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Əbdülrizai Olmasaydı Əskik Qalacaqdıq 

 

 

 

 

 

Böyük bir gerçək işçisidir Əbdülrizai, Van Gogh kimi, Sylvia Plath kimi. 

Şeirində sahicilik duyğusunu həzz vermənin önünə qoymuşdur. Deyilə bilər 

ki Əbdülrizai olmasaydı Fars insanının dramı da həzzindən əskik 

qalacaqdı. Onun üçün şeir bir söyleyiş gözəlliyi deyil; tam tərsinə şeirin 

gözəlliyi, sahicilik axtarışının bir funksiyasıdır. Əbdülrizai nin şeirlərin 

oxuyarkən bir fantastikayla qarşı qarşıya olduğumuzu, sənətin də 

səmimiyyətsizlikdən doğulduğunu unudarıq. Onun şeirinin bizə bir vədi 

vardır: həyatın burnumuzun dibinə yerləşdirilmək surətiylə bizdən gizlənən 

böyük sirlərini pıçıldayacaq, böyük qətilikləri və nisbilikləri işarə edəcək, 

məskun doğruları sarsıdacaq, ümid ya da ümidsizlik təklif edəcək. Gerçək 

və işarə sözləri nə qədər yan yana gətirilə bilirsə, o gerçək bir işarə 

arxasındadır. 
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Əli Əbdülrizai tez tez istifadə etdiyi bu işarə sözcüyünü linqvistik bir 

mənada istifadə etmir. Đşarə bir vektordur, göstərən barmaqdır, təməl 

məsələlərin göstərilməsidir; çağırışım silsiləsi olaraq tamamilə siyasidir. 

Onun yazılarıyla şeirləri, soruşduqları suallarda kəsişərlər: insan bu 

təcavüzkar dünyaya qarşı necə müqavimət göstərəcək? Bu siyasətin verə 

bildiyi duruşların xaricində, və o siyasətin özünün də içində iştirak etdiyi bir 

bütünlük olaraq dünyaya qarşı insan nədir? Əli Əbdülrizai soruşmaz kim 

olduğunu, bilər və verdiyi cavaba inanmaz.  

Əbdülrizai nin nəticədə özünə inanmayan bir tərəfi vardır, dünyanın hər 

hansı bir şey edilərək daha yaxşı bir yer halına gətirilə biləcəyinə inanmaz: 

insan pisdir, şeir də bu çıxmazdan gəlir. Əbdülrizai tez tez özündən şikayət 

etsə də, özünü insanı oyandırmağa vakfeder: insan pisdir, amma şeirin 

edəcəyi bir şey mütləq olmalı. O həyatda ümidin olub olmadığı sualına 

verilmiş döşəmə döşəməyə zidd cavablar kimidir. Şeirləri Əbdülrizai nin 

sahicilik axtarışıdır dedim, amma bunun vurğusu tam olaraq doğru deyil, 

çünki Əbdülrizai nin sahicilik axtarışında prioritetli olan sahicilik deyil 

axtarışdır. Axtarış bir əskikliyə dözər, axtaran kimsə tamamlanmamışdır, 

əskikdir, kastrədir. Yuxarıda toxunduğum işarə anlayışı, axtarışın obyekti 

və axtarış arasındakı qayğıların, qorxunun, boşluğun, günahkarlığın, 

üzərində salınır.  
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Əslində bir Əli Əbdülrizai şeiri yoxdur, tamamlanmış bir şeiri yoxdur ya da 

onun bütün şeirləri şeirin özünü deyil şeirin ardını nəzərdə tutar, şairin 

özünün işarələridir. Şeirin arxasında biri dayanmaqdadır; lazım olduğunda 

öz mükəmməlliğini tamamlamaq üçün şeirləri əskik buraxan biri: Şair. Bir 

şeir arzu duymaz, arzuyu şairlər eşidər və bu ölçəkdə şeirlərin tamlığı 

şairlərin tamlığına fəda edilər. Şairin sahiciliyi şeirdəki sahicilik axtarışının 

zəmanəti olar və şeirlərin arasındakı boşluqlar şairin şəxsiyətiylə, özüylə 

doldurular: sahiciliyin ölçüsü şairin şəxsiyətinin bütünlüyü, saxtalıqdan 

təmizlənmiş olmasıdır, insanın doğumla başlayan parçalanması mübtədanı 

çaşmaz bir şəkildə bütünlük axtarışına məhkum edər. Əlbəttə, bütünlüyü 

axtaran mübtəda özünü axtarmaqdadır. 

Yoxluğunu hiss etdiyimiz şey içimizdə tapılması lazım olan zimni bütünlük, 

bütünə aid olma duyğusudur. Şeir oxumaq istəyərik, çünki bütünə, 

bütünümüzə, bütün içindəki yerimizə çatma çətinliyini bu insani və insan 

xarici cihazla məğlub istəyərik. Đnsanın özünün də bir parçası olduğu 

bütünün şərhinə deyil, mənimsənməsinə gedən yol üzərində şeir vardır. 

Şeiri bir bütünə aid olduğumuz duyğusundan qalxaraq oxucunuq. Hər şeir 

insanın bütünə olan həsrətini qamçılayar. 

Sahicilik axtarışı, arzunun özünün aranışıdır və buradan da bütünlük 

axtarışı doğular dedim. Davam etmədən öncə Adornonun "Bütün, gerçək 
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olmayandır" düsturunu bu ağıl icra etməyə tətbiq etsək, sahici olanın 

axtarışının sahici olmayanın axtarılmasıyla aynı yerə çıxdığını taparıq, ki 

Əli Əbdülrizai üçün bu doğrudur. Lacan burada köməkçi ola bilər: dilə sahib 

insanoğlu üçün Lacanın istifadə etdiyi mənada böyük hərfli Gerçək 

mümkün deyil. Bu səbəbdən Əli Əbdülrizai nin şeir sahəsindəki işlərini bir 

növ dili istifadə edərək dilin olmadığı yerə çatma səyi olaraq təyin edə 

bilərəm. Obyektivlik deyə bir şey varsa, bu insan balasının mütləq 

bütünlüyü yaşadığı ilk altı ay sonrasında eqosunu kəşf edərək itirdiyi bir 

zaman dilimində vardır Lacana görə; Kristeva bu dövrü chora olaraq 

adlandırar. 

Şairə görə parçalanmamaq seçim edilə bilər bir variant deyil, Əli Əbdülrizai 

aynadakı görünüşünü bir rəssam kimi parça parça qurar və nəticədə bir 

geyim kimi içinə girər. Parçalanmış, bütün obraz arasındakı boşluğun 

arasında rezonansa girən eqonun seçimləri idarəsizliklə, xaricilik arasında 

sıxışmışdır. Əbdülrizai insanın işdə bu parçalanmış özlük qəbulunu yazar. 

Bu ancaq şiddətlə yazıla bilər. O parçalanmağı danışdıraraq özünü yeni 

günə hazırlayar, havalanmağı təxirə salar.  

Onun dəliliyi ən ağıllıdan daha ağıllı olmaq ehtiyacından törəyər. Ağıl bir 

vasitədir, ağılı istifadə edərək ağılın maddiliyindən xilas olunca sahici olanı 

görə biləcək. Anlayışların məzmununun boşalmasına, mənasını itirməsinə, 
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biçimsəlləşməsinə, həyatın standartlaşmasına etdiyi etirazda ən prioritetli 

olaraq üzərində dirəşdiyi anlayış insan anlayışıdır. Şeirlərində təsnif 

edilməyə, etiketlənilməyə qarşı bir insan fikirinin arxasındadır. Doğrular 

insana aid qılınmalıdır. Bütün sevinc və həzzlər bir son doğruya eşidilən 

inanca bağlıdır. Son doğru həmişə şeirin xaricində, çatılmaz, yalnız 

sezdirilə bilər olmalıdır; arzu belə davranar. Bu, Əli Əbdülrizai nin gücüdür, 

ondan arzu duymağı öyrənə bilərik. 

Onun şeiri arzunun dinamikləriylə maraqlanar, parçalanmanın eşiyinə 

qədər gəlir, bura ürkdüyü yerdir. Əbdülrizai parçalanmağı dilə taşımamış, 

bəlkə bu ən dərinlərdəki parçalanma işarələrini tapıb çıxarma işini özündən 

sonrakılara buraxmışdır. Fars şeirində Əli Əbdülrizaiylə başlayan bu xəttin 

son illərdə çox geniş bir qəbul gördüyünü, özündən sonra şeir yazılmasını 

çətinləşdirən, narkotik bir təsir yaratdığına inanıram.  

Əli Əbdülrizai nin sahicilik axtarışının duraladığı an, şeirinin güclü səsiylə 

naməlum bildirisinin bir birini xatırlar. Hər naməlum məlumatın naməlum bir 

dili vardır, möhkəm və şairane bir səs tonuyla hər şeyi, bildirə biləcəyini 

düşünmək günümüzdə bir qorxu xüsusiyyəti daşıyır. O, möhkəmliyindən 

fərəqət edə bilməmiş, şeirlərində dərhal anlama qaçmış, biçimsəl sınaqlara 

girmək, risk götürmək mövzusunda atılgan davrana bilməmişdir, onun üçün 

də Əli Əbdülrizai ola bilmişdir. 
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Xalqın Şeir Söyl əvi  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uşaqlıq özünə buraxılsa      böyük olmayacaq! 

Ana          arabulucu olur          və xalq doğulur 

Xalq yoldur                                        

Qapı bağlı!               çuxurda sürmək olmaz 

Bu limanda               dölüt yalnızdır 

Və əgər doqquzuncu ay başa çatsa 

Arxasında çıxan qapıdan qaranlıqda     çıxar 

Yaxşı pis etiketlər ona yaraşmır 

Çünkü hər ikisidir      və heç biri 
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Yaxşıyam!    nec ə?!    pis əm?!      

Hər ikisiy əm!              v ə hər ikisi dem ək ki biri! 

Heç biri…                   oldu ğu biri?! 

Öz bilgimd ə böyümü şəm  

Ətrafımdaki bütün dü şünc ələrin körpüsüy əm 

Və təsdiq etm ək üçün şahid g əlmi şəm… 

 

 

 

 

Anam bir yola                      Atam ayrısına  

Və hər hansı sevimlim       gələn dedi bu yola! 

Hələ də eyni keçiddəyəm               tərəfsizəm! 

Bacarıram hər nəyə qulaq verəm                          və eşitməyəm 

Ətrafıma baxmaqdayam                                          və görmürəm 

Relslərdə trən deyiləm ki dayanmadan gedə              geri dönə 

Çayam!               öz uşaqlığ dolumda gəzirəm        xalq ordadır! 

 

 



 
ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLI ĞA DÖZƏR                                        Əli Əbdülrizai - Səid Əhmədzadə Ərdəbili  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaxşı işlərim ə belə nifr ət edir əm sanki ba şqaları…  

Qaranlıqda axtardı ğım sad ə qapıya 

Ki qaranlıqda m əni axtardı               haçana q ədər…      çatmı şam 

Və yaşamaqı yalnız m ənə geyindirilmi ş tərtibli paltarda düzür əm 

Bu yolun ba şdan ba şasında özüm ə çatdı ğım uzunlu ğu otuz il idi  

Yol m ən idim              getm əməli!           

Və ölm əli             bu inanmamalı! 

Ki yerin h ər harasında gizl ənmi ş  

                             Gizlənməmiş olsa harası yüks əkdir? 

Qapı kimi açılıb qazırdılar q əbirin qapısın                    qorxaqlar!  

Usanmı şam öyl ə ki şarlatanlar 

                  Kül əyi ələ salıblar ki                   açı ğı yayımlanmaqda! 
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Keşkə ona deməmişdim! 

Bunu                 biri öləndə        deyirlər 

Evdə yabancı     yabanda        günahsızdılar     Đranlıdılar          mən kimi! 

Və yaşamaqı yalnız geyinmiş paltarlarında            tərtibli!          mən kimi! 

Düşmüşük və lap indi eyni yuxarıdayıq 

Çalışmağımız amaçsızdır                     yuxu              görürük 

Biz hamını bir birimiz ilə tanıyırıq          bilmirik kimik                          kim?! 

 

 

Xalq çalışır           ancaq olmur  

YOX deyəndə!     Bəli üçündə azca yer saxlayır 

Bəli çox geniş paltar yoxa geyindirib  

Bəziləri dekorasiya oldu    bəzisi lap heç nəyin    yelkəni! 

Ürəkdə bəzi şeydən çəkinəndə  

                       Düşüncə deyir                     qəbul et!  

Çoxları dünyaya dedilər yox!                     tanrıya ancaq…  

Đkini parçalayırlar             və bilmirlər          hər ikisi yani birisi! 

Biri ki heç… birisi deyil!? 
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Geri qayıtmağa sahilə baş çəkirlər               dalğa kimi 

Böyük Mecnun'dur bu dəniz 

Çəkilib axanda  

Dölüt dölündə doqquz ay üzür  

Ay insan deyil                 dəli edib dənizi 

Hamilə analar hər gecə duz arzulayırlar  

Ay niyə gözəldir?       heç kəs soruşmur 

Təyyarəyə minəndə  

Kiçik təknələrə fikirləşirlər 

Fikirləri yoxdur nə etməlidirlər 

Necə davranırlər     inildəyirlər 

 

 

 

 

 

Yol əyri dönsə      avtomobildə                            qışqırııııııııııııııııırq! 

Niyə soruşmuruq? 

Demək ki            Hegel bəy'in qalxdırdığı duvar       samandan idi? 

Biz yaşamırıq                   faciə ilə oynayırıq  

Pulumuz yoxdur!              cürət! 

Taksıda kimsədən soruşanda     şəhəriniz?!               yoxumuzdur! 
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Mükəmməl kəndə kahya seçmişik 

Neft?          istədiyiniz qədər  

Adam?     

Kobud!       bu yurd çox bilir       bilmirsiniz? 

Peyğəmbərlər birdən birə qurtardılar          adam yalnız  

Və yaşam bir hikayə ki  

Hər kəs onu istəmədiyi formada yazır  

Heç bir xəritə əldə deyil  

Đnsanın adresi yoxdur  

Özünə yetişmir  

Tanrı tərəfinə gəlir  

Hamının bilgisi bilməməkdəndir  

Đçimiz bir anlamsızın mühasirəsindədir  

Bir içsiz ki                       hər şeyin içidir 

 

Bilənçi           bir vedrədir ki bilmir zibil udubdur 

Küləkdir        hamı qapıları üzlərinə bağlayıbdır 
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Öz qəbir qapısını açır bir əl ki 

Başqasının qapısında tutulsa 

Özünüzdə             bu göy        qaçmalıdır       və görə! 

Get gəl ağır               

Avtomobillər öfkəli       tüstüüüüüüü! 

Səsləyirlər Leyli! 

 

Yer çirklidir                 Leyli çox!  

Sevgi onu u ğraşdırır qarısı olur   

Başında dü şünc əsi yox    

Sevgid ə bəlkə           eyni zibil ka ğızıdır ki  

                                   Vedrəyə atıram! 

Biz öpü şmürük         sad əcə dodaqları bir birl ərin ə çatdırırıq           

Bir birimizin qucaqına dü şmürük 

Hamını qucaqda saxlamaq…  

Bu oyunu oynamaq                 ya şamı öldürdü! 

 

Adamcığazı çox riyakar gördüm evimə gəldiyi bir gecə!  

Bir söz deyib başqasına iş çalışırdı! 

Elə gizlicə özünə yetişirdi ki özünnəndə gizli… 
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Qızımı        tanıdıram ...   Oğlum!      Xanım     m ənim qarımdı    

Bu!             M ənimdir           O!…  

 

Heç kəs bizimki deyil                                            onlar özləridirlər 

Bəzən Xristian            bəzən Yəhudi     Hindu    və Budism dirlər 

Çünkü onların heç biri deyildilər 

Dünyadan qaçan mənçillikdir 

Məbədlərdə çömbəlmiş qorxu ilə güləşən 

 

Qorxu y əni                     qarı şıqlıqda yenid ən qarı şmaq 

Qarışmışam! Yazılarımın sorumlusu deyil əm    

Sizsiniz suçlunu oxumaqa seç ən 

Sizə qulaq asıram özümd ə gizlic ə qulaq asaraq  

Özünd ə gəzən ki şiyə niyə pis deyirsiz!?  

Dünya onu salamlamı şdır  

Siz kimsiz ki deyirsiz …?  

Kims ə eviniz ə gələndə  

Ev deyir buyur!               Niyə siz…?!  
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Dalğaların hamısın dənizdən süzmüşük      savaşımız var     kim ilə? 

Döyüşün arxasından gedirik                        

Və əgər savaş qurtarsa       yenidən onu  yaratırız              nədən? 

Daim müdafiə üçün hazır                         hücuma hələdə fikirləşirik 

Biz hər an…                       haçanacək?! 

 

Hər kəs özünd ə gəzir  

Addım yoxdur  yol mövhumdur  

Sizdən ist əyirl ər     onları izl əyəsiz      

                                 Demirl ər hara 

Çoxları                     ir əli addımlayır                     

Đrəlid ə deyildirl ər    itibl ər 

 

 

Cənnətin qapısında dayanan kişiyə  

Dedilər: Buyurun!             Dedi: Yox!        uşaqlar gəlirlər 
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Gəlmirlər                  deyirlər hara? 

Burada                     şərabı yasaq edirsiz 

Söz verirsiz ki haradasa  

Bir pəri     şərab dolandırır           harada? 

Qapını açmırsınız           

Pərini o dünyaya atır… 

 

 

Körpə ləyənə düşdüyü an ağladı səsini yüksəltdi yüksəkləşdi 

Yeniyetməliyə çatdı və ağlamaq onu böyükə ən böyükəcən davam etdirdi 

 

Qocalaşırsınız ama buraxan deyilsınız 

Küçədən  keçən hər çığırtıya tullanırsınız           hara? 

O da özündə əyləşib fikirləşir                      əskiksiniz!? 

Keçidləri dayandırın!          

"Yox"                         insanları böyüdürür 

 

 

Seçim olmadan yenidən doğulsam ağlayaram mamaçanın əli dalıma dəyməkdən öncə  

Və sevdiyimi sizə deməyin yerinə nöqtada qoymayacağam qoyalar! 
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Mənim iki sözüm var         sizin üç söz                         niyə demiyək? 

Əli, Əli'nin qarşıtı deyil       Haqq ki deməz haqq mənəm! 

Dilin          ağızda sakin yeri var  

                 Uzadibsa əlin 

Yenidən deyirəm           parçalanmışımız çoxdur       tikinti az! 

Düşmən!?                          yaradılışımız  çoxdur           dost az! 

Bu günümüzü satmışıq      sabah cənabları gəlib çatacaq diyə     

Nə üçün?                            kimi axtarmaqda?  

Həmişə sonradan çox sonarada çox               sonra idi        pis idi! 

Düşmənlər təhtəlşüurunda uzanmışik                 

Oğrular gəlib çatır                               nə edirlər burada? 

Elə bil ki neçə yüz ildır                yalnızlıkdan çıxdığımız 

Bu yaşama                bu küçə     bu çardaqa             

Gəlmək və ya getməyimizi                 bilmirik 
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Hələ meydana g əlməmişik 

Meydan evimiz ə gəldi 

Göz çıxartdı        ba ş kəsdi         sonra qarın cırdı 

Su başından ba şımız çıxmasın diy ə 

 

 

Şişmişəm!  

Sözlərim   hər dilin ucluğundadır  

Dilimə gəldikcə dil çıxartdılar və qadınım oldular 

Sözlərimi       fellər yoldan çıxardıblar      bilmirlər 

Yazı qorxudur  

Bilmirəmin      nə edimin qorxusu  

Nə edirəm?    Özümdən dalı qalmışam bəlkə  

Đstəyirəm heç nəyə heç kimə fikirləşəm 

Mən böyük ziddiyyətlərinin şairiyəm  

Xalqa müvafiq ya müxalif deyiləm           xalqdan başqayam 

Bir şeirin qızlıqın yönəldirəm ki  

Bir evdən o biri evə köçür bir gün 
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Mən qırmızı yanaqların… şillələnmiş aşıqıyəm!  

Gözəl kimi biri gəlmir  

Əlimi tuta        özünə götürə? 

Çoxlarının tanrısı qədər       topraqında göyü var       yoxumdur! 

Və xanımın mənası      bunu qaldırmaq ola bilər! 

Cənablar!      heç kim üçün           kimsəyə            əlim qalxmadı 

Sualların fərqlərinin ətrafında veyllənən  

O nadir dəyişkən tiplərdən biriyəm 

Mən dünyanın bütün fərqlərinin arasında fərqəm 

Ətrafımdaki bütün fikirlərin körpüsüyəm 

Və bəzən fikirləşirəm ki fikir uzaqdan başıma atılan        daşdır 

Evsiz fikirlərin ev yiyəsi olmuşam müdirsiz 

Müdir yəni             bir kişi ki yadda saxlayır                   varımdır! 

Ölmək istəsəm yalnız gərək diri qalam bilirəm ancaq  

Ölürəmsə kim bu çox yalnızlığa dözə bilər                  kimsələr? 

Bu axşam yataq odamın ışığı yanmır      heç kəsdə bilmir niyə 

Asqırmaq istəyən rəsimə baxıram            qoymurlar      kimlər? 
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Əksinə məndən bu rəsim           ev yiyəsini axtarırdı               deyildim! 

Đstəmirdim sahib olam  

Đstəyirdim onu tutam   HaP!  

HaP!CheW! 

 

 

O gecə təpikl ənmi ş havası variydi  

Mən onu ça ğırmışdım 

Yelin suçu s əsimi iki üç metr o taydaki qızın qula ğına atdı  

Və onun yerin ə qayıtdı ki:  Ha!           

Çox d əyişilmi şəm    yox!  

 

Kötü olmuşdu 

Yalnız idi         öylə yalnız ki hətta bir avara da onunla getməzdi      

Getdim! 

O bir qoruma idi                

Mən boşluğa söykənmişdim 

Biz bir birimizə aşıq iki heç idik öyləcə      
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Nə bilirdik sevgi yəni sərt… və kəsik kəsik olmaq 

Nə bilirdim         mən sənlə idim        sən yox idin! 

Sadəcə iki qarışdırılmış göz sənin rəsmini      çətinlik çəkdi 

Gecələrin sadəcə iki əli                               göyə uzanmışdır 

Bəli           payımı sonu yaxşılıq verdi yox! 

 

Qocaldun o ğlan!      Hani tükl ərin? 

 

Unutmuşdum bazardan alam  

Tehrana bənzər adamlar çaşmışilar   

Bezməkdən bezdirici olmuş şənbə günündə  

Xəyalımda bir gecə səni burada gördüyüm günə getdim  

Qayıdanda                                      gözələ bənzər deyildin                   

Və sənin isti qucaqunda tutulmuş əllərimi unutmuşdum götürəm 

O birində ki      yandırıcı şilləni qulağıma qoymuşdu         qaçdım  

Və gözəl kimi gəlib çatan qız ilə görüşdüm birdən 
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Yeni Leylam 

Zəli kimi        sağ qolumda 

                    Kartıma yazıldı 

Və verdiyi imtahanların birbəbirin                 uduzdu! 

Evdən dışarı döngələrdə əli yox idi               sarmaşıqdan başqa 

Küçə başına yaxınlaşmazdı 

Mən və küçə evlərinə gedərdik 

Đşıqlı bir pəncərə      o yuxarıda                    yüksəkdə düşmüşdü 

O gecə                sabah        güney batıda öskürürdü       gəlmirdi 

Və hücum... bir parça hücum etdilər qızıldərilər 

Qarım bağlandı         

Ürəyimdə duş tutdu yuundu         getdi! 

Belimə yaman düyünlənmiş bir cüt əlini 

Unudub götürə                 getdi! 

Artıq evə dönmədi             

Gərçi ev çox ora getdi      gəldi   gəlmədi! 
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Günəş           orada                         səmaya qalxmışdı 

Salı stolda idi 

AIDS        pəncərə arxasından       evlərini silkələyirdi! 

Hər yerdən tozsoranın səsi gəlirdi 

Sonra                anası evimizi sildi 

 

Yarpaqlar yuxarıda           titrəyirdilər        

Və köklər          dərində sürünürdülər 

Freudı soxmağa soxurdular 

Analar sevişmirdilər            bol bol tüpürcəklər       

Nəsildən nəsilə uşaqları qusmuşdılar 

Ki dam günəşi güdən qalsın 

Đki rükət utancdan nə bilim      sonra  

Atanı evdən atmışdı ki  

Çörəkçi isti gün doğa 
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Pəncərədən qəflətən bitm əyən bir əl gəldi 

Ziyaf ət xananı g əzib  

Gəlib yataq odama 

Belim ə dola şıb  

Buraxanda deyil 

 

Anlamsızca özüm ilə vuruşuram adam olmağa?  

Zordur?       Olmayacağam 

Hər yerdə    tək başıma dayanmışam    

Atam qocalıb   anam…   

Cənab!          siz evimizi görmədiniz? 

 

 

Baxmalıyam ki unutmayam qulaq asam bu meydana, çizgili körpü və balıq 

satanlar ki gəncliyi Tehrana satdı, Taksiya salam deməliyəm ki Anam 

Atamı itirməsin! Çarık ilə evə qayıdan bu adamlara və mənə öylə əyri 

baxırlar ki gərək… nəya bənzəmişəm? 
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Evimdə, özümdə! Turistlər sürüsü addımlayırdılar, Yasaqdan keçməliyəm! 

Daldaki bazara baş çəkəm, balığın qiymətin yenidən soruşam  

Qiymətdən qiymət biləm!  

 

Elə bil ki həmişə kimi hamı kimi olmalıyam yorulmuşam həmişəki hamıdam kimi!  

Yenə məcburam"ayrılarından ayrı yasaq"  tablosu olan şəhərdə, yanlış yapam 

Ağa Seyit Hüseynə gərək addım atam! 

 

Əssəlamo əla əhle la elahə elləllahe men ahle la elahə elləllahe 

ya ahle la elahə elləllahe MƏN la elahə elləllah 

La…..LaLə! 

 

Səsim sənin qulağına istidir! Məni unudan kimsə səni aradan 

aparacaq! Mən bunun və onun adında! Mən deyiləm! Dünyanı 

aldatmışam. Bu fikirlər qonaqdılar hamısı öncəki məndə və 

sonraki şeirdə yaşayirlar! Getməlidirlər ki özümə çata biləm 

istəsən sənlə işim  olmayacaq yoxsa səni izləyəcəyəm, atamın 

Ləngəruduna lövbər salmışam ki gərəksizi qurtarmış olam? 
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Çatanda anama dedim dünən gecə yuxu görmüşəm                             

Mənə çayı gətirdi                      həyata keçirildi! 

Qaranlıqda axtardığım sadə qapıya çatmışdı ki  

Qaranlıqda məni izlədi haçanacən…                  qayıtdım! 

 

 

Küçədə çığırtı dayanmaz idi 

Sağ qulağımda dinləmək kar!  

Birdən                 tormozun zingiltisi qaçanı küçədən aldı!  

Şalvar cibinə soxdu və kefli sərxoş düşmüşəm dəzgaha  

Eyni puldan alınıma yamaq yapışdır!                 qan dayanmayacaq! 

Damcı damcı varımdır məndən düşür   və yoxumdur 

Sabahım həftədə itib  

Cuma darıxıb bazar ertəsi yorulub çərşənbə gününü çərşənbə axşamı 

döyür  

Və beşinci gün ki        ilbiz kimi heç nədə yürüş edir! 

 

Heçin anlamı hər nədir 

Sözlükləri yenidən yazın! 
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Mənim V əsiq əsim Sur ət Deyildir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məndən daha yalnız yalnızlığın özüdir 

Ürəyim sevinir ki    adım kimin kişisidir 

Ürəyim sevinir ki şairəm 

                         Sevirəm 

Dünya mənim evimdir... 
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Lap kötüyəm! 

Heç bir qapının xoş gəldini nə vaxtsa yanına çağırmadı 

                    Mənim gəlişimi 

Məni bura gəl çağıran təkcə 

               Zindanın qapısı idi 

Bir zindan ki onda ödənişsizəm 

Duvara çılpaq söz deyə bilirəm 

Bir duvar ki     qorxumdan yuxarı qalxıb 

        Yuxarıda 

                       Bir öğrətmən var ki 

Saygı göstərmir hər nə soruşuram 

 

Dərsim bəhanə idi 

Ürəklərin küncündə məktəbə gedirdim 

Bir ürək ələ keçirdim ki 

Süfrəsi nəfəssizdir 

Şüşədən sərxoşluq borc alır 

Ürəyi sevinir ki 

                     Kimsə məndən qaça bilməz 
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Yalnız vidalaşmaqdır ki         özünü qaçır! 

Ürəyi sevinir ki    Əli yalnızdır 

Necə kötüdür 

Əlidən çox var! 

Çox etdi və qulağua girmədi tökdüyüm dil! 

Hənüz eyni özün kimi və həmişə kimi şübhədəsən 

Bağışlamağa layiq heç bir günahı etmədin 

Dəlil üstə yatmış 

Döşün qəbirüstü lövhə və meyit sənin orqanların idi 

Malik olduğun rəzil kinosu hələ də güzgü ekranda göstərir 

Dağıtmağa çalışma 

Kanseri ki ürəyimdən götürdün 

Ürəyin sevinir ki onu yandırdın?! 

Sənin dodaqlarının yoluna inanmırlar 

Kim üçün səsləri toplamaqdasan? 

Mənim dəliliyimdə       çoxlu üzgüçülük sahilə çatdı 

Hətta əzilən qayıqa cırılmamış yelkən verdi üsyanım 

Yoxsa fırtına         Nuha yardım etmədi!? 

Hər halda 

Buzlaqdan doğulan bu fırlatdığın 
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Dağdan azaltmayacaq 

Dənizdən doğulan göz yaşı qalmaz 

Gələcək daşqından qorunmuş olmayacaqsan 

Yanlış düşə batma 

        Ki hər nə dedin vurnuxma idi 

 

            Yatmaq vaxti əsnəməsi idi 

Bir qulaq hazırla ki 

Zəkanın qarşısında otursun 

Bəstələdiyin güzgü  

                    Sənin üçün nitqi ekranda göstərir 

 Şirinlik ki qulağının arxasına bal çəkməz 

Sənin sevgin səndən sənə sevgisi daha çoxdur 

Etiraf et 

Anlamsız Fərhad olacağdım 

Pərvizin keçmişini oğurlamamışdımsa 

Qulaqlığı dağıtma! 

                              Qaldırmayacaqlar! 

Mənim vəsiqəsim surət deyildir 

Belə məni adamlardan soruşurlar ki 
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Soruları bütün          qapı önündədir 

Bir boş əl düzəldiblər ki  

Başqa evin qapısını döyməkdədir 

Artıq tapılmayacaq 

Kimsə məndə tapmayacaq 

               Sən gələnə qədər 
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Mən Kommunist əm! 

 

 

 

 

 

Səni lap çox sevirəm əllərim ilə 

Qapısı olan qucaqımın ətrafında  

Qadınım ilə çiyin çiyinə yatdım 

Və qaranlıq səhərin gələcək durumunda arzulandım 

Bir günbəzin aşağı ətrafda yürüdüm 

Bir basit qədər yaya  

                                Kəskin bucaqlara cansıxıcı 

Bir qadının belki qaranlıq yollarını yola döndüm 

Girdim ki çıxam 

Çıxdım ki girəm 

Küfrləndim feminist qadınımın gözlərinə ki  

Adət üzrə kişisinə saygı göstərmir 

Alışqanlıqları etmir 

Etməsin! 
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Mən Komunistəm! 

Böyləysə birləşmiş görüşlərdə yalnız mən təkəm! 

Kişisəl seçimində ki                                qadınam! 

Cənabları etmirəm 

Ki hər kişi biçimindən çıxımış olam 

Ki yaxşıların yaxşısı olmuş olam     yaxşı oldu? 

 

Qadını çalmayan kişi 

Ölümü tərk etməyən kişi dəyiləm mən! 

Bir yataqı bölmüşəm qadınımla aramızda  

Ki çox dostcasına əllərimdə  

Onunla daima sürüşürəm 

Bir tanrını itaət etmək ki Đsa sürə 

Merini örtüləndırdı 

Onu soyundurmadı     həmən duş altda içinə qoydu 

                                               Daha qoymayacağam 

Merinin dodaqlarına                      ağızına 

Đncildə söylənib 

Heç bir dodaq asla toxunmamışdır 
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Ki qoymağ zamanında 

Tanrı çox tələsmışdır 

Kim bilir bəlkə Đsa'da sikişdən yaranıbdır 

Ki topraqı bıraxıb      nə bilim! 

Mən belə düşünürəm 

Kişi ilə buluşmayan qadın 

Mənə saygı göstərməyən         qadın deyil! 

Molla Ömərin Kabul'da oxumuş 

                                                   Duasıdır! 
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Kibrit 

 

 

 

 

 

Bu yağış dayansaydı 

Və küçədə qan yuulmasaydı 

Yaşıllandırılmış avtobus 

Hamının gözünü aydınlaşdırardı 

Və daha kimsə sadə olmazdı 

Yol avarası olmazdı     mənim kimi 

 

Mənim kimi ki       Đrandan düşdüm 

Hamı buradadır və orada kürsüyə oturublar 

                                                BBC-yə bağlı 

Və gözləyirlər 

Bu radio        ki açıqdır avtobusda  

                                                Mindirsin bizi 
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Qutuda qarışmış  

Kibritlər kimi 

Dayanıblar və kimsəlar ki  

      Oturacaqa dadanıblar 

Sahilə çatmayan bir Nuha 

                    Qulaq veriblər 

Hamı beyinlərində bir bomba yerləşdiriblər 

Və gözləyirlər  

Yanındakının nifrəti partlasın 

Ki yansın Təbrizdə 

                              Bir kibritin başlığı 

Və dünyanın yarısı olmayan Đsfəhan 

Fərman dalında olmayan sürücünü dayandırsın 

 

London'ın yağışı aman vermir 

Avtobus     bir kibrit qutusudur 

Ki hala sürünür 

                     Bir islaq küçədə! 
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Altmı ş Yeddinin Yayı 
 

 

 

 

 

Biz birlikdə bir birimizin macərasını diyirlənirik 

Biz birlikdə köçmişik 

                  Keçmişik 

                  Ki qarın sənin yasına otura  

Və sabah sənin qarşılıqından bir oğlan doğa  

Ki iyirmi bir il qanad çala 

Səni gedə 

         Ki bir az sənə gələ 

Ancaq olmasın 

Qapısını itirən duvara çarpsın 

Dayanmadan çırpınsın 

Və sonunda acı versin 

                      Anasına 
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Sənin kimi ki 

Đyirmi bir yaşlı idin 

Đyirmi bir yaşlı atan kimi ki 

Đyirmi bir il öncə 

               Đyirmi bir yaşlı idi 

Və daha yox idi ki 

              Onunla dönəsən 

Sən ona döndün 

Səksan səkkizin haziranı kimi 

            Altmış yeddinin yayına 

 

Biz birlikdə bir birimizin macərasını diyirlənirik 
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Diktatora Ölüm 

 

 

 

Hey ağa, Usta, Cənab, Ali Lider 

                                      Son komadan sonra 

                                      Đrəlilə! 

                                      Dayanacağı başla! 

Dam başından 

Bugünkü qışqırıq Zalıma Ölümdür 

Sabahkı onun şahidi 

Silahsız olmuş yalnızlığa atəş açma 

Bütün insanlar dənizə qoşulan küçəyə tökülüblər 

Gör! 

Gedilən su 

Çaya qayıtmayacaq 
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Barış piyesin sonu 

Sən etirazçılara atəş açdın 

Onların qanlı əlləridir sənin çəkicini yatırdan 

Bax! 

Hansı sənin anandır?    Qardaşın?     Bacın? 

Əziz ağa, Usta, Ali Lider 

Hey soysuz! 

Səninlə üzləşən 

                          Soru işarəsi ki niyə 

                                                         Gələndir! 
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Dördyol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedərkən – getmir 

Qoyan lampa arxasında – qoymur 

Küçə ki keçir keçən küçədən küçə keçirtmir 

Keçirdir ki keçə keçirtmədən 

 

Eyni meydanda ki meydandan meydana çatır 

Bilmir çatmır 
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Keçir 

Keçmişlərdən keçdi qoyur buda keçsin 

Çatanı çatana qoymur 

Meydanı açıq qoya 

Qapını aça 

Yenə buraxa ki buraxılmış olmuşdan keçə və … 

 

                                                              Olmur! 

                                                              Qoymurlar 

                                                                   Kimlər? 
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Bulud 

 

 

 

 

 

Gecə ki yarandı 

Vaxtın forması     görkəmli idi     qaçanda 

Səhərdən üz alanda 

Gün dayandı 

Yarın bilmirdi gəlməlidir 

Və gecə işıqdan pay alanda 

Almanın bir hissəsinə səpdi ki dünyada üçüncü oldu 

Dağlardan sərin səs axdı və yaşıl dərədən qalxdı 

Və iki yol arasını axtaran adam keçər oldu 

Sonralar neçəyə çatan yolda 



 
ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLI ĞA DÖZƏR                                        Əli Əbdülrizai - Səid Əhmədzadə Ərdəbili  49 

Günlərin baş ucundan günəşi götürüb gizlətdi ki 

Su bütünləşəndə 

Gəmini Nuha tapışırsın 

Qılıncı yaşam aləti etsin 

Kükürd tapmağa çalışsın 

Barıtı adama artsın 

Və beləliklə fərqi olmasın 

Yenə gün gəlsin 

Gecə         qaranlıq inəyi tək anbardan çıxsın 

Gün qəhvəyi dana arxasında itsin 

Və bulud ki oğli ölən anadır 

Göydə fırlansın 

Dayanmadan fırlansın 

Və ona içəridən ağlamaya 

Gizli yer tapmasın 
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Dustaq 

 

 

 

 

 

Sənə bağlı qollar diləyirəm 

Bir dustaq ki         şəkillərimi divarına asasan 

Cızdığın üzə illər boyu 

Qəfəsi qəhqəhə ilə gəzişəsən  

Və qəfildən… 

Örtüsüz deyirəm 

Örtükdən divardan yırtasan məni islatasan 

Və başın üstə azan əllərin ilə 

Bucaqda bardaş oturasan 

Və daha nə etməyi bilməyəsən 
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Yusufun Qarda şları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evə ki tökülüşdülər  

Ayrı başdan qaçmadım 

Nədən gizlədim 

Küçə bə küçə mən ilə gələn      göz yaşını 

Mənim sısqa qoluma 

Böyük əl     nə qoyacaq yarpaqdan başqa 

Belə dağılmış şənbələrdən keçmiş           ölümdən başqa         

Əlimdən nə çıxacaq? 
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Çaxnaşıram ki          dünyanın bütün sözlərindən yuxu kəsilsin 

Azmışam                  yaş üzləri görməkdən artıq 

Ağlamaq üzrə bomba yerləşdirin əlinizdən gəlsə 

Məni maraqlandıran uduzmağı oynamaq deyildir 

Axı ayrıca necə         qardaşlanım? 

Məni bezdirən kişini necə qardaş sanım? 

Mənim sısqa qoluma     yaylım gürültüsü       hələdə yadımda! 

Qardaşım    sevirəm səni! 
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Olmur 

 

 

 

 

Mən və olmur 

Mən və zirvə olmurda 

Mən və anlaşılmaz bir birimiz ilə anlaşırıq 

Sayın ilbiz ki burulursan heçdə 

Bu səhifə başında bu olmur 

Diləyirəm burul! 

Xəzərə tök 

Ki dalğalıdır və dalğadır anlamı 

Özünü      evuun divarını keşkə 

Bu xəritədə bu olmurda itirəsən 

Aşağı çəkəsən ki    Oman əyrilə 

Đnaddan       bir az bardağa tökə 
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Duzludur d əyilmi!? 

 

Kişdə işə 

Kimi danışdır ki öfkələnsin! 

Kimsə     nə bu     nə o     yox!     bu və o yoxdur 

Burada     dustaq və dustaqçı     hər ikisi şairdilər 

Və mən ki öz mənlərimi Đranda boşamışam 

O qədər hikkəliyəm ki 

Özümü çəkəm          ya bitirəm 
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Mavi Göz  Gəlin 

 

 

 

 

 

Dünyanın bu tayında          bir oğlun olsada 

Dünyanın bu tayında          bir oğuldur 

Göz yaşının ardınca tökdüyün suyun səmtlərinə getdi qayğısız! 

Boşuna keçirsən arzumdan 

Burada olsan 

Orada olduğun deyilsən daha 

Buradaki mənə dönərsən 

Mən qayıtsam əgər 

Buradaki olamaram daha 

Oradaki sənə dönərəm 
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Gülmərəm daha 

Qoxumaram hətta 

Yalnız     öz yalnızlığımı edərəm 

Đndi kimi ki                    yaxşıyam 

Və düşünürəm             qolayca yalnızam 

           Boş ver! 

Dünyanın o tayında       bir anam olsada 

Dünyanın o tayında       bir anadır 
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Dairə 

 

 

 

 

 

Siz dairə adlı şeiri oxumaqdasız 

Əl saxlayın! 

Əslən kitabxananın başından əl çəkin! 

Qapılari və pəncərələri qucaq... 

Və zalı üstü yataqlayın! 

Đndi siz 

Əli Əbdolrizai’dən bir şeiri oxuya bilərsiniz 

Lütfən kitabı açın! 

Gördünüz?           siz dairə adlı şeiri oxumaqdasız 

Elə əl saxlayın! 

Əslən kitabxananın başından əl çəkin! 
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Qabaqca açdığınız qapını 

Evdən dışarılayın! 

Pillələrdən aşağı dağılın! 

Həmən yeni ya əski        bələdiyyə dalındaki parkda 

Atanı sürükləyən və ananı davam etməyən həmən divanda          oturun! 

Şar üçün uşaqlara qışqırın! 

Đndi siz             Əli Əbdolrizai’dən bir şeiri oxuya bilərsiniz 

Lütfən bu qapını istədiyiniz hər yandan               döndərin 

Əfsus!                siz dairə adlı şeirin sonunda dayanıbsınız! 
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Kolbasa 

 

 

 

Şəkildə düşən əllərini   iki əl ilə tutdum 

Duranda təşəkkür etmədi 

 

Siz ilə addımlamaq olarmı? 

 

Yox dem ədi 

Əllərini tuturam 

Və tərsinə addımlayırıq 

 

Sənin gözlərində gizlədilmiş kimsəni 

Artıq axtarınca                çox itirirəm 

Doğrusu          siz evlənməyibsiniz? 



 
ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLI ĞA DÖZƏR                                        Əli Əbdülrizai - Səid Əhmədzadə Ərdəbili  60 

Demir 

 

Etmirsiniz? 

 

Yox dem ədi! 

Etdik! 

Günlər yel kimi keçirdilər 

Və gecə saniyədən çox deyildi 

Biz          iki yalnız şəkil idik ki 

Dünya    albomdan çıxartmağımızı istəyirdi 

Çıxartdı!       inanmırsınız!? 

Ayrı şəkildə uyuduğum bu gecə 

O albomu gözdən keçirdin 

Və şəkildə qapısını açdığınız     soyuducudan 

Đstədiyiniz hər şeyi 

 

Bağışlayın!   təkcə kolbasamız var! 
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Sevdalı 

 

 

 

 

 

Yalnız olmaqın 

Və iyi qadınlar yuxusunda addımlamaqın 

Đyi deyildir                   daha bacarmadan 

Qadınsız çölün yaşıllığında əl apardığın 

                                         Gül dərməyin 

                                    Duyğulu deyildir 

Doğrudan bu söz yalan deyildir 

Yoxsulluq pisdir 

Sevda ondan alçaq 

Yazıqlıq bəyənilməzdir 

Đşsizlik usandırıcı 
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Beləliklə bundan uçurumlusu yoxdur ki 

Bir ilin başdan başasın 

Bir evdə bir odada və bir yataqda 

Təkcə bir qadının qucağında 

Uzanasan ki 

Đndiyəcən gördüyün ən darıxdırıcı filmi 

Yenə başdan baxasan 
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Dialoq 

 

 

 

 

Mənə aid siniflarda 

Əllərimi pəncərədan atıram 

Dodaqdan bir parça götürüb 

Və sənin alınına qoyuram 

Dediyım şeirlərdə 

Həmişə varsan sən 

Masanı yığanda 

Həmən öndə oturursan 

Və hey dayanırsan 

Nə etmişəm sənə 

Nə edirsən burada? 



 
ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLI ĞA DÖZƏR                                        Əli Əbdülrizai - Səid Əhmədzadə Ərdəbili  64 

Bəlkə qərib oturmuşsan orada 

Və şəkil üstünü silirsən 

Ya ofisdə monitorun önündə 

Daim mənə fikirləşirsən 

 

Anlatdığı dərslərdən 

Necə gecəni boşlayır? 

Dediyi şeirlərdə 

Masanı yığanda 

Hələ də öndə oturmuşam? 
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Arxada Danı şıq 

 

 

Otururam          durubdur 

Dururam           durubdur 

Nə ist ədiyini     bilmir əm! 

Uyumuram 

Ancaq dü şünür əm ki dü şüb 

Şeirl ərimd ə 

Bu divar! 

 

Hər istədiyi yoldan yol gedir 

Nə istədiyini    bilmirəm! 

Olmasam da yazar 

Durmuşam ki cızıqlanam 

Getsəm də əl çəkməz 

Bu lənətlənmiş     bu şair! 
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Qayğı 

 

 

 

Evdə yalnızlıq yatımlı deyil 

Küçədə şübhəsiz bir qadın gərək ki çölə apara məni evdən 

Apardı! 

Gündəlikdə yazmışam 

Gələndə stola istədiyin şeyi qoy ki səni sevirəm neçə çiçək almaqa gedib 

Getdim! 

Gecə küçədə alçalmışdı 

Döndüm! 

Evdə yalnızlıq yatımlı deyil 

Qayğına qalmışam! 

Gündəlikdə yazıbsan ki 

Səni sevirəm və iki üç qız almaqa getmişəm 
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Göz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sənin gözlərində sənin gözünü gəzirəm 

Bir şəhərdə ki küçələr səkisini uduzub deyirlər həftələrdir ki bir qadın  

Bir kişini gözlərdə gəzir bilmədən ki onun gözlərindədir 

 

Neçə gündür ki bilmirəm üzümdən apardığım acı gülüşə  

Nə verməlidir dünyanı gülsüz istəyən kimsə 

Qalmışam ki yer üzərində nədən bu qədər naxış tikdi 

O kimsə ki deyirlər gözlərdə bir göz gəzir! 
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Kotü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đstəsən yenə açacağam 

Məndə bağladığın kotü gözü 

Sənin görmədin məni sevgiyə saldi 

Đstəsən təkcə ofisin masa arxasında yox ki, 

Hətta yuxuda buraya baş çəkə bilərsən 

Məndən aldığın rəsimi qablaya bilərsən 

Və istəyincə məni görəsən 

Qoyaram yalnız mənim sevənim olasan 

Şərt ki məndən istəməyəsən 

Yalnız səni sevəm 

Bu!   inkar etmirəm 

 

Bunu daha yapamam! 
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Qavrayı ş 

 

 

 

 

Hər zada əl uzadıram 

Qaranlıq oluram 

Və şeirimə bir deyiş qalmır 

Həmişə neçə divarı ötürürəm 

Evə çatıram 

Və görürəm             ovucumda bir zad yazmayıblar 

Hələ           çərpələngi bitirməmişəm 

Və yaşam yəni … deməyi düşünmüşəm 

 

Niyə inanmırıq 

Bugün oktyabrın on biridir 
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Göy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nə bir çayın mavi səsi 

Nə bir qonuşmağın təsəllisi 

Đnsan       böyük yalnızlığdır  

Buncadandır ki      arada bir ağlamsınır 

Və qayğısını göyə tapşırır 

Arada bir ki görür göy 

Qara buludlari olurkən 

Ağlamağa çiyinsizdir 

Göy           böyük yalnızlığdır 



 
ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLI ĞA DÖZƏR                                        Əli Əbdülrizai - Səid Əhmədzadə Ərdəbili  71 

Törən 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qoyun şam istədikcə ağlasın 

Bu yaşam mən dediyim şeir deyildir 

Bu şeirin qurtaracağını nöqtələyin 

Sonra yazın ki özünü öldürdü 

Bu göz yaşıdan doğulmuş sözlər üstə          ağlayın! 

Və neçə çiçək yerinə göz yaşı əkin 

Đnanın ölümdə yazmasını dilədiyim şeir deyildir 
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Masa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hələdə yorğunam 

Masamın arxasında oturmuşam 

Sənə düşünmürəm 

Səni səsləmirəm 

Bir kölgə kimi mətbəxdən gəlirsən 

Səsləmirsən məni 

Çiyinimə əl çəkib silkələyirsən məni 

Bilmirəm ki sən deyilsən 

Səsləmirsən məni? 
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Haçan Gələcəksən 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getdiyindən üç gün 

Və məndən bir ömür keçdi 

Getməkdən gəlmədin 

Hətta məni anmadın bu üç ildə 

Adını qızıma verdim ki dönəsən 

Elə yubanıbsan ki Məryəm otuza keçib 

Və ölümümdən otuz üç il və üç gün keçir 
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Son Sətir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pəncərə arxasında bir alın yuxarı aşağı şıqqıldayır 

Və evə qayıdan kimsədən göz götürmür 

 

Külək ləçəyin küncünü üfürür 

Və bürüyür çiyinləri ətrafında                 gör! 

Ovucundan cücərən buket gözəldir       görürsən? 

Qayğı göstər bu küncdən görməsin 
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Pilləkəndə burulur         duyursan!? 

Pilləkəndə biri       ikisi         üçü və dinggg! 

 

Lənət bu keçidə 

Əgər uzun idisə 

Bu şeirin son sətirin korlamazdım 
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Nənə 
 
 
 
 
 
 
 
Açır pəncərəmi 

Günaydın! 

Və almalarını qoyur masamın üzərinə 

Saralan yarpaqlarını istəməyən bir budaq 

 

Bu bucaqda nə qədər büzülürsən 

Ki o biri başda dünya qurtulsun        qalx! 

 

Balkonda dayanmışam 

Gəncliklərimi izləyirəm 

Ki hələ sənin böyük yanından keçir 

Və bu günlərin yıxındılar üzərində balkonda dayanıbdır 

O biri başda dünya qurtulana qədər 
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Bəzən baxışımın ninnisiylə yellənir alma budaqlar arasında 

Bəzən nənə bir qoca cavanı düşünür 

Bəzən sarı almalar inkar edirlər payızı 

Bəzən nənə… 

Bəzən alma… 

 

Dün gecə bir yuxu gördüm 

Yaşadığım kimi  

                          Öldüm! 
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Vida 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi çatdıracaq bizi ayırmış həmən bu yol 

Səninlə vidalaşan əl 

Səninlə gəzdiyimiz evlər və küçə 

Adımı xatırla! 

Yenə aşiq olacaqsın 
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Đtil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đstəmişdin gedəsən          demişdim getmə 

Đstəyirdin gedəsən            deyirdim qal 

Đstədin gedəsən                dedim getmə 

Đstəyirsən gedəsən           deyirəm qal 

 

Gedəcəksən … 

 

Sənə yaraşdığı qədər sevməyi yaşamışam 

Đstəməyi ölçməyə farsca da yeni fel əldə deyil 

Əslən sikimə ki gedirsən                                itil! 
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Sürgün  
 

 

 

 

 

 

 

 

Əlbəttə mən yaxşıyam! 

Ayrıca sətir kimi 

                          Boş faylda 

Bir sürgündəyəm ki anlamıdır 

                            Fikirləşmək          heç nəyə 

                                Oxumaq           səssizcə 

Sikim! 

Heç bir parça yoxdur 

                                 Bu portağal sununda! 
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Si-K-iM  
 

 

 

 

 

 

 

Gərçi gedirəm 

Düzünü yazacağam 

              Sulu amından          bu dardan! 

Soruşma o gecə başıma nələr gəldi 

Bir kommunistəm ki          yazımda sikişirəm 

Bütünüm 

               Sonum 

                           Si-K-iM dir 
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Sansür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelimelerimi hep beraber öldürende  

Son satırın önsözün kestiler 

Ve kan           mürekkeb gibi             kağıta can yakıcı olup 

Ölümdür             sayfa üstüne uzanmakta olan 

Ve yaşamak       açık bırakılmış bir pencere ki         taş onu öldürdü 

Yeni bir tüfek dünyanı yok olmaya ulaştırıp 

Ve ben ki                            eşya gibi bu sokağın kapılarına tanışam  

Hâlâ ayni küçük odayam ki           evden göç etti 

  

Yaşamımda    kalemim gibi     bu sayfanın satırlarila anneleşmişem 

Kedi kolları oynamaktadır hâlâ 

                                                 Ki doldurulmuş delige 

                                                         Sıçan koştursun 
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Okulda yaptığım okumağın peşinde 

Daha sevgili Sârâ'ma varlı deyilem 

Yeni ödevimi yapmak   etmekdeyim 

Silin siz 

Ve bu şiirin sonunda yıkılacak kızda  

Bir ev bina edin 

Yarası açık olmuş kapıdan dolu 

Ve ölümün iç içesinden  

Bir oda gibi gitmiş olsun bu evden ki mutlu oldu 

Bir kız ki                     beni akraba istemiş olsun 

Tohum serpsin sesinde           huzurumu dilesin 

Ve boybosunun tekkesinde  

Dolansın         dayanmadan dolansın gözlerim     yeniden derviş etsin beni 

Gözler 

Bu bomboş delikler 

Đki insan arasındaki oyunda ne kader bülbüldüler 

Ne kader varlığın bu başında ki varam fazla o başliyam hepsi Đran'dılar 

Atağrı!     Anağrı!     Arkadağrım! 

Benim ruhum ağrıdan kötüdür 
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Yazmak benden fazla yazıktır 

Ve London ki         süslenmış iklimi var hâlâ 

Kız kardeş gibi bekliyor 

Ölüm      bedenim üste uzansın 

              Ki yaşamak yeniden beni öldürsün 

  

Kelimelerinin sırası uzun olmuş şaire          yüreğim yanıyor 

Budaksız serçeye ki cıvıldaması boğazında şişip 

                             Dinlenmeye elektrik teli olmayan kargaya 

                             Kendime ki 

        Işık gibi evden gitmişem 

  

Bir insan idim 

Yanlış yaptım ve şair oldum ! 

 
 

 

 

 



 
ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLI ĞA DÖZƏR                                        Əli Əbdülrizai - Səid Əhmədzadə Ərdəbili  85 

Tavan 
 
 
 
 
 
 
 
Hatta eğer tavan olsa ya kısa 

Köpek olsa      ama kısa ayak 

Toplanmış odanın bir somyası var 

Ki bazen dört kişi 

Ve ya hatta dört kişi 

Havuzunun ortasında        yüzmeğe güçlüdüler 

 

Ben bir kişiyim 

Ve o üç kişinin yerin bir kıza vermeğe hazırım  

Ki hazırdı 

               Beni onu uyuyan uykuya götüre 

Bir uyku ki          kızı 

Sahip olmadığı evte  

Sahip ola bildiği kıza 

Sahip olduğu evte düşünmeğe hazır olsun 
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Ben o evem 

Ve bir kapıtan geçmişim 

Ki senin gözünde açılıyor 

Benim gözümü uyu 

Benim uykumu gör 

Karar vermişem senden sonra 

                                                 Sana gönül verem! 
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Deprem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Müsaadenizle ö ğretmenim! 

Đneğin aya ğı kaysa 

Teneke damlar çökse  

Demir mertekler yı ğını altında her seferinde kesinle ölürmüyüz? 

 

Öğretmen     bir sarsıntı giydi yüzüne 

Ellerini cep diplerinden çekip çıkardı  

Ve semalar    çöktü N.ci sınıfın üzerine 
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Ezilmiş sıralar! 

Çocukların ellerinden düşmüş dersler 

Ve duvarlar     ne hayaller barındırmışlar yaşayanlar için 

Yalnız              molozların arasından uzanan bir el 

Yükseldi sesi bir parmağın! 

 

Müsaadenizle ö ğretmenim! 

Kalka   bilirmiyim!? 
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Tehran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu kahvehane yakışıklı             yeter! 

Kahvesi iyi                       kabul! 

Mavi bir gökyüzü              olsun! 

 

Kör değilim sevgilim 

Görüyorum güzel sandalyeler sarıyor öylesi bir masayı 

Deniz kıyısı müziğini inkar etmiyorum  

Ki bu yeterden sonra          dolgun dudakları yemek bekleniyor 

Ve bu bilinmezliğin havasında yüzüleceğimi biliyorum 

Biliyorum bu bilinmeyeni nasıl bileceğimi 

Biliyorum 
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Gözlerinin ortasında öyle rahat otururken 

Hangi tarafa ulaşsam 

Senin bir parçanı yiyorum ki daha fazla yemelisin 

Aptal değilim 

Anlıyorum 

Haklısın 

Tamam! 

Ama bütün bunlar 

Ve herşey 

Simsiyah bir Tehran gökyüzü altında olsaydı 

Nece neşe vererdi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


