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Bu Kitab Təbriz kültür tarix Dərnəyinin 
maddi dəstəyi ilə nəşr olunur





Mesud Haray
1974-cü ildə Güney Azərbaycanda, 
Xoy şəhərinin yuxarı Şavanlı 
(Şamanlı) kəndində dünyaya 
göz açdı. Oxul yaşına çatdığında 
beşikdəykən laylalarını dinlədiyi 
anasının dilində deyil, yabançı 
bir dildə eyitim almağa məcbur 
buraxılan şair, mövcud duruma qarşı üsyanını hayqırmaqla 
şeir dünyasına addım atır. Lakin 1996-cı ildə 22 yaşlı gənc 
farsça yazdığı bütün şeirləri, adı və şeiri basılan dərgiləri, 
aldığı təqdir məktublarını bir araya gətirib yandırır…

1997-ci ildə “Omid Zəncan” həftəliyində yer alan “Haray” 
adlı bir şeirinə görə tutuqlanır. Və bu olay şairin həyatında 
dərin bir iz buraxır və “Haray” soy ismi elə həmin şeirdən 
şairə yadiqar qalır. Onun inancını, duyğularını zorlayan 
fars dili ilə gerçəkləşən asimilasiyon və şairin bu haqsızlığa 
qarşı təpgiləri Xoyda bir çox ədəbi ancümənlərə (şeir 
məclisləri) getməsinə əngəl olmuşdur. Doğma şəhəri 
Xoy`da nəfəs ala bilməyən Məsud həftədə iki-üç gün 
ədəbi əncümənlərdə iştirak etmək üçün Xoy`dan Urmu 
şəhərinə getmək məcburiyyətində qalmışdır.

O illərdən başlayaraq ədəbi çalışmaları ilə yanaşı, Güney 
Azərbaycan milli hərəkəti adına siyasi mucadiləyə də 
qatılır və əlindən gələni əsirgəmir.

Mesud Haray 2002-ci ildə yönətdiyi “Azer Soft” bilgisayar 
şirkətində hökümətin intizami quvvələrinin iştirakilə 
düzənlənən oğruluqdan dolayı, Xoy şəhərindən Urmu 
şəhərinə köçməyə məcbur buraxılır.



O, Urmu`da 15 il sürən ədəbi və siyasi həyatında 4 şeir 
toplusunu yayına hazırlasa da, bu kitablarının heç 
biri ışıq üzü görmədi. 3 kitabı bəlli olmayan səbəblərə 
görə çapa buraxılmamış, ən son yazdığı “Kəpənəklər 
Uçuşunda“ kitabı isə İran İrşad idarəsi tərəfindən 
qadağa - “məmnue kitab” elan edilmişdir.

Şeirlərini qurşun sayaraq fars faşızmi ilə savaşa and 
içən şair İİR hökuməti tərəfindən bir çox sıxıntılara məruz 
qaldıqdan sonra, ana Vətəni Güney Azərbaycanı tərk 
etmək zorunda qalan Güney Azərbaycanın milli aktivisti 
2018-ci ildə aiiləsi ilə birgə qardaş Türkiyənin baş kəndi 
Ankara`ya köçür. Məsud Haray bu günlər ədəbi və siyasi 
hayatını Türkiyədə davam etdirməkdədir.
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Doç. Dok. Esmira Fuad

QURŞUNLAR ŞEİRLERİMDİ, YAXUD DARMADAĞIN

KÖNÜLLƏRİN ŞAİRİ – MƏSUD HARAY

Məsud Harayın adı təkcə o taylı-bu taylı Azərbaycanda 
deyil, Türkiyədə, İraq, Kərkük və digər türk ellərində 
yaxşı tanınır. Çağdaş Güney Azərbaycan ədəbiyyatı-nın 
istedadlı yaradıcılarından biri sayılır. Bəziləri imzasının 
Haray olmasının özəl bir anlamı olduğunu qeyd edir və 
vurğulayırlar ki, bu haray, “Güney Azərbaycanın 1925-ci 
ildən, yəni pəhləvilər dönəminin başlanğıcından bu günə 
kimi “parn-urdu” və “fars” qəlibində yaşamağa məhkum 
edilmiş Güney Türklərinin harayı, fəryad səsi, ünüdür”. 
Və bu haray içində bircə anlamı daşıyır: “Öz kimliyinə, 
kültürünə və ədəbiyyatına sahib çıxmaq hər bir toplumun 
ən qutsal görəvidir, əks təqdirdə həmin toplum yox olmaq 
təhlükəsi ilə üz-üzə qalır, məhvə məhkum edilir…” Bu, 
Məsudun şeirlərində göstərdiyi gerçəkliyin acı mahiyyəti, 
fəlsəfəsidir.

Əlbəttə, bu, məsələnin bir yanıdır. Digər yanı isə bu 
taxma adın haradan və necə gəlməsi, soyad kimi status 
qazanması ilə bağlıdır və açıqlanmalı durumdur… Belə 
ki, 1974-cü ildə Güney Azərbaycanda, Xoy şəhərinin 
yuxarı Şavanlı (Şamanlı) kəndində dünyaya göz açan 
kiçik Məsud oxul yaşına çatdığında beşikdəykən 
laylalarını dinlədiyi anasının dilində deyil, yabançı bir 
dildə eyitim almağa məcbur buraxılarkən, mövcud 
duruma qarşı üsyanını hayqırmaqla poeziya dünyasına 
ilk addımlarını atır. Lakin 1996-cı ildə 22 yaşlı gənc ikən 
kimliyini, soykökünü, hardan gəlib hara getdiyini o qədər 
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içdən anlayıb dərk edir ki, farsça yazdığı bütün şeirlərini, 

adı keçən və şeirləri basılan dərgiləri, aldığı təqdir və 

təltif məktublarını bir araya gətirir, bəlkə də tam mənası 

ilə hələ özünə də bəlli olmayan kükrəyən bir qəzəblə od 

vurub yandırır…

Bir il sonra, 1997-ci ildə isə “Haray” adlı bir şeir yazır 

və həmin şeir “Ümid Zəncan” həftəliyində yer alır. Gənc 

Məsud bu şeirə görə tutuqlanır və həbs olunur. Bu olay 

şairin gəncəcik ürəyini dərindən yaralayır, yaşamında 

etkiləyici bir iz buraxır. Beləliklə, “Haray” soy ismini 

qullanmağı hələlik içinin üsyanını bəlirləyəcək ən uyğun 

yol sanır. Elə həmin şeirdən sonra da şair Məsud Haray 

adı ilə tanınmağa başlayır. İlk şeirlərini klassik şeir 

qəliblərində - əruz vəzninin müxtəlif bəhrlərində yazsa 

da, Güney Azərbaycanda ilk sərbəst şeir, ən kiçik həcmli 

–minimalist modern şeirlər yazanlardan biri olur. Bu gün 

əminliklə demək olar ki, onun qələmə aldığı kiçikhəcmli 

modern şeirlərin bir çoxu məna yükünün ağırlığına görə 

aforizm siqlətində, gücündədir…

Bu havada mənə buyur bir sigaret çək deməyin.

İçimdəki dinamitlər tərlidilər,

Qor düşürsə, patlayaram...

Sən, Vətəndən uzaq vətənsizsən,

Mən isə Vətəndə vətənsiz.
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Yazılarında bomba gizlətmə,
şeirlərində barıt, qələmində qurşun
Sən, ölümünə şeir qoşma şair…

Addım – addım geri dön dedilər.
Ama bilmədilər atom deyilən-
Bir zərrəciyin patlayış gücünü.

Ən böyük inqilab,
Səni unutmaq, özümü, geri qaytarmaqdır

Sərçələr toxumları çıtlasa da,
Sən onları daşlamaqla,
Diskindirmə günəbaxanları...

Çağdaş Türk ədəbiyyatında Tevfik Fikret, Oktay 
Rıfat, Fazil Hüsnü Dağlarca, Orxan Vəli Qınıq, Orxan 
Tiryakioğlu, Əli Kamal Turan, Turğay Günənc, İsmət 
Özəl, Turğay Kantürk, Betül Yazıçı, Ertan Misirli, Hariye 
Ersöz, Toğrul Tanyol, Turqut Uyar, Mehmet Taner, 
Haydar Ərgülən, Mehmet Can Doğar, Aydın Şimşək, 
Turğay Fişəkçi, Berhan Kəskin, Uluər Aydoğdu, Ahmet 
Oktay, İlhan Berk, Camal Sürəyya, Ahmet Uysal, Sezai 
Karakoç, Ahmet Erhan, Asaf Halit Çelebi, Nurşen Alıcı Er, 
Hilmi Yavuz, Enis Batur, Nilay Özer, Metin Eloğlu, Ahmet 
Telli, Haydar Ergülen, Sacide Bayraktar Sezgenc, Cem 
Uzungüneş, Şerif Erginbay, Serap Erdoğan, Perihan 
Baykal, Fatih Yavuz Çiçek, Engin Turkut, Baki Ayhan, 
Murat Batmankaya, Ziya Osman Saba, Yahya Kemal 
Beyatlı, Sabri Esat Siyavuşgil, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
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Ceyhun Atuf Kansu, Hamit Macit Selekler, Edip Cansever, 
Attila İlhan, Sabahattin Kudret Aksal, Metin Çengiz, İlhan 
Berk, Emel İrtem, Behcet Kemal Çağlar, Enver Gökçe 
kimi ünlü modern ədəbi söz ustalarının önə çəkdikləri 
fikir və düşüncə əslində XX və XXI yüzil Türk düşüncə 
düzəninin yeni sinerjetik qaynağı sayılır (xudaferin.eu/
adsiz-seirlr-v-msud-haray.html).

Bu gün çağdaş Güney Azərbaycan ədəbi prosesi də 
məhz bu yöndə ləngərli-ləngərli, addım-addım öz axarı 
ilə getməkdə, dinamik inkişaf yolunda nəfəsini dərə-
dərə irəliləməkdədir. Bu yolun çox möhtəşəm, dönməz 
yolçuları sırasında Tağı Rüfətdən başlanılan yeni düşüncə 
ədəbiyyatının Mirzə Həsən Rüşdiyyə, Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyar, Həmidə Rəiszadə Səhər, Əli Təbrizli, Əlirza 
Nabdil Oxtay, Bulud Qərəçorlu Səhənd, Həbib Sahir, 
Mərziyə Üskülü Dalğa, Həmid Nitqi Aytan, Manuçöhr 
Əzizi Haray, Məcid Şəbbağ Yalqız, Telimxan, Hüseyn 
Fəzlullahi Vəhid kimi çox ünlü şairlər yer alır. Onların 
keçdikləri ömür və yaradıcılıq yolunu, irəli sürdükləri ədəbi 
düşüncəni bu gün Məsud Haray kimi güclü şairlərimiz 
davam etdirir, irəli aparırlar. Məsud Haray əksər şeirlərinə 
ad verməkdən çəkinsə də, zamanın ritmi onun gerçəkləri 
yansıdan əsərlərində vurur, ədəbi təfəkkürünün, yaşamla, 
özgürlük, milli kimliklə bağlı anlayışının, qavramının 
doğurduğu möhtəşəm poeziya örnəklərinin ruhunu, 
ünvanını bəlləndirir... Adıma göndərdiyi bir qutlamanı 
xatırlatmağın yeridir məncə... Bu qutlama məktubunda 
belə Məsudun Güney Azərbaycanın, Qarabağın, bütün 
türk ellərinin-Türküstanın özgür, bağımsız olması diləyi 
boy verir: “Qışın istibdadı bitdi. Qar ərıdı. Sazaqlı günlər 
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başa çatdı. Günəş isindirdi həyatı və özgürlük çiçəkləri 
bəzədi dərəmizi, dağımızı, düzümüzü... Bu münasibətlə 
yağı düşman əlində əsir düşmüş Qarabağımıza, Güney 
Azərbaycanımıza, Türküstanımıza özgürlük diləyilə, sizi - 
dürlü fikirdaşımı, dostumu, Bacımı və Qardaşımı bayram 
münasibtilə ürəkdən təbrikləyirəm. Sevgilərimlə: Məsud 
Haray...”

“Dünyada dinsiz-imansız dinçilərdən savayı, heç 
nədən, heç kimsədən qorxmadan” söz meydanında 
Vətən naminə, azad Təbriz uğruna savaşan, “Yazmaqdan 
yorulmaram, Yazmamaqdan boğularam... Düşündüm ki, 
sən varsan, Umudum var, ey Vətən! - deyib Vətəni son 
umudu sayan Məsud Harayın əsir el-obasının haraylarını 
eşidib ürəyi şan-şan olanda, hərdən dünyanın ən darıxan 
yeri olanda, yer kürəsinin, mavi göyün kiçildiyini, hətta 
bir-birinə girdiyini düşünən anlarında yer kürəsinin 
kiçildiyinə, mavi göylərin daralmasına görə belə sevdiyinin 
darıxmasını istəmir! “Dünyalar içimdə” şeirində bütün 
varlığı içinə daşıyıb dərdinə üzüləndə qızı Burla Xatunun 
üzünə baxıb gülümsəməsi yeganə təsəllisi olur, lakin 
gizli göz yaşları yenə də içindəki daim təlatümlü, dalğalı 
dənizə axır:

Dünyalar içimdə, yoxsa dünyalar içindəyim?
Üzgünüm, yoxsa üzüntülüyüm?
Sevgilim: - Bunlari dilə gətirməsən, şirinləşir həyat, - 
deyir.
Necə ki, acı bibərlər içində, acı-şirin bibər axtarışı 
kimidir.
Və qızım üzümə güləndə gülür dünya üzümə, öylə ki,
Az qalır göz yaşlarıma boğulam içimdə...
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Göz yaşlarını yaradan nəsnələrdən biri də yaxşı ilə 
pisin ayırd edilmə-məsi, insanların yerində olmaması, 
duyğusuzluğu, qəlbsizliyi, hər yerindən duranın özünü 
şair sanması, “bazarında yazla şora fərq qoyulmaması, 
nadanların cahiliyidi:

Dağdan dağa yazanın da adı şairdi...
Ağı, Qara yazanın da,
Ürəyini şişə taxanın da...
Adı qoşquçudu, hər coşquçu eyni...
Adı adamdır hər insanın,
Çoxu isə İnsan deyil bu adamların…

Ancaq İnsanın həyata bağlılığı, ümumiyyətlə, inamların, 
ümidlərin və arzuların üzərində qurulur, arzular insanın 
sabaha açılan qol-qanadı, həyatıdır. Bu həyata olan ümid 
isə insanın qəlbində sonuna dək yaşayır. “Ümid sonda ölür” 
atalar sözü də bu məsələdən qaynaqlanaraq yaranmışdır. 
Lakin Məsud Haray üçün son ümid Vətəndir və bu, onun 
üçün olduqca əziz, qiymətlidir, lap öz varlığı, görən gözü 
kimi... Şair məhz bu nədənlə də: “Umudumu, kimsənin 
əlinə verməm, qoluna bağlamam, mən umudumu içimdə, 
özüm kimi, gözüm kimi saxlaram”, - deyir...

“Miqren” şeirində “Səni düşündüyümdə, miqrenim 
başlar, səni düşünməyəndə də. Sən miqrenimsən, mən 
də sənin dəlin, Vətən, - deyərək Vətən üçün dəli olmağın 
belə mümkünlüyünü hayqırır. “Qara bulut” şeirində Günəş 
olmasa da, qara buludların bağrını çatladacaq qədər 
işıldaya, nur saça bilir:
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Arzılarım geniş, xıyavanlar darısqal,
küçələr isə pişik yolağı
Burada səni gəzmək, burada səni bulmak
Burada səni yaşamaq o qədər zor ki,
Arzılarım kiçilir, könlüm xəncərlə biçilir, inciyir,
Vətən!

Qəlbi Vətənin bağımsız, azad günlərini görmək yanğısı 
ilə yanıb-tutuşan, dərdin məngənəsində nəfəsi daralan 
Məsud Haray belə anlarında bayatı çağırır, analarımız, 
nənələrimiz, dədə-babalarımız-ulularımız… zindanlara 
düşmək, dar ağacından asılmaq hökmündən qaçaraq 
yer üzünə səpələnən, qürbət acısı yaşayan bir çox qərib 
soydaşlarımız kimi:

Dağ üstə dağ olardım
Köynəyi ağ olardım.
Vətən özgürlüyündə
Ölməyib sağ olardım…

Azadlıq, bağımsızlıq uğruna meydanlara atıldığına 
görə tutuqlanan mücahidlərin zindanda keçən günlərinə, 
ömürlərinə də ağı deyib bayatı çağıran Məsudun “Zindan 
bayatıları” ayrıca bir silsilədir. Silsilənin ilk bayatısı isə 
içi zülmət qaranlıqlar içində qıvrılan, eyni zamanda söz 
oynatma üsulu ilə zindanda olan Vətənin içində zindan 
həyatı yaşayanlara ithafdır:

Zindan, zindan içində.
Zindan, İnsan içində.
Bu məmləkət İnsanı,
Çabalır qan içində.
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Onunla söhbətləşərkən sorduğum: “Sizcədəmi sevgi 
şeirləri yazmağın zamanı keçmişdir artıq?” – soruya 
cavabı çox ilginc oldu və bu sevgini yenə də Vətənlə, 
insanın varoluşunu bəlirləyən ən qutsal nəsnə ilə bağladı: 
“Sevgi şeirlərinin zamanı heç zaman keçməz. Ertələnər 
zaman-zaman, ancaq yox olub keçməz məncə. Bir çox 
sevgi şeirləri ürəyimə gələr və ağlımda hələ zamanı deyil 
səslənincə, bir çoxu susub durar ürəyimdə”, - desə də 
aşkar görünür ki, onun da ruhu sevgi ilə, eşq duyğuları ilə 
qidalanır. Bu duyğuların pənbə qanadları ilə könlü, ruhu 
yavaş-yavaş qıdıqlanır və heç şübhəsiz, sevgi ilə yaşayır. 
Ancaq bir gerçəklik də var ki, bu gün milli düşüncə sahibi 
olan, bağımsızlığına nail olmaq uğruna hər şeyi gözardı 
deyil, gözə alan bir şairin yaradıcılığında, təbii ki, sevgi 
şeiri bir az daldalanır, bir növ arxa plana keçir. Bu da 
qaçılmaz gerçəkliklərdən qaynaqlanan və əslində normal 
görünən bir haldır.

Əslində isə yüz illərdir seirler yazılır, qələmlərin ucu 
bitmir. Duygular səhifələrdən dolub-daşır, gözlər bulağa 
dönür, hey axır göz yaşları, sətir-sətir qəm, kədər, ələm 
yüklənir misralara. Sonra bir-bir eşq, sevgi, mutluluk 
və səfa düzülür ard-ardınca, amma yenə də şairlər 
doldura bilmir könüllərindəki boşlugu… Məsud Haray 
da bu boşluğu doldura bilməyənlərdəndi və onun üçün 
“Kurşun yağmuru altında oturub çay içməkdir sevgi...” 
Və o, “şərabın bardaqlarda donduğu o gecə, ağlayarkən 
donmayan göz yaşlarını əlləri ilə silərkən bu sevginin 
gerçəkliyinə inanıb...”

Ani olaraq qəlbindən keçənlər, bəzi anlarda bir insan 
olduğunu xatırlayanda duyduqları şeirləşib ürəyində və 
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ahəstəcə qələminin ucundan ağ vərəqlərə süzülüb… 
Nədən olmasın ki? Haqqı yoxmu yəni? – kimi bir soruları 
da gəlib ağlına… Axı o da qurşunlu şeirlər yazan şairdən 
daha öncə bir insandır, duyan, düşünən, sevən, hər şeyin 
gözəlini, ən yaxşısını arzulayan bir Tanrı bəndəsi:

İnsanların da, Qadınların da gözəl-göyçəyi var.
Şairlərin də, ölümün də.
Buyur!
Mən nədən gözəl-göyçəyini sevməyim axı?!

Bəzi anlarında, özündən keçdiyi məqamlarda 
tutunduğu, yanında olmasını arzuladığı sevdiyinin 
(əslində Vətəninin) ona söykək olmasını istəməsi ən 
doğal istək kimi səslənmirmi?!

Hərdən yadımdan çıxır ki, adamam,
Dağ kimi ayaq üstə Səni düşünürəm.
Gəlsən, mənə söykənsən nə olur?!

Bəzən se vdiyini düşünməyə, yağmurda islanan 
saçını qurutmaya, üzünü, boynunu tumarlamağa belə 
şeiri bəhanə saya bilir şair... daha nəyə bəhanədir şeir 
onun üçün?

Şeir bəhanədir,
Qorxaqlığımı üzə çəkməməğə…
Sevgini, ürəyimdə özgürcə yaşatmaya.
Yaşam dedim yaaaa,
Yaşam belə, bəhanədir.
Səni bilməyə,
Səni düşünməyə.
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“Əslində, hər kəsin sevgidən bir anlayışı var, təbii... 
Mənə görə ən böyük sevgi Vətən sevgisidir. Vətənini 
sevən bir şair, vətənindəki bütün nəsnələri sevir: eşi, 
dostu, doğanı, dağı, daşı, torpağı, gülü, çiçəyi, quşları, 
böcəkləri, suyu, havanı, hər şeyi, habelə özgürlüyü, 
insanlığı sevir demək...” – deyən şairin səmimiyyətinə 
inanmamaq əldə deyil…

Özümü sevdiyim qədər,
Mən səni sevmişəm Vətən.
Tanrı deyə, ondan betər,
Mən səni sevmişəm Vətən

İstiqlal şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə “Çağırır indi 
bütün milləti imdada Vətən, Dəyişilməz ey oğul, cənnətə 
dünyada Vətən” misraları Məsudun içini qarsan bir yanğı, 
sevgi ilə “Sənə qurban!” Vətənə - Güney Azərbaycana 
sunduğu “Mən səni sevmişəm, Vətən!” şeirinin 
peambulasıdır sanki…

And içirəm bayrağına,
Ürəyindəki yağına.
Baş qoyaram ayağına,
Mən səni sevmişəm Vətən!

Adım Haray, sənə qurban,
Şərafətim səndən nişan.
Vətən, mənə, mənə inan,
Mən səni sevmişəm, Vətən!

“Qar yağanda ”Xoy”a, Qulaqlarım üşür, Bırnım ucu 
göynür, Şeir barmaqlarım ucunda buz bağlayır. Qanadları 
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qırov bağlayan sərçələri düşünüb ”Urmu”dakı qarğalara 
dən səpməliyəm”, - deyən Məsud Haray üçün bütün 
dərdlərin dərmanı adını böyük hərflərlə yazdığı Vətəndir. 
Bu Vətənin baş şəhəri olan Təbriz təkcə Məsud Haray üçün 
deyil, Hadı Qaraçay, Hümmət Şahbazi, Əziz Səlami, Rəsul 
Yunan, İsmayıl Ülkər, Nigar Xiyavi, Kiyan Xiyav, Nadir İlahi, 
Huşəng Cəfəri, Seyid Heydər Bayat, Nadir Əzhəri, Mir 
Cəlil və Mir Camal Hüseynilər, Bəhruz Sədiq, Dr.Hüseyn 
Suleymanoğlu, Məsud İslami, Səid Muğanlı, qəzəl şairi 
Baraz, Duman Ərdəm, Aydın Araz, Məlihə Əzizpur, 
Səkinə Həsənpur, Ramin Cahangirzadə, Rza Ehsani, 
Elşən Böyükvənd, Əli Daşqın, Ədalət Duman, Maral və 
Çiçək Təbrizlilər, Əfsanə Sulduzlu, Rüqəyyə və Həsən 
Səfərilər, Elvar Qulivənd, Rüqəyyə Kəbiri, Ülkər Ucqar, 
Ramin Cabbarlı, Türkan Urmulu, Xosrov Barışan, Murtuza 
Səlmani, Bəhmən Ərk, Saleh Səccadi, Məhəmməd 
Azərşin, Lalə Cavanşir, Ziba Kərbasi, Alma Muğanlı, 
Vahid Tələt, Solmaz Məhəmməd Rizayi, Qadir Cəfəri, 
Ayman Quluzadə, Behruz Sədiq, Siyamək Ərgin Avşar, 
Azəryar Danişvər və b. üçün də müqəddəs bir məkan, 
ictimai-siyasi hadisələrin, milli azadlıq uğrunda aparılmış 
savaşın, inqilabların beşiyidir... Təbriz onlar üçün bütün 
Azərbaycan deməkdir, Azərbaycan isə Təbriz! Şeirlərində 
Pekin, Paris, London, Frankfurt və İstanbul kimi şəhərlərlə 
qiyaslanan Təbrizin tarixi yerlərindən, siyasi və mədəni 
hadisələrin mərkəzi olmasından, xarici müdaxilələr, daxili 
çəkişmələr üzündən əsrlərdən bəri yaşadığı acılı-şirinli 
günlərindən bəhs etmək hər bir Güney şairinin sanki baş 
görəvidir. Sevgi şeirlərində belə Təbriz əsas obraz kimi 
canlanır, ürəyi yaralı, ağaclarının kökü qanla suvarılmış, 
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“dodaqları” qanlı, ötəri, əlbəttə keçici sükutundan darıxan, 
səbrsizləşən Təbriz… Məsudun şeirlərində isə Təbrizlə 
türkün əzəli və əbədi, ilk beşiyi Urmu və doğulub boya-
başa çatdığı dogma şəhər - Xoy qoşalaşır. Hətta bəzi 
şeirlərində bu qutsal qoşalaşmaya erməni əsirliyində can 
çəkişdirən gözəl Qarabağımız da qatılır. Vətənin Güneyi 
ilə Quzeyi arasında heç bir ayrım yapmayan Vətən daşının 
vətənpərvərlik, yurdsevərlik qonulu şeirləri sanki Vətəni 
sevməyin, dogma yurda öləsiyə aşiq olmağın hava, su 
kimi gərəkliyini aşılayan, öyrədən ibrətamiz bir dərs təsiri 
bağışlayır: “Urmu-Qarabağ” şeiri bu qoşalaşmanın ən 
bitkin və gözəl örnəyidir:

Gül varkı ada düşər.
Meyvə var dada düşər.
Urmu’da dolananda
Qarabağ yada düşər.

Urmu’nun dənizi var.
Dənizdə qan izi var
Qızlarının alnında,
Qarabağ bənizi var.

Urmu’dan Xoy’a gələm.
Çağırsan toya gələm.
Qarabağ yeli əsir,
Bilmirəm qoya, gələm.

Dağların lalasıyam,
Babək’in qalasıyam.
Urmu’lu demə mənə,
Qarabağ balasıyam...
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Göründüyü kimi, şeirlərinin başlıca qayəsi, amacı 
vətəndir Məsud Harayın... Susdurulmuş, qubarlı 
könüllərdə fəryad edən mahnıların tərənnümçüsüdür. 
Öksüz qalmış, əsir düşmüş bir millətin özgürlük arzularını 
dilə gətirən şair illər boyu bu hədəfə yetmək, yurdunda 
üşrəngli, aylı-ulduzlu milli bayrağı yüksəldiyini görmək 
diləyi ilə qələmə sarılıb. Onun zülmə, zülmkara qarşı 
bir üsyan səsi, hayı, harayı olan şeirləri millətinə, içində 
yorğun düşən arzılarına “Ayağa qalx!” nidasıdır. “Dəniz 
və tale” şeirində artıq ağlamaq zamanı deyil, əksinə, hətta 
qəbirlərdən tarixi qəhrəmanlarımız belə ayağa qalxaraq 
imdadımıza yetməlidir diləyi boy verir:

Dalğalanacaqdır dəniz tozuna, duzuna
Və göynəmək düşəcək yapraqların ətəyinə.
Qızaracaq bütün aşiqlərin göz bəbəkləri,
Oy be... Dərdin alım, Vətən!
Sənin gözünə düşən çöp süngüdür ürəyimə.
Artıq ağlamaqla təskin etməz dərdimizə…
Dərmanımız isə üsyanımız.
Cəngi Koroğlu çalmalı ozanlar,
Qəhrəmanlar qalxmalı qəbirlərindən.
Dənizimiz gözümüzdür quruyur,
Və gözümüz taleyimizdir ağlayır. 

Urmu şairin hər an sızıldayan, heç vəchlə köz tutmayan 
könül yarası, hələlik əlacı bulunmayan dərdidi. Urmu gölü 
nadanların korluğu, türk düşmənçiliyi üzündən qurudulur. 
Suyu quruyan göl arxasında böyük bir ərazini qapsayan 
duzlaq qoyub günəş kimi qorub etməkdədir. “Günəş 
batarkən” şeirində şair təptəzə bənzətmə və metaforlarla 
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prosesin ağlı başdan alan, etkiləyici mənzərəsini 
çızır. Günəşin qızılı saçları torpağın saçlarını darayır, 
şoranlıqda yarpaqlara, ağaclara sürtülərək sürünən qızılı 
saçları duz təbəqələri ağappaq boyayır, şairsə günəşin 
qocaldığını sanır. Halbuki Urmu gölü tumarlamışdı 
doğanın əsrarəngiz gözəlinin saçlarını… və onlar yavaş-
yavaş bəyazlanmışdı… Sənətkar ustalığı ilə yaradılmış 
bədii təsvir vasitələrinin şeirə bəxş elədiyi böyük məna 
birbaşa yaddaşlara millənir:

Günəş batarkən saçlarını darayırdı topraq.
Sürtülürkən saçları yarpaqlara, budaqlara,
Sürünürdüm mən də o qızıl saçlı peşində.
Bir an, saçları ağardı,
Qocaldı sandım günəşi.
Ama o qocalmamışdı,
Yalnız saçlarını Urmu gölü tumarlamışdı...

İçində duyğularını boğan bir şair olduğunu deyənlərlə 
razılaşmır və özüm öylə sanmır və etiraf edir ki, təklikdə 
qaldığı anlarda və yuxularında bu duyğular onu ağladır. 
Bu duyğular ürəyinə umud işığı bağışlayır. Dirənməyimə 
güc qatır… Bir çox şeirləri üsyankarlığından qaynaqlanır 
və milli mücadilə verirkən ağlına gəlir. Belə məqamlarda 
ağlına gələnlərsə duyğularının süzgəçindən keçərək 
şeirə dönüşür. Bəzən də etiraz sədalı duyğularından 
qaça bilməyəndə “Qan-qan!” deyən, başdan-başa savaş 
ruhlu şeirləri ortaya çıxır. “Daha doğrusu, çevrəmdəki 
anlayışları gözdən keçirmiş olursam əgər, onlar mənə: 
“Sən öncə bir türk millətçisi, sonra şairsən! – deyirlər” 
gerçəyi Məsudun qırx beş illik yaşamının və “Güney 
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Azərbaycanda Dirəniş ədəbiyyatı”nın yaranmasında 
böyük rol oynayan şeirlərinin leytmotividir... Bu gerçəyin 
ən bariz ifadəsi onu dogma yurd-yuvasından didərgin 
salan rejimin ölkəsində hökm sürən diktatorluğu, 
məmurların, səlahiyyət verdiyi qoluzorlularının at 
oynatması sonucunda Güney Azərbaycandakı mövcud 
durumu anladan “Burada” şeiridir:

Bura hekayələrin acıyan sonucudur,
Şeirlərin susqunluğu və şair xəyalının burnuna ətir 
acısı taxılan küçə.
Burada, Çərşənbə axşamında oynayamazsan!
Oyuna tutarlar səni və atəşlərə.
Səni, xəyallarınla və inamlarınla oynayarlar,
Burada yazdıqlarına silah deyə.
Qurşun deyə, atom deyə suç sanarlar.
Burada her şey bildiyin kimi deyil, gülüm!
Yalnız… Bilmədiyin kimidir.
Bura itginlikdir və hərbə qadağa,
Bura yer kürəsinin adsız məmləkətidir.
Və adı Könül darmadağımlığıdı…
Sən də unutmalısan bu adı, mən də,
Zatən unutmuşam bu adı.
Baxın! Hələ barmaqlarımın dırnaqlarını çəkən yox,
Hələ dərimi soyub, duzlayan yox…
Hələ acından öldürə bilməyiblər,
Hələ… Buradakı diktatorluq,
Buradakı talan etmələr,
Buradakı istibdad,
Hala davam edə bilir.
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Hər bir şair inandığı və inanmadığı nələrisə 
anlatmağa çalışır. Rəssamlar rəsmlərində, musiqiçilər 
və bəstəçilər musiqi əsərlərində, yazarlar isə öykü-
hekayə, roman tərzində anladırlar bu nəsnələri… 
Şairlər də içindəki fəlsəfi qavramları şeirləri və yaşadığı 
anılarında anladırlar. Şair öz iç və dış dünyasını kəndi 
gözündən, ağlından və duyğusundan anladırsa, demək 
ki, o şairin fəlsəfəsi şeirləridir. Məsud Haraya görə bir şair 
filosoflardan daha öncə fəlsəfə tapıntılarını bilir və xəyalın 
əfsanəvi qanadlarıyla o bürüşük dünyada uçur, üfüqlərini 
müəyyənləşdirir, bundan sonra isə duyduqlarını, dərk 
etdiklərini oxucularına anladır.

Nəhayət bir gün Günəş doğar…
Xəyal etdiyim arzuların cocuğunu
Və 35 yüz ildən sonar 124 min peyğəmbərimiz adına
Tozumuzdan, darmadağın tutağımdan kəpircləri
pişirr günəş kürəsində…
Və nəm hansı şeir uçur gəlir,
Qonur içimizdə baş qaldıran ağacın budaqlarına.

Bu gündən ağ köynəyimin düymələrini qırmızı 
boyuyacağam.
Hər gecə sənsisliyimə qan ağladığımı,
Hər gecə qurşunları qucaqladığımı kimsə bilməsin…

O, əski kanonlarla, ənənəvi şeir qəlibləri ilə yaxından 
tanışdır, həm də modern və postmodern şeirin texnikasına 
bələddir. Ancaq hər iki tərzdə sevilən şeirlər yazmasına 
baxmayaraq çox zaman muxatəbi, yəni oxucunu, onun 
zövqünü və düşüncə səviyyəsini, hansı konulu şeirlərlə 
onu eyitməyin, gəlişdirməyin mümkünlüyünü düşünür. 
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Klassik ədəbiyatımızın təməlində qurulan modernizmi 
ən doğru yol sayır. Ancaq bu yolun özü də köklərdən 
rişələnməlidir və bu kök məhz klassik ədəbiyyatımız 
olmalıdır. Başqa millətlərin söz sənəti örnəklərini, eləcə 
də dünya ədəbiyyatını yamsılamalarla ədəbiyyatımız asla 
modernləşə bilməyəcəkdir. Dünya günbəgün modernləşir, 
insanlar da öyləcə - az və ya çox dərəcədə modernləşməyə 
doğru gedirlər… Hətta insanların arzuları, bəkləntiləri və 
yuxuları belə modernləşir. - düşüncəsi ilə yazıb-yaradan 
şair özünün də bu qafilənin arxasında, çiyinbəçiynində də 
yox, tam önündə yer tutmalı olduğunun fərqindədir.

“Qadın” adlı modern şeirində olduğu kimi: düşüncələr 
yeni, əski qavramlara, ənənəvi kanonlara yanaşmalar 
belə yeni...

Qadın damarlarda dolanan, ürəkləri dolaşan qandır,
Güllü-çiçəkli dolaşıq`dır.
Qadın anamdır, qucağı əmin-amanlıqdır.
Qadın bacımdır… saçları meh yelidir,
Qızmar ruzgarda sərinliğimdir.
Qadın topraqdır, öksündə cücərdir həyatı.
Qadın şeh muncuğudur.
Qadın sənsən – ən gözəl şairanəliyim...

Bir qəfəsdən qurtulmuş quş kimi dünyanı gəzmək niyyəti 
ilə Güney Azərbaycan şeiri üsyankar və mücadiləsevər bir 
yolda yürüyür. Fərqli ruzgarlarda uçur. Saga-sola vurur. 
Normal hallarda deyil. Həyəcanlanır, düşür, qol-qanadı 
qırılır, qalxır. Ancaq uca göyün, səmanın ənginliklərində 
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gəzməyi də unutmur. Dalğalar qoynunda uyuyan gəmiyə 
bənzəyir. İstismar caynağından qurtulmaq istəyən bir 
böyük həyəcandır Güney şeiri. Bu şeirin duyğuları hər 
an biri ilə savaşmaqdadır. Heç bir normal axınla qane 
olmayan Məsud Haray oraya çatmaq üçün qarşıda çox 
yolun var olduğunu düşünür. Ona bu yolları bulmağı və 
əbədi yolçusu olmağı diləyirəm…

“Quşun və Şeir” yasaqlar, qadağalar damğasına boyun 
əyməyən bir şairin vətəndən uzaqda, qardaş Türkiyənin 
baş şəhəri Ankarada işıq üzünə çıxan və yağılar əlində əsir 
düşmüş ana yurdu Güney Azərbaycanın bağımsızlığına 
sunduğu ilk kitabıdır. “Duraq” şeirində anlatdığı kimi, 
sarmaşıq kimi duyğularına, ürəyinə dolaşan yollar onu ulu 
Şəhriyarımızın da qürurla öydüyü, “Bura Jon Türkiyənin 
paytaxtı, Atatürk intixabı Ankaradır” – deyib vəsf elədiyi 
Ankaraya gətirib çıxarıb. Yasaqlar, qadağalar üzündən 
yurdundan perik düşən Məsud Haray iki sevgi durağının 
tam ortasında dayanıb bu gün...

İlk durağım Urmu - İstanbul isə,
Son durağım böyük Türk Dünyası…

olacağına əminliyini şeirlərində yansıdan şairin:

Qar yağınca Ankara`ya,
Urmu`nun havası köksumə dolar.
Və gözlərim,
O günlərin həsrətinə şərab ağlar, -

Özləmini kim duymaz ki?! Ötəsini düşünmək 
mümkünmü?
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“Quşun və Şeir” yasaqlar, qadağalar damğasına boyun 
əyməyən bir şairin vətəndən uzaqda işıq üzünə çıxan ilk 
kitabıdır. O üzdən bu kitabı, yağılar əlində əsir düşmüş 
ana Vətənim Güney Azərbaycanın bağımsızlığına 
sunuram.
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Səni düşünürəm

Hərdən,
Yadımdan çıxır ki, adamam.
Dağ kimi ayaq üstə,
Səni düşünürəm.
Gəlsən,
Mənə söykənərsən,
Nə olur?
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İçimizdə baş qaldıran ağac

Nəhayət bir gün,
Günəş doğar,
Xiyal etdiğim Arzuların cocuğunu.
Və 35 yüz ildən sonra,
124 min peyğəmbərin adına,
Tozumuzdan,
Darmadağım tufağımızın kərpiçləri,
Pişir günəş kürəsində
Və nəm hansı şairin şeri,
Uçur gəlir,
Qonur,
İçimizdə baş qaldıran ağacların budaqlarına.
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Qadın

Qadın qandır
Damarlarda dolanan,
Ürəkləri dolaşan,
Güllü-çiçəkli dolaşıqdır.
Qucağı əmin-amanlıqdır.
Qadın bacımdır…
Meh yelidir.
Qızmar ruzgarda sərinliğimdir.
Köksündə cücərdir həyatı.
Qadın şeh muncuğudur.
Ən gözəl şairanəliyim.



30

Məsud Haray

Dili-dodağı olan bir yara

Bir əlimdə tapança,
Bir əlimdə,
Bir avuç topraq,
Bir avuç umud,
Bir avuç özləm,
Bir avucumda isə ürəyim.
Ürəyimdə,
Dili-dodağı olan bir yara.
Yara!
Bu yaradan,
Yara söz etməyin nə olur!



31

Qurşun və Şeir

İnsanlıq arzuları

İçimdəki İnsanlıq Arzularını dolanıram,
Razılaşmayınca bir kənara oturmuram.
Daha doğrusu,
Hər nəyi özümdə axtarıram.
Yanıram,
İçimdə qaranlıq düşən bucaqlara,
İşıq tuturam.
Işıqlanınca qorxum tökülür,
Zövq duyuram.
Bir daha cəsarətlə təhəccürə,
Zülümkara bağırıram.
İçimdə ki güvəni qarşılaşdığım İnsanlara,
Bitgilərə,
Və heyvanlara danışıram.



32

Məsud Haray

Mən varam

Mən varam və heç bir zorluq,
Heç bir basqı,
Qadağa,
Və yoxluq qorxudamayacaqdır məni.
Su,
Axmağın yolunu bilirsə,
Daş isə,
Dağ ətəyində oyuyursa,
Yağmur,
Toprağa cumursa,
Yel,
Uvluduya bilirsə,
Məndə yaşamağı,
Bütün içimdəki qaranlıqda yaşayan yoxluğu,
Yenilməyin yolunu bilirəm.



33

Qurşun və Şeir

Vətən

Vətən,
Gecələri yuxuma gəlincə,
Gündüzləri,
Şeirlərimdən,
Topraq qoxusu gəlir.



34

Məsud Haray

Mehriban

Darıxmalarımı,
Mehribanlıq duvarına asdım.
Sən gəl,
Darıxmalarımı al apar,
Mehriban.



35

Qurşun və Şeir

Bir qar yağmalı

Bütün qara günlərin üstünü örtəcək
Bir qar yağmalı.
Öylə ki,
Sevgidən tükənmiş İnsanlar,
Ağappağ dünyanı,
Bir daha kirlətə bilsin...



36

Məsud Haray

Nəsimi

Nəsimi deyiləm,
Ancaq,
Dərimin altı qaşınır ki,
Qaşınır.



37

Qurşun və Şeir

Adını kimsəyə deməm

Qalsın,
O mavı gözlü göy yanaqlı göyərçinlərin.
Qalsın,
O köksu qana bələnmiş al çiçklərin.
Qalsın!
Ürəyimdə daşa donmuş Arzularım.
Mən öylə vurulmuşam sənə ki…
Mən öylə vurğunam sənə ki…
Sənələr,
Dizə çökəcəkdir qarşında.
Və filosoflar çiltik çalacaq düğünümüzdə.
Gök tanrıları,
Oynuyacaq toyumuzda.
Adını kimsəyə deməm.
Məni tanıyanlar,
Əlbət ki,
Səni hər kimə anlatırlar.



38

Məsud Haray

Yumurta dünyası

Dinlər,
Məzhəblər,
Yumurtadan çıxmayan cücələr üçün,
Yumurtanın,
Qabığına bənzərlər.
Yumurtasının qabığını sındıra bilməyən cücə,
Darısqal,
Yumurta dünyasında büyüyəməz,
Boğular,
Qoxar.
Bu qabığı sındıran cücələr,
Yaşamayı qazana bilərlər.



39

Qurşun və Şeir

Şeir əkməyi

İçimdə bir əjdaha var.
Gözünə göz tikirəm.
Və ağzından püsgürülən atəşlə,
Şeir əkməyim pişir.



40

Məsud Haray

Pişiklərə yem olan göyərçin

İçimdəki özgürlük Arzularımı,
Uçurtmaq istəyirəm.
Üç-dörd qanad çalıb,
Pişiklərə yem olsa belə.



41

Qurşun və Şeir

124 min Peyğəmbər

Nəhayət bir gün,
Günəş doğar,
Xəyal etdiğim Arzuların cocuğunu.
Və 35 yüz ildən sonra,
124 min peyğəmbərimiz adına,
Tozumuzdan,
Darmadağım tufağımızın kərpiçləri,
Pişir günəş kürəsində.
Və nəm hansı şairin şeiri,
Uçar,
Gəlir,
Qonar,
İçimizdə baş qaldıran ağacların budaqlarına.



42

Məsud Haray

Qarpız

Başım,
Asfalta çarpacaq,
Patlayacaq Qarpıza bənzər.
Patlasında...
Arzularım,
Qarpız toxumları kimi səpilsin yerə,
Bayıra,
Küçə-bazara.
Boz qarqalar çıtlasın,
Yoxsa,
Lüt Sərçələr,
Dərd etməm.
Sümsük itlər yalasın qanımı,
Yoxsa,
Xurnaz pişiklər,
Dərd etməm.
Yalnız,
Kal olursam,
Kal ölürsəm,
Bağışlasın məni,
Car-canavar,
Qurd-quş.



43

Qurşun və Şeir

Qar yağınca Ankaraya

Qar yağınca Ankara`ya,
Urmu`nun havası köksumə dolar.
Və gözlərim,
O günlərin həsrətinə şərab ağlar.



44

Məsud Haray

Sınırları aşacaq

Bütün sınırları aşacaq,
Yasaqları atlayacaq,
Duvarları yıxacaq,
Dinləri_ayinləri,
Daş-dəmir beyinləri qıracaq,
Göy - maviliklərə,
İnsanlıq bayrağımızı,
Özgürlüyümüzü bağıracaq,
Röyalarım,
Arzularım var.
Öylə gerçək ki...
Öylə gözəl ki...
Görməyə göz yox!
Könül gözəlliği gərəkir.



45

Qurşun və Şeir

Taxıl beynimə

İçimdə bir həsrət yaşayır,
Sənin kimi.
Köksümə ayaq qoymadan,
Taxıl beynimə.
Ey yaşıllığın yanğını,
Bu tarla sənin.
Ya biç,
Yada yandır.
Bu pencərənin dalında pöşlənmiş yarpaqlar,
Sənin kimi solurlar.
Ən kiçik barmağım da,
Sənə baxır
Və gülür.
Hirsindən alav qalxa keşkə,
Yandıra məni,
Barmaqlarımı
Və...



46

Məsud Haray

Ap aynı

Ap aynı,
Bambaşqa,
Kələfçəmizi puzursalar da,
Heç quşun dimdiyindən,
Dən düşməsin deyirəm.



47

Qurşun və Şeir

Tanrı`nın qızı

Günlərdir ki,
Gecələr,
Ulduzdur ki, axır.
Sanki tanrının qızı göylərdə,
Ətəyini silkələyir.



48

Məsud Haray

Torpağın ağ ciyərləri

Yer qurdları,
Torpağın ağ ciyərləridilər.
Özgürlük üçün boğazları dara çəkilənlər,
 Dustaqlarda tutuqlananlar isə,
İnsanlığın.



49

Qurşun və Şeir

Keçilər

Çobanlar!
Keçilərin buynuzlarını kəsərlər,
Saqqallarını hörərlər ki…
Davarlar,
Çayın o tayına atlamasınlar.



50

Məsud Haray

Qorxaq dostlarım

İçimdə özgürlük həvəsindən,
Düşmanlarım hürkür,
Yoldaşlarım qorxur.
Bilməm,
Yoldaşlarımmı düşman!
Yoxsa,
Düşmanlarımmı, dostlarım!
Yalnız,
Düşmanlarımla aynı yerdə deyiləm.
Bir tək,
Qorxaq dostlarımı bilməm.



51

Qurşun və Şeir

Günəbaxan

Sərçələr,
Toxumları çıtlasa da,
Sən onları daşlamaqla,
Diskindirmə günəbaxanları...



52

Məsud Haray

Göyərçin

Bütün,
Göyərçinləri qana bələşdirən,
Pişiklərə deyirəm:
Pişşşşşşşdeeeeeeh…



53

Qurşun və Şeir

Vətən özgürlüyündə

Dağ üstə dağ olardım.
Köynəyi ağ olardım.
Vətən özgürlüyündə,
Ölməyib sağ olardım.



54

Məsud Haray

Dara çəkilmiş qız

Köksümdə,
Dara çəkilmiş bir qız,
Saçlarını hörür.



55

Qurşun və Şeir

Banlamayan xoruz

Ölüm,
Banlamayan xoruzdur.
Cınqırığı çıxa bilməyən İnsanlıq.



56

Məsud Haray

Getdin

Mən səni sevdiğimdə,
Gözlərində gök tanrı uçurdu,
Əllərın isə,
Topraq qoxuyurdu.
Getdin!
Nəm hansı,
Tamarzılığa,
Nəm hansı,
Özləmə tuşladın məni.
Getdin!
Dalınca topraqlarımız,
Adı başımıza bəla olan,
Urmu gölümüz belə
Qurudu.
Sən getdin,
Bir mən qaldım,
Birdə quraqlıqdan,
Od tutub yanan,
Könül hekayələrimiz.



57

Qurşun və Şeir

Çətinliklərin çətinliğində

Bütün,
Çətinliklərin çətinliğində,
Səni düşünürəm.
Görmədiyim səni…
Tumarlamadığım telini.



58

Məsud Haray

Ayaqlı ağaclar

İnsanlar,
Ayaqlı ağaclardılar.
Bu bağı çaqqal alınca,
O biri bağda gül açıb,
Meyvələnirlər.



59

Qurşun və Şeir

Mən ölürsəm

Mən ölürsəm,
Kəhkəşanlarda artıq,
Bir üsyankarın səsi,
Duyulmayacaqdır.



60

Məsud Haray

Ən böyük inqilab

Ən böyük inqilab,
Səni unutmaq,
Özümü,
Geri qaytarmaqdır.



61

Qurşun və Şeir

Urmu- Qarabağ

Gül varkı ada düşər.
Meyvə var dada düşər.
Urmu’da dolananda
Qarabağ yada düşər.

Urmu’nun dənizi var.
Dənizdə qan izi var
 qızlarının alnında,
Qarabağ bənizi var.

Urmu’dan Xoy’a gələm.
Çağırsan toya gələm.
Qarabağ yeli əsır,
Bilmirəm qoya gələm.

Dağların lalasıyam,
Babək’in qalası yam.
Urmu’lu demə mənə,
Qarabağ balasıyam.



62

Məsud Haray

Razı deyiləm

Razı deyiləm.
Səndən,
Özümdən,
İnsanlıq adlandırdığımız hər nədən.
Qoyun olsaydıq,
Qurd ilə qol-boyun olsaydıq,
Başımızı aşağı tuta bilirdik.
Gəfşiyə bilirdik tikanları,
Qanqalları.
Qanımız qaralmazdı zülümə,
Zora.
İnək də ola bilirdik.
Əmcəyi yekə, süt tuluğu inəklərdən
Bırıntıqlı*,
Burnuzsuz...

* Bırıntıq, bırıntılıq - küvü /Küvü inək, öküz burnuna taxılan halqaya 
deyirlər.



63

Qurşun və Şeir

1400 il

Az qalır 1400 il ola,
Kəfəndəyəm.
Çürümürəm ki, çürümürəm.
Qolaqlarıma İsrafil,
Zırnası ilə çalacaqmış.
Əllərimdə quşlar,
Yuva salacaqmış.
Hurilər isə
Ayaqlarıma dolaşacaqmış.
1400 ilə yaxındır bu fikirdəyəm.
Kəfəndəyəm.
Çürümürəm ki, çürümürəm.



64

Məsud Haray

Üzü yuyulmamış qurbağa

Sənsizlik öylə zor ki,
Beyninə damarlar,
Qan apara bilməyir qədər.
Öylə soyuq ki…
Barmaqlarının ucu göynəyər kimi
Öylə sıxıcı ki...
Sənsizlik öylə sənsizlik ki…
Bir mən bilirəm,
Birdə,
İllərdir,
Üzü göldə yuyulmamış qurbağa.



65

Qurşun və Şeir

İstehsal edin məni

Könlümdə,
Min bir fəlakət yuva salıb.
Bu tufağı dağıtmağa,
Daşmı,
Süpəng`mi,
Seçmə qurşunmu bilməm.
Atom çekirdeği lazımsa,
İstehsal edin məni,
Ətimi,
Sümüklərimi.
Urmu gölünü belə.



66

Məsud Haray

Qışqırma, qadın

Mən,
Sən pıçıldadığın şeirlərin şairiyəm.
Qışqırma Qadın!
Qolaqlarımın pərdəsinin tozu silkələnirsə,
Yamaqlı şeirlərin şairinin abırı gedər.



67

Qurşun və Şeir

Sorğuçu gedələr

Yuxularıma gələndə də,
Qapını çal gülüm.
Artıq yuxularımda da,
Sorğuçu gedələr burda.



68

Məsud Haray

Zor adam olmaq

Böyük sevgiyə,
Ürəyi geniş tutmaq gərək.
Ürəyi geniş tutmaq üçün də,
Zor günlərə qatlanmaq,
Zor adam olmaq lazımdır.
Bu zorluklara qatlanırsansa,
İnancın polad olur.
Polad olduğunda,
Zaman sıxıştıramaz könlünü.
Iştə o zaman,
Adam, adam olur.
Və qocalmır ki, qocamanlaşır.
Dağ olur və dayaq olur.
Rüzgar əsdirə bilməyir telinin ucunu.
Yuvasız quşlarda,
Yuvalanır əllərində.
O böyük sevginin adı
Bir tək VƏTƏN ola bilir.



69

Qurşun və Şeir

Hər gecə

Məni paltarlarımla quyladılar,
 qızıl gül bağçasında.
Əllərimdə Sərçələr,
Hər gecə,
Quzu kimi mələrlər.
Şalvarım cibində ki bənövşə toxumları
Cöcərəcəkdir.
Topraqlarımızda günəş doğan zaman.



70

Məsud Haray

Üsyan şeiri yazan şair

Sigaret tüstüsü içməsəmdə,
Köksüm daldalanır.
Doktur dediğinə,
:Üsyan şeiri yazan şairin,
Ağ ciyərində barut gürünər,
Ürəyində bomba.
Köksünə duman çökər,
Gözlərində şeh müncüğü düzülər.



71

Qurşun və Şeir

Şeirdi məni yazan

İşdə,
İşsızlıkdə,
Xiyavanda,
Tutsaqda,
Yağmurda,
Günəşlikdə,
Zorda,
Zoraklıkda,
Güləndə,
Ağlamayanda belə,
Şeir yazıram.
Gözlərim açık,
Uyuyuram.
Barmaqlarımı
Dişlərkən düşünürəm.
Sən peşimdən qaçarkən
Məni çözüb, ifşa edə biləcəksənsə belə,
Şeir süzülür barmaqlarımdan.
Bu mənəm, şeir yazan
Yoxsa,
Şeirdi məni yazan?



72

Məsud Haray

Heç-heçə

Heç- heçə,
Qalmaqala saldıq başımızı.
Duman qopacaqdı bilirdim.
Şimşək çaxacaqdı,
Yazda sazaq,
Pöşləyəcəkdi yapraqlarımızı.
Dağıdacaqdı tufağımizi.
Biz,
Bir-birimizi sevəməzdik.
Sevə bilməzdik.
Ən büyük sevgiyə,
Bir böyük vətənə,
Adaxlandığımıza görə.



73

Qurşun və Şeir

Anfolanza

Anfolanza tutub məni.
O qədər atəşimi yüksədib ki,
Tün (cəhənnəm) atəşi güzlərimin önündə yanır.
Öylə ki,
Artıq,
Ciyərimi çıxardıb,
Şişə taxıb,
Atəşə tutub,
Bişirib,
Yeməyim gəlir.



74

Məsud Haray

Alnı qaşqa keçi

İçimi gəmirən bir keçi var,
Buynuzları döşlərimi dəlmiş.
Qanım bırnının dəliyindən süzür.
Gözləri qanımla qan çanağı.
Dırnaqları ilə əziştirir ürəyimi.
Bu keçi,
Sizin davarları yoran keçi.
Saqqalı ağ,
Alnı qaşqa.



75

Qurşun və Şeir

Qadasını aldığım cəhalət

Qadasını aldığım cəhalət!
Milyonlarca mal-davar adamlar,
Sənə qurban.



76

Məsud Haray

İçimi gəmirən sıxıntı

Daşdan mi!
Yoxsa ağacdan,
Sudan mi,
Yoxsa havadan,
Bəlki də,
Yaşadığım məmləkətin adı...
İçimi gəmirən sıxıntıların nədəni…
Bəlkidə,
Ruhumun qecələ qanadlı olduğundandir,
Ya sənin,
Cadıya bağladığın dilimdən...
Bir çox ehtimal,
Bir tək sıxıntı…



77

Qurşun və Şeir

Qar yağanda Xoy’a

Qar yağanda Xoy’a,
Qulaqlarım uşuyər.
Bırnımın ucu göynər.
Şeir barmaqlarımın ucunda buz bağlır.
Qanadları qırov bağlayan sərçələri düşünüb,
Urmu’dakı qarğalara,
Dən səpməliyəm.



78

Məsud Haray

Çörək

Burada,
Çörəyin üstünə qan damıb.
Yeyəsən, yemiyəsən,
Öləcəksən.
Burada ölməsən,
Yaşaya bilməyəcəksən.



79

Qurşun və Şeir

Könlümdə yapraqlanacaqlarım var

Sən gəl!
Boynumu kəndirlərə (ipə-dara) tapşır.
Axı könlümdə,
Yapraqlanacaqlarım var.



80

Məsud Haray

Qıdı-vıdı

Bir qıdı vədı var içimdə.
Hamı mutlu olsun bizdə.
Hamı özgürdür,
Bizdə.
Bu qıdı-vıdı sanıram,
Əli açıq əsirlikdən qaynaqlanır.
Ya ayaq üstə ölümdən!
Ya da,
Ya da açıq havada köksü daralmaqdan.



81

Qurşun və Şeir

Öylə gerçək ki

Bütün sınırları geçəcək,
Yasaqları,
Yasaları atlayacaq,
Duvarları yıxacaq,
Dinləri, ayinləri…
Daş-demir beyinləri qıracaq,
Röyalarım var.



82

Məsud Haray

Qara bulud

Günəşin,
Üzünü çamurlamaq olsaydı,
Suvaqlı köy duvarına bənzəyərdim.
Günəş dəyiləm,
Ama!
Qara bulutların bağrını çatlata biləcək qədər,
Işıldıya bilərim.



83

Qurşun və Şeir

Cani-könüldən vurulmuş kimi

Həran,
Cani-könüldən vurulmuş kimi,
Canımdan bıxmış kimi,
Canımı çıxardıb atmaq istəyirəm.
Öylə-böylə ki
Üsyanım,
Üsyankarlığım,
Hala neşəm sayılır.
Həm də məzəm.
Sənin də,
Hər nəyini unutmalıyam.
Cəsarətimlə özümü yediğim kimi…



84

Məsud Haray

Burada inciyir vətən

Arzularım geniş,
Xıyavanlar darısqal.
Küçələr isə,
Pişik yolağı.
Burada səni gəzmək,
Burada səni bulmaq,
Burada səni yaşamaq,
O qədər zor ki...
Arzularım kiçilir…
Könlüm xəncər ilə biçilir sanki,
Burada bir tək mən deyiləm.
Həm də,
Burada inciyir Vətən.



85

Qurşun və Şeir

Atlar

Bu dənizdən,
Doğurulacaq atlar.
Dırnaqları şişə,
Gözləri gömgöm - mavı.
Alınlarında səpsərin həyat.
Sürücülərinin dodağında “Haray”.
Bağıracaqlar məni,
Dənizdədir dərinliyimiz.
Çağıracaqlar səni,
Özümüzdədir özümüz.
Dağlar,
Vulkan kimi,
Qan-qan diyə,
Partlayacaqlar içlərindən.
Yanacaq içimiz içimizdən.



86

Məsud Haray

Vətənsizlik

Unutmaq zor,
Unutmamaq zor.
Vətəndə,
Vətənsizlikdə…
Öylə ki,
Uçmaq arzusuyla,
Ucalıqdan atılmaq kimi,
Bir döyüntüdür ürəyimdə.
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Qurşun və Şeir

Avcumdakı buz tikəsi

Öncə qırmızını sevdim,
Sonra səni.
Damarlarımdakı qan kimi,
Qanımdakı canlılar kimi,
Öncə onu sevdim.
Daha sonra,
Daha hər nəyi sevdim.
Bax, şimdi də,
Avcumdakı bu buz tikəsi
Hala buz kimi durur.
Əriməmişdir yani.
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Məsud Haray

Polislər

O gün,
Qapını açıq buraxdım.
Gecikmədən,
Həmən yanıma gələsən.
Gecikdin.
Artıq sənin yerinə polislər burada.
Daha bundan sonra,
Gəlirsən də gəlmə,
Gəlmirsən də gəlmə...
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Qurşun və Şeir

Günəş

Günəş doğur ışığı,
- Səhər
Və nəhayət,
Köçməlidir qaranlıq.
Səninlə danışmayanda,
Dilim paslanır, Vətən!
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Məsud Haray

Suyuq kaneks

Umudum heç kəsilmədi.
Gözlərimdə ki nifrət,
Anlatacaq qədər aydınmış hamıya.
Könlüm bulanmadı heç,
Doğuzduranda şeirlərimi,
O suyüq kaneksdə.
Və əllərim,
Qarnımı tutmadı heç,
Təpiklə, yumraqla döyüləndə.
Dostum heç yalvarmadı,
Tansiyonu düşəndə.
Mən də,
Heç bilmədim kimin adamlarıdılar,
Onlar da...
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Qurşun və Şeir

Dəliliyim  

Nəfəs aldığım havanı,
Ayaq basdığım toprağı,
İçdiğim suyu anladım.
İştə,
Dəliliğim burdan başladı.
Bunu dokturlar hala bilmədi.
Peyğəmbərlər qoltuqlarında kitablarıyla belə.
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Məsud Haray

Ürəyimizin çörəyi

Uğursuzlukdur deməyin.
Ürəyimizin çörəyidir bu.
İt qabağına atsanız,
Ac qalırsa, yiyər.
İştə,
Bülbüllər də qəfəsdə,
O üzdən ötərlər.
İştə,
Mən də o üzdən şairəm.
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Qurşun və Şeir

Qəhbəliklə məmurluq edən qızlar

Doğrusu istərsiniz,
Mən,
Heç sevmədiğim adamları sevdim.
Heç sevmədiğim bir məmləkətdə yaşadım.
Heç sevmədiğim şirkətdə,
Heç sevmədiğim işdə çalışdım.
Hekayə dəftərimi yarpaq-yapraq
Xiyavanlara sərdim
Hər kəs,
Nakəs bilsin,
Öyrənsin istədim.
Get-gedə,
Peşimdən addımlayan,
Ara-sıra gizli olan,
Yoldaş qılığında mənə yaxınlaşan,
Məmurları,
Qəhbəliklə məmurluq edən qızları sevdim,
Həm də dəlicəsinə.
Adıma nə yazarsa yazsın tarix.
Boynuma nə biçirsə biçsin İnsanlıq.
Mən İnsanlığı böylə istəmədim
Ama sevdim.
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Məsud Haray

Qarayağsov

Özbaşına yoludur sənsizlik yolu,
Daşlıqdır.
Daşlara çarpmış kimidir.
Sənsiz,
Cumduğum sular belə,
Dapdayazdılar,
Aynı Urmu gülü kimi
Quraqlığa bənzərlər.
Arabaların yağ qandırdığı qədər,
Tüstülüdür hava.
Buğazımı qovuracaq qədər acı…
Saçlarım pıtlaşıq, yağlı,
Və əllərim qarayağsov.
Aynı özümu çubanlara oxşatdığım,
Əlimdə çubuq götürdüğüm,
Xiyavanların qıraqlarını cızaraq,
Məmurları əkdiğim kimi.
Sənsizlik,
Elə sızladır ki, ürəyimi,
Titrədir canımı…
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Qurşun və Şeir

Səhənd Əfşarlınin acınacaqlı ölümünə

Atəş başında oturmuşduq.
Vətən dərdi xirttəyimizdə,
Otqunurduq.
Od kimi alışırdı İçimiz,
Biz ikimiz.
Hava,
Qurquşun ağırlığından daha ağır,
Duman,
Güzlərimizə çisib donmuşdu.
Bir-birinə çarpırdı dişlərimiz,
Biz ikimiz.
Ürəyi ağırmasın deyə,
Ağlayırdı içi.
Şeir alışdır içimdə, - dedi:
Şeir alışırdı İçimizdə,
Biz ikimiz də.
Bəz qalasının ətəyində
Yorğun ayaqlarımizin izi
Qanayır indi də,
Biz ikimizdə.
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Məsud Haray

Sən getdin

Sən getdin.
Gedişindən çox uzun zaman geçdi.
Gəlmədin.
Yaşam böylə davam edirsə,
Gəlməyəcəksənsə,
Sənə son sözüm,
Get.
Cə
Hən
Nəəəəə
Mi
Min,
Di
Bi
Nə.
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Qurşun və Şeir

Kiçik barmağım sınıb

Nə dizim ağrayır.
Nə belim uşgunub.
Nə də kiçik barmağım sınıb.
Nə də sənin öldüğünə ağlamağım gəlir.
Təkcə
Məni atıb,
Ölümlə qolboyun olduğuna
Acığım gəlir...
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Məsud Haray

Şafak sökülür ayələri

Məni öldürsunləri imzaladılar.
Kitab-kitab,
Oxumadan.
O gündün belə
Ruhum,
Gəcələ qanadı kimi təmiz və hür.
O üzdən,
Şafak sökülür ayələri,
Tökülür əllərimdən.
Dən,
Dən.
Gəl, ağla mənimlə,
Eeeeey məmləkətim,
Eeeeey, gəbə topraq,
Doğuracaqsan, bə,
Yaşadacaqsanmı bəbəyini!
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Qurşun və Şeir

Atom

Yazılarında bomba gizlətmə,
Şeirlərində barut,
Qələmində qurşun.
Sən,
Ölümünə şeir quşma, şair.
Dayan!
Addım-addım geri dön, dedilər.
Ama bilmədilər,
Atom deyilən bir zərrəciyin partlayış gücünü...
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Məsud Haray

Dörd duvar arasında

Dörd duvar arasında düşündüm.
Balaca dərbəçəsindən sızan ışıltılarla,
Bağrma basaraq səni.
Dudaqlarımızın arasında,
Yarımçıq mahnımızı mızıldadım.
Hala biləklərimdə var barmaqlarının izi.
Sənsizliği qucaqlarkən,
Dörd duvar arasında düşündüm.
Nə qədər sən var xiyabanlarda,
O qədər mən var dustaqlarda.
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Qurşun və Şeir

Şeir bəhanədir

Şeir bəhanədir,
Səni düşünməyə.
Yağmurda islanan saçlarını,
Qurutmaya,
Tumarlamaya.
Şeir bəhanədir,
Qorxaqlığımı üzə çəkməməğə…
Sevgini,
Ürəyimdə özgürcə yaşatmaya.
Yaşam dedim yaaaa,
Yaşam belə, bəhanədir.
Səni bilməyə,
Səni düşünməyə.
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Məsud Haray

Sənə görə

Sənə görə,
Bir ürək dolu kədər,
Bir dopdolu,
Ləmələm şarab piyaləsi,
Köksüm tutunca,
Qalaq-qalaq sevgin.
Bir də damarlarımda dolanan,
Üsyankarlığımı,
Sənə gələ bilmədiğimə görə,
Əldən-ələ,
Dildən-dilə,
Yolladım sənə.



103

Qurşun və Şeir

Hekayələrin acıyan yarası

Burası,
Hikayələrin acıyan yarası.
Şeirlərin susqunluğu,
Və şair xiyallarının,
Burnuna ətir acısı tıxanan küçə.
Burada,
Son çarşamba axşamlarında pay apara bilməzsən,
…oynaya bilməzsən!
Oyuna tutarlar səni və ateşlərə,
Səni, xiyallarınla,
İnanclarına oynayarlar.
Burada yazdıqlarını silah diyə,
Qurşun diyə,
Atom diyə suç sanarlar.
Burada her şey,
Bildiğin kimi deyil, gülüm!
Yalnız!
Bilmədiğin kimidir.
Burası itginlikdir.
Burası yer kürəsinin adsız məmləkətidir.
Könül darmadağımlığıdır.
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Məsud Haray

Xoruzlar

ı
Xoruzları,
Dan söküləndə öldürsələr belə,
Mən,
Vətən,
İkiyə bölünəndə ölmüşdüm.

ıı
Xoruzları,
Banlayınca,
Başlarını kəsərlər.
Bizi də,
Gözü açıq yatdığımıza görə.
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Qurşun və Şeir

Yallı gedən yarpaqlarımız

Bizi ayrılığa yazdılar,
Dəftər-dəftər.
Və asdılar kəndirlərə,
Yan-yana.
Görkəm diyə,
Bir telfun külübəsi önündə,
Qazetə mi?
Aylık mi?
Kimsə alamadı adımızı.
Və oxumadı gözümüzü.
O gündən belə,
Ayrılık diyə,
Əl-ələ,
Yallı gedirdi yapraqlarımız.
Hər an yelə sarı…
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Məsud Haray

Lal

Gözlərimizi,
Yuxuya uydurdular.
Qulaqlarımızı,
Yelə
Və sən, vətəndaşım,
Dilini dişləyən gündən,
Lal olubsan.
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Qurşun və Şeir

Topal Teymur

Topal Teymur`un da dizi ağrıyırdı,
Mənim də.
O,
Dünyayı dolandı.
Mən isə,
Dünya başıma dolandı,
Sən getdiğində.
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Məsud Haray

Zindan bayatıları

Zindan, zindan içində.
Zindan, İnsan içində.
Bu məmləkət İnsanı,
Çabalır qan içində.

Zindanda vətən hanı?
Könlümdəki sən hanı?
Ürəyim dolub qana,
Başımı kəsən hanı?

Zindanın dərbəçələri,
Banlamaz beçələri.
Könlümə vətən düşər,
Gündüzü, gecələri.

Zindana qazi yazdı.
Bu sənə azı, yazdı.
Vətənini sevənin,
Alnında yazı yazdı.

Zindan duvarı daşdır.
Duvarlar nəmli, yaşdır.
Burada kimə demə,
Gözünün üstə qaşdır.
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Qurşun və Şeir

Su bombası

Suya su tökmək yasaq.
Suyu suvarmaqda.
Dənizə getmək yasaq,
Dənizə baxmaq da.
Suya su tökürsək qorxurlar,
Dağa çıxırsaq da...
Bu günlər buralarda,
Bir avuc su,
Əl bombası sayılır.
Sankı partlasa
Sel aparacaq evlərini.
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Məsud Haray

Sinozit

Sinozit alnımı tərlədir.
Qamaşdırır güzlərimi.
Vətən!
Qarabağ kimi,
Ağladır məni.
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Qurşun və Şeir

Urmu gölü

Günəş batarkən,
Saçlarını darayırdı topraq.
Sürtülürkən saçları,
Yarpaqlara,
Budaqlara,
Sürünürdüm məndə,
O qızıl saçlı peşində.
Bir an saçları ağardı,
Qocaldı sandım günəşi.
Ama o qocalmamışdı,
Yalnız saçlarını,
Urmu gölü tumarlamışdı.
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Məsud Haray

Sən getdin

Mən səni sevdiğimdə,
Gözlərində gök tanrım uçurdu,
Əllərındən toprağımız qoxurdu.
Getdin!
Nəm- hansı tamArzulığa,
Nəm- hansı özləmə tuşladın məni.
Getdin!
Dalınca topraqlarımız,
Adı başımıza bəla olan,
Urmu gölümüz belə qurudu.
Sən getdin,
Bir mən qaldım,
Bir də quraqlıqda od tütüb yanan könül hekayələrim.
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Qurşun və Şeir

Özgürlük

Özgürlük getməkdə deyil,
Ama sən getdin.
Geri dönməməkdədir.
Geri dönmədin.
Bu gərgin intihar anlamında,
Bir əlimdə tapança,
Bir əlimdə qızılgül,
Sənə gəlirəm, Vətən!
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Məsud Haray

Gəl

Səni düşündüyümdə,
Ağacların yarpaqları saralır.
Budaqları titrəyir.
Dümdüz düzəngaha baxanda belə,
Gözlərim sarab ağlır.
Yoxluğunu haqq etdiğim anılarında,
Dil-dudağım qarışır.
Gəl,
Umudlarımın çənəsi titrəmədən,
Dudaqları əsmədən,
Hava qaranlıqlamadan,
Gəl.
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Qurşun və Şeir

Piyala göz Əsmər

Hava,
Palçıq doğacaq halda,
Öncə fırtına,
Sonra ıldırım.
Daha ağ buludlara qalmışıq həsrət.
Ağlayanda o piyala göz Əsmər də,
Qır yağışı süzür yanaqlarına.
Mən də bu havada,
Ürəiyimdəki gəmini,
Hara apara biləcəğimə qalmışam şaşqın.
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Məsud Haray

Söz süzgəcləri

Mən,
Özümü çözməyə şeirlənirəm.
Ruhumu söz süzgəçlərindən geçirərək,
Ürəyimi tikə-tikə,
Şeir itinin ağzına dadaraq.
Bax gör!
Hala şeir ruhum bitməzdir.
Hala şair olacağımdan peşman.
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Qurşun və Şeir

Susmayacağam

Susmaq,
Ölümümə addım-addım yaxınlaşmaq deməkdir.
O üzdən susmayacağam artıq,
Səni sevdiğimdən,
Usanmayacağam, Vətən!
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Məsud Haray

Daşlanmış İnsanlar

Daşlanmış İnsanlar ürəyində,
Sal daşlar.
Sal daşlar ürəyində,
İncə çiçəklər.
Sərt İnsanlara daş deyilirsə,
Sərt daşlara da İnsan demək olur.
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Qurşun və Şeir

Bir kərə yüksələn bayraq

Nə olur!
Boynumu,
İpə-dara bağlayın.
Bir kərə yüksələn bayraq kimi,
Ruzgar qanadları ilə əsməğim tutub.
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Məsud Haray

Yaxmaq istəyirəm bu şeiri

Mənə bir çay getirin.
Birdə çaxmaq.
Çayı içib,
Yaxmaq istəyirəm bu şeiri.
Bu şeirlə birgə,
Bütün şeirlərimdəki səni.
Çay sovuyursa,
Qalsın masa üstə,
Bu şeirdən yadigar.
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Qurşun və Şeir

Bu topraqdakı şairlər

Bu topraqdakı şairlərin,
Xəyal qanadları kəsilmiş.
Şeir toxumları isə qovrulmuş
Çıtlanır orda-burda,
Küçə-bazarda.
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Məsud Haray

Xəyalımın atı

Hərdən,
Xəyalımın atına minirəm.
Dolanbac küçələrini dolanıram.
Tak-tak,
Taraq-tak,
Nalları çəkilmişin dırnaqları qanayanadək.
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Qurşun və Şeir

Dənizimiz gözümüzdür, qoruyur

Dalğalanacaqdır dəniz.
Tozuna,
Duzuna.
Və göynəmək düşəcək yapraqların ətəyinə.
 Qızaracaq bütün şairlərin göz bəbəkləri,
Oy bə...
Dərdin alım, Vətən,
Sənin gözünə düşən çöp,
Süngüdür ürəyimə.
Artıq ağlamaqda təskin etməz dərdimizi,
Dərmanımız isə üsyanımız.
Cəngi Koroğlu çalmalı ozanlar,
Qəhrəmanlar qalxmalı qəbirlərindən.
Dənizimiz gözümüzdür, quruyur,
Və gözümüz taleyimizdir, ağlayır.
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Məsud Haray

Qoyunlar yaşasın

Bütün qurdların dişini çəkin,
Ot otladın,
Ya da öldürün.
Qoyun bu yaşıl məmləkətdə yalnız qoyunlar yaşasın.
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Qurşun və Şeir

Yapraq düşür

Yapraq düşür,
Su axır,
Yapraq axır,
Su gedir.
…və nəhayət,
Mən ölürəm,
Sən düşürsən.
Yapraq düşür,
Su axır.
Bu hekayə davam edir,
İki başlı.
Nə ilki var,
Nə də sonu.
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Məsud Haray

Qəribə zamandır

Qəribə zamandır, gülüm,
Adamın güzü qara düşməsin diyə,
Qarları çamurlu ayaqlarıla,
Kirlətməyə başlayır.
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Qurşun və Şeir

Payızı sevirəm

Payızı sevirəm,
Ayaqladığımız yarpaqların xışıltı notu ilə,
Dodaq-dodağa fısıldadığımız mahnını.
Səni sevirəm
Və nəhayt,
Şeir axır budaqlarımızdan,
Yarpaq-yarpaq.




