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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın 

bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə 

yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur.
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www.kitabxana.net 

 
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın 

təqdimatında 

 

Firuzə Məmmədli 

 
“SeçilmiĢ əsərləri” 

 
ЫX ъилд 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

Virtual redaktoru, e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan Əbilov, 

yazıçı-kulturoloq 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı – 2018 

  

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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www.kitabxana.net 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın 

təqdimatında 

 

 "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab 

və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" 

 Elektron kitab N 44  (16 -  2018) 

  

Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə 

yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura 

tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, "Yeni 

Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) 

- http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların 

elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki 

təşəbbüslərinin dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ 

layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.  

http://kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
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Kulturoloji layihənin bu hissəsini 

maliyyələĢdirən qurumlar: 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında 

Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

ġurası:   http://cssn.gov.az/  

 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi 

(Qurumu)  

http://www.yysq.kitabxana.net 

 

 

Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların 

elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki 

təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii 

layihəsi çərçivəsində rəsmi səhifə:  

http://cssn.gov.az/
http://www.yysq.org/
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https://www.facebook.com/kreativlayihe/ 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab 

və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" bölümündəki e-kitablar:  

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=18

2 

Firuzə Məmmədli 

“SeçilmiĢ əsərləri” 

 

Doqquzuncu cild 

 

ġeirlər toplusu 

 

Kitab YYSĠB tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb 

YYSĠB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın 

e-nəĢri. 2018 

Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı:  Aydın 

Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

https://www.facebook.com/kreativlayihe/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
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Firuzə Məmmədli. “SeçilmiĢ əsərləri”. 

Doqquzuncu cild. ġeirlər toplusu. Bu yeni e-

kitaba tanınmıĢ Ģairə-publisist, filoloq alim 

F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetik əsərlər 

və "Fədailər" poeması daxildir. 

 

Kreativ-innovativ layihə haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının 2018-ci ilin 1-ci qrant 

müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai 

Birliyi tərəfindən təqdim olunan kreativ layihə: 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"... 

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-

nəşr və virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ 

təşəbbüslər kreativ biznesin - mədəniyyət sahələrini 

əhatə edən yaradıcılıq sənayesi dünyanın hər 

yerində sürətlə inkişaf edərək incəsənətlə, bədii 

yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi rifahını 

yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını 

ortaya qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, 

dramaturqlarımız, tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, 
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kitab yayımçılarımız, tənqidçilərimiz və 

esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən kənarda 

qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli 

yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. 

Layihə çərçivəsində elektron kitab istehsalını, 

yayımını, təbliğini, bu sahədə problemlərin 

araşdıraraq cəmiyyətin müzakirəsinə çıxarması 

nəzərdə tutulub. 

Firuzə Məmmədlinin saytı: 

www.firuza.net    

  BaĢqa  kitablarını buradan oxuyun: 

Birinci cildlə tanıĢ olun: 

 http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1115 

Ġkinci cildlə tanıĢ olun: 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1181 

  

III cildl: 

http://www.firuza.az/
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1115
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1181
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http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=

1249 

IV cildl: 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249 

 

V cildl: 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1272 

VI cild:   

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1718   

VII cild:   

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1843 

VIII cild:   

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2647  

 

BaĢqa kitabları: 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1413 

http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249
http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1272
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1718
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1843
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2647
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1413
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http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3768 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=4124 

 

 

http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=412

5 

 

 

ФИРУЗЯ МЯММЯДЛИ 

 

СЕЧИЛМИШ  
ЯСЯРЛЯРИ 

 
ЫX ъилд 

 
Bakı - «Elm və Həyat»-2018  

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3768
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=4124
http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=4125
http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=4125
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Tərtib edən:   Təranə Turan Rəhimli 

Dizayner:   ġəmsiyyə Camalova 

Korrektor:             Səbinə Aslanova 

 

Фирузя Мяммядли. «Əсярляри». ЫX ъилд.  

   Бакы, «Elm və Təhsil», 2018,  420 сящ. 
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   SƏRVƏTĠM 

 

Nə çaş, nə dolaşıqdı, 

Nə sazdı, nə aşıqdı. 

Fikrimə əliaçıqdı 

Mənim bu söz sərvətim. 

 

Nə yumaq, nə kələfdi, 

Nə hiylə, nə kələkdi. 

İçimdəki mələkdi 

Mənim bu söz sərvətim. 

 

Nə qiyam, nə qəzəbdi, 

Nə əsəb, nə əzabdı. 

Tanrı verən cəzadı 

Mənim bu söz sərvətim. 

 

Açarı var, mücrüdür, 

Ümid, inam bürcüdür. 

Dinsə, məndən güclüdür 

Mənim bu söz sərvətim. 

 

Çox da sevincə acdı, -  

Ağrılara əlacdı. 

Haqdan gələn xəracdı 

Mənim bu söz sərvətim. 

 

Düşməni var, dostu var, 

Zirvələrdə qəsri var. 
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Bir gündə dörd fəsli var... 

Mənəm bu söz sərvəti! 

 

Qəlbdən, beyindən gəlir, 

Səsdən, deyimdən gəlir. 

Nə xoş, göyündən gəlir, 

Allah, bu söz sərvətim. 

 

   2017  
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         AZADLIĞIM 

 

 Təqaüdə çıxdığım gün üçün 

 

Süpürgə çəkildi dərd-sərimə, 

Rahat və asudə yaşaram daha. 

Gah toplum yerinə, gah fərd yerinə 

Etnikəm, milliyəm, bəşərəm daha. 

 

Gəzib dolaşaram quş kimi azad, 

Sərhəd adlayaram, məkan ölçərəm. 

Mənim qələmimlə qəlbinə yazar 

Adımı yanımdan keçən ölkələr. 

 

Əlimin, qolumun, qanadlarımın 

Qırılıb tökülən vaxtı deyil ta. 

Hissim, duyğularım, ağlım daranıb, 

Üzümdə təbəssüm saxta deyil ta. 

 

Bir kəsə dil töküb, ağız açmaram, 

İşimin-gücümün qürur vaxtıdır. 

Ağrıdan-acıdan nağıl açmaram, 

Nağıl yaşımın da qürub vaxtıdır. 

 

Örtülü qapılar qalar örtülü, 

Qapı açana da salamım olmaz. 

Doğru – açıq-aşkar, yalan – örtülü, 

Şükür, dərd satanım-alanım olmaz. 
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Divara mıxlamaz, tavandan asmaz 

Daha səksəkəli yuxular məni. 

Həqiqət axtarmaz, gümandan asmaz, -  

Nə şeytan, nə mələk toxunar mənə. 

 

Kamana ox olmam, tüfəngə çaxmaq, -  

Əsəbə, həsədə nöqtəyəm daha. 

Hər zövqə, səfaya ürəyim axmaz,  

Görün nə haldayam, kökdəyəm daha. 

 

Dolub mürgülərim yuxularıma, 

Daha şirin yatıb, acı durmaram. 

Dalmaram itirmək qorxularıma, 

Ümid qollarımı açıb durmaram. 

 

Mən elə asudə, elə azadam, 

Özüm öz yolumu kəsəm, qorxuram. 

Dilimdə zəhərdən – bala azadam, 

Hər gələn sədaya, səsə qorxuram. 

 

Süpürgə çəkildi dərd-sərimə, 

Daha yaşayaram asudə, rahat. 

Sıxaram gündüzü şeirlərimə, 

Gecəni gecə tək yaşaram daha. 

 

           2016  
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DÜNYA SAZLI, SÖZLÜYDÜ  

 

Səməd Vurğun var idi, 

Rəsul Rza var idi. 

Hər cür qanun var idi, 

Sürgün, cəza var idi. 

 

Var idi Məmməd Rahim, 

Osman Sarıvəlli də. 

Şeirlə danışırdı 

Nağıl, qaravəlli də. 

 

Mirvarisi, Nigarı, 

Mədinəsi haqq idi. 

Onda şeir yazan da, 

Oxuyan da xalq idi. 

 

Balaş, Söhrab və Qabil, 

Sonra Bəxtiyar, Nəbi, 

Hüseyn, Əli Kərim... 

Dəyişdi şeirin təbi. 

 

Onların qələmində 

Bülbüllər avazlıydı. 

Bulaqlar güzgülüydü, 

Dünya sözlü, sazlıydı. 

 

        2017  
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        ƏSƏR 

 

Bu çox gözəl kitabdı, 

Yazılıb gözəl əllə. 

Köhnə dərdlər buraya 

Düzülüb təzə əllə. 

 

Kələ-kötür nəsnələr 

Burda sığallı durub. 

Susanlar, söz mısanlar 

Zurna-qavallı durub. 

 

Biri mələk sifətdə, 

Biri şər üzlə gəlib. 

Hamının yeri bəlli, 

Gələn hər üzlə gəlib. 

 

Nə sözə nırx qoyan var, 

Nə əmələ mız qoyan. 

Açıqdadı yaralar, 

Yaralara duz qoyan. 

 

Kəm-kəsiri ütülmüş 

Bir cani də üzdədi. 

Bu sözün gizlinci yox, 

Ünvanı da üzdədi. 

 

Vərdişlərin ardınca 

Daş atan da az deyil. 
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Sözlə öldürülən var, 

Yaşadan da az deyil. 

 

Müqəddəslər eşqinə 

Oxuyaq bu kitabı. 

Ya da yozaq çin çıxan 

Yuxuya bu kitabı. 

 

Axı yaxşı məqsədlə 

Yazılıbdı bu əsər. 

Tükənməzdi söz eşqi, 

Söz ümidi, müxtəsər... 

 

         2017  
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              GƏLĠR 

 

Ərəb ölkələrində  

baş verən faciələrə 

 

Səbəbmi var, dost əlini sıxam bir, 

Pişvazına dost üzüylə çıxam bir?! 

Allah, Allah, tikən mindi, yıxan bir, 

Nə sirdirsə, «bir» hamıdan baş gəlir. 

 

Cilvələnir, işvələnir şər üzdə, 

Təravət yox bahar üzdə – tər üzdə. 

Bu fəryadlar, bu nalələr hər üzdə 

Ağlamır ki... Gözlərindən yaş gəlir. 

 

Bir ovunmaz dərdə düçar olublar, 

Oturduğu yerdə düçar olublar. 

Bu bədbəxttlər harda düçar olublar, –  

Hara qaçır, pənah əli boş gəlir. 

 

Bu məkanda qaçaqaçdı, qırhaqır, 

Göylərindən ölüm yağır – gurhagur. 

Can qoymağa yer axtarır gor-ba-gor, 

Yolu üstdə gör nələrə tuş gəlir! 

 

Bir yarısın dəniz udur, qərq olur, 

Başqasının xilası da dərd olur. 

Əsirdimi, qayğı, filan tərs olur, 

Harayına yetən əldə daş gəlir?! 
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Ay bu səbrin açılmayan sirləri, 

Az qınayın ocaqları, pirləri. 

Bilmirsizmi xeyrinədir kimlərin, 

Bu müsibət kimə, niyə xoş gəlir! 

 

                2017  
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           YOL 

 

 Vaxtilə bizi məktəbə aparıb-gəti-

rən yol ot-ələf içində itib-batmışdı. 

Xatirələrimdən. 

 

Sərilib keçmişinin üstünə yol, 

Sarılıb bəlkə də lap hirsinə yol. 

Nə gedib-gələni var, nə ananı, 

Anımdı, xatirədi bir simə yol. 

 

Yoxdu bir qovğasına rəml atanı, 

Ayağı altına bir dəmir atanı. 

Yoxdu bir həsrətinə hənir atanı, 

Ki, aça qollarını “Sim-sim”ə yol. 

 

Oyanar, keçsə bir at dırnağına, 

Bir pişik mıy-mıyına, cırmağına. 

Dönə keçmiş o bulaq şırnağına, 

Oyanar, heç demə bəndmiş himə yol. 

 

Neçə il öncə bu yol bizli idi, 

Laləli, mənzərəli, sözlü idi. 

Elə olmuşları var, gizli idi, 

Sığınıb indi görən bəs kimə yol?! 

 

İndi həsrət külünün tonqalı var, 

Yuvalardan çökəyi, donqarı var. 
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Budanan şax-şəvəli yonqarı var, 

Yazılıb taleyinin əksinə yol. 

 

Çünki ondan tək ilan sürüsü keçər, 

Gözünün əqrəb ilə görüşü keçər... 

Eh, təzə bir nəslin yürüşü keçə, 

Qayıdar əvvəlinə, əslinə yol. 

 

Yoxdu bir xiffətinə hənir atanı, 

Ki, aça qollarını “Sim-sim”ə yol. 

 

               2017  
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MƏRKƏZDƏNQAÇMA 

 

Daha yaş o yaş da deyil, 

Sinəmdəki daş da deyil. 

Ömür-gün təlaş da deyil, 

Deyən dəyirmandı elə. 

 

Deyən dəyirmandı elə, 

Üyütdüyü candı elə. 

Hər tərəf xırmandı elə, 

Sovruq atır külək məni. 

 

Sovruq atır külək məni, 

Dən bilir – bir şülək... məni. 

Arıtlayır, fələk məni, 

Bəlkə bir gərəyi bilir. 

 

Bəlkə bir gərəyi bilir, 

Günahkar mələyi bilir. 

Ələyir, ələyi bilir; 

Söz-söz ələnib gedirəm. 

 

Söz-söz ələnib gedirəm, 

Vaxta calanıb gedirəm. 

Mən də qalanıb gedirəm 

Gedənlərin tonqalına. 

 

Gedənlərin tonqalına, 

Rəndəsinə, yonqarına... 
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Budur, alıb donqarına, 

Dünya məni gərək bilir. 

 

Dünya məni gərək bilir, 

Bir yıxıqa dirək bilir. 

Eh, nə bilir, fələk bilir, 

Fələk bilən bizlik deyil. 

 

Fələk bilən bizlik deyil, 

Üzümüz var, üzlük deyil. 

Paklıq deyil, düzlük deyil, 

Tutaq ətəyindən gedək. 

 

Tutaq ətəyindən gedək, 

Lap daş-kəsəyindən gedək. 

Eh, daha nəyindən gedək, 

«Dünya» deyilən yalanın?! 

 

Dünya dəyirmandı elə, 

Sovruq atır külək məni, -  

Bəlkə bir gərəyi bilir? 

 

Söz-söz ələnib gedirəm, 

Gedənlərin tonqalına, -  

Dünya məni gərək bilir. 

 

Fələk bilən bizlik deyil, 

Tutaq ətəyindən gedək. 
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«Dünya» deyilən yalanın?! 

             ġÜKÜR 

 

Bəlkə  o yolları 

bir də qayıdım, 

Yatmış xatirəmi öpüb ayıldım. 

«Qalx!» deyim, əsnəyib boylansın mənə, 

«Nə istəyirsən e...?» söylənsin mənə. 

Görsün kövrəlmişəm, yumşalsın bir az, 

Duruxsun, durulsun, korşalsın bir az. 

Coşub-daşdığına peşiman olsun, 

Gözlərimdən daşan çeşməm olsun... 

...Ay Allah, nə qədər xatirəm varmış! 

Yanında nə uca xətrim varmış! 

Yaxşıya da şükür, pisə də şükür, 

Mənə bəxş etdiyin sözə də şükür! 

Əyriyə də şükür, düzə də şükür!.. 

Bir qismət uğurum olubsa əgər, 

Ona da tuşlanan həsədə şükür! 

Sevgidən-nifrətə, sevincdən-dərdə 

Yeridiyim yerdə, durduğum yerdə 

Dərəyə-təpəyə: təzada şükür!.. 

...O bahar idi e... O yaz idi e... 

Mənə də vermişdin, yadındadırmı? –  

Allah, o bahara, yaza da şükür! 

Qolundan tutduğum bir qocaya da, 

Qolumdan yapışan cavana şükür! 

Allah, torpağına, Allah oduna, 

Yerinə, göyünə, havana şükür! 

          2017 
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İnsanı, heyvanı, balığı, quşu, 

Kələzi, ilanı o dünyanındı, 

Allah, bu dünyaya qalana şükür!.. 

Mən şükür deyirəm bu son günlərin, 

Məni qulağından asan günlərin 

Xəbis qeybətinə, xoş söhbətinə, 

Dolu söhbətinə, boş söhbətinə. 

O dadlı, məzəli, o sazlı-sözlü, 

İşıqlı günlərin gözünə şükür. 

Sənin qələminlə, sənin yazınla 

Gələnin, gedənin izinə şükür. 

Ay Allah, hər şeydən, 

hər kəsdən əvvəl 

Özünə, Özünə, Özünə şükür!.. 

 

           2016  



 

 
29 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

     QAYIDA BĠLLƏM 

 

Başımdan ağrıların 

Süngüsünü çıxartdım. 

Çəkdim, boy-buxunumun 

Ülgüsünü çıxartdım. 

Yaydı, payızdı, qışdı, -  

Bölgüsünü çıxartdım; 

Daha ömrün qışından 

Yaza qayıda billəm. 

  

Kim deyir, ömrün yazı 

Fəsil deyil, qayıtmaz. 

Tərki-dünya can-cəsəd 

Nəsil deyil, qayıtmaz. 

Qayıtmaq haqq işidi, 

Qüsur deyil, qayıtmaz. 

Qayıtmayan çox isə, 

Aza qayıda billəm. 

 

Nə dinim, nə danışım, -  

Daha susmaq dəmidir. 

Ayrılan ömrü-günü 

Vaxta düzmək dəmidir. 

Döz, dözə bildiyincə, -  

Ölüm – dözmək dəmidir... 

Susub da öldürdüyüm 

Sözə qayıda billəm. 
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Sözümün-söhbətimin 

Qurdu tərpəndi yenə. 

Bir hücumluq canımda 

Ordu tərpəndi yenə; 

Udduğum ağrıların 

Ardı tərpəndi yenə, -  

Bu qədər köhnəliklə 

Təzə qayıda billəm?! 

 

Əfsus ki, bu dözümün 

Sonuna varammırıq. 

İblis – mələk donunda, 

Donuna varammırıq. 

Şəhidin bircə damla 

Qanına varammırıq... 

Verilsə haqsızlığa 

Cəza, qayıda billəm.    

 

                        2017 
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YARALI ÇĠNAR 

 

      Çoxillik çinar kəsilib göylərə 

dirənən başı yerə gələndə 

kötüyünün başındam əvvəl alov 

qalxdı, sonra isə sel kimi su 

axmaşa başladı. 

 

Qamətinin yarasını 

Yarpaq-yarpaq 

örtdüm, çinar. 

Ağrıların qan verirdi, 

Qan yerini öpdüm, çinar. 

 

Olmaya qarğıdın məni 

Bəslədiyim bağ adından. 

Boğdu cır armudu məni 

Bir sarı yarpaq adından. 

 

Başıma oyun açmışdın, 

Səni çapan kimdi, bildim. 

Bir ömür düyün açmışdım, 

«Düyün nəymiş» indi bildim. 

 

Səni çapan kimdi, bildim, 

Yaranın üstə əyildim. 

Gözlərim də gildir-gildir 

Sənə dərman olsun, çinar. 
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Ah, bu nə ürəkdi belə! 

Ağrıya kövrəkdi belə! 

Məni şişə çəkdi belə 

Yarandan axan su, çinar. 

 

Ağrın dərdlərimə yaxın, 

Əyil, yarpağından baxım. 

Gözlərimdən sel-su axır, 

Buyur, yaranı yu, çinar. 

 

   2016  
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КЯНД ШЯЩЯРЯ НЯЬМЯ ДЕДИ 

 

Ащ, бу дящшятли эеъянин 

Сабащы ачылды ахыр. 

Булудлар йыртылды, Айын 

Габаьы ачылды ахыр. 

Сцбщя кими шаггашараг 

Эюй цзцнц гамчылайан 

О гарыъыг нянянин дя 

Йумаьы ачылды ахыр. 

Бир гызыл мяъмяйидими, -  

Эцняш галхды дан йериня. 

Ахды лаля чющрясиндян 

Нур сцзцлдц ган йериня. 

Сящярэцлц шейпур-шейпур 

Ал сящяря няьмя деди. 

Верди чичяк няфясини, 

Кянд шящяря няьмя деди. 

Бир кючяри гушъа олуб, 

Гайытмадым кяндя бу йаз. 

Чюкдцм шящяр чякисиня 

Йекя-йекя мян дя бу йаз. 

Екранлардан эцлдц мяня  

Йашыллыьы чюл-чямянин. 

Ятирини дуйаммадым 

Декоратив гюнчялярин. 

Ятяйимдян няйди чякян, 

Ютяммядим мян юзцмц. 

Арсыз телеекранлара 
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Юрtяmмядим мян эюзцмц. 

 

Ютцб кечди йаз няфяси, 

Йай истиси гарсды мяни. 

Сяринкешин гаршысына 

«Пярдя» дейиб асды мяни. 

 

   2017  
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                ВЯТЯН 

 

Дамарымда ахан ганым сянинди, 

Аьлым, щушум, гялбим, ъаным сянинди. 

Юмцр адлы дяйирманым сянинди, 

Цйцдцлцм, тозуn олум йолунда, 

Шящид олум, Вятян, юлцм йолунда. 

 

Тора дцшдц, кюксцн йанды-йахылды, 

Чинар бойлу иэидлярин йыхылды. 

Дярдим олуб эюзляримдян сыхылдын, 

Вятян, даща дюзцмцм йох, табым йох, 

Бу дцнйада дюймядийим гапы йох. 

 

Ал юмрцмдян сяня эяряк оланы,  

Дярдляриня цряк-диряк оланы. 

Дуз-чюряйя дцнян шярик оланын 

Гяним чыхды торпаьына-дашына, 

Дост дедийин дцшмян чыхыб гаршына. 

 

             1990 
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Ичярим – шам ишыьы, 

Шцкцр, бу эцня шцкцр. 

Мяни ичимдян чякир, 

Йеня ахшам ишыьы. 

 

Дурмушам ашырымда, 

Щяр йанда баь эюрцрям. 

Йашыл йарпаг эюрцрям, 

Эюзцмцн йашылында. 

 

Адымы Аллащ вериб –  

Адым – гялям сащиби: 

Одур щялям сащибим, -  

Адым мяня бахт вериб. 

 

          2010  
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     АЛЫШДЫМ 
 

Алышдым язабларыма, 

Алышдым яллярим кими. 

Талейин мяня вердийи 

Айлары, илляри кими. 
 

Алышдым узаг ешидиб, 

Узаг эюрмяйя алышдым. 

Сачларымда гыш гырову, 

Сазаг эюрмяйя алышдым. 
 

Алышдым «бикар» дейилян 

Бир ишин ишсизлийиня. 

Алышдым ишляримдяки 

Илмяйя, кирся, дцйцня. 
 

Алышдым дост щийлясиня, 

Дцшмян тостуна алышдым. 

Мяни кцряйимдян вуран 

Gerчяк достума алышдым. 
 

Алышдым тарихлярин дя 

Торпаг алгы-сатгысына. 

Намус, гейрят базарында 

Папаг алгы-сатгысына. 
 

Баъы олуб, гардаш олуб 

Дцшян йасыма алышдым. 

Гулаьымда йад сяслянян 
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Доьма сясимя алышдым. 

              

БАЩАР 

  

Бах, инди эцндцзя ким гонаг эедир? 

Эеъядян ня галыб шещ йанаьында. 

Бир гюнчя гызылэцл алйанаг эедир, 

Юпцр инъя-инъя мещ йанаьындан. 

 

Няфяси кясилян илкинди чаьы, 

Эцндцзц кцчядян йыьаммыр даща. 

Йаьса, йаьышлар да чичякдян йаьыр, -  

Эюйляр тяндирляниб, йаьаммыр даща. 

 

Тяпяляр дяряйя ахыр ятякдян, 

Гаратикан беля аь эцл эятириб. 

Ары зцмзцмяси дашыр пятякдян, 

Баьлар будаг-будаг бцлбцл эятириб. 

 

Бахыб тябиятин ъаванлыьына, 

Яли гялям эязир гоъа шаирин. 

Йаздыгъа айаьы йердян цзцлцр, 

Хяйалы эюйлярдян уъа шаирин. 

 

         2017 

       2018 
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Щамы долуб-дашыр даща, 

Кялмябашы чашыр даща. 

Сюз щяддини ашыр даща, 

Чяня-боьаз дцшцр ишя. 

 

Йол йолдан чыхыб далашыр, 

Ев еви йыхыб далашыр. 

Эюз иля йуху далашыр, -  

Щяря бир аз дцшцр ишя. 

 

Чатылыр эюйлярин гашы, 

Сябри булудлардан дашыр. 

Дюшямя тавандан ашыр, 

Халча-палаз дцшцр ишя. 

 

        2018 
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Yığışdır qaranlığı, 

Günəşdən zər ələnir. 

Metro salınır burda, 

Yer bağrı zərbələnir. 

 

Preslənir yer yerə, 

Göy göyə pərçimlənir. 

Fəhlələrin əlində 

Toz-torpaq əlçimlənir. 

 

Keçir binalar altdan, 

Daraqlanır şpallar. 

Beş ildir, yer eşirlər, 

Bu il üzə çıxarlar. 

 

        2017  
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Kim ki 

əslindən uzaqlaşmışdı, 

nəslini tanımırdı. 

Kim ki 

nəslindən uzaqlaşmışdı, 

əslini tanımırdı. 

Nəslin əsli, 

əslin nəsli! 

Budur 

kimliyə uzanıb gedən yol! 

 

   2017 
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Bu tale də mənimlə 

Şeş-beş atır deyəsən. 

Mən üç-bir atıram, o 

Beş-beş atır deyəsən. 

 

Düşmür də bir şeş qoşa, 

Bir nəsnəyə baş qoşam. 

Göydə uçan hər quşa 

Bir daş atır deyəsən. 

 

Eh, mənə də daş atır, 

Döyür, söyür, yaşadır. 

Şeytanla baş-başadır, 

Göz-qaş atır deyəsən. 

 

         2017  
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Bugün sabaha uzanırdı, -  

əli çənəsində, 

gözü dünəndə. 

Dünəni görmüşdü gözü, -  

Dünəndən əvvəli də. 

Əvvəlki dünən də elə 

dünənki idi. 

Amma dünən 

bugün deyil. 

Bəlkə sabahkı dünən də 

əvvəlkilərə oxşayacaq. 

Hər şey qapalı bir dairə darıxır 

sabaha çatanda. 

Hətta sabah nələr olacağı da 

bugündən bəlli, –  

Bugün dünənin 

Sabaha uzanan əli. 

 

   2017 
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Щяр ъцр сайыгламайа 

Биздя шеир дейилир. 

Архада сюйцлся дя, 

Цздя шеир дейилир. 

 

Базар олур алана, 

Мязяндяйя, филана. 

Даьда сюйцш олана 

Дцздя шеир дейилир. 

 

Ня нязм, ня нясрди, 

Йазанчын дюрд фясилди. 

Фикирдя кям-кясирди, 

Сюздя шеир дейилир. 

 

     2017  
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Аьлым алдадыб башымы, 

Аьлымдан чыхыб эедирям. 

Ня эцнащым вар, аьлымын 

Цстцня йыхыб эедирям. 

 

Гынаьыйам бу эцнлярин, 

Юмрцмдян улу эцнлярин. 

Су дейилям, су эцнлярин 

Архыйла ахыб эедирям. 

 

Йазым дцшцб сирр щясрятя, 

Заман адлы пир щясрятя. 

Мян еляъя бир щясрятя 

Эюзцмц сыхыб эедирям. 

 

   2018  
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ДУРНАЛАР ГАЙЫТДЫ 

 

Бащарда ойанан хатирялярин 

Голуна эириб дя кяндя гайытдым. 

Эетмишдим бир пайыз дурна кючцндя, 

Дурналар гайытды, мян дя гайытдым. 

 

Бир дястя бянювшя, бир гом кол диби... 

Бахырды торпагдан, дярим, дярмяйим?! 

Рущуму ойадан йашыл йол олду 

Кяндя гайытмаьым, кяндя эялмяйим. 

 

Чох шей дяйишмишди о вахтдан, чох шей, 

Галан ня иди бяс?.. Валлащи, щеч ня. 

Ня кянд щямин кяндди, ня гонум-гоншу, 

Дяйишян ня имиш, Илащи? Щеч ня! 

 

Бу адлар, сойадлар таныш эялся дя, 

О вахткы дейилдир кянд адамлары. 

Оьланлар – шортикдя, гызларса – ъинсдя, 

Щям кянд башга олуб, щям адамлары. 

 

Ушаглар аьлыны тест иля юлчцр, 

Гадынлар данышыр киши сясиля. 

Ъаванлар цзбяцз эялсяляр беля, 

Салам-кялам едир есемес иля. 

 

Дабан-дабанады щяр гапы щяр тин, 

Бу евин о евя щянири йетмяз. 
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Маьар да гурула, той да вурула, 

Гоншудан гоншуйа сямири йетмяз. 

 

Дяйишиб... Йаздыьым шеирин беля 

Цзцндя тябяссцм сятри гачыб. 

Тякъя чичяклярди юз мизанында, -  

Ня рянэи дяйишиб, ня ятри гачыб. 

 

Бянювшя рянэини эюзцмдя эюрдц, 

Чямян йашылыны эейдим яйнимя. 

Шяфтяли будаьы тярпянишиля 

Чящрайы шалыны салды чийнимя... 

 

Эетмишдим бир пайыз дурна кючцндя, 

Дурналар гайытды, мян дя гайытдым. 

 

              2018  
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İllər 

nəsillərin boyudur, 

qamətidir: -  

əyiləni var, 

dikələni var. 

Taxta əyləşdiriləni, 

dara çəkiləni var, 

atdan düşürüləni, 

ata mindiriləni var... 

 

        2017 
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EVĠM 

 

75 yaşımda qovuşduğum  

şəxsi mənzilim üçün 

 

Sənə arzuladığım 

Vaxtdan gec qovuşmuşam. 

Hələ nə öyrəşmişəm, 

Hələ nə yovuşmuşam. 

Qapına, pəncərənə 

Barmaq izim düşməyib. 

Yastığına yuxumun 

Yorğun gözü düşməyib. 

Düz dünyanı axtarıb, 

Gəzib, qovuşdum sənə. 

Ömrün qaçaq günündən 

Bezib, qovuşdum sənə. 

Nə dadın damağımda, 

Nə adın üstümdədir. 

Dörd tərəfim – marıqda; 

Fəryadın üstümdədir. 

Bu yaş o yaş deyilsə, 

Sonda kiminsən evim? 

Sənə yovuşammıram, 

Ağır günümsən, evim. 

Günün birində səni 

Atıb getdim bəlkə də. 

Bəlkə də bağışladım,  

Satıb getdim bəlkə də. 
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Bütün arzularıma 

Çatıb getdim bəlkə də. 

Ya səninlə bir yerdə 

İtib getdim bəlkə də. 

 

      2015  
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GEDĠM 

 

İlahi, İlahi mən bu günlərin 

Hansı sifətini ötürüm gedim?! 

Ömürlə açdığım bu yoldan bəlkə, 

İzimi, sözümü itirim gedim. 

 

Ta qanım qaynamır bu gündüzlərə, 

Bozaran üzlərə, dönük üzlərə. 

Ayətəl-kürsünü bəlkə yüz kərə 

Oxuyub, bəşərə üfürüm gedim. 

 

Daha yorulmuşam, daha bezmişəm, 

Bu yolda kölədən – şaha bezmişəm. 

Dünyaca naləyə, aha bezmişəm, 

Qaçım dərə, təpə, uçurum gedim. 

 

Səbrim əliboşdur baxt itkisində, – 

Gəlişi olmayan vaxt itkisində. 

Bəlkə bu zamansız haqq itkisində 

Vaxtımı bir təhər keçirim gedim. 

 

Bəs necə sevmişəm bu dar dünyanı? 

İtinə, qurduna bazar dünyanı. 

Allah, özün yol tap, qurtar dünyanı, -  

Sevgisin qəlbimə köçürüm gedim. 

 

    2016  
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    ***  

 

Tanrı düşüncə sapını əyirəndə 

Biz hamımız yuxuda idik. 

Yuxu bizim üçün vacibdi, 

Biz isə yuxuya lazımdıq –  

hava və su kimi. 

Biz olmasaydıq, 

kimin gözündə dincələcəkdi yuxu?! 

Yuxu dincəlmək istəyirdi,  

amma 

öncə gərək özünə göz tapaydı  

örtməyə. 

Biz isə 

onsuz da gözüörtülü  

doğulmuşduq. 

Ayılmağımıza ümid az. 

Bəlkə 

haçansa ayılacaq 

və 

gördüklərimizi yuxu 

adlandıracağıq?! 

Bilmək olmaz. 

 

   2017  
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   XXI ƏSR 

 
“Uzaqgörən” ədəbiyyatşünasların fikrincə, 

“izm”lərdən sonra postinsan mərhələsi (cə-

rəyan) başlanacaq. Əgər belə bir fəlakət 

baş verərsə, elə bilirəm ki, bu özünü öncə 

əsərin dil üslubunda göstərəcəkdir. 

 

Şizofronik döyüşlər, 

Posmoderin söyüşlər. 

Energetik görüşlər, 

Diplomatik öpüşlər. 

Ekstrasens xətalar, 

İnnevasion ədalar. 

Alternativ cərimələr, 

Plürialist kəlmələr. 

Monoqom dartışmalar, 

Poliqon atışmalar. 

Kosmodrom ölkələr, 

İppodrom bölgələr. 

Milli kamikadzelər, 

Yarımmilli mazelər. 

Eksperimental maraqlar, 

Degenerativ yaraqlar. 

Eksklüziv fərmanlar, 

Kosmopolit dərmanlar. 

Laminat göydələnlər, 

Mobil çərən-pərənlər. 
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İnternet manqurtlar, 

Supermarket anqutlar. 

Tolyrant teleekranlar, 

İmplantant reklamlar... 

 

Hə... Nə yaxşı, yenə də 

Astarı üz dünyadı. 

Sirrində, sorağında 

Gecə-gündüz dünyadı. 

 

         2016  
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***  

 

Neynim, nəcib insan, 

bağlı qapılara dirənib duran 

bir qarış yolam, – üz tutub gedəsi kimsəm yox. 

Fikrimin çala-çuxurları 

dəfn olunmuş əzizlərimin 

cəsədləri ilə dolu. 

Sən isə qələmimdən dəm umursan 

qəm görəndə, nəcib insan. 

Bir qarışlıq yol olub da 

sallan qayğılarıma, 

əyil əzablarıma, -  

gör nə halda, nə gündəyəm. 

 

    2017  
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Gəlişini gözlədiyim 

gedişlərin izi-tozu da qalmadı. 

Fikirlərimin enişində 

həmişə məni bir atlı gözləyirdi; 

gedişə meyilli. 

Görən hardan bilirmiş, gedişlər 

həmişə gəliş ümidilə gözəldir. 

Gözəl olan nə varsa, 

içimdə salınan gül bağçasıdır ki, 

qapımın daim onun üçün gözü atır. 

Gərək eşiyə çıxan kimi üzümü 

əllərimlə örtəm. 

Ta ki, baxışlarım məndən əvvəl  

açmasın sirrimi. 

 

   2017 
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        ***  

 

Mənə 

ikicə sətir düşdü 

sənin 

xatirələrindən. 

Onun da biri –  

mənim 

sənin barəndə 

dediyim 

xoş sözlər idi. 

 

  2016  
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Sözdü, şərə düşmədi, 

Atdım, yerə düşmədi. 

Bircə şerə düşmədi, 

Nədən günahkar oldu? 

 

Bağlanmışdıq həyata, 

Atlı idik həyada. 

Atdan düşüb piyada 

Gedən günahkar oldu. 

 

Əl vardı sirr tərəfdə, 

Tutulan yer tərəfdə. 

Əl qaldı bir tərəfdə, 

Yetən günahkar oldu. 

 

        2016  
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XATĠRƏ 

 

Budaqdan-budağa qonan cəldliyim 

O vaxtdan-bu vaxta üzükə bilmir. 

Siz Allah, bir ona “qaylt gəl” deyin, 

Siz Allah, “gəl” deyin, bəlkə dirilim. 

 

Bu da bir zamandır, bu da bir vaxtdır, 

O səndən, o məndən şığıyıb keçir. 

Özünü keçmişdə az ara, axtar, 

Özünü keçmişdən yığışdır, gətir. 

 

Mənmi günahkaram bu ömrə-günə?! 

Ümid yaşılımda çovğunlarım var. 

Gözdə yorğunluğa, canda uçquna 

Mənmi günahkaram,  

mənmi günahkar? 

 

Hər tale zamana düşən izdimi? 

Bu günlər sabahdan əlini üzmür. 

Sətirdən-sətirə keçən söz kimi 

Arzuya, qismətə bölünür ömür. 

 

1984 
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O KĠTAB DÖRDÜNCÜDÜR 

 

Dördüncü 

Dünyanın xilasıdır. 

Dördüncü 

Ümidimizin gur işığı, 

Nicatımızın 

Açıq qapısıdır. 

Dörlüncüyə doğru 

Dördayaq qaçmaq gərək! 

Dördüncünün ucalığına 

Can atmaq gərək! 

Dördüncünün  

İrfani duyumları, 

Səmavi sədaları ilə 

Yaşamaq  

Və ölmək gərək! 

Dördüncünün 

Allah məqamına  

Səcdədə 

Bulunmaq gərək! 

 

2010 



 

 
61 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

QUġBALA 

 

Ağaclar yaşıllaşır 

baharın qapısında. 

Ürəyimin həsrəti 

aşıb-daşır. 

İndicə bir söz qışqıracam 

pəncərəm önündə 

yuva qurmuş 

qumrunun qulağına: 

Yumurtanın 

içindən  

quş balası 

çıxsın! 

Baxıb da sevinəsən! 

Sevinib də, 

qaçasan 

yem ardınca! 

Yoxsa ki,  

ikimiz də gözləyirik: 

Sən yuvada, 

mən pəncərə önündə. 

Görək nə çıxır 

sənin yumurtandan, 

mənim gözümdən... 

 

2007 
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BU YAZ DA... 

 

Bu yaz mənimkin 

  nağıla döndü, 

Yumurta-yumurta 

  noğula döndü. 

Yaşıl-yaşıl səməniyə, 

Süfrə-süfrə çəmənliyə 

  döndü bu yaz. 

Bu yaz da mənimçin  

  yağıya dönsə, 

Yağıya çevrilib 

ağrıya dönsə, 

Daha dözəmmərəm 

  bu yazın şıltağına. 

Daha gəzəmmərəm 

  bu yazın  

  uzun-uzun yollarını. 

Uzaq-uzaq imkanlarına 

  uça bilmərəm 

  bu yazın. 

İsti-İsti günlərini 

  quça bilmərəm 

  bu yazın. 

Qaça bilmərəm 

  bu yazdan. 

Keçə bilmərəm 

  bu yazdan  

  o yana. 
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Bu yaz da mənimçin  

  yağıya dönsə, 

Yağıya çevrilib  

  ağrıya dönsə, 

Elə bu yazdaca 

düşüb qalaram. 

Elə bu yazaca 

  hopub qalaram. 

 

   1980 
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   LĠRĠK ġEĠR 

 

Telefon dilləndi könül simi tək, 

Adını demədi telefondaşım. 

Həsrətdən yun kimi didildi ürək, 

Səsləndim –  

səsimdə – gözümün yaşı. 

 

Axı, bilirəm ki, bu sənin səsin, 

Axı, bilirəm ki, bu sən özünsən. 

Sən necə dözərdin, – kimsə gözləsin?! 

Sən necə qaçardın özün-özündən?!  

 

Danış, ay küsənim, nədir günahım? 

Səsin yenə doğma, yenə istidir? 

Telefon dəstəyi qəlbə nə yaxın! 

Telefon dəstəyi qəlbi isidir. 

 

O gün baxışların sərt idi yaman, 

Varlığın hiddətdən tökülmüşdümü? 

Ogün ürəyimdə dərd idi yaman, 

Getdin, əlin əldən üzülmüş kimi. 

 

Daha nə danışım, nə deyim daha?! 

Barışan da – özün, küsən də - özün. 

Qəlbimiz bənzəyir körpə budağa, 

Yaşadan da – özün, 

üzən də - özün. 
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Axı, bilirəm ki, bu – sənin səsin, 

Axı, bilirəm ki, bu sən özünsən. 

Sən necə dözərdin,– kimsə gözləsin?! 

Sən necə qaçardın özün-özündən?! 

 

1970 
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ДЦНЙАЙА 

 

Елнаря Абдуллайеванын «Ана» му-

ьамыны динляйяркян 

 

Аьлайым, цряйим бошалсын бир аз, 

Бир аз ичяримдян дашым дцнйайа. 

Чохданды диндирмир дуйьулар мяни, 

Йаман гарышыбды башым дцнйайа. 

 

Елнаря аьлатсын, Гядир аьлатсын, 

Рцбабя «Сеэащ»а хятир аьлатсын. 

Шеиримдя бир гяриб сятир аьлатсын 

Гардашым дцнйайа, баъым дцнйайа. 

 

Мян дя бир сещрдя гапалы галан, 

Ахшамда, сящярдя гапалы галан, 

Обада, шящярдя гапалы галан 

Гялбимля йенидян аъым дцнйайа. 

 

Йа да бир йалана гялбим алдансын, 

Юмцрля савашым, щярбим алдансын. 

Бир дяли севдадан дярдим алдансын, 

Йанылым дцнйайа, чашым дцнйайа. 

 

Ял едим, сясляйим ютян илляри, 

Мяни мянля бюлцб итян илляри. 

Гопарым сонунъу илдян илляри, 

Эюрцм йарашырмы йашым дцнйайа?! 
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       ***  

 

Canı çıxır 

o barmaqların ki 

sənin günahlarını 

sayır. 

O barmaqlar ki 

bilmir 

sən 

günahsızsan; 

elədiklərin 

sənin yox, 

alnındakı 

yazının günahıdır. 

 

  2016  

       2017 
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Şəriklik yaman bəladı, -  

xüsusən 

dərddən sonra. 

Dərddən sonra gəlir 

dərdə şəriklik. 

Dərddən sonra 

bükür adamın taqətini, 

qamətini 

ayrılıb getmək istəyini. 

Şəriklik yaman bəladı, -  

xüsusən 

əllərini ovcuma alıb 

ovundurmaq istəyəndə. 

Şəriklikdən sonra 

ayrılığa qovuşmaq olmur: 

Dərd birləşdirəni 

heç nə birləşdirə bilmir. 

 

   2016  
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 BAĞ SAKĠTLĠYĠNDƏ 

 

Neçə vaxtdır sakitdiyin içində 

Xumarlanır, 

tumarlanır dinçliyim. 

Küyə düşüb nadinçliyim içimdə... 

Bu qayğıdan haqlı-haqsız inciyib, 

Uzaqlaşım görəsən?! 

 

Fikir məni qıyma-qıyma doğrayır,–  

Tənhalığın nə yamanmış xisləti!.. 

Arzum, hissim bu sükuta sığmayır,–  

Baş götürüb sakitlikdən xəlvəti 

Hara qaçım görəsən? 

 

                                          1974 
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Peyğəmbər deyilik, -  

üzümüzün salavatında 

alışıb yanaq. 

Biz ancaq 

peyğəmbərlərə 

inananlarıq,  

zaman-zaman 

onları 

unudan, 

onları ananlarıq. 

Kiminsə 

xoşuna gəlsin deyə 

özümüzü 

əldən-dildən 

salmağımız da 

yox... 

Amma... 

Allahdan aşağı 

Allahlıq iddiası 

çənə-boğazdı, 

neyləyəsən?!. 

 

  2017  
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    ***  

 

Üрəйim 

sənə тələsiр, -  

cığıр 

йola тələsən kimi, 

йol 

mənzilə тələsən kimi, 

mənzil 

sahibinə тələsən kimi. 

Üрəйim 

тələsiр sənə, 

işığı söndüрmə, 

гapının gözcüйü 

mənim 

aйaг səsləрimə 

гуlaг kəsilib, 

biliрəm. 

 

  2017 
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Vədlər 

o qədər 

yağlı idi  

ki, 

vəd üstündə 

dayananlar 

üzüaşağı 

sürüşdülər, -  

birbaşa 

quyunun 

dibinə. 

 

 2016  
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      NƏSĠHƏT 

 

Görsən,  

erkən solur adicə çiçək, 

Düşünmə - mənə nə, canım sağ olsun. 

Qəlbində ən böyük, 

ən ümdə istək 

Yaşamaqdan əvvəl, 

yaşatmaq olsun. 

 

Bir yanan ürəyə su tək səpilsən, 

Demək, o ürəkdə əbədi varsan. 

Tükənən bir ömrü uzada bilsən, 

Sən həm yaşadarsan, 

həm yaşayarsan. 

 

Düşməni, dostu da tanı bu başdan, 

Düşmənə sayıq ol, 

dosta ürək qız. 

Dostla, düşmən ilə tanınır insan,–  

Dostu düşmənsiz qoy, 

düşməni dostsuz. 

 

                                    1976 
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     ***  

 

Allahlıq iddiası 

həmişə 

taxt-taca 

hesablanır, 

insafa, 

mürvətə, 

ədalətə yox. 

 

       2016  
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          *** 

 

Bu qüssə-qəm ümidimi qırmasa, 

Bu fikirlər az yuyarsa üzümü, 

Bəlkə yenə ön sırada durmağa 

Çatasıdır dəyanətim, dözümüm. 

 

                                           1966 
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Щеç йерdə dейiləsi dейil: 

Бüтün йaxınlaр 

уzaгlaрdan gəlmişdi. 

Эəlmişdi –  

əli əтəйindən уzуn. 

Сonрa уzaгlaрı 

çəkib gəтiрmək, 

йaxınlaрa pəрçim етmək 

isтəйindən 

xəsтə düşdüləр. 

Вə 

йaxındakı 

həр nəsnəni –  

münasibəтləрi, 

mədəniййəтi, 

mənəviййaтı, 

adəт və ənənəni 

уzaгlaрın 

ab-havasına 

уйğуnlaşdıрdılaр. 

Эünki 

hökm də 

fəрman da 

öz əlləрində idi. 

 

   2017  
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Gözümün önündəki 

Gözümdən qaçır elə. 

Adamlar söz vermir ki, 

Sözündən qaçır elə. 

 

Qaçır xeyirə acan da, 

Şər gözümü açan da. 

Qaçır, qaçsın. Qaçan da 

Özündən qaçır elə. 

 

Söz ağadır, söz qulam, 

Söz – həqiqət, söz – yalan. 

Qaçan sözündə qalan 

İzindən qaçır elə. 

 

       2017  
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VƏTƏN HƏSRƏTĠ 

 

Kiminsə 

üzünü torpağa, 

daşa, kəsəyə sürtməsidi 

vətən həsrəti, 

içinin 

kölgəsiz ağacıdı 

vətən həsrəti, 

gözlərinin uzun-uzadı 

uzaqlara zillənməsidi 

vətən həsrəti, 

xırdaca əllərini ona tərəf açıb, 

totuq ayaqları 

büdrəyə-büdrəyə 

ona tərəf qaçmasıdı 

vətən həsrəti, 

uzaqlardan gələn 

körpə nəfəsidi, 

içini çəkə-çəkə 

gözlərini ovmasıdı 

vətən həsrəti, 

boğazına çatı salıb 

darta-darta 

vətənə aparan yoldur 

vətən həsrəti. 

Daha 

nə olmalıdı ki?! 
 

2017 
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QAÇIR 

 

Qaçan qaçır, heç bilmirik, 

Kim kimin daşına qaçır. 

Kimi döyüb qaçırdırlar, 

Kimlər özbaşına qaçır. 

 

Nəyi varsa, atıb gedir, 

Bərk ayaqda, satıb gedir. 

Ögəyliyi dadıb gedir... 

Sanma, boş-boşuna qaçır. 

 

Anadan-atadan keçir, 

Keçir, hər xatadan keçir. 

Boğazı çatıdan keçir, –  

Bəyəm, öz xoşuna qaçır?! 

 

   2017 
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Mən bu cızma-qaraların 

İçində batıb gedirəm. 

Daha keçib, nə borcum var, 

Çiynimdən atıb gedirəm. 

 

Ömür atına – biz yəhər, 

Daşınırıq şəhər-şəhər. 

Bu köçdə mən də bir təhər 

Başımı qatıb gedirəm. 

 

Tale üzümə kişnəyib 

Söz içindən söz eşməyi. 

Qalan heç nəyi, heç nəyi 

Heç nəyə satıb gedirəm. 

 

   2017  
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          *** 

 

Başladı yağışlar mövsümü daha, 

Yığım bu yollardan gözümü daha. 

Mən asa bilmədim özümü daha 

Sənin həsrətinin dar ağacından. 

 

Eh, haçan itirdim o yaz ömrümü? 

Buzladır yer-yerdən ayaz ömrümü. 

Gözünü qan tutub payız ömrümün, 

Boylanıb baxıram nar ağacından. 

 

                                            1990 
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PAYIZ 

 

Soyuğun üstündən 

soyuq ələndi. 

Soyuq 

yaxalarda isti-isti düymələndi, 

başlarda 

papaqlandı, 

ayaqlarda 

çəkmələndi. 

Tapdalandı 

kənd küçələrinin 

palçıq yaxası. 

Bağ-bağat 

sonuncu yarpağadək 

soyundu. 

Canında 

gələn ilki baharın 

ümidi, 

çıxdı 

qışı qarşılamağa. 

 

  2017 
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   ***  

 

Судур, еля шыр-шыр ахыр, 

Гума, эиля гарышыр, ахыр. 

Юмрц мяня гаршы ахыр, 

Мян щара ахыб эедирям? 

 

Башымда-пирлик щавасы, 

Йох та «ял-ятяк» щявяси. 

Эюзцмя ейняк явязи, 

Ъанымы тахыб эедирям. 

 

Сябримдян дюзцмц сыхыб, 

Шеирдян сюзцмц сыхыб, 

Булуддан эюзцмц сыхыб, 

Шимшякдян чахыб эедирям. 

 

      2018  
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  ***  

 

Щяр ъцря дашдан кечир, 

Сюз дя цзя дуранды. 

Эащ арадцзялдянди, 

Эащ да аравуранды. 

 

Сцлщдян, савашдан кечир 

Сюзцн назыны чякян. 

Сюзцндян йцнэцл эялир 

Сюзля юзцнц чякян. 

 

Йолунда башдан кечир, 

Сюзя кюнцл верянляр. 

Юз юмрцнц узадыр 

Сюзя юмцр верянляр. 

 

Щяр ъцря дашдан кечир, 

Сцлщдян, савашдан кечир, 

Йолунда башдан кечир 

Сюзя кюнцл верянляр. 

 

   2018  
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    ***  

 

Даща цздцк ялимизи, 

«Эюзля»мизи, «щяля»мизи. 

Дюзцм адда шялямизи 

Йцкляниб щара чякирик? 

 

Йцк атыйыг, юмцр аты? 

Биз – талейин дямир аты. 

Дярдимиздян хямир гатыб 

Гуру дивара чякирик. 

 

Йериндя сайан хябярин, 

Аддым атмайан хябярин, 

Бизя чатмайан хябярин 

Цстцндян гара чякирик. 

 

   2018   
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 ОХШАР МЯГАМЛАР 

 

          Биринъи мягам: 

 

Пящяпящля уъалтдылар бу бинаны да, 

Бязяйини-дцзяйини эен-бол етдиляр. 

Уъа-уъа биналарын башындан басыб, 

Галхсын дейя, аьырыны йцнэцл етдиляр. 

 

Лазымсызлыг, лцзумсузлуг алды ъаныны, 

Бу уъалар гарыдылар вахты чатмамыш. 

Тялтифляри, тярифляри бойа верянляр 

Уъалдылар, уъалыьа щаггы чатмамыш. 

 

               Икинъи мягам: 

 

Гара-гара ямяллярин изиня дцшцб, 

Бир намярди ямялиндян дярян олмады. 

Салды гара кюлэясини саф дуйьулара, 

Бу кюлэянин аь сямтини эюрян олмады. 

 

Ня йанан тяк йанан олду, ня дя ки, ганан, 

Бу намярдляр йахшылыьы алаг етдиляр. 

Уъалыьы сямалардан бойлананлары 

Гова-гова алчаглыьа ъалаг етдиляр. 

 

Бу гисмятя шам тутмурду, бялкя, щеч бири, 

Щеч бириня хош дейилди, дура щядяфдя. 

Бу щядяфдя бирисинин щаггындан кясиб, 
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Башгасына вермяк олду, бялкя, сябяб дя... 

 

              Цчцнъц мягам: 

 

Бурда кичик бир щашийя йериня дцшяр: 

Инди щяр кяс сыьынмаьа арха арайыр. 

Ильым-ильым уьурларын дар маъалында 

Ял-гол атыб, иш-эцъцня дарьа арайыр. 

 

Йаман дцшцб аьызлара саггыз явязи, 

Кющня-кющня чейняйирляр йени сюзляри. 

Йыртылмыр да, дидилмир дя диш 

балтасында, 

Дюзцр, дурур... Ня галынмыш эюнц 

сюзлярин!.. 

 

Йенилийя ъан атанлар кющнядя галыр, 

Йаьыр олур чийинлярдя юмрцн эет-эяли. 

Арзу, цмид синяляри эюйнядя галыр, 

Фярйадына нюгтя гойур яъял чянэяли. 

 

              2018 
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  ***  

 

Эцн асылыб йахасындан, 

Эюйляр эцндцзя чякилиб. 

Батыб эцл-чичяк ичиндя –  

Дяряляр дцзя чякилиб. 

 

Эянълик – анын эюзяллийи, 

Юмцр, щаны эюзяллийин? 

Дцз дцнйанын эюзяллийи 

Биръя бу гыза чякилиб. 

 

Севмя аьылсыз севэини, 

Аьла аьрысыз севэини. 

Дилсиз-аьызсыз севэинин 

Аьрысы эюзя чякилир. 

 

         2018  
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    ***  

 

Бир кялмямя – он щцъум! 

Дюнцб горхаг олмушам. 

Йохду ща, иши-эцъц 

Бу миллят саьолмушун. 

 

Сюздян сюз чюзяйирляр, 

Шяр йозулур хейирляр. 

Мян киминся, дейирляр, 

Эюзцня даь олмушам. 

 

Ещ, щяря бир сюз дейир, 

Неъя дейим, дцз дейир! 

Ким мяня «эюйэюз» дейиб, 

Цзцня аь олмушам, – 

О вахт ушаг олмушам. 

 

   2018  
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НЯСИЩЯТ 

 

Йапыш бир ишдян, -  

уьурун олсун. 

Эениш йоллара 

ъыьырын олсун. 

Юлчц-бичийя 

аьлын олсун, -  

етигадындан 

дюнмя, язизим. 

  

Дейян бир гядяр 

чашгынды дцнйа. 

Туфан, сел, тыхаъ, 

дашгынды дцнйа. 

Сев, севя билсян, 

ешгинди дцнйа, – 

Инсан адындан 

енмя, язизим. 

 

        2016  
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        МАРТ 

 

Йазын аьзы ваьамлады, 

Чичяк дадырды йаз аьзы. 

Булудлар да – аш сцзэяъи, - 

Щяля сцзцрдц пайызы. 

 

Щяля гышы йаьырды гар, 

Щяля гары гыш йаьырды. 

Шцвцл-шцвцл, будаг-будаг 

Аьаълара гуш йаьырды. 

 

Сярчя-сярчя дян иди йер, 

Гарьа-гарьа эюй учурду. 

От аьзында чян иди йер, 

Мал-давары ням ичирди. 

 

Март чяняси щяр чяршянбя 

Тонгаллары чыртлайырды. 

Говурьаны, шабалыды, -  

Мангаллары чыртлайырды. 

 

Ъан-ъясяддир йаз дамары, 

Ган гайнайан вахтды йеня. 

Гарчичяйи март эюзцндян 

Сюзлц-сюзлц бахды йеня. 

 

Март айазы – буз няфясли, 

Эцняшиндян йай чилянир. 
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Эцндцзцнцн дили узун, 

Эеъяляри гайчыланыр. 

Бичимлидир дюрд фясля, 

Дюрд фясли кечирир Март. 

Лейсан-лейсан, эиля-эиля, 

Гышы йаза кючцрцр Март. 

 

   2017 
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            ***  

 

Allahın başıpozuğu 

Bizə cırmaq atır keçir. 

Biz keçə bilməyən yerdən 

İti keçir, atı keçir. 

 

Keçir naxırı, karvanı, 

Keçir hökmü, fərmanı. 

Keçir davası-dərmanı, –  

Üstündə yüz adı keçir. 

 

Keyf onundu, çapır keçir, 

Dağı-daşı satır, keçir. 

Fağırın bir qatı keçmir, 

Onun yeddi qatı keçir. 

 

         2017  
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  FRAQMENTLƏR 

 

Gecə-gündüz doğuluşu, 

Vaxt mənə gün ağlamaz ki?! 

Günəşin gözümdə gülsə, 

Yerin-göyün ağlamaz ki?! 

 

Bilirdim, əlim tutamaz 

Bir bu qədər qəm çiçəyin. 

Buraxdım getdi Araza, 

Ayrılıq, hicran çiçəyin. 

 

Əzab kimi üzüm qırış, 

Biyabanlar sorar məni. 

Dərdimdən yollar salınar, 

Yerimərəm, yorar məni. 

 

Bir üzümlə tutammadım 

Bu dünyanın iki üzün. 

Kəsər məni qəm tiyəsi, -  

Mən bu qəmin iti üzü. 

 

            2016 
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***  

 

Ürəyimin əlindən 

Başım salamat olmur. 

Məni məndə əridən 

Yaşım salamat olmur. 

 

Yıxılıram, qalxıram, 

Sağa-sola darıxıram. 

Hər nəsnədən karıxıram, 

İşim salamat olmur. 

 

Ötüb keçib yay üzüm, 

Şırımlanıb Ay üzüm. 

Uralanıb payızım, 

Qışım salamat olmur. 

 

       2016 
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            СЮЗ ВАХТЫ 

 

Билмирям тез тахты, эеъ вахтыдырмы, 

Дурналар кюч едир, кюч вахтыдлырмы? 

Сябрим сюз истяйир, щеч вахтыдырмы! -  

Вахты, сааты вар сюз демяйин дя. 

 

Дартыб гопараммыр фикирдян мяни, 

Асыбды «Аллаща шцкцр»дян мяни. 

Кимся йаманлайыр ефирдян мяни, -  

Кимися йенмишям дцз демяйимля. 

 

Йаныб-йахылырмыш бу фаьыр еля, 

Даьылыб дейясян тифагы еля. 

Салыб орталыьа нифагы еля, -  

Мяни «алыб-сатыр» юз ямяйимля. 

 

Щансы сюз дашындан чашыб эюрясян? 

Кимин газанындан дашыб эюрясян? 

Щарда тумарланыб башы эюрясян? 

Йохду бюйцк-кичик эюзлямяйи дя. 

 

Сябрим сюз истяйир, гой о данышсын, 

Щирсиня байрамды, тойду, данышсын. 

Салсын еля щойду-щойду, данышсын, 

Даща файдасы йох эизлямяйин дя. 

 

     2018  
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   ***  

 

Ялими цзмямишям, 

Эюзцм щяля йолдадыр. 

Баш эирляйян вядляр 

Йаланса да, бал дадыр. 

 

Дярд галаг-галаг эялир, 

Эюзцмдян булаг эялир. 

Йетян бадалаг эялир, 

Аллащ, йетян алдадыр. 

 

Цмид эцн-эцн таланды, 

Интизар мозаланды. 

Ил цстя ил галанды, 

Зурна-гавал далдады. 

 

       2018  
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Заман бизим дейилдир, 

Бизим олмады заман. 

Бизя эялиб чатанда 

Узун олмады заман. 

 

Атыны чапыб эетди, 

Башыны гатыб эетди. 

Юз тайын тапыб эетди, -  

Гызыл олмады заман. 

 

Тцкянмяди наьылы, 

Йеди эюзцм йаьыны. 

Беля щеч айаьымын 

Тозу олмады заман. 

 

       2018  
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            БАХЫР ДА 

 

Bяс неъя билмишдин, 

бяs ня билмишдин, 

Дцнйа юзц бойда маъярадыр да. 

Ойнаьан мейданлар ойунчуларын 

Щяр гапыйа дцшян ачарыдыр да. 

 

Бахыр, гапысыны дюйцр ким кимин, 

Ким кимя бадалаг эялир бахыр да. 

Кимин ъаны кимин бычаьындадыр, 

Ким кимя шапалаг эялир, бахыр да. 

 

Ким кими адлайыб, одлайыб кечир, 

Ким кимин щирсиндян чатлайыб кечир, 

Ким кими ъибиня гатлайыб кечир, 

Ким кими чапараг кечир, бахыр да. 

 

Кечякеч заманын кюч вахтыдыр та, 

Кечя билирсянся, кеч, вахтыдыр та. 

Юъ алмаг боръун вар? Юъ вахтыдыр та, 

Ким кими ашараг кечир, бахыр да. 

 

Бяс неъя билмишдин, бяс ня билмишдин, 

Дцнйа юзц бойда маъярадыр да. 

Ойнаьан мейданлар ойунчуларын 

Щяр гапыйа дцшян ачырыдыр да. 

 

    2018  
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          СЮЗ МЯНИ 

 

Артыг мяня йахын дейил сюз беля, 

Ща йыхылым айаьына йцз беля. 

Яля эялмир яйри беля, дцз беля, 

Нейлядим ки, цз чевириб эетдиляр. 

 

Нейлядим ки, цз чевириб эетдиляр, 

Сюзляримдян сюз чевириб эетдиляр. 

Ещ, эетсинляр, дцз чевириб эетдиляр, 

Даща миннят айаьына дцшмярям. 

 

Даща миннят айаьына дцшмярям, 

Сюзя гиймят айаьына дцшмярям. 

Нцфуз, щюрмят айаьына дцшмярям, 

Мяни тутмаз щяр гапыйа баьланан. 

 

Мяни тутмаз щяр гапыйа баьланан,  

Мяни вурмаз щяр голтугда сахланан. 

Щяр аддымы сюз ялиля щагланан 

Мян олмарам, атыр атсын сюз мяни. 

 

    2018  
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            ХАН АРАЗ 

 

Бир торпаьын йумруьунда дцйцлцб, 

Цмидиндя бянвшяляр яйилиб. 

Йахшысы да, 

йаманы да дейилиб, 

Щясрят Араз, щиъран Араз, ъан Араз, 

Хан Араз, ай хан Араз. 

 

Тарихимдя – 

дцйцн дцшмцш кяляфдир, 

Ики гардаш арасында кялякдир. 

Эцнащкарса, 

баьышламаг эярякдир. 

Шющрят Араз, шяряф Араз, шан Араз, 

Хан Араз, ай хан Араз. 

 

Ъялалына бцтцн дцнйа вурулсун, 

Суларында арзуларым дурулсун. 

Цзяриндя еля бцсат гурулсун, –  

О тай-бу тай галхсын арадан, Араз, 

Хан Араз, ай хан Араз. 

 

    1974  
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       БАРЛЫ БАЬЧАМ 

 

Эюй сяманын эцляр цзц гаралды, 

Тябиятин йанаглары саралды, 

Узаг даьлар зирвясини гар алды. 

Барлы баьчам, сюйля барын ня олду? 

Кюксц долу гонагларын ня олду? 

 

Йадындамы мян эяляндя гойнуна 

Ялван чялянэ кечирмишдин бойнуна. 

Бир эцн уйуб эянълийимин ойнуна, 

Сянин кюрпя будаьыны гопардым, 

Фал ачмаьа йарпаьыны гопардым. 

 

Гуъаьына халча, палаз сярмишям, 

Кюлэялярдя дуруб да динъялмишям. 

Будаьындан азмы мейвя дярмишям?! 

Мян эяляндя ширин нарын оларды, 

Щяр ил тязя бир нцбарын оларды. 

 

Ушаглыгда сяня мещр салардым, 

Саатларла хяйаллара далардым. 

Ялдя китаб отуруб да галардым, 

Ана баьчам, ня йаманмыш айрылыг, 

Мяни сяня юзэя санмыш айрылыг. 

 

Рянэин иля щямащянэ дон эейярдим, 

Нцбарыны илкин юзцм йейярдим, 

Юз сиррими тякъя сяня дейярдим. 
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Эизляйирсян инди кимин сиррини? 

Ачмадын ки, илк шеримин сиррини? 

Торпаг эюйцн истисиндян дойаркян, 

Баь-баьчалар юз донуну сойаркян, 

Алма, щейва сон бары да гойаркян 

Сон мейвяни йеня юзцм йейярдим, 

Сон «саь ол»у сяня юзцм дейярдим. 

 

Щямян вахтдыр, будур, йеня эялмишям, 

«Охгай» дейиб, йахшыъа динъялмишям. 

Севинъимдян бир бой да йцксялмишям. 

Хязялини арашдырым гой бары, 

Бялкя тапдым дцшцб галмыш сон нары. 

 

        1965 
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     ЦРЯЙИМ ЭЯЛМИР 

 

Онсуз да мян сяни динляйяммирям, 

Онсуз да мян сяня йадам, йасаьам. 

Диниб-данышырсан, анлайаммырам, 

Сянинля бир йердя, сяндян узаьам. 

 

Узаныб ял кими дярдлярим сяня, 

Сянин узаглыьын – цзц кянара. 

Дейирсян, щаггым йох дярд верим сяня, 

Гачырыг, дярд бизи говуркян, щара? 

 

Сцрцшцб ялимдян юмцр-эцн чыхыб, 

Санырам диняси кялмяйям щяля. 

Сянин талейиндян юз евин чыхыб, 

Мяним талейим дя эцлмяйиб щяля. 

 

Умуб-кцсмяйин ки йери йох даща, 

Дурмушуг – цзцмцз дабан-дабана. 

Боьур щисслярими бир юмцр гящяр, 

Неъя синя эяряк эялян туфана?!   

 

Учум талейиндян гара бяхт кими, 

Бялкя узаглыьым овуда сяни. 

Щяйат – сыныг-салхаг араба кими, 

Горхурам чалхайыб йорулда сяни. 

 

Эедяси йерим йох дцнйадан гейри, 

Дцнйанын цзц боз, гапысы баьлы. 
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Инди бир ябяди рюйадан гейри 

Кимся эяляъяйим йола да бахмыр. 

Гисмят вар – цзцня гапы ачанды, 

Гисмят вар – юртянди, эяряйя эялмир. 

Дурмушуг цз-цзя йеня щачанды, 

Айрылыб эетмяйя цряйим эялмир. 

 

    1980  
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    ФЕЙЗБУК 

 

Щамы диггят кясилиб, -  

Тамашадыр фейзбук. 

Илишдин, гопаммырсан, -  

Анашадыр фейзбук. 

 

Евдя, чюлдя сянинля 

Йанашыдыр фейзбук. 

Ичяринин чюлцнля 

Барышыдыр фейзбук, 

Савашыдыр фейзбук. 

Фикир, дцшцнъя бящси 

Йарышыдыр фейзбук. 

Шащлыг иддиасыдыр, 

Йеришидир фейзбук. 

Щяр кясдя бир романын 

Эиришидир фейзбук. 

Минлярин, милйонларын  

Эюрцшцдцр фейзбук. 

Йени Адям йарадан 

Йер ишидир фейзбук... 

 

       2018  
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        BAHAR  

 

Mən duyuram baharı 

Onun sərin mehindən, 

Yaşıl məxmər çöllərin 

Ala gözlü şehindən. 

 

Mən duyuram baharı 

Ətirli nəfəsindən. 

Quşların axşam, səhər 

Cəh-cəh deyən səsindən. 

 

Pəncərəmin önündə 

Dinləyirəm, elə bil 

Budaqlar pıçıldaşır: – 

Fərəhlən, bahar gəlir. 

 

Mən bu gözəl baharı 

Yığaraq qucağıma, 

Istərəm həmişəlik 

Doldurum otağıma. 

 

                      1965 
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    OVQAT – 1. 
 

Səbrimin ətəyindən 

Dartıb «döz» deyənim yox. 

Yaxşıma, uğuruma 

Bir xoş söz deyənim yox. 
 

Çiynimdən düşüb sanki, 

Dolu səhəngim sınıb. 

Cadudanmı, nədənmi, 

Susuram, əngim sınıb. 
 

Güzgüdən əyri baxır 

Daha öz əksim mənə. 

Yaxın durmaq istəmir 

Ağlasam, heç kim mənə. 
 

Silib atdım «üzdə dost, 

Arxada düşmən»ləri. 

Qırıb-çatır hiddətim 

Yuxuda düşmənləri. 
 

«Gəl» deyənin üzündə, 

Saxta nida görürəm. 

«Get» deməyən dilində 

Mənə «vida» görürərm. 
 

Qapım cırmaq dalınca 

Cırmaq atır üzümə. 

Bu könüllü məhbəsin  
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Mükafatı – üzülmə... 
 

     OVQAT – 2 

 

Hər şey gözümdən düşüb, 

Qarğımışam hər şeyə. 

Yoxuşum yox qartala, 

Enişim yox sərçəyə. 

 

Məni çəkib aparmır, 

Həzin nəğmələr daha. 

İçimi didib tökür 

Gör nələr, nələr daha. 

 

Bir ətirli çiçək tək 

Solub getdi zövqüm də. 

İndi durmuşam hər cür 

Cazibənin fövqündə. 

 

Göylərdən gəlməmişəm, 

Mən Yer adamıyammış. 

Xeyir iş mənlik deyil, 

Mən şər adamıyammış. 

 

Adam var, hər nəsnəyə 

Mizan-tərəzi qurur. 

Kimisi, ədalətli 

Kimi qərəzli qurur. 

 

   2016 
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Bir gözlü tərəziydim, 

Şər gözü mənə yaddı. 

 

Nə baş verdi, ilahi, 

Xeyir məni aldatdı?! 

 

Kimə xeyir verdimsə, 

Ödənildi cəng ilə. 

Əvəz nə verdilərsə, 

Verdilər pərsəng ilə. 

 

Ölümümü gözləyən 

Yaman çoxalıb daha. 

Tanrı birovuz verir 

Ömür qoğalı daha. 

 

Düşündüm, düşünmədim 

Mən bu ölüm haqqında, 

Sönən ocağam daha 

Soyuq külüm altında. 

 

   2016  



 

 
111 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

      SIĞINDIM 

 

Dərdimi gizləmək üçün 

bir şeirə sığındım. 

Ağrılarımı sızlamaq üçün 

bir şeirə sığındım. 

Haqsızlıqdan oğurlanmaq üçün 

bir şeirə sığındım. 

Bir şeirə sığındım, İlahi –  

çətinlərindən, 

asanlarından, 

xeyir bulağının suyunu 

şər qazanında 

qaynadanlarından. 

Ən çoxu da 

Adamlarından, 

və adam«satanların»dan 

bir şeirə sığındım... 

 

          2017 



 

 
112 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
   GÖZƏTÇĠ YUXULAR 

 

Bütün istəyimin cığırlarını 

Bir sənin qapına bağlamışdım mən. 

Cığırlar – arzunun cilovlarmı?–  

Qapına çatmamış çıxdı əlimdən. 

 

Mənim qövsi-qüzeh istəklərimi 

Neçin pərdələdin buludlarınla? 

Mənim gül üstdə şeh ümidlərimi 

Neçin pərt elədin sükutlarınla? 

 

Bu nə sərt yuxudur, 

bu nə dərd yuxu, –  

Gömüb uçuşmu qəfəslərində?! 

Çıxıb həsrətimdən, 

qəmimdən çıxıb, 

Necə qanadlanım həvəslərimdə? 

 

Tərsliyim, tərslikdən, elə tərsdi ki, 

Sirrimi kimsəylə bölə bilmədim. 

Gedişin yolumu elə kəsdi ki, 

Ardınca bir addım gələ bilmədim. 

 

Dörd yanım bahara qovuşur yenə 

Qışını üstündən atanlar kimi. 

Mənsə təkliyimi salıb çiynimə, 

Gəzirəm üşüyən adamlar kimi. 
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Bir yuxu görmüşəm – arzularımdır, 

Bir yuxu yozmuşam – ümidlərimdir. 

Bir budaq qırmışam – öz vüqarımdır, 

Bir “qanun” pozmuşam – öyüdlərimdi. 

 

Qırıq bir budağın günahkarıyam, 

Gözətçi durmuşam yuxularıma 

Bir anda əbədi yatanlar kimi. 

İndi ki bu Araz düşdü araya, 

İndi ki çəkildi simlər tarıma, 

Qoy gəzim üşüyən adamlar kimi. 

 

                                        1975 
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XƏBƏR AL 

 

Qayıdıbsan 

peşiman. 

Sus, nə danış, nə də din. 

İndi nəyə gərəkdir 

Bu sözün, bu söhbətin?! 

 

Yəqin duyub bilirsən, 

Yaşadım necə sənsiz. 

Ömrümün ilk baharı 

Keçdi gülsüz, çəmənsiz. 

 

Sözümə inanmasan, 

Gözlərimə nəzər sal. 

Qəlbimin çəkdiyini  

Saçlarımdan xəbər al.  

 

                          1964 
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BAHAR GƏLĠN GƏLƏCƏK 

 

Təbiətin toyudur; 

Bahar gəlin gələcək. 

Torpaq qədəmlərinə 

Əlvan xalı sərəcək. 

 

Novruzgülü yol üstdə 

Şam tutacaq gəlinə. 

Bənövşə dəstələnib 

Sancılacaq telinə. 

 

Qaranquş hamıdan tez 

Yetirəcək özünü. 

Gəzəcək qarış-qarış 

Vətənin dağ-düzünü: 

 

“Gəlin”in sorağını 

Çatdıracaq bizlərə. 

Pişvazına çıxacaq 

Ətirlənmiş düz-dərə. 

 

Lalələr-al yanaqlı, 

Alıb piyaləsini, 

Bu “toy”un şərəfinə 

İçəcək jaləsini. 

 

Sarı döşlü bülbüllər 

Oxşayacaq baharı. 
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Təbiətin qəlbindən 

Siləcək intizarı. 

 

Mavi tülə bürünüb 

Gələcək nazlı bahar. 

Təbiətin gəlini, 

O Günəş gözlü bahar. 

 

Bəzən, ana torpağım, 

Bir gəlin otağı tək. 

Təbiət gəlinini 

Qoynuna gətirəcək. 

 

                      1967 
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      SUÇLU GƏLĠN 

 

Qulağı çəkilir boş otaqlarda, 

Ömründə şirindən çox-çox acı var. 

Əl işdə-gücdədi, huş uzaqlarda, 

Bir körpə səsinə ehtiyacı var. 

 

Sayır günlərini ana yaşının, 

Çəkinir baldızdan, ərdən, ərəndən. 

Çoxları böyüdüb bala uçurub, 

Zaman uçurdubdur o sa əlindən. 

 

O ki, hamilədi ağrı-acıya, 

İçində körpə yox, həsrət böyüyür. 

Küçəyə, qonşuya, qapı-bacaya 

Qapısı bağlı bir qismət böyüyür. 

 

                                             2000 
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          СУСДУМ 

 

Əvvəl гуlağımdan sуsdуm, 

sonрa gözümdən sуsdуm, 

sonрa da dilimdən 

sуsdуm. 

Эəldi zaman, 

gəldi vaxт, 

vaxтı гələmdən 

sуsdуm. 

Вaxт da məndən  

sуsdу. 

 

        2017  
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             ***  

 

Bu gün evdə qalmışam, 

Dər-divar yeyir məni. 

Qapı-baca, künc-bucaq... 

Hər nə var, yeyir məni. 

 

Əcələ tuş kimiyəm, 

Huşu uçmuş kimiyəm. 

İncidən diş kimiyəm, 

Ağrılar yeyir məni. 

 

Dolu, ya boş ürəyim, 

Dərd-sərə xoş ürəyim. 

Çırpınır quş ürəyim, -  

Ah-zar yeyir məni. 

 

        2017  
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ИНТИГАМ ВАХТЫДЫР ТА 

 

Щаваландым сябримин 

Интигам щарайындан. 

Йыьышдырдым юмрцмц 

Цмидлярин сайындан: –  

Беш ил... Ийирми беш ил... 

Бяс дейилми аьалар?! 

Бир гядяр дя эюзлясяк, 

Бахын а... Лап аь олар... 

Вятянин эцл парчасы 

Ишьал алтда киф атыб. 

Дцшмянляря аь ялъяк
1
 

Атмаьын вахты  чатыб. 

Киши гейрятимизин 

Голларыны ачаг та, 

Щцъума баьлы галан 

Йолларыны ачаг та. 

Эюзлямяк вахты дейил, 

Вятян чаьырыр бизи. 

Шящидлик мязарында 

Йатан чаьырыр бизи. 

Гана ган вахтыдыр та! 

Игтигам вахтыдыр та! 

 

   2018  

                                                 
1
 XVIII əsrdə duelə çağırış simvolu. 
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Bizə qədər atılan addımlar 

adam-adam gedir 

sıralarımızdan. 

Hamının da 

boyu uca 

əlləri qabarlı, 

ayaqları döyənək. 

Gedənlərin ardınca 

göz yaşlarımızı 

yelləyirik 

yaylıq-yaylıq. 

Yanıqlı 

ağılarımızdan 

baş daşları 

göz yaşı tökür –  

gildir-gildir. 

Gedən adamın 

çiyinlərə çökmüş 

ağırlığı 

torpağın bağrını 

sökür 

ötürənlərin 

tələsik addımlarında. 

Boya-boy biçilmiş 

məzarları 

əyninə geyib də 
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əbədi bir 

dünyaya yol alır 

bizə qədər 

gələnlər. 

 

  2017 
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   NAMƏRDLĠK 

 

Dörd şeir yazdırdı mənə 

bir misranın 

qırıq-qırıq dörd nəfəsi. 

Dörd yerdə azdırdı məni 

arzu səsi, 

inam səsi. 

ümid səsi. 

Gözlərim dörd olmadı, 

olmamaq dərd olmadı. 

Kimsə namərd olmadı 

özümün özümə 

namərdliyi kimi... 

 

          2017 
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ÇĠRKLĠ PULLAR 

 

Yoxlamaq çətin idi 

əl çirkini, -  

bir halda ki, o 

puldan ibarət idi. 

Əl çirkini 

çirkli pullar kimi 

yumaq lazım idi. 

 

  2017  
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         ***  

 

Axşam 

köç ayağı idi  

çölün 

evə daşınması. 

Kimsə 

qapısından eşikdə 

qalmaq istəmirdi, -  

lap 

ev cəhənnəm olsa belə. 

 

   2017  
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            ***  

 

Ömrün dar dalanında 

Canım-gözüm, üzülmə. 

Əlinin açıqlığı 

Salavatdı üzünə. 

 

Birdi dərd alanı da, 

Satanı da dünyanın. 

Bilirəm hər nəsnənin 

Qəlbindədir ünvanı. 

 

Birdi darda qalanı 

Dardan çıxanı birdi. 

Səndən aşağı ilə 

Səndən yuxarı birdi. 

 

       2017  
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   GÖZ ĠġIĞI 

 

Bu qız da – öz işığı, 

Bu qız da göz işığı. 

Allah, gözümə göndər 

Bir gözəl qız işığı. 

 

Yoxsa, baxışlarımın 

Qaranlığı yad baxar. 

Baxaram, baxışımdan 

Qosqoca imdad baxar. 

 

Qalar, ürəyimdəki, 

Ürəyimə dərd olar. 

Gözlərim danışmasa, 

Sözüm-sovum sərt olar. 

 

Dil də çaşar, bu yerdə 

Bir dediyin yüz deyər. 

Gözüm işığa gəlsə, 

Ən düzünü göz deyər. 

 

         2017  
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Allahın 

var günü 

insan 

insanla yarışır. 

Qarışqa 

vücüduna 

yer eşən kimi 

insan 

ömrünə yer eşir. 

Yerləşir 

ömrünə insan. 

Sonra da 

bir gün 

dağ zirvədən 

enən kimi 

enir 

ömrünün dibinə. 

Küknar ağacı sayaq 

sancılır qəbrinə 

insan. 

Əli qalır bayırda 

bir qara 

baş daşı olub. 

 

  2017  
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***  

 

İnandım hər şeyə, 

inandım daha. 

İnandım 

bir ömrün 

gecələrinə, 

ayağa dolaşan 

küçələrinə.  

İnandım 

kirayə künc-bucağına, 

qəlbimdə 

közərən 

söz ocağına. 

İnandım 

döngələrin 

ac gözlərinə. 

İnandım, şəhərim, 

aç gözlərini. 

İnandım 

işığa möhtac gözlərə, – 

Allahdan aşağı 

merac gözlərə. 

Qoluma söykənən 

dözümə inandım. 

Çiyninə baş qoyan 

özümə, 

özümə,  

özümə inandım. 
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Əbədi saydıqlarımı 

itirəndə 

gözümə inandım. 

Allahım, 

inandım, 

inandım daha. 

Vaxt itirmə məni 

dübarə 

inandırmağa... 

 

  2017  
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RƏSM 

 

Təkliyimi 

çəkmişdim, 

kimsəsizliyimi 

çəkmişdim –  

fikir kimi, 

dərd kimi, 

zülm kimi. 

Sonra da 

bu fikrin, 

dərdin, 

zülmün içindən 

püskürən 

bir əl  

çəkdim, -  

göylərə 

üsyan kimi. 

Əlimin 

göylərə çatacağına 

inanmasam da, 

inanırdım ki, 

üsyanım çatacaq. 

Zira 

gözlər, 

qulaqlar 

üsyana 

açıq idi, 

ələ yox... 

2017 
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***  

 

Qəriblik 

tutqun gecədi, – 

küçəsindən 

keçən yox. 

Qəriblik 

uzun küçədi, -  

özü öz addım səslərini 

uda-uda 

uzanıb gedir. 

Gedir heçliyə. 

Nə çatacağı 

bir məkan, 

nə döyəcəyi bir qapı var. 

Qəriblik qəriblikdi. 

Fəqət 

qazancının 

boğazında 

itkisindən 

çatı var. 

 

  2017 
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ТОЙДА 

 

Тoйda 

aйağımız йерə йapıxmadı, 

əlimizi ağzımıza 

тəpmədik. 

Еləcə gözləрimizi 

bəрəldib 

oйnaйanlaрa baxdıг. 

Тoйda 

гуlaгlaрımız 

nağaрa səsindən 

гışгıрıрdı, 

bейnimiz zoггуldaйıрdı 

aləтləрin zilindən. 

Отурdуğуmуz 

sтуllaр 

bizi göйə туllaйıрdı: -  

«Дуруn, oйnaйın, nə oтурmуsуz?!» 

Тoйda 

йеməkləр üzümüzə 

йуmруг aтıрdı 

тoйуг bуdlaрında, 

boğazımız 

уdгуna-уdгуna 

гalmışdı 

гaxac kabab 

kösövündən. 

Пlov gələndə 



 

 
134 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
гaрanlıг zalı  

mavi, bənövşəйi 

işıгlaр büрüdü, 

sonрa həр şей aйdınlaşdı; 

iрi bуlуdlaрda 

ağ düйü boйa-boй zəfəрan saçıрdı. 

Дüйü 

çiй idi, 

şabalıd köhnə, 

kişmiş diрi. 

Щamısı 

üzümüzə söйüрdü 

gözgöрəsi: –  

«Дуруn oйnaйın, 

тənbəlləр! 

Нə oтуруbsуz?!» 

          2017  
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     ***  

 

Poeziyada 

hücum – 

fikirsizlik 

məzmun həlləm-qəlləmliyi, 

mövzu kasadlığı, 

poetikadan 

şüurlu 

imtina, və s. 

Və ilaxır. 

Amma... 

Müsabiqədə: 

Birinci yer!.. 

 

  2017  
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***  

 

Hamı 

gözlə görünməyən, 

sözlə 

göstərilməyən 

bir amansızlıq susur. 

Qaragüruh iddiaların 

yoldan çıxardığı, 

başdan çıxardığı, 

allahsızlığını 

sifətinə möhürlədiyi 

işbazlar 

iş üçün 

məəttəl qalmır. 

 

  2017 
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  GĠROV 

 

Zaman səni də 

girov götürdü 

eləmi? 

Başına bir fəs qoyub 

ağzına 

tıxadı pambığı. 

Daha danışa bilərsən 

pambıq kimi 

yumşaq-yumşaq, 

tikansız... 

Çiçəklənər 

içinin ağrıları 

pambıq 

təbəssümündə. 

Üzündən-gözündən 

girovluğun 

hürkütdüyü 

keçmişi 

yumağa çalışarsan, –  

cib dəsmalınla 

silə-silə 

qurudarsan 

yağlı vədlərdən 

yağlanıb parlayan 

sir-sifətini. 

Hə... girovluq da 

hərədə bir cür 

təzahür edərmiş!.. 

2017   
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***  

 

Sular bizdən aşağıda 

üzürdü. 

Biz suların üstündəydik,  

altındaydıq, -  

bilən yox. 

Sular bizi üzürdü; 

ayaqlarımızı, 

əllərimizi, 

qollarımızı 

yumşaq-yumşaq 

şappıldadır, – 

bizə dözmək 

öyrədirdi. 

 

  2017  
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                ОЛАГ 

 

Ня чюл адамыйыг, ня ев адамы, 

Эюрдцк, соналадыг щяр нюв адамы. 

Цмид вер, инам вер, эял сев адамы, 

Адамдан-адама эюзцмцз олаг. 

 

Бир кяря, беш кяря... Олсун йцз кяря, 

Йа ахшам, йа сящяр, йа эцндцз кяря 

Тюкцляк, даьылаг дяря-дцз кяря, 

Гайыдаг йеня дя юзцмцз олаг. 

 

Йахшыны йамандан сечирик даща, 

Бир-бир азалырыг, кючцрцк даща. 

Юзцмцзц эюздян кечириб даща, 

Бири-биримизя сюзцмцз олаг. 

 

Бизи ялимизля итялядиляр, 

Сября, дюзцмя цтцлядиляр. 

Дандылар, фящмсиз, кцт елядиляр, 

Бары кцл алтында кюзцмцз олаг. 

 

Вар арагатаны, сюйцшяни вар, 

Гарабаь атында дюйцшяни вар. 

Бу халгын щяр цзя уйушаны вар, 

Гой дцзя уйушуб, дцзцмцз олаг. 

 

     2018 
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***  

 

Bir gün şəkil olub 

asılacaqsan 

qalan «ömrün» divarından. 

Səni baxışlar oxşayacaq, 

səni xatirələr ağlayacaq 

bir gün. 

O «bir gün»ə yürüyürük 

hamımız. 

Divarda şəklimizin yeri 

hələ ki 

boşdur. 

 

   2017 
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DÖRDLÜKLƏR 

 

Hər şey mənim əlimdədir, 

Mən hər kəsdən haqlıyam. 

Səsim, sözüm qələmdədir, 

Haqqım yoxdu ağlayam. 

 

Oxşarım yox mətinlikdə, – 

Bədxahlığı yıxan – mən. 

Allah, yol ver çətinlikdən 

Sıçrayım mən, çıxım mən. 

 

Xəyanətlər ayaq tutub, 

Yeriməsin üstümə. 

Dəyanətim bayraq tutub, 

Daha heç nə istəməm. 

 

2011 
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   *** 

 

Bu ağaran barmaqların 

Ağ ucunda qara varmış. 

Nahaq yerə ağlamısan, 

Hər dərdə bir çarə varmış. 

 

Çarəsizdən qaçıb gizlən, 

Bağlı qapı açıb gizlən. 

O üzünə keçib gizlən, 

Keçməyə də ara varmış. 

 

Yoruldu yolların qıçı, 

Daha səndən, məndən qaçır. 

Gedirsənsə, qapı – açıq; 

Şeytan ilə aran varmış. 

 

2014 
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       MƏNĠ 

 

Yenə qayıdaram özümə yəqin, 

Yığıb gətirərəm özümə məni. 

Səbrimin itiyi mənə qayıdar, 

Biçimlər sahmana, düzümə məni. 

 

Qələmə, kağıza qayıdar əlim, 

Fikrimdə dünyalar var-gəl eləyər. 

Ölçərəm, biçərəm belədən-belə, 

Məni düşüncələr pərgar eləyər. 

 

Məni yada salar göylərin taxtı, 

Cingildər beynimdə vaxtın qulağı. 

Bir qəfil şeirdən açılar baxtım, 

Olaram bir qəfil şeirn qonağı. 

 

2010 
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            *** 

 

Lap deyək elə mən də 

Sən deyən qiyamçıyam. 

Yaxşılığa sığalam, 

Yamanlığa qamçıyam. 

 

Çığırıb-bağırmayan, 

Haraya çağırmayan, 

Gözlərimdə durmayan 

Ya axın, ya damcıyam. 

 

Şəkər deyil, qənd deyil,  

Şükür, yenə bəd deyil. 

Ömürdü, sərhəd deyil, 

Keçəmməsəm, inciyəm. 

 

2013 
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         *** 

 

Elə kim nə deyir, qoy desin mənə, 

Öyrətsin deməyin qaydasın mənə. 

Nədir öyrənməyin faydası mənə, 

Bilmək bilməməyin qaxıncı isə?! 

 

      2001 
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*** 

 

İçərim qançır-qançır, 

Əsəblərim rəqs edir. 

Mənə doğru yolların 

Həsədləri rəqs edir. 

 

Üzür ümidlərimi, 

Tanrı mənə yar deyil. 

Hamı adlayıb keçir, 

Hördüyüm hasar deyil. 

 

Vaxtın çəkçevirində 

Milyonlardan biriyəm. 

Mən bəxtinə fal açan 

Oyunlardan biriyəm. 

 

  2014 
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   MÜƏMMA 

 

Dedin ki, sonu var, döz sona kimi, 

İçindən, çölündən dağıl dünyaya. 

Ovut təşvişini, say ona kimi, 

Allah özü verər ağıl dünyaya. 

 

Qəzəbə dalanlar əzabdan çıxar, 

Qurğular, qırğınlar qəlibə düşər. 

Ölənlər, itənlər hesabdan çıxar, 

Yükü türkə düşər, ərəbə düşər. 

 

Nə gələr başına gələcəyin də? 

Kimin ocağında sönər bu alov? 

Bilinmir nə yağır əl-ətəyindən, 

Tanrı necə baxır göydən bu hala?! 

 

1990 
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    ***  

 

Baxaq görək gələn kimdi, gedən kim, 

Öz nəfsini udan kimdi, güdən kim. 

Ağız kimdi, boğaz kimdi, gödən kim,– 

Bu təndirdən kim çıxacaq, ay allah?! 

 

Daş üstünə daş qoyan da yox daha, 

Çiyinlərə baş qoyan da yox daha. 

Düzlük üstdə diş qoyan da yox daha, 

Kəməndindən kim çıxacaq, ay allah?! 

 

1992 
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  DÜġMÜġƏM 

 

Mən dünyanın tərs üzünə düşmüşəm, 

Bərk üzünə, dərd üzünə düşmüşəm. 

Qismətimi düyünləyib ovcunda, – 

Bu xəsisin bərk üzünə düşmüşəm. 

 

Yol bilmədim, iz bilmədim, – adladım, 

Him bilmədim, cim bilmədim, – odladım. 

Nə dilimi, nə dizimi qatladım, 

Bu qürurla sərt üzümə düşmüşəm. 

 

Yaraqlandım, – yol üstündə düşmən yox, 

Varaqlandım, – söz izimə düşən yox. 

Od  olam ha... Yandırmağa kövşən yox, 

Bu taledir... Hər üzünə düşmüşəm. 

 

1975 



 

 
151 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

        YOLAYRICI 

 

Yox, bu yolayrıcı bizimlə deyil, 

Bu yolqovuşanda ayrılırıq biz. 

Niyə bu ayrılıq gözümdə deyil? 

Niyə qəlbimizdən qarıyırıq biz? 

 

Acı görüşlərin sevinci – saxta, 

Şirin ayrılıqlar uludur bəlkə. 

Həsrətdən, xiffətdən gətirib baxtım, 

Unudum bu baxtı, unudum bəlkə. 

 

Yadımda uyusun bir isti duyğu, 

«Onu» uyğularda sevib oxşayım. 

Gəzim, baxışımda bir küslü duyğu, 

Soruşsun – necəsən? 

Deyim – yaxşıyam. 

 

Küsülü baxışım danlasın məni, – 

«Görmürmü necəyəm? Niyə soruşur?» 

İsti duyğuların anası – məni 

Yandırsın yolüstü soyuq görüşü. 

 

Sıxılsın ovcumda ümidsizliyim, 

İstək yarımçıqsa, ümid ovunmur. 

Mən bu yolayrıcda durub gözləyim, 

Mən bu yolayrıcda qurum evimi. 

 

1988 
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APARAR 

 

İnamını külüng edib sədlərə, 

Arzusunu çınqı-çınqı qoparar. 

Sinəsində qohumlara, yadlara, 

Bilməz ki, daş, yoxsa, ürək apara. 

 

Nə yada yad, nə də dosta dost deyər, 

Danışanda sanarsan ki, tost deyər. 

Adını yaz, qələm verər, poz deyər, 

Görən onu hansı dilək aparar?! 

 

2011 
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   ***  

 

Kimin adına söykənib 

Şər ağalıq edir bizə? 

Niyə yoxdu hörmət bizə? 

Niyə yoxdu xətir bizə? 

 

Marıtlayıb sətrimizi, 

Çıxdaş edir qədrimizi. 

Ucuz alıb səbrimizi, 

Kimdi, baha satır bizə? 

 

Keçirik boş ormanlardan, 

Acı sözdən, dərmanlardan. 

Bir bu qədər fərmanlardan 

Düşmür bircə sətir bizə? 

 

   2016  



 

 
154 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
***  

 

Əlimiz, ayağımız 

Bağlanıb da qalmışıq. 

Qapının arxasında 

Saxlanıb da qalmışıq. 

Boş gəlib, dolu gedir 

Burdan vaxt adlı dəli. 

Ətəyindən uzundu 

Təkcə yazıçı əli. 

Bu məkana yazıçı, 

Şair gərək deyilmiş. 

Şairin dedikləri 

Haqqa dilək deyilmiş... 

................................... 

 

        2016  
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         ***  

 

Gəncliyin əvəzi yox, 

Qocalığın həvəsi. 

Təngişir ürəyimdə 

Həsrətimin nəfəsi. 

 

     2016  
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      ***  

 

Ona kimi 

hər şey sadə idi, 

hər şey aydın idi, 

hər şey düz idi. 

Ancaq 

ona kimi. 

O gəldi, 

və hər şey 

ayrıldı 

sadəliyindən, 

aydınlığından, 

düzlüyündən. 

Hər şeyin 

meyilləndiyi 

bir səmt vardı: 

O... 

 

      2016  
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    ***  

 

Sən gedəli 

günlər 

yaman uzanmışdı, 

yollar 

yaman uzanmışdı 

sən gedəli. 

Addımıma 

dar gəlirdi 

yol genişi. 

Gün yoxuşu, 

gün enişi 

çaşdırmışdı 

gecəsini, 

gündüzünü 

sən gedəli. 

Yaxşı ki, 

qayıdıb gəldin, 

bu hərc-mərclik 

sona vardı. 

 

  2016  
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***  

 

Alınmaz qalalardan 

boylanmaq 

şakərimdir. 

Zira 

boylandıqlarım 

mənə 

əlçatmaz 

olanlardır, 

alınmaz qalalar 

kimi. 

 

  2016  
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   ***  

 

Yetirib 

əlindən tutanda 

baxdım ki, 

əlimdəki 

əl yox, 

bir dəstə 

çiçəkdir. 

 

  2016  
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 ***  

 

Çünki, 

açığını desəm, 

elə mən də 

sən kimi. 

Bəlkə səndən  

bir az küt, 

bir az zehinsiz, 

bir az yekəxana. 

Asıla biləcəyim 

asılqan da 

pencəyinin 

ilməsinə kimiymiş. 

Bu adiliyin içində 

qeyri-adi adam olmaq –  

çətindən-çətin. 

Olmamaqsa –  

mənlik deyil. 

Ondansa –  

təslim bayrağına qonan 

bir milçək... 

 

   2016  
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GƏZƏYƏN 

 

Çırpıb üzümə 

qapımı 

gedəcəyim yer də 

yox. 

Səni hansı qapıdan 

dərim? 

Şəhərdə 

ha çox 

qapı. 

Hamısı da 

tanıyır səni. 

Sənin barmaqların 

döyünür 

tanıdığın qapıların 

dəstəyində. 

 

  2016  
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    БИЛИРСИЗ 

 

Дцнйамызын алтыны 

Цстцня чевирянляр, 

Беш эцнц, йа хош эцнц 

Пис эцня чевирянляр, 

Йурд-йуваны гачгына, 

Кючкцня чевирянляр, 

Заман бир эцн сизин дя 

Бурнунузу оваъаг. 

 

«Бу дцнйада щяр щюкмц 

Бир заман верир»
1
 ахы. 

Танры вердийи цзц 

Бир эцн дюндярир ахы. 

Фиронлуг да сынагды, 

Танры эюндярир ахы... 

Инанын говдуьунуз 

Бир эцн сизи говаъаг. 

 

Бяхтимизля алверди 

Дцнйанын олайлары. 

Ялиня чомаг дцшян 

Щюкмцня голайланыр. 

Бош-бошуна дейил ки, 

Башымыза щайланыр... 

Щяр дашын юз башы вар, 

                                                 
1
 Səməd Vurğun. 



 

 
163 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

О баш кимин олаъаг?! 

О баш кимин олаъаг? –  

Йягин сиз дя билирсиз. 

Щеч ня итиб-батмайыр, – 

Тарих – изди; 

Билирсиз.... 

 

       2017  
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  ***  

 

Шящярдя даими бир  

gурулту вя титряйиш вар. 

 

Бу ев еля щей титряйир, –  

Тойуг йувасыдыр бу ев. 

Истийя щясрят эцнлярин 

Сойуг йувасыдыр бу ев. 

 

Бцнюврядян йамаьы вар, 

Чобан дейил, чомаьы вар. 

Чюзцлмяйян йумаьы вар, 

Ойуг йувасыдыр бу ев. 

 

Бир кцнъцдцр шящяримин, 

Dюзцрцк бир тящяринян. 

Аьасынын, мещтяринин 

Сайыг йувасыдыр бу ев. 

 

   2018 
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            *** 

 

Севинмяк истяйирям. 

Дарыхмышам, 

юлцрям бир чынгы 

севинъ гыьылъымы цчцн. 

Севинмяйя сябяб йох. 

Сябябсиз севинъ дя 

эедиб дялилийя дирянир. 

Севиняъяйям дейясян, 

дяли олана кими 

севиняъяйям. 

Сябябини юзцн эюндяр, 

Илащи. 

Гыйма 

сябябсиз севиним 

алданышларын 

ян аьылсыз вахтында. 

Севиняъяйям 

сябябсиз дя олса... 

Севинъ мяндян, 

сябяб Аллащдан... 

 

  2018 
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          KĠÇĠK ÇĠLLƏ 

 

Dünən kiçik çillə çəkdi yükünü, 

Elə gözəl gəldi, gözəl də getdi: 

Gördük kiçiklərin böyüklüyünü, -  

Gəlmişdi... Yoluna düzəldi, getdi. 

 

Gəlişi ağappaq qar məkanıydı, 

Gedişi Günəşdən ərməğan idi. 

Ay çıxaran idi, gün doğan idi, 

Fəslin bir ağgünlü gözəli getdi. 

 

Nağıldı; bol idi düzüb-qoşmağı, 

Qardan çuxasıydı, buzdan başmağı. 

Düzün xalısıydı, dağın yaşmağı, 

Məzəli gəlmişdi, məzəli getdi. 

 

Şəhər qiyafəli, şəhər dəbliydi, 

Üzü yaza idi, qışın səbriydi. 

Elə sənət sözlü, şeir təbliydi, – 

Ömrün müxəmməsi, qəzəli getdi. 

 

     2017  
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            ***  

 

Xatirələr 

intihardan başqa 

bir şey deyildir. 

İstər şirini ola, 

istər acısı. 

Bıçaq kimi sancılacaq 

köksünə 

sinənin altındakı 

sızıltı. 

«O günləri ömründən 

kəsib atmaq... 

Yoxsa 

o günlərə qayıtmaq!..» 

Dəlisov düşüncələrdən 

ayrıla bilsən, 

intihardan 

qaçmış kimisən. 

 

     2016  
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***  

 

Nahaq yerə «ağ» deyəndə 

Unudurlar qaranı. 

Ağ yalan ağ eləyəndə 

Qara doğru yaranır. 

 

                              2016 
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    ***  

 

İlan 

qızıl üstündə 

yatdığı kimi 

biz də 

tariximizin 

üstündə 

yatıb-dururuq. 

 

  2016  
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    ***  

 

Küçələr 

zəncirdən açılmış 

it kimi 

bir-birinə 

soxulurdu 

avtoların, 

limuzinlərin, 

taksilərin 

sürətində. 

 

  2016  
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***  

 

Yalvardım, göy üzündən 

Bir ulduz da axmadı. 

Qəribliyin gecəsi 

Bir tavansız daxmadı. 

 

             2016  
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       ***  

 

Qaşıq-qaşıq 

daşıdılar 

məni 

boşqablarına. 

Sonra 

başladılar 

məndən 

naməlum 

uçan boşqab 

düzəltməyə. 

Pah, atonna! 

Naməlum a... 

   

  2013  
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Heç nədən ötrü 

heç nəyin 

ağrısını 

çəkə-çəkə 

çökmüşəm 

amanımın 

dizinin dibinə. 

Qanımda 

məni qaldıracaq 

rəng yox. 

İçərimdən 

çılın-çılpaq 

bir yalan 

ağarır, 

bozarır, -  

məni 

inandırmağa 

çalışır ki, 

haqq var, 

ədalət var... 

Mən isə  

daha Allahın 

varlığından başqa 

heç nəyə 

inanmıram; 

qoy 

o inandırsın. 

2013 
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      ГОЪАЛЫГ  

 

Тящсилдян гайыданда 

кянд айагйалын йцйцрцрдц 

мяни гаршыламаьа. 

Додагларында 

кюрпя тябяссцмц, 

гоъалар йанымдан 

кечяндя 

мяни эцлмяк тутурду. 

Адам да  

гоъалармы?! 

Сонра 

атамын чийинлярини 

чийинляримдян 

ашаьыда эюряндя 

инандым ки, 

адам гоъалар. 

Яэяр атам гоалыбса, 

демяк 

гоъалыг еля адамлар цчцндцр. 

 

       2017  
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MƏNĠM SƏADƏTĠM 

 

Bu gün şəhərdəyəm, 

sabahsa kənddə, 

Bu günü, sabahı yaşadan mənəm. 

Bir gün ziyalıyam, bir günsə fəhlə, – 

Ömrün çiçəyi də, daşı da mənəm. 

 

Nə qəmdən qaçaram, nə də sevincdən, 

Yarpaq ürəyimdə  bəşərə inam. 

Mən ki bu zamanın xoş günlər göğrən 

Ümidli, inamlı dünyadaşıyam. 

 

Pambığım, taxılım, meynəm dağ kimi 

Qalanıb qolumun cəsarətindən. 

Tərəvəz tağlarım çilçıraq kimi 

Asılıb ömrümün səadətindən... 

 

1975 
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   ***  

 

Бир-биримизя дяйя-дяйя, 

Варыб эедяк эяляъяйя. 

Бизимчин эялян елчийя 

Цстцмцзц чырпыб эедяк. 

 

Аьламадыг, эцлмядикся, 

Вахт ялиля юлмядикся, 

Щеч ня гана билмядикся, 

Эюзцмцзц гырпыб эедяк. 

 

Йордуг дярдя галанлары, 

Бизи дярддян аланлары. 

Бу аьатлы йаланлары 

Чапыб эедяк, йортуб эедяк. 

 

        2017  
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          ***  

 

Бу шеирляр адамы 

Диндириб данышдырмыр. 

Мяляк хисляти йохду, 

Ъин вуруб, данышдырмыр. 

 

Охуйуб дарыхырсан, 

Диняммир, карыхырсан. 

Мин сюзя ял сыхырсан, 

Мин бири данышдырмыр. 

 

Илащи, сюз дя кцсцр?! 

Додагда, дилдя сусур. 

Язана аьыз бцзцр, 

Минбяри данышдырмыр. 

  

       2018 
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ГАН БАЩАСЫ 

 

Чох дцшцндцм-дашындым, 

Тапыб, тязя дил ачдым. 

Гачыб кющня юзцмдян, 

Йенилийя эцл ачдым. 

 

Яллярим сойуб атды 

Кющня мяни юзцмдян. 

Баьча-баьча ачылдым, -  

Чюл-чямяни юзцмдя. 

 

Сыхдым чюл чичяклярин, 

Ятирляндим о ки вар! 

Бахдым ки, бир йохлуьам, 

Ня юлчцм, ня чяким вар. 

 

Чякдим, ясябляримин 

Ъиловону, сахладым. 

Ютцб кечян юмрцмя 

Ня йандым, ня аьладым. 

 

Бахдым, иряли йол йох, 

Эери гайытмаг – чятин. 

Дейян сон йолчусу да 

Мянмишям щягигятин. 

 

Эюрдцм ки, талейими 

Мяндян яввял йазыблар. 
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Щяр эцня, щяр саата 

Режим, ъядвял йазыблар. 

Схемляшиб юмцр-эцн, 

Сюз, кялам схемляшиб. 

Сечилмир щалал, щарам, 

Дярд бяла схемляшиб. 

 

Щяр кяс бир йцк атыймыш, 

Йцкцнц чякмялидир. 

Сабащын йедяйиндя 

Бу эцнц чякмялидир. 

 

Юмцр-эцн – анд бащасы, 

Ъан бащасы олурмуш. 

Дцнйа щагг дейянлярин 

Ган бащасы олурмуш... 

 

   2017 
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ЭЕЪЯЛЯР, АЙ ЭЕЪЯЛЯР 

 

Эеъя эюзцнц йумур, 

Эюзлярим уйуйаммыр. 

Ичяримин эцндцзц 

Сюняmмир, сойуйаммыр. 

Ачылыр «эцл» аьызлар 

Фикримин гузейиндя. 

Ютцр дил-дил аьызлар 

Щиссдя, щирсдя, бейиндя. 

Фикирляр щцъум чякир, -  

Мян еля дюйцшдяйям. 

Кинайядя, гейбятдя, 

Гарьышда, сюйцшдяйям. 

Эцндцзцн щяръмярълийи 

Эюзцмц дялиб кечир. 

Хяйанятляр, тяляляр, 

Гурьулар эялиб кечир. 

Хошгылыг эцнляр беля 

Эюзцмя тор атыр та, 

Эеъянин гара баьры 

Баьрымы чатладыр та. 

Ня тясялли веряним, 

Ня тяряф дураным вар. 

Мяня ъырмаг атана 

Ня чыртма вураным вар. 

Бир гуруъа ъаным вар,.. 

Ня йахшы, еля йеня 

Бир ялимдя тясбещим, 
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Бириндя «Гуран»ым вар. 

Ачылын е... башымдан, 

Чякилин, пис фикирляр. 

Ахы, ахы мяни дя 

Аныб хатырлайаным, 

Кейфими сораным вар... 

Бир эцляр цз, хош бахыш –  

Щиссимдя нахыш-нахыш 

Инъялянир, охшаныр... 

Йоххх... Дейясян щеч бу да 

Дярд бюляня охшамыр. 

...Чяким кешмякешлярин 

Йахасындан ялими. 

Эеъя кечир, эюзцмя 

Дейян... Йу... ху... ял...-я...-ни...-р... 

 

             2018  
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***   

 

Дярд эяляндя гачылмыр ки, 

Цряк сынды ачылмыр ки. 

Юмцр дя аъыдыр ки, 

Баш алыб гачмаьын эялир. 
 

Атыр кямянди дярд-ялям, 

Мяня эялир сяня эялян. 

Ялимдя титряйир гялям, 

Гялямя аъымаьын эялир. 
 

Ня дейирсян, де, фцрсятди, 

Танры-инсан... Бир сифятди. 

Щардан кечир юлцм хятти? –  

Юлцмя дашмаьын эялир. 
 

Йухулар да йатырмыр та, 

Бяхт яли дя эятирмир та. 

Фцрсят эюздян ютцрмцр та, -  

Ялиндя башмаьын эялир. 
 

Йыхылыб юлмцр ев йыхан, 

«Йох»а ня уъуз, ня баща! 

Бахырсан ахшам-сабаща 

Юзцнц асмаьын эялир. 
 

Ъцтлясян дя, зяр эятирмир, 

Гыш будаьы бар эятирмир. 

Хейир олан, шяр эятирмир, 
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Шярля савашмаьын эялир. 

 

          *** 

 

Bir müjdə arxasınca 

Çapar göndərdim yenə. 

Hər günə, hər saata 

Xəbər göndərdim yenə. 

Dedim, - Gedənim gəlir, 

Yığışın, ay dost-tanış. 

Ay xəbərçi saxsağan, 

Sən Allahın, düz-danış. 

Harda gördün gələni? 

Sirri sənə kim açdı? 

Ürəyim silkələnir, 

Yoxsa yuxum gül açdı... 

 

2014 

 

2016 



 

 
184 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
    ĠNDĠ DƏ 

 

Yaddaşımız – əsrlərin dustağı, 

Bilməmişik kim dost imiş, kim yağı. 

Əydi bizi bir xəyanət barmağı, 

Vurnuxuruq ora-bura indi də. 

 

Gözgörəsi bir ziyankar üz elə 

Vermir bizə işıq elə, göz elə. 

İlan olub çalanları biz elə 

Boynumuza ilgək vuraq indi də? 

 

Qatillikdir, müharibə? Bilək biz. 

Ölürüksə, kişi kimi ölək biz. 

Görməmişik belə hiylə, kələk biz, 

Həqiqətdən gəlmir soraq indi də. 

 

Yoxmu sonu bu təmkinin, bu səbrin? 

Bağlı qolla nə qazıram bu qəbri? 

Əvvəlki tək bir not üstdə bu təbil 

Dar günümə büsat qurur indi də. 
 

Mən qaralar geyinəndə sevindi, 

Dərd əlindən deyinəndə sevindi. 

Ləyaqətim çeynəndi, sevindi, 

Şəhid ölür, qatil durur indi də. 
 

Düşmən yenə göz üstdədir, dost kimi, 

Qəzəb yenə – dözüm üstdə, qəsd kimi. 

Ulu-ulu izi üstdə əksimin 

Qısqırdırlar iti, qurdu indi də. 

            1992 
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***  

 

Гачдым о мейдандан ки, 

мяня дар эялирди. 

Гачдым о ойундан ки, 

ойундан чох эерчяк иди. 

Гачдым о севинъдян ки, 

сону йох иди. 

Гачдым о арзудан ки, 

даим мяндян архада 

галырды. 

Гачдым о дцшмяндян ки, 

юзцнц дост кими эюстярирди. 

Гачдым о достдан ки, 

дцшмянчилийи щяр аддымда 

мяндян данышырды. 

Даща гачмаьа ня йер галыб, 

ня дя адам... 

 

   2017  
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       ĠġIQLI ADAM 
 

İnsanla zamanın vəhdətidir o, 

İnamla imanın vəhdətidir o. 

Torpağın, səmanın vəhdətidir o, 

Dünya yaraşıqdı Rəşad Məcidə. 
 

Sözünün ardından işi gülümsər, 

Çiynində bir şahlıq quşu gülümsər. 

O mərd çöhrəsində kişi gülümsər, 

Təbəssüm aşiqdi Rəşad Məcidə. 
 

Arzuya, ümidə şamyandırandı, 

İşində qayğıkeş, canyandırandı. 

Şəri yuxusundan oyandıran da 

Sülhdü, barışıqdı Rəşad Məcidə. 

 

Quş dili danışar hərdən özüylə, 

Qışdan tər bənövşə dərər söz ilə. 

Hara üz tutarsa uğur izilə, 

Qapılar açıqdı Rəşad Məcidə. 
 

Qəlbinin saflığı gözündən baxar, 

Özgənin dərdinə özündən baxar. 

Bu «yalan Dünyaya» düzündən baxar, 

Zülmət də işıqdı Rəşad Məcidə. 
 

Şairdi, şeirinin dadı, duzu var, 

Natiqdi, hədəfə dəyən sözü var. 

Bir jurnalistdir ki, qələm gözü var, 

Sənət sarmaşıqdı Rəşad Məcidə. 

           2017 
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   ***  

 

Щяря юзцндян дям вурур, 

Щярянин бир юзц вар. 

Юзц юзцня демяйя 

Щярянин юз сюзц вар. 

 

Варса, йохса, мяням дейир, 

Юзцня «бирдяням» дейир. 

Дцнйайа сцрэцням дейир, 

Бах, бурада дцзц вар. 

 

Йыьма, йыьдын дярд олаъаг, 

Сярвят дя щядяр олаъаг. 

Щамы бярабяр олаъаг, 

Амма эеъи-тези вар. 

 

    2018 
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     ***  

 

Галды мяним цмидлярим цмидсиз, 

Цмидсизлик яллярими сойутду. 

Гызлар, сизи наз-немятляр назлады, 

Мяни? 

Мяни гисмятсизлик бюйцтдц. 

 

          2018  
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ТАПШЫРЫМ СЯНИ 

 

Язиз бир кялмяйя, 

хош бир цлфятя, 

эюзял бир ъцмляйя 

тапшырым сяни. 

Чякилим ичимин 

хялвятляриня, 

ичимдя мяляйя 

тапшырым сяни. 

Шейтан ямялиндян 

узаьам, узаг. 

Диниб-данышмырам: 

«Ушаьам, ушаг»... 

Сяни арайаъаг, 

сяня гачаъаг 

дилимдя наляйя 

тапшырым сяни. 

Тапшырым Аллащын 

«Ол» кялмясиня, 

доьмаъа дилимин 

бал кялмясиня, 

«Юмрцмдя юмцрлцк 

гал» кялмясиня. 

Бир тямиз цряйя 

тапшырым сяни, 

Танрыйа, Фяляйя 

тапшырым сяни... 
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  2018 
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Гялябя защирдя иди –  

эюз юнцндя, 

мяьлубиййят ися 

дахилдя иди –  

эюрцнмязликдя. 

Ичинин щягигяти 

защирдяки сахта гялябяни 

цзцня чякиб, 

дцшмцшдц кцтлялярин 

габаьына. 

Харабазара чевирдийи 

кечмишини 

кярпиъ-кярпиъ, 

сцтун-сцтун, 

пилля-пилля, 

уъалдаъаьына 

ягидяси гяти олса да, 

инамы аз иди. 

Онун мяьлубиййяти дя 

еля бу «аз»дан 

кечирди... 

 

  2017 
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*** 

 

O vaxt dəhşətlənmək necə asanmış, 

O vaxt kədərlənmək necə mümkünmüş. 

O vaxtkı insanlar elə insanmış, 

O vaxtkı tülkülər elə tülküymüş. 

 

İndi tülkülərdə insanlıq artıb, 

İndi insanlardan qaçır insanlar. 

Bir az qadınlarda ilanlıq artıb, 

Bir az kişilərdən çaşır insanlar. 

 

2009 
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*** 

 

Vəkilləri, vəzirləri çoxalıb, 

Hazıırına nazirləri çoxalıb, 

Dilək üçün nəzirləri çoxalıb, 

Hər addımda başa qaxınc dünyanın, 

Hissə tıxac, gözə tıxac dünyanın. 

 

1990 
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Küçələrin caynağına keçib maşınlar, 

Gecələrin qaymağını içib maşınlar. 

Adamların iş üstündən işi maşınlar, 

Sizi yaşıl işıqsız qalasız! 

 

                                1985
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    HƏVƏSĠM 

 

Həvəsim əlini yanına salıb, 

Təslim vəziyyəti alıb həvəsim. 

Ana həvəsimi yadına salıb, 

Sızlayır, inləyir bala həvəsim. 

 

Dolayır qolunu boynuma gahdan, 

Gahdan öpür məni bala həvəsim. 

Görür şıltağından doymuram gahdan, 

Dönür bir şirincə bala həvəsim. 

 

«Ana» deyənimə əlim yetmədi, 

«Nənə» deyənimi arayım necə?! 

Dava-dərmanına  elm yetmədi, 

Bu nənə yaşımı qarıyım necə?! 

 

Əcəl məyus-məyus durub sağımda, 

Mən ona «buyur gəl» deyim-deməyim?! 

Boylanıb ömrümün qürub çağından, 

«Yüyür gəl», «yüyür gəl», deyim, deməyim?! 

 

Ağlayıb-ağlayıb özüm özümü, 

Nəvə həvəsimi öldürüm, gəlsin. 

Sönən ulduzlara azım özümü, 

Nənə nəfəsimi söndürüm, gəlsin. 

 

         2016  
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ĠKĠDƏN BĠRĠMĠZDƏ 

 

Hər gün şaxta 

hər gün qar, -  

hərgün aparır bizi. 

Yaxınlaşır uzaqlar, 

dartıb qoparır bizi 

əziz tutduğumuzdan, 

yaxın bildiyimizdən. 

Qopuruq yarpaq-yarpaq, 

qopuruq budaq-budaq. 

Gövdə-gövdə qopuruq, 

çöldə, evdə qopuruq. 

Torpaq tamahı daşır, 

udur qohum-qardaşı, 

soy-kökümüz talanır. 

Bacı qardaşdan gedir, 

qardaş bacıdan gedir. 

Valideyin ocaqdan, 

övlad qucaqdan gedir. 

Qəbristan – ölü şəhər, 

qarış-qarış böyüyür: 

Addım-addım yeriyir... 

Ölüm uzaqda deyil, 

dirimizdədir ölüm. 

Baxırsan ki, ikidən 

birimizdədir ölüm. 

 

       2016  
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   *** 

 

Qəfəsdə quş kimiyəm, 

Ruhu uçmuş kimiyəm. 

Zavala tuş kimiyəm,– 

Kimdən küsüm, bilmirəm. 

 

Xəyallar dağım-dağım, 

Olmuşam bir boş nağıl. 

Mənim bu söz bulağım 

Kimdən küsüb, bilmirəm. 

 

2005 
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Birdən-birə qocalıram, 

Evdən – qəbrə qocalıram. 

Mən özümü bəyənmirəm, 

Ona görə qocalıram. 

 

Bəlkə bir az sevim məni, 

Bər-bəzəkli geyim məni, 

Özümə dost deyim məni, 

Əbəs yerə qocalıram. 

 

Ac deyiləm, göz toxunam, 

Nə varınam, nə yoxunam. 

Bircə kəlmə söz toxuna, 

Milyon kərə qocalıram. 

 

          2018 
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GÖRDÜYÜM YUXU  

 

Min faiz həqiqətdir 

 

Çox qəribə bir yuxuydu bu: 

Yuxu deyildi, 

yuxunun qəlbinə sancılan 

bir oxuydu bu: 

Ulu, çox ulu, 

dünyanın özü qədər ulu 

bir tuluqla su daşıyırdım 

quruyan arxalara. 

Su gəlməliydi 

quruyan arxlara. 

Tanıdığım, tanımadığım 

bütün alimlər, 

şairlər 

tuluq-tuluq su daşıyıb tökürdülər 

quruyan arxlara. 

Tanıdığım, 

tanımadığım 

bütün alimlər, şairlər 

suyu quruyan arxlara  

su daşımaq 

fəhlələriydi. 

Ah, nə gözəl bir yuxu! 

Deyirəm axı, 

su gələn arxa 

bir də gələr... 

1999  
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   ***  

 

Бу эцн евдя галмышам, 

маъяра эязян иэидляр кими 

кцнъ-буъагда вурнухурам: 

телефондан узаг, 

гапыйа йахын, 

пянъяряйя йапышмыш. 

Щамысы да – мяня йад, 

мяня доьма. 

Йяни щям онлардан горхурам, 

щям дя онлара сон сыьынаъаг кими 

бахырам. 

Эцзэцдяки мяня ися 

эцлмяйим эялир. 

Чцнки 

мяни беля чаш-баш эюряндя 

тяяъъцбля эюзцмцн ичиня бахыб: 

«Сян дялисян?» 

сорушур. 

   

    2017 
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      ***  

 

Кцляк говур,  гуру йарпаг 

белядян-беля щоппаныр. 

Ъанында бир гуру эюйняк, 

гуру вялвяля щоппаныр. 

 

            2017 
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*** 

 

Oturmuşam, dizlərimi qucub da, 

Dişlərimi dərdlərimə qıcıb da. 

Qımıldanmır, ruh bədəndən uçub ta, 

Köçüb gedir varlığımdan dərd-ələm. 

 

   2001 
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      *** 

 

Mən haqdan sivişib gəldim, 

Gəldim də sürüşüb gəldim. 

Lap anadan bişib gəldim, 

Məni mühit bişirmədi. 

 

Qolumdaydı zənciri də, 

Sabunluydu kəndiri də. 

Haqqın ölüm andırı da 

Boynumdaydı, düşürmədim. 

 

Zaman varaqladı məni, 

Yol üstdə saxladı məni. 

Vaxt elə haqladı məni, 

Səksənmədim, şaşırmadım. 

 

2009 
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***  

 

Гой ачылсын башымдан, 

Кимся иля ишим йох. 

Мясъид ялйетмяз олуб, 

Кился иля ишим йох. 

 

Мян дя юзцмчцн еля, 

Йашайыб йарадырам. 

Сюзцн гум дярйасындан 

Мирвари арыдырам. 

 

           2017 
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 *** 

 

Vay mənim halıma, 

papağı günə yanan 

günlər 

əlini yelləyə-yelləyə 

ötür yanımdan. 

Yəni “bu gün” də 

belə getdi. 

Mən  

günlərimi 

öldürürəm, 

günlər də məni 

ölümə aparır 

sürüyə-sürüyə. 

 

      2008 
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*** 

 

Hərdən içərimin 

sözü çirtlayir 

çiçəyi əvəzinə. 

Bir də ki, 

içərimdə çiçək 

hardaydı,  

çırtlayaydı da... 

 

2008 
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*** 

 

Gileyə, tənəyə dözdüyün yetər, 

Deşir, deyilmirsə, söz ürəyini. 

Cavabsız qalan “söz” təhqirdən betər, 

Güllədir, ilişir düz ürəyinə. 

 

Nə yaşada bilir, nə də öldürür, 

Ömür-gün inləyir cançəkişində. 

Xəyanət öldürür, hədə öldürür, 

Busa baş girləyir cançəkişində. 

 

2010 
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МЯН ДЯ БУЙАМ 

 

Бир эцн варам, 

бир эцн йохам. 

Бир эцн ойам 

бир эцн буйам. 

Бир эцн одам, 

бир эцн суйам, –  

мян дя буйам. 

 

Дарлыг едир 

йер-эюй мяня. 

Ичим-чюлцм 

юэей мяня. 

Йад дилиндя –  

«о кей» мяня, 

доьма дилдя –  

«Ойан, ойан!» -  

Мян дя буйам. 

 

         2018 
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VƏ NƏ YAXġI 

 

O gecənin aydınlığı 

Ayrılığa aparırdı,–  

Nə biləydik?! 

O gecənin ayrılığı, 

Aydınlığa aparırdı,– 

Nə biləydik?! 

Bildik sonra yerimizi. 

Bildik sonda sirrimizi.  

Bildik, niyə qaçırıqmış 

Bizə isti, 

Biz həsrətli 

Gözə isti, 

Bir şirincə 

Sözə isti 

O yuvadan. 

Aydınlaşdı o gecədən 

Sonra hər şey. 

Sən də bildin, hara getdin. 

Mən də bildim, 

Hara gedim. 

Amma bir şey: 

Sən bilmədin, hara getdim, 

Mən bilmədim, hara getdin. 

Və nə yaxşı,  

Bildiyimiz 

Bilməməkdən xoş olmadı. 
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Və nə yaxşı 

“Qayıt” deyən, “çağır” deyən 

Xülyalara 

Xəyallara qoşulmadıq. 

 

2008 
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 *** 

 

Kimin nə vecinədir, 

Ya ölüyəm, ya diri. 

Ölüyəm, elə mən də -  

Ölənlərindən biri. 

 

Diriyəm, ortağammış 

Suya, dənə havaya, 

Bir döngəyə, bir tinə, 

Bir yerə, bir yuvaya. 

 

Kimin nə vecinədir, 

Qəm yeyirəm, ya çörək. 

Çörək mədə işidir, 

Qəm yesəm, çatlar ürək. 

 

Ürəyi çatlayanlar 

Dünyadan köçüb gedər. 

Qəmdən, dərddən, çörəkdən, 

Sevincdən keçib gedər. 

 

Nə düşübmüş bir belə 

Dərd-sərə çiyin verəm?! 

Əl boş, üz qaradırsa, 

Mən bunun nəyin verim?! 

 

2005 
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      *** 

 

Yazımı başa vurmuşam, 

Başımı daşa vurmuşam, 

Düzlüyü dişə vurmuşam, 

Çıxıb yalanı, yalanı. 

 

Ağıllımız – yarıdəli, 

Dəlimizdə – zalım əli. 

Ümidimiz darı dəlir, 

Arzum talanır, talanır. 

 

Mən – illərin cəfakeşi, 

O,– illərin səfakeşi. 

Ömür keçir, vəfa keçir, 

Yoxdur qalanı, qalanı. 

 

2004 
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     QOġQU ATLARINA 

 

İkimiz bir yolun ittihamçısı; 

Mənim tək bilirəm dərdin böyükdür. 

Sənin kürəyində özgə qamçısı, 

Mənim çiynimdəki bir özgə yükdür. 

 

Yəqin qismətindən razısan çox-çox... 

Elə hey yüklənir, hey əzilirsən. 

Sənin şüurun yox, sənin dilin yox; 

Daşıya bilirsən, susa bilirsən. 

 

Qəlbimdə bir qəzəb çağlayar-daşar, 

Düşmənə? – Bilmirəm. 

Dosta? – Bilmirəm. 

Mənim şüurum var, mənim dilim var; 

Daşıya bilmirəm, susa bilmirəm. 

 

1969  
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         ***  

 

Инсанлары yaşadan 

Эцнц-эцзяраныдыр. 

Галан ня вар, щядярди, 

Галан ня вар, фанидир. 

 

      2018  
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*** 

 

Hikkəsi özündən öndə yeriyir, 

Ayağı altında kündə yeriyir. 

Yer qopur, yol çökür, döngə yeriyir 

Allah, bu qadının ədalarında. 

 

2008 
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   *** 

 

Ver əlini, ovcum isti, 

Nəfəsim soyuq daha. 

Əcəl dizimin üstünə 

Əlini qoyub daha. 

 

2012 
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*** 

 

Гулаьым йахшы ешитмир, 

Мян юзцмдя галанам а... 

Беш сюзцмдян бириндя дцз, 

Дюрдцндяся йаланам а... 

 

Шащ дейил, гулам дейилям, 

Йолумдан галан дейилям. 

Ня олсун, илан дейилям, 

Илан кими чаланам а... 

 

Эюз тюкмцрям бармаьымла, 

Ода-кюзя вармаьымла. 

Лап дишимля дырнаьымла 

Юз щаггымы аланам а... 

 

   2018  
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      *** 

 

Biri çapavulluq, oğurluq edir 

Fələk möhrünü vurduğu yerdən. 

Birinin karvanı uğurlu gedir, 

Biri qopa bilmir durduğu yerdən. 

 

2010 
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     *** 

 

Şübhə dumanıydı, kəsdi yolları, 

Köhnə cığırlarda gümanım azdı. 

Qaldırıb taxtından xəstə yolları, 

Əlim tək gözümün üstündən asdım. 

 

Ölçüldü, biçildi gərəksizliyim, 

Gərəyim olana ürəksiz oldum. 

Bu gündən sabaha ürəksizliyim 

Daha özümə də gərəksiz oldu. 

 

Zamanı maska tək taxdım üzümə,  

Mən özüm özümü tovlaya bildim. 

Tanrı savaşına çıxdım özümlə, 

Tor qurub, özümü ovlaya bildim. 

 

1993 
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Щяр шейи гырмаг, чатмаг, 

Лап ибтидадан башламаг. 

Гайытмаг вахтын дибиня, 

«Ол» тяк сядадан башламаг. 

 

Щявва олуб, Адям эязмяк, 

Дюрд гцтбдя адам эязмяк. 

Даьы, дцзц асан эязмяк, 

Гяфил хятадан башламаг. 

 

Шяри, Шейтаны дашламаг, 

Щабил юлцмц йашамаг. 

Габил эцнащы дашымаг, 

Гандан, гададан башламаг. 

 

Цз чевирмяк, цз дюндярмяк, 

Айдан, илдян из дюндярмяк. 

Сюз аьзындан сюз дюндярмяк, 

Щяр шейи «А»-дан башламаг... 

 

         2018 
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GÖZLƏR GÖRMƏSĠN 

 

Görən kimə lazım idi bu gəliş, 

Bu gəlişi ölçüb-biçən kim idi? 

Hansı günə hazır idi bu gəliş, 

Bu gəlişə elçi düşən kim idi? 

 

Gözə dəyməz bir xal idi uzaqda, 

Bəs bu xalı görən, duyan kim oldu? 

Miraj idi, xəyal idi uzaqda, 

Gəlişinə möhür qoyan kim oldu? 

 

Yaxınlaşsın deyə biz də əl etdik, 

Yuxusuna qormu doldu zalımın. 

Yaxşı-yaman, çətinini həll etdik, 

Mükafatı sancmaq oldu zalımın. 

 

Adəm adda, Həvva adda nəydi bu, -  

Asdı, kəsdi, ölçdü-biçdi dörd yanın. 

Ağıl nədi, kamal nədi, səydi bu, 

Sağı-solu tutdu həzrə-hədyanı. 

 

İlismədik?!. Cəng-cidal başladı, 

Həngaməydi, sirdi… Gözlər görməsin! 

Allah, Allah! Bir qalmaqal başladı, 

Uzaq olsun, bir də gözlər görməsin?.. 

 

               2012 
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*** 

 

Vaxt itib gedir, 

əlimiz qısa, 

çatmır ətəyinə 

Allahın. 

Ömür budursa, 

aparıb atım. 

 

2002 
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  *** 

 

Ümidlərin kiçilmədi, 

Arzuların əksilmədi, 

Niyə çayın içilmədi, 

Niyə tikən kəsilmədi? 

 

Bir qismətin ətəyini 

Ütülədin, yamaqladın. 

Gəzə-gəzə itiyini 

Bir ömrü yumaqladın. 

 

Bir taleyin ələyində 

Dərd ələdin, dərd ələdin. 

Bir ümidin doğrulunca 

Gözlərini dörd elədin. 

 

    2000 
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         ***  

 

Эялян йохса, гонаг эедяк биз бизя, 

Эцзэц гойаг марытлайаг эюз-эюзя. 

Бардаш гураг лап цз-цзя, диз-дизя, 

Дейяк, эцляк, юзцмцзц эцлдцряк, 

Бир йол иля вахтымызы юлдцряк. 

 

Саьлыг дейяк, шярбят ичяк сярасяр, 

Эцзэцдяки шяклимизля бярабяр. 

Гапыйа да нязяр салаг арабир, 

Дюйя-дюйя юзцмцзц эцлдцряк, 

Бир йол тапыб вахтымызы юлдцряк. 

 

          2017 
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***  

 

Мяндян даща цмид, инам эюзлямя, 

Беля дцнйа, беля заман, беля эцн. 

Эюз йашлара тяслим олуб, сюз гямя, 

Чярхи беля амансызмыш фяляйин. 

 

      2009 
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*** 

 

Açılan səhərlər gözümdən düşüb. 

Düşüb ayağıma açılan bəxtim. 

Sanıram, şeytanın izindən düşüb 

Açıla-açıla alçalan bəxtim. 

 

Baş aça bilmirəm vaxt tilsimindən, 

Məni çənəsində gövşəyir zaman. 

Ümid cadugərin çox tilsimində 

İlişib qalmışam, düşüb qalmışam. 

 

2011 
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           НЯ ВАРДЫ 

 

   (Хатиря) 

 

Бу дцнйанын йаланы да дцз иди, 

Дцзцб-гошан, юзцмцздцк, биз идик. 

Аралыгда щяр ня иди, сюз иди, 

Сюздян-сюзя ъаланмаьа ня варды?! 

 

Бир мящяббят няьмясийди щяр булаг, 

Юмцр – наьыл, иэидимиз – Нярбала. 

Йолумузун дярд сатаны – дярд алан, 

О вахт дярдя галанмаьа ня варды?! 

 

Цряк долу арзулара йар идик, 

Абыр идик, щяйа идик, ар идик. 

Аьыл-камал баьчасында бар идик, 

Бахышларда таламаьа ня варды?! 

 

Цмидляря йол кясяйди йцз кяря, 

Ъан-ъийярди яйри эедян, дцз эялян. 

Гялбимиздя хязиняйди сюз-кялам, 

Биръя сюзля ъан алмаьа ня варды?! 

 

    2018 
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Дярди тцьйан еляйир 

Дцйцнлц аьаъларын. 

Дюрд йаны тярифлянир 

«Шцкцмлц» аьаъларын. 

 

Пющряли будаглары, 

Щюрмя-щюрмя таьлары 

Эюз цстдя сахланыр 

Щюкмлц аьаъларын. 

 

Ичи-чюлц гышлайыр, 

Цзцнц гям хышдайыр. 

Gятирмязлик хошлайыр, 

Дюзцмлц аьаълары. 

 

    2017 
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Ня дашыб-даьылырсан, 

Бейнин ня дайаз имиш. 

Эеъяни бярк-бярк гапа 

Эюй цзц айазымыш. 

 

Чимдикля йаддашыны, 

Юзцнц гайтар эери. 

Билирям ки, йухуна 

Щяр эеъя кафтар эирир. 

 

        2017  
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*** 

 

Gizlə, ürəyindən keçəni, gizlə, 

Bəxtində zülməti, gecəni gizlə. 

Gizlə, ümidində «heç nə»ni, gizlə,– 

Sirrini verməyə dəyməz bu dünya. 

 

Sənin taleyinin enişi dərin, 

Düşdün, çıxammazsan təkindən yerin. 

Uzatma, uzatma, yanar əllərin, 

Gülünü üzməyə dəyməz bu dünya. 

 

1980 
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            ***  

 

Шад хябяря сяксянирик, 

Бяд хябяря шяклянирик. 

Нейняк, 

Айры хябяримиз йохду. 

Шад хябярдян 

Сойулмушуг, таланмышыг. 

Мцждя кими 

Алышмышыг бяд хябяря. 

 

   2017 
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Дцнйанын  

йарысына илишиб галмышам. 

О бири йарысы 

мяндян кянарды, –  

ким илишир, илишсин. 

Илишдийим йарысы 

мяни айры ъцр –  

мярд, мцбариз, ядалятли 

тярбийя едиб. 

Щяр ъцр эцзяштя эетмяйяни беля 

баьышламаг 

юйрядиб мяня. 

Баьышламаг –  

Аллаща мяхсусдур. 

«Аллащ баьышлайандыр», 

дейир мцгяддяс кялам. 

Аллаща мяхсус оланын 

бир мисгалы ъанымда 

йашадырам щяля дя 

итирдийим 

йарымчыг дцнйамы. 

 

   2018  
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BU UZAQ ġƏHƏRLƏR 

 

Bu uzaq şəhərlər, aralı kəndlər, 

Büsatlı şəhərlər, mağarlı kəndlər 

Yayılıb dünyanın yamaclarına,–  

Dünyanı çiynində saxlayan olub... 

 

Aparıb bir ovuc buğda göyərdə, 

Bir sünbül ovcunda aça gözünü, 

Bir sınıq budağa qayğı göstərə, 

Bir isti təndirə əyə üzünü... 

 

İnsanlar, imkanlar başqalaşıb ki, 

Təndir istisindən, sınıq budaqdan, 

Sünbül qılçığından bezikən olub. 

 

Bu böyük şəhərlər, bu böyük kəndlər 

Sığınıb dünyanın söz düzəyinə, 

Sığınıb dünyanın gələcəyinə, 

Keçmişi unuda-unuda qalıb. 

 

Şəhər ötkəmliyi basıb aləmi, 

Şəhər görkəmliyi basıb dünyanı. 

Örpəyi sürüşüb çiynindən düşən, 

Örüşü, meşəsi, səbri sovuşan 

Kəndlərin ümidi quruda qalıb... 

 

Şəhər kölgəsindən düşən cavanlar 

Kəndin Günəşinə dözəmmir daha... 

        1981 
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      TALE 

 

İndidən duyursan yer quluncunu, 

Torpaq hənirində səksənir ömrün. 

Əzrayıl – yaxında, ver qılıncını, 

Ona nə lazımmış?–  

Tək sənin ömrün. 

 

Tək sənin ömründən daman bir damla... 

Qoyub qılıncını qına, gedəcək. 

Ömüründən düşəcək bir damla qanla 

Yetirib işini sona, gedəcək. 

 

Sonrası? 

Sonranın sənə dəxli yox, 

Sonra nə sən – sənin, nə qismət – sənin. 

Bəlkə də bir-iki yanan, ağlayan, 

Bir də miras üstdə çəkişmə – sənin... 

 

Yarıcansan daha ümid puçunda, 

Güman da yalançı, yolundan çəkil. 

Yumulub, yumrulub qismət ovcu da, 

Deyən daha vaxtdır, qolundan çəkir. 

 

    1999 
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КИМ ЧЕВИРИБ ТАХТЫНЫ 
 

Мяним «кющня» мювзусуна  

щяср етдийим шеири  

дцз баша дцшмяйянляря 
 

Гатыб-гарышдырмысан 

Алями бир-бириня: 

«Бяй кющнядир, сой кющня, 

Тязя донда той кющня». 

Айры мювзу йохму бяс? 

Ай юзцня мяфтун кяс? 

Тязя йалгузагларын 

Улартысы кющнядир. 

Дан йцрцйцр эцндцзя, 

Гаралтысы кющнядир. 

Йаман цзц боз олур 

Гядимлийин кющняси. 

Сыртылыр дюнэялярдя 

Йетимлийин кющняси. 

Билирсянми, баласы, 

Сюз вар, гялям ишиди, 

Сюз дя вар – бир кишиди. 

Билмяк олмур, сян кимя 

Йюнялтмисян щирсини. 

Тюкцб-тюкцшдцрмцсян 

Бабаларын ирсини. 

Эуйа инкар едян вар 

Гядимлийин щаггыны? 

Нийя шащя галхмысан? 
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Ким чевириб тахтыны?! 

ĠġIQ YOLU 

 

Energetiklərə 

 

İşıq daşıyıram, 

yüküm ışıqdır, 

Gündüzüm 

gecəmdə yaşayır mənim. 

Soyuq məftillərə nəbzim qoşulur, 

Məftillər dünyaya daşıyır məni. 

 

İşıq cərəyanı coşur qanımda, 

Ümidim yüz illik gecədən baxır. 

Gəlib yoxlasanız, 

damarlarımda 

Görərsiz –  

qan deyil, işıqdır, 

axır. 

 

Orda bənövşə tək, burda lalə tək 

İşıqdır, əyilib izlərim üstə. 

Dünyanı nur dolu bir piyalə tək 

Qaldırıb qoyuram gözlərim üstə. 

 

...İşığı duyğuda, xəyalda, sözdə, 

İşığı sehirdə gördü babalar. 

“İşıqlı” dedilər sevincə 

2016 
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gözdə, 

“Qaranlıq” dedilər dərdə babalar. 

 

Sevinc daşımaqdır mənim də işim, 

Günəş saçağıyam, – yolum  – hər evə. 

Hisslərim işıqla qarışıq düşüb, 

Axır məftillərə 

işıqdan əvvəl.     

 

1984 
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O NADĠR ĠNSANLAR 

 

O qədim insanlar, – 

nadir insanlar, 

Bizi bu günə ötürməyə 

qadir insanlar 

Bir-birinə daş da atsa, 

diş də atsa, 

oraq da atsa, 

xış da atsa, 

insanı yaşatdı 

dünənə kimi... 

Bu gündən o yana 

daha bizimdir; 

Bu gündən o yana 

bizdən asılı... 

Bir cınqıdan 

asılı, 

Bir gözdən, 

bir sözdən asılı... 

 

  1977 
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   ARZU 

 

Yuxuma çəkilən körpülər uçub, 

Uçub sevincimə açılan yollar. 

Məni bir qaranlıq intizar udub... 

Ay Allah, nə ola... 

Allah, nə ola!.. 

 

Nə ola o nikbin, o ülvi nida, 

Yenə arxasınca sürüyə məni. 

Səs üstdə, söz üstdə döyüb, üyüdə, 

Yoğura bir odlu kürəyə məni. 

 

Yenə öz hissimə yanam, yaxılam,  

Odu, közü olam lap oyuğun da. 

Bir isti şeir üçün əlim sıxıla, 

Qəlbim sıxılmaya söz soyuğunda. 

 

Başıma əl çəkə ümidin özü, 

Yoluma şam tuta taleyim, baxtım. 

Arxalı tənqidə qələmim dözüb, 

Arxasız tərifi şeirimdən atam. 

 

Əli ətəyindən uzundu gecə, 

Səhərə qovuşdu, 

qızıla döndü, 

Min dildə min yerə yozuldu gecə, 

Bəs niyə dilimdə qıfıla döndü! 
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Ay Allah, nə ola, 

o ülvi nida 

Yenə arxasınca sürüyə məni. 

Səs üstdə, söz üstdə döyüb üyüdə, 

Yoğura bir odlu kürəyə məni. 

 

1976 
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   ***  

 

Чыхыб эетдим адынын 

Мяня дцшян йериндян. 

Мян адда бир зяминин 

Сянли кювшян йериндян. 

 

Дцняни – икимизин, 

Сабащы – иткимизин. 

Айрылдыг изимизин 

Суговушан йериндян. 

 

Кечяр сян айрылыьым, 

Яйлясям айрылыьы. 

Ийлясям айрылыьы 

Бир эцн йовшан йериндян. 

 

   2018  
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ВАХТ БИЗИМЛЯДИР 

 

Щяля ки, вахта вар, вахт бизимлядир, 

Йатырыг, дуруруг, тахт бизимлядир. 

Ща дейяк, ща дейяк, щагг бизимлядир, 

Вармы ки щаглынын щаггыны верян?! 

 

Динирик Гарабаь сызылтысыйла, 

Гялбимиздя бир даь сызылтысыйла, 

«Ахы ня вахт», «ня вахт» сызылтысыйла. 

Йохдур «ня вахт»ын да вахтыны верян. 

 

Еля биз дейирик, биз ешидирик, 

Бир дейян олурса, йцз ешидирик. 

Валлащ, щярядян бир сюз ешидирик... 

Сюз верян сюзцнцн бахтыны веряр. 

 

Биря беш азалыр ярляр, ярянляр, 

Артыр цз вeрəнляр, цз дюндярянляр. 

Ишьал адлайанлар, ишьал эюрянляр 

Азадлыг йолунда тахтыны веряр. 

 

Ща дейиб дуруруг «Гяряманыг биз», 

Ялли милйон
1
 ялдя бир цнваныг биз. 

Амма ки.... Амма ки... Неъя данаг биз, -  

Сюз ишя кечяндя наьдыны веряр. 

                                                 
1
 Dünyada 50 milyon azərbaycanlı var. 

2018  
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                 BƏSDĠR 

 

Əllərim, ağlama, gözüm dolusu 

Həsrəti, həsədi ovudammıram. 

İzlərim, qayıt gəl, ümid yolusan, 

Qəlbimi bu yoldan, soyudammıram. 

  

Şəhərdən gəlirsən, kənddən gəlirsən, 

Gəl, məni özünlə yığışdır gətir. 

Sən də bir növ şəhid; dərddən gəlirsən, 

Yığışdır bu yoldan yoxuşu, gətir. 

 

O doğma sevginin kölgəsi – ögey, 

Səbrimin yoxuşa dözdüyü bəsdir. 

Qayıt gəl, əməllər ölkəsi – ögey, 

Sənə ümid göyü, söz göyü bəsdir. 

 

1980 
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NAĞIL YALANI 

 

Ağ atlı oğlanlar 

Qaranlıq dünyanın 

Ağ cığırıydı, 

Qaranlıq dünyanın 

Ağ oyanışı, 

Ağ qışqırığıydı... 

Ağ yalan deyildi. 

Yalancı nağıllar, 

Nağılçı yalanlar 

Ürəyində bir arzunu oyadıb, 

Əllərində bir dözümü oyadıb, 

Qol tutuban qollandılar, 

Yol tutuban yollandılar. 

Dərə keçib, 

Dağ aşdılar. 

Yetənə yetib, 

Yetməyənə daş atdılar. 

Dağı Arana, 

Aranı dağa daşıtdılar. 

Yalançı nağıllar 

Həftənin altı günü  

Üstlərindən atdı günü,  

Üstlərindən atdı ayı, 

Üstlərindən atdı ili. 

Dinclik nədir – bilmədilər, 

Gənclik nədir – bilmədilər. 

Gəlib-gəlib 
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Qadandılar bir divara. 

Qollarını üstlərindən 

atdılar. 

Yollarını üstlərindən 

  atdılar. 

Aldatdılar camaatı –  

divar boyu. 

Divarı o üzə aşammadılar... 

Ağ at uçmaq üçündü –  

uçammadılar. 

Ağ atlı oğlanlar 

Ağ yalan imiş! 

 

1977 
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     ***  

 

Чяким – Йеря, рущум – Эюйя, 

Бу Дцнйа чармыхды дейян. 

Йаш олуб эялир эюзцндян, 

Йейянляри тохду дейян. 

 

Заман ял цстдя ял эязир, 

Щяр дюнэядя яъял эязир. 

Кямфцрсятляр маъал эязир, –  

Полис-молис йохду дейян. 

 

Балыг – башдан, су – дящнядян, 

Ким чякмяди бу сящнядян! 

Дарьасы вар щяр мящлядя, 

Гощумлары чохду дейян. 

 

Дцшдцмц бу базар бизя? 

Гудурмушу азар бизя. 

Сюзц эцнащ йазар бизя, -  

Бу да тязя нырхды дейян. 

 

   2018  
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          NEKROLOQ 

 

Onun arzusunun ünvanı vardı, 

Onun arzusunun ümidi vardı. 

Arzusu-dumduru bulaq kimiydi, 

Ümidin 

yol üstdə tikanı vardı. 

 

Ümidlə yaşatdı özünü kimsə, 

Tikan tək yaşadı ömrünü kimsə. 

Kim isə gülürdü ölən gündə də: 

Yuxuydu, 

yüngüldü, 

əyləncəliydi. 

Kim isə öləndə ölümünə də  

Tikan tək sancıldı,–  

  öyrəncəliydi. 

 

Kim isə arzuydu, ümidi vardı. 

Kim isə ağrıydı,– tikanı vardı. 

Kim isə gedəndə ümid apardı, 

Kim isə gedəndə tikan apardı. 

 

    1976 



 

 
248 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
BU DÜNYANIN SƏSLƏRĠ  

 

Bu dünyanın səsləri, 

Sığalı, nağılıynan, 

Hədəsi, qorxusuynan, 

Hıçqırığı, qəhqəhəsiynən, 

Ağısı, mahnısıynan 

Dolub əsəblərimə. 

Tıxanıb boğazıma, 

Tıxanıb dözümümə 

Soyuq-soyuq göz daşı, 

Səbr daşı, 

“döz” daşı. 

Ümidimə tıxanıb 

“özgə” daşı, 

“öz” daşım,–  

söz daşım. 

Çıxarıb atasıyam bir gün 

boğazımdan, 

dözümümdən, 

ümidimdən 

bu daşları. 

İliyimdə soyuyan 

Qapqara qanımı 

İçdiyim yetər!.. 

 

      1980 
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XATĠRƏLƏR DƏNĠZĠNDƏ 

 

Xatirələr dənizində 

üzdüm-üzdüm,–  

Xatirələr zəmisindən 

  dən-dən üzdüm 

ötüb keçən 

günlərimi, 

aylarımı. 

Səmərəsindən 

qanadlandığım da oldu, 

boşluğunda 

quylandığım da. 

Gələcəyinə 

inandığım da oldu, 

keçmişinə yandığım da  

  o günlərin. 

Sıçrayıb 

çıxdım xatirələrdən... 

Çəkinin məndən!–  

kövrək qamış kimiyəm,–  

sınaram indi. 

Bir şirin sözdən də 

od tutub  

yanaram indi. 

   

         1970 
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           YUMġAQLIQ 

 

Sənin bu sehirbaz yumşaqlığında 

Əsəb ilanlarım yuxuya dalar. 

Duraram hisslərin ucalığında, 

Düşər ayağıma dərələr, dağlar. 

 

Elə oxşayaram özümə onda, 

Elə bənzəyərəm şeirimə onda. 

Sözlərim mücrüyə düzülər onda, 

Dönərəm sənətin sirrinə onda. 

 

Sənin bu sehirbaz yumşaqlığında  

Çoxalar dilimin şəkər sərvəti, 

Çoxalar qəlbimin bahar sərvəti. 

 

Sənin bu sehirbaz ucalığında 

Mehriban-mehriban yumuşala billəm, 

Yumşala-yumşala ucala billəm. 

 

                                               1978 
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              ***  

 

Яйил кимлийинин цстцня 

лампа кими, 

яйил. 

Яйил ки, сяни яймясинляр. 

Кимлийини билсян, 

яйя билмязляр сяни. 

 

   2017 
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             ***  

 

Бир аз кцй-кяляйин артыб, 

Чийниндя мяляйин артыб. 

Дейясян ляляйин артыб, 

Эюйлярдян эялир сораьын. 

 

   2017  
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       AY GÖZƏL 

  

Məhəbbətin – buz yağışı, 

Sükutun da – söz yağışı. 

Hələ körpə bir fidansan, 

Hələ zəif bir tufansan, 

Hələ, hələ duyammazsan, – 

Hər fəsilin – öz yağışı... 

 

Nəğməlisən, nağıllısan, 

Qayğılardan sığallısan. 

Çətinlikdən bezdiyin – yox, 

Cəncəllərdə azdığın yox, 

Yaşın üçün, di gəl, çox-çox 

Ağıllısan, ağıllısan. 

 

Hələ nazlı məlahətsən, 

Hələ nazlı məharətsən. 

Hər damlada dərya duyan 

İnamına ünvan – qaya. 

Mən deyərdim, –  

Sən zamanı qabaqlayan  

Cəsarətsən, cəsarətsən ... 

 

                                1978 
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 A TƏZƏ QIZLAR 

 

Sizə həsəd aparıram, 

a təzə qızlar; 

Xoş halına, 

bu günlər, 

bu aylar, 

bu fəsillərin! 

Ab-havası – dağ sədalı 

bu ömrün-günün. 

Hər şey – sizin, 

hər şey – sizin üçün! 

Söz döyüşünə girmirsiz, 

söz yağışına düşmürsüz. 

Camaatın üzü-gözü öyrəşib daha –  

ali təhsilə, 

örpəksiz başa, 

ürəkdəki istəyin ata-anaya deyilməsinə. 

Cəfasını mən gördüm 

o günlərin. 

Əzabı mənim ömrümə düşdü, 

səfası sizin. 

Xoş halınıza olsun. 

Evdə böyük də sizsiz indi, 

haqlı da. 

Mənim ömrüm 

sizin bu gününüzü iyirmi il əvvəl  

qazandı. 

Özü də 

Necə!.. 

1975 
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   ЙАШАМАГ 

 

Йашамаг да ишди еля, 

Йашамагла мяшьулуг. 

Юмрцмцзц сон мянзиля 

Дашымагла мяшьулуг. 

 

Йоруланымыз да олур, 

Вуруланымыз да олур, 

Гырыланымыз да олур 

Бу йолун узунлуьунда. 

Бу йолун мяъщуллуьунда, 

Кимляринся айаьына 

Долашанлар да олур, 

Шярбятиня, гаймаьына 

Булашанлар да олур. 

Бу йолларда гурта дюнцб 

Улашанлар да олур... 

 

    ***  

 

Щяр эцн юлцм айаьыдыр, 

Щяр эцн рискя дцшцрцк. 

Компцтеря, флешкайа, 

Йа да дискя дцшцрцк. 

Чякянимиз чякир бизи 

Бойумуздан ашаьы, 
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Чийнимиздя йцк аьырмыш, 

Бойнумузда даш аьыр. 

Вя бир сюзля: 

 

Йашамаг – ишин сону, 

Яввяли дя – йашамаг. 

Йахшынын да, писин дя 

Ямялиндя – йашамаг. 

 

       2015  
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                 ШАИР 

 

Чющрясиндя дуйьуларын хош цзц, 

Талейиндя аь эцнлярин эцндцзц. 

Сечиб, бичиб, сыьаллайыб щяр сюзц, 

Шеирин мисра диварына щюрянди. 

 

    2016  
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          *** 

 

Köçəri səfərlərin 

Dibində yatan dəniz, 

Gəmilərin, barjların 

Himnində yatan dəniz, 

Sizdən bizə kim düşər? 

 

Su yolu uzun-uzun, 

Qısası da sənin olsun. 

Bizə gələnin olsun,– 

Sizdən bizə kim düşər? 

 

                             1985 
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          ĠKĠLĠK 

 

«Danışma», deyirdilər, 

«Sus» deyirdilər. Məsləhət beləydi  

o vaxt. 

 

Daha danışmağı yadırğamışam, 

Coşmağı, daşmağı yadırğamışam. 

Ömür-gün gürşadı yağıb başıma, 

Ömür-gün yaşıdı çıxıb qarşıma,– 

İtirmək qorxusu fürsət arayır; 

Danışsam 

bir kəlmə ölçüdən kənar, 

Yerisəm 

bir addım bölgüdən kənar, 

Bir az gördüyümdən uzağa baxsam, 

Çəkimdən, yaşımdan uzağa baxsam,  

Yerimdən, Göyümdən uzağa baxsam, 

Fürsət ildırım tək çaxar qarşımda... 

Daha susmağı da yadırğamışam, 

Gizli küsməyi də yadırğamışam. 

Qayğılar –  

üstümə axan qum seli. 

Bilməyə vaxtmı var – yaxşıdı, pisdi... 

Azacıq susdummu, 

haqqı var kimi 

Tökəcək başımdan “vaxt darlığını”. 

İmkan darlığını, 

baxt darlığını... 
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Deyinmək imkanı düşür əlimə, 

Deyinmək tikanı çıxır dilimdən. 

Bütün olmuşları, olacaqları 

İtirmək arzusu çaxır başımda. 

Daha danışmağı yadırğamışam, 

Elə susmağı da yadırğamışam... 

  

                                          1981 
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          ГАПЫ 

 

Баьлы гапылар архасында 

Няляр олмур Дцнйада! 

Футбола – гапы, 

Хоккейя – гапы, 

Шющрятя – гапы! 

Цнвана гапы! 

Щюрмятя – гапы! 

Щиддятя – гапы! 

Севинъя – гапы! 

Кядяря – гапы!  

Дцнйада щяр шейя – гапы! 

Дцнйада щяр йеря – гапы! 

Баьлы гапылар архасында 

Атлыны атдан салан, 

Пийаданы ата миндирян, 

Дяряни даь, 

Даьы дяря еляйянляр дя, 

Сящяря ахшам, 

Ахшама сабащ дейянляр дя, 

Аьы гара, 

Гараны аь еляйянляр дя вар.... 

 

    1971  
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             ***  

 

Мян – бу йолун йолчусу, 

Аьлыма щеч ня эялмир. 

Эялянлярин щеч бири, 

Инди ишимя эялмир. 

 

Ял атырам, ялим бош, 

Гялям эцъсцз, гялям – бош. 

Эярайлы щейкялим бош, 

Бары бир гошма эялмир. 

 

Бир юмцр чякдим назын... 

Ща йазым – кимя лазым?! 

Ня йазырамса, йазым, 

Даща хошума эялмир. 

 

        2018  
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      *** 

 

İri-iri yandı 

baxışlarım 

sözlərinin 

reyhan ətrində, 

inana bilmirdim 

səni 

Haqqmı göndərmişdi 

xəyallarımı. 

Xülyalıq 

bir işim yox idi. 

Niyə səni mənə 

calamışdılar,– 

bilmədim. 

Qaragünlüyüm 

azmı idi? 

Bu yandan da 

sən çıxdın. 

Reyhan ətrinlə 

qaytardın məni 

həyatımdan 

əvvələ – 

ruhumun 

cənnət dövrünə. 

Günahım nəydi? 

 

                 1990 
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Üzümü əllərimlə 

qapadım,– 

örtdüm duyğularımın  

dünyaya pəncərəsini,– 

“Mənə bax”, 

“Məni gör”, çığıranları 

görməyim deyə. 

Amma dünya da 

Dünyadır, a... 

Dürtlüdü 

əllərimlə üzüm arasına, 

gözlərimin dolusuna. 

Üzü ətdən sıyırdı. 

Baxdım 

və gördüm. 

Sevdiklərimdən 

üz döndərib də, 

sevmədiklərimə doğru 

yüyürdüm. 

 

                           2008 
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DAĞ ZĠRVƏYƏ HƏSRƏT,  

SƏHRA ÇĠÇƏYƏ 

 

Dünyanın üzü boz deyil; 

düzü düz, 

əyrisi əyridir. 

Örtülürsən, 

əyrisinə örtül, 

səndən keçən 

ondan ötüb 

o birisinə çatanda 

ütülüb, 

itilib getməsin. 

Sənin kimi 

örtülən qapılar 

həmişə hər yerdə tapılar. 

Hər yerdə  

həmişə 

itər açarı 

bu qapıların. 

Dərya dibi, 

balıq qarnıdır 

harınların umacağı. 

Çırpılırsan, 

öz içərinə çırpıl, 

öz içinə od-ocaq ol. 

Özgə qapılarına  

yumruq olma, 

təpik olma. 
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Fərqi yox, 

təpiyin də, 

yumruğun da 

gözdən düşəri var... 

 

                            1980 
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            ***  

 

Бу гыза лап гяфилъя, 

Бир тящгир цнванланыб. 

Сящярдян-ахшамадяк 

Дярд чякир, цнванланыб. 

 

Кимдян, ня цчцн эялиб, 

Сябяб тапаммыр бу гыз. 

Арайыб-арашдырыр, 

Эязиб тапаммыр бу гыз. 

 

Иш-эцъцн атыб эязир, 

Алями гатыб эязир, 

Сон щяддя чатыб эязир, 

Няся тапаммыр бу гыз. 

 

   2018  
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KĠMĠN KARVANIDI 

 

Əvvəli bəllidir, axırı bəlli, 

Yüngülü bəllidir, ağırı bəlli, 

Qəddarı, cəlladı, fağırı bəlli, 

Kimin karvanıdı, çəkir bu dünya? 

 

Heç kimin heç kimdə haqqı qalmadı, 

Başımız çəkməyən hoqqa qalmadı. 

Boynunda, başında noxta qalmadı, 

Kimin karvanıdı, çəkir bu dünya?  

 

1990 
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BU ĠLĠN,  BU YOLUN... 

 

Bu yol məndən uzaq keçdi, 

Uzaq keçdi bu il məndən. 

Yarımadı, yarçımadı 

                  ümidlərim, – 

Üzü üstə düşənlərim, 

Dözüm üstə düşənlərim. 
 

Küləkləri elə gəldi, elə getdi, 

Elə gəldi, elə getdi diləkləri, – 

Həsrət çəkdi, həsəd çəkdi baxışlarım 

Bir çaxımlıq şimşəyinə, 

Bir çıxımlıq zirvəsinə. 
 

Yağışları elə gəldi, elə getdi, 

Elə gəldi, elə getdi alqışları, 

Yığammadım, 

Sıxammadım hisslərimə 

Bir sözün də ilığını, 

Bir gözün də istisini. 
 

Bu il məndən elə keçdi, 

Elə bilə-bilə keçdi, 

Yozulmadım yaxşısına, 

Yazılmadım inamına. 

 

Bu il məndən elə keçdi, 

Elə gülə-gülə keçdi. 

Bir ümidcə iz olmadım, 

Düzülmədim ünvanına. 

    1984 
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 ИЧИНДЯ 

 

Цзцндя, эюзцндя йорьунлуг – аъы, 

Мярщямят мющтаъы, гайьы мющтаъы. 

Гаршыда гяддарлыг, - гапысы ачыг, 

Щара сохулурсан, щиддят ичиндя. 

 

Ялиндян алынды, кимя верилди? 

Шейтана, мяляйя, ъиня верилди. 

Йуйулду, сярилди эцня верилди, –  

Ня дилсян, ня додаг миллят ичиндя. 

 

Цряйин эцман ки, инъидир сяни, 

Ня Аллащ, ня бяндя ешидир сяни. 

Билмирям, щеч нядир йашадыр сяни, 

Беля зцлм ичиндя, зиллят ичиндя. 

 

    1992 
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***  

 

Bu istəkdə, bu odda 

Məni yada salan yox. 

Ürəklərdə bu adda 

Səksəkə yox, talan yox. 

İmkanıma güvənib 

Dağ da aşa bilmirəm. 

Yıxılıram, qalxıram, 

Saxta aşa bilmirəm.  

Bir körpənin dilində  

Adım hecalanmadı. 

Durduğum yerdən bircə 

Addım ucalammadım. 

Daha neyləməliydim, 

Atam, qocalammadım. 

Zamanın hasarında  

İlişib qaldım elə. 

 

2010 
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*** 

 

Quş qanadlı 

gəncliyin 

ayağı yüngül oldu, 

pardaqlanıb 

açıldı, 

səma, torpaq 

gül oldu. 

 

2007 
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*** 

 

Evdə böyük bir olar. 

Böyük 

evdə pir olar. 

Böyük olan bir evdə 

Kiçiyə də yer olar. 

 

2008 
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ДЮРДЛЦКЛЯР 

 

Эюзцнц йумуб, аъ, бу йаш да кечди, 

Тойда, гонаглыгда, савашда кечди. 

Сяни ойатмады, йавашъа кечди, 

Кечди дарта-дарта сянли йцкцнц. 

 

Фикрин дя, зикрин дя о баш-бу башды, 

Йа аддым-аддым кеч, йа да йцйцр кеч. 

Вахтын бир цзц сцлщ, бири савашды, 

Эюрцрсян, вахт сяни сюзля дюйцр, кеч. 

 

Бу мяним фикримдир, бяйанятимдир, 

Мяндян юзэясиня ня дцшяр, дцшяр... 

Мяним ирадям дя, дяйанятим дя 

Бяшярдя миллятдир, миллятдя бяшяр. 

 

    2016  
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  ***  

 

Оьланлар йетишир, - телли, тоггалы, 

Чяршянбя шамыдыр эюзляр дя еля. 

Оьланлар йетишир, – Новруз тонгалы, 

Новруз хончасыдыр гызлар да еля. 

 

    2016  
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   *** 

 

Nə qədər ki, canımda 

Canım var, səninləyəm. 

Sevinsən, sevincində, 

Qəmlənsən, qəmindəyəm. 

Bu dəlisov ürəyin 

Zənciri, kəməndiyəm; 

Kimə qanı qaynayır, 

Ona calayır məni. 

Dərdə qalayır məni, 

Soyub, talayır məni. 

Ağlıma da gəlmir a, 

Salır dərə-təpəyə 

Nədən dolayı məni?! 

 

1986 
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Ещ, даща о эцн дя дейил, 

Ещ, даща о вахт да дейил. 

Щяр дуран юзцйчцн дейил, 

Щяр отуран тахтда дейил. 

 

Бу «отур-дур» дцнйасынын, 

Дарьалары – цздя даща. 

Дуйьулар ойун ойнайыр, 

Гашда даща, эюздя даща. 

 

Эери дюнцб вахт ахыны, 

Архадакы юндя эедир. 

Биринин йцкц даь олуб,  

Йцзцнцн чийниндя эедир. 

 

   2016  



 

 
278 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
      CƏNAB GENERAL 

 

Nəsrimizin “Generalı”  

Hüseyn Abbaszadəyə  

 

Yenə “Burulğanlar” – hirsli, hikkəli, 

Bitib tükənməyir “Sınaq illəri.” 

“Qonaqlar” da deyən “uzaqdan gəlir”, – 

“Qapını döyürlər”, cənab “General”. 

 

“Ağaran” “yelkən”lər canından əziz, 

“Onu” bu günlərə “tanı”dan – əziz. 

“Silah yoldaşları” – hamıdan əziz, – 

Doğrumu deyirlər, cənab “General”? 

 

Qoy “Yaşıl küçə”lər “Qızılgül” açsın, 

“Yasəmən”, “Şəlalə” təzə dil açsın, 

“Ən yaxşı nənə”lər durub qol açsın, –  

Yol açsın xeyirə, cənab “General”. 

 

1992 
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Müəlliməmə  

 

Sənin qədirbilən xoş baxşınla 

Fikrini duyuram sözündən əvvəl. 

İnan hər kəlməndə, hərəkətində  

Qəlbini görürəm özündən əvvəl. 

 

Bir ürək görürəm o sinədə mən; -  

Qayğıkeş müəllim, mehriban ana. 

Bütün varlığımla deyirəm qəlbən 

Mən də bənzəyəydim həyatda ona. 

 

Dinlə, müəllimə, bir istəyim var, 

Ömrün soluxmayan gül-çiçək olsun. 

Gülsün səadətin baxışlarında, 

Bu əziz bayramın mübarək olsun. 

 

1957 
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SƏNƏTĠNDƏDĠR 

 

Çal, sənətçi qardaş, əlinə əhsən! 

Mənim möhnətimi kim deyib sənə? 

Çaldığın o muğam öz taletimdən 

Kədərli bir dastan söyləyir mənə. 

 

Dəyişir gözlərdə, dəyişir aləm, 

Dərdlərim qəlbində çağlayır, qardaş. 

Mənim ürəyimdə yuva quran qəm, 

Sənin kamanında ağlayır, qardaş. 

 

Çal, ey sənətkarım, bu çalmağınla 

Bəlalı ömrümün həmdəmi sənsən. 

Qəlbindən qəlblərə yol salmağınla 

Ürəklər od alır hərarətindən. 

 

Çalırsan; özündə yoxsan elə bil, 

Dərin xəyallarmı daldığın sənin?! 

Axı kamanında adi sim deyil, 

Qəlbinin telidir çaldığın sənin. 

 

Ölümü qaytaran oldumu, de bir, 

İçdimi Xızır tək «həyat suyundan?» 

Kimin ürək teli sənətindədir, 

O tapdı əbədi həyata dərman.   

 

1968 
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Ня доьмайам, ня йадам, 

Ня мяляйям, ня адам. 

Ня эюйцням, ня йерин, 

Ня дайазам, ня дярин. 

 

Ня бир кяся эяряйям, 

Ня бир севян цряйям. 

Ня юзцмям, ня сяням, -  

Дейян йолдан ютяням. 

 

Нифрятим йох бир кяся, 

Кцсмялим дя йох, кцсям. 

Мян юзцмцн юзцйям, 

Сабаща хош сюзцйям. 

 

 

   2018  
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Ya Allah, mənə güc ver, 

Ya ilham, ya ülgüc ver. 

İlham ver, yaza bilim, 

İlham ver, yoza bilim. 

Enim, fikrin dibindən 

Dür tapım, dür çıxarım. 

Əl atıb söz cibindən 

Sirr çəkim, sirr çıxarım. 

İlhamı əsirgəsən, 

Onda ülgüc ver mənə, –  

Özüm öz əlim ilə 

Boğazımı üzüm də, 

Qalmasın heç izim də. 

 

Hər zaman. 
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20 илдян йухарыдыр ки, адынын 

гаршысында «йазычы» сюзц  олан 

бир няфяря фяхри ад верилмир. 

Йяни «Йухарылар» йазычылары 

унудуб. 

 

Ялимизи цзцб отураг, 

Юмрцмцздян безиб отураг, 

Кцсцб отураг, дюзцб отураг, 

Отураг юз щалымызы. 

 

Кимди бизя эцн аьлайан, 

Бир ипин уъун аьлайан?! 

Щамы олуб кин аьлайан, –  

Аьлайаг ящвалымызы. 

 

Йазы-позу адамыйыг, 

Вахтын гузу адамыйыг. 

Бир хош сюзцн адамыйыг, 

Дуруб ачаг фалымызы. 

 

   2017 
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Узун бир йол кечдим бу сяся кими, 

Кечдим йас йериня тялясян кими. 

Башымын цстцндян йел ясян кими 

Дилимин уъундан йыхылды сясим. 

 

    2015  
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ЭЦМАН КИ 

 

  Гурулушун дяйишмясиня. 

 

Бир инам йолунда йаныб-йахылдыг, 

Йетириб йол ачдыг о эялян эцня. 

Кими тагятиндян гопуб йыхылды, 

Кими гядям басды йцксялян эцня. 

 

Сюз верди щамыны архасы билди, 

Щамынын башында эцл ачды сыьал. 

Нюкярляр ону юз аьасы билди, 

Тярс-дяйишик дцшдц йыхылан-йыхан. 

 

Йухуйа верилди йухусуз галан, 

Йумшаг йастыглара далды йухулар. 

Инди дя башлады бир айры талан, 

Инди дя башлады айры горхулар. 

 

Тяхрибат... Чеврилиш... Ня билим няляр... 

Тахта ъуман кимди, бахта ъуман ким. 

Щяля габагдайды сювдяляшмяляр, 

Щяля габагдайды мейдан, эцман ки... 

 

          1992 
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                   NĠYƏ 

 

Bu ocağın odu sönmüşdü çoxdan, 

Bu can bir cəsədə dönmüşdü çoxdan. 

Bu ruh yaşamırdı, ölmüşdü çoxdan, 

Onu bu uyğudan oyatdın niyə? 

 

At üstündə çapan qara gün idi, 

Vaxt sürüydü, çoban qara gün idi. 

İtirən mən... Tapan qara gün idi, 

Qara gün içindən boy atdım niyə? 

 

Bir az sünbül idim taxıl baxtıma, 

Dedilər, iməklə, yıxıl baxtına. 

Allah, məni də yaz paxıl baxtına, 

Ömrümə sığmasın həyatım niyə? 

 

Eylə dərdlərinə mükafat məni, 

Qəlbinin küncündə ocaq çat məni. 

Cənnət də – bir bazar; apar sat məni, 

Mən kimi bir səhvə qayıtdım niyə? 

 

Çökdü vicdanına nəfsim, ağrıdı, 

Dilləşdim şerimlə, səsim ağrıdı. 

Oldu bu taleyə təslim, ağrıdı, 

Susdu qoşmam niyə, bayatım niyə? 

 

    2018 
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   *** 

 

Yaddaş məni dizdə qoyub, 

Bir yarımçıq sözdə qoyub. 

Nəyi vardı, sizdə qoyub, 

Mənə quru adı qalıb. 

 

1987 
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Яйяр-яскийинин 

цстцндя ясмяк, 

бириня веряндя 

бириндян кясмяк. 

Бириня говушанда 

бириндян гачмаг, 

бирини юртцб 

бирини ачмаг. 

Йашамаг, 

йашамаг ардынъа 

бир юмцр узуну 

гачмаг. 

Сонда 

йорьунлуьуну 

ахыр няфяс кими 

дярмяк 

вя ъан вермяк! 

Будур 

щяйат...  

 

  2017  
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ДЦНЙА НЕЪЯ ДЦНЙАДЫ 

 

Эюзяллийин эюзцндя 

Хумарланан дцнйады, 

Бир иэидин телиндя 

Тумарланан дцнйады. 

Даьындан-дярясиня 

Щамарланан дцнйады. 

Та неъя дцнйа дейим? –  

Атам, анам дцнйады. 

Кечмишдян эяляъяйя 

Йуварланан дцнйады. 

Биздян цз дюндяриб дя 

Сизя галан дцнйады. 

Амма... 

«Йалан дцнйады!»... 

 

   2014 
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   ИЛАЩИ 

 

Мяни йеня ким сусдуруб сюзцмдя, 

Фикир, хяйал мянасызды эюзцмдя. 

Щеч билмирям, баш ачмырам юзцм дя, 

Мяни Эюйдян ким ендириб, Илащи?! 

 

Сайа салыб анмадыьым хырдалар, 

Мяним мяня инамымы гырдылар. 

Инди эютцр сойуг кцлцн гурдала, 

Бу оъаьы ким сюндцрцб, Илащи?! 

 

Бу сцкут да еля-беля дейился, 

Илишдийим тор, йа тяля дейился, 

Бу мярязя ким мцбтяла дейился, 

Бу тилсими о сындырыб, Илащи! 

 

    2016 
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   БУ ГЫЗ 

 

Ким дейир, гянбярди, дашды цряйи, 

Бяркдя яли йохду, бошду цряйи. 

Ня йазыб-йаратса, башда – цряйи, 

Башга ъцр оламмыр, белядир бу гыз. 

 

Чякир архасынъа ел-обасыны, 

Апарыр иряли йол обасыны. 

Салыб да бойнуна гол обасынын, 

Дейян ел-обайа кюлядир бу гыз. 

 

Дярдини эютцрцб йанана гачыр, 

Гачыр, ганмайана, ганана гачыр. 

Олур ки, лап ону данана гачыр, 

Бяхтиня гурулмуш тялядир бу гыз. 

 

    2018 
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                   МЯНИ 

 

Валлащи, маъал йох, гачагачдайам, 

Мин будаг ъаланан бир аьаъдайам. 

Эцн адда, ил адда бир сайьаъдайам, 

Юмрцн дураъаьы танымыр мяни. 

 

Йердя Эюй адлыйам, эюйдя Йер адлы, 

Башымын цстцндян улдузлар адлар. 

Мяни юэей тутан бу доьма йадлар, 

Дейясян алаъаг ъанымы мяним?! 

 

Сюкцлцр гамятим вахт чяпяриндян, 

Яйилир вцгарым шах чяпяриндян. 

Кюля чяпяриндян, шащ чяпяриндян 

Бойланан дцнянин ханымы – мяним. 

 

    2009 



 

 
293 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

ДЦНЙАЙА ГЯНИМСИЗ 

 

«Наращат дцнйам мяним» 

силсилясиндян 

 

Бу мяним саь тяряфим, 

Бу мяним сол тяряфим. 

Саьыма салам дедим, 

Солума йалан дедим. 

Бахдым, иряли – йолду, 

Йолума илан дедим. 

Эетдим илан бойунъа, 

Эетдим йалан бойунъа. 

Саьым солума гахынъ, 

Солум саьыма – гахынъ. 

Дил тапа билмядиляр, 

Бир дилин йаланлары. 

Йол тапа билмядиляр 

Бир йолун саламлары. 

Сюкдцляр, даьытдылар 

Улудан галанлары, 

Нянядян галанлары, 

Бабадан галанлары. 

Салам, йалан саь-солум, 

А сизя гурбан олум, 

Бир отурун диз-дизя, 

Бир отурун цз-цзя, 

Бир йапышын ял-яля, 

Бир сарылын гол-гола, 
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Ачын да Гарабаьын 

Баьлы гапыларыны. 

Гялябя байраьыны 

Апарын Эюйчяйяъян. 

Чапсын цмидляримин 

Чапары Эюйчяйяъян. 

Голунузун эцъцнц 

Зяфяр чапары един. 

Йолунузун ичини 

Щцняр чапары един. 

Бир динин ювладлары, 

Бир дилин ювладлары, 

Кяляйя дцшцрсцнцз, 

Тяляйя дцшцрсцнцз, 

Нийя чякиширсиниз? 

Нийя дидиширсиниз?.. 

 

Инди дя – тязя щогга, 

Шяргин бойнунда нохта: 

«Ишид»дя ислам варса, 

Ислам исламы гырмаз. 

Бу ня «мяням-мянямлик?!» 

Дцнйа сизя гянимди, 

Сиз Дцнйайа гянимсиз?! 

 

   1990-2016 
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       ***  

 

Аллащ, бу бяхт кяминдян 

Гопар мяни, ал мяни. 

Дейян бу йол узунду, 

Ялдян салды йол мяни. 

Эюрцрсян, юмрцм-эцнцм 

Сяня доьру эялишди. 

Йа мяни бир бяхтя йаз, 

Йа бу щала алышдыр. 

 

       2016 
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             ***  

 

Шящид мязарлары – гыфыллы сандыг, 

Гырх аршын гуйудан сирри бойланар. 

Шящид мязарлары – щягигят анды, 

Шящид мязарлары – шящид имзалар. 

 

Торпаьа «эцл кими» якдиляр сизи, 

Биздян шух балалар, ъаван балалар. 

Торпаьа дян кими сяпдиляр сизи, 

Ай шащин балалар, аслан балалар. 

 

    1990 
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      ***  

 

Щамы мяндян цз дюндяриб, 

Цзцнцн архасы – мяня. 

Црякляниб гар-гар едир 

Кцчянин гарьасы мяня. 

 

Цмидлярим бар дяряммир, 

Мяня совгат эюндяряммир. 

Эюз вериб, ишыг веряммир 

Эюзцмцн горасы мяня. 

 

   2015 
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        «ЙАЗ ГИЙМЯТИНИ» 

 

 Ей фяляк, версяйдин йаман оларды 

 Дцнйада щярянин юз гиймятини? 

   Вагиф Бящмянли 

 

Мяня «эял-эял» дейир мязарын, фяляк, 

Йохму бир фярманлыг базарын, 

фяляк?! 

Каьыз гящятдирся, а залым фяляк, 

Цряйимин цстя йаз гиймятини. 

 

    2015 
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                    ***  

 

Заман юз атыны сцрцб эедяъяк, 

Гисмятиндя ня вар, эюрцб эедяъяк. 

Киминин цзцня эцлцб эедяъяк, 

Киминин эюзцндя йаш олаъагдыр. 

 

    1990  
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ЯРЗИ-ЩАЛ 

 

Мян даща бу щейфи 

Гоймайаъам кимсядя. 

Гоймайаъам ичимдя 

Инсаф-мцрвят динся дя. 

Санъылаъам низя тяк 

Лап о зяриф ъинся дя. 

Санъылаъам ичимдя 

Инсаф, мцрвят, кинся дя. 

Ня гядяр «севмяк» олар 

Сяня нифрят едяни?! 

Мяляк тябиятини 

Иблис, ифрит едяни?! 

Мяни юзцм олмаьа 

Гоймадылар, ай Аллащ! 

Щаггым оланы мяня 

Гыймадылар, ай Аллащ! 

Бу ня вахтын, заманын 

Чянэялидир, кечмишик? 

Йохса бяд ямяллярин 

Янэялидир кечмишик?! 

Ичимин нифрятиндя 

Чалханыр, буланырам. 

Уьур ардынъа беля 

Уьурсуз йолланырам... 

 

   2018  



 

 
301 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      ХЯБЯРИМИЗ ЙОХ 

 

Йаьмура дцшмцшцк, йаьышдан чыхыб, 

Дейян тагятимиз, тяпяримиз йох. 

Сцрцшя-сцрцшя щара эедирик? 

Щара сцрцлцрцк, хябяримиз йох. 

 

Бизи кцрцйцрляр юз йеримиздян, 

Урватсыз олуруг лап диримиздян. 

Щарда эизлянирик бир-биримиздян, 

Щарда эюрцшцрцк, хябяримиз йох. 

 

    2018 
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            ***  

 

Ичяримин пайызы 

Мяня доьру саралыр. 

Даща йахын бир сяся, 

Щиссим, дуйьум – аралы. 

 

Йапышдым ялляриндян, 

Цзцнц дюндярди вахт. 

Мяни йад няьмялярин 

Цстцня эюндярди вахт. 

 

    2017 



 

 
303 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

               ***  

 

Щечя, пуча эедиб юмцр, 

Бу юмцрдян галан нядир? 

Ща йалвар, демир ки, dемир –  

Доьру нядир, йалан нядир. 

 

Ютцрцб вахты, заманы, 

Сечяммир йахшы, йаманы. 

Сирри эюзцндян даманын 

Цряйиня даман нядир?! 

 

   2017  
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            ***  

 

Ня олсун ки, бу дцнйа, 

Беш эцнлцк, цч эцнлцкдц. 

Дцнйа йеня допдолу, 

Дцнйа йеня тцнлцкдц. 

 

   2017  
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                ***  

 

Даща чох шейя щявясим йох, 

Даща чох сюзя сясим йох. 

Чох кимсядя бир кясим йох, 

Йохун варлысыйам даща. 

 

Чюкцшцм дибя сядд дейил, 

Адладыьым сярщяд дейил. 

Билирям, бу сон щядд дейил, 

Щяддин йарысыйам даща. 

 

Щяр сяданын бир музду вар, 

Щара цз тутдум – дцз дивар. 

Щяр сифятдя икицздц вар, 

Бир цзцн парасыйам даща. 

 

   2017 
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 ***  

 

Йаман дири идиляр 

Дяримин алтында сюзляр. 

Зол-зол золагланыб 

вурурдулар 

бармагларымын уъуна. 

Голларым галмышды 

учуна-учуна. 

Щцъумун аьзына 

папаг тыханмышды, -  

Ишыг эялян йеря тыханан кими. 

Одур ки, 

сюз-сюз пучурлайырды, 

габарлайырды 

дяримин алты. 

Габарлар 

кюрпя Зящранын сифятиндяки 

йара йерляри кими 

ган рянэиндя иди. 

Сюзляр –  

дилимдян гопа билмир, 

дяримин алтында 

гийам едирди: 

«Гарабаь, Гарабаь!» 

«Интигам! 

интигам! Интигам!» 

 

   2017 



 

 
307 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
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           ***  

 

Тале 

чарыьынын дабаныны 

бяркитмяйя яринмяди. 

Зира, 

билирди ки, 

гаршыда ону 

даьдан аьыр 

эцнляр эюзляйир... 

 

  2017  
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           ***  

 

Щярянин эюзцндя 

бир гара эиля йумулуб 

диби эюрцнмясин дейя. 

Тянщалыьын анасы юлмцшдц, 

бизим цчцн улайайды. 

Мющцрцмцз 

еля вурулмайыб ки, 

бизя доьру 

бир аддым атан олсун. 

 

   2015  
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             MƏNĠ 

 

Kəndə getdim, qoca nənəm 

Tutdu bala-yağa məni. 

Dedim – nənə, gəncləşibsən, – 

Adlandırdı çağa məni. 

 

Qonşulara düşdü yönüm, 

“Kəsilmişdi” sağda önüm. 

İstədim ki, sola dönüm, 

Yol döndərdi sağa məni. 

 

O bulağın lap birtəhər 

Hənirindən ötdüm səhər. 

Baş qaldıran xatirələr 

Səslədi bulağa məni. 

 

Yol idi, gəzdim, dolaşdım, 

Dərə ötdüm, təpə aşdım. 

Özümə bir cığır açdım, –  

Dırmaşdırdı dağa məni. 

 

                            1969 
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           ***  

 

Баъым Щязиранын  

язиз хатирясиня 

 

Аьрыданды тийяси 

О сянли дяндин еля. 

Дярдин совгат идими? -  

Мяня эюндярдин еля?! 

 

Сыхылдым дярд эюзцндян, 

Дамла-дамла дюзцмдян. 

Горхдум, 

юзцм-юзцмдян, 

Юзцмц дярдим еля. 

 

Бу юлцм – су йахасы, 

Мяни йуйуб сыхасы. 

Гурутмаьа бу йасы 

Дярдимя сярдим еля. 

 

   2016 
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         ***  

 

Гялямин ичиндя 

алям чапалайырды. 

Алям 

гялямдян юзэя 

кимя эцвяня билярди ки!.. 

 

   2015  
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          ***  

 

Щамыны далайана 

тапшырмышдылар ки, 

юзцня эялсин. 

О ися 

даладыгларындан  

гопа билмирди. 

   

                       2015 
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     ***  

 

«Кимсяйя 

сирр вермя», –  

демишдиляр она. 

О ися 

сирр вермирди, 

сирр сатырды. 

 

  2016 
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              ***  

 

Тяслим байраьынын сапы 

ялими неъя йандырдыса, 

байраьы 

йеря тулламалы олдум. 

Йох, 

тяслим 

мянлик дейил, 

лап 

йашын сяксяниндя дя... 

 

   2017  
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               ***  

 

Сянин эюйляринин алтында 

мави дяниз вар. 

Мяним дянизим 

эюзляримин ичиндядир, - 

масмави. 

Сянин дянизинин 

дцнйадуруму –  

мяним дянизимдян зянэин. 

Мяним дянизимин 

дцнйадуруму –  

зянэинлийя щясрят. 

Мяним эюзлярим – кядяр мависидир, 

hярдян севинъя дя йад дейил. 

 

   2017 
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            *** 

 

Ащ, йаваш-йаваш 

дамарларыма исти ахды, 

ъанысулу бир исти. 

Сябримдяки 

буз лювщя 

кюля сифятиндя пюршялянди; 

чичяклик узагдайды, 

тиканлыг йахында. 

Мяня дяхли аз иди 

икисинин дя. 

Амма бяс нядян 

эюрдцм бу узаг йахынлыьы 

дамарларыма ахан 

ъанысулу истидя?.. 

 

2017 
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Щягигят 

кюйняйини сойунуб 

голларыны синясиндя 

чарпазламыш 

оьлан ушаьыйды 

узаг чичякликдя. 

 

  2017  
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            *** 

 

Сцнбцлляр ваьамлайыб, 

Ай ишыьы  – гачараг. 

Кцляк шящярдян эялир 

эянъляря йол ачараг. 

Щамы гачыб, даьылыб, 

якиляни бичян йох. 

Кяндя чякилян кюрпц 

ялдян дцшцб, кечян йох. 

Аддымына долашыб 

бир гоъа йолда галыб. 

Дцшцнцр: - Сон аддыма 

щяля бир ил дя галыб. 

 

   2017  
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     *** 

 

Дярдимин дили гысадыр, 

Мяни аьладаммыр даща. 

Цряйим дя дюцнб даша, 

Дярдя ганы даммыр даща. 

 

  2017 
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        ***  

 

Тязя тикилилярин защири бяр- 

бязяйиня алдананлар цчцн 

 

Чыхым эедим бу бинадан, – 

Мяня бцнювря олмады. 

Бу бинада – ичдийим анд, 

Дедийим тювбя олмады. 

 

Ня сакитлик, ня бир няфяс, 

Ня бир динълик, ня бир щава. 

Бурда щамы, бурда щяр кяс –  

Бир ъцр говьа, бир ъцр дава. 

 

Бина-дязэащ эурултусу, – 

Титряйир чарпайы, эцзэц. 

Стол, стул -  ясим-ясим, 

Йуху эюздян олуб сцрэцн. 

 

Ня дцшцб мяня билмирям, 

Бу сяс-кцйдян асылмышам. 

Бу йерин цряйи дашды, 

Даша гисмят йазылмышам. 

 

   2015 
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            ***  

 

Веъсиз дцшцнъялярин 

ялиндя 

сигар кютцйцндян башга 

бир шей 

дейил, 

тцстцсц 

тяпясиндян чыхыр. 

 

  2016 
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 ***  

 

Пайыз 

ялиндя ясасы, 

аста-аста 

енирди 

сащил пиллякянляри иля 

баь-баьатын 

йашылына. 

Йашыл гызара-гызара 

галмышды 

будагларын 

сифятиндя. 

 

  2015 
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         РЕПОРТАЖ 

 

    Дявят алмадыьым 

            мютябяр бир тядбирдян 

 

Эюрмяк цчцн тямтяраьы 

Мян юзцм гачыб эялмишям. 

Цзцмя баьлы гапыны 

Тяпикля ачыб эялмишям. 

Ганадым, филаным йохду, 

Севинъдян учуб эялмишям. 

 

Эялмишям ки, шярик олум 

Сизя олан севэиляря. 

Дцшмянлярин эюзляриня 

Низя олан севэиляря. 

 

Чаьырылмайан гонаг олдум 

Бу севэинин вцсятиня. 

Зярряъя утанъ дуймадым 

Верилмяйян рцсхятиня. 

 

Шярик олдум ня йахшы ки, 

Тязя олан севэиляря, 

Идракын шам ишыьында 

Сюзя олан севэиляря. 

 

      2018 
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        *** 

 

Иэидляри гында, 

эюзялляри гырхында 

гоъалдан дцнйа, 

бу да сянин ямялинди: 

...Йцрцдц, йцрцдц арзусунун 

ишыг уъуна, 

сцрцдц, сцрцдц цмидлярини 

аъ гылынъына. 

Ня дямир чарыг тапды, 

ня дямир яса, 

ня дя хейир дашыйан 

гуш ляляйи варды, 

чятинлийин тцстцсцнц 

ютцря ки, 

бялкя дадына чатан ола. 

Вахты гова-гова, 

айаьы алтындакы 

Йер кцрясини 

фырлада-фырлада 

фырланды арзусунун башына, – 

ня аз- ня чох: 

Бир юмцр! 

Дцнйа! Дцнйа! 

Дцнйайа ня вар ки! 

О гядяр алынмаз галалары, 

анылмаз бялалары вар ки... 

Дцнйанын. 
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   1982  

 

ЙАЙ ХАТИРЯСИ 

 

Бир автобус долусу 

иш-эцъ адамы идик. 

Чыхдыг эеъянин чырагларына доьру, 

эеъянин улдузларына доьру. 

Бир автобус долусу адамын 

улдузу – башынын цстцндя. 

Улдузлар гырыла билярди 

саплаьындан. 

Тюкцля билярди цстцмцзя. 

Гачырдыг автобус сцрятиля 

улдузларын алтындан. 

Сонра лап гяфилдянъя 

гачышымызын автобус сцряти 

йаралы пялянэ кими 

тякярлярини йалайа-йалайа, 

гулагларымыза 

улайа-улайа дайанды. 

Тюкцлдцк кцчядяки 

эеъяйя. 

Эеъя йахын-узаг улдузларыны 

эейиниб,  

башыны гашымаьа вахты олмайан 

сцрцъцнцн ганыны ичирди. 

Сцрцъц дя 

дан цзцняъян таггылдатды 



 

 
327 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

эеъянин ичини, 

сюкцб-тюкдц йола кюрпц салан 

сюз-сющбяти. 

Итиб-батдыг биз дя 

хырда-хырда дейинтилярин 

ичиндя. 

Хырдаландыг, 

гурдаландыг эеъянин ялиля. 

Ачылыб-тюкцлдц эеъяйя 

пахырымыз, 

пахылымыз...  

 

   1982  
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           ***  

 

Бу тяня бу тющмят дя 

Йуйуб тямизлямяся, 

Йаьыша тут цзцнц, 

Йа да унут юзцнц. 

Аддымла йол кечян тяк 

Кеч о сящвин цстцндян. 

 

   2017  
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            ***  

 

Йарпаьын цмид сифяти 

йашылындан бойланыр, 

инсанынса 

йахшылыьындан. 

 

   2018  
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      ***  

 

«Йаман эцнцн юмрц – аз», 

Йаман эцн дя юмцрмцш. 

Йахшы эцнцн цмиди 

Йаман эцндя юлцрмцш. 

 

   2018  
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ДЦШМЯНЛЯРИМЯ 

 

Щара эетсям, -  

гарабасма дцшцрсцз 

дабаныма. 

Ъыр ары кими 

дарашырсыз 

бейнимя, 

гялбимя, 

виъданыма. 

Гулагларымда 

хатын зянэляриня 

дюнцрсцнцз. 

Сизи 

мянсиз галасыз!.. 

Сорьунуздан-суалыныздан, 

щяр сюзцнцзя 

мин ъавабдан 

тянэя эялмишям даща. 

Евя эяляндя 

дяли кими 

тянэняфяс салырам 

юзцмц ичяри, 

чырпырам  

гапыны, 

бурурам ачары. 

Щя, галын ешикдя, 

йанын тюкцлцн, 

кешийими чякин 

сящяряъян, 
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дцшмянлярим!.. 

 

ГОНШУ ОЬЛУ 

ВЯ БАЪЫМ 

 

Бу баьа гоншу эялди, 

Бир гатар «гошун» эялди. 

Лап хырдаъа оьлунун 

Баъымдан хошу эялди. 

 

Щара эетди, – эюз олду, 

Щардан деди, – сюз олду. 

Яввял щяр шей эцлцшдц, 

Сонра щяр шей дцз олду. 

 

Бюйцк гардаш данлады, 

Бюйцк баъы йанлады. 

Аналар юз йанындан 

Эянъляри нишанлады. 

 

Гардаш динди ахырда, 

Баъы динди ахырда: 

Бу ня нишан вахтыды! –  

Оьлан – хырда, 

гыз – хырда. 

 

Баъым иши билирди, 

Сюз дцшяндя эцлцрдц. 

Демя севдийи вармыш, –  

      1974 
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Ясэяр иди, 

бир илди. 

   1970  

 

 

 

 

 

 

 

ИКИЛЯШЯ БИЛМИРЯМ 

 

Шеир мяним шяряфим, 

Шеир мяним адымдыр. 

О мяним доьма балам, 

Йеэаня ювладымдыр. 

 

Икиляширям бязян, 

Евдя вя рясми йердя. 

Икиляшя билмирям 

Мящяббятдя, шеирдя. 

 

   1969  
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            КИРАЙЯНИШИН 

 

Истяйирям цзя эцлсцн севинъим, 

Эюз долусу фярящляним, шадланым. 

Дцнйам олсун Вятяним дя, евим дя, 

Язабына, гязябиня гатланым. 

 

Йери эялди, йа эялмяди «мян» дейим, 

Ня дейирям, - юз бойума тян дейим. 

Дянизляр тяк ъошуб-дашым, сянэийим, 

Щявясимля силащланым, атланым. 

 

Ийня уъу цмидин дя аъыйам, 

Дюзмялийям бу аьрыйа, аcыйа. 

Щяр аддымда гязяб дишин гыъыйан, 

Ещтийаъла ялбяйаха асланам. 

 

    1973  
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         ANA HƏSRƏTĠ 

 

Uşaqlığım sənlə gedib, ana, gedərkən, 

Sənsiz qalan ocaq mənim, eyvan mənimdir. 

Sevincimi aparıbsan alıb əlimdən, 

Kədər mənim, həsrət mənim, hicran mənimdir. 

 

Səni məndən məkan deyil, 

zaman ayırır, 

Yol nə qədər uzaq olsa, 

gedərdim hökmən. 

Bu ehtiram anaların haqlı payıdır, 

Bəs zamanı necə keçim, 

necə gedim mən? 

 

Sayıb, ömür həlqəsini asdıqca hər il, 

Mən o sənli günlərimdən uzaqlaşıram. 

Hər gələndə, ax, nə üçün səninlə deyil, 

Ana, ana, həsrətinlə qucaqlaşıram.  

 

1970 
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        ЪАМААТ 

 

Ъamaaтın həйaтına 

йoldaş da vерmişdi Аllah –  

Ъamaaтın «həйaт йoldaşı» da  

vaр olmуşdу. 

Ъamaaтın həйaтı 

йoldaşı ilə kеçiрdi – 

biрgə, həmahəng, həmрəй. 

Çaйı da йoldaşı ilə 

içiрdi, 

üfüрə-üfüрə, 

hoртdaтa-hoртdaтa, 

səbрlə, 

ləzzəт ala-ala 

camaaт. 

Хöрəйi гaşığa göтüрüb 

əvvəlcə 

йoldaşına йеdiрiрdi 

camaaт. 

(Аllah, özün saxla, 

göрəsən nədən şübhələniрmiş?!) 

Ъamaaт 

еv idi, ailə idi, 

ölümə apaрan йolуn  

гoşa йolçуsу idi. 

 

   2017  
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 ĠT HÜRÜġÜ 

 

İt balası ilə 

pişik balalarını 

bir qəfəsə 

salıb 

satışa çıxaran 

arvada 

irad tutdum. 

Gözünü yumub, 

ağzını açdı. 

Ağzında saxladığı 

bütün itləri 

qısqırtdı 

mənə... 

Məni xilas 

edin, 

ay adamlar, 

bu it hücumundan. 

 

   2016  
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ГЦРБЯТЯ ЭЕДИРЯМ 

 

Сянсиз бир азадлыг няйимя эяряк, 

Мяни азадлыьа эюндярян Вятян?! 

Эейиб зинданлары яйнимя эяряк, 

Голларын цстцндя ъан верям, Вятян! 

 

Ики дярйа кечиб, 

йедди даь ашыб, 

Бир эцн щарайына эялярям, ахыр. 

Эялярям, 

йарыда дайанар йашым, -  

Юмрцмц сянинля бюлярям, ахыр. 

 

Бир дя ки, 

горхутмур юлцмляр мяни... 

Горхум 

дюйцшлярдян галмаьымдадыр. 

Анар шад эцнцнц эюрянляр мяни, 

Дашында да олса, 

йашайар адым. 

 

    1968  
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ЭИЗЛИ ЪЯБЩЯЛЯР 

 

Эизли ъябщяляр ачылыб 

аналарын горхусуна. 

Эизли шцбщяляр ачылыб 

аналарын йухусуна. 

Эизли шцбщялярдян 

эизли ъябщялярядяк 

мадар оьланлар йол эедир –  

башы цстцндя, 

голу цстцндя, 

гычы цстцндя. 

Чинар оьланлар йол эедир –  

бойу цстцндя, 

аьлы цстцндя, 

тойу арзусунда. 

Эизли ъябщялярдян 

аналарын йухусуна 

горхунъ-горхунъ 

шцбщяляр ахыр. 

Эизли нюгтялярдян 

аналарын горхусуна 

ъябщяляр ахыр. 

Эюзляри баха-баха 

эюря билмир аналар 

мадар оьланларынын 

цзцнц, 

бойуну, 

тойуну. 
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Аналарын 

чинар 

оьланлары 

дцшцб галыр 

бойу иля 

тойу арасында. 

 

  1982 
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БИЛЯЙДИК 

 

 «Ютян эцнляр» силсилясиндян 

 

Неъя дя билмядик гядрини сянин, 

Газдыг ялимизля гябрини сянин. 

Бир анлыг дуймагчын ятрини сянин 

Илляри эерийя гача биляйдик. 

 

Тюкдцк ганымызы, уъуз елядик, 

Йендик, эцъцмцзц аъиз елядик. 

Сящвя йох, дцз мящвя гачыш елядик, 

Гачыб юзцмцзц аша биляйдик. 

 

    1992  
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              ***  

 

Сюзцн щягигятиндян 

Горхуб гачанлар олду. 

Щяр кялмя гиймятиля 

Базар ачанлар олду. 

 

   2018  
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  ***  

 

Фикримин эюйлярини 

Щярдян булудлар алыр. 

Шцбщядян, сарсынтыдан 

Сычрайыб чыхаммырам. 

Дуруб динъяля билмир, – 

Эцн-эцзяран – говьалы. 

Бир уьуру дост билиб, 

Ялини сыхаммырам. 

 

   2018  
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Мяним даща щеч кимя, 

Дейиляси сюзцм йох. 

Бойумда, гамятимдя 

Яйиляси дюзцм йох. 

 

Щачан кечди юмцр-эцн, 

Щарда батды, демир эцн. 

Нийя йаныр, сюнцр эцн, 

Билмяйя дя лцзум йох. 

 

Йаша, заваллы Дцнйа, 

Башы щавалы Дцнйа. 

Зурна-гаваллы Дцнйа, 

Даща сяндя эюзцм йох. 

 

   2018  
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             ***  

 

Сяни ким санъыбды беля? 

Кимин щирсиндян дашырсан? 

Нийя ъошуб, даьылырсан? 

Нийя кцрсцндян дашырсан? 

 

   2018  
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              ***  

 

Гарышды, башым гарышды, 

Щяр шейдян хябярсиз олдум. 

Бахдым ки, дцнйа йарышды, 

Мян бинява фярсиз олдум. 

 

   2018  
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                  ***  

 

Сюндц ялляримин чичяк щявяси, 

Баь-баьат эюзцнц чякди йолумдан. 

Ня – гюнчя баьрында бюъяк щявяси, 

Ня – тикан щявяси, бир эцл колунда. 

 

Щара дюнцрямся, беляди, мянъя, 

Щяр шей щявясимдян енян атлыды. 

Заман юз-юзцня тяляди, мянъя, 

Буэцндян баханда дцнян атлыды. 

 

Йохуна баш гойан варымды эцнцм, 

Рущум тязялянир сюз яляйиндя. 

Сюзя ойанмырса, щарамды эцнцм, 

Щалалды сюз мяни чюзяляйяндя. 

 

    2018  
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Баьланыб дилим-аьзым, 

Бир кялмя данышаммырам. 

Алышырам ода-кюзя, 

Бир сюзя алышаммырам. 

 

Башымдан тцстцсц чыхан, 

Сойуйан, истиси чыхан, 

Йахшысы йох, писи чыхан 

Фикримля барышаммырам. 

 

Тянща цнванымла беля, 

Дава-дярманымла беля, 

Юзцм юз ъанымла беля 

Гайнайыб-гарышаммырам. 

 

    2018  
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              ***  

 

Щяр шей эюзцмдян дцшцб, 

Щеч няйя мейлим йохду. 

Сюз дя вязндян дцшцб, 

Сюздян эилейли йохду. 

 

   2018  
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              ***  

 

Эюзляримя йыьмаг цчцн, 

Дартыр ишыьы яллярим. 

Чякиб, эюзцм сцрмясиня 

Гатыр ишыьы яллярим. 

 

   2018  
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             ***  

 

Та сюзц сюз эятирмир, 

Сюз-сюзя сюйкяк дейил. 

Кимсядян сюз эютцрмцр, 

Сюз гялби кювряк дейил. 

 

   2018  
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ГАЙЫТМАЛЫСАН 

 

  Рущун дцнйайа  

  гайытмасына 

 

Инсан, торпагдан йарандын, 

торпаьа гайытмалысан. 

Ота, тикана, чичяйя,  

йарпаьа гайытмалысан. 

Йашасан бир илан юмрц, 

илана гайытмалысан. 

Тикан олсан дюрд йаныnа, 

тикана гайытмалысан. 

Инсан кими йашадынса, 

инсана гайытмалысан. 

 

   2018  
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           *** 

 

Йолун авандына дцшся дя мейлим, 

Еля тярс цзцндя тярсиди галды. 

Фярлиси аь эцня тяшняди, нейним, 

Мяня мейиллярин фярсизи галды. 

 

    2018  
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  ***  

 

Йаралы гялбимдя ня щай-щяширди? 

Мяни ки башындан бу дярд ашырды. 

Онсуз да цряйим долуб-дашырды, 

Онсуз да гачырдым дярдин ялиндян. 

 

Ел-оба сорурду, ня гача-говду? 

Билинмир, говулан овчуду, овду. 

Демя юмцр фцрсят, тале тиловду, 

Юзцм дя билмядян вердим ялимдян. 

 

Нийя йарадырам, йазырам нийя? 

Юзцмц юзцмдян асырам нийя? 

Бу гансыз замана ясирям нийя? 

Нийя щеч ня эялмир щярдян ялимдян. 

 

    2018  
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***  

 

Ня дилдя, ня дишдя галыр, 

Юлчц-бичи щечдя галыр. 

Беш сайдыьым цчдя галыр, 

Дейян кям-кясирди юмцр. 

 

Щяря бир тамащ аъыды, 

Тойла йас – гардаш-баъыды. 

Ня дярди, ня ялаъыды, 

Талейя ясирди юмцр. 

 

Билмирсян ким кимдян кясир, 

Ким имиш кимин тяляси. 

Бир дя эюрцрсян, бир щясир, 

Бир Мяммяднясирди юмцр. 

 

    2018  
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QALDI GÖZÜMÜZÜN YAġI 

   

Xanım şairimiz 

   Nurəngiz Gün üçün 

 

Şirin gözəllikdə 

bir gözəl idi. 

Gəzdiyi, durduğu 

yer gözəl idi. 

Məhsəti görkəmi, 

qaməti vardı. 

Başında şeirdən 

dəməti vardı. 

Sevgili baxışı vardı 

gözündə. 

Hamı sevimliydi, 

yardı gözündə. 

Hamıya deyilən 

xoş söz idi o. 

Hər yerdə bir sifət, 

bir üz idi o... 

...Davam gətirmədi 

vaxt yürüşünə. 

Çıxdı taleyinin 

haqq yürüşünə. 

Yarıldı Göy üzü –  

uzandı bir əl. 

Asta sığal çəkdi 

saçına əvvəl, 
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tutub əllərindən 

apardı onu. 

Qədd-qamətindən, 

istedadından, 

şirin dillərindən 

apardı onu. 

Qaldı gözümüzün 

yaşı dalınca, 

Bir şeir sultanı –  

tacı dalınca. 

 

     2014  
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КИМ ИСЯ 

 

  Сюзцм данышыланда 

           гулаьым ъинэилдяйир 

 

Ким ися писимя данышды мяним, 

Бялкя дя гарьыды, сюйдц ким ися. 

Аман, бу ъинэилти танышды мяня, 

Мяни аныр йердя, эюйдя ким ися. 

 

Ким ися ялини аьзына тяпир, 

Йаныр щяниримдян, йаныр ялимдян. 

Чякир, фикир мяни аьрыма тяпир, 

Ъаны тагятимдя, ъаны ялимдя. 

 

Ня диня билирям, сорушум: «Кимсян?» 

Ня ача билирям, кяляфди бу сирр. 

Ачылмаз данышсам, ачылмаз динсян, 

Щансы торду бу сирр, кялякди, бу сирр? 

 

Киминся сющбяти, сюзц олмушам, 

Нейняк, гой данышсын, ъаны ъящянням! 

Киминся сюзцнцн дузу олмушам, 

Бу дуза гайнайан ганы – ъящянням! 

 

Ачылыр сящяри хош хябяр кими, 

Щяр эцн сюз щаглайыр сюз адамыны. 

Чякилир юнцня бир чяпяр кими, 

Пислик дя щаглайыр юз адамыны. 
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Ким ися писимя данышды мяним, 

Бялкя дя гарьыды, сюйдц ким ися. 

Башымда бу фярйад танышды мяня, -  

Мяни аныр йердя, эюйдя ким ися. 

 

    2018 
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      ОЛСАМ 

 

Щяйат давам едир, 

мянся – давамсыз. 

Юлцб-итянлярин 

дярди – амансыз. 

Щярдян унударсыз, 

щярдян анарсыз 

бир эцн бу дцнйадан 

кючяси олсам. 
 

Аллащ, бу сюзляри 

мян нийя йаздым? 

Юзцмц данлайа –  

данлайа йаздым. 

Мяктубду, ъансыздан 

ъанлыйа йаздым. 

Ъырын гялбиниздян 

кечяси олсам. 

 

Ъырын, охумайын, 

сюз-тикан кими. 

Далайар дилинизи 

эиъиткан кими. 

Йашадын гялблярдя 

бир цнван кими. 

Гяриб эцндцзлярин  

эеъяси олсам. 
 

  2014 
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  ÖLÜM 

 

Qırıldı 

zaman zənciri, 

başının üstü 

aydınlaşdı. 

Səslərdən kəsilən 

qulaqları  

gözlərində alacalandı. 

Bu nə sükut! 

Hara getdi 

səslər 

beynindən, 

qulaqlarından?! 

Sonra –  

dayanan və 

hamını dayandıran 

bir zülmət... 

Kimsə 

əllərindən yapışıb 

qaldırdı onu 

yatdığı yerdən. 

Yüngül bir 

sıyrıntı duydu 

bədənində. 

Və o 

uçduğunu 

gözü ilə 

gördü. 



 

 
362 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
Yataqda 

uzanıb qalan 

o deyildi. 

Kimsə 

ona yad olan 

bir cəsəd qalmışdı 

bayaq onun 

yatdığı yerdə. 

 

  2016  
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  QƏMLĠ TOY 

 

Dağılan ailələr üçün 

 

Boyuna öyündüyüm 

Yadındamı qardaşım? 

Yadındamı, yağışlar 

Sevinə-sevinə yağdı toyuna? 

Yadındamı, alqışlar 

Sevinə-sevinə axdı toyuna? 

Dost da, düşmən də 

Sevinə-sevinə baxdı toyuna; 

Dost sevindi – toyundu, 

Düşmən sevindi - əcəb oyundu; 

Oğul toyuna ana yolu yox, 

Oğul boynunda ana qolu yox... 

Ana – yolu bağlıdı. 

Ana bağlı qapı arxasında 

Xısın-xısın, 

İçin-İçin ağladı. 

Bağlı yolun o başından  

Sənin toyuna  

Gələ bilmədi anan, 

Yadındamı? 

 

1974 
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BAYATILAR 

 

Şıxəli Qurbanov,  

Allah sənə rəhmət eləsin! 

 

Gələn bahardı, getdi, 

Tufan qopardı getdi. 

Onu neçin gətirdin, –  

Səni apardı getdi? 

 

Qəmimiz ümman oldu, 

Gözümüz duman oldu. 

Arzuların qəlbində, – 

Gedişin yaman oldu. 

 

Qəlbi yaradı “Sənsiz”
1
 

Səni aradı “Sənsiz”. 

Bahar qızı zülfünü 

Töküb daradı sənsiz. 

 

Günəş batır, ay ana. 

İl də çatır, ay ana. 

Bu torpağın altında 

Oğlun yatır, ay ana. 

 

                                                 
1
 Ş.Qurbanovun “Sənsiz” pyesi. 
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Dərdi qövr edən sənin, 

Ümidi gedən – sənin. 

Yasını saxlayacaq 

Ağ saçlı vətən sənin. 

 

1968 
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      ƏLVĠDA 

 

...Qalanlara salam olsun. 

Yunis İmrə 

 

Daha bir-bir gedirlər, 

Gedənlərə – əlvida. 

Hərə – bir parça «vətən», 

«Vətənlərə» – əlvida. 

 

Bir nəsildi hamısı, 

Oldu biçin zəmisi. 

Dünya kimi gəmisi 

Batanlara – əlvida. 

 

Həmdərd idim çoxuyla, 

Qaldım «ah»ı, «uf»uyla. 

Əbədi bir yuxuyla 

Yatanlara – əlvida. 

 

Keçdim ağı dilinə, 

Rəhmət dedim ölümə. 

Əli Tanrı əlinə 

Çatanlara – əlvida. 

 

   2017  
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AĞI 

 

Azərbaycanın vətənpərvər  

qızı Mərziyə Oskuhiyə 

 

Dağlara dağ gərək deyil, 

Dağ elə dağdı, Mərziyə. 

Təbrizində dolan bulud 

Qürbətdə yağdı, Mərziyə. 

 

Uzaqdı doğmalıq, yadlıq, 

Uzaqlıq – ömründü axı. 

Deyəsən qərib azadlıq 

Zindan ilə birdi, axı. 

 

Səni sıxan, boğan nədi, 

Niyə susdu nəğmələrin?! 

Həsrət üçün imkan nədi, – 

Yaz həsrəti, yaz kədəri. 

 

Qəhrəmanlıq səngərdəmi?! 

Şairlik də bir ərlikdi. 

Əsirlikdən qaçan gəlin, 

Susma, susmaq əsirlikdi. 

 

1978 
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GƏLƏCƏYƏ ĠZĠM 

 

O budağa qonmağa 

Bir hoppanma gücüm qalıb. 

Bu yoxuşu qalxmağa 

Bir diz taqətim qalıb. 

O vaxtı başa vurmağa 

Bir nəfəs əzabım qalıb. 

Hamısını birdən öldürəsiyəm:–  

Budağı da, 

Yoxuşu da, – 

Vaxtı da. 

Hamısını birdən öldürməyə 

Bir sim əsəbim qalıb. 

O budaq – məndən uzaq, 

O yoxuş – məndən qoca, 

O vaxt – məndən uşaq. 

 

Öldürəcəyəm uzağı, 

Öldürəcəyəm qocanı, 

Öldürəcəyəm uşağı. 

Bir sim əsəb üstdə gərilmişəm, –  

Dartılıb-dartılıb,  

Yay kimi  

Qıracağam simi. –  

 

Məndə doğulan 

Məndə gərilən, 

Məndə qocalan 
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Vaxtı 

Öldürəcəyəm. 

Beş-altı sümük 

Göndərəcəyəm 

Min ildən sonraya. 

O da tökülüb-itən, 

Torpağın dişində 

Süzük-süzük, 

Didim-didim. 

Budur  

Məndə qocalan vaxtdan 

Gələcəyə izim. 

 

1985 
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   ***  

 

Шяхсян танымадыьым  

эянъ йазычы Мювлуд Мювлуд цчцн 

 

Йaşamaг – həйaтa əlvida imiş... 

Йaşaрsan innən bеlə 

ən mənasız 

inтihaрın 

cəsaрəтində.  

Йуmşaг üрəklim, 

уşaг üрəklim, 

dəрdə, гəmə 

гуcaг üрəklim, 

sən niйə bеlə етdin? 

Бilmiрdimi 

inтihaр 

həр gеcə 

biр göйdələnin damında 

özünə гурban 

gəziр?! 

Бilmiрdinmi, 

gеcə zülməтi 

inтihaрın çağıрışıdıр, 

«Эəəl! Эəəl», dейə 

həsрəт və 

vüsal dolу 

йalvaрışıdıр? 

Нiйə vуруldуn 
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o gеcəйə, 

o göйdələnin son məртəbəsinə? 

Уçmaгmı kеçiрdi könlündən? 

Бəs gənclik?! 

Эənclik özü 

Уçуş dейilmi? 

Сəma mələkləрi dейilmi 

gəncləр, йуmşaг üрəklim?! 

 

    2017  
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BƏLƏDÇĠSĠZ GEDĠLƏN YOL  

 

Qaranlıq bir yola basanda qədəm 

Qorxu hakim olur iradəmizə. 

Gözümüz önündə dəyişir aləm, 

Hər kölgə dəhşətli görünür bizə. 

 

Yoldaş arayırıq, dost arayırıq 

O yerdən salamat qayıtmaq üçün. 

Kiçik uşağı da arxa sayırıq, 

Təki bələd olsun yollara bütün. 

 

Ömrün sahilində tək bircə yol var, 

Odur əsrarəngiz, vahimə dolu. 

Geri dönməsə də, ordan yolçular, 

Bələdçisiz gedir hamı o yolu. 

 

1968 
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TERAKT 

 

Bu nədir, Allah, – 

günahkarların 

kini, qəzəbi, 

hirsi, hikkəsi,  

nifrəti, həsədi 

günahsızların 

başında partlayır 

dünyanın düz vaxtı. 

Hər tin, hər bucaq –  

partlayışlara –  

bir ocaq. 

Əzablar, 

ağrılar 

qan qusan 

yaralarda 

inildəyir. 

Xıncım-xıncım 

qollar, 

qabırğalar, 

qılçalar, 

ayaqlar, 

qoparılmış 

başlar, 

dağılmış beyinlər 

yağır 

göy üzündən 

dünyanın  
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düz vaxtı... 

Terakt –  

müharibə deyil. 

Terakt –  

müharibənin 

bivaxtı, 

müharibəyə  

tutulan 

züy vaxtı... 

 

2008 
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      ÖZÜMƏ ZƏRBƏ 

 

«Qəmimdən dərdə dolmuşam», 

Dərdimə körpə olmuşam. 

Mən elə körpü olmuşam, 

Üstümdəm ömür adlayır. 

 

Mərə düşmən, hayla məni, 

Dağa, daşa payla məni. 

Öz yurdumda quyla məni, 

Qürbətdə qəbir çatlayır. 

 

1982 
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***  

 

Əvvəl-axır orayadır yolumuz, 

Ömür adlı urayadır yolumuz. 

Əcəl ilə yarıyadır yolumuz, 

İnnən belə nə danışaq, nə dinək?! 

 

Çağırılmış qonağıyıq dünyanın, 

Savabdan çox, günahıyıq dünyanın, 

Ömrü deyil, sınağıyıq dünyanın, 

Yerimişik sümüyünə, ətinə. 

 

2003 
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 *** 

 

Гардашым Сейфяддинин  

язиз хатирясиня 

 

Истяйиндян доймамышдыг, 

Ялими цзцмдя гойдун. 

Эетдин биздян цз дюндяриб, 

Дярдини бизимля гойдун. 

 

Шиширтди дярд цряйими, 

Гайыт да чярт цряйими. 

Аьрысы сярт цряйими 

Бир гансыз дюзцмля гойдун. 

 

Эюзцн эцлцр башдашында, 

Галдым тале савашында. 

Мяни юмрцн чашбашында 

Аьлайан эюзцмля гойдун. 

 

     2017  
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Щагга нащаг сюйлямяк 

ганичяня ман дейил. 

Пейьямбяр олса беля, 

щамы Сцлейман дейил. 

Щамы эюзцтох олуб, 

гошулуб аъэюзляря. 

Бу эюз-эюз ачанлары 

Эюрцм, 

дойуран олсун. 

 

Хейир гапыны дюйя, 

ачыб шяря дцшясян. 

Дурдуьун уъалыгдан 

ашыб йеря дцшясян. 

Тяпя олдуьун йердя 

чюкцб дяря дцшясян. 

Сяни ямялляриндян 

çякиб айыран олсун. 

 

     2018 
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SÖZÜN AÇIĞI 

 

Doymuşam dünyanın toy-bayramından, 

Bahar bayramından, yaz bayramından, 

Sükut bayramından, söz bayramından 

Doymuşam, gözümün aclığı yoxdur. 

 

Daha nifrətim yox ağ yalanlara, 

Məndən borc adına bac alanlara. 

Tülkü meydanında tac alanlara 

Hirsimin, hikkəmin acığı yoxdur.  

 

Fərqi nə, kim-kimə badalaq gəlir, 

Düzlük ki, azala-azala gəlir. 

Bülbülün ardınca yapalaq gəlir, 

Örtülü bazardı, açığı yoxdur. 

 

2000 
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DƏYMƏZ 

 

Madam ki, özüyçün yaşayır hərə, 

Madam öz yükünü daşıyır hərə. 

Susub öz başını qaşıyır hərə, 

Dəyməz bir bu qədər dərd-sərə, dəyməz. 

 

Dinməyə-deməyə sözün yoxdusa, 

Süzməyə, döyməyə gözün yoxdusa, 

Arxanda oğlun, ya qızın yoxdusa, 

Dünya bir ömürlük səfərə dəyməz. 

 

Niyə özümüzü yorturuq belə? 

Abır pərdəmizi yırtırıq belə? 

Belə başlamışıq, qurtaraq belə, 

Bu bal batman ola, zəhərə dəyməz. 

 

İndi bu zəhəri içməyə nə var?! 

Çıxdığın pilləni düşməyə nə var?! 

Bu açıq qapıdan keçməyə nə var?! 

Keçmədin, yüz yaşa, sıfıra dəyməz. 

 

1995 
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    ***  

 

Сизя ня вар ки, 

щяр шейдян йаза билярсиниз, – 

лап алт эейиминяъян. 

«Ейиб» сюзц сизя 

дяйиб-долашан дейил. 

«Ейиб» сюзцнцн эюзц 

мяни тутуб: 

Ня йазырам, 

ял атыр гялямиmя: 

«Беля демя, 

ейибдир»... 

 

   2017 
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FƏLƏYĠN BELƏ-BELƏ ĠġLƏRĠ 

 

Kim deyir ki, qismətə inanın! 

Qismət – fələyin əli. 

Fələk – dünyadan xəbərsiz. 

Qismətə qaçandır 

Fələyin də xəbərçiləri. 

Yağlı dilə bas fələyi, 

Sonra da 

Götür orden kimi 

Döşündən as fələyi. 

Eh, fələyə nə var ki, 

Bir fitnən düzələsi 

İşləri var fələyin. 

(özü bilər!)  

Zəifin canında  

Qızınan soyuqları,  

Soyuyan istiləri var 

fələyin. 

Qismət – fələyin əli, 

Hələ də piylilərin  

Başını tumarlayır. 

 

1970 
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ÜRƏYĠM 

 

Bir halda ki partlayası olmadın, 

Dərdimə diz qatlayası olmadın, 

Tərəddüddən adlayası olmadın, 

Yaşamağa haqqın yoxdu, ürəyim. 

 

Sən üzlərdə üz axtaran deyilsən, 

Ayılmağa göz axtaran deyilsən, 

Söz içindən söz axtaran deyilsən, 

“Sümük üstdə” hoqqan yoxdu, ürəyim. 

 

Ad olmusan guya adlar içində, 

Xəyallardan neçə taxt var içində. 

Lovğalanma, bu ağbaxtlar içində 

Bir zərrəcə baxtın yoxdu, ürəyim. 

 

Çırpınırsan hiddətində, odunda, 

Öz atın yox, çapma özgə atında. 

En yanıma göyün yeddi qatından, 

Əyləncəyə vaxtım yoxdu, ürəyim. 
 

Bir torpağam, – igidləri qırılmış, 

Bir zirvəyəm, – şahinləri vurulmuş. 

Bir arzuyam, – ümidləri durulmuş, – 

Heyf tacım-taxtım yoxdu, ürəyim. 
 

Bir halda ki, partlayası sən oldun, 

Dərdimə diz qatlayası sən oldun, 

Ömrü-günü adlayası sən oldun, 

Ölməyə də haqqın yoxdu, ürəyim. 

       1991 
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BU DOĞMALIQ, BU YADLIQ 

 

Hansı dövrün hissidir, 

Hansı əsrin odudur? 

Yaxşımıdır, pismidir – 

Gah kövrək bir budaqdır, 

Gah basılmaz ordudur, 

Gah yaxın, gah uzaqdır, 

Gah soyuq, gah istidir 

Bu doğmalıq, bu yadlıq. 

Hansı dövrün hissidir, 

Hansı əsrin odudur 

Bu doğmalıq, 

Bu yadlıq?! 

Gah məni məndən edər, 

Gah səni də mən edər 

Bu doğmalıq, 

Bu yadlıq. 

 

1974 
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                                MƏNƏ 

 

Harda pozulmuşdu ömrün nizamı, 

Tanrımı göndərdi bu sərt cəzanı? 

Necə qazanacam indi bu qanı? 

Kimin qarğışıydı, bozardı mənə? 

 

Burnum qan fışqıran şəlalə idi, 

Gözlərim dəhşətdən piyalə idi, 

Ovcumda dəsmalın al lalə idi, 

Yoxsa ki, od idi, közərdi mənə? 

 

Günün lap adicə bir məqamında, 

Bəlkə bir tapmaca, sirr məqamında, 

Övliya anında, pir məqamında 

Bu nə idi, Allah, üz verdi mənə? 

 

Damarda durmurdu, coşurdu elə, 

Dırmaşıb başımdan aşırdı elə, 

Hirsimdən, hikkəmdən daşırdı elə, 

Sözümdə ülgücdü, kəsərdi mənə. 

 

Bu qan çıxmalıydı, haramdı bu qan, 

Qalıb sızlayırdı yaramda bu qan. 

Bəlkə də yeganə çarəmdi bu qan, 

Çıxıb, çıxış yolu göstərdi mənə. 

 

2010 
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Мяним дя эюрдцйцм вар, 

Эюрдцйцмц данмырам. 

Бязи йаланчылар тяк 

Дил тюкцб йалманмырам. 

Цстц бязяк Дцнйаны 

Ъяннят, филан санмырам. 

Бу бязяйин алтында 

Аь варса, гара да вар, 

Аьына, гарасына 

Гуршаныб алданмырам. 

Юлцб-итяниня дя 

Алышмышам, йанмырам... 

 

   2018 
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GÖZÜMÜZ AYDIN 

 

Qapılar açıldı sirlər kimi, 

Ölülər gərnəşdi dirilər kimi. 

Xırdalar dəbərdi irilər kimi, 

Gözümüz aydın. 

 

Vurduq özümüzü sözün düzünə, 

Düşdü taqətimiz ömrün dizinə. 

Kimin günahı var, vurduq üzünə, 

Gözümüz aydın. 

 

2009 
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QALMAYIB 

 

Ömür – qəpik-quruş, səpələyirəm, 

Qalan – xırda-mırda, topalayıram. 

Daim çırpınıram, çapalayıram, 

Daha sökmədiyim qəfəs qalmayıb. 

 

Hanı tost deyənim, tərif deyənim, 

Hanı arayanım, hanı öyənim? 

Elə çəkilib ki, ömrün yüyəni, 

Baş alıb gedəsi həvəs qalmayıb. 

 

Dözdüm əzabına, dərd-sərinə. 

Tale cirə imiş, ömür cərimə. 

Çəkirəm göyləri ciyərlərimə, 

Baxıram, o azad nəfəs qalmayıb. 

 

2010 
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ЧОХ ДА БИЗЯ ЙАХЫНДЫ 

 

Юлцмдян чох йазанлар цчцн 

 

Сянин ишин асанды, – 

Пайыз сяня йахынды, 

Кцляк сяндя азанды, 

Дцнйа сяня ахынды, 

Сянин ишин асанды. 

 

Ня вар юлцм демяйя, 

Дейяни юлдцрмцр а... 

Сян ща чаьыр кюмяйя, 

Юлцм эюзц эюрмцр а... 

Эюрцрсян, ня ахынды? – 

О Дцнйа лап йахынды. 

 

Чох да бизя йахынды, 

Чох да кючдц, ахынды, 

Юлцм бизля юляъяк, 

Тялясмяйя дяйярми? 

Юз хошуна эяляъяк, 

Щяля бизи бяйянмир. 

Эюрцм тутсун гарьышыm, 

Йолу баьлы галмышы... 

 

   2015  
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    ***  

 

Sözümün duzu etdiyim, 

Sərtlikdə quzu etdiyim, 

Evimin qızı etdiyim 

Firuzəniz tanınmadı. 

 

Ömrün qışı sazaq oldu, 

Qismətindən uzaq oldu. 

Ona niyə yasaq oldu 

Bir əməkdar xanım adı? 

 

2010 
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                        DAHA  

 

Yamanca işə düşüb, – 

Bu qan damarda durmur. 

Bir yumruca daş üstə 

Çıxan kənarda durmur. 

Yıxılan cəhənnəmə, 

Yıxan kənarda durmur. 

Yumuruğumda sıxdığım 

Dözüm göynəyir daha. 

 

Daha nəyi çatışmır, – 

Kişinin işi əksik? 

Niyə qalmaqal salıb, 

Bəs nəyi düşüb əskik? 

Bəxtəvərin başında 

Padşahlıq quşu əskik, 

Göynətməyə kimsə yox, 

Özü göynəyir daha. 

 

2006 
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Gedəsən üzü sabaha, 

Bir cüt göz qənimin ola. 

Bu yolların yoxuşunda 

Dərə, düz qənimin ola. 

 

Yol sənə qənim kəsilə, 

Gözündə qəmin əksilə. 

Çəkdiyin nə var – əksinə, 

Dönüb öz qənimin ola. 

 

Bir gün çarxı çevirəsən, 

Qarxa-qarxa çevirəsən. 

Dosta arxa çevirəsən, 

Çörək, duz qənimin ola. 

 

2006 
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  ФЯДАИЛЯР 

 

Ютян ясрин сонларында щагг 

вя ядалят уьрунда ъанындан 

кечян мцбаризляря 

                            1983 

 

Кянд 

 

Щямин илляря кими, 

щямин эцнляря кими, 

о узаг шящярлярдян 

гяфил эялян, 

сярт эялян 

щямин йоллара кими 

бу кяндин чюлц, дцзц, 

эеъяси, щям эцндцзц 

адидян-ади иди. 

Бу кяндин чайы варды, 

улдузу, айы варды, –  

адидян-ади иди. 

Эяляъяк шющрятиндян, 

эяляъяк цнванындан 

хябярсиз иди бу кянд. 

Адидян ади иди 

щямин илляря кими, 

щямин йоллара кими 

бу кяндин гайьылары.  

Бу кяндин эюзялляри, 
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бу кяндин гарылары, 

гоъалары, 

 

ъаванлары 

адидян ади иди. 

Ян бюйцк арзулары, 

чюрякдян гуру балыьаъан, 

турш кялямдян 

самагонаъан 

кечян 

йолларда иди. 

Щаггы сащибкар ъибиндя, 

эюзц цмидсизлийин ялиндя иди 

бу кяндин. 

«Шуш» адлы чайы варды, 

чайында эямиляри, 

саллары, гайыглары, 

йолларында киршяси, 

дцзляриндя нахыры, 

сцрцсц варды кяндин. 

Ади гайьыларында –  

эяляъяк шющрятиндян 

хябярсиз иди бу кянд. 

Варлысы варды кяндин, 

йохсулу варды кяндин. 

Ян ади бир йашамаг 

цсулу варды кяндин. 

 

Бир эцн сящяр... 
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Сящяр торанлыьындан, 

цфцг думанлыьындан 

бир улдуз ахды кечди, 

 

бир файтон охду –  

кечди. 

Чай йухары 

бир эями 

эюзцндя йуху – чимир. 

Фитини гойду эетди, -  

о да йухуйду, эетди. 

Кяндин мцрэцляриндян 

бир кюпяк дя ойанды, 

тякясаггал кешиш дя 

хорна чякди, ойанды. 

Бир гары печ цстцндян 

дцшмяйя щыггынıрды. 

Ойанырды кянд демяк, –  

итляри щцрцшцрдц, 

атлары охранырды. 

Кяндин йухуларындан 

пишикляр эярняширди, 

хорузлар банлашырды. 

 

Йухусузлар 

 

Бу кянддя бир пянъяря 

йатмамышды, ойагды. 
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Бу эцн о севинъиня 

бойланан бир ушагды. 

О севинъин гапысы 

эеъядяннян ачыгды. 

Ким ися эялмялийди, 

ким ися эюзлянирди. 

 

кимин ися эялиши 

цмид иди, севинъди. 

...О севинъя бойланан, 

о эеъяни ойадан 

сящярин аста-аста, 

шяфягин йасты-йасты 

дцшмясиня дюзмяди; 

тцфянэи ов цстдяйди, 

сябри йол цстяйди. 

Сябрини, тцфянэини 

эютцрдц эязинтийя. 

Чай сащили – гамышлыг, 

чай сащили – нямишлик. 

О сырыглы эеймишди, 

резин чякмя эеймишди. 

Овчу гийафясиндя –  

ов дейилди мягсяди. 

Аьыр кечян бир нечя 

сааты 

ютцшдцрмяк истяди... 

Илин 

шимал пайызындан 
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бир эями араланды 

Сибир гышына доьру. 

Йюнялди аста-аста. 

О ютян йцзиллийин 

наращат сащилиня 

йан алды аста-аста... 

Бу эямидя бир гыз да 

эеъяни йатмамышды. 

 

Бахышында-тябяссцм, 

дурушунда-сяадят... 

Ялиндя хынасы йох, 

бармаьында цзцйц –  

о садяъя бир гызды; 

эялинлийин эюзцйдц. 

Нечя-нечя чятинлик, -  

щиъран, хиффят вя бир дя 

щяр дюнэядя, щяр тиндя 

изя дцшян тягибляр, 

цзя дцшян хяйанят 

дюйцнцрдц йолунда, 

дюйцндцйц гялбиндя. 

Ирадяси, дюзцмц 

сынанмышды чятиндя. 

 

Инди ирадясини, 

инди ъясарятини, 

дюзцмцнц, аьлыны, 

бир дя йешикляр долу 
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галын китабларыны 

ъещиз эятирирди гыз. 

Йолда иди цмиди, 

йолда иди арзусу... 

 

Бу эeъяни ъясус да 

чимир елямямишди. 

Бу гызын йешикляри 

ону дцртмялямишди, 

ону ъырмагламышды, 

 

ону гыдыгламышды. 

Галмышды мат-мяяттял; 

Щара эедир бу эюзял?! 

Бир бу гядяр йешикля?! 

Бу гядяр узаг йолу?! 

Цряйинин шцбщяси 

эюзцндя иблис иди. 

Бир шей гана билмямиш, 

бир шей эюря билмямиш. 

О, гыврылмыш, бцзцшмцш, 

сыхылмыш щиккя иди. 

Галайланмыш щирс иди. 

Эюйяртядян кайута, 

кайутдан эюйяртяйя 

чырпырды щиккясини, 

чапырды шцбщясини. 

Чырпынырды эюзцндя 

дири-дири иланлар, 



 

 
400 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
дири-дири ягрябляр... 

 

Эямидян ендирдиляр 

гызын йешиклярини, 

гызын гайьыларыны; -  

мянзиля чатмышды о. 

Эямидян ендирдиляр 

ъясусун, гарадовойун, 

полисин дюня-дюня 

бахыб сайдыгларыны. 

Йцклянди киршяляря 

долу-долу йешикляр, 

 

аьыр-аьыр йешикляр. 

Щяряси бир дцнйалыг 

фикир 

аьыл-йешикляр. 

Бу кянд – илин гышында, 

бу йоллар – гар ичиндя... 

 

Уьур биръя кяря дя 

ъясуса ял вермяди. 

Йешикляри дашыйан 

топасаггал, зырпы кяндли 

ъясуса йол вермяди... 

О чох ади бир евин 

гейри-ади гапысы 

ъясуса баьлы галды. 

Ъясус гылыглы галды, 
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ъясус сораглы галды... 

Китаблар бу цнвана 

икигат ишыг олду. 

«Овчу» овдан дюняндя 

ишыг долу отаьы, 

отаг долу китабы, 

китаб долу щиссини, 

эяляъяк сирдашыны, 

юмцр-эцн йолдашыны –  

мцбариз эялинини 

саламлады севинъяк. 

Китаблары вярягляди, 

галаглады севинъяк. 

Бу узаглыг гойнунда, 

бу сойуглуг ичиндя, 

бу тянщалыг ичиндя 

йахынына говушду. 

Истисиня говушду, 

щясрятиня говушду. 

Мягсядя аддым-аддым 

йетмясиня  

говушду. 

 

   1983 
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QADIN ÜRƏYĠ QƏDƏR  

KÖVRƏK POEZĠYA 

 

Firuzə Məmmədli çağdaş Azərbaycan poezi-

yasına özünəməxsus poetik ruh, çalar bəxş edən, 

Məhsəti, Heyran xanım, Aşıq Pəri, Fatma xanım 

Kəminə, Natəvan, Ağabəyim ağa şeirindəki böyük 

qadın ürəyinin yaşantılarını, sözə xəfif yanaşmanı 

yalnız qadın şairlərə məxsus həssaslıqla, yeni 

tərzdə şeirə gətirən şairdir. Onun ilk şeiri 1963-cü 

ildə çap olunub. «Ay həkim» adlı bu şeirin sayalı 

qədəmləri şairin o vaxtdan bu günədək nəşr olunan 

32 kitabına, 130 elmi-publisistik məqaləsinə, 9 

cildlik «Seçilmiş əsərləri»nə yol açıb. Hər yeni şeiri, 

hər təzə işıq üzü görən əsəri Firuzə Məmmədlini 

mötəbər oxucuya bir addım daha yaxınlaşdırıb. Şai-

rin bəzən kövrək, bəzən sərt düşüncələrə köklənən, 

gah incə hisslər aşılayan, gah da qəti hökm kimi 

səslənən dərin məzmunlu poeziyası şeir-şeir boy 

atıb, duyumlu ürəklərə nüfuz edib, estetik zövqləri 

oxşayıb. Beləcə, şair doğulan, şair taleyi yaşayan 

Firuzə Məmmədli ömrün bir-birini qovan günlərini, 

illərin ovqatını, ahəngini misra-misra sözlərə köçü-

rüb. Taleyini ən vəfalı həmdəm bildiyi Sözə bağla-

yan şair söz dünyasının hər sınağında sınanıb, çəti-

nində bərkiyib, bu günkü sənətkar əzminə yiyələ-

nib: 
 

Çətininə çiyin verdim,  
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Asanında sındım sözün. 

Yandım, bişdim ocağında 

Əhdim sözün, andım sözün. 

 

F.Məmmədli yaşadığı dövrün sosial-ictimai 

gerçəkliklərini vaxtında görüb-dəyərləndirən şairlə-

rimizdəndir. O, sənətdə ilk, kövrək addımlarını at-

dığı 60-cı illərin, ilk şeir kitabı «Gümüşü damla» 

(1972) ilə şair «mən»ini təsdiqlədiyi 70-ci illərin, 

eləcə də sənətdə ən inamlı illər kimi qarşılayıb yola 

saldığı milli özünüdərk ərəfəsi və milli müstəqillik 

dönəminin – 80-90-cı illərin sosial-estetik problem-

lərini yaradıcılığında böyük məharətlə əks etdir-

mişdir. Şair poeziyasında xalqımızın ictimai həya-

tının bütün narahat məqamlarına, ağrılı günlərinə 

həssas sənətkar münasibəti bildirmişdir. 70-ci illər-

də qələmə aldığı, 37-ci il repressiyasının qurban-

larına həsr etdiyi şeirdə F.Məmmədli Azərbaycanın 

yaşadığı faciəli tarixi yada salır. O, xalqın ən qüd-

rətli zəka sahiblərinin aradan götürülməsi, düşünən 

beyinlərin məhv edilməsi ilə stalinizmin amansız 

siyasətinin həyata keçirildiyinə, milləti başsız qoy-

maq, kiçiltmək, milli mənliyini yox etmək missi-

yasının yerinə yetirildiyinə işarə edir. Bu şeirdə şair 

heç bir repressiya qurbanının adını çəkmir, amma 

gözlərimiz önündə Hüseyn Cavidin, Əhməd Cava-

dın, Mikayıl Müşfiqin… və yüzlərlə böyük fədakar 

milli şəxsiyyətlərin əzəmətli siması canlanır: 
 

Bir xatakar əllə 
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qara daş olub 

tulazlandılar 

yeddi dəryadan 

o yana. 

Sağlıqlarında 

döndülər 

qorxulu nağıla, 

qorxulu 

dastana… 

Bir xalqın başının 

ucalığıydı onlar – 

Xalqın ucalığını 

üzdülər bədənindən. 

Bir xalqın cavanlığı, 

qocalığıydı onlar – 

sürdülər vətənindən. 

 

«Şəhid məzarları» şeiri isə Azərbaycanın ya-

xın keçmişinin ovqatını mükəmməl şəkildə nüma-

yiş etdirir. 90-cı illərdə xalqın milli mücadiləsi, 

emosiyası, erməni işğalçılarına qarşı müharibənin 

acı nəticələri bu şeirdə dolğun inikasını tapmışdır. 

«Şəhid məzarları qəbristan deyil» - deyən şair bu-

ranı «fəryadın saçını yolduğu», «qanın çiçəklərə 

dolduğu» məkan kimi təsvir edir. Şairə görə bura 

elə məkandır ki, «Oğullar – başdaşı, qızlar – baş-

daşı», «Ağrılar içində sızlar baş daşı», «Şəhid mə-

zarları… Güllər təzə-tər, Yaralar hələ də qan verir 
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burda. Hələ də üzünü cırır dərd, kədər, Hələ də çi-

çəklər can verir burda»…»  

Çağdaş milli poeziyanın yaradıcıları Cənub 

mövzusuna yüzlərlə şeirlər, onlarla poemalar həsr 

etmişlər. Ümumiyyətlə, 60-70-ci illər, eləcə də 80-

ci illər ədəbiyyatında Cənub həsrəti aparıcı mövzu-

lardan biri olmuş, bu həsrət «o tay-bu taylı vətən», 

«fəraq salan Araz», «Xudafərin körpüsü», «Hey-

dərbaba», «Təbriz dərdi», «Savalan» və s. 

obrazlarda mükəmməl bədii ifadəsini tapmışdır. 

Həmin illərdə Firuzə Məmmədli də səsini 

müasirlərinin səsinə qatır, «Əsrin o tayı, bu tayı», 

«Səslə məni», «Sahillərin həsrəti» şeirləri ilə 

B.Azəroğlu, H.Bülluri, M.Gülgün, S.Tahir kimi 

qələmdaşlarının Cənub harayına qoşulur: 

 

Bu qədər hicrana ürəkmi dözər?! 

Bacı qardaşıyla görüşməz məgər?! 

Təbrizi Bakıya qoşub bir səhər 

Danışıq xəttində, tel, səslə məni. 

                               «Səslə məni» 

 

Sərhədlər – yolumun sönmüş çırağı, – 

Ömür sərhədlərdə dolaşıb qalıb. 

Əsrin o tayına bir Araz yağıb – 

Əsrin bu tayında təlaşı qalıb. 

                 «Əsrin o tayı, bu tayı» 
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Cana doyub sahillərin həsrəti, 

Üzə durub bu ayrılıq haçandı. 

Ümidləri yumruğunda gizlədib,  

Bu diş bizə gülə-gülə qıcandı. 

                 «Sahillərin həsrəti» 

 

F.Məmmədlinin özünəməxsus lirik-fəlsəfi 

üslubu var. Bu üslub milli poeziyada həm ənənəvi 

məktəbin, həm də eksperimental-modern məktəbin 

ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə birləşdirir. Bu 

cəhətdən də F.Məmmədli şeiri bir tərəfdən Molla 

Pənah Vaqif, Səməd Vurğun şeiriyyətindəki səmi-

miyyəti, dil sadəliyini, fikir aydınlığını özündə eh-

tiva edirsə, digər tərəfdən Rəsul Rza poeziyasının 

özünüdərkə səsləyən modernist ruhunu təcəssüm 

etdirir. Və bu orijinal üslubun səmimiliyi, fəlsəfi-

liyi, ahəngdarlığı şairin bütün yaradıcılıq nümunə-

lərinə hopub, onun yaratdığı yeni ruhlu poeziyanın 

başlıca uğurunu təmin edir. 

F.Məmmədlinin sənətkar «mən»i onun poezi-

yasında son dərəcə fəal, dürüst ifadə olunur. Bu 

poeziyada şair «mən»i ilə lirik qəhrəmanın ideya-

estetik mövqeyi arasında məsafə yoxdur, onların 

əlaqəsi bütövdür, qırılmazdır. Şairin lirik qəhrəma-

nının düşüncələr aləminə daxil olduqda bu poezi-

yanın rəngarəng mövzular «karvanı»na bir aparıcı 

mövzunun – humanizmin «sarbanlıq» etdiyini gö-

rürük. F.Məmmədlinin insanın psixoloji aləmi, 

fəlsəfi təfəkkürü, sevgisi, sevinci, kədəri, həyat, 
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ölüm, dostluq, sədaqət, milli mənlik, dini etiqad və 

s. haqqında duyğuları əks etdirən lirikasında bütün 

mövzular humanizmdən qaynaqlanır, mənbəyini 

həssaslıq, paklıq, mənəvi saflıq, xeyirsevərlik kimi 

ülvi hisslərdən götürür. Həmin humanizmdən, ülvi 

hisslərdən doğan şair qayğıkeşliyi bu kimi poetik 

deyimlərdə sərgilənir: «Sən ki cilvələnən bir kə-

pənəksən, Qonma çiçəklərə, toz dəyər sənə», «Bu 

yolu özündən qabağa salma, səndən əvvəl gələn 

tapdaya bilər, Tapdaya-tapdaya toplaya bilər bu 

yolun dərdini, ağrılarını», «Dünyanın başı üstündə 

atom bombası, O bombanın altında keçəsi yolu var 

bu uşağın»… 

Müdriklərin belə bir məşhur məntiqi qənaəti 

var: «Əsil insan ailəsini özündən artıq sevən, yaxşı 

insan vətənini ailəsindən artıq sevən, ən yaxşı insan 

bəşəriyyəti vətənindən artıq sevəndir.» F.Məmməd-

li poeziyasına diqqətlə nəzər saldıqda şairin ailəsini 

özündən, vətənini ailəsindən, bəşəriyyəti vətənin-

dən çox sevdiyini müşahidə edirik. Şairin vətən 

sevgisi ilkin mənbəyini doğulduğu yurddan, el-

obadan alır, «Xaçmaz», «Yurd yeri», «Kəndimiz», 

«Qızbənövşə», «Pirbəhyə dağı» kimi onlarla şeir-

lərində boy atıb böyüyür: 
 

Sən adında mənaya bax, «can əxi»… 

«Əxi»lərin yadigarı Şamaxı, 

Bəlkə sənin bir parçandı Canaxır… 

Bəlkə qopub nağıllardan kəndimiz. 
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                                    «Kəndimiz» 
 

Demirəm ki, odun daha isitidir, 

Demirəm ki, suyun daha dadlıdır. 

Məni soyuq torpağın da isidir, 

Mənə acı küləyin də bal dadır. 

                        «Ata yurdum» 

 

Bu yurd sevgisi şairin poetik istedadı ilə birgə 

böyüyərək daha böyük sevgiyə – bütöv Azərbaycan 

sevgisinə qovuşur: «Bağrında tükənməz atəş qay-

nağı, adında «can» kimi şirin sözü var». Sonra bu 

sevgi daha böyük vətən anlamına – türkçülüyə, Tu-

rançılığa üz tutub səslənir: «Dünya daşım, ocaq da-

şım, yurd daşım, Doğu, Batı türk elimə vətənmiş», 

«Elə «cənnət» dediyimiz o diyar Türkiyəymiş, bil-

məmişik, ilahi».  

«Xatın», «Özbəkistan torpağı», «Bu gün Daş-

kənd», «Heykəl anası», «Əfqanıstan», «Ümidlər, 

inamlar», «Çili ilin dörd fəslində», «Fudzi», «Mir-

vari yetirən qız» şeirlərində isə F.Məmmədlinin 

sevgisi bütün bəşəriyyətə ünvanlanıb. Həmin şeir-

lərdə o, dünya üçün narahatlıq hissi keçirir, itkin 

Çili vətənpərvərlərinin, əfqan millətinin, Xirosima-

Naqasaki sakinlərinin taleyini düşünür. Bəşəriyyə-

tin bütün bədbəxtliklərinin ən böyük səbəbi olan 

odlu və soyuq müharibələrə nifrət yağdırır: 

 

Göy üzünün ulduzları heyrətdə, 
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Söz dodaqda, əl çənədə –  

qışlayıb. 

İnsandımı –  

bu adda, bu qeyrətdə, 

Barmağını öz məhvinə tuşlayıb. 

 

Leonardo da Vinçi rəssamlığı tamaşa etməklə 

anlaşılan poeziyaya, poeziyanı isə dinləməklə 

anlaşılan rəssamlığa bənzədirdi. F.Məmmədlinin 

poeziyası da insan duyğusunun süzgəcindən keçmiş 

təbiət qədər dolğun, incəsənət kimi unudulmaz 

təəssürat yaradır. Bu cəhət şairin təbiət lirikasında 

xüsusilə özünü aydın şəkildə biruzə verir. Anadilli 

poeziyamızda elə bir şair tapmaq mümkün deyil ki, 

təbiətə bir neçə şeir həsr etməsin. Yaradıcılığının 

mühüm bir qismini peyzaj lirikası təşkil edən, «tə-

biət şairi» kimi tanınan şairlərimiz də olmuşdur. 

Firuzə Məmmədli təbiəti təkcə gözəl, faydalı oldu-

ğu üçün vəsf etmir, həm də insanın ən saf duyğu-

larına görə təbiətə borclu olduğu üçün, onun xislə-

tindəki təbiiliyin, saflığın təbiətdən gəldiyinə görə 

ona yüksək poetik dəyər verir. «Təbiətin qulağın-

dan sırğatək qızıl payız sallanır», «İlk bahar… Hə-

vəsim kəndə üz tutub, gedib çiçəkləri qarşılamağa», 

«Ömrünə od düşsün, ay sazaq, sənin, Bahar fəsli-

dir», «Ətirindən kim məst olar, bilmərəm, bu güllə-

rin gül sevinci mənimdir», «Gilas budağından sal-

lanıb elə şeh də nənnilənir belədən-belə», «Nə gö-

zəldir çiçəklərin mürgüsü, sarmaşığın çəpərlərdə 
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hörgüsü», «Yaşayıb dünyanın baharı boyu, bir yar-

pız ətrinə köçəcəyəm mən» kimi misralar şairin tə-

biətə sonsuz vurğunluğunun, sevgisinin izharıdır.  

Aşıq ədəbiyyatı nümunələrindən çağdaş mü-

asir poeziyaya qədər anadilli şeirimizin çoxəsrlik 

inkişaf yolunda daim «təzə-tər qalan», köhnəlib 

unudulmayan obrazlardan biri də Bənövşədir. Bu 

obrazın ən mükəmməl yaradıcısı Aşıq Qurbaniyə 

qədər və Aşıq Qurbanidən üzü bəri neçə-neçə sə-

nətkar bənövşəni sevə-sevə vəsf edib. 

F.Məmmədlinin «Bənövşə»si də (sələflərində 

olduğu kimi!) «kövrək vücudunda» şairin çəkilməz 

ovqat yükünü daşıyır: 

 

Boynu bükükmüydü binadan-başdan? 

Ayrı düşmüşdümü yardan, yoldaşdan? 

Bəlkə də qaçıbmış bir qəlbidaşdan, 

Düşüb qar üstündə qara bənövşə. 

 

…Mən də sənin kimi qəlbidağlıyam, 

Nisgil soraqlıyam, qəm soraqlıyam. 

Bir sınıq taleyə elə bağlıyam, 

Çəkib varlığımı dara, bənövşə. 

 

Bir neçə il öncə «Haqqın işığına tapınan mis-

ralar» adlı məqalədə Firuzə Məmmədlinin adını 

dünyanın görkəmli qadın yazıçıları ilə bir sırada 

çəkmişdim. Məqsədim məhz «kişi nəhənglər kimi 

yazdığına» görə yox, dünyanı, həyatı daha incə, 
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daha həssas qadın ürəyi, qadın hissiyyatı ilə duyub 

şeirə gətirdiyinə görə Firuzə Məmmədli yaradıcı-

lığının üstünlüyünü nəzərə çatdırmaq idi. Bir vaxt-

lar bütün dünya ədəbi ictimaiyyətində maraq doğu-

ran, bütün xalqları cəlb edən əsərləriylə heyrət 

doğuran qadın yazıçılar Şarlota Brontenin, Etel Li-

lian Voyniçin, Harriet Biçer Stounun, Suat Dərvişin 

sənətkar üstünlüyü kimi… 

 

Təranə Turan Rəhimli 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  

ADPU-nun dosenti, şair 
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NARAHAT RUHUN POEZĠYASI 

 

Hər bir şairin  şeirlərində təqdim etdiyi  hə-

yata ədəbiyyat deyilir. Bu mənada  Firuzə 

Məmmədlinin  təqdim etdiyi həyat mənə çox 

maraqlı gəlir. Ədəbi mətnin tələb etdiyi kimi, 

müəllif  müsbət və mənfi  anladığmız hadisə və 

predmetlərin tərəfində dayanmır, onun üçün  

yaradılan nə varsa, hamısı eynidir. Həyatın və dün-

yanın tarazlığı yalnız onun vəhdətində  qurulub. 

Sadəcə olaraq, şairin  sərgilədiyi düyğuların estetik  

impulsu oxucuya  nəyi seçib, seçələməyi  öyrədir.    

Firuzə xanımın yaradıcılıq stixiyası zaman-

zaman  yaşa dolub. 60-cı  illərdən üzü bəri  dəyiş-

kən ədəbi-əsəbi küləklərə aldanmayıb, onlara qoşu-

lub əsməyib, ta əvvəldən  içindəki enerjinin axısına 

söykənib. 
 

Görüb yerdə qərib mənəm, 

Qələmin göndərib mənə. 

Söz macalı verib mənə, 

Tanrıdan səda gəlmişəm. 
 

Şeirdən  göründüyü kimi, insan ömrü  əslində  

söz macalı kimi verilib. Tanrı göylərdən onu  vaxt 

kimi endirib, göydə baş verən dəyişmələri   bəlkə də 

yerə anlatmaq  üçün  şair yaradıb, əlinə qələm, bey-

ninə düşüncə, dilinə söz verib. 

O  şeir  gözəldir  ki, onun  daxilində enerji 

axını var. Ədəbiyyatda mətnin başladığı  yer elə bu 
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enerjidədir. Adına ilham da deyirlər, allah vergisi  

də.  Amma bu enerji Firuzə xanımın yaradıcılığında  

total (böyümüş, geniş) xarekterli deyil. Təcrübə və 

zəhmət onu göydən yerə  endirmiş, şeirin nizamına 

sala bilmişdir.  

Firuzə Məmmədli poeziyası ruhun  çırpıntıla-

rını  ifadə edir, o, bugünkü halına  elə-belə gəlməyib, 

ayrılıq şaxtasına, həsrət buzuna düşüb.  Ruhun 

enerjisi onu həmişə ayaqda saxlayıb. Şeirlər meyvə 

kimi dəyib, yetişib. “Altmışları,” “yetmişləri” sona-

layıb, seçib seçələyib, yaxşını, pisi arayıb muraza 

çatıb, təfəkkürə, yaşa dolub. Artıq bu, yaradıcılıq 

prosesidir. Elə şair var ki, yüz kitabı çıxıb və yüz  

yaşı olsa da belə,  prosesdən həmişə kənarda qalır,  

Firuzə Məmmədli bütün həyatı boyu “proses” şairi 

olmuşdur.   
 

Birdən – birə  nə düşmüşdü yadına, 

Vərəqlədin keçmişini illərin. 

Saydın, seçdin, seçmələdin nə yaxşı 

Əllisini, yetmişini illərin.                  
 

Bu şeirdə “nə” ədatı, nə yaxşı, saydın, seçdin, 

seçmələdin sözlərinin ifadə tərzi, bir yerə yığılıb 

mətn yaratmaq və bəndi qanadlandırmaq istəyi  

həm Firuzə xanımın yaradıcılıq təxəyülü, yuxarıda 

dediyimiz kimi, dilin enerjisi, digər tərəfdən usta-

lığı  bütövlükdə  şeirdə yeni forma və məzmun 

əmələ gətirir. 
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Bu, artıq mərhələdir. Firuzə xanım mənaları, 

obrzları qışqırtmır, gözə soxmur, onu hiss və duy-

ğunun yatımında elə  verir ki, şeirin haradan gəldi-

yini bəzən hiss eləmirik, elə bilirik, şeir öz içimiz-

dən göyərdi. Qışqırtmaq, hay-küy, tozanaq qopart-

maq, eksperment eləmək mərhələyə çevrilə  bilmir. 

Mərhələ  səhranın (Məcnunluğun) içidir. Laldır, 

ucu bucağı yoxdur. Qara bir yuxudur. 
 

İtirmədim həvəsini bu kəndin, 

Xatirəmin mücrüsündə saxladım. 

Havasını, nəfəsini bu kəndin 

Ciyərimin bir küncündə saxladım.  
 

Şeiri səhraya çevirən  çiyərin  bir güncünə yı-

ğılıb  gizlənən  kənd (yurd) havasının gücüdür.  Biz 

onu ilk anda  duya bilmirik. Yaş ötür, il keçir, ayaq 

büdrəyəndə, nəfəs təndiyəndə, göz qaralanda  

həmin o hava  gizləndiyi yerdən qalxır ayağa. Və 

adamı  yıxılmağa qoymur. Şairin  filoloji tapıntısı 

şeirin nüvəsini təşkil edir və bu havadan həyatın 

çox qaranlıq  yerlərinə işıq çəkilir. Şairin dilinin  

havacatı, intonasiyası, ruhu, axıcılığı həmin ciyərin 

küncündə gizlətdiyi havadandır. Şeirə qafiyə verən, 

onu qanadlandıran, folklorla cilalayan həmin o 

təmiz havanın sirridir. Son anda  o hava səni bütün 

bəlalardan, predmetsizlikdən, yurdsuzluqdan xilas 

edir. 
 

Yendim əzabların ən yetiyini, 
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Yendim ki, gördüyün unuda  bilsin. 

Ömür  bazarında min üz görsə də, 

Özündə bir üzü ovuda bilsin.       
 

Şair  əzablarının  ən yetiyinə  yenir. “Yetik” 

şeirdə yeni sözdür. Ciyərdəki havanın  işartısıdır. 

Və yenmək əslində ucalmaq deməkdir. Şair şeirə nə 

qədər məğlub olursa, bir o qədər qalib gəlir. Bəndin 

son iki misrası artıq bizi çox mətləblərdən agah 

edir. Həyat həqiqətini şair böyük ustalıqla 

işarələyir. Bazarda min üz görməyin bəlası o yana 

dursun,  hələ özündəki bir üzü ovutmaq, bir üzün 

ağrısını çəkmək  nə qədər çətindir! Bir üzün 

(sifətin, əslində həqiqətin) cəmiyyətlə müharibəsi 

var və özü də bu,  amansız bir savaşdır. Bir az da 

irəli gedib daha dəqiq görə bilərik ki, bu üz insanın 

özünün içidir. Həmişə öz üzünü ovuda bilməyənlər 

tez ölürlər. Həyat döyüşlərində həlak olurlar. Bu zə-

manədə bir üzü salamat saxlamaq  qədər çətin bir iş 

yoxdur. 

Firuzə Məmmədli  şeirlərini  daim  inkişaf et-

dirir. Onu ağıla-kəmala çatdırır, daha da  elmiləşdi-

rir. Böyük Füzuli deyirdi ki, “elmsiz bir şeir özül-

süz divar olur. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə  ilk 

şeirlərinin  birində “Lalənin  donunu geyib əyninə, 

bəlkə də dünyaya yenidən gəlmisən ana” deyəndə 

yanılmırdı. Maddə kütləsinin itməməsi qanunu şeir-

lə təsdiqlənirdi. Böyük yazıçı Mir Cəlal Paşayev 

Nəriman Həsənzadənin  kitabına yazdığı ön sözdə 
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bu şeir barədə geniş danışır. Firuzə Məmmədlidə 

isə həmin fikir  başqa orjinal bir biçimdə təqdim 

olunur: 
 

Hər yaz açan həmən güldür, 

Köçür bahardan-bahara. 
 

Bəlkə, doğurdan da belədir. Şairin  gülə yeni  

münasibəti maraqlı gəldi mənə. Bəlkə həqiqət heç  də 

belə deyil. Amma hər halda şair oxucuya  düşünmək 

imkanı verir. Düşünmək imkanı veriləndə yeni 

mətnin təzahürləri meydana çıxır. Şair və şeirin 

həqiqəti burdan başlayır. 

Ədəbiyyatda (elə sevgidə də) qarışıq xətlər 

versiyası, deyək ki, müammalar, şübhələr  vacib 

önəm daşıyır. Oxucu fikir burulğanına düşür. Necə 

ki, balıq bulanıq sularda gizlənir. Onu tutmaq çətin-

ləşir. Oxucunun  fikir yetkinliyi (və yetərliyi) bi-

lanıq sularda Balığı (fikri) tutmağa  çalışır, nəticədə 

qalib gəlir.  

Şairin şeirdən-şeirə  təfəkkür sıçrayışları  oxu-

cuya yuxulamağa və başqa bir istiqamətə yönəlməyə 

imkan vermir, onu daha da özünə çəkir. 

Aşağıdakı şeirə fikir verək: 
 

Qayğıların üzündən, 

Yenə bir şeir susdum. 

Kiməsə zərər susdum, 

Kiməsə xeyir susdum.       

Və yaxud   
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Bu da bir tale işidi, 

Pis olsa da, yaxşıya yoz.  

Yaş  ki ömrün yetmişidi, 

Qəlbindəki sükuta döz. 

 

Bu şeirdəki, məqam indiyənə kimi  yazı-

lanlara Firuzə Məmmədlinin yeni bir əlavəsidir və 

yaşın yetmişində gəldiyi qənaətdir. Həmişə şeirdə  

gəlinən qənaət önəmlidir (bunu heç vaxt diqqətdən 

qaçırmayaq). Bir şeir susmaq, bir xeyir susmaq,  əs-

lində danışmaqdan da ötə bir şeydi. Adətən bu cür  

yazmaq  yeni  yazanların, gənclərin üslubudur. 

Əgər  şair yetmişində  belə yazırsa, demək daim 

gəncliyin (O hissin) içindədir. Yaşıdları içərisində 

Firuzə Məmmədli qədər yeniləşən, gəncləşən az 

şair  tanıyıram. Mahnıda deyildiyi kimi “Ya bir 

olar, ya iki.” 

Şairin aşağıdakı iki misrası ömrün, həyatın 

bədii düsturudir. 
 

Bir bükümlük ömürəm, 

Zaman qatlayır məni. 
 

Kim deyə bilər ki, ömür bir bükümlükdür. 

Mən həmişə elə bilmişəm ki, ömür uzun bir xəttə 

(yola) bənzəyir. Daha orjinalı bu. Firuzə Məmmədli 

deyən. Yəni ömrün qısalığı. Dizin, belin bükülməsi 

(və qocalmaq) daha dəqiq. Özü də onu kim bükür? 

Zaman. Ayrı heç bir şərhə ehtiyac yox. 
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Firuzə Məmmədli dilin bədii imkanlarından, 

xüsusən frazeoloji birləşmələrdən, sözün çoxmə-

nalılığından  yeni  bir şeir evi tikə bilir. 

Bütün yaxşılar məndən, 

Üz çevrib getdilər. 

Dərdlərimin başına 

Duz çevirib getdilər. 
 

Üz çevirib getmək dərdlərin  başına duz çevir-

mək anlamına gəlir. Yəni dərdlərinə göz dəyməsin. 

Niyə məhz yaxşılar? Firuzə Məmmədlinin şair sə-

ciyyəsinin böyüklüyü ondadır ki, o təkçə mənfi 

auradan gileylənmir. Yaxşılardan  da inciyə bilir. 

Çoxlarının  işi- gücü  Don kixot  kimi qəmlə vuruş-

maqdır. Nə bilim kədərin ona polyar hücumundan  

gileylənməkdir. Yaxşılara üz tutmaqdır. Amma 

Firuzə Məmmədli  yuxarıda dediyim  kimi,  yaxşı – 

pis kontekstində neytraldır. O heç birinin işinə qa-

rışmır. Sadəcə olanı deyir, daha doğrusu, açıb gös-

tərir. Qoy nəticə çıxarmaq oxucuya qalsın. Nəticə 

isə insanın xeyrinə olur. 

Aşağıdakı bənd sirli-sehirli dünyamızın aman-

sızlığını göstərdi mənə. Həm də bu şeir həyatın, ya-

şayışın dialektikasıdır. Hərəmiz bir qapını çəkib 

bağlayırıq. Amma bilmirik ki, kimin evidir? Özü-

müz  də ayırd edə bilmirik. Şərin şər, darın dar 

vaxtı qapısı bağlanan  bu evin  içində zəif şölənə-

nən  bir şam olmamış deyil. Bəlkə evə ay düşüb? 

Ayı ev udub. Bəlkə elə dünya bu evdi. 
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Çəkib bağladım qapısın, 

Nə bilim, kimindi bu ev. 

Pəncərə gözü də baxmaz, 

Hansı miskinindi  bu ev?! 
 

Məsələ burasındadır  ki, bu evə pəncərə gözü 

də  baxmır, daha doğrusu, bu evin pəncərəsi  yox-

dur. Bəlkə çevrə qapanır.  Bu ev məchul dünya evi-

dir.  Biz bu evdən çıxanda qapısı arxamızca bağla-

nacaq.  Bəlkə belədir, ya belə deyil. Hər halda dü-

şünmək lazım.  

Firuzə Məmmədlinin yaradıcılıq axtarışları  

daim vuruşur. Bir fikr o birinin  ziddinə yazılmış ki-

mi  olsa belə,  çox maraqlıdır. Mətndə qayda budur. 

2x2 =4 eləmir, burda cavab  5- dir.  

Əlbəttə, ömrün mübahisələrindən və vuruşla-

rından, məna və fikir aşırımlarından axır ki, şair bir 

gün  fiziki çəhətdən yorulur. Yorulanda  isə tanrıya 

müraciət edir.  
 

Nə deməyə sözüm qalıb, 

Nə susmağa üzüm qalıb. 

Arxasınca gözüm qalıb, 

Tanrım, məni qaytar sözə. 
 

Və yaxud  
 

 

Qəlbim dənizlərlə dolu 

Suyu bulanıq, bulanıq. 
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Şair  yenə çıxış yolunu sözdə görür, sözə qa-

yıtmaq istəyir. 

Mənə elə gəlir ki, bulanıq sular diri sulardı, 

ölü sular deyil.  Bulanıq sular dadlıdır. O üzü keçil-

məzdir. Qaranlıqdır. Insanın halına uyğundur. 

Firuzə Məmmədlinin yaradıcılığı  folklordan 

qaynaqlanır. Bu sadəcə görüntü  kimi deyil, şerlərin 

içində ərimiş dilin şirinliyidir.  

Güzgüyə baxanda  şair özünü  ilk dəfə  görür-

müş  kimi səksənir.  Və  yeni mətn başlayır. Uzun 

bir yol keçib (bir bükümlük) yüyürə-yüyürə  gəlib  

güzgünün qabağında dayanasan və özünü tanımaya-

san. Bu, necə olur? Heç demə  zaman səni elə oxu-

yub ki, üzündə gözlərinin yeri qalıb. 
 

Oy, bu gözlər mənimdimi, 

Mənə yaddaşlardan baxır. 

Sevinci yox, kədəri yox, 

Ürəyi daşlardan baxır.   
 

Elə güzgünün qabağında (əslində həyatın) 

şairin qənaəti daha ağır olur.  Bir sirr aşkarlanır. Sə-

nin yerin elə buracandır. Yəni atılıb-düşməyə dəy-

məz. Allah sirləri bura qədərdir. Ondan o yana ica-

zə verilməz. Böyük Füzuli deyir ki, Allah  əşyalar-

da çox sirləri əyan eləyib, amma onların yerini bil-

məyi bizə nihan eləyib, kələfin ucunu gizlədibdi. 

Kələfin ucu heç vaxt  tapılmaz   
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Sevincilə, qəmilə, 

Açıb tökdü sirrini. 

Dünya  mənə də axır, 

Göstərdi  öz yerimi. 
 

Bəli, bu yer əvvəl-axır adama tanıdılır (göstə-

rilir). O vaxta kimi dünya sənə bütün  sirlərini açır, 

özünü sənə tanıdır və sən də  dünyadan doyub ge-

dirsən.  Dərk edirsən ki, sən də yaradılmışlardan 

birisən və öz yerini bil,  missiyanı başa vur. 

Amma bu təklifdən sonra şair həmin yerdən 

ayağa qalxır, razılaşmır, üsyan edir.  

 

Vida bu yalqız həyata, 

Vida bu simsar həyata. 

Mən gedirəm düz həyata, 

“Yox”adlanan “var”həyata. 

 

Bu üsyan isə əbədi həyatın, yeni yaradıcılığın 

başlanğıcına çevrilir. O zaman biz  sahibsiz  evin  

əbədi sakinini  tanıyırıq. “Yox” dan “var”a keçirik. 

“Biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam  olsun” 

deyirik. 

 

QəĢəm Nəcəfzadə, 
“Azərbaycan” jurnalının poeziya  

şöbəsinin müdiri,   

38-ci Beynəlxalq Poeziya Festivalının iştirakçısı   
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