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                            Torpaq adamlar 
 

 
 
Vaxtı öyrənmək sənəti 
 
 
 Bu günlərdə fransız yazıçısı Maksans Ferminin 
“Qar” romanını oxudum. Əsərdə diqqətimi 
çəkən bir məqam məni uzun-uzadı düşünməyə 
vadar etdi. Yeniyetmə bir oğlan bir gün rahib 
atasına deyir ki, mən şair olmaq istəyirəm. Atası 
oğlunun bu arzusundan dərin məyusluq hissi 
keçirir və ona deyir: “Poeziya sənət deyil. Vaxt 
itkisidir. Şeirlər axıb gedən suya bənzəyir”. Oğul 
isə atasına belə cavab verir: “Mən də elə bununla 
məşğul olmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, vaxtın necə 
ötüb keçdiyini öyrənim”.  
 Poeziya vaxtı öyrənmək sənətidir. Həyatla ölüm 
arasındakı mifik sərhəd zonası məhz sözlərin 
mənaya çevrildiyi məkandır. Sözlər məna 
qazandıqca dirilir və öz yaradıcısını həmişə diri 
saxlayır. Gülnarə İsrafilin əlinizdə tutduğunuz bu 
kitabına toplanmış şeirlərdə ötüb keçən vaxtın 
izini görürsən, sükutun dediklərini eşidirsən. 
Onun şeirlərində sözlərin özünəməxsus ritmi var. 
Bəzən şairin fikrindəki ideyanı oxucunun asan 
qavraya biləcəyi formaya və ritmə salmaq çox 
çətin olur. Bu cür qeyri-müəyyənliklər sözdən 
necə istifadə etmək lazım gəldiyini bilməyəndə 
ortaya çıxır. Amma Gülnarənin şeirlərini 
oxuyanda görürsən ki, o, duyğularını ifadə  
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                                                                              Gülnarə İsrafil 
etməkdə çətinlik çəkmir və ən əsası, sözə qarşı 
olduqca məsuliyyətlidir. Mən redaktə prosesində 
bunun şahidi oldum. Bu kitabın redaktəsində 
mən onun necə həyəcan keçirdiyini, daxili 
narahatlığını, hər sözə, hər misraya necə 
həssaslıqla yanaşdığını gördüm. Təəssüf ki, 
yaradıcılıqla məşğul olan gənclərin 
əksəriyyətində öz mətnlərinə qarşı tələbkarlıq 
hissi yoxdur. Özünə qarşı həddən artıq 
tələbkarlıq, yaradıcı şəxs üçün vacib olan bu 
xüsusiyyət  Gülnarənin ən üstün keyfiyyətidir. 
 Özünü poetik baxımdan identifikasiya etmək 
üçün həm də içinin mübhəm duyğularına baş 
vura bilmək, bu duyğuları sözə çevirə bilmək 
bacarığına nə dərəcədə yiyələnməkdən asılıdır. 
Gülnarənin şeirlərini oxuduqca görürsən ki, o, 
sanki öz hisslərini çarmıxa çəkir, yaşantılarının 
maddi formasını – söz formasını yaratmağa cəhd 
edir. Gənc bir yapon şairi daim qar haqqında 
yazır və onun şeirlərində ağ rəngdən başqa gözə 
başqa rəng dəymir. Ustadlardan biri ona deyir ki, 
sənin şeirlərində rəng yoxdur, rənglərin dilini 
öyrənməlisən. Axı dünya təkcə bir rəngdən ibarət 
deyil. Gözlərini yumanda təkcə qaranlıq görən 
adam da elə kor kimidir. Rənglərin dilini bilmək 
üçün təbiətlə ünsiyyətə girmək vacibdir. Təbiəti 
hiss edən insan onun minbir rəngini sözə 
çevirməyi bacarır. Gülnarənin bir çox şeirlərində 
bu rənglər sanki danışır. O, gördüyü hadisələrin 
içindən lazım olan sözü və səsi çıxara bilir və onu 
canlandıra bilir. Elə şeirlər var ki, forma var,  
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                                              Torpaq adamlar 
məzmun yoxdur və ya əksinə, məzmun var, 
formasızdır. Forma vasitəsilə məzmunu 
çatdırmaq şeiri yazan adamdan istedad və həm 
də texnarlıq bacarığı tələb edir. Gülnarənin 
şeirlərini oxuyanda onun zamanla inkişafda 
olduğu görünür. Hansı sözün hansı formanı tələb 
etdiyini duyur və hisslərini həmin formada ifadə 
etməyə çalışır. Onun şeirlərinin fərqli bir 
intonasiyası var. Bu da şeirin vacib 
komponentlərindən biridir. Mən bu yazıda onun 
şeirlərindən iqtibas gətirməyəcəm. Oxuyanda 
özünüz görəcəksiniz və mən əminəm ki, bu kitab 
öz oxucusunu tapacaq.  
 
Herman Hesse şeir haqqında belə yazır: “Şeirin 
dünyaya gəlişinin məğzi birmənalıdır. O bir 
çağırış, hayqırtı, nəfəs, işarə, həyəcan dolu ürəyin 
reaksiyası, emosiyasıdır. Heç bir şeir bu başlıca, 
ilkin və ən vacib funksiyalara görə 
dəyərləndirilmir. Hər şeydən öncə o, şairin özünə 
müraciətdir - onun nəfəsi, səsi, xəyalı, 
təbəssümüdür”. Şeir elə bu cür də formulə 
olunmalıdır. Şeir izahagəlməzdir, şairdən yazdığı 
şeirin izahını tələb etmək absurddur. Bu, 
oxucunun işidir, şair öz şeiri ilə oxucuya 
düşünmək imkanı verir. Bir şeirin müxtəlif 
yozumları ola bilər. Hər bir oxucu şeiri öz 
duyumu qədərində anlaya bilər. Qoy elə belə də 
olsun.  
 
Kənan Hacı   
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Gülnarə İsrafil 
                          
                         Gəncliyin yuxusu apardı məni 

 
Bu qış da ömrümə nağıl danışdı, 
Nağıl yaman doğma, yaman tanışdı, 
Uşaq yuxularım dağılmamışdı, 
Gəncliyin yuxusu apardı məni. 
 
İllərim, aylarım, fəsillərim çin, 
Hər gecə, hər gündüz, ömür bir əlçim, 
Bulud arasından doğub göyərçin, 
Yağış damlaları yapardı məni. 
 
Nə qış axşamıydı, yaz axşamıydı, 
Nə gün işığıydı, nə ağ şamıydı, 
Bu ömür ömrümə heç oxşamırdı, 
Ayılıb, ayılıb tapardı məni. 
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                                            Torpaq adamlar 
 
 
Alova bürünüb bişir adamlar 
                                        2015. Bina yanğını 
Alova bürünüb bişir adamlar, 
Burda adam əti yeyilir daha... 
Daş da plasmasla əvəz olunur,  
Ömür ölümlərə satılır baha... 
 
Hər gün daşa dönür adamlarımız, 
Hər gün bir az yanıb külə dönürük. 
Qanımız tökülür torpağın üstə, 
Daşların üzündə gülə dönürük. 
 
Bax belə, bax belə ətirlənirik, 
Quruyur kökündən fidanlarımız. 
Daşlaşıb, daşlarda çiçəkləyərkən, 
Torpaqdan göyərir adamlarımız. 
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Gülnarə İsrafil 

 
 
 
 
Elə bil 
 
Neçə gündür öyünürəm, ay ana, 
Həyat mənə qonaq gəlib elə bil. 
Boyumdadı, dünya boyda “kətanım”, 
İlmə-ilmə sınaq gəlib elə bil. 
 
Kətanıma günüm, ayım hörülüb, 
Fəsillərim naxışlanıb, döyülüb, 
Ömür adlı körpə balam böyüyüb, 
Ölüm adlı qınaq gəlib elə bil. 
 
İtirmişəm ürəyimin səmtini, 
Yükləmişəm taleyimə təxtini, 
Varlığıma sel gətirib dərdini, 
Gözlərimə bulaq gəlib elə bil. 
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                                  Torpaq adamlar 
 
 
 
 
Görürəm mən 
 
Demirsən sevgilim gülən gözündə, 
Niyə gilələnmiş yaş görürəm mən? 
Mənalı sandığım bu şən həyatı 
Nə üçün mənasız, boş görürəm mən? 
 
Üzübdü qəlbimi yalan məhəbbət, 
Könlündən könlümə dolan məhəbbət, 
Solub çiçək kimi, olan məhəbbət, 
Gələn xoş baharı qış görürəm mən. 
 
Deyirdin qəbimdə mərhəmətim var, 
Sevgiyə istəyə sədaqətim var, 
Deyəsən, mənimlə ədavətin var, 
Sevən ürəyini daş görürəm mən. 
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Özüm gedərəm 
 
Sən getmə, əzizim, özüm gedərəm, 
Yollar ayağımın həsrətindədi. 
Getmisən, yamanca qəribsəmişəm, 
Bu hikmət dizimin əsməsindədi. 
 
Səni soruşuram, yollar lal olur, 
İzini gəzirəm, izin qar olur. 
Nəfəs alammıram, köksüm daralır, 
Nəfəsim izinin kəsməsindədi. 
 
Sən getmə, dön geri, özüm gedərəm, 
Yoluna səcdələr düzüm, gedərəm. 
Çökərəm diz üstə, dizin gedərəm, 
Sevgin dizlərimin gəzməsindədi. 
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                                          Torpaq adamlar 
 
Bir sinə tapmadım 
 
Bir sinə tapmadım başımı qoyum, 
Ağlayım bulaqlar ağlayan kimi. 
Doyunca göz yaşı içdi ürəyim, 
Təkliyim köksümü dağlayan kimi. 
 
İzimi göz yaşı yudu apardı, 
Bu bəxtsiz bu payız yağışa düşdü. 
Qönçə arzularım, açılmaz oldu, 
Elə dibçəkdəcə qarğışa düşdü. 
 
Bəlkə də göz yaşın duzu qurutdu, 
Bəlkə də yox etdi arzumun qəmi. 
Hər dəfə yeni bir ümid ovutdu, 
Aldı ah əlindən, ağrıdan məni. 
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Yadlaşdım ama 
 
Mən sənin gözünü heç görmədim ki, 
Gözündə özümü tapmışdım ama... 
Sevgin ürəyimi məst eləmişdi, 
Yeriyə-yeriyə yatmışdım ama... 
 
Yuxunun havası soyuq, sərt imiş, 
Varlığın içimdə donub bərkimiş, 
Yuxular gözümü yaman tərgimiş, 
Yuxunun dadını dadmışdım ama... 
 
Səni gözlərimə yazanda öldüm, 
Hər gün dualarda, azanda öldüm, 
Ayıldım yuxudan, yozanda öldüm, 
Yadlaşdım ömrümə, yadlaşdım ama... 
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Öldürdülər şairi 
                                  Eldar Baxışa itihaf 
Həyatına neçə çəpər çəkildi, 
Yollarına tikan kolu əkildi, 
Bu şairin ölüm evi tikildi, 
Sağ olanda öldürdülər şairi. 
 
Viran evi, viran ömrü dil açdı, 
Hər kəlməsi hər misrası, sirr açdı, 
Əzabından daş göyərib gül açdı,  
Bağ olanda öldürdülər şairi. 
 
İşıq üçün od başına dolandı, 
Yol başına, yurd başına dolandı, 
Ömür ipi yaddaşına dolandı, 
Dağ olanda öldürdülər şairi. 
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Gülnarə İsrafil 
 
                      Sübh mavi gəlinlikdə 

 
Sübh mavi gəlinlikdə, 
Mənsə ulduzlu axşam. 
Əks olur dodağımda 
İçimdə əriyən şam. 
 
Açılır hər gün yeni 
Xəyalıma pəncərə. 
Göy qurşağı deyilir, 
Arzular doğan yerə. 
 
Qanadları bəmbəyaz, 
Uçur gedir zamanım. 
Qışa doğru yeriyən, 
Payız mənim ünvanım. 

                        
                       Zülmətlər içinə batmasan 
                        Ey gözümün nuru! 

Günəş batanda batma sən. 
Bərq vurarkən ulduzlar, 
Ay çıxarkən yatma sən. 
 
Seyr eyləsən cahanı, 
Qarışıb eşq oduna. 
Hər tərəf məzahirdir1 
Zülmətlər içinə batmasan. 

                                            
1Məzahir- sözün kökü“zahəra” məfail babına duşub məzahir,  
Allahın nişanələri: 
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Fərman kimiyəm 
 
Ölürəm, gözlərim ölmür elə bil, 
Dənizdən püskürən vulkan kimiyəm. 
Özümdən özümə yol getmir daha, 
Səssizcə uzanan orman kimiyəm. 
 
İçimdən çölümə çıxmır alovum, 
Daş alıb əlimə, gözünü ovum, 
Bilmirəm, ormanmı, vulkanmı olum, 
Özümlə əlləşən tuğyan kimiyəm. 
 
Elə bil ölməkdən qayıtmayacam, 
Özümü yuxudan ayıltmayacam, 
Ruhumu göylərdə alçaltmayacam, 
Son dəfə verilən fərman kimiyəm. 
16.05.2015. 
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Gülnarə İsrafil 
 

Yaltaqlana bilmirəm 

 

Yaltaqlana bilmirəm, 
Yaltaqlıq itə yaraşır. 
Tüklərin arasında, 
Böyüyən bitə yaraşır. 

Yaltaqlana bilmirəm, 
Yediyim halal tikədi. 
Mənim tikəm lap balaca, 
Yaltağın yemi yekədi. 

Yaltaqlana bilmirəm, 
Qürurumu didib yeyir. 
İsmətim öz hicabını, 
Yaltaq qısa ətək geyir. 

Yaltaqlana bilmirəm, 
Beş arşın ağ daşıyıram. 
Yaltaq zər-ziba içində, 
Kəfənimdə yaşayıram, 
Yaltaqlana bilmirəm. 
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                                        Torpaq adamlar 
Sinəmiz üstünə daş aparmışıq 
 
Köhnə damımızın qapısı qırıq, 
Çəkib örtmək üçün cəftəsi yoxdu. 
Döşəmə üstündə rahat gəzmirik, 
Tol çəkib atamız, taxtası yoxdu. 
 
Bu həmənki bağdı, həmənki yaylaq, 
Nənəm cəhrə qurub yun əyirməyir. 
Kürsü çörəyinə həsrət qalmışıq, 
Qonşu çörək üçün qapı döyməyir. 
 
Daha yığılıbdı yaslarımız da, 
Toyumuz mağarda çalınmaz olub. 
Bəxti gətirməyən qız-gəlinlərin, 
Adına ad gəlib, alınmaz olub. 
 
Bu dağın daşı da köçüb aşağı, 
Nə qədər, dünyada köç maşını var?! 
Atam at əvəzi bir eşşək minib, 
Qonşu harınlayıb, üç maşını var... 
 
Bu nədir, Allahım, bu nədir belə? 
Kişinin üzü də tarımlanıbdı. 
Yetimin malını yemək düşməyib, 
Malı yeyən kəslər qarınlanıbdı. 
 
Gəlib çiynimizə ili yükləyib, 
Zamandan sadəcə yaş aparmışıq. 
Dünyanın gözünü tapdalayıb da… 
Sinəmiz üstünə daş aparmışıq. 
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                          Elə istəyirəm 

 
Elə istəyirəm qığılcım axsın, 
Parlasın gözümün yaşı yerinə. 
Çiynim bu dünyanın yükü altında, 
Əzilib getməsin boşu yerinə. 
 
Elə istəyirəm küləklər əssin, 
Çiçəklər dayansın dodaq-dodağa. 
Bu öpüş qanadlı mələyə dönsün, 
Aparsın məndən də məni uzağa. 
 
Elə istəyirəm nağıl danışsın, 
Hər gecəm gündüzü yatırmaq üçün. 
Sinəmdə doğulmuş körpə arzunu, 
Qızılgül içinə batırmaq üçün. 
 
Elə istəyirəm buludlar kimi 
Ağlayım, quruyan dodaqlar üstə. 
Baharda ağacda tumurcuqlayım, 
Gizlin-gizlin açım budaqlar üstə. 
 
Elə istəyirəm torpaq ağlayım, 
Tökülsün gözümdən torpaq adamlar. 
İçimdə göyərən, içimdə ölən, 
Bir-bir yerə ensin yarpaq adamlar. 
 
Elə istəyirəm torpaqdan bitim, 
Yeriyim, yeriyim, uzanım göyə. 
İçimdə göyərən, içimdə ölən, 
Yarpaq-adam kimi ölməyim deyə. 
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Yol 
 
Bu yol xarabalıq, bu yol abadlıq, 
Yolun ortasında ölüm oyanıb. 
Kim deyir başlanğıc doğum ilidi? 
Yolun lap sonunda ilim dayanıb. 
 
Bu yol məhəbbətdi, bu yol məşəqqət, 
Ayağım torpaqda sırsıralanıb. 
Yolun üzündəki mənim göz yaşım, 
Yolun ürəyində sirr sıralanıb. 
 
Bu yol qara geyib, bu yol ağ geyib, 
Əvvəli, ortası, sonu ağappaq. 
Yolun kiprikləri, yolun saçları, 
Yolun sinəsidi qapqara bir dağ. 
 
Bu yol arzuların budağı kimi, 
Bu yol günahların otağı kimi, 
Bu yol dirilərin ölüm ayağı, 
Bu yol ölülərin torpağı kimi. 
 
Yolun gözləri də qarmaqarışıq, 
Yol yaman sarılıb kipriklərimə. 
Yol mənim saçımda xınalanıbdı, 
Gedirəm bu yolu geyib əynimə. 
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                          Şəhər öləcək 

 
Hər adam üzə boylanır, 
Sinəyə, dizə boylanır, 
Sahildə öpüşür adam, 
Kölgəsi suda dolanır. 
 
Utanmır qızlar, gəlinlər, 
Sığal çəkir pis əməllər, 
Ölüb, deyəsən, əvvəlki 
Qeyrətli ərlər, ərənlər. 
 
Köhnə miniklər yığılıb, 
Köhnə binalar dağılıb, 
Dəyişib şəhərin üzü, 
Şəhərin tozu qaralıb. 
 
Başdan başa zibillənib, 
Küçəsi, tini kirlənib, 
Əl açıb gələn-gedənə, 
Şəhərin əli kirlənib. 
 
Yumur göz yaşı şəhəri, 
Köksünə axır qəhəri, 
Gecə olan faciənin, 
Açılır hər gün səhəri. 
 
Bir gün bu şəhər öləcək, 
Öz içinə gömüləcək, 
Ağ üzü ağ daşa həsrət, 
Qara daşa döyüləcək. 
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Ağlama ana 
 
Göz yaşının yuxusu, 
Kölgə salır üzümə... 
İçində şimşək çaxır, 
Alov düşür izimə. 
 
Yox, yox ağlama, ana 
Gözündəki yaş mənəm... 
Köksündə vətən boyda  
Yuvarlanan daş mənəm... 
 
Bircə damla yaş düşsə, 
Tapdalayar ayaqlar. 
Sənsən mənim vətənim, 
Səndə bütöv torpaqlar. 
 
Yox, yox ağlama, ana  
Dərdim dərəyə sığmaz, 
Yola, bərəyə sığmaz... 

                        Mənim yüküm dünyadı 
Dünyam bələyə sığmaz... 
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                       Hava çatmır 

 
Küçələrə, döngələrə, 
Kənd-şəhərə, ölkələrə, 
Bütün yerə, bütün göyə 
hava çatır, 
Ürəyimə hava çatmır. 
 
Nə əvvəldi, nə də sondu, 
Ölüm gözlərimdə dondu, 
Nəfəsimə hava dolmur, 
Bütün yerə, bütün göyə 
hava çatır, 
Ürəyimə hava çatmır. 

                            
                           Libas kimi 
                        Soyun içindən kədəri, 
                          Soyun boğazdan qəhəri, 
                          Soyun dilindən zəhəri, 
                          Libas kimi. 

 
Geyin gözünə ipəyi, 
Geyin üfüqdən örpəyi, 
Geyin göylərdən ətəyi, 
Libas kimi. 
 
İsit ruhunda göyləri, 
İsit ruhunda yerləri, 
İsit ruhunda sirləri, 
Libas kimi. 
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                            Sabaha qədər 
 
Ölümün gözünə girib, 
Güləcəm sabaha qədər. 
Bircə günüm qalıb burda, 
Gələcəm, sabaha qədər. 
 
Gücüm taqətim qalmadı, 
Ümidim qiymət almadı, 
Deməyə dilim olmadı, 
Dinəcəm, sabaha qədər. 
 
Ömrümdən günüm kəsildi, 
İnancım, dinim kəsildi, 
Özümə qənim kəsildim, 
Öləcəm, sabaha qədər. 
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Gülnarə İsrafil 

 
 
 
Torpaqlaşıb, yığılıram! 
 
Özümdən çıxıb gedirəm, 
Sıxılıram, boğuluram. 
Hər gün bir az ölü olur, 
Hər gün bir az doğuluram. 
 
Addımlarım doğmalaşır, 
Addım-addım adamlaşır, 
Yerdə, göydə buludlaşır, 
Dağa çöküb, dağılıram. 
 
Bəlkə də mən olmaq üçün, 
Gedirəm cəm olmaq üçün, 
Yenidən doğulmaq üçün, 
Torpaqlaşıb, yığılıram! 
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                                          Torpaq adamlar 
 

                          Yaradanın Mustafası 
 
Nurundan dünya canlandı, 
Ulduzlar, günəş yarandı, 
Şeytanın qəlbi dağlandı, 
Risalətin son nidası 
Yaradanın Mustafası. 
 
Allahın hüzurunda sən,  
Əxlaq libası geymisən, 
Meracdan söz endirmisən, 
Möminlərin eşq duası 
Yaradanın Mustafası. 
 
Sənə bəşər dedi cahil, 
Sənə məcnun dedi cahil, 
Sənə sonsuz dedi cahil, 
Kövsərin gəldi sədası 
Yaradanın Mustafası. 
 
Yolunu bağladı ümmət, 
Sinəni dağladı ümmət, 
Oturub ağladı ümmət, 
Sən bəşərin nur atası 
Yaradanın Mustafası. 
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Gülnarə İsrafil 

 
 

                       Bilmir 
 
Ölüm ayağındakı 
Ölüm dirilə bilmir. 
Dirim ayağındakı 
Dirim dirilə bilmir. 
 
Sovrulur, yel aparır, 
Qovrulur kül aparır, 
Gülümü gül aparır, 
Gülüm dirilə bilmir. 
 
Özümdən sənim düşür, 
Gözümdən qənim düşür, 
İmandan dinim düşür, 
Dinim dirilə bilmir. 
 
Ruhumdakı ayrıcam, 
Canımdakı ayrı can, 
Yaşımdan yaş ayıracam, 
Selim dirilə bilmir. 
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                                          Torpaq adamlar 
 
 
Gözlərimdə öl 
 
Yox ol, gözlərimdə öl, 
Ürəyimə dəfn edim. 
Hər gün, hər an düşünüb, 
Bir az səni əfv edim. 
 
Məzarının tozunu, 
Yusun axan göz yaşım. 
Mərmər sığmaz köksünə, 
Özüm olum baş daşın. 
 
Anam verib əlimə, 
Qürurumun əlini. 
İstəmirəm mənə yad, 
Məni üzən sevgini. 
 
Çıx get, çıxma qarşıma, 
Gecikmədən bu dəmdə. 
Mən oyuncaq deyiləm,  
Bu həyatın əlində. 
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Gülnarə İsrafil 
 

 
 
Tapa bilmirəm 
 
Sənə tərəf yeriyirəm, 
Hər gün bir az əriyirəm, 
Danışıram, kiriyirəm, 
Sözümü tapa bilmirəm. 
 
İçimə qəm yeli əsir, 
Götürür ömrümü əsir, 
Göz yaşım ovcumu kəsir 
Gözümü tapa bilmirəm. 
 
Ələnib daşdan yuxarı,  
Kiprikdən, qaşdan yuxarı,  
Doluram başdan yuxarı,  
Özümü tapa bilmirəm. 
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                                          Torpaq adamlar 
 
 
 

                          Baxma gözlərin içinə 
 
Baxma gözlərin içinə, 
Orda dərin məna yatır. 
Elə şirin, elə acı, 
Yaşanmamış dünya yatır. 
 
Əvvəldən sona tələsir, 
Gündüzdən gecəyə tərəf. 
Baxışların yad dünyası, 
Boylanır küçəyə tərəf. 
 
Bir yol gedir sarma-dolaş, 
Varma çox da dərinliyə. 
O göz sahibinə həsrət, 
Sahiblənmə “mənim” deyə. 
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Gülnarə İsrafil 
 

 
 
 
Nağılları danışdım 
 
Ömrümün zəhər adlı dünyasını 
dolaşdım. 
 
Dünənimin, bu günümün 
atəşində alışdım. 
 
İllər son nağıl imiş, 
nağılları danışdım. 
 
İlahi, dünənim yox, 
nə də ki, bu günüm yox, 
 
Bəlkə də sabahım var, 
bəlkə də bu günüm yox. 
 

 
 

  



 
31 

                                             Torpaq adamlar 
Daşıyaram 
 
Sükutumu sükutumla poza bilsəm, 
Kədərimi kədərimlə qova bilsəm, 
Varlığımdan varlıq kimi doğa bilsəm, 
Yaşayaram. 
 
Zülmətləri ülviliklə yarıb gedər, 
İnsanlığı səadətə yetişdirər, 
Yüküm olsa  göylər qədər, yerlər qədər 
Daşıyaram. 
 
 
Yarım qalan ömrümü 
 
Yağışına qarışsam, məni götürərsənmi, 
Çiçəyinə qarışsam, yenə bitirərsənmi, 
Buluduna qovuşsam, geri gətirərsənmi 
Yarım qalan ömrümü?! 
 
 
Eşqindən damla-damla süzülüb yaşa dönsə
m, 
Şimşəyinin oduna bükülüb qoşa ensəm, 
Geri qaytararsanmı çevrilib daşa dönsəm, 
Yarım qalan ömrümü?! 
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Gülnarə İsrafil 
 
 
                         Ey insan! 

 
Sübh çağı hər yan şəfəq, 
Ağac əyir başını, 
Yaradanın qulutək. 
Hətta ilham alıbdır, 
Bu dünyanın daşı da. 
Mələklər endirərkən, 
Göylərdən yağışı da. 
Buludlar aram-aram 
Səmadan çəkiləndə, 
Damla-damla nur yağır, 
Dan yeri söküləndə. 
Demə hər gün yenidən 
Doğulurmuş kainat. 
Oyan, ey qafil insan! 
Sən yalanlar içində, 
Qara üzlü günahın 
Yuxusuna qalmısan, 
Neçə haqqı çalmısan. 
Nə eşqdən xəbərin var, 
Nə də ki oyanışdan. 
Hər gəlişdə bir sevgi, 
Hər gedişdə bir həyat. 
Ey insan! 
Elə sənin özünsən, 
Nurdan doğmuş kainat. 
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                                       Torpaq adamlar 
Şəhidlər xiyabanı 
 
Şəhidlər xiyabanı, 
Sıralanıb baş daşı. 
Sağa-sola yazılıb, 
İngilisin yaddaşı. 
Mənim qanlı tarixim, 
Onun xoş mənzərəsi. 
O, hər addım dayanır, 
Lentə alır məscidi, 
Daşa dönmüş hər kəsi... 
Toz basıb məzarlığı, 
İtib şəhidin adı. 
Bir azca aşağıda, 
Üçbucaq otracaqda, 
Qucaqlaşıb öpüşür 
Vətənin övladları. 
Öpüşlərə qərq olur, 
Ağacın kölgəsində. 
Zülmət doğur elə bil, 
Bütün yer kürəsində. 
Bir az məşələ tərəf, 
Bir çayxana açılıb 
İngilisin şəninə. 
Oxşamır qədimdəki, 
O Bakı şəhərinə. 
Gödək don geyinib qız, 
Yellənir ürkək-ürkək. 
Əllərilə saxlayır, 
Qaldırmasın yuxarı, 
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Gülnarə İsrafil 
 
Hərdən bir şıltaq külək. 
Menyular əcnəbinin 
Dilində tərtib olub. 
Fincanın dibindəki 
Qəhvə sanki soğulub. 
Ofisiant oğlan çaşıb, 
İngiliscə danışır. 
Babamın sümükləri, 
Neft quyusunda yanmış... 
Hər gün yenə alışır. 
Ümidim dönür geri, 
Boylanır şəhidlərə. 
Yarı yolda qərq olur, 
İlişir öpüşlərə... 
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                                          Torpaq adamlar 
 
 
 
Yağış 
 
Göylərdən endir məni, 
Bir ovuc torpaq üstə. 
Endir damlalarında, 
Saralmış yarpaq üstə. 
Yu izimi, ey yağış, 
Yu məni qarış-qarış, 
Axıt, axıt Araza, 
Doğmalaşdır Xəzərə. 
Qalmasın torpaq üstə, 
Qalmasın yarpaq üstə, 
Varlığımdan bir zərrə. 
Dənizin dibindəcə 
Yosun olum, ot olum. 
Vulkan kimi püskürüm, 
İnsan kimi yox olum. 
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Gülnarə İsrafil 
                                        

                        İstəmirəm 
 
İstəmirəm həqiqəti 
insanlardan alanları. 
İstəmirəm din altında 
ziddiyyəti salanları. 
İstəmirəm xurafatı, 
istəmirəm yalanları. 
Yetər artıq bu milləti 
məzhəblərə parçaladız. 
Haqqam deyib, 
haqqı danıb yalanladız. 
Bununçünmü Rəsulullah, 
önə çəkdi qardaşlığı? 
Bununçünmü yaratmışdı, 
bu vəhdəti, yoldaşlığı? 
Yetmədimi bu dadsızlıq, 
bu haqsızlıq?! 
Nifrət dolub parçalamış 
ürəkləri birləşdirin. 
Tanıyaraq Yaradanı, 
haqqı ora yerləşdirin. 
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                                        Torpaq adamlar 
 
Qalım, gedim? 
 
Yandırıb eşq oduna, 
qəlbimi şan-şan etmisən. 
Şirinin qəmdən acı, 
qəmimi al-qan etmisən. 
Nə məni öldürmüsən, 
nə də məni var etmisən. 
Yaralanmış ürəyimi 
hansı yana, alım gedim? 
Dəvətsiz qonaq olmuşam 
bu sevgiyə; qalım, gedim? 
 
 
 
 
Çək 
 
Bir qara daşın üzünə,  
ananın şəklini çəkmə, 
atanın şəklini çəkmə, 
daşın üzünə daşı çək, 
gözündən axan yaşı çək, 
ya yadlaşmış yaddaşı çək, 
ya da götür, yad yaşı çək, 
çək, özünün şəklini çək! 
Bəzək olsun qırışların. 
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Gülnarə İsrafil 
 
 
 
Qulaq 
 
Qulaq kirayəyə çıxıb, 
sakitcə çəkilib bir tərəfə. 
İlk aylığını ödəyib sözbazların. 
Meylini salıb öz otağına 
Otaq müvəqqətidi. 
Cib xərcliyi yoxdu. 
Növbəti ay  
sözbazlar susmayacaqlar. 
Söz atacaqlar içinə, 
gecə-gündüz qıvrılıb 
sözbazların əlindən. 
 
 
 
 
Anlaşmadım 
 
Yandı ürək, alovlandım, alışmadım. 
Ötdü ömür, illərimlə barışmadım. 
Sevgi umdum, sevənlərə qarışmadım. 
Xəyallarım uçub qondu buludlara, 
Səmalardan endirməyə çalışmadım. 
Arzularım şəfəqlərdən doğulduqca, 
Yer üzündə anlaşmadım, anlaşmadım. 
 



 
39 

                                           Torpaq adamlar
Tək "sevirəm" kəlməsi 
 
Gözlərinin yuxusu, 
Ürəyimin nəşəsi. 
Yuxusuz qaldığı an, 
Sızlayar hər guşəsi. 
Səninlə yaşayaram, 
Səninlə ölərəm mən. 
Bu ömrümə bəs edər! 
Tək “sevirəm” kəlməsi. 
İstərəm yarın olub, 
Cismində bütövləşim. 
Gözlərinə çəkdiyin, 
Rəsmimdə gözəlləşim. 
Bu dünya qədər azı, 
Ürəyinə yerləşim. 
Olsam da sənin üçün, 
O dünyanın kölgəsi. 
Əllərinin istisi, 
Ürəyimi yaxmasa. 
Məni var edən könül, 
Bir də məni yıxmasa. 
Rəsmimin üzərinə, 
Acı yaşlar axmasa, 
Yazılar ömür qədər, 
Səadətin lövhəsi. 
Bu ömrümə bəs edər 
Tək "sevirəm" kəlməsi! 
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Gülnarə İsrafil 
 
Müqəddiməymiş demə 
 
Ətəyimizə daş yığıb, 
vurdular başımıza. 
Ətimizi doğrayıb, 
qatdılar aşımıza. 
Silləni üzmüzə 
çəkən hər cür əl oldu. 
Babam doğma vətəni, 
İrəvanda vuruldu. 
Azərbaycan qatarı 
dayandı önümüzdə. 
Sürgün olunacaqdıq, 
yoxsa Sibirə biz də. 
Uzandı İrəvandan 
Qarabağa yolumuz. 
Çıxarılmış gözümüz, 
kəsilmişdi qolumuz. 
Yeriyirdik al-qana, 
qarışmış vücudla biz. 
Bətində doğranmışdı, 
doğulmamış körpəmiz. 
Baltayla kəsilən baş 
od üstündə bişirdi. 
Borularda qovrulan 
uşaqlar inləşirdi. 
Bu sonuncu bahardı, 
bu gələn qara yazdı. 
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                                        Torpaq adamlar 
Qara əllər qara rəng 
cinayətləri yazdı. 
Yazıldı qanlı kəlmə 
İrəvanın himninə. 
Bu cinayətlər qısa 
müqəddiməymiş demə. 
 
 
 
 
Donmuşam astanada 
 
Ömürdən ötən qatar, 
Geri dön, məni apar. 
Donmuşam astanada! 
 
Əs, ey payız küləyi, 
Əsib yerimdən qopar. 
Donmuşam astanada! 
 
                                             
Gəl üstümə, ey dəniz, 
Qoy aparsın dalğalar. 
Donmuşam astanada! 
 
Deyin yatan sevgimə, 
Birdən ömürlük yatar. 
Donmuşam astanada! 
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Gülnarə İsrafil 
 
 

                         Ağlamaq istəyirəm 
 
Nigaran baxışların,  
Sükutuna dalanda, 
Ayrılığa köklənmiş,  
Yar tarı çalınanda, 
Bir körpənin sevgiyə, 
ehtiyacı olanda, 
Ötüb keçən zamanı, 
danlamaq istəyirəm, 
ağlamaq istəyirəm. 
 
Qarşımdakı gözlərin, 
Bir gilə yaşı donuq. 
Məhəbbətli aləmin,  
Baharı, qışı donuq. 
İllərimdən xatirə, 
Qəlbimin başı donuq. 
Duyğuları zirvədə 
Saxlamaq istəyirəm, 
Ağlamaq istəyirəm. 
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                                      Torpaq adamlar 
 
                         İzimi silən adam 
                           
 
                          Qorxudan danışmağa,  

                             söz quruyur boğazda, 
                             sözün sahibi varmış. 
                             Tarixin, keçmişin, 
                             izin sahibi varmış. 
                             Şəhərin qalaq-qalaq 

                           tozunu udan bizik, 
                             bizin sahibi varmış. 
                             Onda bəs bizlər kimik? 
                             Dalandan, küçədən 
                             izimi silən adam! 

İzimin hər kəlməsi  
min məna söz danışır, 
nə danışırsa, bil ki, 
sözünü düz danışır. 
Sənin dəsmalın  
sözümü silə bilməz. 
İzimi silsə əgər, 
özümü silsə əgər, 
adımı silsə əgər, 
düzümü silə bilməz. 
İzimə tariximin, 
qanı dammış. 
Yurdumun yurd yuvası, 
yurdumun damı yanmış. 
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Gülnarə İsrafil 
 
Tariximin izini  
izimdən silən adam, 
sən sildikcə qanın 
ləkələri danışır. 
Qorxudan danışmağa, 
söz quruyur boğazda, 
Vətənimin hər yerdə  
tikələri danışır. 
İzimi silən adam! 
Nə eləyirsən elə -  
ömrünün sonunacan 
silməyinə cəhd elə. 
Məni öldürmək üçün, 
öz ömrünə qəsd elə. 
Bir gün sən öləcəksən, 
izimi silən adam! 
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                                        Torpaq adamlar 
 

 
                           Bu dünyanın dərdi nə 

 
Xəzan olmuş çiçək də, 
Boyun əyməz dərdimə. 
Dərdi verən dərdimin, 
Dərdi boyda dərd əmə. 
Vəfasız könül qırar, 
Anlamaz ki dərdi nə? 
Loğman şəfa gətirməz, 
Çarə etməz dərdimə, 
Dərdim elə böyük ki, 
Bu dünyanın dərdi nə? 
 
 
 
Alıb getdin 
 
Könlüm evin kaman edib, 
Mizrabla çalıb getdin. 
Xəyalıma bükülərək, 
Xəyalımı alıb getdin. 
Bilmədin ki, səndən sonra 
İztirabın qalıb, getdin. 
Üzərimə yüklədiyin, 
Ağırlıqdan sökülmüşəm. 
Daha məndən mən olmaram, 
Hər tərəfə tökülmüşəm. 
 



 
46 

Gülnarə İsrafil 
 
Boynumda bitib ağac 
 
Boynumda bitib ağac, 
Torpağa budaq atıb, 
İki budaq havada, 
İkisi qucaq açıb. 
Hər budağın beş çiçək, 
Beş yaşıl yarpağı var. 
Ağacın gövdəsində, 
Suyu var, torpağı var. 
Fəsil bahar istisi, 
Fəsil qışın şaxtası. 
Həm yay ətri qoxuyur, 
Həm də payız havası. 
Dörd fəsil bir fəsildə, 
Bir fəsil dörd fəsildə. 
Min ahəng var, min rəng var, 
Bu gövdədə, bu sirrdə. 
Göyün də ahəngi var, 
Yerin də ahəngi var. 
Bütün yad cisimlərin, 
Bu gövdədə rəngi var. 
Sinədə damar-damar, 
Okeanlar parçalanıb. 
Yerə pərçim olunmuş, 
Dağlar, daşlar dolanıb. 
Göylərin parıltısı 
Boyundan az yuxarı, 
Əks etdirir üzündə, 
Günəşi, ulduzları. 
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                                            Torpaq adamlar 
 
Ağacın kökü yumru, 
Ucalıb göyə tərəf. 
Görünüşü çox balaca. 
Bütün planetləri, 
Bütün hərəkətləri, 
Yığıb ovcuna tərəf. 
Baş qoyub min bir aləm, 
Min aləmin dizinə. 
Bütün aləm yığışıb, 
Bir aləmin gözünə. 
 
 
 
 
İtmişəm 
 
Ürəyimi yandıran, 
bir alovlu atəş var! 
Qarşımda uzanan yol, 
pəncərəmi bağlayır. 
Bir günəş işığına, 
həsrət qalıbdır gözüm. 
Yolun ayrıcındayam, 
nə gecəm var, nədə ki, 
xoş sabahlı gündüzüm. 
Qəlbim sözlə doludur, 
hələ yazmayıb qələm. 
Sabahımı axtarıb, 
dünənimdə itmişəm. 
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Gülnarə İsrafil 
 
Torpaqdan doğsun 
 
Günəşsən, 
Çıxma bu səhər. 
Bulud kölgə salsın, 
Örpəyim olsun. 
Zərrəcik enməmiş 
Göyün üzündən. 
Qızıl şəfəqləri, 
Köksümə doğsun. 
Yanım külə dönüm, 
Dözüm içimdə. 
Gizlənsin yanmağa 
Közüm içimdə. 
Hər sabah zərrəndən, 
Düzüm içimdə. 
Zərrələr köksümdən, 
Köksünə doğsun. 
Göz-gözə dayanaq, 
Gözdən alışaq. 
Küsək gizli-gizli, 
Gizli barışaq. 
Enək göy üzündən, 
Yerə qarışaq. 
Günəş göy üzünə, 
Torpaqdan doğsun. 
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                                            Torpaq adamlar 
 
Dünya doğulmur 
 
Dağ başın ağappaq 
buluda büküb. 
Bulud qara rəngdən, 
tutub çətrini. 
Yerin rəngi qalxıb, 
səmaya çöküb. 
Yarıb zülmət gecə 
göyün səthini. 
Gecələr ay tutqun, 
ulduz parlamır. 
Örtükmü çəkilib, 
yerin üzünə? 
Dünya yuxudamı 
coşub çağlamır? 
Günəş kölgə salır 
üfüq xəttinə. 
Dünya başdan-başa 
qara geyimdə. 
Ağ geyim dünyanın 
əyninə olmur. 
Qaralıb günəşin,  
ayın rəngi də. 
Qara rənglər üçün 
dünya doğulmur. 
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Gülnarə İsrafil 

 
 
 
Ey şəhidim! 
 
Yaralarımın üstündə  
hündür binalar tikilir, 
gün düşməsin yaddaşıma... 
Sən bir şəhid oğlu şəhid, 
mən dözərəm,  
sən dözməzsən yadlaşıma. 
Can qoymusan,  
yoğrulmusan, 
and yazılıb baş daşına. 
Sən varsansa, mən də varam, 
sən yoxsansa, mən də yoxam, 
sənin kimi yoğrularam, 
yox olaram, 
Ey şəhidim! 
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                                           Torpaq adamlar 
 
 
 
 
 
 
Gecənin ruhu qaralıb 
 
Necə ruhun rəngi olmur? 
Gecənin ruhu qaralıb. 
Dolub köksünə kəlmələr,  
donub göz yaşı üzündə 
gecənin ruhu qaralıb. 
Nə öləndən,  
yaşayandan xəbəri var. 
Nə gündüzü gecəyə  
daşıyandan xəbəri var. 
Layla deyən anası yox,  
bacısı yox... 
Elə bil ki, dili laldır, 
acısı yox... 
Ayrılığın yellərini qovur elə, 
qovur belə... 
Bəlkə insaf eləyərdi, 
artıq ruhu qaralıbdı, 
qaranlıqlar doğur elə... 
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Gülnarə İsrafil 
 

                        Lalə açır ölkələr 
 

Dünya qızarır, 
lalə açır ölkələr. 
Uçur, enmir dualar, 
gülü dərir bəlkələr. 
Torpağın üstə 
ölür kölgələr. 
Baş daşı silah, 
mərmi, 
sinə daşı müsəlman, 
hasar çəkir 
türkməni,  
sionistin beyni. 
Qəzzaya ulduz düzür, 
Kərkükə tər qərənfil. 
Sərir al-əlvan yerə, 
körpələrin meydini. 
Sən əl açıb dua et, 
mənsə, çöküb ağlayım. 
O silaha sarılır, 
zülmə biz yol açırıq, 
başımızın üstündən, 
yerə zülm dağılır. 
Yetər artıq deməyə, 
gücümüz də çatmayır, 
müsəlman 
müsəlmanı 
ayaq altda tapdayır... 
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                                          Torpaq adamlar 
 
 
 
 
 
Alış könlüm 
 
Alış könlüm, inci-inci, 
Misralara calan sən! 
Göy üzündə günəşə dön, 
Buluda dön, dolan sən! 
Qoy özümü günəşinin, 
Çıxışında axtarım. 
Qoy özümü şimşəyinin, 
Çaxışında axtarım. 
Möcüzəli baxış ver! 
Baxım, Ulu Tanrının, 
Baxışında axtarım. 
Ötənlərə qayıdıb, 
Üzü dönük bəxtimin 
Qarğışında axtarım. 
Dolandıqca göyləri, 
Öz içimə dönüm mən. 
Ya əbədi alışım, 
Ya əbədi sönüm mən. 
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Gülnarə İsrafil 
 
 
 
 
 
 
İçində olan sən 
 
Duyğuların oyandı? 
Ola bilərmi  
sənə bir damla göndərdiyim eşq 
götürmüş olsun 
illərin keçdiyi 
xatirələrin uçduğu yerə. 
Az öncə sən idin deyən 
köhnəlib, saralıb 
xatirələrim 
kitabın vərəqi kimi? 
Yox, əzizim! 
Xatirələr köhnəlmir, saralmır... 
Önünə güzgü çıxana qədər 
xatırlanmır. 
Keçirsən qarşısına, 
səni danışır. 
Hər şey adi, 
ötkəm... 
Boylanır güzgüdən, 
içində olan sən. 
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                                            Torpaq adamlar 
 
 
 
Alçaldılmış qadınların tüprüyü 
 
Sinəmdə məzar daşları 
ildən ilə böyüyür... 
Qan daşlanır... 
Yaddaşlanır... 
Yad daşlanır. 
Özümüzə dəyir daşımız! 
Təzələnir ildən ilə yaddaşımız, 
daşımız, baş daşımız!!! 
Bu ağrılar lövhələrdə göyərir... 
Bitir ölkə-ölkə. 
Salxım-salxım dən verir elə bil 
hər il. 
Yollara qanlı ləçəklər sərilir 
bayraq-bayraq! 
Qışın üzü sərtləşir ayın bu günündə 
altı yüz on üç məsumun ölümündə. 
Baş-baş doğranıb atılanların, 
dəhşətli faciələri  
körpünün üzündə yazılıb deyə 
körpünü də sovurublar göyə. 
Qanlı divarlar uçurulmasaydı 
hələ də mıxlanmış, diri-diri soyulmuş  
uşaqların fəryadı qalmış olacaqdı divarlarda, 
düzdə, dərədə, dağda, 
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Gülnarə İsrafil 
 
Xaçaturun şərab içdiyi bağda. 
Həmin izlərdir ki, daşların altında qalıb 
iyirmi üç ildir ki, qışqırır... 
Səsinə səs verən yox. 
Diri-diri yandırılmış qəhrəmana 
ağac sarılmışdı ki, sona qədər yandırsın. 
Gözü mismarlanan şəhid,  
Qarabağa verib gözünü... 
Deşik-deşik üzünü, özünü... 
Döşü kəsilmiş qadının da, 
döşü çürüyüb artıq, torpağın altında. 
Əsirlikdə olan qadınlar 
zorlanaraq bic doğuzdurulur,  
çoxalır Xaçaturların nəsli. 
Gələcəyə güllə atmaq,  
keçmişin bağrını dəlmək üçün. 
daşlanır yaddaşım hər il! 
Şəhidlərin doğranılmış ruhuları  
hayqırır məzarlarda 
imzalarda... 
Milyardlarla tüprük düşür üzümə; 
Alçaldılmış qadınların tüprüyü... 
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                                            Torpaq adamlar 
 
 
 
 
 
 
 
Güllənmişdi 
 
 
Dərd geyinmişdi ürək! 
Sellənmişdi, güllənmişdi, güllələnmişdi  
şəhərin sinəsi... 
Yazılmışdı girişdə İyirmi Yanvar faciəsi, 
Düzülmüşdü şamlar. 
Axışırdı Şəhidlər Xiyabanına adamlar. 
Biri deyirdi, biri gülürdü, biri ölürdü... 
Biri isə ancaq özünü öyürdü. 
Daşa dönmüşdü, 
bir gözü dəfn olunan şəhid, 
ildə bir dəfə doğulan şəhid. 
Üç-üç dayanmışdı polislər, 
Ayırmışdılar şəhidləri... 
Bir qərənfil yasa batmışdı əlimdə. 
Sevinmək istəyirdi Çingizin sinəsində. 
20.01.2015. 
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Gülnarə İsrafil 
 

                          Qoy gedim, qoy! 
 
Qoy gedim, qoy! 
Bir işıq naqili aramıza girə bildisə, 
el-aləm niyə girə bilməsin ki? 
Qoy gedim, qoy! 
Səni iki xətt, iki bəbək kimi 
iki gündə sevmişəm. 
Qoy gedim, qoy! 
Öldüyüm yerə,  
itdiyim yerə, 
bitdiyim yerə, 
sənə getdiyim,  
səndən getdiyim yerə... 
Qoy gedim, qoy! 
İkinin kəsişdiyi, birləşdiyi 
göy üzünə, yer üzünə. 
İki məşriqə, iki məğribə, 
ikilərə. 
Orda işıq naqili yox, 
bəşər övladı yox  
aramıza girə. 
Qoy gedim, qoy! 
Səndə sənsizliyə qaçan, 
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                                                                  Torpaq adamlar 
 
 
məndə mənsizliyə qaçan 
ülviliyə. 
Qoy gedim, qoy! 
Sənsiz cənnətdə 
cəhənnəmlənirəm. 
Qoy gedim, qoy! 
Kədər kimi addımlayım, 
ürək çəkim ürəyinə 
ürəyimə ikilərdən, 
yerdən, göydən 
əllərimlə yerləşdirim vücuduna, 
vücuduma. 
Qoy gedim, qoy! 
Səni iki gündə sevmişəm. 
iki günə tərk etməyim,  
İkiləşək, körpüləşək,  
burda isə təklənirəm. 
Qoy gedim, qoy! 
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  Gülnarə İsrafil 
                      
                         Ver gözlərini 
 

Xəyallarımız, 
Uçan arzularımız, 
Birləşdiyimiz göy üzü... 
Əl-ələ gəzəcəyimiz ömür- 
Dünyamız, 
sevgidən doğacaq 
fidancıq. 
Gülüşlərim, 
işdən dönüşlərim. 
Ayaqqabımın bağı 
bilirsən nə deyirəm, 
o bağı bağlamaqçün əyilirəm. 
Qapını açdığımda  
baxışların gözümdə. 
Şam yeməyi, 
üz-üzə, göz-gözə. 
Sən söylə,  
necə qurbanın olum 
başına dolanım 
Gündə neçə kərə?! 
Barmağını uzat 
özgəsinə baxsam, gözümü çıxart 
hər gün deyirdin. 
Sevginin odunda əriyirdin. 
İndi nə edim?! 
Ver gözlərini çıxarım, didim. 
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Sən sus 
 
Sən sus, 
Sükut desin  
"səni sevirəm". 
Sən sus, 
ürək döyüntüləri 
sığal çəksin. 
Sən sus, 
dodaqlar toxunsun 
əlin cadarına. 
Sən sus, 
sözlər qarışsın pıçıltılara 
toxunsun yanağına. 
Sən sus, 
nəfəs hopsun 
alnına. 
Sən sus, 
qollar layla çalsın 
çiyninə. 
Sən sus, 
sevgi 
baş qoysun dizinə. 
Sən sus, 
Sən sus! 
01.01.2015. 
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Gülnarə İsrafil 
 
 
 
Dağıdılır küçəmiz də 
 
Ruhum ağlayır, 
üzümdə təbəssüm, 
əllərim bomboş, 
kədərin ünvanı yox. 
Payız, 
əsən küləklər, 
boynu bükük ləpirlər, 
sıxlıqlar, sıxıntılar, 
ahlar... 
Alqışlar, kəsilən başlar, 
ünvansız... 
Vicdansız, vicdansız 
yazılan əsər, 
bitirilən roman. 
Həyasızlıqdan, alçaqlıqdan, 
aclıqdan 
səfalətdən həzz alanlar, 
çevrəmizdə, 
küçəmizdə, hamısı bizdə... 
Ölkəmizdə. 
Satqınlıqlar, Fironluqlar, 
qeyrətini, 
tarixini, unudanlar 
İçimizdə... 
Yer-göy qalıb dağılmamış, 
dağıdılır küçəmiz də... 
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                                            Torpaq adamlar 
 
 
Ümidə dəfn et 
 
Ağla qəlbimin acılarını. 
Ağla ümidlərimi. 
Ağla məni. 
Bəlkə torpağa düşüb dirildim. 
Elə ağla ki, 
bir yerə tökülüm, 
bir yerdən göyərim 
sənsizlikdə göyərdiyim kimi. 
yığ xatirələrimi, 
bilirsənmi?  
hər günün ayaq izləridi xatirələr. 
Kəfənlə səadətimi, 
bir qucaq ümidə dəfn et. 
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Gülnarə İsrafil 
 
Kiməm 
 
Çox qəribəm, yüküm ağır,  
yüklənirəm hər dərdləri. 
Hey uduram içimdəki 
fırtınalı küləkləri. 
Yer içimdə, göy içimdə,  
Dünya mənim içimdədi. 
Yer kürəsi,  
düşücəmin küncündədi. 
Bəs, mən kiməm? 
Hey qəmginəm. 
Uzaq-uzaq arzulara, 
sarılıbdır baxışlarım. 
Tapammıram sualların cavabını, 
bəs, nə qoyum öz adımı? 
Dadmamışkən yer üzündə 
nemətləri, dadı məndə. 
Dağın, daşın, çiçəklərin 
rəngi, ətri, adı məndə. 
Əzilirəm ayaqların altında mən, 
çox qəribəm. 
Məkanımı tapammıram, 
zamanımı tapammıram, 
itirmişəm öz adımı, 
öz adımı tapammıram. 
Düşüncələr böyüdükcə, 
bu dünyaya sığammıram. 
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              Əzabınla yandır 
Şəklinə baxıram hər gün, 
nə qal deyir nə də ki, get. 
Bağlanıram,  
boylanıram görmək üçün. 
Ah çəkirəm ölmək üçün. 
Ahım sənə yetişmir ki, 
dərk edəsən əzabımı. 
Ya götür yaz ürəyinə, 
ya tapdala, əz adımı... 
Bilmirəm necə doğulub, 
necə böyüyüb bu sevgi. 
Göz yaşları yumur, 
itmir,  
silinməz mürəkkəb ilə 
qəlbimə döyülüb sevgi. 
Şəklinə baxıram hər gün, 
Sığallayır əzabımı. 
Ya götür yaz ürəyinə 
ya tapdala əz adımı... 
Anlamıram,  
bu sevginin gətirdiyi 
əzabları... 
Varlığımda rəqs eyləyən  
təzadları. 
Bu rəqsi dayandır! 
Sevginlə dirilik gətir. 
Ya acıma halıma, 
qoy baxım şəklinə hər gün, 
Əzabınla yandır. 
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Gülnarə İsrafil 

 
 
 
Şəkillənirik 
 
Yayın istisində 
buzlayır isti düşüncələr! 
Lalənin yanağındakı xal 
ciyərə şəkillənir. 
Buzlayan su malekulu, 
ümidləri böyüdür ürəkdə, 
ümid böyüməlidir deyir; 
müdriklərimiz. 
Ümidlənib 
böyüdükcə buzlayırıq, 
buzladıqca, böyüyürük... 
Biz də 
şəkillənirik 
bizdən qopan 
zamanın yaddaşına. 
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                                          Torpaq adamlar 
Səs çıxarma, yat, bala 
 
Anasını, atasını 
itirən uşaq! 
Üzünü soyuq daşa qoyub... 
İsti qucaq əvəzinə, 
iki məzar arasında  
yatan uşaq, 
əllərini başı altda qoşa qoyub. 
Anasının, atasının nəfəsini, 
duymaq üçün, 
gecə-gündüz yatır orda. 
Göz yaşını, ahına qatır orda. 
Bu uşağın taleyini düşünəcək, 
bir kimsə yox. 
Mərmi yağır göy üzündən, 
yağış kimi. 
Səs çıxarır zülmlərə 
əl çalınan alqış kimi. 
Şak, şak, şak... 
Bu cənnətmi, cəhənnəmmi, 
qiyamətmi..? 
Yoxsa bütün insanların 
göz yumduğu cinayətmi... 
Sadə bir ad qoyublar, 
vətəndaş müharibəsi. 
Yaxşı addır, 
yatımlıdır qulağa. 
Yat iki məzar arasında, 
səs çıxarma, yat, bala. 
 



 
68 
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 Müharibə 
 
Nənəmin tellərində ağarmışdı 
müharibə. 
Ala gözləri qonurlaşmışdı yanğıdan. 
Uşaqlarının atasıydı qara dam. 
Hər dəfə dəcəllik edəndə "bu gecə payını 
qardaşın yeyəcək"- deyərdi bibilərimə. 
Beləcə qara kağız öpdü nənəmin kəhraba əllə
rini. 
Hər gün öldü nənəm! 
Hər gün ehsan yedik. 
Uşaq vaxtı elə bilirdim ki, 
müharibə qara kağızlardan ibarətdi. 
Babamı qələmlə qətlə yetiriblər. 
Nənəm son dəfə öləndə 
gözündəki yaş nəsə deyirdi... 
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Payız 
 
Dəli külək əsir üfüqdən, 
torpaq gömgöy. 
Xəzəllənib göy üzü, 
sarı gəlin deyir nənələrimiz 
dəyişkən havalıya. 
Tumurcuqlayır, 
tisələyir arabir  bulud. 
Qurov bağlayır 
biçilmiş otların kökü. 
Palıd yığmağa gedir 
kənd qadınları meşədən. 
Fıstıq dibinə tökülüb, 
sevinir uşaqlar... 
Səsi xışıldayır, 
qızıllanır yarpaqlar, 
əynini dəyişib 
ağ gəlinlik geyinir xınalı gəlin, 
bəzənib, 
qışa gedir payız. 
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Gülnarə İsrafil 
 
 
 
 
 
 
İşıqçı 
 
Dirəkdən asıblar məftili, 
intihar edibmiş kimi. 
Otağın lampası sükuta qərq olub, 
ayrılıb sevdiyindən. 
Həsrətini çəkir məftilin 
boynunu yaralayıb qayçı iki gündür. 
İnsafsız işıqçı... 
Hardan biləsən  intiharı? 
Qaralıb lampa. 
Şam işığı işıqlandırmır üzünü. 
Zəng etdik, 
yollarda ilişib qalıb, yəqin tıxacdır yollar. 
Məsafələr uzanır. 
Yollar layla çalır...işıqçıya 
hər gün gəlirik, indi gəlirik,  
gəlib çıxmır ki, çıxmır. 
Daha gəlməsə də olar, 
gözümüz qonaq edib qaranlığı. 
Qonşudan bir adam çağırıb, 
məftili lampaya qovuşdurarıq. 
İşıqlandırar sevgi evimizi. 
İşıqçı, sən isə yollara aşiq ol, 
yollar sənə aşiq olan kimi. 
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                                             Torpaq adamlar 
 
 
 
 
 
 
Cəsədlər! 
 
Yaşamayan yüzə yaxın adamın içində  
bircə yaşayan oğlan dəydi gözümə. 
Gözüm sevincindən toy-bayram etdi. 
Metronun eskalatorunda yeridi səsim, 
qadının haqsızlığının üstünə. 
Meyit-meyit yeriyən camaat, 
öldüyünü dərk etmədən  
yeriyirdi yerdən göyə. 
O qadının səsi diksindirmişdi ölüləri... 
Geyinmişdi faciələri üzünə adamlar, 
öz cəsədlərini daşıyırdılar. 
Bircə oğlan, iyirmi səkkiz may metrosunda  
olduğunun fərqindəydi, 
çıxırdı şəhərin sinəsinə tərəf. 
Göz muncuğu kimi biri də çıxmışdı ortaya, 
varlığını inkar edirdi bu varın qarşısında. 
Quran oxuyurdum titrək səsimlə- 
bəlkə ayıldılar… 
Ayılana bənzəmirdi cəsədlər- 
Ölülərin cənazəsi getmişdi artıq. 
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Gülnarə İsrafil 

 
 
 
 
 
Adı nə olacaq? 
 
Yaddaşımızı təzələmək 
udduğumuz nəfəs boydadı 
qısa və uzun. 
Uzandıqca, 
özümüzü daha çox qətlə yetiririk. 
Dərk etməyə 
gücümüz çatmır. 
Əvvəl öyrəndiklərimiz,  
sonra əzbərlədiklərimiz,  
kəsir ömrümüzü addım-addım. 
Nə Adəmi düşünə bilirik 
nə Xatəmi. 
“İzm”ləri yaşayırıq. 
“Bizm”ləri yaşayırıq. 
Özümüzü yaşasaq, 
görəsən, adı nə olacaq?! 
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                                          Torpaq adamlar 
 
 
Hər gülün dibində  
bir şəhid  

 

Hər gülün dibində  
bir şəhid cücərir, 
bir şəhid bitir, 
ləçəklənir qurşun dodaqları. 
Rəngli-rəngli şəhidlər doğulur 
doğum günlərində, 
şəkillərdə güllələnir. 
Hər gülün dibində bir şəhid bitir 
bir şəhid ölür 
parklarda 
piyadaların ayaq səslərinə. 
Şəhidlər  
güllələnməməliydi... 
Şəhidlər  
ölməməliydi. 
hər gülün dibində  
bir ana,  
bir gəlin yaslıdı. 
Medal-medal yasdan çıxacaqlar... 

 
 
 
 



 
74 

Gülnarə İsrafil 
 
 
 
                  Getmə 
 
Getmə! 
Gedişinlə qığılcım alışar addımlarında,  
sarılar addımlarıma.  
Baxarsan hər addım sənsiz 
yeridikcə yandırar varlığımı. 
Getmə! 
Susuzluğundan 
enər, yarpaq-yarpaq 
tökülərəm sən gedən yollara. 
Sənin üçün 
nəğmə olaram dodaqlara. 
Getmə! 
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Ya hu 

İllərin ipi düyünlü, 
özüm boyda.  
İp 
gün-gün bağlanıb, 
saat-saat qısalır. 
Hər şeyin qılıncı varmış 
saniyələri xətlərə doğradığı kimi. 
Nəfəs daralıb, 
köks qabarıq təpənin üzünə. 
Ya hu 
Burda ölümsüzlük hardadı? 
Çox olan Səndə, 
Yox olan məndə... 
Barmaqlarım sümükləyib 
gözlərim ağarır. 
Bətnimdə uşaq ağlayır 
bir ildən bir. 
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Danışsın 
 
Gecələr, 
səni danışsın, 
gündüzlər, 
məni. 
Tərsliyin 
ipini burax. 
Ulduzlar yer üzünə 
möhtac kimi 
mən də sənə möhtac, 
ruhum ac. 
Sevgimizin biləyindən, 
qandalları aç. 
Yanan göz yaşlarımı 
sil əllərinlə, 
arzularımızı dindir, 
üzünü güldür. 
Xoşbəxtlik, 
qonaq gəlməsin bizə, 
daim sarılsın sevgimizə. 
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           Ağdam 
Ağdam, 
Bir vaxt ağdın, 
Qaralmısan. 
Boş qalıb kəndlərin, 
Darma-dağın ətəyin. 
Başına od ələnib, 
Təpələrdən, 
Qan selləri, 
Yuyub-yuyub, 
Ağ sifətin gedib əldən. 
Mamır tutub daş çuxuru, 
Şəhid olub torpağının, 
Altı minlik qızı, oğlu. 
Neçə ildir əli bağlı, 
Yas tutmusan... 
Çıx bu yasdan! 
Çıx bu rəngdən! 
Yazma əsər, yazma dastan. 
Sil torpaqla, 
Laxtalanmış, mamırlanmış 
Qanı bir-bir. 
Özün qan ol. 
Ax bu xalqın damarına, 
Susan, yatan xalqı oyat, 
Xalqı dindir. 
Ya hökm edib, 
Yaddaşlardan silsin səni. 
Ya dövr elə damarında 
Buraxmasın ətəyini, 
 Ağdam! 
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                        Sevgini vərəqə pıçıldamaq istəyirəm 
 
Sevgini vərəqə pıçıldamaq istəyirəm 
sətir-sətir, 
Varlığında əriyib ölmədən. 
Əlində ağ göyərçin uçmaq istəyir, 
qanadına gəlinlik sarılıb ümidlərin. 
Yazmaq istəyirəm nəfəsimi  
sətirlərə- 
Yaza bilmədiyim səhifədən. 
Payız yarpağıtək saralan təbəssümü 
həsrətin dodağından endirərək 
bəzəmək istəyirəm qızılı rəngdə. 
Bir də gözümdəki kədəri  
gülabla yumaq! 
Sabahın üzündən tökülən aydınlıqdan 
doğulmaq! 
Uzanır əlim, sənə aid xəyallarıma. 
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Uşaqlaşıblar 
 
Uzun yol gedirəm, 
düşüncəm səndə. 
Ürəyim kövrəlir, 
gözüm yaşarır. 
Xəyalım aparır, 
ötən illərə, 
orda ləpir-ləpir 
izim yaşayır. 
Bu sənin təəssüfün, 
o, mənim yüküm, 
yaman tapışaraq, 
qucaqlaşıblar. 
Təəssüfün körpədi, 
yükümsə qoca, 
bu gün hər ikisi, 
uşaqlaşıblar. 
Bu qədər kövrəklik, 
bəsimdi daha. 
Yenidən çəkməyə 
yük istəmirəm. 
Ömrümə yüklərdən, 
hasar hörülüb. 
Ömrümdən hasarı 
sök, istəmirəm. 
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Üşüyürəm 
 
Üşüyürəm, 
qıvrılıram içimə, 
qucaqlayıram qollarımı. 
Otağım yandırır 
yatağımı–  
üşüyürəm, 
titrəyirəm, 
səsim öpür səssizliyimi. 
Sərçələr civildəşir 
və uzaqlaşır. 
Təyyarə uçur beynimdə, 
qışqırmaq arzularım ölür. 
Yığılıram, 
açılıram, 
tovlayıram sadəliyimi. 
Üşüyürəm, 
yad zümzümə qulağımı deşir, 
pyes yazır,  
bitirirəm faciəmi... 
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Namaz qılım 
 
Namaz saatıdır,  
içimə gömmüşəm namazı. 
Dualarım bomboş. 
Bir qərib keçir ruhumun ölkəsindən- 
Ölkənin bölgəsi, 
bölgənin ölkəsi cahillikdən xəstələnib, 
savadsızlıqdan məhdudlanıb. 
Elm şərbətinin dadı zəhər dadır vərəqlərdə, 
adı saxtalaşıb, 
saxtakarlıq ağuşuna alıb insanları. 
Duzsuz, dadsızdı dünya. 
Qardaşlıq siğəsinin ülviliyinə, 
baxışlar didərginləşib, 
köntöyləşib. 
Ölüb vurğunluğum 
insanların ikiüzlülüyündə. 
Mənə bircə üzlü insan göstərin! 
O Allah adamının ətəyində 
namaz qılım... 
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Qatillər 
 
Oxşar sifətlər... 
Və oxşar hadisələr... 
Eyni sözlər, təpkilər, 
sujet xətti eyni. 
Məqsəd bir nöqtəyə doğru 
nəfsi istəklər... 
Birinin həyatını məhv edəcək qədər 
cəhdlər... 
Sözlər... 
İçində azad nöqtələr... 
Fəxarət hissi... 
Bir həftədə iki ölüm hadisəsi. 
Vicdanın bir ovuc torpağa baş qoyduğu yer. 
Qara kölgəyə qərq olmuş  
ülvi hisslər... 
Yapılmaq hədəfində çamurlar... 
Atılan daşlar... 
Üzülən başlar 
Bu qədər ölüm ucuz?! 
Yox, ey qatillər! 
Etirazım var bu qətliama. 
Öləcəm bir damla nurun altında 
qətlə yetirilmədən. 
 
07.01.2015. 
 

 



 
83 

                                                                         Torpaq adamlar 
 
                               Sən varsan 

 
Ruhumun qaranlığında, 
Nəfəsimin alovunda, 
Təkliyimdə, təkcələrimdə 
Sən varsan! 
Dualarımın nübarı 
Sənsizlikdən Sənə gəlməkdi. 
Gözümün gülməsi 
gecənin bərəkətindən də ola bilər. 
Bu gecə 
Şabanın on beşinci gecəsi. 
İnanclarda, 
duaların qəbul olunmasına  
iman gətirənlərin gecəsi! 
Könüldən  
gecənin qədəmlərini qarşılayanların gecəsi 
Və birdə Kərbəlaya gedənlərin gecəsi. 
Duaların axdığı səmaların gecəsi... 
Hər şey aşağıdan yuxarı gedir bu gecə, 
Əllər də, 
dualar da... 
Enən ümidlərdi. 
Bu gecə azacıq başqalaşmışam, 
nurlanmışam. 
Yuxularım gecənin gözlərində itib, 
başqalaşmaq da yuxulara bənzəyir, 
lakin bir az fərqli. 
Yuxu səni dünyanın başına aparır, 
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dünyanı başına gətirir... 
Dünyanın bucaqları bərabərdi 
Arzuların çin olmasına. 
Bu gecə göy üzünün saçları ağarıb topa-topa, 
ağ günə çıxıb. 
Arzular da topa-topa ağ günə çıxacaq! 
 
 
 
Dərdim 
 
Uşaqlar evində 
içində böyüyən uşaq. 
Qocalar evi 
günah... 
Əlləri qoynunda 
övladsız 
qadın. 
Çarəsiz ölüm... 
Ata yurduna aciz gəlin. 
Həbsdə ölən məhbus. 
Şəhid verən ana. 
Hər şey 
kabus... 
Sus, 
heykəllələşən dərdim, 
Dərdlərlə əlləşən dərdim. 
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Məni burax sevginə, sevgimə 
 
Könlüm çiçəkləyir 
sən güləndə. 
Ruhum isinir adın gələndə. 
Səsinə qarışıram, 
sevgidən, sevgilim,  
sevgimizi soruşuram. 
Gecənin zülməti, 
sənin soyuq baxışların. 
Son söylədiyin sözlər, 
ruhuma qarışır, 
acı-acı danışır. 
Susdurur duyğularımı, səsimi, 
döyünən nəfəsimi. 
Xoş sözə möhtac olduğumda 
səni istəyirəm. 
Səni sevəndə gücsüz, 
səndən keçəndə güclüyəm.  
O gücü 
sənsiz istəmirəm. 
Son addımı atsam, 
geri dönmərəm... 
Addımı atmağa icazə vermə! 
Məni burax sevginə, sevgimə. 
26.03.2014. 
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Sussuz səhərlərim 
 
Səni anlamağa çalışıram,  
bir qadının telində, 
bir uşağın gülüşündə, 
göz yaşların düyünləndiyi, 
iki baxışların çarpazlanıb qopduğu yerdə. 
Bəlkələrimin ürəyi sən adında, 
Sən yazır gülüşün utancaq səsi yanağıma. 
Bircə sən varsan 
qoparıb atacağım xəyallarımın 
ata bilmədiyim vərəqində. 
Sənsiz susuzlayır günümün dodağı, 
sənsiz sənsizləyir ömrüm. 
Dövr edirəm günəşin batdığı yerdə, 
demə günəş batmırmış, batan ömrüm 
hər gün səndən uzaqlaşırmış. 
Kölgən gecə yastığım! 
Bircə təbəssümün yetər ki, 
Sussuz səhərlərim açılsın! 
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Ömür adlı sərnişin 
 
Ey Allahım,  
yer üzündən zülmü qaldır! 
Zülm edənləri qandır! 
İnsanların düşüncəsinə, 
rəhmət nurunu endir. 
Hər yer 
Sənin mülkündür. 
Axan qanların nəcisindən 
mülkünü pakla. 
Göndər xilaskarını, 
höccətini tamamla. 
Ey Allahım! 
Səndən başqa, 
yoxdur xilaskarım, 
Sənə yetişsin ahım. 
İnsanların acısını dindir, 
ölməsin bu körpələr, 
ölməsin bu adamlar. 
Dul qalmasın kişilər, 
dul qalmasın qadınlar, 
silkələnməsin ərşin. 
Getsin son mənzilinə, 
yarı yolda qalmasın, 
ömür adlı sərnişin. 
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Şuşam 
 
...Və ağız suyunda laxtalanmış 
gözümdə ölmüş inqilabam! 
Başı dumanlı, 
yaşıl tumanlı, 
qırmızı koftası soyundurulmuş, 
Şuşam! 
Əllərdə oyunmuşam. 
Çiliklənmiş qeyrətindən 
bircə ovuc... 
Yox, 
mən səndən də böyük daşlaşdırılmış 
daşam. 
Gözləri, ürəkləri tutmuşam,  
susdurulmuşam, susmuşam. 
qoy pıçıldayım, 
Şuşa günün mübarək, Şuşam! 
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Ana 
 
Zərif tellərinə düşən dən, 
Ömrünün əzabıdırmı, ana? 
Kaş o ömrü geri qaytara, 
Əzablarını silib ata biləydim. 
Yaxud da o ağarmış saçlarının 
Arasında gizlənərək, 
Sənə yaxın olaydım. 
Titrəyən əllərinlə 
Mənə sığal çəkəydin. 
O zaman sızıldayan ağrılarıma 
Şəfa yetişərdi, ana! 
Hərdən səsini eşitmək üçün, 
Dəstəyi götürüb zəng edər, 
Səsini eşidərdim, 
Özümü yanında, isti qoynunda 
Hiss edərdim, 
Nəfəsim nəfəsinə toxunardı. 
Sənə olan sevgim 
Ürəyimdən süzülərək, 
Gözlərimdə həsrət yağışına 
Çevrilib, ana. 
İkiyə bölünən bu kəlmə, 
Vahidlik təşkil edərək, 
Kaş... kaşların 
Sonu gələydi. 
Heç olmasa bircə dəfə 
Xəfif küləklər kimi, 
Yatdığın otağın pəncərəsindən 
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Gizlicə otağına daxil olub, 
Nur üzlü yanağından öpəydim, 
Səssiz, səmirsiz. 
Bu qədər sənə yaxınkən, 
Bu qədər səndən uzaq 
Olmayaydım, Ana! 
 
 
 

 
 
 
Ürəyimə yerləşmisən 
 
Hara baxsam, səni görürəm- 
zamanım sən. 
Hara getsəm, səni görürəm- 
məkanım sən. 
Nəfəsimdə hiss edirəm nəfəsini, 
soyuqluğun dondurur  
dodağımı, 
səsimi... 
Kəlmələrimdə sən, 
uğurlarımda sən, 
alqışlarımda sən, 
özüm də bilmədən  
ürəyimə yerləşmisən. 
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Əl saxlayın ölümlərdən! 
 
Vətəndaş müharibəsi, 
sünnü, şiə ideologiyası–  
körpələrin ölümünə səbəb. 
Yurdunu itirənlər, 
Övladına yas tutanlar, 
Krımlılar… 
Suriyalılar… 
Kərküklülər… 
Türklər… 
Vətən savaşı, 
Millət savaşı, 
Din savaşı, 
Qan tökməyə məcbur edir 
qardaşı… 
Bu hökmü, bu fətvanı kimlər yazır? 
Kimdi bunlar,  

İnsanlara diri-diri qəbir qazır. 
Altı aylıq körpə, 
anasının qucağında 
can verməkdə… 
Ana öz dərdində, 
İordaniya yollarında, 
qurban olub 
siyasət oyununda, 
Ayaqyalın, başıaçıq. 
İsti ocaq qırağında, 
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yatan məmur, yatan molla, 
hökm oxuyur, 
O torpaqlar, bu torpaqlar 
qan qoxuyur. 
Əl saxlayın ölümlərdən, 
fətvalardan, hökmlərdən! 
Bitsin artıq bu savaşlar, 
yaşasınlar… 

 
 
 
 
 
 
 

Ah, qəhvəyi gözlü qız 
 

Hicabın qarasına bürünmədən 
həyatın qarasına büründü içimdəki 
qəhvəyi gözlü qız. 
Arzuların kölgəsində axşamladı,  

                     sabahladı. 
Yazda yay, yayda payız, payızda isə qış gəldi, 
heç bir fəsli öz zamanında yaşamadı. 
Bir gecə, dəniz təki gecələdi zavallı 
axıb getdi dərinliyə, 
dalğalanıb səs saldı damarlarıma. 
Ah, qəhvəyi gözlü qız! 
Ah çəkməkdən ürəyim saraldı... 
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Yat, gözüm 
 
Yat, gözüm, 
görmə daha çirkinliyi, 
didəni zibilləmə. 
Ağın qalsın buludda, 
yer üzündə kirləmə. 
Kipriyimə şimşəkdən, 
od ələnsin. 
Kipriyimlə çirkinliklər,  
güllələnsin. 
Yat, gözüm! 
Ölüm-dirim savaşları dayanınca, 
susan vicdan, yatan insan oyanınca. 
Körpələrin üzündəki cizgilərdə, 
ölüm, qorxu... 
Apar məni, dərin yuxu. 
Göyərçinin qanadında, 
uçum, gedim səssizliyə. 
Yat, gözüm! 
Ruhum getsin sənsizliyə. 
Ömrüm 
Son mənzildə dayanınca, 
yer üzündə 
insanlıq oyanınca, 
yat, gözüm. 
 
 



 
94 

 
 
Gülnarə İsrafil 

İntihar 
 
Uğuldayır küləyin səsi, 
sakit küçələr, 
gecənin kölgəsi. 
Eşidilir Bakının 
lal nəfəsi. 
Danışır divarlar, 
Şəhidlər Xiyabanındakı 
dalanlar. 
Mürgü vurur 
ayaq izləri. 
Udqunur 
dəniz sahilləri. 
Qəh-qəhə çəkir 
yuxular. 
Xışıldayır 
payız yarpaqları. 
Tinin o başında 
gənc qarı. 
Əlində qarğı süpürgə 
boylanır küncə, 
nə isə axtarır 
zibil yeşiyində. 
Qurumuş çörək 
əlində. 
Dodaqlar layla deyən 
ana dodaqlarına oxşayır. 
Gözləri pıçıldayır… 
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Utanıram 
Yaşamağa. 
Qurumuş çörək 
daşımağa. 
Qan səpilir  sinəsindən 
içəri şəhərin qala divarlarına. 
Ad qoymaq istəyir 
həyatına. 
Bir ad gəlir 
ağlına- 
İntihar! 

 
 
 

 
 
 
Məhəbbət və məhəbbətsizlik 
 
Günəş çıxmadıqda  
alça ağacının çiçəyi ətir vermir. 
Günəşin pik nöqtəyə hərəkəti 
qan dövriyyəsinə, 
duyğular axan şəlalələrə, 
təzyiqdən qalxan buxar, 
çənə bənzəyir. 
Qəribəliklərlə dolu həyat... 
Ömür və ömrün susuzluğu, 
məhəbbət və məhəbbətsizlik 
və səssizlik... 
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Şadlıq sarayı tikəcəklərmiş 
 
Yolun bir başından mən çıxırdım, 
o biri başından sən. 
Görüşə tələsən addımlarımız utanırdılar. 
Bir addımlıqda, 
su çalası girirdi araya. 
Baxışlarımız pıçıldaşırdılar. 
Eyni binada yaşayırdı arzularımız. 
Binanın üst mərtəbəsində mən, 
alt mərtəbəsində sən. 
Hər gün qapıya gəlib, 
gözdən itincə yola salardın 
ayaq taqqıltımı. 
Günəşin rəngi solunca, 
gecə işıqlanınca, 
yollardan adamlar çəkilincə, 
yolumu gözləyirdin. 
Yollar uzandıqca, 
səbrin qısalırdı. 
Mən dönüncə ulduzlar doğurdu gözlərində. 
Səhərin açılmasını gözləyirdim. 
Sənə çox alışmışdım. 
İndi sənsizliyə alışmışam. 
Nə o gecələrin uzunluğu var, 
nə də addımladığımız yollar. 
Yollar həmin yollar deyil, 
heç insanlar da... 
Hər şey başqalaşıb, 
adiləşib. 
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Yollar çirkin, bitkin. 
Biz daha qarşılaşmırıq, 
arzularımızı uçurublar, 
yerində 
şadlıq sarayı tikəcəklərmiş... 
 
 
 
Məzarlaşıram 
 
Sevgi rəngləyir gözümü, 
qəhər düyünlənir boğazımda. 
Ölümlər növbənöv, 
baş daşları uçmuş... 
Qızılgül ləçəkləri düzülür saçıma. 
Ağlamıram ki, 
birdən rənglər gözümdən tökülər. 
Eh...kim anlayacaq?! 
Sevginin məzarı çoxaldıqca, 
məzarlaşıram. 
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                        Balacam 

 
Neyin göz yaşlarını 
Silən torpaqlar, 
Dərdini duyan, 
Donmuş incə barmaqlar... 
O, körpə məsum, 
Onun cizgilərində 
Ananın göz yaşları… 
Həyatın qarğışları. 
Oturmuş dizi üstə, 
Naləsinə qarışır. 
Özü də anlamadan 
İçindəki alovu 
Söndürməkçün alışır. 
Laqeyd keçirəm 
Digər insanlar kimi 
Bu uşağın önündən. 
Dönsəm də gecdir artıq… 
Düşünürəm, 
O, mənim kiçik parçam, 
Sahib çıxa bilmədiyim 
Balacam. 
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                                     Torpaq adamlar 
 
 
Məni sev, yalnız məni 
 
Məni sev yuxunda, 
məni sev oyananda, 
məni sev, yalnız məni. 
Sevgi payın mən olum, 
nur olum gözlərinin  
aynasından asılım, 
məni sev, yalnız məni. 
Qədəm qoyum ömrünə, 
sarılım gözlərində 
sevgimə, 
məni sev, yalnız məni. 
Varlığımı kilidlə, 
gözlərimi gözünə həbs elə, 
məni sev, yalnız məni. 
Baxışın tutsun baxışımın əlindən, 
çəkməsin gözünü gözlərindən 
sehirlənsin əbədi, 
məni sev, yalnız məni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
100 

                                             
Gülnarə İsrafil 

    Ey Allahım! 
 
Səssiz otaq, göz yaşlarım. 
Yoldaş olub acılarım...  
Susuram... 
Allahdan küsürəm! 
Sonra, 
Tapıram, tanıyıram Allahı. 
Sabahın yuxusuna 
Həsrət qalıb –  
Qınayıram sabahı... 
Yalvarıram dərgahına götür, 
Ya da bir dəfəlik itir! 
Kimsənin hər günümdən  
aldığını, çaldığını 
daşıya bilmirəm, 
yaşaya bilmirəm. 
Götür məni dərgahına! 
Sən Tahirsən, 
Sən Zahirsən, 
Sən Sabirsən, 
Sən Adilsən, 
yaşatmağa qadirsən! 
Gecəni çəkir başıma, 
acılarım tanıdır dünyanı. 
Bu gecə də göz yaşıma 
içimdəki məzar dindi: 
"Bu dünyada yaşamırsan!" 
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                                      Torpaq adamlar 
 
 
 
Ey Allahım! 
Ölüləri dirildən Sən! 
Bəlkə məni dirildəsən?! 
Ümidimi itirmirəm, 
günahım çoxmu deyə, 
dərgahına götürmürsən?!  
Yaşat məni bir həyat ver, 
apar məni dərgahına. 
Günəş kimi şəfəq saçım 
Sabahıma… 
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Ölmüşdü həyat 
 

Qadın sferasından çıxış edən cani 
həyatın bağrını yarır. 
Bu da bir adiləşmiş həyat tərzi, 
tərzin bəbəyi ovulmuş halda. 
Tökülən qanlı yaşlar, 
şərab şüşələrində bir küncdə sərgilənmişdi, 
o biri küncdə büllur qədəhlər. 
Şərabın birinin qiyməti yüzcə manat. 
Milyard dollarlıq maşınlar və qorumalar. 
Hər şeyi satın alacaq qədər hirs. 
Qadın qəhqəhələri ilə  
zülmətlərə gedən yol. 
Qızılı kəlağayıların ayaq altına atıldığı məkan, 
günah qoxuyan divarlar, 
bir də fəryadlar çökən pilləkənlər –  
vardı o məkanda. 
Daşların arasında ahlar uğuldayırdı 
külək əsdikcə. 
Bayırda həyat vardı, 
öyrəşdiyimiz həyat. 
Maşınlar o tərəf, bu tərəfə şütüyürdü. 
Yolun ortasında cızılmış üç bucaq, 
gözlərimdə üşüyürdü. 
İçəridə isə həyat dayanmışdı, 
ölmüşdü həyat. 
Ana nağılı, vətən nağılı danışırdı 
vətənxorlar. 
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                                                                    Torpaq adamlar      
                               Çilçil 

 
Payızın son ayları, 
qoşa alma ağacının dibində 
bir fədakar yatırdı. 
Şimşək çaxır, dolu yağır, 
tut yağışdan göyə çıx. 
Sel gəlib, su yuyurdu dağların döşünü, 
ölmüş bilirdi evdəkilər qoca çilçili. 
Qanadlarını sərib yaxın günlərdə çıxacaq, 
balalarını qoruyurdu səssizcə, 
ac, susuz! 
Yağışdan beş gün sonra, 
doqquz bala ilə aşkara çıxdı. 
Şiddətli yağış, sağ qalmış çilçil və balaları, 
hamımız "bu, möcüzədir"- dedik.  
Balaların gözünə elə bil sürmə çəkilmişdi əllə, 
sarı, qara tüklü, qara sürməyi gözlü… 
Hər gün məhlədə dənlənir, 
balalarını yedirirdi ayağı ilə eşib torpağı. 
Bir gün qara pişik 
balasının birini oğurlamağa cəhd etdi. 
Qoca çilçil sinəsini qabağa verib, 
dik-dik döyüşdü. 
O, balasını xilas etsə də, balası yaşamadı, 
gözünün önündəcə canını tapşırdı. 
Çilçil o gündən dən yemədi, 
deyəsən, xiffətindən xəstələnmiş, 
o biri balalarını yetim qoymağa hazırlaşırdı. 
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 Gülnarə İsrafil 
                                           
 
 
Bir səhər balalar anasız hinnən çıxdılar! 
Başını taxçaya qoyaraq, 
qanadlarının altına balalarını yığmış kimi öl
müşdü. 
Çilçil ölsə də,  
gözündəki intizar dipdiriydi... 
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                        Başlanğıc seçdik 

 
Bəzən ölümün qoynunda 
ölümlə sevişdik. 
Bəzən göy qurşağı oldu 
gözümüzdən damcılayan işıq. 
Bir ovuc ümidləndik buludlara, 
bir ovuc küsdük ləpələrə, 
ovcumuz qurudu nəfəsimizdə, 
yalnız bir təbəssümə qonaq getdik. 
Düzənlər  
pıtraq oldu üstümüzə. 
Diddik məsafələri, 
göynətdik yolların qız üzünü. 
Bir bahar sevdasına ümidləndik. 
Başlanğıc suyu seçib, 
suladıq çərşənbələri, 
islatdıq özümüzü 
aydınlığa çıxdıq hər il, 
ilimiz kübarlandı. 
Başlanğıc odu seçib  
qaladıq hərarətimizi, 
isitdik bir-birimizi. 
Oturub küləyin qanadına 
uçduq ildən-ilə. 
Və bir gün 
torpaqdan qaçıb 
torpağa qaçdıq, 
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sevdik cismimizi, 
hoppanıb düşdük özümüzdə. 
Çürüntümüzlə  
yeni yaşıllıqlar göyərtdik. 
Bircə çiçək olub ətirləndik, 
bircə yarpaq olub gizlətdik 
suquşunu budaqda. 
Bircə-bircə torpaqlaşıb 
bircə-bircə göyərdik. 
 
 
 
Nar gülü 
 
Anam bəlkə də  
ad qoyanda, 
düşünməyib adımı. 
Mövsümə düşdüyündən, 
nar gülünə bənzədib, 
doqquz ay bətnində 
böyüyən övladını. 
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                            Taleyimiz 

 
Eyni adlı həyatımız, 
Eyni adlı həyətimiz, küçəmiz var. 
Sənli-mənli kədər adlı, 
qısıldığım küncümüz var. 
Adımız var ovuq-ovuq, 
Acımız var yaman soyuq. 
Qəlbimizi yol edirik 
Anlamadan, dinləmədən hey gedirik. 
Gedişimiz bir bayatı, 
ədalətdi. 
Dönüşümüz qəlbə girən, 
ətalətdi. 
Eyni adlı həyatımız, 
eyni adlı həyətimiz küçəmiz var. 
Ondan belə, bundan elə  
ötəmiz var. 
Yazılmamış kor bəxtimiz mamırlanır, 
sığallanır, qırışlanır, 
hamarlanır. 
Bir sirr yatır ömrümüzdə 
tikə boyda. 
Yığılmışıq içimizə kökə boyda. 
Kündələnib taleyimiz... 
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Biz yoxuq 
 

Səni gördüm,   
bir nəfəs qədər uzaqdaydın. 
Nəfəsimi çəksəm  
ciyərlərimə hopardın, 
uddum nəfəsimi ki, səni gözlərimlə sevim, 
sənsə az qala ürəyimi tapdayacaqdın 
yanımdan şığıyıb getdiyində. 
Bənövşə boynumu büküb,  
dəhlizdən uzaqlaşanacan arxanca boylandım. 
Özümü aldatdım  
tənhalığımın təkliyində. 
Yaxınlaşıb salam verə bilmədim gedişinə. 
Yola salmağa həvəsliydim. 
Ey qarmaqarışıq ruhumun qonağı, 
xoş gəlmisən demədən, 
xoş getdin dedim gəlişinə! 
Şirin sözə ac olduğum halda 
acıdım. 
Yeriyən daş gördünmü heç? 
Tapdasan da sinəmdəki daşı tapdayacaqdın! 
Divarlaşmışam insanların arasında 
Sərhədlərim keçilməz olub. 
Hərdən daşın gözlərindən yağış damcılayanda 
yanağım islanır. 
Hərdən də guruldayıram göyün üzündə 
nə daşım əriyir, nə səsim kiriyir. 
Sədləşirəm, sərhədləşirəm 
hisslərimdə. 
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                                               Torpaq adamlar 
Varlıqla yoxluq arasında nə sən varsan, nə mən! 
Biz yoxuq! 
Gedişin mübarək, gəlişinə daşlaşdığım. 
Divara xoş söz desən nə olacaqdı ki... 

 
 
 
Evimin sakini 
 
Sən kimsən axı, 
işğalçısan? 
İşğalçı sevilməz, 
Sənsə sevilirsən! 
Darmadağın etdiyin evdə 
saat taqqıldayır... 
Ayaq səslərinlə həmahəngdi. 
Yerimə, əqrəblərin səsi qarışmasın 
addım səsinə, 
bəlkə zamanı tuta bildim. 
Qarmaqarışıqlıq müharibədə olur, 
sən müharibəsiz dağıtmısan.  
Daşın altında qalıb çiyinlərim. 
Bir daş qədər də sənin ağırlığındı, 
əzirsən elə beləcə mənasız yol kimi. 
Gülməyim gəlir, 
ağlamalı olduğum halda. 
Ayağın ağrıyanda xəbər et, 
evimin sakini. 
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Qarı nənə! 
 
Nə durmusan yol üstündə, 
qarı nənə! 
Gedənə də, gələnə də əl açırsan, 
ovcuna qəpik düşəndə 
küçələrdə 
qəpik-qəpik gül açırsan. 
Kədərin yoxmu sənin 
üzüləsən? 
yaşlanaraq, 
çalalara-çuxurlara süzüləsən. 
bu şəhər yuma gözünü, 
çıxa gedə bu şəhərdən. 
sən dalansan,  
sən küçəsən, 
yox, elə sən,  
özün boyda bir şəhərsən. 
kimdir səni qəpik-qəpik  
küçələrə, tinə gömən? 
Sən deyilsən çiçəklənən, 
əl açdıqca, 
sadələşən, kiçikləşən dilənçisən. 
Yol üstündə bir keçid var, 
bir də köhnə dayanacaq. 
Gəlib keçən səndən keçib, dayanacaq! 
Köhnələşmə, 
dur ayağa yol üstündən,  
qarı nənə, 
dön əvvəlki şəhərinə..! 
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                                      Torpaq adamlar 
 

                          Dördbucaqlıda aparacaqlar 
 
Dördbucaqlıya sığmır 
düşüncəmin parametrləri. 
Heç uşaq vaxtı da dördü sevməmişəm, 
amma aldığım qiymət dörd olub, nədənsə... 
Yoxsa həbs olmuşam dördbucaqlıya, 
niyə çox şey dördbucaqlıdı? 
Ölkəm, şəhərim, kəndim, evim, 
bunların sayı da dörddü 
aldığım qiymətlər kimi… 
Dördün başı da bucaqdı. 
Mənsə, düzxətt üzərində addımlayıram 
sonuma tərəf. 
Bucağa sığan deyiləm! 
Xəttin sonu yoxdur, 
mənimsə, bir sonum var, bir əvvəlim, 
Bir əvvəlim var, bir sonum. 
Sonumun namazını qılıram hər gün. 
Sonumdan əvvəlimə keçmək üçün, 
dördbucaqlıda aparacaqlar məni... 
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Qardələn 
 
Ətrin zərif,  
nazənin qız tək incəsən. 
Baharda hər gül bitir, 
qar içində bircə sən. 
Qar gülü, 
boynun bükük, 
dağ başında qarı dələn 
birinci sən.  
Həm qışın, həm baharın  
sevincisən. 
Sən Allahın nişanəsi, 
dür, incisən. 
Ömür boyu  
sən qarı dəl.  
Bircə kərə mən də səni 
dərim, qardələn... 
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                                                                        Torpaq adamlar   
                         Mən adlı kim qaldı ki... 

 
Yaz gecəsində görüşdük, 
ağaclar qırov bağlamışdı nəfəsindən, 
dolanmışdı qapımıza qaranlığın zolağı, 
nəyisə xatırladırdı, ya da anladırdı. 
Onda nəfəsim çox istiydi, kin-küdurətsizdim 
illər keçdikcə- 
soyuqluğun ciyərlərimə dolurdu, 
buzladırdı ciyərlərimi; 
nəfəs almaz olurdum. 
Yay gecəsində, tənginəfəsdim, 
öləcəyimdəm ölmüşümə gedirdim. 
Öldükcə ölürdüm. 
bir qığılcım vardı ovcuma topladıqlarımda, 
ovcumdan atdıqlarımda. 
Gömülməyə gedirdim ürəyində, 
getdim, 
fəsillərim qarışdı. 
Mən adlı kim qaldı ki..? 
Danışan, tapdanan,  
itib-batan ayaq izlərindən başqa. 
Gəlişimdən gedişimin fərqinə gedirdim,  
getdikcə, 
uzandıqca, qısaldıqca özümə boylanırdım sə
ndən. 
Varlığımda yoxluq, yoxluğumda varlıq daşıy
an dünya! 
Sinəndə sıralanıb baş daşlarım... 
odur boyun bağın! 
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Sus, ürəyim 
 
Sus, ürəyim. 
Bal olsun səbirdən dilim. 
Udum-udum ud bu sözləri. 
Yuxuya ver ümidləri. 
Kəs qapısının ağzını, 
yalanların. 
Gir içəri, sakini ol evin. 
Şahidi ol bu evə 
gələnlərin, gedənlərin, 
saçlarını didənlərin. 
Gəliş-gedişin sonu bitməsin, 
bir- birindən xəbərsiz. 
Gözlə, qoy ağlayan ağlasın, 
aldanan aldansın. 
Gedənlər getsin, 
saçlarını didənlər didsin. 
Nəyinə lazım 
Sən izlə, şahidi ol. 
Arabir əllərimə hökm et, 
əllərimlə saçlarımı did, 
qulağımı yum, 
gözümü çıxart. 
Sakitcə izləməyim deyə, 
bir kənara at. 
Bəlkə onda,  
səbr etməyi öyrəndim. 
Yalanların ünvanından çıxaraq, 
doğrulara güvəndim. 
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                                         Torpaq adamlar 
 
 
 
 
Xocalı-yaralı canım 
 
Bu qaranlıq gözümə düşüb, 
bu gecə üzümə qar atdı. 
Xocalı-yaralı canım, 
canımda yaraların,  
bu qar üzünü qaraltdı. 
Qanım qar altından çıxan 
çeşmələnmiş bulaq kimi. 
Xocalı da bu dünyaya 
doğulmuşdu, uşaq kimi.  
Qanını səpdi üzümə, 
kafirlərin balaları... 
Çəkdilər sinəm üstünə-  
bala dağı. 
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                         Sən də boşsan 
 
Sən də boşsan, 
gəlişinlə gedişin bir. 
Danışığın xoş, 
aldadıcı. 
Sənə doğru addım gözləmə, 
yeriyə bilmirəm, 
səndən şikəstlik öyrənirəm. 
Yəqin lal olmaram, 
içimdə boğulmaram. 
Get, yolçu yolunda gərək, 
gecikərsən. 
Sevgi səni sıxmış, 
yorulmusan. 
Sakitliyə çəkilib dincələrsən,  
sən, 
Səssizliyə öyrənmisən. 
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Vətən ölür 
 
Vətən ölür saxtakarlıqda. 
Çadır şəhərcikləri şəhərləşir. 
Ağrılar, acılar köhnələşir. 
Sinə daşı qoyulub  
on iki qara mərmərdən. 
Baş daşı cızılıb ad-ad 
şadlıq saraylarının ən uca zirvəsində. 
Zəngəzur, Dərbənd, Göyçə...Təbriz! 
Və 
Ağdam, Şuşa, Laçın, Zəngilan 
Qubadlı, Kəlbəcər, Füzuli, 
Cəbrayıl, Xocavənd. 
adı yazılmamış qalıb Xankəndinin 
Əskəranın, Xocalının. 
Adqoyma mərasimi keçirələcək 
yəqin ki, bir gün... 
“Qarabağ şikəstəsi” çalınır toylarımızda... 
Vətənpərvərlik hissimiz 
yüz qramlıq şərab qədəhi boyda qalıb 
masanın üstündə... 
onunçün də qədəhlərin bir-birinə toxunub  
səs çıxardığı qədər ətrafa yayılır səsi. 
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Bəlkə də yarpaq 
 
Sənə elə gəlir- 
Bir çiçəyin son mənzili 
Yay, 
İlk mənzili bahardı, 
Bəlkə də yarpaq. 
Sən və mən- 
Bir ünvanın əvvəli, 
Bir ünvanın sonu... 
Varlıq yoxluğun, 
Yoxluq varlığın içində. 
Dünya nöqtə... 
Sən bir, mən iki nöqtə. 
Şərq-qərbə 
Qərb-şərqə əyili, 
Əyilməyində həsrət günlənir. 
Kim deyir ki, 
Baharın rəngi yaşıldı? 
Qədəmi də ola bilər. 
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Qan dadırıq 
 
Üç gündən bir bir oğulun 
qanı çilənir sərhəddə, 
qırğınlar kütləvi həddə. 
Gözü doymur heç torpağın, 
Qanını içir oğulların. 
Biz neynirik? 
Bir söz tapa bilməyəndə, 
"Vətən sağ olsun!" -deyirik. 
Şablon sözlə 
özümüzü aldadırıq, 
hər gün bir az qan dadırıq. 
Uduruq danışan dilin qanını, 
seyr edirik 
ölümündən sonra fəxri medalını. 
Dik dur, ana! 
Dur ayağa, 
ölümünə bir qarış da torpaq götür, 
əllərinlə yu oğlunu, 
söndür fəryadın içində alovunu. 
Qan içməkdən zəhərlənib, 
göz yaşınla mədəsini yu torpağın, 
Qarabağın. 
Vərdişindən əl saxlatdır, 
dayandır sən, 
yeni bir oğul qanını 
içməyini seyr etmədən. 
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Susma, ağla 
 
Laçın, sənə lay-lay desəm, 
qorxuram ki, yatasan. 
Neçə illik 
göz yaşını atasan. 
Sən oxuma, ağla! 
Qoy kim sənə nəğmə  
qoşub oxuyursa, oxusun. 
Dağıt fəryad çəkərək,  
yatanların yuxusun! 
Laçın, sənə ağı demirəm, 
qorxuram alçalasan. 
Ölülərin içində,  
yaddaşların küncündə qalasan. 
Laçın, fəryadını çək! 
Qulaqlarda həkk olsun, 
sənin adın,  
oyansın nankor 
övladın. 
Bəlkə xilasın üçün 
ürəyində mərhəmət  
tapıldı. 
Ölülər ölü onsuz, 
bəlkə də yox, dirisə 
ölülüyə qapıldı. 
Ümidini kəsmə sən, 
bu günkü gəncliyin şüurunda 
sadəcə bir tarixsən. 
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                                            Torpaq adamlar 
Sən fəryadını çək, yatma, 
qoy yatanlar ayılıb sənə  
"Vətən" desinlər. 
Səndə yaşayıb, səndə  
kəfənlənsinlər. 
Susma, susma, ağla! 
Bəlkə bu qəflətdə 
yatan gənclik ayıla... 
  
 
 
 
Get 
 
Xəzri küləyi əsəndə 
buludun üzündəki qaranlıqdan 
qaralmadan get. 
Bulaqlar tərsə axmadan 
günəşin qürbündə 
heykəlləşib, kölgələnmədən get! 
Qaranlıq, addımlarının əks istiqaməti 
günlərin tərsinə yeriməsi, 
son dəfə sevdiyinin ölüm nöqtəsidi. 
Bir gülüşlə baş sağlığı ver! 
Göz yaşlarımı dəfn edim! 
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Uşaq olanda 
 
Uşaq olanda 
nənəm deyərdi: 
"Göydə hərənin bir ulduzu var, bala. 
kim dünyasını dəyişsə,  
ulduz göydən yerə düşür". 
Ulduzların arasında  
öz ulduzumu axtarırdım. 
Hansıdır mənim ulduzum?! 
Çox vaxt ən parlaq olanını seçirdim... 
Şəhadət barmağımı uzadaraq- 
"Baxın, o mənim ulduzumdur". 
Uşaq ağlımla inanırdım bu nağıla. 
Göydən bir ulduz şığıyanda,  
görəsən, hara düşdü deyib, 
dərəmizdə ulduz parçası axtarırdım. 
Kiminsə öldüyünü düşünüb kədərlənirdim. 
Böyüdükcə anladım ki,  
ulduzlar şığıyanda  
yerini dəyişirmiş. 
Bayaq da bir ulduz şığıdı, 
yenidən uşaqlaşmaq istədim. 
Əgər bu mümkün olsaydı, 
o nağılı danışan nənəmi tapmayacaqdım: 
neçə illərdir ki, torpaqlaşıb... 
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Diriliyin yolu sevgi 
 
Diriliyin yolu sevgi, 
sevginin adı həyat. 
Canlılar, 
həyatın rəngi. 
Küləklər, fırtınalar, 
qasırğalar, 
günəşin atəşi, 
gecənin zülməti, 
ulduzların naxışı, 
dəryaların mirvariləri, 
mərcan inciləri, 
dodağının arasında, 
düzülmüş sədəflər, 
yerdə, göydə olan rənglər, 
varlığında. 
Körpəliyində, uşaqlığında, 
gəncliyində 
böyük görünən dünya, 
düşüncənə sığmayan kainat 
balaca görünən ovcunda. 
Nədən dəyişkən xasiyyətlisən,  
bilirsən? 
Birdən mülayim, sərt,                                    
yırtıcı, 
xəyanətkar birisən? 
Dənizlərin dalğası, 
həyatın çalarları, 
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pozulmayan 
rəngisən. 
Bil ki, 
nəfsini tərbiyə etməsən, 
nəfsinin ağuşunda 
diriliyi ölümlə əvəz etmisən. 
Dünyanın ovcunda 
itmisən... 
 
 
Oyuncaqqabı 
 
İllərin oyuncaqqabına atıldım- 
bir gün bir uşaq oynadı mənimlə, 
bir gün bir qoca uşaqlaşdı oynamağa. 
Öz yaşıdlarımsa,  
qabı daşıdı o tərəf-bu tərəfə. 
Bəlkə də varlığımdan xəbərsiz qaldılar, 
bəlkə də varlığımı gizlətdilər. 
Ən asan yol daşımaqdı! 
Bir gün bir qoca çıxıb 
şablon söz atdı: 
“səni sevəni sev ki, seviləsən”. 
Yenilik istəyirəm məhbus həyatımda, 
yenilik. 
Siz məni azadlığa çıxaran əl deyilsiniz! 
Yalanlayıram sizi... 
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                                     Torpaq adamlar 
 
Nöqtələr 
 

Qırılmış nöqtədən  
başlayıram addımlamağa. 
Yeni nöqtəyə çatmaq üçün 
hər yeni nöqtədə qırılıram. 
Hər qırılmada varlığımı hiss edirəm, 
özümə çata bilmirəm, 
heç özümlə qarşılaşmıram da, 
hansısa nöqtədəyəm. 
Böyüyürəm, çoxalıram, 
əslində azalıram artdıqca. 
Yolun üstündə bir uşaq xəyalım oturub, 
min uşaq acısının qırışı var üzündə, 
dönəcəyimi gözləyir. 
Susub, pıçıldayan ağac yarpaqları, 
danışan üfüq! 
Yatıb ətirlənən torpaq. 
Çağırıb özünə bir uğultu, 
aparır məni günəşin batdığı tərəfə... 
Batan günəş deyil bəlkə də. 
Günəş öz oxu ətrafında dövr edir sürətlə, 
yeriyir dünyanın tən ortasına ildə iki dəfə. 
Gecə ilə gündüz eyni saat bərabərliyi qazanır. 
O gün, təkcə o iki gün Kəbənin üstündə doğur gü
nəş. 
Gecə ilə gündüzün bərabərliyi, 
payız və yaz fəslinə təsadüf edir,  

                  hər fəsildə bircə gün 
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gur şəfəqlərini kainata saçır. 
Bəlkə də ildə iki dəfə yenidən doğulur günəş. 
Qürub edən,  
dövr edən kürəmi 
ya son nöqtənin son haləti? 
Dayandığım nöqtə, son mənzil ola bilərmi?! 
Hər nöqtənin sonu,  
yeni bir nöqtənin başlanğıcıdı. 
Başlanğıcsa qürub etməkdən,  
sonluqdan xəbər vermir. 
Bir qapının bağlanması 
başqa bir qapının açılacağını təsdiqləyir. 
Demək ki, yaşadığın qədər, 
yaşayacağın qədərin 
başlanğıc nöqtəsidi, 
başlanğıcsa son nöqtəsi... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
127 

 
                                        Torpaq adamlar 
 
 
Eh...qoca şəhər 
 
Heç kəs xoşbəxt olmadı bu şəhərdə; 
hamı bir səadət axtarışında 
saçlarını ağartdı. 
Və tapmadıqda küçələri günahlandırdı, 
cığırları qınadı, 
yolun sonunda tikilən evləri... 
insanların gözünə 
qəsəbələr də zinakar sifətində göründü, 
 
insanlar da. 
Yolun başında itirmişdilər günəşin şüalarını, 
zülmət şəhəri idi insanların daxili, 
pozulmuşdu əxlaqları..! 
Daralmış yollar ölüləri daşıyırdı üstündə 
o tərəf-bu tərəfə... 
Eh, qoca şəhər, ölsəydin  
insanlar da xoşbəxt olardılar! 
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Kəpənəyin qanadı 
 
Meh əsir, 
cincilimi tərpədir. 
Ətir saçır ətrafa 
alçanın çiçəyi. 
Həyətdə bitən qırmızı, 
sarı gülün 
öpüşür dodağı. 
Uçan kəpənəyin 
şeir yazır qanadı. 
Bir adı var şeirin: 
Sevgi, sevgi, sevgi. 
Həyətə kölgə düşür, 
nur çilənir, 
bu da bircə anlıq 
zamanınmı siması? 
Zamanın rəngi olmur, 
burdakı rənglər ayrı. 
Elə hey yazır, 
misranın sonu bitmir, 
rənglərin izi itmir. 
Amma hər nə isə hər nə 
ödül düşür şeirinə. 
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Yaşadığım bircə gün 
 
Əgər sən və mən adlı  
bir şey olmasa- 
Yaşadığım tək bircə günün 
bir neçə saatı 
ömrümün ağ səhifəsini  
bəzəmiş olacaq. 
Demək ki, sən bircə günün 
bir neçə saatısan 
ömrümə bəs edəcək qədər. 
Demək ki, mən bircə günün 
bir neçə saatıyam,  
bir ömür unudulacaq qədər. 
Unudulmaqdansa, 
bircə gün, bircə saat, 
bircə dəqiqə, bircə an 
yazılım ömrünün tək bircə sətrinə. 
01.01.2015. 
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 Saatın səsini poz 
 
Yalan danışma  
əvvəli yox, 
sonu yox, 
nə istəyirsən söylə, 
Bircə mənə onu yox. 
Gözümün içinə bax, 
oxu ifadələri, 
heç gördünmü içində, 
yuxu ifadələri? 
Cavab gözləyirəm, 
sözümün qarşılığı, 
bəlkə də bir təbəssüm, 
dözümün qarşılığı. 
Yox, yox, 
təbəssüm yetmir. 
Həsrətin izi dərin. 
Yadlaşmasın əlimə, 
doğmalaşan əlin. 
Saatın səsini poz, 
gecənin mürgüsünü, 
uçur, dağıt, aradan 
səssizlik hörgüsünü. 
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                                         Torpaq adamlar 
 
 
Ərş adamı 
 
Yeni namaz qıldığım vaxtlarda 
göyün yeddinci qatındaydım. 
Başım səcdəgaha əyiləndə 
enib yerə, 
dua edirdim əriyə-əriyə. 
Bir cümə günü zöhr namazında 
gözlərim bərəlmişdi, 
həlqəsindən çıxacaq qədər böyük. 
Bir cüt ayaq vardı xalçanın üzərində tüklü. 
Namazı bitirib başımı qaldıranda  
başı ərşə çatan bir varlıq gördüm,  
ağ geyimdə, 
görmədiyim varlıq. 
Ağlımı itirmişdim, 
ağıl nasaz olanda belə şeylər baş verir, 
həkimlər deyir. 
Beynimin oxu öz məcrasından çıxıb,  
tərsinə fırlanırdı. 
Səssizcə baxırdım ərş adamına, 
onun ayaqlarının bizim evdə nə işi var axı? 
Bir müddət hərəkətsiz qaldım. 
Zamansa çoxdan yanımdan ötüb getmişdi. 
Bumbuz kəsmiş əlim titrəyirdi həyəcandan, 
əlimi üzümə çəkdiyimdə üzümün istiliyini  
hiss etmədim. 
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                          Özümü toplayıb ayağa qalxanda, 

düşüncəm ərşdə qalmışdı. 
Məgər mən ağılı tapmışdım ki, itirəm? 
İnsan gəzdiyini tapar, tapdığını itirər, 
bu ki məndə 
ta doğulduğum gündən var?! 
Nə qədər zaman keçmişdi xatırlamıram. 
Ərş adamı gözlərimdə şəkillənmişdi. 
Hər dəfə namaz qılsam da 
onu görmədim... 
 
Unudana qədər 
 
Ana tabutu gedir son mənzilə, 
ata qarğışı rəqs edir innəbuya, 
qardaş soyuqluğu üşüdür, 
çarpaz axan çayların şırıltısı 
inləyir daşlarda, 
məsum körpənin üzünə qonur 
diriliyin faciəsi, 
həyat tablosu yaradır  
addımlar, 
əzilir insan yaşantıları. 
Baxışlar dikilir yerə, 
körpə uşaq kimi sarğılanır torpağa 
və ölür... 
Ölümünə yaslanır buludlar, 
unudana qədər... 
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Rəngli 
 
"Topa bulud ötəcək, 
xəzan yelləri də,  
gilavar da əsəcək üzünə, 
şiddətli qasırğa olacaq ömründə, 
günəş batacaq, 
ay tutulacaq, 
gecələr ulduzlar sayrışmayacaq, 
buluda tərəf yeriyəcəksən"- 
dedi münəccimlər. 
Bulud həyat rəmzi deyil? 
Yağış yağmayınca otlar göyərərmi, 
təəccüblü nə var ki?! 
Həyat bu qədər rəngli... 

 
 

Bilgisayar 
 
Bir səhər körpəmi 
qətlə yetirdi bilgisayar. 
Doğulan kimi  
enerjisini bitirdi qəribanın. 
Yas tuta bilmədim... 
Dəfn etdim 
kimsəsizlər qəbirstanlığında. 
Ruhu şad olsun deməyə 
dilim də gəlmir, 
ölmünə hazır deyildim. 
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Özümü asmışdım özümdən 
 
Sahildən adaya üz tutdu gəmim, 
dayanıb boylandı dalğalara. 
Ruzigar sərt idi, 
burulğana düşmüşdü ləpələr, 
Sahil mürgüdən oyanmışdı. 
Ada qasırğalı idi... 
Yalqızlıqdan qaçmışdım yalqızlığa, 
baş-başa qalmışdım özümlə, 
qayıtmaq istəmirdim sahilə. 
Şəhər mənə dar gəlirdi, 
küçələr keçəlləşmiş, 
sevgimin qatarı getmişdi bu şəhərdən, 
daşlaşmışdım. 
Özümü asmışdım özümdən. 
Qara kağız gəlmişdi ünvanıma, 
qol çəkmişdim on altı il öncə 
ölümümə... 
Qəbrimin üstündən ot bitmişdi tikan qarışıq, 
İndi bircə gül var… 
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             Su və torpaq 
Torpaq anamın atamın rəngində. 
Yox, anam atam torpağın rəngində. 
Bəlkə də heç biri, biri-birinin rəngində deyil, 
hərə öz rəngində, 
hərə öz xarakterində. 
Bəlkələr sonsuz. 
Hər şey adlı, hər şey adsız. 
Adlar kəlmələrlə, kəlmələrsiz. 
Əvvəl son, son əvvəl, 
ikisinin arasında bir zaman kəsimi. 
Əvvəlin özü sona qayıdır… 
Sonun özü əvvələ… 
Dövr edir dairələr, həlqə-həlqə, 
biri-birinə bitişik, 
biri-birindən ayrı. 
Su və torpaq –  
Qarışır biri o birinə, 
yoğrulur xəmir kimi, 
həlqələnir. 
Dadı başqalaşır, adı başqalaşır- 
Duzlu, duzsuz, şirin, acı. 
Su və torpaq- 
Əvvəlki torpaqdan, sudan fərqli, 
hamısı eyni yerdə nizamlanmış, 
torpaqdan və sudan 
ən yüksəkdə... 
İçində hər şey var, 
çölündə hər şey var. 
Bəlkələrsiz. 
Hər şey sonlu, hər şey sonsuz əbədi. 
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Sandıq 
 
Anamın bir sandıq şokoladı vardı. 
O vaxtlar yaşım çox az olardı. 
Yerini tapmışdım sandığın. 
Hər gün bir ovuc şokolad oğurlayardım 
uşaq ağlımla. 
Əlimi salardım küncdən, 
sandığın ağzını qaldırmağa gücüm çatmazdı. 
Dadları fərqli idi şokoladların, 
çeşid-çeşid şokolad çıxırdı sandıqdan. 
Mən hardan bilim? 
Bir il ərzində əlli kilo şokolad yemişdim, 
səpmişdim. 
Anam təlaş içində, bu uşağa nə olub belə?! 
Özünü atmışdı atamın maşının qabağına. 
Demişdi:“Nəsə olub balama.” 
Bir az utanmışdım. 
Qurtarmışdım şokoladı sandıqdan, 
qızılca olmuşdum elə bil. 
Görmək istəmirdim həkimi. 
Həkim anlamışdı ki, şirin yemişəm, 
mənsə, iki ayağımı bir başmağa dirəmişəm- 
Yeməmişəm! 
Evə gələndə anamın ilk işi 
sandığa baxmaq oldu, 
üzümdə qorxu doğuldu. 
Atam: "Ay divimizin siçanı,  
gəl buraya"- dedi. 
Cəsarətləndim. 
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Dadı hələ də damağımdadır. 
İllər boyu çox şokolad yedim, 
o şokoladın dadını vermədi. 
Bəlkə də o dad anamın qayğısı, 
atamın əzizləməsi, səhvimdən keçməsiydi... 
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Cəmiyyət qadını 

Yuxusuz, 
uğur önündə, arxasında, içində. 
Ödülün, alqışın bol şaqqıltısına  

alışqan qulağı. 
Özgə bir fikir gəlmir ağlına. 
Gecələr boşluq. 
Dinləyir səssizliyi musiqi kimi. 
Yumur gözlərini, yuxuya qarışır, 
yuxudan oyananda yuxusunu danışır. 
Tələm-tələsik geyir əynini, 
yemək yeyib iş saatına gecikməməyə çalışır. 
Önündə bitməyən arzuların çertyoju, 
gözündə gözlük. 
Özünü vərəqləyir, hər atdığı addımı. 
Qohumda, qonşuda, 
küçədə, dayanacaqda, metroda, marşrutda 
əzizləyir başqasının övladını. 
Getdiyi yol dayanacaq qısa. 
Cəmiyyət qadını, 
tənhalığın istisində əriyib  
qismət qoyur adını. 
Çox vaxt da, varsa övladı- 
qayğıdan, sevgidən yetim qoyur övladını. 
Saçları sığala həsrət, 
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dağ başının qarına boyayır. 
Soyuq divarlara danışır sirlərini, 
çantasında gəzdirir qələmini. 
Evdə, işdə, hər yerdə yüklənir, 

hər kəsin kədərini, 
bir kəs çəkmir dərdini. 
Müdrikləşir, sadələşir, adiləşir 
unudur həyatını, 
hislərini, varlığını, adını, 
Cəmiyyət qadını... 
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                          Utanacaq  

 
İsti qucaq, 
isti otaq, 
isti yemək, 
yumşaq yastıq, 
başı altda 
kərpiclərdən. 
Bu uşağın haqqın alıb, 
yekə qarın, 
yekə gödən. 
Rahat yatır 
otağında, yatağında. 
Övladı 
anasının qucağında. 
Yuxusunda əyləncələr, 
xəyalında gəzəcəyi ölkələr, 
altı-bazar piknik günü. 
Bu uşaqsa, 
gözə alır 
hər yatdıqca ölümünü. 
Küçə-dalan gözü yaşlı- 
fəryada bax! 
Ağrıdıqca, 
qayğı çəkir, 
bu uşağa açır qucaq. 
Bəlkə bir gün 
küçə-dalan, 
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qol açmaqdan usanacaq. 
Bu uşaqsa, 
öz halından, 
keçmişindən  
utanacaq. 
Yekəqarın küt beyinlər 
bu məsuma, 
bu evsizə, 
utanmadan, qızarmadan 
ad qoyacaq. 
Göz yaşını silməyəcək 
çirkli əllər, 
bitməyəcək haqsızlıqdan 
qaynaqlanan 
pis əməllər. 
Qalmayacaq bir əsər də 
o daşlardan. 
Silinəcək küçə, dalan 
yaddaşlardan. 
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                         Tabutdayam 
 
Tabutdayam, 
qazılmış qəbrim. 
Ağlasın 
sinəmdə bitən otlar. 
Sinə daşı qoymayın,  
torpaqlayın məni dəfn edəndə. 
Bir gül əkin üstümdə, 
narıncı olsun, 
nar gülü rəngində. 
Suvarmayın göz yaşlarınızla… 
Buludlar qeydinə qalacaq, 
içimdə saralan baş daşı 
sükuta dalacaq. 
Şəklim göz yaşımın əksində. 
Dua edin 
ölümümün il dönümündə... 
Tabutdayam! 
07.01.2015. 
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Bir Sən bil, bir mən 
 
Şimşəyin çaxma səbəbini 
səsin ahəngində pıçılda! 
Yağışın dənələrini  
gözdə yerləşdirdiyini də... 
Gecənin hüzününü, 
gündüzün hüzurunu, 
günlərin zühurunu 
yığ ovcuma... 
Bir Sən bil, bir mən! 
Sənə gəlim, 
şimşək çaxanda... 
Sənə gəlim, 
günəşin istisində  
dünyanı yaxanda. 
Sənə gəlim 
yıxılanda. 
Tut əlimdən,  
dolanım ətəyinə, 
bir Sən bil, bir mən... 
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Gülnarə İsrafil 
                                           Hüseyn 

 
Allaha xatir Hüseyn hicrət etdi Kərbəlaya, 
Nuru Nurundan alıb əks elədi ərş əlaya. 
 
 
 Zülm edib doğradı düşmən bütün əshabələrin, 
Yandırıb, yaxdı qoşun odladı həm xeymələrin. 

 
 

               Rəsul Əkrəm öpən o, qan tökülən gül boyunu, 
                Əymədi, əyməz idi, çünki imamıydı Hüseyn. 

 
 

O, şəhid oldu, bütün aləmə yandırdı fənər, 
O məqamidə yağı düşmənə göstərdi hünər. 

 
 

Tanıdıb cümlə müsəlmanlara haqqın yerini, 
Verdi qurban gözünün nuru Əliəsğərini. 

 
 
Ən uca zirvəyə yüksəldi, məqam aldı Hüseyn, 
Yandı eşqin oduna, həm də ki, yandırdı Hüseyn. 
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