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V�T�N V� D�L S�VGISIYL� 

 
Y�r�dıcılı�ı il� y��ınd�n t�nı� �lm�dı�ım g�nc 

��ir H�s�n S�f�rinin «Burd� bir ins�n döyü�ür» 
�dl�ndırdı�ı �	irl�r t�plusun� ön söz y�zm�q üçün 
mü�llifin h�l� ç�p �lunm�mı� �ly�zm�l�rını gözd�n 
k	çir�nd� diqq�timi h�r �	yd�n önc� �nun y�zıl�rının 
y	ni, n�v�t�r dü�ünc�nin m�hsulu �lm�sı ç�kdi.   

 
                 Burd� bir ins�n döyü�ür – 

       ��ırı bir ins�n. 
           ��rını ��rıd�n, 
             gün��i ut�ndır�n 
                          bir ins�n. 

 
L�kin ��irin �	irl�ri m�zmun y	niliyi il� y�n��ı, 

f�rm� �rijin�llı�ı il�  d� diqq�ti ç�kir v� bu �üsusiyy�t 
�nun �yrı-�yrı y�zıl�rın� d	yil, bütün y�r�dıcılı�ın� 
��s �l�n s�ciyy�vi bir k	yfiyy�t kimi ��rtl�nir. 

Bilindiyi kimi, 
z�rb�yc�nın Gün	yind� bu gün 
s�rb�st, �z�d �	ir� ciddi 	htiy�c duyulm�qd�dır. Bu 
	htiy�cı d��ur�n s�b�bl�rd�n biri, b�lk� d� birincisi 
�n�n�vi div�n �	rind�n f�rqli �l�r�q s�rb�st �	irin 
dilin s�d�l��m�si, y�d, y�b�nçı t�rkibl�rd�n 
t�mizl�nm�sind� mühüm r�l �yn�m�sı il� b��lıdır. 
B��q� sözl�, kl�ssik üslub� m��sus q�z�l, q�sid�, qit�, 
mü��mm�s v� s. �	ir j�nrl�rının mövzusu v� q�fiy� 
sist	mi özün�m��sus bir dil ç�rçiv�si t�l�b 	dirs�, 
s�rb�st v�zn bu b��ımd�n h	ç bir n�rm� 
t�nım�dı�ınd�n �n�n�vi q�libl�ri uçur� bilir. Bu 
b��ımd�n H�s�n S�f�rinin �	rl�rinin 
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özün�m��suslu�unu s�ciyy�l�ndir�n c�h�tl�rind�n 
biri �nl�rın s�rb�st v�znd� y�zılm�sıdır. 

G�nc ��irin �	rl�ri s�d�, t�miz �n� dilind�d�dir, 
y�d k�lm�l�rd�n, if�d�l�rd�n uz�qdır. �yni z�m�nd�, 
b�zi �	irl�rini 
n�d�lu türkc�si il� y�zdı�ı, h�tt� 
b�z�n türkc� k�lm�l�ri i�l�tdiyi d� �nun y�zıl�rın� 
�rijin�llıq g�tirir. 

H�s�n S�f�rinin y�zıl�rınd� misr� düzümü v� s�s 
sır�l�nm�sı m�tn� ritmik bir �vq�t ��ıl�yır. H�l� 
m�zmunun� v�rm�d�n sözl�rin z�hiri görünü�ü ��u-
cunun diqq�tini ç�kir. B��q� sözl�, �nun �	irl�ri 
��unm�q v� duyulm�ql� y�n��ı, görülm�k, göz 
y�dd��ın� ç	vrilm�k �üsusiyy�tl�rini özünd� 
birl��dirir. 

��irin �	irl�ri mövzu b��ımınd�n r�ng�r�ng �ls� 
d�, bütövlükd� �nl�rın v�t�n s	vgisind�n 
q�yn�ql�ndı�ını duym�m�q mümkün d	yil: 

 
     B��ı�l� m�ni, �nn�ciyim, 
                            b��ı�l� m�ni, 

        �dımı suçlu q�ydul�r. 

rtıq �lnımd� silinm�y�n d�m��, 

                       gün�hım 
    vicd�nım� kölg� dü�ürm�m�yim, 
                             ulusumu s	vm�yim, 
                     v�t�nimi, 
                                  	limi,  
                                       dilimi  
                                             s	vm�yim. 
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«V�t�nsizlik» �dlı �	rind� is� ��ir  yurd s	vd�sı 
il� b��lı p�	tik duy�ul�rını �br�zl�r� bürün�r�k b	l� 
if�d� 	dir: 

 
            Göz�lim, 
                  v�t�nsizlik  
                     düny� b�yd� yurdund� 

  �yin b�yd� m�hb�s� dust�q �lm�q 
               v� b�lk� 
                  düny�d�n b���nm�qdır. 
 

G�nc ��irin �	rl�rind� v�t�n ��rısı, v�t�nd� 
v�t�nsizlik d�rdi �s�s mövzu  �by	ktin� 
ç	vrildiyind�n v� �slind� �nun q�l�mi büsbütün bu 
�vq�t� kökl�ndiyind�n, h�tt� s	vgi �	irl�rin� b	l� 
v�t�nsizliyin g�tirdiyi in�msızlıq v� ümidsizlik duy-
�usu s�pildiyind�n �nl�r bütünlükl� k�d�r, qüss� 
q��uyur. 

L�kin bu k�d�rin ���si ç�l�r d��ım�dı�ı, ictim�i 
m�zmun� yükl�ndiyi üçün ��ucunu 
ümidsizl��dirm�diyi, �ksin� �nun d�rinliyind� 	tir�z, 
b�rı�m�zlıq duy�ul�rının gizl�ndiyi ��k�r 
duyulm�qd�dır. 

�n�nırıq ki, H�s�n S�f�rinin «Burd� bir ins�n 
döyü�ür» �dı il� ��ucul�r� t�qdim 	tdiyi ilk �er kit�bı 
r��b�tl� q�r�ıl�n�c�q v� söz� h�ss�s mün�sib�t b�s-
l�y�n ��ucul�rın m�r��ın� s�b�b �l�c�q. M�n is� 
fikirl�rimi bu mül�hiz�l�rl� t�m�ml�y�r�q s�n�tin 
�b�di k�rv�nın� q��ul�n g�nc ��ir� bu ç�tin v� ��r�fli 
y�ld� u�url�r �rzul�yır�m. 

Pr�f. dr.V�qif Sult�nlı, 
B�kı, 
z�rb�yc�n 
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Bir insan döyü�ür 
 
 
���Burda bir insan döyü�ür  
                  ����� ���a�ırı1 bir insan 
    �� a�rını a�rıdan 
         ������� odu yandıran 
          �������������gün��i utandıran 
          ���               ��������� ���� bir insan, 
                           ����������������������� a�ırı bir insan, 
  ���gözl�rind� “hun” yuxusu a�ırlardı 
                       ür�yind�  “p�ç�n�k”2 qöv�ası.  
                                                       a�lardı  
                                                            elin�  
                                                             dilin� 
                                                    ����� yiy�siz ulusuna  
                                                               ��   v� yanardı. 
   Burda bir insan döyü�ür 
                              a�ırı bir insan, 
                     �ll�ri qandallı 
                               gözl�ri ba�lı 
                                 v� yapayalnız 
                                   canı ovucunda  
                           dünyanı diz� çökdürmü� bir insan 
�                                                     ��������� a�ırı bir insan, 
                                                 
1 Qatı, h�dd�n artıq  
2  Döyü�� gönd�rildiyi türkl�rl�, türk olduqlarını duyduqda döyü�d�n 
imtina ed�r�k özün d�niz� vurub geri qayıdan q�dim türk tayfası. 
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                     ���ür�yi okean   

������������������������������������ irad�si atom ç�kird�yi1 
                                        v� baxı�ları alovu yaxardı. 
    Burda bir insan döyü�ür  
                            a�ırı bir insan 
                                    �li-cebi bombo� 
                                                   “Atilla” ür�kli, 
          m�l�kl�r aya�ına dü�mü� 
              m�zlumluq alnının dam�ası  
                 v� üsyanı dilind� z�ncirl�mi� bir insan 
                                                             a�ırı bir insan, 
        susması gün�� tutulması 
                  harayı atom partlyı�ı 
                           v� canı ovucunda 
                            dünyanı diz� çökdürmü� bir insan 
                                                               a�ırı bir insan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Ç�rd�k  
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Acı yazqı 
 
 
    Türkün od n�f�sin� 
                 daha isinm�y�n 
                              “Siberiya”m 
                           çöll�ri “yov�an”1ına küsmü� 
                                                      Qıpçaq çölüm. 
    “Bilg�”2 xaqanın 
            �����  ayaq izl�rin�  
                    ������    q�ribs�mi� 
                           ���  ��� türk ��h�rim 
                                      ����� “Ötük�n”3im! 
   ���� B�lk� g�lim 
    ������������������� gözl�rimin ya�larını 
       �������������������������������  çöll�rinin tozu silsin! 
� ��“Yenisey”4im 
    götürübd� getsin m�ni 
                       v� “Araz”ım 
            parçaladı�ı yurdum kimi 
                            ür�yimi parçalasın! 
                                           bu acı yazqıya. 
                                                 
1 - sas�n Qıpçaq çölünd� bit�n v� türkl�rd� simvolla�mı� müq�dd�s 
bitgi növüdür.  
2 - Göytürkl�rin uzaqgör�n xaqanı olmu�, Bilg� xaqan abid�si d� ona 
m�xsusdur. H�min abid�d� o, öz ulusuna d�y�rli m�sl�h�tl�r verir. 
3  - Göytürkl�rin paytaxtı, bugün Monqulistanda yerl���n q�dim v� 
müq�dd�s türk ��h�ri.  
4  - Q�dim göytürkl�rin �razisind�n keç�n v� �trafında çoxlu türk 
abid�l�ri tapılan çayın adıdır. 
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S�n n�ydin? 

 
 
    S�n n�ydin? 
                 �   n�? 
    B�st�l�nm�mi� bir mahnı 
                     ç�kilm�mi� bir r�sim 
                         v� b�lk� tanınmamı� bir evr�n1din? 
   N�ydin? 
             n�? 
       B�z�n  “Pinokio”2ydun  
              b�z�n pinokionun özünü aldadan forması. 
   Min ill�rin �zabından  
                t�z� do�ulmu�dun b�lk�, 
                                   b�lk� d� min ill�rin �zabına. 
   Ür�yin sevda saxlancı3  
           sevdan barıt qoxuluydu 
                        v� gözl�rin ya�arma�a açar 
                               ür�yin� h�sr�t misrası tök�rdin. 
   B�z�n tük�nm�y� t�l�s�rdin  
                              b�z�n tük�nm�kd�n qorxar  
                                                                    v� a�lardın. 
     Vulkandın   
                çıl�ınlıqdın  
                                                 
1 - Dünya 
2  - M��hur cizgi filmind� taxtadan yonulmu� pinokioya i�ar�dir. 
Pinokio yalan dani�anda burnu uzanardı. 
3 - Saxlama yeri 
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      v� sonda  
                 b�lk� d�  
                    bir �eydin � 

�������������������������������  çırpınıb-çırpınıb 
                                      n�f�sd�n dü��n bir k�p�n�k. 
    ��� S�n n�ydin? 
                  ��   n�? 
            �����������  B�lk�d� a�rı–acıydın  
                                    ����������  �irniyyat qutusunda! 
� 
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Hardasan? 
 
 
    Of sevgilim  
      türkül�rimin h�zin laylası 
             yollarımdan qopmayan  
                      baxı�larımın nisgili 
                         ür�yimin sevgi da�ı 
                          duy�ularımın h�sr�t qoxusu 
                                                           sevgilim!�������������
������������         ������������������������������������������ Hardasan? 
    Q�rib “T�briz”imd�mi q�ribs�din? 
                                                  kims�sizl�din  
    Göz�l “Bakı”mdamı özün� özg�l��din? 
                                              özg�y� b�l��din 
    V� b�lk�  
      “�stanbul”umda 
                 Allahu �kb�r� boyanıb  
                                                 özünü itirdin? 
    “Altay”larımda rus b�lasına u�radın? 
    “Siberiya”mda ür�yin dondu? 
     V� ya 
           bozqırımda 
                           yolunumu itirdin? 
    “Urumç”1umda  
                  Çin darındanmı asıldın? 
                                                 
1  - Çin i��alında olan ��rqi Türkistanın paytaxtı 
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 Of sevgilim 
                   harda qaldın? 
         heç dü�l�rimd�n bo�anmadın  
                        baxı�larımdan bo�anmayan  
                                                          h�sr�tin kimi. 
        Oy .. 
        “Ötük�n”1 qoxulum 
               “T�briz” qururlum 
                                    sevgilim 
                                           buyur 
                                             buyur g�l 
                                                bu ür�k s�nindir 
                                                           s�ni gözl�yir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Göytürkl�rin paytaxtı v� müq�dd�s ��h�ri. Bugün Monqulistanda 
yerl���n q�dim� türk ��h�ri�   
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Adamam 
 
 
    Adamam 
            ür�yim gün��� ba�lı 
                              gözl�rim s�n� tutuqlu 
   v� dilimd� 
                 özümü�d� aldatma�a 
                                               söz borc el�mi��m. 
    Pisl� yax�ını 
             �   �yri il� düzü 
                        ����� avuclamı� kimi, 
        el� �yriy�m ki, 
                �����   düzd�n düb b�düz 
                                    ������  el� düz�m ki, 
                                            ������������   �yrid�n �yri 
    v� adamam 
          dün�n öl�rc�sin� dil�diyimi  
                                               alıb da,  
                                                bu gun atıb qaçıram 
         v� böyl�y�m 
                     yax�ıya vur�un 
                                       pis� ür�yim gedir 
                                                            ax paradoks.1 
 
 
 
                                                 
1 - Ziddiyy�t 
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Yaxdılar m�ni 
 
 
    Oy ann�m! 
      Nazlı ann�m 
                       bilirs�nmi? 
    Minl�r d�f� yaxdılar m�ni 
                                          m�nl�r d�f�, 
    T�brizd� 
             evi yıxılan ulusunun 
                                          yiy�siz kitabları kimi1. 
    Sındırdılar, 
              param-parça etdil�r ür�yimi, 
                                      “rk”inin duvarları kimi. 
    Soldurdular g�ncliyimi  
                “Qarada�”ının yay görm�y�n 
                                                      qarçiç�yi kimi. 
    V� ür�yimd�  
         ça�layan arzularımı  
             “Savalan”ının buz gölünd� dondurdular. 
    A�zımı qapadılar 
                      sözü a�zında susan 
                                              d�mir A�ı�ın kimi2. 
    Qurb�ti qıydılar m�n� ann�m 
      türkül�rimi h�sr�t ça�rısı 
                                                 
1 - Az�r ayının 26-da Az�rbaycanda �ah rejimi t�r�find�n yandırılan 
kitablara i�ar�dir. 
2 - T�briz muzeyind� d�mir a�ıq heyk�lin� i�ar�dir. 
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  duy�ularımı yanqıya çevirdil�r  
         “Eynalı”mın1 qırmızı torpa�ının yanqısı kimi. 
    V� ür�yimd� bir küsgünlük              
                                       ya�ıdan  
                                           yaddan 
                                             h�tta özümüzd�n 
                                                    v� özg�liyimizd�n.  
    Bilirmisen ann�m? 
    Yüzl�r d�f� satdılar m�ni  
                              yüzl�r d�f�  
                               �ti-qanı özümüzd�n 
                                            rus ba�lılarım 
                                               fars ba�lılarım 
                                                    da� ba�lılarım bel�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  - T�brizin qırmızı boyalı da�larının adı 
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X�yali o	luma 
 
 
    O�lum  
            a�la    
                 olmadan  
                           anadan olmadan 
                                               s�ni do�madan a�la. 
    Hıçqırıqların özünü bo�sun 
                                     göz ya�ların m�ni. 
    Param-parça dövl�tin�, 
                                Atana, 
                                  atanın atasına, 
                                        onun atasına, 
                                                  Qorquda 
                                                     v� Koro�luna a�la. 
   M�nim dil�kl�rimd� bo�ulan  
                           a�layı�larım kimi  
                             v� dü�l�rimd� küs�n  
                                             hıçqırıqlarım kimi a�la. 
   “T�briz”imin yad �lind� acı yazqısına 
                                                   “Bakı”ma, 
       türkül�rimin onur yüklü hüznün� 
                                          v� ba�rı qan 
                                             Az�rbaycanıma a�la.  
                                                            Heç olmadan  
                                                                              a�la. 
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Yazı	ım g�lir 
 
    Bir baxı� ayrıcında 
                    gözl�rinin dangölünd� bo�ulmu�dum 
    v� bir zaman öt�sind� 
              ür�yimin duy�u ya�muruna tutulmu�dum. 
    Özüm� yanıtsız  
                          özümd�n özüm� ba�ı� dil�mi�dim  
                          oy ... 
    Ür�yimin tarlasının duyum yaylımında,1 
                                    dü�l�rimin il�ımında 
                                     “a�qınay”ımı2 bulmu� 
                                                        v� arpa�ına3 
                                                    varmı� sanmı�dım. 
    N� yazıq! 
      yalanına tutulmu� 
         ansızın hayqırı�lı varlı�ına hopmu� 
                     v� qıvrım saçlarından  süzül�c�kdim. 
                           oy ... 
   Bax budur 
                 ya�la su 
    v� darqın bir zaman iç�risind� 
         zaman boyutlarına boylanaraq  
                   darmada�ın bir dal�ınlıqda  
                                             yazı�ım g�lir  
                                     s�n�, k�ndim� v� insanlı�a                                                                                                                                                                                                             
                                                                            oy... . 
                                                 
1  - Bir elin ya�adı�ı yer, Yayılma yeri 
2 - Dolun ay, üstün ay  
3  - Sehrin� 
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Qara andlım 
 
 
    Qara andlım 
                ür�yim�  
                        ç�kdiyin o 
                                 çaram-çarpaz 
                                     ça�larına çarpılaraq 
                                                                ged�c�kdim. 
    Param-parça ür�yimd� 
                cüc�rtdiyim h�sr�tini 
                                    torpa�ına s�p�r�k d� 
                                                      ged�c�kdim  
                       ����������������������������������������qara andlım. 
    Ür�yimd� 
        çaram-çarpaz 
            da�larının öt�sind�n 
                                 dil�yimin 
                                   qasır�alı d�nizin� dön�c�kdin 
    v� “Tanrı da�ı”1nın 
            bir sal qayasından 
                        hayqırı�lı varlı�ıma boylanaraq, 
    yoxlu�unun bitm�y�c�k 
                                          acısını ya�amaqda 
    baxı�ımın yol ç�kimin  
                             didim-didim did�r�k d�  
                                                             ged�c�kdin 
                                                 
1  - Türkl�rin q�dim diyarı-Altayda müq�dd�s sayılan da� silsil�si 
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    v� m�ns� 
       yov�an qoxulu 
                     duy�ularımın sırtında, 
     bir daha 
             axsaq dil�kl�  
                               k�ndim� yalvarı�ımın  
                                                       acı yanqısında, 
    “Tanrı da�ı”ndan 
                        sonsuz-sonsuz 
                                              bozqırıma, 
      bozqurdumun  
               yanıq-yanıq 
                     ulamasın e�itm�y�, 
                                       qurd olaraq 
                                            ulama�a ged�c�kdim. 
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Arzunda 
 
 

sınıq  ür�yimi �l� aldım ki, 
bir daha sevgin� pay ver�m s�nin 
özümün da�ını �b�di atdım 
xumar baxı�ında can ver�m s�nin 
 
                     *** 
g�ldim doda�ında gülü�� dön�m 
yalan ��nlikl�ri götür�m atam 
yuxumun da�ını atdım ki, b�lk� 
gözünd� yuxlayam yuxunda yatam 
 
                     *** 
dar g�l�n �ynimi çıxarıb atdım1 
canımdan süzülüb �ynin� dolam 
ba�ımı götürüb özümd�n getdim 
arzunda �b�di da�qalaq olam . 

 
 
 
 
 
                                                 
1  - Az�rbaycanın m��hur qadın �airi S�h�r xanımın �erind�n ilham 
alınmı�dır. 
      “dar paltardır �ynim canımı sıxır 
      istir�m �ynimi çıxardam atam” 



   H�s�n S�f�ri 

 24 

 
 

 
 
 

Ya�amaq ya�amaqdır 
 
 
      Ax canım  
            ya�amaq ya�amaqdır 
                                        yanmaq olmasaydı,  
                  ür�k olmasaydı 
                           v� ür�yind� param-parça 
                                      parçalanmaq olmasaydı, 
        ya�amaq ya�amaqdır 
                         ya dünyada,  
                              ya röyada, 
                               ya h�tta bir ür�kd� ya�amaq. 
                    Ya�amaq ya�amaqdır 
                                               yanmaq olmasaydı. 
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Acı gerç�k 
 
 
     Of sevdic�yim 
                         s�n 
                             ür�yi sızladan 
                                                bir acı h�sr�ts�n  
                                                                    acı h�sr�t! 
                   N� atmaq olur 
                                            n� udmaq. 
    Öz�tl�nmi�1  
                   bir  x�yalsan 
                                      gerç�y� b�nz�r  
                                                            acı gerç�k. 
    Üzd�n getm�z  
              dü� payısan 
                    v� ür�y� yatan 
                                        ür�k a�rısı,  
                                       n� ç�km�k olur 
                                                             n� ç�km�m�k. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Xülas�l�nmi� v� xalis  
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Yalanam 
 
 
 
    Yalanam 
             açıq yalan, 
                       yalan boyasında yalan. 
    Yalanı yalanlama�a, 
                    düzü do�rulama�a, 
                                  düzd�n yalanı, 
                                        yalandan düzü, 
                                             o�urlama�a g�lmi��m. 
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Olmasaydı insanlar 
 
 
 
    Ax 
        olmasaydı  
                   bu insanlar, 
                           dü�l�rim kimi �irin  
                                               dü�l�rind� dü�l�rdim. 
    Ür�yin� damardım   
                                  ür�yim� daman kimi, 
                 Baxı�larına cumardım. 
    Dodaqlarından, 
                  gülüms�rdim dodaqlarına 
                                                     dodaqlarım kimi. 
                       Ax 
                             bu insanlar  
                                                olmasaydı! 
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Ya�am 
 
 
    ���Of canım 
             ��� ya�am 
                  ��� yalancı senarioya  
                                           ��oynanmı� bir film 
              v� biz oyuncu, 
                             ��� �s�n birisi  
                                         ����� m�n birisi, 
    V� senario  
               sevincimiz  
                    acılarımız  
                          v� göz ya�larımızın  
                                                    öyk1üsü, 
    V� ya�am 
              h�p böyl� 
              ���  yalancı senarioya 
                               �����  oynanmı� bir film. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Hikay� 
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S�n d� 

 
 
   Bilir�m canım 
             s�n d� a�lamı�dın, 
                      acıları ür�yind� 
                                     k�d�ri gözl�rind� 
                                                               islatmı�dın. 
    S�n d� röyalarında 
                         xatir�l�rini duzlayıb 
                                                   bir daha dadmı�dın. 
    S�n d� d�falarla  
                 insan zülmü sındırmı� 
                                ür�yının qırıqlarını  
                                                   ��        toplamı�dın. 
    S�n d� ür�yini a�rılarda  
                                  umudlarını  
                                            röyalarında 
                                                             avutmu�dun 
     v� göz ya�larını  
                  hamıdan gizl�mi�din,  
                           s�n d� m�nim kimi  
                                                   bilir�m  
                                                          bilir�m  canım. 
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Uçurum 
 
 
    Göz�lim 
               ya�am  
                     acımasız  
                            zaman kül�yind� köç�n  
                                                          ömür tozu 
    v� biz  
           zaman yolcuları. 
     M�n yayın qızmarında 
                            s�n qı�ın �axtasında  
                v� bir-birimizi  
                        gör�miy�c�yimiz 
                                          up-uzun uçurum 
                                                                 ortada.                                        
    Amma s�n bir addım ir�li 
                       m�n bir adım geri  
                                                   atsaq 
                                  ya�ıl yaz s�h�rind� 
                                                          görü��rik. 
    V� qi� h�sr�tli �limin istisind� 
                              yay h�sr�tli �lin 
                                                  dincliyin bular1. 
 
 
 
                                                 
1  - Tapar 
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Yen� “türk�m” demi�di 
 
 
 
�Sındırammamı�dı onu  
           n� kur�un s�sl�ri, 
           n� yırtıcı saldırıları, 
                         n� k�l�pc�l�r, 
                                  döym�l�r, 
                                       i�k�nc�l�r 
  v� n� �dal�tsiz yarqitaylar, 
                           c�llad qazılar, 
                                     dustaqlar, 
                                      n�l�r v� n�l�r 
                                        sıdırammamı�dı onu. 
                                         Yen� “türk�m” demi�di. 
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V�t�nsizlik 
 
 
    � Göz�lim 
         v�t�nsizlik 
           dünya boyda yurdunda 
             �yin boyda m�hb�s� dustaq olmaq 
                                                         v� b�lk�  
                                                 dünyadan bo�anmaqdır. 
  ��   V� dövl�tsizlik 
                          ata-analı 
                                        yetimlikdir. 
       Yetimlik 
             kims�sizlik 
                   v� amansızcasına 
                                         yey�sizlikdir 
                                                      v� yey�sizliyin 
                                                              unvansız a�rısı. 
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M�n� el� baxma 
 
 
    Göz�lim 
               m�n� el� baxma, 
     m�n d�  
               tutu�an ür�kl�rin 
                               qızmar sevdasından  
                                                         çıxmı�am. 
    M�n d�  
        �irin x�yallarda 
               yo�rulmu�am, 
                  x�yallar b�b�yi olmu�am 
                                        do�ulmu�am 
                                                yaradılmı�am  
                                                      lap s�nin kimi! 
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N� yoldasan 
 
 

 
 yoldasan  

� yolda? 
 yanqınlar 

        bir ucu �c�l dam�asında yazılan 
                                             terror hökmü, 

    bir ucu qurb�t 
�rginlik 

  kims�sizlik 
 santım-santım çürüm�k 

          v� bir ucu acılar 
                                               k�d�rl�r 
                                                          d�rdl�r. 

t içr� 
           �am kimi yanıb qurtarmaq 
                           acılarda ya�amaq 
                       baldan z�h�r dadmaq 
           v� bir ucu anılarda  
                 keçmi�i ya�amaq, 
    bir ucu yad güll�si  
    bir ucu da� ba�lı dostunun 
                                  dil yarası 
                                   biçaq yarası 
    v� bir ucu 
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           ür�k parçalayan n�l�r 
                                       n�l�r 
                                         v� n�l�r? 
                                    Ax n� yoldasan? 
                                                    n� yolda?  
     
                                                        2004\4\3 
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Az�rbaycan iyidi 
 

 
 Oydu, 
       Az�rbaycan iyidi. 
  Qur�unlara yenm�y�n �r�nl�r �r�ni 
                                    “T�briz” m�nliyi 
                                            v� “Sulduz” qruru. 
 Bir gün saldırıb da, 
                        onu da tutmu�lar. 
  Qolları ba�ları 
                   sıralar içr� alıb,  
                                      v� öl�siy� döymü�l�r. 
 Umudu gözl�rin�, 
                           hüznü baxı�ına  
                                                sürgün etmi�l�r 
                      v� qeyr�ti m�nliyind� t�kl�mi�l�r. 
                                       Amma sındırammamı�lar. 
            Yen� oydu 
                          kur�unlara yenm�y�n 
                                                      Az�rbaycan iyidi. 
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X�yal m�l�yi 
 
 
 
    M�n�m! 
             dü� kimi 
                          x�yalından keç�r 
      v� bir k�l�b�k1 uyuması kimi 
                                         gözl�rind� isinir 
                                                            v� ged�rim.  
   M�n s�nin x�yal m�l�yin 
                           s�n ba�qasının  
                                                   oy 
                                                   yazıqlar bu varlı�a . 
 
 
 
                                                               Noyabr 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1  - K�p�n�k 
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Ax v�t�nim 
 
 

     Ax 
       gözl�rimd� 
          yalnızlıq hüznü, 
             ür�yimd� q�riblik a�rısı, 
                                           dilimd�  
                                             tük�nm�y�n türkül�rin 
                   v� ür�yimd� bitm�y�n sevdan 
                                                                ax v�t�nim! 
                Quca�ında b�sl�diyin 
                                      dü�m�nl�rin q�d�r 
                                                         mutlu olsaydım! 
                                   
 

�

�

�

�
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Zaliml�r payı 
 
 
���Ür�yim� ayaq basıb  
             ���������  ��n�d�n g�ldin 
                            ���������������n�d�n? 
                            ��������������������� zaliml�r payı! 
����G�lib�d�  
 ���������� bir dü�payı oldun m�n� 
          ����������������������������������  v� bir öykü q�hr�manı. 
����Ür�yimd� izi qalmı� cizgil�rin 
     �� baxı�ımda yeri qalmı� baxı�ın 
                                        �����   v� bird�  
                               ����������������  k�d�rimi sevinc� 
                        �����������������  sevincimi k�d�r� qatmı�  
                                                       �������������� anılarım! 
               Of 
                   n� edim bunları 
                             zaliml�r payı! 
                                     torpa�amı basdırım çürüsün? 
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Zaman çocu	u 

 
 
   M�n, 
       çocuq zamanı yarqılamı�1 
                                    ür�k yarqıtayının2  
                                                        �dal�t hakimi.  
   S�n a�ıl be�iyind�  
              gün çör�yi yey�n 
                             zaman çocu�u 
                      v� bu dünya 
                                orman yasalrı3 içr� 
                                                            sürüb ged�r. 
    Yazıqlar olsun 
                 yazıqlar! 
                 �ndi  
                    bu ormandayıq4 
                             v� orman yasalarında 
                                               m�n hakimin hökmü  
                                                             k�ndim� geç�r  
                                               v� s�n  
                                                   duy�usuz zalim  
                                                                          ax .... 
 

2003\4\12  
                                                 
1  - Mühakim� etmi� 
2  - Ali m�hk�m� 
3  - Me�� qanunu 
4 - Mühit  
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�nsanlıq silahı 
 
 
 
    Ax biriciyim  
                yen� s�ns�n! 
                            menim ür�yim 
                                         ür�yimin d�rdl�ri  
   v� bird�  
            zaliml�ri h�d�l�diyim  
                                   insanlıq silahım kimi  
                                                                etibarsızım, 
   Bu gun m�nim �limd�  
                                 sabah zaliml�rin 
                                                          ax biriciyim .... 
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N� bilirs�n Ayxan? 
 
 
    H�l� n� bilirs�n Ayxan 
                                   n� bilirs�n?  
          Yarı u�aqlıq,  
                           düzlük,  
                                ananın öyr�tdiyi mehribanlıq,  
           v� yarı  
                     atanın göst�rdiyi m�rdlik  
                                                             v� insanlıq. 
     H�l� n� bilirs�n Ayxan 
                                  n� bilirs�n? 
     Yeni dünyalar,  
                  yeni insanlar 
                       v� insan adlılar gör�c�ks�n, 
                              gözl�rin� küs�c�ks�n Ayxan 
                                              gözl�rin� küs�c�ks�n. 
    �ki üzlülükl�r,  
               yaltaqlıqlar gör�c�ks�n 
                            ür�yin a�rıyacaq 
                                          darılacaqsan Ayxan 
                                                            darılacaqsan. 
    Sürtük üzlül�r1,  
                   h�yasızlar  
                         utanmayan 
                                                 
1 - Üzünün suyu tökülmü� v� h�yasız adamlar 
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                           utanmazlar gör�c�ks�n! 
                       ��r�fin� üz çevir�nl�r  
                                                    vicdansızlr 
                                       da� ayısı 
                     qanmazlar gör�c�ks�n  
                             od tutub yanacaqsan Ayxan  
                                                          yanacaqsan. 
    �nsanlara pay ver�si sevincini,  
�������  doda�ında gül basması gülü�l�rini  
                                                       d�r�c�k,  
              sev�n ür�yini sındıracaqlar Ayxan 
                                                       sındıracaqlar. 
     Min bir oyunla  
         saflı�ına qıyacaqlar,  
                         aldadacaqlar, 
                           umudunu qıracaqlar Ayxan 
                                              umudunu qıracaqlar. 
        Kövr�k duy�ularını  
                      donduracaq,  
                          çırpınan ür�yini  
                                  dayandıracaq, 
                       göyda�ına dönd�r�c�kl�r Ayxan 
                                       göyda�ına dönd�r�c�kl�r. 
     Arzularını yasaqlayanlar, 
              qısqanclar gör�c�ks�n, 
                   haqqını yey�n zaliml�r, 
                            gözü götürm�y�nl�r,  
                                          �lind�n yey�n 
                           nankorlar gör�c�ks�n Ayxan 
                                            nankorlar gör�c�ks�n, 
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     v� insanlı�ına qıyacaqlar 
                                 qova-qova  
                        nam�rd ed�c�kl�r s�ni Ayxan  
                                ����           �   nam�rd ed�c�kl�r.                                                     
       Xo� arzularını,  
        iyi niyy�tl�rini  
                         bir-bir 
                 ür�yind� yarqılayıb asdıracaqlar Ayxan 
                                                                 asdıracaqlar. 
       Baxı�ını insanlara 
                            ür�yini özün�  
                                               küsdür�c�kl�r. 
    Üst�lik  
         s�nin türkül�rin qan a�lar 
                 röyalarına duman çök�r! 
                     bil�n olsa qan ya� tök�r Ayxan 
                                                          qan ya� tök�r! 
    Ölk�li ölk�siz  
         ulusu yey�siz  
          dövl�td�n yetim, 
                            yey�siz  
                             bil�n olsa qan ya� tök�r Ayxan 
                                                               qan ya� tök�r. 
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Gediyorsun 
 
 
     Gediyorsun 
              gedi�in hüzün ta�ıyor 
                                           of ... 
     Nereye? 
        Ür�yim  
           ür�yin� kilitli  
               v� baxı�larımda  
                        baxı�larının h�sr�ti 
                                               bir daha bitm�di. 
    Görü�l�r önc�  
           dem�k ist�diyim sözü 
                       hala ba�layamadım 
                          ���   v� �imdi  
                                     ���   gediyorsun 
                                                             get .... 
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Ür�yimi kilitl�dim 
 
 
    Dün  
        Param-parça ür�yimi kilitl�yib, 
                    duy�ularımın z�mh�rir odasına atdım, 
          çil�l�rim içr� 
                      ömrümün qı� yuxusuna batdım 
                        v� böyl� küskün  
                                               öfk�l�rimd� yatdım.  
   Of ... 
       S�n hardan girdin ür�yim�? 
                                        Hardan? 
                                                v� n�y�?  
                               Ür�yimi isidib 
                                                    qırıb getm�y�mi? 
 
 

�                 �����������������������������������Noyabr 2003 
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Ya�am gizl�npancı 
 

 
     Sevgilim 
               g�l d�  
                 iki çocuq kimi 
                           gir�k ya�am gizl�npancına. 
    Amma sakin 
                   �lini �limd�n ç�km� 
                                        gözünü  gözümd�n  
     v� ür�yini 
          ür�yim� kilitl� 
                 ça�manlıq dey� 
                          hayqırıb da 
                                  s�ni m�nd�n, 
                                          m�ni s�nd�n  
                                                 o�urlamasınlar. 
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Baxı�larımda göz ya�ların 
 
 
    Baxı�larımda göz ya�ların,  
                çiynimd� onur1 yükü, 
                     ür�yimd� bir hayqırtı  
                       v� dil�kl�rimd� n�f�sinin 
                                                      sımsıcaq  
                                                         özl�m d�nizinin  
                                                               
bo�ulmu�uyum. 
   V� n� yazıq 
       bir d�li orman yasalarının2,  
                          t�rs dü�düyü ortamda,3  
                                     t�rs insanlı�ın çizdiyi 
                                                       ya�am yollarının 
                                                                 tutuqlusuyuq. 
                                                                                 oy 
... . 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  - ��r�f 
2  - Me�� qanunlarının 
3  - Mühitd� 
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“T�briz”im harda? 
 
 
     Oy�ann�m!  
            “T�briz”im harda? 
                 Baxı�larımda izi qalmı� “rk”im 
                    gec� çıra�ını 
                        yıldızlara qatmı� “Eynalı”1m 
             v� dü�l�rimin il�ımında 
                           h�r gün bir daha 
                               dan köksü sökül�n “T�briz”im. 
    Oy ann�m! 
          ��    o “T�briz”imin 
                         �   ���   dar küç�l�ri  
                                      �������    anılarımı sararmı? 
    Ba�ındakı duman 
             ����  yen� dü�l�rimi bir�r-bir�r 
                            ��     �   sıcaq n�f�si il� dararmı? 
   Onur yüklü duy�ularımı  
                       qırıq ür�yimi  
                           v� h�sr�t qoxan baxı�larımı  
                                                   bir daha ararmı? 
 
 
 
 
                                                 
1  - T�beiz ��h�rind� yerl���n Eynalı da�ında gec�l�r  yanan çıraqların 
sanki ulduzlara qarı�ıb, maraqlı görünü� yaratmasına i�ar�dir.  
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Yen� m�n�m 
 
 
 
     Ax yen� m�n�m! 
               kimisinin yoxu, 
                                kimisinin  
                                         �lind� qalmı� 
                                                     varı kimi 
                                                              m�n�m! 
     Öz �lind� qalmı�, 
         özü il� baxı�ları arasında 
                           yoxlu�una dalmı� 
                                v� varlı�ına yanmı�  
                                                         m�n�m 
                                                                    m�n! 
       Bir insan qov�ası 
                            v� b�lk�  
                                     sona çatmı� 
                                                      bir u�aq röyası. 
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Bizim insan 
 
   Bizim insan! 
               nasıl da 
                          seviyorum seni                      
                                                öl�rc�sin�. 
    Ayaq s�sin�  
                nasıl da 
                     bayılıyorum 
                                   öl�rc�sin�  
                                             ��  bizim insan. 
    Özünü, 
        b�lk� öz ulusun 
          özg�sinin sa�lı�ına 
                            bir sa�lı�a 
                               bird�n iç�n, 
                      öz canından bird�n keç�n 
                                                    bizim insan. 
    Düz� �yri 
         �yriy� düz, 
            dü�m�nin� isti qucaq  
                              sev�nin� acımasız1 
                                                    bizim insan. 
    Of  bizim insan  
                          nasıl da 
                                     seviyorum s�ni 
                                                           öl�rc�sin�. 
 
                                                 
1 - Zalim, r�himsiz 
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Dan ulduzu çıxmamı� �sg�r 
 
 
 
    Atom ç�kird�kli sevdalarımın  
                                        mayın1 tarlasınd                       
              dan ulduzu çıxmamı�  
                                            bir �sg�r 
                 v� da�ür�k zamanin  
                                     unutqanlıq payıyam,                                                  
                                                     umutsuz v� q�rib! 
    S�n� aid anılarımı  
               bir�r-bir�r varaqlar 
     v� s�n� n�c� tutuqlu oldu�umu duyar 
                           v� qalarım 
                              atom ç�kird�kli sevdalarımın  
                                                       mayın tarlasında. 
     Böyl�  
              dan ulduzu çıxmamı� 
                                               �sg�r kimi 
                                                              yapayalnız. 
   
 
 
 
 
 
                                                 
1  - Mina 
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Biziydik 
 
 
 
   S�ndim, 
           m�ndin 
                 v� biziydik 
                              da� ür�k 
                                       bilm�din ki! 
         bir atanın arzuları,  
                          bir ananın 
                                   göz ya�ıydıq 
                                                   biziydik 
                                                              biz! 
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N�l�r yazmı�din 
 
 
 
     Dün1 
         günd�liyin �limd�n dü�m�di. 
     S�nin gizli notların 
                            Of... 
                                N�l�r v� n�l�r? 
   Darıxarmı�dın da 
                 kararsızca m�ni sorarmı�dın. 
    N�d�n sordu�unu bilib d� 
                                 b�z�n �aka yaparmı� 
                                                       v� dem�zmi�l�r. 
   S�n d� 
       yayındırıb,  
            titr�k  s�sl� 
                bir d� sorardın 
          v� kararsızlı�ını avutamazmı�dın. 
                                                       Of... 
                                       v� n�l�r yazmı�dın canım. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  - dün�n 



                                                              Bir insan döyü�ür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

 55 

 
 
 

 
Yansıdacaq1 olsaydım 

 
 
 
   Dü�l�rim�2 s�rgil�diyim  
     duy�ularımın çocuq çı�lı�ının3  
                v� baxı�larında küsdüyüm 
                                    bir yanlı�lı�ın öt�sind�4 
         yazbaxı�lım 
                 açıq-açıq 
                    k�ndimi s�n� yansıdacaq olsaydım 
                                                nasıl da söyl�nirdin. 
    V� insanlı�ın  
       min illik h�sr�t qoxusunu 
        baxı�larıma gömül�n5 
           gülü�l�rinin sonbahar ax�amı 
                                            g�tirdiyim  
                                   uzayların6 da�çiç�yind�n 
                                                          qoxulayacaq 
         v� baxı�larımın 
                              dönük yankılarının7 
                                                 
1 - ks etdir�c�k 
2  - Röya, yuxu 
3  - Çı�ırtı 
4  - O t�r�find� 
5  - Quylanan 
6  - Kosmos, f�za 
7  - �nikas 
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       boyutlarına1 sarar 
         v� gözl�rinin yolç�kimin� gömül�r�k  
     insanlı�ın                                                            
         ��  bilm�diyi varlı�ının 
                      ��  acı yanqısının 
                         ���   yoxlu�una ged�c�kdim 
                                                            �   oy ... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  - T�r�fl�rin�, �r�bc� bod 
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Adam üzün� tüpürür�m 
 
 
 
   Yen� adam üzün� tüpürür�m 
                                                adam üzün�! 
    Duyub dü�ünm�yim,  
                                gözl�rim ba�ıma b�la, 
     min üzlü adamcı�azların,  
       m�nliyi q�piy� satılmı� yaltaqların, 
                              üzünün suyu tökülmü� 
                         üzü tüpürc�kli h�yasızların, 
                                    gözü götürm�y�nl�rin, 
                                                          alçaqların, 
                                         adam l�k�sini görmü��m, 
             Yen� duy�ularım nifr�t tarlası 
                                  v� baxı�larım vulkan püsgürür. 
                         Yen� adam üzün� tüpürür�m  
                                                                 adam üzün�. 
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Adımı suçlu qoydular 
 
 
 
    Ba�ı�la m�ni ann�cim 
                                ba�ı�la m�ni,        
                                            adımı suçlu qoydular. 
    Artıq 
         alnımda silinm�y�n dam�a, 
    �� günahım 
         vicdanıma kölg� dü�ürm�myim, 
                                ulusumu sevm�yim, 
                                                    v�t�nimi,  
                                                             elimi,  
                                                               dilimi, 
                                                          �     sevm�yim. 
    Ba�ı�la ann�cim 
             ba�ı�la m�ni 
                             daha 
                               ür�yind� a�rı 
                                      arzularında 
                                        nisgil ed�c�kl�r m�ni 
                                                     ba�ı�la ann�cim 
                                                             ba�ı�la  m�ni. 
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Birg� döyüns�ydik 
 
 
 
    Ür�yiml� döyüns�n  
                               üryin� dön�r�m,   
     ür�yinl� döyüns�m 
                               dü�l�rin� dön�r�m  
                                                          bilir�m. 
   Amma s�ninl� m�n 
                birg� döyüns�ydik 
                          �    birg� güls�ydik, 
                                 ��  ür�yimiz� girs�ydik, 
                                     ���  dü�l�rimiz� dolsaydıq, 
           n� s�n a�lardın, 
                              n� m�n, 
                                       n� d� 
                                           insanlı�ın alnına 
                                              qara kömür ç�k�rdik. 
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Moda qızları 
 
 
      Oy ... 
         pulluların di�ind�  
                      kabab kimi çeyn�n�n  
         v� barda�ında 
                               ��rab kimi içil�n  
                                                  moda qızları! 
     �nsan donlu adamcılların  
                     siqara qutusunun  
                         sad�c� bir siqarası kimi 
                                              ç�kilib atılan  
                                                      beli inc�l�rim! 
    Sarayların  
        kef süfr�sinin  
                   bir salatası 
            v� insanlı�ı özünd� yozduran 
                                     röyalarıma azmı� 
                                             ür�yim� girmi�  
                                                        m�l�k boylum,  
                        enind� sonunda 
                                              zalımlar payı 
                                                           moda qızları! 
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Ür�k var ya 
 
 
 
    Oy canım  
             bu  ür�k varya 
          insanlı�a açılmı� qucaq 
                           sevgin� qurulmu� ocaq 
                                                 v� gizli bucaq, 
    Dil�kl�rim var ya 
                 insanlı�ıma yamanmı� günah 
                                  vicdanıma ölüm mar�ı 
                                             v� dil�kl�rin� qar�ı 
                                                                �    ax ....  
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Qaranqu�ların da üzü gül�c�k 
 
 
 
    A�lama canım  
            bugün-sabah 
                    dan yeri sökül�c�k,  
     qaranlıqdan 
               gün�� do�acaq 
                           zülm�ti bo�acaq  
      v� yaz g�l�c�k 
          s�n g�l�c�ks�n  
               qaranqu�ların da üzü gül�c�k,  
                                                      a�lama 
                                                        a�lama canım. 
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“�nsanlıq faci�sin�” 
 
 
 
     Bir hüzünlük a�lamı�dı  
                          gözl�ri dardaydı 
                                        ür�yi fırtınada . 
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Da�ür�k dey�rdil�r 
 
 
 
     Yaltaqsızlı�ından dolayı1 
                                da�ür�k dey�rdil�r ������������������������
���������                          ���������������������������üz� baxanlar. 
     B�z�n doda�ı gülüms�r,  
                            gözl�rind�  
                                   sevinc qı�ılcımı sayrı�ardı. 
                                              Hey susardı 
                                                                dinm�zdi. 
      Ür�yi üsyandı 
                            v� h�y�can, 
                                           amma kims� bilm�zdi. 
      Ür�yind� yanardı 
                          a�lardı 
                                da�ür�k dey�rdil�r  
                                                       üz� baxanlar 
                                                                  da�ür�k. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Yaltaqsızlı�ı s�b�bind�n 
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�nsanlı	ın ölüm çı	lı	ı 

 
     Gözlüyünd� insanlı�ın ölüm çı�lı�ı1  
                                                  uydun duymaz 
                                                                   oy... .  
     Ça�mansın2  
             bir aya�ın alqımların3 boyasında 
                                    biri d�niz g�lini çiynind�  
                                                       v� evr�n4 �l da�ın. 
             Kim� n� ed�c�ksin? 
                                            kim�? 
    Vurdu�unun  
                  umarının  
                           tumarının  
                                    öl�rc�sin� dil�nçisi,  
                                                                 deyilmi? 
   S�ni 
      sömürdüyün5 uzaylarda 
      bilgis�y�rl�rin hüceyr�l�rind�n haylanaraq 
                                                  yozla�manı6 uyarır 
   v� üst�ndiyin7 insanlı�ın yarqıtayında8 
                                                    yarqılayacaqdım. 
                                                 
1  - �nsanların ba�qalarının faci�sini-ölüm çı�lı�ını gör�-gör� duya 
bilm�m�si v� insanların d�rdin� laqeyd olmasına i�ar�dir.  
2 - Müasirs�n 
3  - Göyqur�a�ı 
4  - Dünya 
5  - Müst�ml�k� etdiyin 
6 - Ça�manı 
7  - üz�rin� götürdüyün 
8  - Ali m�hk�m�sind� 
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�tmi� qoca kimi 

 
 
      Adımız adam 
                     ür�yimiz nig�ran  
     v� qözl�rimiz yol  ç�kir 
                                      x�yalımız boyunca. 
      Axtardı�ımız yanımızda  
                     biz x�yalımızda, 
                         dünyadan x�b�rsiz  
                                           özümüzd�  
                                      yol ç�k�n qözümüzd�  
                                                    itmi� qoca kimi  
                                                        v� gün batmaqda. 
       Adımız adam 
                        itmi� qoca 
                                       yad diyar 
                                                       v� ... . 
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Görm�y�c�ks�n 
 
 
    Anılarımda  
                     duy�u yükün köçür, 
       gözl�rimd� 
                     görünü�ün, 
             v� gülü�ün özünd�n utanır 
                                   baxı�ın m�nd�n  
                                     insanlı�ın gül ed�nd� 
                                                            qara andlım. 
    Dan yeri tapdanmı� 
                        s�ma kimi  
                            m�ni özüm� utandırdın  
                                                   insanlı�ını özün�. 
    Bir daha  
             s�n� çarpan ür�yimi  
                          s�ni qutsalla�dıran  
                                                duy�ularımı  
                                                          duymayacaq 
                   v� s�nin üçün açılan 
                                        sevqi dolu 
                                                 gözl�rimi  
                                                     görm�y�c�ks�n. 
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Biriciyim 
 
    Biriciyim 
                anılarımda 
                        özl�m çil�n1  
                                  hala bitm�di  
                v� bu duy�ular 
                                    sevda öyküsü. 
    Ür�yimd� 
               öyl� sönükm�y�n h�sr�tin varya  
     s�ni dü�l�rim� qapanmı� 
                               özl�m kimi 
                                      da�ıyıram  
   �������������������������������������o günümd�n  
                                                dün�nim� 
                                                  dün�nimd�n  
                                                         bu günüm� 
    v� s�n� 
             tük�nm�y�n  sevdalarımı  
    bu sayfadan  
                  o sayfaya 
    o sayfadan  
                   bu sayfaya 
                                koçürürüm  
                                              biriciyim. 

2002\7\18 
                                                 
1  - D�rd 
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S�n d� qalmırsan m�n� 
 
 
  Ax canım 
             S�n d� qalmırsan m�n�. 
  l çatmayan  
              anılarım kimi 
                        keçmi�im� köçür 
                                          v� ömrüm kimi  
                                                  �limd�n çıxırsan. 
  Ür�yimd�  
             v� yanımdasan,  
                       amma kilometrl�r   
                                                 uzaqlardan uzaq.  
  V� gözümün önünd�    
                gözünün önünd�  
                             çürüdüyüm kimi   
                                                    çürüyüb ged�r   
   v� �l çatmayan   
                    anılarım kimi 
                             keçmi�im� köçürs�n  
                                                  keçmi�im�  
                                                               canım. 

������������

���
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Gedi�inin öt�sind� 
 
 
 
 
�Evet sevdic�yim 
         gedi�inin öt�sind� 
                                  hala  
                                      gün�� batıyor. 
 Ür�yim  
   dal�alı d�nizl�r kimi 
                     s�n� çarpıyor 
                          v� baxı�larım s�n� tutuqlu. 
  Ansızın  
          duysaydın ya 
                s�n� nasıl yandım 
                          v� s�ni h�r anda 
                                         kaç d�fa andım. 
  Evet sevdic�yim 
             onda bil�rdin  
                    gedi�inin öt�sind�,  
                                          bana hala 
                                              gün�� batıyor 
                                                     ya�am bitiyor. 
 
 

                               2002\10\24 
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�nsanam 
 
 
 
    �nsanan 
            özüm boyda  
                         özümün d�rdim,  
           �����������������������  dil�kl�rim boyda 
                              ����������������������  röyalarımın. 
     H�r �eyi özüm� ist�r 
                           özüm heç n�y�  
��������������������������������������������������qurban ver�rim. 
     Dil�diyim h�r �eyi  
                     heç n�y� buraxıb,  
                                varı yoxda bitirib 
                                                        v� ged�rim. 
     �nsanam 
                  böyl� insan, 
                                 özüm boyda 
                                                   özümün d�rdim. 
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Duymadın 
 
 
  Uzay ça�ındaydıq 
   yenilm�dik zamana biz 
���  keçmi�in tozunu saçımızdan sil�r kimi 
                                          g�l�c�k ufacı�ım1  
                                      bilim örsünd�n çıxmı�  
                                            dünyamızı yo�uracaq 
  v� boyutlu dü�ünc�l�rimiz da�a-da�a  
                                                       oy ... 
                                      duyamıyaca�ını duydum. 
 v� baxı�ımın göz qırpımında 
                                             ür�yimi çalıb getdin.  
  Mum ür�yin göy da�ından b�rk 
  v� ür�yim� birikdirdiyin2 d�rdl�r,  
                 saçlarının hörükl�ri kimi düyünl�nmi�. 
 
 Oy... 
     hardasan? 
           bil�r-bil�r 
                         duyumsuzluq qıyılarının  
                                               sıldırım qayacı�ında 
              Oy ... 
                      harda? 
                                 qoy da�lara çarpılsın ür�yim.3 
                                                 
1 - Z�rr�ciyim 
2 - C�ml��dirdiyin 
3 - Sahill�rinin 
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S�ndim 

 
 
 
 Baxı�larımda çizilmi�, 
                 varlı�ıma hopmu� 
                               v� varlı�ında bulunmu�dum. 
 V� s�ndim, 
      s�n� vur�unlu�umu bildirm�y� 
                                          özüml� ba�la�mı�dım. 
 Bu sevdamın anıtı1 
                             v� dil�kl�rimin hayqırmasıydı. 
 Yalvarı�larımın sırtında 
                                    bir daha görü�ün� yetinir2  
    v� bay�ın3 bir yoxluqda 
                                    yoxlu�a yürür 
                                               v� özümü  
                                                    �lind� yasardım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Abid�si 
2 - Kifay�tl�nir 
3 -Bayılmı� 
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Göys�lim 

 
�  Göys�lim1  
          ��qıvırcıq2 yozla�malar3 cı�ırında4 
                           yaldızlı5 yör�l�r höyü�ünd�6  
                                                           yolaçımdın7.  
  Oduq8 ı�ınımın9 ür�yimin yörüng�si,  
       duyulası varlı�ımda 
                             göys�lim  
                                     yetgili10 qazım  
                                                 v� yılmazımdın11. 
  Baxı�larında g�l�c�k uyqarlı�ım12 
                                                       yolun salmı� 
    n�sn�lciyimi üfürmü� 
                             v� özümd�n özüm�  
                                                          haylanaraq, 
  küsdüyüm dü�l�rimin sırtında 
         s�n� a�ız dolusu söz dey�c�kdim  
                                                         oy ... 
                                                            göys�lim. 
 
                                                 
1 - S�mavim 
2 - Qıvrım, dormadola�ıq 
3 - Geril�m�l�r, özünü itirm�l�r 
4 - Yol, dar yol 
5 - Parlaq 
6 - N�mliyind� 
7 - Yol göst�r�n 
8 - Müq�dd�s, qutsal 
9 - Nur v� �üanın saçması 
10 - S�lahiyy�tli 
11 - C�surumdum, qorxmazımdın 
12 - M�d�niyy�tim 



                                                              Bir insan döyü�ür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

 75 

 
 
 

Haqq suçlu 
 
 
�N� yazıq  
 ����� sıcaq �lim �ll�rind� 
           ��������������yarqılanmı� bir tutuqlu, 
               ������������������   �� uyarılmı�1 bir haqq suçlu 
�v� duyal2 �lim �ll�rind�  
              ���������������� dil�yimd�n asılaraq 
           ���  ür�yimi, ür�yinin asqısında ç�kmi� dara 
�v� m�n 
    ������gözl�rind� itirdiyim 
                 �������������������  baxı�ımın dal�ıcıydım. 
�v� h�nirtili varlı�ımın  
      ��������������anıtının aylınını3 itir�r�k  
                   ����������������������  sızın-sızın sızlanırdım. 
�v� s�n biriciyimdin  
        �ür�yimin ça�rı b�yin çalmı�  
                 çatal andın4 ya�malamı�  
                   v� gün��inin aylasını sökmü�dün 
                                                                   oy ... 
   Öksüz baxı�larım  
                                 umudsuzluq ovasında5 
    
                                                 
1 - X�b�rdarlıq edilmi� 
2 - Tez duyan, h�ssas 
3 - Aylın, hal� 
4 - And yerin 
5 - Düz�nliyind�, çölünd� 



   H�s�n S�f�ri 

 76 

 
 
  ür�yim� qapanmı� özl�mini 
                                     da�larına çarpa-çarpa 
 ba�ırtımı �ll�riml� ür�yimd� bo�araq da 
                                     iki ayrı ça�racı�ın1  
                                       iki ayrı damlasının  
                    yazıqca da damu2 payı olmasına 
                    sısqa bulaq göz�sind� a�lamı�dım 
  v� n� yazıq 
       süngül�nmi� ba�rımı 
           ilm�l�diyim dü�l�rimd� avutmu�dum 
                                                                   oy .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Ya�ı�ın 
2 - C�h�nn�m 
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Atay arta�ım olamadın 
 
 
 
�Ür�yimin gözl�m evind�n1  
���                               ���� ����baxı�larını dara ç�kmi�  
�������v� sözl�rinin  
                           yıpranmı�2�yıxılarına3 yermi�dim4 
��tumar görm�z ça�mansam da 
�       ��� ����������������duyulmayan özl�min� ermi�dim5. 
�Savalanımın qarını ür�yimd�n �ritmi� 
�             ��anıl6 Qorqudumun a�zını ba�lamı� 
                         v� qopuzunun tell�rini sökmü�dün, 
�acunta�ım7 olaraq da 
                    atayarta�ım8 olamadın 
�                          v� ça�layan arıtanımı9  
                                      anı�ının10 yoqqucunda 
                                                                      itirdin 
 v� m�ni m�nim 
            
                                                 
1 - R�s�dxana 
2 - primi� 
3 - Binaların qalıqları, xaraba 
4 - M�z�mm�t etmi�dim 
5 - Çatmı�dım 
6 - Tanınmı�, anılan 
7 - H�m �sr, ça�da� 
8 - Adlım arxada�ım 
9 - Parlaq r�ngli dan i�ı�ım 
10 - Arzunun, ist�yinin 
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      v� varllı�ımın yanında 
                                      gizl�nirc�sin� usandırdın. 
 V� k�ndim� bu utanc 
        ür�yimin sevda göyü�l�rin1 saratmı� 
                                        v� talaz2 ür�yimin  
                                        talazlı�ın qurutmu�dur 
                                                                    oy .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Fidan, cüc�rti 
2 - Dal�alı 
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�nsanlı	a haylanıram 
 
 
 
��Sömürülmü�1 baxı�larım  
                                 öl�rc�sin�  
                                          varlı�ıma göz yummu�, 
       biricik duy�ularım d�nizi 
                                               gömütüm2. 
 Ür�yimin  
          qasır�alı d�nizinin dal�aları  
                                                sal da�larını yarmı�,  
  özün� sürgün edilmi�  
                 bir suçlu kimi 
                          röyalarımın buca�ında gizl�n�r�k  
  vulkan püskür�n ür�yimd�n  
                                          haylanıram, 
  dilli dilsizc�sin� 
                  boyalar d�nizind� 
                                        boyasızcasına, 
  dil�yinin yolbarsına 
                         tutularaq 
                          didil�rc�sin� haylanıram, 
                                          insanlı�a haylanıram 
                                                                      oy .... 
 
 
                                                 
1 - Müst�ml�k� v� sömürg� halına salınmı� 
2 - M�zar 
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Gömün m�ni torpa	ıma 
 
 
 
��Gömün1 m�ni torpa�ıma 
                             sevdalarıma gömün 
  gömün 
           h�sr�tim�, 
                     türkül�rim� gömün m�ni 
   m�n n�yin tutuqlusuyam? 
                                         n�yin? 
  N�d�n ayrılıb da 
                         ged� bilmir�m? 
                                              n�d�n??? 
      Oy... 
           s�nd� q�ribs�dildiyim 
                                              v�t�nim! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 - Basdırın, quylayın 
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S�ni m�n yaratdım 
 
 
 S�n  
  Allahın 
         yeddi qat göyünd�n dü��n 
                                                   ay parçası 
   v� yaratdı�ı 
                    x�yallar m�l�yi d� deyildin. 
  Milyonlarca  
        baxmadı�ın  
                 insanların biri kimi 
                                    bir insandın  
                                                   adi insan. 
  S�ni m�n yaratdım     
                        duy�ularımla  
  ruhumun 
          dopdo�ma balası kimi 
  �slind� dü�m�nim  
                      qati dü�m�nim. 
  s�ni m�n yaratdım 
                         duy�ularımla 
  özümün duydu�um  
                        m�l�yim kimi. 
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Bir gözqırpımı idi 

 
 
 
  Göz�lim  
            uzun ömür dediyin 
                                bir göz qırpımıydı 
   irmi dörd saatlıq canlının 
                        uzun bildiyi ömrü kimi! 
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Biricik insandı 
 
 
��Biricik insandı 
             ����������  bir al�mdi 
                       ���������������  bilm�dil�r. 
��Sevgini ruhuna 
          �������������  umudu �ynin� 
                    �����������������   k�sdirmi�di. 
� V� gözl�rind� 
         ��������������� insanlıq danın 
                    ����  ��������������� sökmü�dü. 
�����Biricik insandı 
           ��������������������  bir al�mdi, 
  Bir �li bulut 
            bir �li yosun qoxulardı 
                                               a�lardı, 
   üz� baxanlar görm�dil�r 
               bir salxım umud kimi 
                  acımasızcasına d�rdil�r 
                                  nasıl da d�rdil�r. 
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Tarixi isladır 
 
 
 
 Bari  
     s�n sa�almayan yaralarıma 
                                         duz s�pm� 
                                                        göz�lim! 
  Onsuz da m�nim  
                  gözl�rimd� donmu� 
                                     göz ya�larım 
                                                   tarixi isladır, 
   öfk�l�rim 
                  baxı�larımdan  
                                          hüzün qoparir. 
     V�t�nimd� 
                q�ribs�dilmi� ür�yim 
                                        türkül�rin inild�yir. 
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Ür�yind�n atladardı 

 
 
 
�Sevgini ür�yind�n atladardı 
  ��  ����������������������������� baxı�ı baxı�ından 
    ��������    ���������������������������������������������� v� yanardı, 
 Od gölünd� 
            alovlara 
                      çimizdiril�nd�n,  
                                umudu qırılandan  
                                      v� arzuları talanandan b�ri. 
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Özgürlüyümün nisgili 
 
 
 

    S�n “T�briz” uslu�u1 
                               d�niz “p�ç�n�yi”mdin canım2 
    Öksüz ulusumun, 
                                 ba�rıqan ölk�min 
                                                              a�rı-acısı  
      V� k�ndin� yadla�mı� 
                                        “Tanrı” da�larım3 kimi 
      ür�yinin  
        sıldırım qayacıqlarında 
                                itirdiyim 
                                   özgürlüyümün4 nisgili, 
                                                           özünsün 
                                                   v� özünün qatili, 
                                                     v� n�ydin canım? 
 
 
                                                                 03.04.2004 

�

                                                 
1 - A�ıllılı�ı 
2 - Dilda�ları il� döyü�m�kd�n boyun qaçıraraq, atları il� 
özl�rinid�niz� vurub, üzüb keç�n p�ç�n�k türkl�rin� i�ar�dir. 
3 - Q�dim türk diyarı v� ruslar t�r�find�n rusla�dırılan, Türkistanın 
Tanrı da�larına i�ar�dir.  
4 - Azadlı�ımın 
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Qısqandınız 
 
 
 
  N�zir dedim 
                  �ll�riml� 
                          baxçamızdan eviniz� 
                                                        güll�r d�r�m. 
     O gül d�r�n  
                        �ll�rimi qısqandınız. 
 Tutub, vurub qollarımı 
                              da�ıtdınız 
                                   eviniz� d�rdikl�rim 
                                                              o güll�ri. 
         Ax n� yazıq 
                          evl�riniz gülsüz  
                                                   sizin. 
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Qanla susdururdular “T�brizi” 
 
 
 
 Qanla susdururdular “T�brizi” 
                                          susmurdu. 
   Namus satıb, 
            m�nlik satıb, 
                     qan çör�yi yey�nl�rin 
                                   güll�sin� tu� g�lmi�di 
                                                          ulu “T�briz”. 
  Haqq s�si kur�unları yaxırdı, 
                  M�zlumluq harayı zaliml�rin sarayın. 
  V� tüpürürdül�r  
                    qarın çör�yin� satılanların  
                                                           qara üzün� 
 v� bir partlayı� vardı, 
                burası “Az�rbaycan” 
                       v� “haray-haray m�n türk�m” 
                                                             partlayı�ı, 
 v� bu partlayı�dan 
                titr�yirdi “Tehran” 
                        v� türk qaniyla yo�rulan 
                                                       Tehran sarayı 
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Böyük suç i�l�mi�di 
 
 
 
 �yirmi birinci �sirdi. 
    “Böyük suç i�l�mi�di” deyirl�r. 
                                       çox böyük. 
        “�nqilab” m�hk�m�sin� sı�mayırdı. 
                      “Türk�m” demi�di “türk�m” 
                         Ax 
                             n� böyük suç!!! 
                               “�nqilab” m�hk�m�si heyr�td� 
                                                             h�h h�h h�h!!! 
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1995 -ci ild�n �vv�l� aid 
 bir neç�  

�er nümun�si 
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ür�yimd� m�nim söz yaman susub 
 
 
 
 Xınov bo�az tutur k�d�r q�dd ayir 
 ür�yimd� m�nim söz yaman susub 
 dilim  qarsalanır a�ız açanda 
 ür�yimd� m�nim söz yaman susub 
                     *** 
 H�r yanı bürüyüb odlar, alavlar 
 söz� püsqü qurub ov ovlayan var 
 dünyanı edibl�r biz� yaman dar 
 ür�yimd� m�nim söz yaman susub 
                      *** 
 Dey�nd� ba� gedir demirs�n olmur 
 ür�k yalan yer� xınovla dolmur 
 zamandı n� edim dinm�k d� olmur 
 ür�yimd� m�nim söz yaman susub 
                      *** 
 Aslanlar yerind� tülkü yer salıb 
 a�ız qıfıllanıb dil susub qalıb 
 danı�ıq iznimi özg�l�r alıb  
 ür�yimd� m�nim söz yaman susub 
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Görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
 
 
 Bir i�� ba�lanıb yaman ür�yim 
 görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
 olub ür�yimd� ilkin dil�yim 
 görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
                          *** 
 N� yaman zamandı, n� yaman zaman 
 ür�yim �lind�n ç�kir dad, aman 
 q�rarımı k�sib bu m�nim yaman  
 görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
                        *** 
 Aya gün�� t�kin oca�a od t�k 
 ya�ı�a bulud t�k buluda �im��k  
 nec� dey� bill�m g�l bundan �l ç�k  
 görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
                         *** 
 Ür�yin dil�yi dil�yin sözü 
 b�lk� d� n� bilim arzumun gözü 
 yoxsa ba�qa deyil özümün özü 
 görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
                       *** 
 N� yaman d�rddi bu varı danıram 
 ür�yimin sözün yalan sanıram 
 yanımda, onsuzam nec� yanıram 
 görs�m öldür�rl�r görm�s�m öll�m 
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Bir gözüm gülm�kd� biri a	layır 
 
 Bir gözüm gülm�kd� biri a�layır 
 birind� b�z�kd�n saray salıblar 
 birinin bula�ı yaman ça�layır 
 birini böc�kl�r yaman çalıblar 
                 *** 
 Birinin saça�ın darayıbdılar 
 birinin kipriyi düyünl�nibdir 
 birind� sevgini arayıbdılar 
 birinin t�p�si döy�cl�nibdir 
                   *** 
 Birind� gil�l�r b�b�kl�r gülür 
 birind� quz�unlar b�b�k sökürl�r 
 birind� quz�undan b�b�k küsülür 
 birind� üzüm� qan ya� tökülür 
                   *** 
 Birind� aslanlar dolanıb, g�zir 
 birind� tülkül�r ula�ır h�l� 
 birind� qartallar quz�unu �zir 
 birind� quz�unlar ula�ır h�l� 
                  *** 
 Birind� kül altda köz qalır h�l� 
 birind� ap-açıq ocaq qurublar 
 birind� od gizli ucalır h�l� 
 birind� ocaqda ke�ik durublar 
                  *** 
 Q�rib� taledir ikic� gözüm 
 birin dal çevirdib küsdürüb m�nd�n 
 biri barı�ıbd�r ça�ı�ı� �züm 
 ayrılarmı ür�k axı b�d�nd�n 
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Türkün s�si 
 
 
 

 Türkün s�sini qaldır o göyl�rd� ucalsın 
                 d�nizl�r�, tüm göll�r� , okeanlara dalsın 
 qoy haqq s�si dünyanı, bütün yer göyü tutsun  
                   da� da�ları ötsün, yenı bir fırtına salsın  
 çalsın D�d� Qorqud qopuzun versın öyüdl�r  
               Koro�lu, N�bi, Bab�kimiz bir d� çoxalsın 
 sınmı� qanadı altına alsın eli bir d� 
                         öksüz ulusu, ölk�sini ya�ıdan alsın 
 sancsın yen� öz bayra�ını ölk�si üstd�  
             haqq bayra�ı göyl�rd� dolansın yerin alsın 
 qoy bir daha Avropa ayaqlarını öpsün 
                      türk bayra�ı altında �dal�t yerin alsın 
 yurdumdan elimd�n yen� yad �ll�ri k�s, qır 
                    qoy el yen� azad ya�asın haqqını alsın 
 
                                   Ban� (Kürdüstan) 1373 (1994)  
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Umudsuz 
 
 
 
 Qar�ımda bir d�niz 
                     arxamda da�lar 
 da�lar alovlanır 
                       d�niz sahilsiz  
 da�ların alovu  
                          udur d�nizi 
 qalma�a n� bir yer 
                       n� bir yer izi 
 keçm�y� n� umud  
                    qayıtma�a yol  
 qalıbsan burada 
              q�m-quss� bol-bol. 
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M�niml� birg�s�n 
 
 
Sanmı�mısan n�s� deyim ahında yanmısan? 
       H�sr�tmi qalmadandı dedin m�n usanmı�am 
Görünm�z olmusan da edir seyr can s�ni 
      bu seyr� daha sanma ki, çoxdan yubanmı�am 
Harda ozaqdasan da bu könlümd�s�n m�nim 
          ya könlümü aparıbsan uzaq ki, danmı�am 
Söyl� damarlarımda axan qan deyilmis�n 
           çünki, s�s�ini dinl�m�mi� m�n oyamı�am 
Getdims� m�n hara m�niml� birg�mi� kimi 
 Ayrılmaz imi�ik buna çoxdan çoxdan inanmı�am 
A�larsam hicrd�n ür�yimd�n h�r an m�nim 
          göz ya�larımla birg� g�lirs�n n� sanmı�am! 
H�r n� qayıtmaq ist�yir öz �slin� n�s�  
             s�n d� S�f�ri qayıtdın dem� dayanmı�am 
 

16.10.1993 
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Dil�kl�rim 
 
 
 

Göst�rdi göy evin s�n� m�nsiz dil�kl�rim 
            endirdi könlümü yer� s�nsiz dil�kl�rim 
Hardansa uydurub, könül evin naxı�larına 
                 yandırdı oduna o �s�nsiz dil�kl�rim 
Yoluna bilmir�m haçan könül qu�um g�ldi 
        yozdurmu� yolunda onu s�nsiz dil�kl�rim 
Gahdan da boylanıb boyunca hey o gün m�ni 
   vardırmı�ıydı yoxlu�a nec� ��nsiz dil�kl�rim 
Gördükc� qalarqı sanırsan s�n qalarsızı 
         yurdunda at çapır nec� m�nsiz dil�kl�rim 
Söyl�m� S�f�ri bunca bu dil�kl�rd�n s�n 
           deyildir onlar böyl� v�t�nsiz dil�kl�rim. 
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Danı�ma	ın n�y� g�r�k 
 
 
  H�r baxı�ın 
           h�r gülü�ün  
  d�niz d�niz  
              okean-okean 
                           m�na verir ay göz�lim 
                                            danı�ma�ın n�y� g�r�k. 
  S�nd� ki, var  
       sevgi dolu, 
           ist�k dolu 
                duy�u dolu 
                        birc� ür�k 
   h�m duyacaq 
              duyduracaq  
                           sözl�rini ay göz�lim 
                                           danı�ma�ın n�y� g�r�k. 
  Gizli-gizli 
       açıq-açıq 
            duzlu-duzlu  
                     bir gülü�ün 
  ür�yini, 
          sözl�rini 
                    açır deyir ay göz�lim 
                                               danı�ma�ı n�y� g�r�k. 
  doda�ında 
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        bir gülü� var  
  dünyalarca,  
       d�nizl�rc� 
        gec�-gündüz 
             ax�am-s�h�r 
                     danı�salar 
                       onun kimi 
                         m�na verm�z ay göz�lim 
                                    danı�ma�ın n�y� g�r�k. 
. . . 
                    .M���d-T�briz yolu (S�bz�var) - 1992 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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