
  

 

1 

  

 

Bir 
Avuç 
Ümid 

 

 

Şiirler  

Sevil Gül Nur 
 



  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liz Yayınları’nın Elektronik Kitap Armağanıdır. 



  

 

3 

 
  



  

 

4 

Darıxmağın Ağrısı  
 

Və bir də darıxmaq var, damarına işləyən, 

Cisminin hər zərrəsin sətir-sətir dolaşan. 

Gözünü həsrət qoyub yuxuların rənginə, 

Ruhunu əsir alıb ram etməyə çalışan...  

 

Və bir də saçlarında bir şeir pıçıltısı, 

Hər telin yaddaşında misraları daşımaq. 

Dəli kimi sarılmaq müqəddəs yalanlara, 

Şeirlərdə ovunmaq, mahnılarda yaşamaq...  

 

Və bir də gözlərində bir baxış nişanəsi, 

Ürəyini dağlayan baxışlara tutunmaq. 

Şaxta vuran könlünün buzunu əritməyə 

O alovlu gözlərdən bir nəfəslik od ummaq... 
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Və bir də ağrımaq var, ruhunu gömgöy edən, 

Sancıların içində ilan kimi qıvrılmaq. 

Tənhalığın odunda donaraq buza dönmək, 

Həsrətin sazağında yanıb göyə sovrulmaq.  

 

Və bir də ayrılıq var, varlığını titrədən, 

Bütün duyğularınla gecələrə dağılmaq. 

Əllərini uzatmaq çarəsiz ümidlərə, 

O dönüşü olmayan gedişlərə sığınmaq...  

 

Və bir də gözləmək var,  gözləmək ömür boyu, 

Hər bir addım səsinə diksinərək oyanmaq. 

Dünənin ətəyindən tutub asılı qalmaq, 

Bir ovuc xatirədən sabahlara boylanmaq...  
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Unutmaq Cəhdi  
 

Məndən nigaran olma, 

Birtəhər yaşayıram. 

Dağ boyda bir ağrını 

Ruhumda daşıyıram.  

 

Sən ki mənə bələdsən, 

Tükənən deyil gücüm. 

Məndən böyük olsa da, 

Çiynimi əymir yüküm.  

 

Daha gözüm asılmır 

Telefon ekranından. 

Cana ziyandır deyə 

Ayırmışam yanımdan.  

 

Günü ötürmək üçün  

İş-güclə baş qatıram. 

Səhərlər gec oyanır, 

Axşamlar tez yatıram.  
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Beləcə, keçinirəm 

Günləri saya-saya. 

Verdiyin qəhəri də 

İçirəm doya-doya.  

 

Fincanda çay soyuyur, 

Boşqabda donur yemək. 

Səni unutmaq üçün 

Hələ verirəm əmək.  

 

Hələ səy göstərirəm 

Yaddan çıxasan deyə. 

Unuda bilmirəm ki... 

And olsun yerə, göyə...  

 

16. 07. 2022. 
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Qatil  
 

Qəfil gələn ayrılıq od vurur sinən üstə, 

Gözün yolda darıxır, qulağınsa hər səsdə. 

Yaralayır ruhunu bu təcrübəli qatil, 

Sən də yarımcan halla gəzirsən səfil-səfil. 

Ağrılara birtəhər üç gün dözə bilirsən, 

Ondan sonra alınmır, nəfəs-nəfəs ölürsən. 

Əvvəl küsür iştahın, kəsilirsən yeməkdən, 

Dodaqların quruyur adın gizli deməkdən. 

Sonra çəkin azalır, əriyirsən günbəgün, 

Onsuzluq mərəzinə tutulursan büsbütün. 

Gündüz yenə hardasa gəzirsən, dolanırsan, 

Elə ki gecə olur, için-için yanırsan. 

Balışın soyuq üzü yanağını yandırır, 

Saatın çıqqıltısı nəbzini dayandırır. 

Bir ah qopur sinəndən, ünü yetir səmaya, 

Düşmən də kəsilirsən ondan sonra hamıya. 

Ondan sonra hər gecə ağrıların başlayır, 

İçindəki tənhalıq səni ordan daşlayır.  

Sökür ciyərlərini həsrətin küt ağrısı, 

Çalır səndən hər şeyi bu xoşbəxtlik oğrusu. 

Ondan sonra itirsən keçmişin yollarında, 

Nəfəsin də kəsilir təkliyin qollarında. 

Daha nə yol gözləyir, nə də vüsal umursan, 

Ruhunu təslim edib gözlərini yumursan. 

Bu gediş sonuncudur, dönüşü yox, bilirsən, 

Ağrıların azalır, yavaş-yavaş ölürsən...  

 

21. 09. 2022 
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Aksiom  
 

Yığıb ağrılarımı ürəyimin çiyninə 

daşıyıram özümlə, 

Günahların iziylə sabaha çatmaq olmur. 

Sevgi adlanan yolun dönüşü yoxdur,ömrüm, 

Geri qayıtmaq olmur. 

Boğazımda ilişib qalan düyün kimisən, 

Səni nə udmaq olmur, səni nə atmaq olmur. 

Elə bir ağrısan ki, vallah, ovutmaq olmur... 

Səni unutmaq olmur... 

 

Bilmirəm, gündə neçə məktub yazıb-silmişəm, 

Sayını unutmuşam, 

Ömrümü qayçılayan illərin həftəsini, 

ayını unutmuşam, 

Gözümdə mövsümlər də dəyişib öz rəngini, 

Fəsillərin qışını, yayını unutmuşam... 

Səni unutmaq olmur...  
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Elə ki baxışların ruhumu sığallayır, 

Yanına uçmaq üçün ruhum həvəsə düşür. 

Meh saçımı darayır, yarpaqlar pıçıldayır - qulağım 

səsə düşür, 

Xatirələr yolunu mənim yadımdan salır, 

Sənə gedən yolları yenə də kəsə düşür. 

Yanımda məhəbbətdən kimsə şeir söyləyir, 

kimsə mahnı oxuyur, 

Yadıma nəsə düşür... 

Səni unutmaq olmur...  

 

Səndən sonra bütün gün elə qəhər içirəm, 

Çörək yadımdan çıxıb, 

yemək yadımdan çıxıb. 

İtirmişəm fərqini gecə ilə gündüzün, 

Səhər "Sabahın xeyir", 

Gecəsə "Yuxun şirin" demək yadımdan çıxıb. 

Varlığımı bürüyüb "Sən" adlı bir təlatüm, 

Ruhum sənə yoluxub, sən olmuşam büsbütün. 

Yaddaşım zəif deyil, 

Sənlə bağlı hər nə var, 

Hər nə var, yadımdadır, 

Bircə səni unutmaq, demək, yadımdan çıxıb, 

Səni unutmaq olmur...  
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Səni unudacam e, dilimdən söz almısan, 

Amma bir az tələsib, bir azca tez almısan. 

Mən sevgi məktəbinin hələ ilk sinfindəyəm, 

Hələ həsrət bilmirəm, ayrılıq tanımıram. 

Sən ayrılıq dərsinin unutmaq mövzusundan 

həmişə "yüz" almısan! 

Afərin sənə, vallah! 

Qurban olum, sən allah,  

Öyrət, mənə də öyrət yolunu unutmağın. 

Axı unutmaq olmur, 

Sən necə bacarmısan?  

 

17. 07. 2022 
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Cavabsız Suallar  
 

Necəsən, mənsiz adam, 

Ömrünə gün doğdumu? 

Məndən sonra başına 

Eşq yağışı yağdımı?  

 

Ruhunu oxşamağa  

Bir şeir yazıldımı? 

Hansısa bir nəğməylə 

Dərd yükün azaldımı?  

 

Məndən sonra bir kimsə 

Sənə məntək baxdımı? 

Saçlarını oxşayıb, 

Əllərini sıxdımı?  

 

Hansı baxışla keçdi 

Bunca ağrı, bunca ah? 

Məndən sonra ömrünə 

Yaz gəldimi, sən allah?  

 

Keçdimi həyatından 

Əlli qadın, yüz qadın? 

Bircəciyi oldumu 

Eşq ətirli söz qadın? 
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Buz Qadın  
 

Ayağı büdrədi xəyallarımın, 

Rəngli yuxularım qəfil dağıldı. 

Günəşlə ulduzum heç barışmadı, 

Bütün fəsillərim soyuqda qaldı.  

 

Odlu baxışını yan et gözümdən, 

Buz dağın əridib qaynadacaqsan. 

Sevgi havasına kar idi ruhum, 

Sən onu yerindən oynadacaqsan.  

 

Şeirim asılacaq bir kor ümiddən, 

Yarımcan ağrılar çıxacaq üzə. 

Yanında min illik hörmətim vardı, 

Abrımı tökəcək hissim kağıza...  

 

Bir ağrı hayqırır sol tərəfimdə, 

Ağlım hisslərimə baş əyir indi. 

Mənim ürəyimdə doğulan şeir 

Sənin dodağında yaşayır indi.  

 

Mən buz qadınıyam şimal qütbünün, 

Alova ögeyəm, atəşə yadam. 

Belə isti-isti şeir yaşatma, 

Səsində əriyib itirəm, adam...  
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Titrəyən Öpüş  
 

Məndən sonra pozular günlərinin düzümü, 

Sabahların sükutla, gecələrin lal keçər. 

Ruhun eşq libasını soyunar öz əynindən, 

Ayrılıq ürəyinə özün boyda qəm biçər.  

 

Məndən sonra düzülər misralar da yan-yana, 

Yüz şeir də yazılsa, ödəməz bir ağrını. 

Köksün üstə alışan o köz səni yandırar, 

Dodağında titrəyən öpüş didər bağrını.  

 

Məndən sonra yozular yuxuların tərsinə - 

O mənli röyaların bircəciyi düz olmaz. 

Məni unutmaq üçün sayarsan günü, ayı, 

Məni unutmaq isə bir ömürdən tez olmaz.  
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Şahmat Oyunu 
 

Sənin də gücün bitdi, sən də çox zəif oldun, 

Sən də dözə bilmədin bu dəlisov qadına. 

"Dəlilik" dediyin eşq ağır gəldi ruhuna, 

Bir anda verdin onu ayrılığın badına.  

 

Bu qəlbdə bir sən vardın, yalandırsa, oy onu, 

Al qılıncı əlinə, diri-diri soy onu. 

Mən "eşq" dedim bu hissə, sənsə - şahmat oyunu, 

Hansı gedişlər etdin, salım bir-bir yadına?  

 

Son gediş mənim oldu, sən buna məcbur etdin, 

Uduzdun bu oyunda, oldu məğlub niyyətin, 

Səni unutmağımdır böyük məğlubiyyətin, 

Məndən salam deyərsən yıxılmış inadına.  
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İndi çək öz ruhuna hicran vurduğu dağı, 

Dur qarşıla ömrünə "təklik" adlı qonağı, 

Xatirələr üşütsün ətrim dolan otağı,  

Dizlərini qucaqla,  "sızıltı" de adına.  

 

İndi uzun gecələr çəkər səni çarmıxa, 

Ağrıların birləşər səni kökündən yıxa, 

Quduz həsrət acısı canından çətin çıxa, 

Darıxmaq deyirəm e, gəl indi bax dadına.  
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 Bir Şeirlik Darıxmaq  
 

Gedişinə qurban kəsib həsrəti 

Ağrıların köksünə dağ basaram. 

Elə bilmə, yoxluğunu dərd edib 

Ürəyimin yaxasından asaram.  

 

Elə bilmə, uçar bu ev başıma, 

Elə bilmə, udar məni dörd divar. 

Darıxmağım böyük deyil boyumdan, 

Allah haqqı, bir şeirlik ömrü var.  

 

Bir gecədə unudulur gedənlər, 

Bir gecədə o son şeir yazılır. 

Ondan sonra qısa olur gecələr, 

Ondan sonra ağrılar da azalır.  

 

Yuxuyla da dil tapırsan o gündən, 

Sözlərini kəsməyə də can atmır. 

Daha sənə hücum etmir xəyallar, 

Xatirələr dodağını qanatmır.  

 

Özünə də hələ yaxşı baxırsan, 

Soruşana deyirsən ki, babatam... 

Daha məni dərd eləmə, yaxşımı? 

Ürəyimi dincə qoydum, rahatam...  
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Səndən Sonra  
 

Səndən sonra açılmadı sabahlar, 

Gün işığı qaranlıqda boğuldu. 

Sığalını alıb getdi sazaqlar, 

Əllərimin istiliyi yox oldu.  

 

Səndən sonra ruhuma da gəldi qış, 

Baxışlarım hərarətin soyundu. 

Gözlərimdən yağan odlu yağışda 

Kirpiklərim gecə-gündüz yuyundu.  

 

Səndən sonra şeirlərim qəm yedi, 

Misralarım qonaq oldu qəhərə. 

Ayrılığa əsir düşdü gülüşüm, 

Dodağımda görünmədi bir kərə.  

 

Səndən sonra sığışmadım evə də,  

Sıxdı məni bu divarlar, bu daşlar. 

Unutmağa bir dənə yol qoymadın. 

(Boşunaymış apardığım savaşlar...) 

 

Səndən sonra sızıldadı saçlarım, 

Hər telində ağrıları dinlədim. 

Xatirələr elə qatdı başımı, 

Səni yaddan çıxara da bilmədim...  

 

15. 10. 2022.  
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Bir Ovuc Ümid 
 

Bir şəhərlik məsafə, 

Bir nəfəslik ayrılıq, 

Geri dönməyən yollar... 

Qarşımdasa Mark Levi - 

Hələ "bir-birimizə 

deyilməyən sözlər" var... 

 

Hələ saf duyğuların 

Tamam olmayıb ili. 

Hələ ayaq izimiz 

Kövrəltməyib sahili... 

 

Cücərən hisslərindən 

Bir qucaq misra dərdim. 

Sən sevgi istəmişdin, 

Bağışla, ömrüm-günüm, 

Kasıbın olanından - 

Mən sənə şeir verdim. 

 

  



  

 

20 

Bu gecə də mənləsən, 

Gözlərimə qonaqsan, 

Üzlü qonaqlar kimi 

Dəvət də gözləmədən 

Ciyərimə keçirsən. 

 

Bilirəm, içkini tünd, 

Çayı soyuq içirsən. 

Nə hazırlayım sənə? 

Soyuq çay, isti şeir - 

De, hansını seçirsən? 

Kükrədi boğuq səsin 

Yenə qulaqlarımda, 

Bu sərsəri ruhumu 

Çəkdi dərinliyinə. 

(Lənətə gələsən e, 

Gecə-gecə işlədin 

İliklərimə yenə...) 

 

Yenə də dil bilməyən, 

Susmayan ağrıları 

Tapşırdım bu gecəyə. 

Adını zikr eyləyib 

Bir ovuc ümid içdim 

Sənsizlik keçsin deyə... 
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