm heyran deyil hər təbəssümə,
Hər baxış anamın baxışı olmaz.
Hanı min sədalı,min ahəngli tar,
Hər incə səsində dünya duyulsun.
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Mən ki tanımıram elə bəstəkar,
Ana laylası tək əsəri olsun.
Mənə sevincini o qıydı təkcə,
Bəs niyə o sevinc dönüb oldu qəm?
O məni hamıdan çox istədikcə,
Mən onu hamıdan çox incitmişəm.
Mən yaşa dolduqca günləri sayıb,
Nə bezib, nə də ki cana gəlibdir.
Elə bil anamı ana doğmayıb,
Elə bil dünyaya ana gəlibdir.
TƏBİƏT
Baharda dünyanın toyu başlanar,
Bir yaşıl sevgiylə gələr, təbiət.
Hər çəmən bir təzə gözəllik gəzər,
Nurunu çöllərə ələr, təbiət.
Bulağa gedərəm qızlar söz eylər,
Yamaclar arxamca baxıb göz eylər,
Yaşmaqlı gəlinə dönər quzeylər,
Büllur bulaqlarda gülər, təbiət.
Keçərəm dağların göy yaxasından,
Gözlərim mürgülər gül qoxusundan,
Qayalar ayılar qış yuxusundan,
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Yolları çiçəyə bələr, təbiət.
Əriyər zirvədə şimşək qorxusu,
Gül açar ellərin qönçə arzusu,
Bir gül qoparmağa qorxdum doğrusu,
Mən elə bildim ki,bilər təbiət.
ARZU QATARI
Dayananda fikirli,
Bir arzu qapısında.
Ürəyimin səsinə,
Hərdən qulaq asanda.
Qanadına alanda,
Ürəyimi həzin qəm.
Elə bilirəm ki, mən,
Uzaq bir yol üstəyəm.
Uzanan çığırları,
Yolları izləyirəm.
Üfüqlərə göz dikib,
Gözləyir,gözləyirəm.
İtirmirəm ümidi,
Yaşayıram inamla.
Ayrılmaq bilməyirəm,
Bir an arzu dünyamla.
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Üfüqlərdə görünür,
Ömrün təzə pilləsi.
Ömrün təzə meydanı,
Arzuya çatmaq üçün.
Gözləyirəm səbirsiz,
Hər saatı,hər anı.
Elə bil ki dururam,
Böyük dayanacaqda.
Mən yüklü,tədarüklü,
Ürəyimi isidir
Doğma od da,ocaq da.
Bircə anda tərk edir,
Kədər,ahu-zar məni.
Bilirəm gec-tez gəlib,
Götürüb aparacaq
Arzuya qovuşduran
Sehirli qatar məni.
MƏNİM KİÇİK DÜNYAM
Kiçik bir dünyam var dünya içində,
Orda arzuların bilinmir sayı.
Başımın üstündə lampa yerinə,
Bir parça səmadan asıram Ayı.
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Sadədir, həyatdan çox şey istəməz,
Azacıq səadət onun bəsidir.
Dünyamın qapısı - dalğalı dəniz,
Ulduzlu gecələr pəncərəsidir.
Gəzib dolanıram dağı, aranı,
Kiçik dünyam ilə yol yoldaşıyam.
Kiçicik dünyamın yoxdu ünvanı,
Ünvansız dünyamın vətəndaşıyam.
SEVİNCİM, DƏRDİM
Payız günü dərddən,qəmdən uzaqda,
Çiçək olub torpaq üstdə göyərdim.
Ləçəklərim sovuruldu sazaqda,
Harayladım, ay sevincim, ay dərdim.
Bu dünyada sükut ilə yox aram,
Gülüşlərdir hər gün məni oyadan.
Dərdim ilə ömrü başa vurmaram,
Sevincimdir bircə məni yaşadan.
Ay sevincim, ayağına gələrlər,
Gələnlər də, gedənlər də bir olmaz.
Ay sevincim, səni mənsiz bölərlər,
Dərdim,sənə şərik çıxan tapılmaz.
Dərdim, səni kimə deyim, söyləyim,
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Dərdim, mənim olmayaydın gərək sən.
Düşünürəm indi səni neyləyim,
Məndən özgə axı kimə gərəksən.
QADINLAR
Min dünya yerləşər ürəklərində,
Qadınlar - yıxılan evin dirəyi.
İncəlik süzülər bəbəklərindən,
Kövrəkdir,zərifdir qadın ürəyi.
Nə qədər gözəllik varsa dünyada,
Qadın əməlidir, qadın işidir.
Qadınlar - həyatın dayaq nöqtəsi,
Qadınlar - dünyanın cəfakeşidir.
Yatarıq, durarıq, qadın səsiylə,
Qadınsız evlərdə gözə çən gələr.
Dünyaya göz açmış hər körpəsiylə,
Qadınlar dünyaya təzədən gələr.
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SATİRİK MƏZMUNLU
ŞEİRLƏR
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KREDİT
Milləti məhv eləyib, xeyli zamandır, kredit,
İnanıb banka, götürmə sən, amandır, kredit.
Cürbəcür reklam ilə hamını başdan çıxarır,
Başı pambıqla kəsib, qanı yavaşdan çıxarır,
Güya bilmir ki, kasıblar pulu daşdan çıxarır,
Verdiyin üç dəfə çox əldən alandır, kredit.
İnanıb banka, götürmə sən, amandır, kredit.
Necə qurmuş tələ, atmış necə gör fəndi-tilov,
Hər nə var əldə gərəkdir qoyasan banka girov,
Pul alıb, şellənərək, siftə yesən yağlı plov,
Biləcəksən sora süfrəndəki qandır, kredit.
İnanıb banka, götürmə sən, amandır, kredit.
Çətini bircə dəfə düşsən onun felinə sən,
Qoymusan zənn elə dağ boyda yükü belinə sən,
Xeyri yoxdur çalışıb, hər nə qədər cəhd eləsən,
Boynuna sanki dolanmış bir ilandır, kredit.
İnanıb banka, götürmə, sən amandır, kredit.
Kredit maddi cəhətdən salır insanı geri,
Sən də zənn et, ölüsən, cənginə düşsən də diri,
Öz əlinlə özünə qazdıracaqdır qəbiri,
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Evlərə lovdu düşüb, ahu-fəğandır, kredit.
İnanıb banka, götürmə, sən amandır, kredit.
Kredit də qumara bənzər oyundur, a kişi,
Əvvəlcə güldürür, ağlatmaq olur sonra işi,
Üzəcəkdir səni illərlə onun keşməkeşi,
Lövbərin banka salan ömrə limandır, kredit.
İnanıb banka, götürmə, sən amandır, kredit.
Aldanıb mən də o reklamlara, girdim oyuna,
Bağlayıb boynuma kəndir, ucunu verdim ona,
O da hər ay tamamında məni dartır toruna ,
Götürənlər də mənimtək peşimandır, kredit.
İnanıb banka, götürmə, sən amandır, kredit.
Söyürəm, indi filan oğlu, filandır, kredit.
BİLMƏM
Mən dərd nədi, qəm - qüssə nə, möhnət nədi,
bilməm.
Hazır yediyimdəndi ki, zəhmət nədi, bilməm.
Əvvəl düşünərdim, kimdi kasib, kimdi yazıq?,
Mən məmur olandan sonra millət nədi, bilməm.
Arsız yaşamaq canə xeyirmiş deməmişkən,
Rahətdi canım, mən daha qeyrət nədi, bilməm.
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Mən getmişəm əsgər, nədi xidmət, bunu billəm,
Öz xalqına kabinetdəki xidmət nədi, bilməm.
Bir bax papana, gör necə korrupsionerdir,
Sən söyləmisən, mən hələ rüşvət nədi, bilməm.
Ey kimsə,mənə söyləmə sən gəl savab iş gör,
Mən pul qazanım, yoxsa ki, rəhmət? - nədi bilməm.
Cənnət də, bu dünyadə cəhənnəm də mənimçün,
Boş şeydi, cəhənnəm və ya cənnət nədi, bilməm.
Min bir gözəlim var, hanı sevməkdə mənimtək,
Sevmək vətəni! Yox bunu əlbət nədi bilməm.
Bir məmura sordum nədi bayraqdakı məna,
Tural, dedi: bayraq nədi, hörmət nədi, bilməm.
DEYİRLƏR
Şair, sən atan düz sözə də daşdı, deyirlər,
Çün yoxsula qul, varlıya dikbaşdı, deyirlər.
Adət belədir, susma, niyabət qalar ismin,
Gəl xoş sifət olsan yenə əyyaşdı, deyirlər.
Dövlətliyə pul mandat olur, səhvi də düzdü,
Yoxsul bir adam səhv eləsə çaşdı, deyirlər.
127

Tural Adışirin

Dövlətli içər gündə, demək keyf eləyəndi,
Bir damla içən yoxsula alkaşdı, deyirlər.
İblisdə nə təqsir, hələ insan özü divdir,
İblis özü bu işlərə çaşbaşdı, deyirlər.
Səhv işləri sən söyləmə aşkarə, deyərlər.
Kim səhvə yumur göz, ona sirdaşdı, deyirlər
Ey Tural, ibrət elə, dünyadə kimin var?
Sən çöldə ikən çoxları qardaşdı, deyirlər
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BƏH…BƏH…BƏH!
Çıxaraq ekrana cövlan elədik, bəh - bəh - bəh!,
Bu avam milləti heyran elədik, bəh - bəh - bəh!.
Qanlı yaddaşları sildik, dəxi əyləncə ilə,
Bax, bu cür xalqı unutqan elədik, bəh - bəh - bəh!.
Yenilikdir deyə bənzətdik hər oğlanı, qıza,
Qızı da səhnədə üryan elədik, bəh - bəh - bəh!.
Xalqımın sərvətinə qəsb eyləyib hiylə ilə,
Açıq - aşkar onu talan elədik, bəh - bəh - bəh!.
Kim ki cəhd etdi əkə, bağda mərifət çiçəyi,
Biz həmin bağbanı peşman elədik, bəh - bəh - bəh!.
Alim iblis ilə birləşərək dünyadə,
Onun etdiklərin asan elədik, bəh - bəh - bəh!
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BALAM!
Gör nə qədər içmisən, yombalanıb yat, balam,
Çatmağa var daxmana, olma narahat, balam.
Vur arağından, kefini kökləginən hər zaman,
Müsəlmanlığın daşını birdəfəlik at, balam.
İçmə deyir arvadın, evdə şivən, davadır,
“Pənco” nədir, bir litir, hülqumu islat, balam
Çox da deyirlər, sənin yoxdu xətir - hörmətin,
Ehtiyacın var pula, qeyrəti lap sat, balam.
Yoxdu işin, işləmə, işləməyin faydadır?
Ac-yalavac, cib də boş, günləri fırlat, balam.
Çoxdu sənintək özünü məhlədə xar eyləyən,
Özünü onlardan betər, min dəfə alçalt, balam.
Yoxdu, deyib, Turalın borcunu qaytarmadın,
Borc eləyib borcunun, üstünə borc qat, balam.
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