
Bə li, bu dün ya nın gö rü nən tə rə fi  
- son ucu fa ni lik və puç luq la bi tən 
ca zi bə dar  al-əl van lı ğı, nəfs do yur-
maz şi rin li yi bi zim Xa nı mı cəlb 
et mir. Onu cəlb edən - bu dün ya-
nın sı ra vi göz lə gö rün mə yən, an-
la şıl ma yan ay rı tə rəfl  ə ri dir... Daim 
qu la ğı na “bu, o de yil” – pı çıl da-
yan, ələ gəl məz, gö rün məz, yal nız 
qəl bin eh ti ya cıy la du yu lan sir li 
hə qi qət lər dün ya sı dır. Xa nı mın 
sti xi ya sı, ya şa maq şöv qü hə min bu 
sir li əra zi lə rə ara-sı ra to xun maq, 
ora lar da əri yib yo xa çıx maq , şəf-
fafl  a şıb çə ki siz ləş mək di. 

Təx mi nən iyir mi il bun dan əv-
vəl Xa nı mın ad gü nü nü qeyd elə-
di yi miz xud ma ni bir məc lis də sə-
bəb ka rın sağ lı ğı na ba də qal dı rıb 
sağ lıq de di yim yer də qə fi l dən, ya-
xın doğ ma la rı nın ara sın dan üzü-
mə,  zin dan bar maq lıq la rı nın o bi ri 
üzün dən zil lə nən tək, mə yus-mə-
yus di kil miş Xa nı ma ba xıb: 

- Xa nım bur da da rı xır - de miş-
dim və bu sö züm dən ma sa ar-
xa sın da kı la rın an la şıl maz lıq və 
müəm ma do lu ba xış la rı na ca vab 
ola raq: - Söh bət bu ev dən yox, bu 
dün ya dan ge dir. Xa nım bu dün-
ya da da rı xır... – de yə əla və et miş-
dim sə də, de yə sən, heç kim heç nə 
ba şa düş mə miş di.  

Xa nı mın, özü ilə bir dün ya ya 
gəl miş bu Dün ya vi Ra hat sız lı ğı nı 
mən, onun la bir oxu du ğu muz 190 
№-li mək təb də öz uşaq tə xəy yü-
lüm lə hiss et mə səm də, Mər kəz də 
iş lə mə yə baş la dı ğı mız uzaq gənc lik 
il lə rin də bu 33 yaş lı, hə lim tə biət li, 
qa ra din məz qa dı nın, ara mız da ola-
ola, bi zim lə gü lüb da nı şa-da nı şa, 
həm də, ne cə sə, ya nı mız da ol ma-
dı ğı nı, biz lər lə, han sı sa na mə lum, 
giz li mə ka nın dan ün siy yə tə gir di-
yi ni hiss elə miş dim.

Xa nım bu gün də hə min o giz li 
mə ka nın da dı. Ya nı mız da, ya xın lı-
ğı mız da ola-ola, hə min o göz də nu-
zaq, ələ gəl məz mə ka nın da, su fi  lər 
de miş kən, hüc rə sin də ya şa ma ğa, 
ora lar da tap dı ğı məm nun ra hat lı-
ğın için də şeir lər ya zıb, mah nı lar 
bəs tə lə yə mə da vam edir sə də, bu 
dün ya dan duy du ğu ça rə siz da rıx-

ma yü kü nü min bir söz lə, fi  kir və 
duy ğu lar la ca nın dan çı xar ma ğa ça-
lı şır sa da, on dan xi las ola, qur tu la 
bil mir. Ək si nə… bir vaxt lar ya şa dı-
ğı evin, kü çə nin, şə hə rin da rıs qal-
lı ğın dan baş la mış bu da rıx ma nın 
sər həd lə ri, il lər öt dük cə, bö yü yür, 
da şın maz, ələ gəl məz miq yas lar alır.

Bu, ça rə siz li yi və ye nil məz li yi 
ilə, nə Ham le tin da rıx ma sın dan, nə 
Sve ta ye va nın sı xın tı sın dan ol ma-
yan, əla hid də bir da rıx ma dır - da-
vam lı şə kil də dün ya nın aman sız 
mad di li yi nə sı xış dı rıl sa da, heç cür 
daş laş ma yan, öz di ri li yi ni, hə yat 
mü qa vi mə ti ni itir mə yən, za man-
za man ta pıb, se çib bə dir lə di yi in cə 
dün ya la rın ya saq lay la rın da uçu-
nan, ora lar da ha va la nıb çə ki siz lə-
şən azad Ru hun ça ba sı dır.  
Bu gün də be lə keç di 
Gü nə qa ran lıq düş dü.
Dü nən ba har, bu gün pa yız
Yə qin sa bah da qış dı.
Nə tez də yiş di ha va?..
Nə tez so yu du yu va?..
So yuq kü lək lər əsir,
so yuq his si mi kə sir,
so yuq nə fəs lər gə zir
 kü rə yim də, üzüm də...
O so yuq ba xış la rın,
bu yor ğun di var la rın
Kü lək tək əsən lə rin, 
bu lu da do lan la rın
hə lə ya ğa caq qa rın
 ara sın da qal mı şam
Ya man so yuq la mı şam...

Bu, 1992-ci il də ya zıl mış şeir dir. 
Xa nım bu şeiri 34 ya şın da ya zıb. 
Bu şeir isə 2013 də ya zı lıb:
Kün cü müz var...
Ha mı dan üz dön də rib
üzü mü zü tut ma ğa
Kün cü müz var...
uçu rum da ol sa da.
Kün cü müz var...
ru hu muz əsir olan 
ha va lar dan ha va la nan
ağ rı lar la dol sa da.
Kün cü müz var...
bi zə cə za lar ve rən, 
hiss lə ri mi zi kən dir lə yən
Kün cü müz var...
İki tə rə fi  ha mar.
Bir tə rə fi  adam lar,
üs tü qa ra fır tı na lar,
Alt qa tı yox olan lar… 
Qa pı sı açıq
kün cü müz ala çıq...

Xa nı mın bu dün ya da kı “kün-
cü”, “ala çı ğı” özü və şeir lə ri dir. 
Tən ha ya taq ota ğın da ya ta qüs-
tü əsir ki mi, gün lər lə, həf tə lər lə, 
ay lar la söz bə söz ka ğı za kö çür-
dü yü bu mis ra lar da Xa nım biz-
lə rə də ya şa ma ğa künc ayı rır.
Söz lər lə, hiss və duy ğu lar la bənd-
lə yib ucalt dı ğı bu qa pı sı açıq 
«a la çı ğı nı» Xa nım bu dün ya da 
da rı xan lar üçün, bir növ xi las mə-
ka nı na çe vi rir və biz lə ri də ora də-
vət edir.
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Afaq MƏSUD

Xa nım ba rə də dü şü nər kən, 
su fi lə rin bu və ya baş qa 
kon tekst də iş lə dib mə na sı-
nı izah et dik lə ri: “Bi lən kəs 

qəl bi ni bu dün yay la do yur maz” kə la-
mı nı xa tır la yı ram. Xa nı mın çı xıl maz-
lıq, kə dər, bu dün ya ya yad lıq ov qa tıy la 
yaz dı ğı şeir lə ri, elə cə, bir sı ra mah nı la-
rı da bu nu de yir: bu dün ya Xa nı ma ma-
raq sız gə lir. Və bun dan da ar tıq, da rıx-
dı rı cı və can sı xı cı gə lir. Xa nı ma şeir lər 
yaz dı rıb, mah nı lar bəs tə lə dən də, əs-
lin də, elə bu du. 
Xa nı mın şeiriy ya tı na, xü su sən, son il lər 
yaz dı ğı mis ra la rı na nə zər sal dıq ca, bu da 
mə lum olur ki, o, za hi rən uğur lu ta le sa-
hi bi ol sa da - ailə si, gö zəl öv lad la rı, ya ra-
şıq lı gö rü nü şü, sam bal lı oxu cu və din lə yi ci 
audi to ri ya sı və sair və ila xır bu ki mi, adi 
qa dın üçün əl çat maz səadət və xoş-
bəxt lik at ri but la rı sa yı lan ne mət lər lə 
tə min olun sa da, bun la ra şad ol mur, 
da ha də qiq de sək, sı ra vi in san üçün 
ar zuolu nan bü tün bu dün ya ne-
mət lə rin dən məm nun qal mır, bu 
“ra hat fi ra van lı ğın” için də daim 
da rı xıb gə ri lir və bü tün bu da-
rıx ma la rı və gə ril mə lə riy lə özü-
nü bu dün ya da  tən ha və qə rib 
hiss edir. Məhz bu sə bəb dən Xa-
nım ba rə də: “O, bu dün ya da ra-
hat lı ğı nı itir miş o kəs lər dən dir ki, 
bu dün yay la ya şa mır” - de sək, elə 
bi li rəm, ya nıl ma rıq.
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Xanım İsmayılqızı - 60
Bir küçə, bir adam, bir də yalqızlıq...
Bir adam, bir ürək, bir də haqsızlıq...
Bir ürək, bir nifrət, bir də qansızlıq...
Bir nifrət, bir əzab, bir insafsızlıq...
Bir əzab, bir ölüm və vicdansızlıq...
Bir ölüm, bir küçə və
 ADAMSIZLIQ...

***
Evimin künc-bucağını 
Dolaşıram veyil-veyil.
Ayağım yerə yapışır,
Gördüklərim yuxu deyil?

Duman kimi görünürsən
Gözlərimin pərdəsindən.
Təzə örpək hörürəm mən
Uzaqdan gələn səsindən.

Saçımın qarası qaçıb
Ağa keçir yavaş-yavaş.
Ürəyim soldan yıxılıb
Sağa keçir yavaş-yavaş.

Yuxu ilə gerçəkliyin
Arasında gor qazıram.
...Yoruldum... Sinədaşına
Oturub şeir yazıram...

***
Səndən danışa-danışa,
Ömrünü uzadım bir az.
Bir az ölümə gecikim,
Sağlığına çatım bir az.

Oturub ayağın altda,
Başımı dizinə qoyum.
Ürəyimi ağrılara,
Gözümü izinə qoyum.

Səsini çək əllərimə,
Divardan yapışa bilim.
Hər yanda nəfəsin qalsın,
Bir az da danışa bilim.

Elə bir ev tikmişəm ki,
Heç zaman göz dəyməyəcək.
Qapısı, pəncərəsi yox,
Qorxma, heç kim döyməyəcək.

***
Mən xəstə adamam, ozan,
Gəl aldatma, doğrunu çal.
Simləri çək, aha köklə,
Al qopuzu, ağrını çal.

Görürsən, Haray quşuyam,
Bir ağacda budağım var.
Üz tutmuşam göyə sarı,
Yer altında otağım var.

Sən çal ki, bir də oxuyum,
Səsim də başıma düşsün.
Bütün ömrümün avazı,
Sinəmin daşına düşsün.

Çal, elə yandır ki, məni,
Közə düşüm, külə dönüm.
Bir daşı da dilləndirim,
Gözəl bir şəkilə dönüm.

Azan deyim, səsim uçsun,
Bu yerdən ötənə gedim.
Son nəfəsi ala bilib,
Sağ olan vətənə gedim.

Mən xəstə adamam, ozan,
Bu çatlayan bağrımı çal.
Simləri çək, aha köklə,
Al qopuzu, ağrımı çal.

***
Bir az gecə düşür günün üzünə,
Bir az günəş qonur pəncərəmizə.
Bir az dirilən var, bir az da ölən,
Bir az duman çökür gözlərimizə.

Bir az küləkləri yola salırıq,
Bir az yağış yağır qərib nəfəsdə.
Bir az özümüzə səsimiz çatır,
Bir az quruyan var ayağı üstə.

Bir az quşlar belə nəğmə oxuyur,
Bir az bacalarda tüstü yorulur.
Bir az qapıların zəngi çalınır,
Bir az ömrümüzə oyun qurulur.

Bir az dünyamız da yazıya gəlir,
Bir az gəzən olur səhifəmizdə.
Bir az ruhumuzu köçürmək üçün,
Bir az düyün düşür əllərimiz də...

***
Hansı günümdən danışaq,
Bir günüm olmayıb ki.
Yıxılanda əl tutacaq,
Sağ yerim qalmayıb ki.

Yandıran nə varsa yasaq,
Hamısı da oyuncaq.
Ürəyimdə qalan uşaq,
Heç yaşa dolmayıb ki.

Yazılanlar - qismət, baxtsa,
Körpəyə beşik yoxsa.
Məni, öz anam, nə vaxtsa,
Əlindən salmayıb ki...

***
İndi həmin həyətdə
Rəngli çiçəklər açmır.
Tikanlar baş qaldırıb,
Kəpənəklər də uçmur.

Yağışların döyməyə
Pəncərəsi qalmayıb.
Küləklər azad olub,
Qəhqəhəsi qalmayıb.

Gecə ilə gündüzün
Üzünə də baxan yox.
Nə uzaqdan gələn var,
Nə yoluna çıxan yox.

Sükutun özü belə
Əvvəlkinə oxşamır.
Deyəsən həmin qadın,
Buralarda yaşamır.

***
Ağacam, yarpaq deyiləm.
Çılpağam, qorxaq deyiləm.
Hələ ki, torpaq deyiləm,
Ayaq üstə qazma məni.

Komamın damı uçuqdu,
Bir bəxtim var ki, qaçaqdı,
Qapım, pəncərəm açıqdı,
Divarlara yazma məni.

Ruh adamı bitirmisən,
Qucağına götürmüsən,
Allah, seçib gətirmisən,
Yaddaşından pozma məni.

***
Bu yağışlı gecədə
Bir duyğu axtarıram
Büküb əzizləməyə...
Bu yağmurlu şəhərdə
Bir yarpaq axtarıram
Altında gizlənməyə...


