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Misraların təbəssümü

İstedad uca Tanrının insan övladına bəxş etdiyi 
ən dəyərli mənəvi sərvətidir. İstedadlı insan həvəs 
göstərdiyi sahədə özünəməxsus düşüncə və 
fikirlərlə həmişə seçilir. Seçilmək xüsusiyyətləri 
istedadın təbiətinə xas olan önəmli cəhətlərin 
inikasıdır. Xalqımız istedad sarıdan heç vaxt 
korluq çəkməyib.

İstedadlı  gənc şair  Ülkər Nicatlı  da bu zümrəyə 
mənsubdur.

O, 1985-ci ildə dünyaya göz açıb. Məktəb 
illərindən könlünü sözə verib. Ülkər    xanımın  
qəlbində söz ətri, poeziya qoxusu var.  Şeirlərinin 
ilk misrasından duyulur ki, o, şairdir!

 Kövrək,incə duyğularla ədəbiyyata gələn gənc 
şairin şeirləri qəzet və jurnallara, almanaxlara, 
antologiyalara yenicə daxil olur. Şeirlərindəki 
poetik misralar  onun içindən gələn kövrək 
duyğuların harmoniyasını özünəməxsus tərzdə 
oxucuya çatdırır və  misralarındakı poetikliyin  
rəngarəng çalarları konul  oxsayir .

Poeziya şairin məxsusi, fərdi yaradıcılığının 
ehtiva olunduğu ruhani məkandır. Hər bir şairi 
düşündürən önəmli cəhətlərdən biri də əsərlərinin 
əbədiliyinin cövhərini tapmaq üçün istedad 
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sərgiləməsidir. Bu arzunun, istəyin çin olması 
üçün özünəməxsus üslub, yaradıcılıq fərdiliyi 
vacib elementdir. Zaman sübut edib ki, şairin 
üslub fərdiyyəti yaradıcılığının başlıca indeksi 
olmaqla bərabər, həm də bədii nümunənin, bədii 
əsərin uzunömürlü olmasını təmin edən əsas 
amillərdəndir.

İnsan dünyaya gəldiyi gündən son ana qədər 
həyatında müxtəlif hadisələrlə qarşılaşır, müəyyən 
hisslər keçirir. Yaşantıları insanı böyüdür, 
gücləndirir, əzmli edir. Keçirdiyi sevinc, kədər, 
xoşbəxtlik, həyəcan, qorxu, əzab və s. hisslər 
insanın daxilində doğulur və bir yolla azadlığa 
çıxmağa can atır. Bu qurtuluş müxtəlif üsullarla 
həyata keçir: gülməklə, ağlamaqla, susmaqla və 
s. Bəzən isə bu hisslər öz ifadə tərzini dəyişərək 
daha mürəkkəb, daha canlı şəkildə təqdim edilir - 
musiqi, rəsm, şeir şəklində...

Ülkər Nicatlı  da duyğularını fərqli şəkildə 
təqdim edənlərdəndir. O, həyatın dərin qatlarında 
yaşanmışları nəzmə çəkərək duyğularını sətirlərə 
düzür, ürəyindən axan sözləri vərəqlərə köçürür. 
Hisslərini sözə çevirən bir xanımın şeirlərinin əsas 
mövzusu vətənpərvərlik, doğma ocağa bağlılıq, 
vüsala çatmayan nakam məhəbbətdir. Ülkər  xanım 
yazılarında zərif, kövrək, lakin bütün məşəqqətlərə 
baxmayaraq öz ayaqları üstündə durmağı bacaran 
bir qadın obrazı yaradıb:
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Özündən-özünə sarı 
yeri sən, qadın.
Adın çiçəkləyən yerdə
Tanrı gülümsəyir 
hər gün, qadın.
Sən də gülümsə, 
bəxti açılsın tənhalığın...
Üzü gülsün 
daraqsız saçların,
duvaqsız acıların.
Gülümsə,qadın
Tanrı üşüyür…

Bu misralarda bir qadının tənhalıqdan doğan 
əzabın əlində çırpınması, sevgi həsrətində olan 
ürəyinin iztirabları əks olunub.

Ülkər  xanımın şeirlərindəki qadın obrazı nə 
qədər tənha olsa da, bir o qədər sabaha ümidli, 
gələcəyə inamlıdır. Sevgidən ümidini kəsməyən 
lirik qəhrəman bir gün sevgiyə bürünəcəyini 
düşünür, bu ümidini əsla itirmir: Ülkər Nicatlının   
,,Gülümsə, qadın” adlı şeirlər kitabını oxudum. 
Hiss olunur ki, o, şeirə həvəskar kimi gəlməyib, 
oxuyub, öyrənib, amma həmişə çalışıb ki, 
şeirlərində təzə söz desin. Poetik ifadələrindən 
duyulur onun istedadı var və bu istedadı getdikcə 
inkişaf edir.
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Şairin poetik əsərlərinin lirik qəhrəmanı 
öz müşahidə qabiliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. 
Onun fərdi poetik siması yalnız qələmə aldığı 
nümunələrin üslüb cəhətlərində deyil, həmçinin 
hadisələrə yanaşmasında, onları seçməsində 
və qiymətləndirməsində, lirik “eqo”nun əhval-
ruhiyyəsini təravətli, həm də səmimi çalarlarla 
ehtiva etməsindədir. 

  O,    dilimizin   zəngin  və rəngarəng  
təhkiyələrindən, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən 
bacarıqla istifadə edərək, qələmə aldığı mövzuların 
bədii həllini, poetik ümumiləşdirməsini 
özünəməxsus ovqatda təqdim edə bilir. Ülkər 
xanımın yaradıcılığında məxsusi bir məziyyət 
var ki, onu başqalarından fərqləndirə bilir. Onun 
şeirlərinin məğzini təşkil edən dərin və poetik 
ictimai məna uğurlu yaradıcılıq səciyyəsi daşıyır. 
Şairin lirikasında həsrət və qəm motivlərinin 
yeknəsəkliyi, sentimental notlar, gərəksiz pafos 
heç vaxt duyulmur. 

Gəl yenə
saçlarımı oxşa,
qoy həsrət paxıllıqdan
yıxılsın
misralarımın qədəmlərinə…
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Şairin bir sevgi şeirindən misal gətirdim. 
Təşbehləri gözəldir, bənzəyənlə bənzədilən 
arasında məntiq var. Ülkər  xanımın bütün 
şeirlərində poeziya ətri var. İncə və nəcib duyğularla 
ədəbiyyata gələn bu şairin şeirlərindəki hisslər, 
poetik misralar içindən gələn kövrək duyğuların 
harmoniyasını özünəməxsus tərzdə oxucusuna 
çatdırır, misralarındakı poetik yükün rəngarəng 
çalarlarını sezməmək olmur:

Ülkər  Nicatlının təvazökar xarakteri 
şeirlərindəki xoş səmimiyyət, sakit təbiətinə 
xas olan misraları  onun könül dünyasının 
zənginliyindən xəbər verir. Onun  şeirlərində 
həyat, sevgi, əbədilik, insanın yaşam tərzi, təbiəti 
harmoniyasına aid diqqət çəkən məqamlar çoxdur. 

Ülkər xanımın şeirlərində həzin, bədii-fəlsəfi 
düşüncənin siqlətindən yaranan şeiriyyətin qoxusu 
sözün yanındadır: Şairin müxtəlif mövzularda 
yazdığı şeirlər özünəməxsusluğu ilə seçilir. 

 Onun bir sıra şeirlərində mürəkkəb psixoloji 
vəziyyətlər, anlar və duyğular, hisslər aləmi çox 
zərif və dəqiq ifadəsini, bədii həllini tapmışdır. 
O, bədii dilin estetik gözəlliyinə, emosionallığına 
məsuliyyətlə yanaşaraq, məzmuna uyğun forma 
rəngarəngliyindən səriştəylə istifadə etməyi 
bacarır. Ülkər xanımın yaradıcılığında mənəvi-
əxlaqi zənginliyin harmoniyası vardır. Bu mənada 
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o, daim inkişaf edən, həm forma və məzmun 
əlvanlığı, həm də poetika baxımından inkişafda 
olan bır  istedadın sahibidir.

 Inaniram ki, gənc şair mütaliəsini,  bədii sözə  
qarşı məsuliyyətini, həmçinin poetik axtarış 
cəhtlərini   daha da artıracaq və bu  yolda ona uğur 
diləyirəm.

Balayar SADİQ 
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Sən həyatın sevgi fəslisən,
Hər səhər alnından öpür mələklər,
Diksinir 
içindəki xatirələr...
Dodağında bir öpüş,
Gözlərində unudulmaq
qorxusu üşüyür.

Qar altında gülümsəyən
bənövşə kimisən bir az,
Ətrinə, məsumluğuna can atar
ruhunda səni gəzdirənlər
və səni fəth etmək istəyənlər...

Bir ömür 
canında balıq kimi çırpınar
fəth olunmaq arzusu,
Utanarsan 
işğal olunmuş arzulardan.
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Sənin adına 
hopub Tanrı qoxusu,
Sən bütün duyğuların
and yerisən, qadın.
Baxma ayrılıqlara,
vüsal sənin özünsən,
Qoy fələk səni 
qoxlamasın,
Özündən-özünə sarı 
yeri sən, qadın.

Adın çiçəkləyən yerdə
Tanrı gülümsəyir 
hər gün, qadın.
Sən də gülümsə, 
bəxti açılsın tənhalığın...
Üzü gülsün 
daraqsız saçların,
duvaqsız acıların.
Gülümsə, qadın
Tanrı üşüyür…
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Ayıra bilməz

Yuxuma gəlmişdin bu gecə,
sinəmdəki duyğular
vüsal mehindən
titrəyirdi incə-incə.

Yanaqlarımda çiçəkləyirdi.
əllərinin təması,
Sənli günlərin ətri
hopmuşdu yuxuma,
Gülümsəyirdi ovcumda
toy günümün hənası...

Ürəyim sənin həsrətini
nimdaş paltar kimi soyundu,
Kövrək xatirələr
sənin vüsalının işığında
cənnət pərisi kimi yuyundu...

Yuxuma gəlmişdin 
bu gecə,
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Yenə sevgi qoxuyurdu
mehriban baxışların.
Xəyalın rəngarəng etmişdi
ömür xalçamdakı
butaları, 
naxışları...

Yuxuma gəlmişdin bu gecə,
Bax beləcə
gecənin yuxusu 
qaçmışdı yuxumda...
Adını pıçıldayırdı
könlümün vəfa çiçəkləri...
Ölüm də ayıra bilməz
sevən ürəkləri...
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Şair

İşgal olunmuş
mövzuların göz yaşını silib,
duyğularına
təp-təzə məzmun köynəyi geyindirib
ölümün üzünə gülümsəyən adam.
Gah hamıya mehriban ,
gah küsəyən adam.

Hər gecə
çırpıb gözlərindən
yuxularını,
Dəfn edib
bir yarpaq umidin ovcunda
qorxularini ,
Bir- bir çıxarıb
sinəsinə sancılan həsrət oxlarını,
ve söykənib
neçə- neçə ehtiyacina
bəyaz varaqlarda yol gedən adam,
Arxanca boylanan ayaq izlərinə
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«əlvida, misram» deyən adam...
Hərdən dərdi oxşayan,,
hərdən
kədərin xətrinə dəyən adam…
Xatirə dənizlərinin
sahilində  oturub
dəniz dilində danışan adam…

Həyatı,
zamanı, dünyanı
ürəyinin altına qoyub
Allahla danışan adam...
Hərdən
dəcəllik edib

Tanrının işinə qarışan adam…
Gözlərindən su içib
sevgi dolu baxışlar,
Göy üzündən
yağan qəm qoxulu yağışlar...

Alnindan öpüb
Tanrı dərgahına uzanan eşq yolu,
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Həyat qədər təzəsən,
Ölüm qədər ulu…
Bir yarpaq azadliga  söykənib
kimi axtarırsan sözlərin içində,,
O kimdir  hər  gecə
gecəni yuxuya verib,
ağlayır gözlərinin içində?!

Səndən keçib gedir Tanrıya sarı
uzanan yollar,
Səndən keçib gedir
bütün  yalanlar,
doğrular..
Adam,
Duyğuların zavala gəlməsin,
Qoru
Hər gün alın qırışlarının  içində
gülümsəyən şair kəlməsin...
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Xatirə yağışı...

Xatirələrim pəncərədən boylanır
Yaddaşımının küçələrində yeriyir 
xatirə adamlar 
gözlərim islanıram 
xatirə yağışında...

Yadındamı, tez kövrələn adamam..
Məni kövrəldən 
Sənli xatirələrdən əl edən ümidlərdir.

Misraları
geyib ayaqlarıma
yeriyirəm
varaqların üstündə

Xatirələr ürəyimə söykənib 
gülümsəyir
Arzulara gedən 
yolların üstündə...
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Göz yaşı qoxulu dəniz

Sənli xatirələr
Dağılıb ömrümün
Aylarına, illərinə. 
Həsrət qoxuyur günlərim. 
Ruhumu sıxır
Sənsizliyin köynəyi
Hər gün duz kimi səpilir
İntizarın 
Könlümün yarasına. 
Çıxıb getmisən
Səssiz-səmirsiz
Xəbərin varmı, 
Hər gün ləpələnir 
arxanca
göz yaşı qoxulu iki dəniz... 
Hər gün 
ürəyimi ovcumda tutub  sənə sarı
yol gəlirəm 
xatirələr işığında. 
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Yaşamadığım həyat

Demişdim,
Bu əllər sənindir tuta bilsən, 
Bu gözlər sənindir baxa bilsən. 
Sənindir ürəyimdə yarpaqlayan
duyğular. 
Sənindir sevgi ətrinə bələnmiş
yuxular. 
İndi
mən səninəm deyə bilmirəm, 
həsrət qəfil ox kimi 
sancılır sinəmə... 
Əlləri havada qalır bəxtimin,
Mən arzusu daşlara
çılpılmış qadınam. 
Mən sənin 
yaşamadığın həyatınam... 
Tanrı qələmini
göz yaşıma batırıb 
yazıb qismətimi 
Hələ də bir ağır dua kimi
üstümdə gəzdirirəm
bənövşə ətirli ismətimi...
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 Gözlərim səni axtarır

Səni necə sevdiyimi
deyə bilmirəm,
bu amansız qadın qüruru 
paslı qıfıl kimi
asılıb dodaqlarımdan. 
İçimdə ağlayan 
Duyğularımın göz yaşını
misra-misra silirəm, 
Sonra yalandan 
güzgüdə özümə baxıb 
gülürəm.
Ah, bir bilsəydin
necə üşüyür 
üzümdəki təbəssüm, 
necə üşüyür
əllərini vüsalına uzatmış 
ümidim... 
Gözlərim səni axtarır... 
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Yarpaqlayan təbəssüm

Göz yaşımı
varaqlayır səsim.
Ürəyini tutub
ürəyimə yıxılır
Tanrıya oxuduğum
dualar.
Çox uzaq deyil ki,
Məndən sənə,
qələmdən varağa
bir misra yol var...
İnamsızlıq qoxuyur dünya...
Ürəyimdəki
sevgi qoxulu bir misraya
söykəmişəm üzümü...
Uca dərgaha sarı
yarpaqlayan əllərimdə
mələk təbəssümü...
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Həyatın rəngləri

Qaranlığın üzünə
bəyaz misralar kimi
yazdım göz yaşlarımı...
Gecə üfüqlərin qəlbi
sıxılmasın deyə
dan yerindən asdım
baxışlarımı.
Xəfifcə misralarımın
alnından öpdüm,
anamın duaları
diksindi...
Ayrılığın qulağına
Adını pıçıldadım,
dodaqlarım isindi.
Sənsizliyi
yetim uşaq kimi
sıxdım köksümə.
Və ümidin
öpdüm gözlərindən...
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Mənə bir məktub göndər

Mənə bir məktub
göndər,
sətirlərində
Eşqin
ətrini duyum.

Yağır yaz yağışları
islanır
yanağımda öpüşlərin…
xəfif yaz mehi tək
əsir
içimdəki duyğular…

Sənə yazdığım
misralarla
vals oynayıram
Sənin xəyalını qucaqlamışam…
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Adın dodağımda

Sevgi nəğməsi kimi 
hopmusan ruhuma,
hər gün
sətir-sətir çiçəkləyirəm…

Dodaqlarının hərarəti 
yanağımda,
Adın dodağımda,
Qol-boyun olub gəzirik
könlümün bağında…

Ömrümün bahar təravətisən,
payız ömürlüm,
Gəl yenə
saçlarımı oxşa,
qoy həsrət paxıllıqdan
yıxılsın
misralarımın qədəmlərinə…
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Qolların pıçıltısı

Dünən
bir qaranquş səsi qədər
könlümə səpildi 
bahar qoxulu gəlişin.
Sevgi nəğməsi kimi,
Çiçəklədim varaqların
yanağında…

Vüsal dolu otaq,
Sevgi nəğməsi,
Sənin eşq dolu
pıçıltıların
və
boynuma sarılmış
qollarının 
bəxtəvər təbəssümü…
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Ən gözəl dua 

Dinlədiyim
Sevgi nəğmələri
Sənə yaza bilmədiyim
məktublardır.
Sən də dinlə
qoy yazılsın məktub,
qoy oxunsun
yazılmamış məktubun
Sevgi ətirli duyğuları…

Sevgi nəğmələrimdən
ələnən yağışda
əl-üzümü yuyuram
hər səhər.
Adını pıçıldayıram
ən gözəl dua kimi…
Bütün duaların bir gün
sevinəcəyini bilirəm...
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Həyat kimi

Bu gün
Dilimdə doluxsunub
“sevirəm” sözü,
nimdaş ömrümdən
utanır duyğularım.
Çıxıb getmisən
nə yaxşı
gözlərimdə
əmanət saxlamışam
Səninlə baxdığım
Bir parça göy üzünü.
 Bir vaxt səni həyat kimi
içmək istəyirdim.
Deyirdim 
dodaqların badə əvəzi olsun.
İçdikcə doymayım
səndən…
İndi arzularından
qəfil yıxılmış
qadınam...
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 Ömrümün yazı

Qollarımla özümü
asmışam boynundan…
Boyun həsrətimin dar ağacıdı,
Damarlarımda qan deyil
qıpqırmızı eşq axır,
nəfəsin alov-alov
oxşayır boynumu.
Beləcə söndürürəm
tənhalıq ocağını.

Bir ümid bahar yeli tək
oxşayır
boyun-boğazımı…
Deyirəm bəlkə
Ömrümün payızında
yaşayaram
ömrümün yazını...
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 İçimdəki haray

Mən 
öz içimdə
qırılmış yolam…

İndi varaqların bəyazlığında
Sənsizliyin əksi düşür
göz yaşlarıma…
Sükutun əlifbasıdır
içimdəki haray…

Yaz kimi gəldin ömrümə
Əvvəl səsim yarpaqladı.
Sonra barmaqlarım,
sonra sözüm.

Bilirsən, göz yaşım kimi
Sənsizliyin yanaqlarından
süzülürsən ürəyimə.
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Fəsillər kimi

Fəsillər kimiyəm, amma 
qışda da çiçəkləyirəm,
Nəfəsin dəyəndə,
Həyat səninlə başladı...

Sevgi ətirlim,
kaş əcəl məktubumda
sənin ətrin olsun.
Mələklər o məktubu
sənin səsinlə oxusun.

Sevginin rəngi yaşıldır.
İnanmırsan
göz yaşlarımın rənginə bax.

Hər yaz gələndə
qaranquşların səsi
məhəbbət məktubumu oxuyur
torpağın qulağına…
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Bir ovuc nəfəs 

Günəşin şəfəq-şəfəq
pıçıltısını dinləyirəm.
Gözlərim nəğməyə bələnir.

Uzat əllərini sevgilim,
Əllərinə qonmaq
istəyirəm göyərçin kimi.

Sevgi dilini unudub dünya,
Qanadı qırılıb
göyərçinlərin.

Gözlərinin əksi düşür 
gözlərimə.
Ürəyimin əksi düşür
sözlərimə.
Hər sözümdə bir ovuc
nəfəsin çırpınır.
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 Uzaqların yaxınlığı

Uzaqlar yaxın olur sən
olanda.
Yaxınlar uzaq olur
sən olmayanda.

Sən - uzaq
Mən - yaxın.
Əlifbası belə başlayır 
ayrılığın.

Sənin öpüşlərin yaz yağışıdı
Sən həsrətin
payız buludu.
Gəl, yağışında islanım
payızı unudum.

Baxışların ürəyimə
yazmışdı adını…
Adından yıxıldı
ayrılıqlar…
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Vaxtın həqiqəti

Ömrün güneyində
son nəğmə kimi
dinlədim səni

Sənin yoxluğun nəfəsimi
kəsir bəzən
Sənli anlarımdan
bir misra xatirə
saxlayıram, yoxluğunu
azdırmağa.

Gecələr səni pıçıldayıram
Göylərin ulduz
təbəssümü yağır
üstümə.

Sənin qucağında
çiçəkləyirəm,
fəsillər qısqanar
bu həqiqəti…
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Ömrün qapısı

Gözlərini
gözlərimə taxıb
oxuyuram eşq kitabını.
Xatirələr üşüyər
bağla qapını…

Ovcuna qonan əllərim,
quş kimi çırpınar,
amma heç uçmaq istəməz…

Sənsizliyin içində
qibləsiz dəfn olunmuş
bir tənha məzaram…
Dünya ayrılıq 
qoxuyur…

Bir gün
ömrümün qapılarını
çırpıb gedərsən…
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 Qar yağır

Qar yağır…
Saçları ağarıb
qış gecəsinin…
Həsrətin gözünə
Bir misra yuxu getmir.

Canımda
sənin hənirin…
ruhumda nəfəsinin
qoxusu,
Qulaqlarımda
bir ovuc
bahar nəğməsi…
Bir ömrün cənnəti
burdan başlanır, bilirəm…

Şam işığında
bəmbəyaz taxtın üstündə
Sənin qollarının
dilində danışmağı
öyrəndim…
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 Bir misra xoşbəxtlik

Bir ovuc yağış kimi
yağdın duyğularıma.
Misra-misra
çiçəklədi ürəyim.
Ürəyimdən muğayat ol,
Ürəyim.

Bu otaq,
Bu otağın içindəki
Sevgi dolu iki ürək.
Bir ovuc sevgi nəğməsi…
Və bu anlar
ömrümün
bir misra xoşbəxtliyidir. 

Bunu anladınmı, 
mənim xoşbəxtliyim?!
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Zəfər
Birbaşa sonet

Otuz il ağladı səbrim o ki,var,
Məzarlar üşütdü qərənfilləri.
Həsrətə bələndi ümid çölləri,
Torpağı öpməkdən utandı bahar.

Bəxtin bağçasına ələndikcə qar,
Bitirdi ürəkdə qəm çiçəkləri.
Hər gün geçikirdi arzu səhəri,
Namusun üzündə donurdu qubar.

Açıldı 44 hünər səngəri,
Dəfn etdi əbədi acı qəhəri,
Qələbə köynəyi geyindi yollar.

Kövrəlir döyüşçü xatirələri,
Əhsən qeyrətinə vətən əsgəri,
Zəfər bayrağıdır şəhid oğullar!
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İnsanlıq ətri
Akrostix sonet

Xeyirxah və geniş ürəkli insan, hörmətli 
Ehtiram Miriyevə həsr edirəm

Elin ürəyinə yazdın adını,
Hatəm bayragını tutdun əlində.
Tanrı hifz eləsin geniş qəlbini,
İnsanlıq ətri var hər əməlində.

 Rahatlıq əl edir baxışlarından,
Arzular bələnir bahar ətrinə.
Mənim könlümdəki sözlər içində,
Mənalar gül açır sənin xətrinə.

İllər göynək geyib arzu-diləkdən,
Rəbbim qoruyacaq səni fələkdən,
İnsanlıq işıgı sönməyəcəkdir.

Yolların üzünə güzgüdür yollar,
Eşqin kitabında bircə setir var;
Vəfa daş üstündə bitən çiçəkdir.
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Ustad
Akrostix sonet

Gözəl şair Əhməd Haqsevərə

«(Ə)nəlhəq» eşqiylə göyə ucaldım,
(H)al əhli olanı tanıdım dərhal.
(M)ənə daş atanda bəzən əqli kal,
(Ə)dəb qaydasında ondan öc aldım.

(D)ərin mətləblərə qəvvastək daldım,
(H(eç vaxt doğurmadı məramım sual.
(A)rzu yollarında nur saçdı kamal,
(Q)olumu ümidin boynuna saldım.

(S)özün qapısında, ustad, xəbər al,
(E)dibmi Ülkərtək qonaq-mahcamal,
(V(arlığım üstündə möhürdü adım.

(Ə)n gözəl anlarım olubdu xəyal,
(R)ahatlıq önümdə dayananda lal,
(Ə)zablı günlərdən ocaq qaladım.
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Ad
Birbaşa Mezostix Sonet

Dəyərli şair Əhməd Haqsevərə

H(ə)lə söz meydanında dinləyən yox səsimi,
A(h)ımdan alovlanır mələklərin qanadı.
Ö(m)rümə daş atdılar ümidlərim qanadı,
M(ə)lul baxan misralar kül etdi həvəsimi.

O(d)um isitmir daha həzin,kövrək hissimi,
A(h)u baxışlı eşqim anlamadı həyatı.
S(a)lamladım hər səhər neçə doğmanı, yadı,
O(q)tay Eloğlu kimi ağladım öz izimi.

A(s)ıldı yaddaşımdan bəxtin acı fəryadı,
B(e)lə olurmuş demə yetim taleyin dadı,
Ə(v)vəldən qəm çəksəm də bükməmişəm dizimi.

D(ə)rdli saxladı qəlbim içimdəki baratı,
Ə(r)əb Zəngiyə bənzər şairə Ülkər adı,
B(ə)lkə ulduzlar sönər görüncə bənizimi.
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Arzu
Birbaşa Akrostik sonet

Arzu xanım Balsəs üçün hədiyyə

(A)zadlıq eşqini geyib ürəyi,
(R)uhunda çağlayan söz bulağıdır.
(Z)alım fələk ona çoxdan yağıdır,
(U)nudulmur canın acı göynəyi.

(B)əxtinə pay düşən o səs çiçəyi,
(A)li möcüzənin bir sorağıdır.
(L)alələr bəzəyən könül bağıdır,
(S)əbrin toxuduğu ümid köynəyi.

(Ə)zablar ömrünü söküb dağıdır,
(S)anki oxşamadır,səssiz ağıdır,
(Ü)zündə kədərin əsir küləyi.

(Ç)iyni mələklərin öz oylağıdır,
(U)zaqdan əl edən haqq bayrağıdır,
(N)ə yaxşı çin olur arzu -diləyi.
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Sevgi
Birbaşa sonet

Uzatdım əlimi yetmədi sənə,
Şirin xatirələr uzaqda qaldı.
Ayrılıq bəxtimi ovcuna aldı,
Ötdü ömrümüzdən gör neçə sənə.

Ağrılar içində göynəyir sinə,
İndi o çağlarım acı xəyaldı.
Həsrətin qəlbimdə bir qara xaldı,
Üşüyən ümidim, çətin isinə.

Sevən könüllərin dilləri laldı,
Fələk çox aşiqin bəxtini çaldı.
Təşnəyəm bir misra vüsal səsinə.

Məhəbbət dediyim dərin sualdı,
Cavablar ağzına burda su aldı,
Ah çəkdim sükutun səbri diksinə.
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Ümid
Birbaşa sonet

Mənim göz yaşımın sahilləridir,
Sözün dodağına qonan təbəssüm.
Necə də kövrəkdir,necə də məsum,
Bu misra ruhumun dinən yeridir.

Duyğular qəlbimin ilmələridir,
Hər naxış sinəmdən boylanan sözüm,
Qoyma əllərindən əlimi üzüm,
Ahım Xan Əslinin düymələridir.

Tale yollarında qanadı dizim,
Arxamca üşüyən ləpirim,izim,
Bəxtimin səmirsiz gileyləridir.

Gözünün yaşını töksə də dözüm,
Sıxma ürəyini sən,canım-gözüm,
Ümidim ölməyib, hələ diridir.
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Ömrün dadı

Ömrün budağından qopdu bir il də,
Həyat yaş gətirdi yaşımın üstə.
Ayrılıq quş kimi açıb qanadın,
Hər gecə dolanır başımın üstə.

Məndən uzaq keçir ümid yolları,
Bir misra baxmadım ömrün dadına.
Əlləri qoynunda duran arzular,
Hər gün məktub yazır tənha qadına.

Əynimə dar gəlir ömrün köynəyi,
Susur içimdəki söz də, sətir də.
İlahi, bəxtimi harda axtarım,
De, hansı misrada, hansı sətirdə?
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Xocalı

Beli qırılıb, yolların
Ah çəkib, ağlar suların.
Ocaq-ocaq arzuların
Qəfil kül oldu Xocalı.

Yaman çiliklənib yuxum,
Çiçək-çiçək solub duyğum.
Dərd içində boğulduğum
Neçə il oldu Xocalı?

Qoy sənə səndən danışım
İtkin düşməsin yaddaşım.
Axıb tökülən göz yaşım
Daha göl oldu Xocalı.

Gözü dolub sözlərində
Məna yüklü söz dərində.
Bir əsgərin gözlərində
Ümid kül oldu Xocalı.



Gülümsə, qadın

45

Burax bu misranı...

Yamyaşıl misralar uçur havada,
Birinin üstünə adım yazılıb.
Açıb oxuyuram göz yaşlarımı,
«Sənin məktubunu aldım’’ yazılıb.

Hopub üst-başıma qürbət qoxusu,
Tanrıya yazıram bu gileyimi.
Bir misra üzümə çırpır özünü,
Bu dünya şairə vətən deyilmi?!

Susur dilimdəki «azadlıq» sözü,
Azadlıq meydanı susduğu kimi.
Elə gülümsəyir kədər üzümə,
Leyli öz əhdini pozdugu kimi.

Bu yaşıl misranın gözlərinə bax,
Çevir həqiqəti bayraq üzünə.
Görən bu misranın günahı nədir,
Niyə həsrət qalıb varaq üzünə?!
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Burax bu misranı, qoy uçub getsin,
Dincəlmək vaxtıdır, daha gecədir.
Mənə inanmırsan, özün bilərsən,
Soruş ağaclardan saat neçədir?

 Qardaş ətri

Azərbaycandan kənarda yaşayan əziz 
qardaşım Nicata həsr edirəm.

Sən mənim qəlbimin zirvə yerisən,
Ən şirin arzumun ətrisən, qardaş.
Könül kitabımın şah əsərisən
Ruhumun ən kövrək sətrisən, qardaş.

Könül otağımda titrəyəndə şam,
Tale yollarında tənha qalmışam.
Ata qoxusunu səndən almışam,
Ömrümün ən əziz xətrisən,qardaş.

Yağanda bəxtimə qar narın-narın,
Siması güləndə ayrılıqların.
Açılır siması sənli yolların
Gözümdə ümid tək bitirsən, qardaş.
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Ata qayğısı var hər bir sözündə,
Körpəcə bir qızam hələ gözündə.
Ahım titrəyəndə göyün üzündə,
Mənim harayıma yetirsən,qardaş.

Nəfəsi gecikər gələn baharın,
Bənövşə altında sızlayar qarın.
Bəxti kövrək olur yetim qızların,
Atasız ömrümə çətirsən,qardaş.

 Mənim ürəyimə yağır bu yağış

Bir qərib nəğmənin misraları tək,
Mənim ürəyimə yağır bu yağış.
Göydə doluxsunmuş tənha mələyin,
Qəmli gözlərindən axır bu yağış.

Sən çıxıb getdiyin yolların üstə,
Nə vaxtdır dözümüm, səbrim islanıb.
Bu bəyaz yağışın damlalarında,
Bir vüsal həsrətli ruh misralanıb.

Bu yağan yağışın payız qoxusu,
Həsrətlə çırpınıb könlümə hopur.
Kövrək ürəyimə təsəlli kimi,
Yağış damcıları üzümü öpür.
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Şəhidlər Xiyabanı

Torpaq öz səbrini darayır burda
Ucalıb qeyrətin sarayı burda.
Donub həqiqətin harayı burda,
Burda ocaq-ocaq üşüyür Vətən.

Könül bir az toxta nəfəsini dər,
Yüz ildi bu dərdin dərdi təzə tər
Burda alov-alov kişnəyir kədər.
Burda ocaq-ocaq üşüyür Vətən.

Dağların döşündə söz düyün düşüb,
Dərdin ocağında köz düyün düşüb.
Dözüm sözündəki döz düyün düşüb
Burda ocaq-ocaq üşüyür Vətən.

Bəxtimin sarayı dərd daşlarından,
Keçirəm alnımın qırışlarından
Tonqal qalamışam göz yaşlarımdan
Burda ocaq-ocaq üşüyür Vətən.
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Xəzərin payızı

Mənim könlümdəki duyğular kimi,
Bu payız günündə çırpınır Xəzər.
Ruhumdan ələnən söz qoxusunu,
Allah, bu dənizin sularına sər.

Sahilə can atan coşqun dalğalar,
Vüsala tələsən könlüm kimidir.
Tufanlar içində boğulan qayıq,
Uzaqdan əl edən ölüm kimidir.

Sənli xatirələr üşüyür burda,
Yenə ürəyimi həsrət dağlayır.
Dənizin üzünə qəriblik hopub,
Dalğalar hönkürür,sahil ağlayır.

Payız saçlarını sərib dənizə,
Ayrılıq havası qoxuyur sular.
Yuva tək boşalan sahillər üçün,
Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular. 
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Son qatar

Tənhalıq sözündən yıxılıb ömrüm,
Üzü çiçəkləyib ayrılıqların.
Ürəyi qırılmış bir misrayam mən,
Yağırsan gözümdən sən narın-narın.

Mənim ümidimin könlünü almaz,
Həsrətin saçımı oxşayan əli.
Şirin günahların çicək yeridir,
Sənin kimi aşiq,mənim tək dəli.

Qollarım uzanan hicran yoludur,
Sənsizlik bu yolda şütüyən qatar.
Uzaqda bir vüsal kövrəlib mənsiz,
Gəl məni bir misra özümə qaytar.

Üzü qəm qoxuyur xatirələrin,
Gözümdə islanıb gözümün yaşı.
Sən gedən yolların sinəsi üstə,
Öpür saçlarımı həsrət yağışı.
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Ümid qatarının pəncərəsindən,
Atdım əllərimi sənin dalınca.
Yenə bu vağzalda oturub ağlar,
Son arzum səndən bir xəbər alınca.

Fələk də gözünü çəkmir nə vaxtdı,
Mən gözü yaşlıdan,mən gözü nəmdən.
Götürüb üsüyən arzularımı,
Son vüsal qatarı keçir sinəmdən.
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Səngəri əyninə geyinən oğlan

Səngəri əyninə geyinən oğlan,
Sənə gülümsəyən güllə mübarək!
Şəhid məqamıyla görüşə gəldin,
Ömrünə gül açan çillən mübarək!

Alnından boylanan cümlədən soruş, -
Hansı kəlməsinə sürtüm üzümü?!
Bir misra diksinir mənim içimdə -
Şəhidlər qeyrətin lalə mövsümü.

Önündə əbədi diz üstə çökdün,
Əyilib qəbrini öpən bayrağın.
Sevgidən vətənin gözləri gülür,
Üzünü ağ etdin qara torpağın.

Şükür, oğulları ümid qoxuyur,
Allah, salam yetir o uca yurda.
Harda şəhidliyin ətri gəlirsə,
Bir misra Qələbə yaşayır orda.
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Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular

Mənim könlümdəki duyğular kimi,
Bu payız günündə çırpınır Xəzər.
Ruhumdan ələnən söz qoxusunu,
Allah, bu dənizin sularına sər.

Sahilə can atan coşqun dalğalar,
Vüsala tələsən könlüm kimidir.
Tufanlar içində boğulan qayıq,
Uzaqdan əl edən ölüm kimidir.

Sənli xatirələr üşüyür burda,
Yenə ürəyimi həsrət dağlayır.
Dənizin üzünə qəriblik hopub,
Dalğalar hönkürür, sahil ağlayır.

Payız saçlarını sərib dənizə,
Ayrılıq havası qoxuyur sular.
Yuva tək boşalan sahillər üçün,
Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular.
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İki sevdalı ürək

Ulduzlar sönən kimi,
Sözlər həmən sayrışır.
Arzudan, həm şeirdən,
Həm sevgidən danışır.

Çağırır, aparır yol,
Yarır zülmət gecəni.
Tənhalıq bürüyübdü,
O yaşayan küçəni.

Sanki tanış deyilik,
Dünən ayrılsaq da biz.
İlk görüşdə olan tək,
Titrəyir hey səsimiz.

Sozalıbdı həniri,
Sevirəm sözünün də.
Buz nəfəsli ayrılıq
Dayanıb söz önündə.
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Qızıl günəş eşq ilə,
Yer üzünü öpən tək.
Bax beləcə öpüşür,
İki sevdalı ürək.

Müəllim ömrü

Tanrı bu hikməti bəxş edib ona,
Kövrək arzuların girib qoluna.
Nur,işıq parlayır həyat yoluna,
Əbədi çıraqdır müəllim ömrü.

Keçdiyi yollarda ümid dirilir,
Yaddaş güzgüsünün tozunu silir.
Onun hikmətini oxuyan bilir,
Gör necə varaqdır müəllim ömrü.

Gözləri həqiqət tərəzisidir,
Könüllər oxşayan doğma səsidir.
Zəhməti dünyanın hər gün işidir
Sönməyən ocaqdır müəllim ömrü.
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Vətən sevgisinin sərhəddi yoxdur

Sərhəddə dayanan vətən oğlunun,
Məramı ucadır, andı müqəddəs.
Torpağın ana tək doğmalığını,
Heç kim onun qədər anlaya bilməz.

Sərhədçi əsgərin vətən sevgisi,
Torpağı, ağacı, daşı isidir.
O qartal baxışlı iti gözləri,
Bu yurdun məhəbbət xəritəsidir.

Yurdun keşiyində duran igidin,
Duruşu yad gözə sancılan oxdur.
Sərhədçi əsgərin qəlbində təkcə,
Vətən sevgisinin sərhəddi yoxdur.

Sərhəddə bir ovuc torpağı oxşa,
Duyarsan içində tarix diridir.
Yurdu gözü kimi qoruyan ərlər,
Vətənin sabaha ümidləridir.
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Qaçıb təbiətin isti yuxusu

Qaçıb təbiətin isti yuxusu,
Diksinir yarpağın ölüm qorxusu.
Hopub üst- başına kədər qoxusu
Məni bu payızdan ötür, ilahi.

Yetmir bu ümidin sözü həsrətə,
Buludlar yol alıb üzü həsrətə,
Bir əlçim çarə et özün həsrətə,
Məni bu payızdan ötür, ilahi.

Bu kövrək qəlbimin soruş halını
Qopar sinəmdəki dərdin xalını.
Getdiyim yolların qırışıb alnı,
Məni bu payızdan ötür, ilahi.

Yaman qəribsəyib odum,ocağım,
Dərdə bələnibdi qoynum,qucağım,
Qalıb uzaqlarda o gənclik çağım,
Məni bu payızdan ötür, ilahi
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Bir ovuc Qarabağ verin

Bu şeiri ümid əvəzi
Bacanızdan atdım, ellər!
Bir ovuc Qarabağ verin,
Bu bayramda dadım,ellər!

Qeyrətimə bu tən yollar,
Haçan mənə vətən yollar?
Qələbəyə gedən yollar,
Baxır maddım-maddım, ellər!

Atan,anan, bacın idi,
Sənin qeyrət tacın idi.
Bir vaxt Şuşa, Laçın idi,
Yaddan çıxıb adım, ellər!

Hər daşda bir ünvan yatıb,
Arzu yatıb, güman yatıb.
Xiyaban-xiyaban yatıb,
Neçə min övladım,ellər!
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Damarda çağlar dənizlər,
Səngər – səngərdir bənizlər.
Dalğalanır Mübarizlər,
Gəlir addım-addım, ellər!

Ata

Könlümü dağlayır taleyin hökmü, 
Almışam çiynimə kədər yükümü. 
Deyirəm bu dağlar bəs niyə çökmür, 
Məzarın başında durmuşam, ata.

Sənsiz keçən günlər səbrimi yolub, 
Dünyamn ağrısı qəlbimə dolub. 
Yenə dərdlərimlə qol-boyun olub, 
Məzarın başında durmuşam, ata.

Ömrümün yolları kəsəkli, daşlı, 
Kövrək arzularm alnı qırışlı. 
Mən Ülkər qızınam gözləri yaşlı, 
Məzarın başında durmuşam, ata.
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Bir ovuc göz yaşı

Bütün ayrılıqlar belə başlayır,
Bir ovuc göz yaşı…bir misra sükut.
Ürəkdə ağrının qaçır dodağı,
Ümid pıçıldayır,onu gəl unut.

Sanki duz səpilmiş yaradır indi,
Sənli xatirəyə bələnmiş ömür.
Alnımdan yazını pozub getmisən,
Bəxtimin nə vaxtdı gözləri görmür.

Ala gözlərində azıb qalırdım,
Səssiz baxışların nəğmə kimiydi.
Sevgi yollarında üşüyən bəxtim,
Mənim göz yaşımı əynimə geydi.

Solğun yanaqlarım bəyaz varaqdır,
Sozsüz misralarla islanır hər gün.
Tanrım,bu omürdən çıxıb gedirəm,
Qəlbimi bu nakam sevgiyə bükün.
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Sevginin payızı

Canım-gözüm, ayrılıqlar içindən,
Keçib gedən o qız sənə tanışmı?
Bəxt dalınca göndərdiyi ümidi,
Qayıtsa da xəcalətdən danişmır.

Kirpikləri yarpaqlayır hər gecə,
Duaları daha payız qoxuyur.
Ayrılığın əlifbasın öyrənib,
Ovcumdakı ürəyini oxuyur.

Ləpirləri güzgüsüdü yolların,
Tellərini öpüb qaçır küləklər.
Bəyaz-bəyaz varaqlarda ağlayır
Arzu – arzu çiliklənən ürəklər.

Unudubdur doğmalığın dadını,
Bir yaxın gəl öp uzündən o qizın.
Bu şəhərin yaddaşına sevgi səp,
Könlünü al doluxsunan payızın.



Ülkər Nicatlı

62

Bu bahar

Bu bahar əllərim yarpaqlamadı,
Sənin əllərinə qaldı tamarzı.
Unutdu yamyaşıl xatirələri,
Sevginin şaxtası,eşqin ayazı.

Kəpənək-kəpənək qonub ağrılar,
Nəmli yaxasına qərib ömrümün.
O kimin əliydi bilmirəm allah,
Bu bahar bəxtini dərib ömrümün.

Yıxıldım bir sözün yaşıllığından,
Əlimə yetmədi sevginin əli
Qəlbimə sancılmış paslı qəlpədi,
Bir uzaq xatirə, nimdaş təsəlli.

Bu bahar sinəmdə üşüyür bahar,
Sən çıxıb gedəli qışdı fəsillər.
Bəxtimin ovcunda qəm çiçəyiyəm,
Mənim göz yaşımı göz yaşım silər.
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Anama məktub

Yuxuma gəlmisən bu qış gecəsi,
Qayğılı qəlbinə qurbanam, ana.
Dünyanın ən böyük müqəddəsliyi,
«İncil»im, «Törat»ım, «Quran»ım, ana.

Yuxuma gəlmisən bu qış gecəsi,
Yastığım bələnib sənin ətrinə.
Yenə də səpilir layla qoxusu,
Ömür kitabının hər bir sətrinə.

Yuxuma gəlmisen bu qış gecesi,
Ömrü çiçəkləyib yuxularımın.
Sənin gəlişinlə həyat qapısı,
Bağlanıb üzünə qorxularımın.

Yuxuma gəlmisen bu qış gecəsi,
Köz düşüb üstüne xatirələrin,
Yuxunu yorğan tək çəkir üstümə,
Sənin nəvazişli kövrək əllərin.
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Sən də məni unutdun...

Sənə sarı qanad açan ürəyim,
Köynək geyib gözlərimin yaşından.
Hər gün mənə məktub yazır ümidlər,
Gəlib çatmır dünyanın o başından.

Sən də məni hamı kimi unutdun,
Gedib durdun ayrılığın yanında.
Xatirələr üzün yuyur hər səhər,
Yazmadığım misraların qanında.

Yığışdırıb aparmısan səbrimi,
Sözüm yoxdur daha sənə deməyə.
Gözlərimdə bir ev tikib həsrətin,
Əlim qalxmır qapısını döyməyə.
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Asta oxu gözlərinə dolacaq,
Varaqdakı bu misralar külümdü.
Son qürurum dodağımı dişləyir,
Deyəmmirəm sənsiz qalmaq zülumdü.

Urəyimdə dəfn elədim yenə də,
Eşq qoxulu qərib - qərib sözləri.
Məktub-məktub göy uzündə ağlayır,
Yetim qalan bu sevginin gözləri.
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Həsrət qoxulu ürək

Ruhum çiçək açır sənin səsindən,
Alır qucağına duyğular məni.
Arzular uçuşur kəpənək kimi,
Məhəbbət qoxuyur ömrün çəməni.

Sənin ürəyindən keçən misranın,
Mənim ürəyimdə qafiyəsi var.
Sevgi qoxusuna bələnən ömrün,
Ayrı avazı var ayrı səsi var.

Könlümü oxşayan nəğmələr kimi,
Dola qollarını boynuma dola.
Bir əlində ümid, birində sevgi,
Arzular boylanır sən gələn yola.

Doğmalıq qoxlayan baxışlarınla,
Dindir sinəmdəki misranı dindir.
Götür öz ovcuna kəpənək kimi,
Bu həsrət qoxulu ürək sənindir.
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General gəlir
(Şəhid general Polad Həşimovun nurlu 

xatirəsinə)

Üçrəngli bayrağı alnından asıb,
Əcəlin üstünə adını yazıb.
Vətən bayrağını bağrına basıb,
Üzündə təbəssüm, dili lal gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!

 Mübarək şəhiddir, ucadır soyu,
Həzi Aslanova çəkir bir suyu.
Xainlər yolunda qazdılar quyu,
Döyüş yollarına nəzər sal, gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!
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Uçurdub fələyin qalalarını,
Gözü yolda qalıb balalarının.
Anıb anasının laylalarını,
Anatək boynuna qolun sal, gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!

Keçib Qəbələdən qələbəyətək,
Qeyrət ocağıdır köksündə ürək.
Doğma Vəndamına əl eyləyərək,
Polad əqidəli nurcamal gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!
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 Qələbə ətri

Baxma çöllərinə payız qonubdu,
Daha yaz qoxuyur bəxtin, Qarabağ.
Sil göz yaşlarını xarıbülbülün,
Bitib ayrılığın vaxtı, Qarabağ.

Vüsal zirvə-zirvə gülümsəyir, bax,
Əriyir sən adlı həsrətin qarı.
Açıb yaxasını öz balan kimi,
Yürüyür üstünə zəfər yolları.

Zəfər qoxusuna bələnib, Allah,
Şəhid qəbri üstə yağan göz yaşı.
Sevincdən bir addım atır elə bil,
Bu məzar üstündə duran baş daşı.
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Verin Natəvana göz aydınlığı,
Dinləyin Bülübülün şirin səsini.
Xan əmi yenə də qaval götürüb,
Oxusun Qarabağ şikəstəsini.

Mərmi yağışına düşən payızda,
Sərin ümidlərin bahar qoxulu.
Qələbə ətrini səpir yollara,
Ali Baş Komandan, Heydərin oğlu!
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Bayraq

Mənası uludur, hikməti dərin,
Qanından rəng alıb neçə min ətrin.
Şuşa qalasını alan əsgərin,
Təbəssümlə dolu üzüdür bayraq.

Ürəklər boyuna açıb qucağın,
Şərəf tarixidir ötən hər çağın.
Millətin qəlbində yanan ocağın,
Heç vədə sönməyən közüdür, bayraq.

Bir üzü Turandır, bir üzü Quran,
Qalalar endirən, sərhədlər quran.
Oğul qəbri üstə səssizcə duran,
Şəhid anasının gözüdür, bayraq.
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Şanlı zəfərinlə vətənim, tanın,
Şəhid ətirlidir damarda qanın.
Qələbə soraqlı Baş Komandanın,
Yurdda dalğalanan sözüdür, bayraq.

Dağlarda qalmayıb nə duman, nə çən,
Şöhrətin boy verir zirvələrəcən.
Bu torpaq uğrunda canından keçən,
Şəhid oğulların özüdür, bayraq! 
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Qələbə köynəkli Ağdam

Müqəddəslik yatır hər qarışında,
Övliya nuru var adi daşında.
Tanrı işığısan yurd yaddaşında,
Belini qırmısan fələyin,Ağdam

Gördüm yağı bağrın yaranlarını,
Vüsala qovuşan yar anlarını.
Köksünü üşüdən yaralarını,
Vətən oğulları bələyib,Ağdam.

Yollar misra-misra açıb sinəsin,
Sözləri kövrəlib Qulu Ağsəsin.
Zəfər torpağına sərib nəfəsin,
Arzusu çin olmuş ürəyin,Ağdam.
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Bitib yaxasında qönçə ürəyin,
Neçə ürəklərdən keçən ürəyin.
Ruhuna səpilib neçə ürəyin
Bu zəfər ətirli diləyin, Ağdam.

Torpaqda buğlanır şəhid nərəsi,
Bax,Aqil Abbasın coşub həvəsi.
Məzarda kövrəlib Qədirin səsi,
Gəl, ovut bu qəlbi kövrəyi, Ağdam.

Torpağın bələnib şəhid ətrinə,
Daha dəyə bilməz kimsə xətrinə.
Şükür alnındakı Tanrı sətrinə,
Geymisən qələbə köynəyi, Ağdam.
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Zəfər qoxulu Kəlbəcər

Yolları bürüyüb vüsal qoxusu,
Gəldim görüşünə, salam, Kəlbəcər.
Sinəmdə misralar coşub çağlayır,
Bəs niyə bu qədər lalam, Kəlbəcər?!

Ötən xatirələr necə də sərin,
Arzumu,şövqümü yollara sərin.
Zəfər ətirlidir gələn səhərin,
Bu payız yenilməz qalam, Kəlbəcər.

Dağlara baxıram alışır könül,
Torpaqla,ağacla danışır könül.
Neçə dərə keçib,dağ aşır könül,
Bulaqların şirin laylam, Kəlbəcər.

Əhsən, ər oğluna,ərən oğluna
Basdın qədəmini zəfər yoluna.
Bu payız qoy bir az girim qoluna,
Sirdaşım,qardaşım, balam Kəlbəcər!
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 Həsrət qoxulu ömrüm

Ta çiçək qoxumur kövrək sevgilər,
Daha ümidlerin gözü yaşlıdır.
Üzü sənə sarı gedən yolların,
Qəlbi qara geyib başı daşlıdır.

Bu qərib könlümü ovundurmağa,
Daha misraların əlləri çatmır.
Həsrət köynəyini geyib bu dünya,
Sənsiz arzular da könlümə yatmır.

Qəlbimin qan daman yaraları da,
Bir dəstə çiçəkdir bir dəstə güldü
Nə zaman boylandım vusala sarı,
Həsrət misra-misra üzümə güldü.
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Ömrümü bürüyüb həsrət qoxusu,
Hər gün yıxılıram öz ürəyimdən.
Bəxtimə qaranlıq çökməsin deyə,
Şam kimi asılıb söz ürəyimdən.

Ağrı - əzabını dadır ürəyim,
Bir gün doğmaların bir gün yadların
Yaralı qəlbimi ovcuma alıb,
Üstündən xətt çəkdim bütün adların.
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Həsrətimin Lənkəran qoxusu

Mənim Lənkəranım sənsən, əzizim,
Sənsiz bir Lənkəran nəyimə gərək
Baş qoyub dağların dizi üstünə,
Sənsiz Xəzər - Xəzər ağlayır urək.

Kövrələ - kövrələ baxır içimdən,
Sənin həsrətinlə yanan duyğular.
Yuvası dağılmış qaranquş kimi,
Daha gözlərimə dönmür yuxular.

Sərmişəm Xəzərin suları ustə,
Xatirə ətirli duyğularımı.
Qaratel misralar ovcunda tutub,
Mənim həsrətimi mənim ağrımı.

Yumub gözlərini xatırla məni,
Qəlbində bir misra yerimi saxla.
Bu baxtsız sevgimin qoxla ətrini,
Bir misra gülümsə, bir misra ağla.
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Məktub

Allah,sənə yazdığım o məktubu,
Hansı mələk oğurladı görəsən?
Özün söylə indi harda durum ki,
Bircə dəfə əhvalımı görəsən?

Üz gözündə son ümidin ahı var,
Yanağımda yarpaqlayan payızın
Bir mələyin dodağından yıxılan,
O təbəssüm könlün açmaz bu qızın.

Bu unutqan adamların içində,
Mən ki,səni unutmadım, ilahi
Bəxt yazdığın o dəftərin içindən,
İtkin düşüb mənim adım, İlahi

Bəyaz-bəyaz varaqlarla bu axşam,
Qurban olum, yenə səndən danışdım.
Şair qəlbi ərköyündür, bilirsən
Bağışla ki , işlərinə qarışdım.
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  Əlhəd daşı

Bu misranm üzündən 
Həyam silib gedək. 
Məcnunlarm alnından 
Səhranı silib gedək.

Daha paslı qəlpədi, 
Sinəmdə yurd ağrısı. 
Yaddaşımda ulayır 
Çöllərin qurd ağrısı.

Əlimdən saldım yerə, 
Çilikləndi bu yol da. 
Gör başıma nə gəlib, 
Getmədiyim bu yolda.

Allahm qəbulıma 
Kim səni yazdı, könlüm? 
Ərəb əlifbasında 
Helə payızdı, könlüm.
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Çatdır ismarmcımı, 
Bu dünyanm şahına. 
Yuxarıdan baxmasm 
Məzlumlarm ahına.

Kim sənə bayraq tikib 
Gözlərim yaşından. 
Qoy mən də bir ev tikim,
Sənə əlhəd daşından.

Göz yaşı nağılı

Əlini qoy bu misranm alnına 
Niyə qalxıb qızdırması, bir öyrən. 
Bu ürəyin ağrısını, dərdini,
Təsəllinin qılığına gir, öyrən.

Həsrət ilə tüstülənən bu ömrü, 
Adam kimi çıxar daha yadmdan.
Ümidinə xəbər yolla, gələndə,
Danışmasın bir də səntin adından.
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Üzündəki son təbəssüm yerində
Dərd özünə təzə bağça-bağ salıb.
Ürəyini bu misradan götür, get, 
Həsrət onun gözlərinə ağ salıb.

Açıq qalıb ayrılığın qapısı, 
Bu qapının qapısını bağla, get. 
Səndən sonra dərdi sevindirməyə, 
Bircə damla göz yaşını saxla, get.

Dodaları titrəyən bu misradan,
Əhvalını soruş indi bu şeirin.
Olanımı bilirsən ki, İlahi,
Göz yaşımla göz yaşını yu şeirin..
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Yaxşı deyil unutmaq

Haray çəkdim, harayımdan yıxıldım, 
Bağışla ki, baş apardım, ay vətən! 
O uçulmuş qalaları hörməyə, 
Misra-misra daş apardım, ay vətən.

Yaddasına ayna tutdum ömrümü,
İndi sərıin çiliklənmiş güzgünəm. 
Sözüm yoxdu bu yamaqlı bəxtinə 
Ta üz vurma, qurban olum, üzgünəm.

Pəncərə tək hər gün açdım gözümü, 
Qəm qoxulu ayrılığın üzünə. 
Bir misraya pıçıldadım qəhərlə, 
Hər gün məndən salam yetir özünə.

Indi daha unudulmaq duman tək, 
Yaylığını sərib bəxtin yoluna. 
Ümid elə qocalıbdır, İlahi, 
Kimsə yoxdu girsin onun qoluna.
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Bu rənglərin içindəki o rəngi, 
Görən gözə, görən gözdən salam de. 
Ürəyimi çox da bele danlama, 
Üzündən öp, hərdən ona, balam, de.

Bütün yollar sona yetir, bilirsən, 
Mən də yolam gəlib sona yetişdim. 
Unutmusan, yaxşı deyil unutmaq, 
Sən ki, mənə bir vaxt sona demişdin.
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Şuşa mövsümü

Tut bu səbrin yaxasmdan, 
Vur o daşa, vur bu daşa. 
Bir sətir Şuşa ətri səp, 
Ruhunda donan savaşa.

Qəlbindən bir dağ boylanır,
Qeyrət gəzsin qoy o dağda. 
Qanını sürt gözlərinə, 
Güllər açsın Qarabağda.

Hünəri çıxar köynəkdən, 
Qala qisas ocağını. 
Arzusu üşüyənlərə, 
Aç ümidin qucağını.

Güllə səsi gülə-gülə, 
Qoy sinəndə qapı açsın. 
Düşmən görsün cürətini, 
Ölümünü qapıb qaçsın.
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Şükür, zəfər qoxuludur, 
Şəhidlərin təbəssümü. 
Şükür dönübdü, Allahım,
Vətənin ŞUŞA mövsümü!

Şehli günahlar

Sənə bir məktub yazdım, 
Üstündə Allah adı. 
Sənə elə gəldi ki, 
Bu məktub Allahadı...

Üzündən yerə düşdü, 
Bir dodaqlıq təbəssüm. 
Şehli günahlarının 
Gözləri sadə, məsum...

Yaxınları asan yox, 
Uzaqlığın alnına. 
Hər gün məktub yazıram, 
Yazıqlığın alnına...

Bu misranın içində, 
Otur, qapını bağla. 
İndi nə günahın var, 
Mənim adıma bağla...
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Oxunmamış məktub

Bu gözəl, göyçək həsrəti, 
Əmanət saxla, gedirəm. 
Əllərini dəsmal kimi, 
Gözümə bağla, gedirəm.

Göz yaşmda güzgülənir 
Üzündəki öpüş yeri. 
Alın yazında gün batır, 
Dərdin ilə öpüş, yeri.

Qəlbimin sınan yerində, 
O bəxtəvər şəklini as. 
Bir can alan təbəssümlə, 
Göz yaşıma adını yaz.

Boynuma salıb qolunu, 
Qürbətin qərib yolları. 
Sənə gəlməyə yol yoxdu, 
İnsafın dərib yolları...
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Oxunmamış məktubum tək, 
Doluxsunub göyün üzü. 
Gözlərimdə gəlin köçür 
Hələ də «sevirəm» sözü.

Dərdin mənzərəsi

Yenə gözlərində qəm ləpələnir, 
Vətən, ürək dözmür baxışlarına. 
De, necə yeyirsən duzsuz dərdləri, 
Qoy bir az duz qatım göz yaşlarına.

Xətrinə kim doyib, əynin açılmır, 
Kimdən borc almısan yaz havasını? 
-Bu gün Nəsimidir - İçərişəhər, 
Öyrənir «soyulmaq» əlifbasını..

Küçə uşağıdır - gecə işığı, 
Adını xəbər al, küçə dilində? 
Günün günortası nə olub görən? 
- Adamlar danışrr gecə dilində.
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Sahilə üzməyə taqəti yoxdu, 
Gözünün yaşında boğulur adam.
Uzanmış əlini havada qoydum, 
Nə yaxşı xətrimə dəymədin, atam.

Gördün ki, arzular çox baş aparır, 
Götür çırp başına vətən daşını. 
Yığıb öz çiyninə ağrılarını, 
Bu gün ürəyimdən vətən daşınır.

Pıçıltı

Bax, qələmin gözündən, 
Bir misra axdı, keçdi. 
Ömrün pəncərəsinə 
Bir misra baxdı, keçdi.

Dərd elə yarpaqlayıb, 
Könlünə bir meh düşüb. 
Gəzmə bəxt çəməmndə, 
Göz yaşımdan şeh düşüb.
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Əyrıimdə islanıbdı, 
Ayrılığm köynəyi... 
Qiblədən üz döndərib, 
Ürəyimin göynəyi...

Daha çıxıb getməyə, 
Bu canda can qalmayıb. 
Əzrayıl gəlib-gedib, 
Görən niyə almayıb?!

Alnımdan keçən yolun, 
Göz yaşını silən yox. 
Nə gözəl gülümsəyir, 
Köksümə sancılan ox...

Könlüm əyilib öpür, 
Hər gün sənin üzündən. 
Yanağı şehli misram, 
Muğayat ol özündən.
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Məktub gələcək

Qaragöz rnisralar yağır gözündən, 
Dərdin yaşıl-yaşıl otları üstə.
Ümidin özünü yandırır hər gün, 
Könlünün ayrılıq odları üstə.

O kimin adıdır can verir hələ, 
Dilində titrəyən sözlər içində. 
Köksündən ovcuna düşən ürəyin 
Yenə də o adı gözlər içində.

Əlini əlinə çırpır uzaqlar, 
Yaxınlar üşüyür yaxın yerindən. 
Bir damla göz yaşı açıb gözünü 
Ürəkdə quruyan arxın yerindən.

Bu doğma həsrətin öp əllərini,
Qoxla ayrılığı, ciyərinə çək. 
Bir gün ürəyinin poçt qutusuna, 
Xatirə-xatirə məktub gələcək.
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ZÜLMÜN RƏNGI
Dahi Hüseyn Cavidin unudulmaz xatirəsinə

(poema)

Cavid ömrünün
qapısını
qəzəblə döyürdü
37-ci il.
Bir şair ömrünün
misraların
arasında gizlənən azadlığına
əcəl fərmanını
taxdı
qara əllər.

Cavidin 
ölüm fərmanına
şeytan təbəssümü ilə
baxdı qara əllər…
Barmağını
heyrətdən dişlədi
fələklər…
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Xəcalətdən
Tanrı dərgahında
başını
yerə əydi mələklər.

Varaqlar üstə
çilikləndi
«Peygenber « ətirli
misraların
kəpənək yuxusu.
Bir şair ömrünün
üst-başına,
göz yaşına
hopdu
ölüm qoxusu.

Ustad Cavidin
ağrı dolu baxışları
son dəfə
qanadlandı
Muskunazi ,Turani  görməyə
Boyunu oxşamağa,
Saçlarını
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misra-misra
hörməyə…

Oglu Ərtogrulu 
xeyalinda qucaqlayib
  ozu-ozune  emanet eledi 
Boyuk Turanin  
canli  nefesi tek 
kicik Turani...
Icinde misra- misra
lenetleyerek dovrani...

Cəlladlar
imkan vermədi
şair misralarına
bir yarpaq
yaxasını açsın
sinə dolu nəfəs almağa.
Cavidin 
Sinəsində
Əzablar tayalandı,
ürəyində
söykəndi dağ-dağa.
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Əzabın,
işgəncənin içindən
dünyaya,
isanlığa etiraz
məktubdu
şairin qəmli
beyit kimi
boylanan son baxışları…

***

37-ci il
əcəl köynəyini
geyib,
qapqara əlcəklərini
taxıb
hər gün,
hər gecə,
məhlə-məhlə,
küçə-küçə
qapıları döyürdü…
Hər gecə
qaranlığın
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yuxusunu qarışdırırdı
qəfil maşın səsi,
addım səsi…
Elə bil
qaranlığı əyninə geyib
yeriyirdi ölümün
nəfəsi
Qaranlıq
şahid idi,
necə can verir
neçə-neçə insanın
arzusu, həvəsi…
Qorxu at çapırdı
küçələrdə,
evlərdə.
Qorxu yurd salmışdı
yenicə həyata
bağlanan
ürəklərdə,
diləklərdə…
Ömürlər
əsir düşmüşdü
müdhiş əzaba,
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amansız dərdə…
Havada
dalğalandıqca
repressiya qoxusu
Çiçək-çiçək,
arzu-arzu solurdu
milyon-milyon ürəyin
ümidi,
arzusu…
Ocaqlar
alışa bilmirdi qorxudan
Ömrün günlərini
ayırmaq olmurdu
əzablı yuxudan…
37-ci il
fəsil-fəsil,
nəsil-nəsil
biçinə başlamışdı
insan ömürlərini.
Tanrı heyrətdən
yer tapa bilmirdi
gizlətməyə
milyonların
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qəmini, qəhərini…
Müdhiş ağrıların,
əzabların
küçələrdə
at çapdığı vaxtlar,
Sökülürdü
neçə-neçə ömürdə
arzular üçün
həvəslə qurulmuş
taxtlar.
Xəzan yarpaqları kimi
küçələrdə
can verirdi
talelər,
baxtlar.
37-ci ilin
qəzəbi
dəniz kimi dalğalanırdı.
Qorxudan üşüyürdü
ocaqlar,
Qolların
hənirindən
diksinirdi qucaqlar.
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Küçədə
qorxudan bir-birinə
baxa bilmirdi
dostlar, tanışlar.
Qorxudu
birdən
sükut qoxulu,
əzablı baxışlar,
nəsə danışar…
Əzabın qapısıydı
37-ci ilin
repressiya atəşi…
Günün günortasında
qaraldırdı
milyonların gözündə
dünyanı isidən
günəşi…
Hələ də torpaqda
üşüyür
37-ci ilin fəryadı…
Milyonların
taleyi
ocaq-ocaq
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ev-ev
yağmalanırdı.
Ürəklər əzadan
tonqal-tonqal
od tutub
yanırdı…
Sükuta dalmışdı
göylər,
susurdu mələklər,
İnsanın insana
etdiyi zülmü görüb,
Gülümsəyirdi fələklər.



Gülümsə, qadın

101

Mündəricat

Misraların təbəssümü ............................................ 3
Gülümsə, qadın ...................................................... 9
Ayıra bilməz ........................................................... 11
Şair ........................................................................... 13
Xatirə yağışı............................................................ 16
Göz yaşı qoxulu dəniz .......................................... 17
Yaşamadığım həyat ............................................... 18
Gözlərim səni axtarır ............................................ 19
Yarpaqlayan təbəssüm .......................................... 20
Həyatın rəngləri .................................................... 21
Mənə bir məktub göndər ..................................... 22
Adın dodağımda ................................................... 23
Qolların pıçıltısı ..................................................... 24
Ən gözəl dua  ......................................................... 25
Həyat kimi .............................................................. 26
Ömrümün yazı ...................................................... 27
İçimdəki haray ....................................................... 28
Fəsillər kimi ............................................................ 29
Bir ovuc nəfəs  ....................................................... 30
Uzaqların yaxınlığı ................................................ 31
Vaxtın həqiqəti ....................................................... 32
Ömrün qapısı ......................................................... 33



Ülkər Nicatlı

102

Qar yağır ................................................................. 34
 Bir misra xoşbəxtlik ............................................. 35
Zəfər ........................................................................ 36
İnsanlıq ətri ............................................................ 37
Ustad ....................................................................... 38
Ad ............................................................................ 39
Arzu ........................................................................ 40
Sevgi ........................................................................ 41
Ümid ....................................................................... 42
Ömrün dadı ........................................................... 43
Xocalı ....................................................................... 44
Burax bu misranı... ................................................ 45
Qardaş ətri .............................................................. 46
Mənim ürəyimə yağır bu yağış ........................... 47
Şəhidlər Xiyabanı .................................................. 48
Xəzərin payızı ........................................................ 49
Son qatar ................................................................. 50
Səngəri əyninə geyinən oğlan ............................. 52
Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular .......................... 53
İki sevdalı ürək ...................................................... 54
Müəllim ömrü ........................................................ 55
Vətən sevgisinin sərhəddi yoxdur ...................... 56
Qaçıb təbiətin isti yuxusu .................................... 57
Bir ovuc Qarabağ verin ........................................ 58
Ata ........................................................................... 59



Gülümsə, qadın

103

Bir ovuc göz yaşı ................................................... 60
Sevginin payızı ...................................................... 61
Bu bahar .................................................................. 62
Anama məktub ...................................................... 63
Sən də məni unutdun... ........................................ 64
Həsrət qoxulu ürək ............................................... 66
General gəlir .......................................................... 67
Qələbə ətri .............................................................. 69
Bayraq ..................................................................... 71
Qələbə köynəkli Ağdam....................................... 73
Zəfər qoxulu Kəlbəcər .......................................... 75
Həsrət qoxulu ömrüm .......................................... 76
Həsrətimin Lənkəran qoxusu .............................. 78
Məktub .................................................................... 79
Əlhəd daşı .............................................................. 80
Göz yaşı nağılı ....................................................... 81
Yaxşı deyil unutmaq ............................................. 83
Şuşa mövsümü ...................................................... 85
Şehli günahlar ........................................................ 86
Oxunmamış məktub ............................................. 87
Dərdin mənzərəsi .................................................. 88
Pıçıltı ....................................................................... 89
Məktub gələcək ..................................................... 91
Zülmün rəngi ......................................................... 92



ÜLKƏR NİCATLI
“Gülümsə qadın”

Direktor:                   Səbuhi Aslan

Dizayner:                  Veys Əliyev 

Texniki redaktor:     Hüseyn Məmmədov

Yığılmağa verilib: 20.04.2022
Çapa imzalanmışdır: 10.05.2022

Ofset çapı. Əla növ kağız
Tiraj: 300 

Ünvan: Bakı, Mətbuat prospekti 529-cu məhəllə
Telefon: (012) 538-18-87, (050) 263-16-16 

email: imza_nesrler_evi@mail.ru


