
www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

“ÇağdaĢ Azərbaycan poeziyası”: N 06 (2017) 

 
ФИРУЗЯ МЯММЯДЛИ 

 
СЕЧИЛМИШ  

ЯСЯРЛЯРИ 
   

ВЫЫЫ ъилд 
 
09.02.2017 

09.02.2017 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 

www.yysq.org  

www.kitabxana.net 
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın 

təqdimatında 

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.org/
http://www.kitabxana.net/


 

 
2 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 

 
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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Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

     O GÜNLƏR 

 

Ulu öndərin hakimiyyətə 

qayıtmasının 20 illiyi münasibətilə 

 

1990-1992-ci illər 

 

Səhərdən-axşama qorxu bizimlə, 

Gecə səhərədək narahat idik. 

Yuxumuz yox idi, yuxu bir yana, 

Elə yuxuda da farağat idik. 

 

Vahimə saçırdı qapı-pəncərə, 

Qonşunun qonşuya inamı yoxdu. 

Oyunlar gedirdi ölkədə hələ, 

Di gəl, oyunçunun ünvanı yoxdu. 

  

Yollar bir-birinə badalaq idi, 

Qəfil ölüm idi dalanlar, tinlər. 

Qulaqda partlayan şapalaq idi 

Biri o birindən bəlalı günlər. 

 

Qanunlar, mizanlar başqa havada, 

Dinən dinməyənin ağası idi. 

Məhəl qoyulmurdu elmə, savada, 

Cırılan fağırın yaxası idi. 

 

Yaman dəbdə idi “bal”, “barmaq”, “yalaq”, 

Yaman dəbdə idi “duran” və “yatan”. 
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Erməni çatırdı Kürə az qala, 

Bizsə pul qırırdıq, 

Pul da ki...Kalan! 

 

Dəbdəbə! Təmtəraq! Villa tikən kim, 

Fürsətin quluydu ellər, obalar. 

Qorxurduq, bu sərvət bitib-tükənsin, 

Tükənsin, qupquru düzlərdə qalaq. 

 

Bir də ki, varlanmaq yasaq deyildi, 

Kim necə bacarır, buyur, yağmala. 

Hər ada əyilmək asan deyildi, 

Nə olsun, yuyulub gedər damğalar. 

 

Nəsə, Yerin, Göyün qulağı səsdə, 

Gözləyən də vardı, susan da vardı. 

Saya salınmamaq, söyülmək üstə 

İnciyən də vardı, küsən də vardı. 

 

Səngimək bilmirdi torpaq oyunu, 

Cəbhədə igidlər candan keçirdi. 

Arxada bazardı – “papaq” oyunu 

Elə məndən, səndən, ondan keçirdi. 

 

Hamı danışandı, dinləyən yoxdu, 

Hamı haqlı idi öz inadında. 

Qatili, canini damlayan yoxdu, 

Hamı öz yurdunda – özgə atında. 
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Zaman caninindi, tamahkarındı, 

Sərvət cinayətin açarı idi. 

Şişib-daşmadaydı varlı varında, 

Amma bir ayağı qaçaraq idi... 

 

1993-cü il 

 

Bu yandan da – təzə “ağatlı oğlan”, 

Qardaşdan-qardaşa odlu güllələr. 

Cəbhədən – mərkəzə ağatlı oğlan 

Çapıb gəlmədəydi, 

nə gülünc zəfər!... 

 

Artıq qopmadaydı yurdun mehvəri, 

Bıçaq sümükdədir artıq deyəsən. 

Yığışıb taxtından qaçan rəhbəri 

Necə anlayasan, necə duyasan?! 

 

Sahib axtarırdı ölkə də, xalq da, 

Sahibsiz xəzinə talana düşər. 

Bü günün qanunu sabaha – saxta, 

Günlərin dilində –  “lənət keçmişə!” 

 

Keçmişi danırdı yerindən duran, 

İntiqam – içlərin yanğısı idi. 

Dəyişik düşmüşdü qanan, qandıran, 

Hamı bir-birinin yağısı idi... 
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“...O

1
 gəlib hər şeyi yoluna qoyar, 

O, xalqın rəhbəri, dərdbilənidir. 

O, xalqı yolunda canına qıyar, 

O, yurdun mehvəri, dərd bölənidir”.  

 

Belə düşünürdü o zaman hamı, 

O zaman hamının inamı buydu. 

Mənsə o günləri bir daha anıb, 

İndi o inamı yenidən duydum. 

 

                                         2013 

 

 

                                                 
1
 Ulu öndər nəzərdə tutulur. 



 

 
11 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

           DÜNYADA 

 

Gətir, ağrıların əlindən öpüm, 

Bircə o tərk etmir məni Dünyada. 

Məndən üz döndərən sabahlarımı 

Tutub da saxlayır fani Dünyada. 

 

Nədəndi hamıdan məni tez görüb, 

Əhdimdə, andımda deyən düz görüb. 

Qorxma, çıxan deyil, məndən üz görüb 

Mənli ağrıların canı Dünyada. 

 

Gah bir üzü dönmüş dostdu bu ağrı, 

Gah bir əzizimə qəsddi bu ağrı. 

İlahi, bir ömrə bəsdi bu ağrı, 

Təkcə mən duyuram onu Dünyada. 

 

Soyunsun libasın, tələssin adda, 

Doğulur gecəsi hələ gün adda. 

Misir, Əfqanıstan, Fələstin adda 

Axır ağrıların qanı Dünyada. 

 

Qarabağ ağrısı uyuyur hələ, 

Mizanlar sirr dolu quyudur hələ. 

Ağrı qamətidir, boyudur hələ, 

Ağrısız bir şair hanı Dünyada?! 

 

                    2012 
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  NƏ YAXġI 

 

Yaddaşımda nə ki vardı, cəm etdim, 

Gündüzləri gecələrə şam etdim. 

Vərəqləri qələmimlə şum etdim, 

Sözüm bitib-tükənmədi, nə yaxşı! 
 

Çətinliyi dağdan aşan günlərin, 

Ümidləri aşıb-daşan günlərin, 

Duyğulara süfrə açan günlərin 

Varağını bükəmmədim, nə yaxşı! 
 

Mənə doğru şərin dizi qırıldı, 

Ömrə-günə düşən izi qırıldı, 

Vaxtın mizan-tərəzisi qırıldı, 

Çəkdiyimi çəkəmmədi, nə yaxşı! 
 

Səbrin əli ətəyindən uzunmuş, 

Vaxt deyilmiş, itirdiyim qızılmış. 

Daş-qaş olub taleyimə düzülmüş 

Dərd-sərdən çəkilmədim, nə yaxşı! 
 

Nə biləydim, amansızdı çərx belə, 

Tərs damarda Yeri-Göyü çalxalar. 

Çox üzlərə astar olur arxalar, 

Arxalıdan çəkinmədim, nə yaxşı! 
 

Mağar qurdu taleyimdə bir səda, 

Pərt etmədim ürəyimi qırsa da. 

Yolsuzluğu yolum üstdə dursa da, 

Duruşuna təpinmədim, nə yaxşı. 

2013 
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 ***  

 

Allah, Allah, gör nələri 

Mən uda-uda gəlmişəm. 

Ümidimi yollarıma 

Şam tuta-tuta gəlmişəm. 

 

Gah enmişəm, gah qalxmışam, 

Düz gözümdən düz baxmışam. 

Dünyaya sözlə çaxmışam, 

Dönüb bir oda gəlmişəm. 

 

Adam boyu canım vardı, 

Ünvansız ünvanım vardı. 

Nə dadım, nə tamım vardı, 

Söz ilə dada gəlmişəm. 

 

Görüb Yerdə qərib mənəm, 

Qələmin göndərib mənə. 

Söz macalı verib mənə, – 

Tanrıdan səda gəlmişəm. 

 

                                2013 
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           ĠLLƏRĠN 

 

Birdən-birə nə düşmüşdü yadına, 

Vərəqlədin keçmişini illərin?! 

Saydın, seçdin, seçmələdin nə yaxşı 

Əllisini, yetmişini illərin?! 

 

Bu seçdiyin ürəyincə deyilsə, 

Ələ gələn gərəyincə deyilsə, 

Donluq olub, çörəyincə deyilsə, 

Nə gəzirsən itmişini illərin?! 

 

Nəyi vardı, xəlbirlədin, ələdin, 

Acısını şirininə caladın. 

Çağaydımı, – laylaladın, bələdin, 

Daha vaxtı ötmüşünü illərin? 

 

Sözgəlişi dedim bunu, incimə,  

Hövüllənmə savaşına, dincinə. 

At zamanın sənə düşən küncünə 

Gəlmişini, getmişini illərin. 

 

Nə qədər ki, yerişinlə dirisən, 

Canım-gözüm, beş adamdan birisən. 

Çəkmə, çəkmə... Çəkəmməzsən geri sən 

Ömrü talan etmişini illərin. 

 

Eh, il vardı, vaxt əlində saz idin, 

Bir sarışın, bir alagöz qız idin. 
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Gərək onda arayaydın, gəzəydin 

Düzü əyri bitmişini illərin. 

 

Karvan gedib, izi qalıb yollarda, 

Zaman adda tozu qalıb yollarda. 

Qaytar geri, gözü qalıb yollarda, 

Qəfil yada düşmüşünü illərin. 

 

              2015  
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         BAHAR RĠTMLƏRĠ 
 

Gün – bulud əsiri, dan yeri küskün, 

Yağır, yal-yamacın çəməni yağır. 

Göydən Yer üzünə kəkotu, yarpız, 

Göydən Yer üzünə səməni yağır. 
 

Hələ yumuludur bahar əlləri, 

Qaranquş gəlməyib, dimdiyində su. 

Novruz xonçasından bağ ətri gəlir, 

Gəlir, gözlərində bahar yuxusu. 
 

İncimi səpilir qar dənəsində?! –  

Bənövşə dodağı qaçır torpağın. 

Gecikmiş qış baba hər dənəsində 

Elə bil mirvari saçır torpağa. 
 

Üşüyür qar altda aldanmış çiçək, 

Bu sazaqlı gün də nahaq deyilmiş. 

Əyninə qar geyib gülən təbiət – 

Aprel yalanıymış, bahar deyilmiş. 
 

...Elə cilvələnir aşığın təbi, 

Əli üzüləmmir saz ətəyindən. 

Açır boğçasını axır ki düzlər, 

Bənövşə tökülür yaz ətəyindən. 
 

Sinəsi atlanan çəməndən, çöldən, 

Çiçək ətri gəlir, yaz ətri gəlir. 

Daha şairlərin qələmindən də 

İncə, lətafətli söz ətri gəlir. 

       2015 
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ZƏHMƏT ADAMI 

 

Heç nə deyəmmədim, 

zəhmət adamı... 

Sənin gəlirin yox, 

mənimsə dərdim. 

Eləcə bağından  

bir nar dərmişdim, 

Onu dənələyib, 

sənə göndərdim. 

 

Bax gör, sevərsənmi 

bağını özün?! 

Niyə zəhmətini 

dada bilmirsən? 

Əkirsən, biçirsən... 

min-bir ümiddən 

Barı bircəsini 

sata bilmirsən. 

 

Yığırsan üst-üstə 

bağ əməyini, 

Gəzişir barmağın 

alın tərində. 

Şaha əyilməyən qəddin 

əyilir 

Bir sınmış budağın  

ətəklərində. 
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Daha nə söyləyim, 

zəhmət adamı?! 

Sənin gəlirin yox, 

mənimsə dərdim. 

Eləcə bağından  

bir nar üzmüşdüm, 

Onu dənələyib, 

sənə göndərdim... 

 

       2015  
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ÖMÜR RĠTMLƏRĠ 

 

       75 yaşım üçün 

 

Doyumluq oldu bu ömür, 

Bu həyat doyumluq oldu. 

Mənə daha heç nə demir, 

Elə bir deyimlik oldu. 

 

Elə bir geyimlik oldu, 

Dərdi, sevinci – bircə dəst. 

Elə bir öyümlük oldu, 

Qayğıları min ömrə – bəs. 
 

              *** 
 

Soyuğuna göz yummadım, 

İstisini soyunmadım. 

Həsrətini yuyunmadım, 

Oldu bütövün kəsiyi. 

 

Çəkilməz bir yükdü demə, 

Nazikləşib, tükdü demə. 

Özündən böyükdü demə 

Bu ömrün əyər-əskiyi. 

 

              *** 

 

Nə yoğurub-yapdım onu, 

Nə itirib, tapdım onu. 
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Qayalardan çapdım onu, 

Qoy yaşatsın dağ bu ömrü. 

 

Hüsnünə gözəl demədim, 

Gedişinə «gəl» demədim. 

«Qal» demədim, «öl» demədim, 

Daşıyıram sağ bu ömrü. 

 

Meyl etmədi səfərlərə, 

Möhür oldu çəpərlərə. 

Savaşlara, zəfərlərə, 

Qaldırdım bayraq bu ömrü. 

 

Daha doydurub məni də, 

Susanı da, dinəni də. 

Qələm istəyir tanıda 

Gələcəyə şah bu ömrü. 

 

Neynirəm e... Tanınmağı, 

Kaş olmasın danılmağı. 

Bir də hərdən yanılmağı 

Olmasın, Allah, bu ömrün. 

 

Durmur qanı damarında,  

Olsun Tanrı amanında. 

Yetmiş beşin tamamında 

Tanıdım, Vallah, bu ömrü.   

 

                        2015  
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           SAXLADIM 

 

  «Kəndimiz» silsiləsindən 

 

Güman məni ünvanımdan qopardı, 

Yenə gəlib ayağına döşəndim. 

Mən bu yerdə itiyimi tapardım, 

Nə ağırmış qəribliyi bu kəndin. 

 

Uzaqlığı qanad açar üstümə, 

Yaxınlığı gözlərimin içidir. 

Cığırları elə qaçır üstümə, 

Deyərsən bəs el-obanın köçüdür. 

 

Tanış-biliş, dost-müsahib hanı bəs? 

Bu kənd mənə qəriblikdən boylanır. 

Gəlişimə qaynamırmı qanı bəs? 

Mənsiz keçir məclisləri, toyları. 

 

İrmaqları göz yaşımmı? – Quruyub, 

Bir keçilməz çaydı daha yaddaşım. 

O təpədə mənimçinmi qoruyub 

Beş qarışlıq qəbir yeri, baş daşı? 

 

İtirmədim həvəsini bu kəndin, 

Xatirəmin mücrüsündə saxladım. 

Havasını, nəfəsini bu kəndin 

Ciyərimin bir küncündə saxladım. 

                                        

           2015 
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        BULAĞIM MƏNĠM 

 

A yerin altından püskürüb çıxan, 

A daşı, torpağı küsdürüb çıxan, 

Milçəkdən, dəvədən üz görüb çıxan, 

Dumduru, sopsoyuq bulağım mənim. 

 

Duruldun, gözündə özümü gördüm, 

Çağladın, dilində sözümü gördüm. 

Səndə daşdan keçən dözümü gördüm, 

A şır-şır nəğməli qulağım mənim. 

 

Dağ nədi, düz nədi, səndə göy nədi, 

Yerə də, göyə də çöhrən aynadı. 

Daddım, damağımda dişim göynədi, 

A qışdan bac alan yaylağım mənim. 

 

        2014 
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                 ONA 
 

Deyin o sevgiyə məndən qaçmasın, 

Məndən döndərməsin üz, deyin ona. 

Ögeylik etməyin söz bütövündə, 

Məndən nə desəniz, düz deyin ona. 
 

Niyə duyğuluyam, qoy o da bilsin, 

Ağrıdır, acıdır... qoy uda bilsin. 

Mənim tək özünü unuda bilsin, -  

Mən ki deyəmmirəm, siz deyin ona. 
 

Yumub dünyasına gözünü, susur, 

Məni yada salmır, özünü susur. 

Qızıl qiymətində sözünü susur, 

Bir kəlmə, bir kəlmə söz deyin ona. 
 

Bəlkə günahım var, yuya bilmirəm, 

Düşüb hansı dildən küyə, bilmirəm. 

Haçandan bilmirəm, niyə bilmirəm, 

Kimdən söz toxunub, göz dəyib ona. 
 

Əlimi atıram, qələmim qaçır, 

Dilimin ucuna gələni qaçır. 

Ay Allah, qaçanlar beləmi qaçır, 

Mən nə demişəm ki, tez dəyib ona?! 
 

Sözümü doğradım qəm kəsərilə, 

Ölçdüm səhvlərimi kəm-kəsiriylə. 

Daha nə duayla, nə nəzir ilə 

Qayıtmaz... beş deyin, yüz deyin ona. 

2014 
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SƏBR ELƏ 

 

Doğmalarını tərk edib, bəxt  

ardınca diyar-diyar düşənlərə 

 

Bəhanə yox inciməyə, küsməyə, 

Nəkarədir bizlə kəlmə kəsməyə! 

Ha deyirəm, durub özüm səsləyəm, 

Kimsə çəkir ətəyimdən, «səbr elə». 

 

Ay Allahın bəxtəvəri, hardasan? 

Bir qalanın şax divarı, hardasan? 

Hər keçən gün vaxta varır, hardasan? 

Tut ömrünün yedəyindən, səbr elə. 

 

Sənlik deyil bu od-alov, yana dur, 

Əl uzatma, barmaqların yanar, dur. 

Balı bizə düşən deyil, kənar dur 

Bu dünyanın pətəyindən, səbr elə. 

 

Bəxt ardınca gör nə qədər qoşan var, 

İndi ha çox heçə-puça coşanlar! 

Üz-üzədi silahlılar – qoşunlar, 

Daldalan daş-kəsəyindən, səbr elə. 

 

Bu Gün ki var, hər dan üzü çırtlamır, 

«Meydanları» meydan özü çırtlamır. 

Sirr deyil a… Zaman sözü çırtlamır, 

Çəkin də söz düzəyindən, səbr elə. 
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Küsüb gedən, bezib gedən, dön geri, 

Şər-xatanı göndərənlər göndərir. 

Heç bilirsən nə çəkir öz səngərin 

Kəsəyəndən, küsəyəndən? Səbr elə!  

 

                                      2013  
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ĠNDĠ «YOX» DEDĠM 

 

Aşıq gördüyünü çağırar, olsun, 

Mən öz gördüyümü gizləyə bildim. 

Gəlirdən-çıxardan, sevincdən, qəmdən 

Beş kəlmə, on kəlmə söz deyə bildim. 

 

Əyilən düzəlmir, düzə irad yox, 

Elə bu yöndə də özümü yendim. 

Hər gün gördüyümü görməyim deyə 

Canımda üsyanı, dözümü yendim. 

 

Yendim əzabların ən yetiyini, 

Yendim ki, gördüyün unuda bilsin. 

Ömür bazarında min üz görsə də, 

Özündə bir üzü ovuda bilsin. 

 

Tanrı yaradana bəndə qənimsə, 

Bu üzün o üzdə andı yox, dedim. 

Aşıq görənnəndi əvvəl dediyim, 

Əvvəl dediyimə indi «yox» dedim. 

 

            2014 
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            FĠKĠRLƏR 

 

Deyən darısqaldı fikrimin yolu, 

Odur ki, dilimdən fışqırıb çıxır. 

Ahıl duyğuların əsarətindən  

Deyərsən, kəlmə yox, muşduluq çıxır. 

 

Başımda tükümdü, dayanır biz-biz, 

Beynimdə, zehnimdə oyanır biz-biz. 

Qızarır, bozarır, boyanır biz-biz, 

Tıxnaşır, tıncıxır, hıçqırıb çıxır. 

 

Dil də tapammıram barı yaşımla, 

Dərd-sər – yarıbayarı yaşımla. 

Didişə-didişə qarı yaşımla 

Boş söz də, xoş söz də qışqırıb çıxır. 

 

Öldürmür, diriltmir, canım deyildir, 

Damarda durası qanım deyildir. 

Ay Allah, bu sözlər mənim deyildir, 

Niyə gözlərimdən püskürüb çıxır?! 

 

Düşdüyü torpaqdan dikəlməsi yox, 

Dən kimi cücərib yekəlməsi yox, 

Düşməni yendirən bir kəlməsi yox, 

Özümü özümdən küsdürüb çıxır. 

 

                                         2013 
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DÜNYA ÜZÜYOLADI 

 

Həqiqətin üzü bozdu, 

qoy olsun, 

Kor göz üçün dünya düzdü, 

qoy olsun, 

Kişi sözü quru sözdü, 

qoy olsun. 

Kim deyir ki, başımıza 

bəladı? 

Vallah, Billah, Dünya 

üzüyoladı. 

 

Sevilir də, söyülür də, 

götürür, 

Öyülür də, soyulur da, 

ötürür, 

Sökür, tikir... Apardığın 

gətirir; 

Padşahı da öz nəfsinə 

kölədi, 

Vallah, Billah, Dünya  

üzüyoladı. 

 

Tələsən var axırını 

görməyə, 

Köçkün, qaçqın naxırını 

görməyə. 

Gözümüz yox paxırını 
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görməyə. 

Ömrü borcdu, taxtı, tacı 

tələdi, 

Vallah, Billah, Dünya 

üzüyoladı.   

 

                                2014 
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              OLUB 

 

Mənə məktub gəlir şerin adından, 

Gəlir dağın, düzün, Yerin adından. 

Toyda bəy adından, gəlin adından 

Məndən toy şeri gözləyən olur. 

 

Mənsə unutmuşam toyları çoxdan, 

İçimdən bir xiffət boylanır çoxdan. 

Toyların huyları-küyləri çoxdan 

Məndən səs-küyünü gizləyən olub. 

 

Nə fərqi o toya vardım-varmadım, 

Batası deyil ki, bala barmağım. 

Göydən ulduz dərib, Ay qoparmağın 

Elə özü toyca söz deyən olur. 

 

Keçirdim bu ömrü toysuz-mağarsız, 

Gəlib görünərəm bir hor, çağırsaz. 

Mənim əfsanəsiz, mənim nağılsız 

Taleyim ömrümü bəzəyən olub. 

 

                                          2013 
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           ***  

 

İl kəpənək qanadında 

Uçur bahardan bahara. 

Lalə də öz rəng qanını 

İçir bahardan-bahara. 

 

Yarəb, məni bülbül elə, 

Nəğmələrə sürgün elə. 

Ya da öldür, bir gül elə, 

Keçir bahardan bahara. 

 

Üzü mənə camal güldür, 

Orman güldür, çəmən güldür. 

Hər yaz açan həmən güldür, 

Köçür bahardan bahara. 

 

   2013 



 

 
32 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
BU NƏ SUALDI 

 

Daha darıxmıram 

zənglərin üçün, 

Qulağıma sırğa 

sözlərin üçün. 

İndi darıxıram 

əllərin üçün, 

İndi darıxıram 

gözlərin üçün. 

Daha darıxmıram, 

darıxdığımdan 

gözüm əllərinə 

zillənib qalıb. 

Əlimdə əlinin 

gülləri qalıb. 

O gül butasını 

gözümə təpdim. 

O gül ləçəkləri 

üzümə səpdim. 

Hərəsi bir kəlmə 

söylədi səndən, 

gözümə, əlimə 

söylədi səndən… 

Daha darıxmıram 

əsəblərimdən 

dəyanət sazıma, 

dözüm sazıma 

sim çəkib, ayrılıq 
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havası çaldım. 

Hələ soruşursan, – 

Darıxırammı? 

Daha darıxmıram,  

bu nə sualdı?!    

 

                    2013 
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            ***  

 

Gün doğdu yaxasından, 

Çıxdı qar çuxasından. 

Dəyişdi, his-pasından, 

Təmizləndi bu dünya. 

 

Göylər şaldı çiyninə, 

Çəkib saldı çiyninə. 

Yazı aldı çiyninə, 

Əzizləndi bu dünya. 

 

         2013 
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            SÖZƏ ÖYGÜ 
 

Yaxın gəl, ey məndən uzaq duran söz, 

Ya Tövrat söz, ya İncil söz, Quran söz. 

Hədiyyəsən mənə, Allah verən söz, 

Sənin qədər məni duyan olmadı. 
 

Mənim səndən özgə kimim var görən? 

Nəkarəyəm, məhbəsini dar görəm? 

Ey saçımın boyasında qar görən, 

Sənsiz toy da xına qoyan olmadı. 
 

Bu məkandı, əvvəldə sən, sonda sən, 

Bu zamandı, hər məqamda, anda sən. 

Həyatda sən, fikirdə sən, canda sən, 

Sənsiz inam, sənsiz qiyam olmadı. 
 

Düşmən – həmən, dost görmədik sən kimi, 

Rəqiblərin sənlə «əzdik» əngini. 

Oyatmaqçın canımızda Cəngini 

Sənin qədər təbil döyən olmadı. 
 

Bu qaç-qovda Dünya ləpir-ləpirdi, 

Sənsiz dözüm səbr deyil, qatırdı. 

Səni dedim… Ərkim sənə çatırdı, 

Səndən özgə mənə həyan olmadı. 
 

Ömür yazdı gül ətirli səninlə, 

Qanad açdım bir sətirlik səninlə. 

Bəxti «yüzə-yüz» gətirdi, səninlə, – 

Firuzəni sənsiz öyən olmadı.   

    2013 



 

 
36 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
   ĠNTĠQAMIM “ġUġA” DEYĠB    

                  HAYLAYIR 

 

Dağ döşündə yuva salmış Laçınım, 

Sənin qartal baxışından kim baxır? 

A bəxtimdən, qismətimdən uçanım, 

Gözlərindən mənə nifrət, kin baxır. 

 

Səndən sonra nələr getdi əlimdən? 

Necə oldu, Kəlbəcəri itirdim? 

Sən də getdin, mən özümə gəlmədim, 

Ağdam kimi cəngavəri itirdim. 

 

Mən qaçıram bu yolların köçündə, 

Dərdim məni bu dünyaya paylayır. 

Qəlbimdəki ağrıların içindən  

İntiqamım “Şuşa” deyib haylayır. 

 

                                             2006 
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      *** 

 

Varağını qatlama, 

Yarağını seç günün. 

Sıyır söz qılıncını, 

Qulağını deş günün. 

 

Çözmə taxça-boğçasın, 

Yığsın zərin, axçasın. 

Gözlərini oxşasın 

Bu dünyanın beş günü. 

 

Bir güllə gəlməz başa, 

Qılıncını çal daşa. 

Sən də bir bahar yaşa 

Ömrünün bu qış günü. 

 

                        2007 
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      SEVDĠRĠN MƏNƏ 

 

Başımda çaxır bu ildırım bəlkə, 

Mən özüm-özümə düşmən olmuşam. 

Vurub düşmənimi öldürüm bəlkə, 

Ona ömür verib, peşman olmuşam, 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Deyin qürurludur, ləyaqətlidir, 

Bir ömür Cəhənnəm adlayıb keçib. 

Deməyin kimdənsə xəcalətlidir, 

Kim isə haqqını tapdayıb keçib. 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Can bir qəlbdə ikən, düşmən olmuşuq, 

Bu bədbəxt məndən nə umub keçər ta?! 

Elə usanmışıq, peşman olmuşuq, 

Yanımdan gözünü yumub keçər ta, 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Vallah, bizlik deyil bu Yer qovğası, - 

Birinə sığaldı, mininə cəza! 

Dünya – şər biçimdə xeyir qovğası, 

Nifrət qovğasıyıq elə biz bizə, 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

O, yaxşı olmaqdan bezib deyəsən, 

İstəyir, pis ola, düşür gözümdən. 

Eh, nəsə ayırır bizi deyəsən, 
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Lap çaşıb qalmışıq – mən də, özüm də, 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Gözləmə zalıymış ömür-gün elə, 

Keçən illəri də unutmaq – çətin. 

Məni yaşatmaqçın ölürdü elə, 

İndi məni onsuz ovutmaq – çətin. 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Biz kimə gərəyik, dost deyiliksə, 

Bizi ovlayarlar bəşərə qarşı. 

Canla cəsəd kimi dəst deyiliksə, 

Bir xeyir duramaz min şərə qarşı, 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Bu yalvarış deyil, bu fəryad deyil, 

İnsana inamın harayıdır bu. 

Özünə qayıtmaq bizə yad deyil, 

Deməyin, nahaqdır havayıdır bu. 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

O kür gəncliyimin dizləri üstdə 

Bükülən qəddimi sevdirin mənə. 

O sünbül saçlımı, səma gözlümü, – 

Yaşamaq həddimi sevdirin mənə. 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

           2012  
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        KÖMƏK OL 

 

    Bacım Əzifənin 75 yaşı üçün 

 

Ahıllıq çələngi başında, gəlir, 

Gəlir payızında, qışında gəlir. 

Ömrünün yetmiş beş yaşında gəlir, 

Allah, bu gələnə özün kömək ol. 

 

Hanı gəncliyinin ütülü beli, 

Ömrün kəmərilə çəkili beli? 

Kömək ol, düzəlsin bükülü beli, 

Qaldırsın da yerdən dizin, kömək ol. 

 

Ötsün baxışından o duman, ötsün, 

O çənli, çisəkli asiman ötsün. 

Ol özün ömrünə pasiban, ötsün, 

Ver öz qüdrətindən izin, kömək ol. 

 

Nə o heyi qalıb, nə o səsi var, 

Yoxuş təngişməsi bir nəfəsi var. 

Qəlbində sən adda müqəddəsi var, 

Qırışıq alnında – yazın, kömək ol. 

 

Üz görsün nəslinnən, elinnən belə, 

Üz görsün ayınnan, ilinnən belə. 

Özü öz gücünə qoy innən belə 

Otuz il yaşasın azı, kömək ol, 

Allah, bu gələnə özün kömək ol. 

           2014 
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BAġQA CÜR OLAMMIRAM 

 

Kövrək budaq kimiyəm, 

Sınmağa meyilliyəm. 

Hər günüm imhatandır, 

Sınağa meyilliyəm. 

Günahımı qanımla 

Yumağa meyilliyəm. 

Mən belə yaranmışam, 

Başqa cür olammıram. 

 

Ata-ana duyğusu... 

O bir sığaldı, getdi, 

Ömrün çal-çağırından 

Hamı dağıldı getdi. 

Arzu, ümid, məhəbbət 

Xoş bir nağıldı, getdi. 

İndi gedənlərimin 

Başına dolanıram, 

Başqa cür olammıram. 

 

Yuxularım – üzüntü, 

Ömrü didib-tökür vaxt. 

Deyəsən qundaqdayam, 

Məni açıb-bükür vaxt. 

Anamsan, övladımsan, 

Şükür zaman, şükür vaxt, -  
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Ağrıların mənlədir, 

Vallah lovğalanmıram. 

Kövrək budaq kimiyəm, 

Başqa cür olammıram. 

   

               2014  
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Səbrimin ətəyilə 

Gözümü sildim, yetər. 

Bir ümidin yolunda 

Ölüb-dirildim, yetər. 

Sirdi, hikmətdi, nədi... 

Öyrənib, bildim, yetər. 

Daha bildiklərimi 

Bəyan etmək vaxtıdır. 

 

Yerini bilməyənlər 

Özünü başda görür. 

Haqqa nahaq deyənlər 

Sülhü savaşda görür. 

Əli gəlmir atmağa, 

Günahı daşda görür. 

Daşatan zamanlara 

Qiyam etmək vaxtıdır. 

 

Dayan, qisas adamı, 

Zamanla az kəllələş. 

Dəniz kimi hirsini 

Qumlara yaz, kəllələş. 

Bəlkə bəxtin gətirdi, 

Qəbrini qaz, kəllələş. 

Doğru, dürüst, hər nə var, 

Yalan etmək vaxtıdır. 

 

     2015 
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    SÖZ VƏ MƏNA 

 

  Mənanı «kir» adlandırma, 

                     şair qardaş! 

 

Məna sözün cövhəridir, 

Məna sözün lövbəridir. 

Məna sözdən bəşəridir, 

Mənasız da söz olarmı?! 

 

Məna – leksik, qrammatik, 

Söz – statik, dramatik. 

Məna – simvol, məna – motiv, 

Motivsiz söz düz olarmı?! 

 

Söz meyvədi, məna – dadı, 

Hər mənanın var söz adı. 

Məna sözün söz qanadı, 

Söz mənadan üzülərmi?! 

 

Söz zahirdi, məna batin, 

Məna sözün məzmun qatı. 

Məzmun – sözün mükafatı, -  

Söz məzmunsuz çözülərmi?! 

 

Söz bətnində məna döldü, 

Söz yoxdusa, məna dondu. 

Məna sözə doğru yoldu, 

Məna da sözsüz olarmı?! 
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Söz ağzında məna – kəsər, 

Söz sənətdi, məna – əsər. 

Məna sözü sözdən asar, 

Söz mənadan pozularmı?! 

 

Məna – sözün içalatı, 

Ədviyyatı, şokoladı. 

Hardan çıxdı bu «kir» adı? –  

«Kir» mənaya yozularmı?! 

 

       2016  



 

 
46 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
   BU YAY DA 

 

Dayazlaşdı dərinlər, 

Ümidləri aşan yox. 

Mənimsə bir nəsnəyə 

Ağrıyası başım yox. 

 

Bu yay da ötdü, keçdi, 

Qayğıları havayı. 

Nə gördük, nə götürdük 

İstisindən savayı?! 

 

Bu yay bağçaların da, 

Yaşılı dəm verirdi. 

Cırcırama səsində 

Nəğmələr can verirdi. 

 

Yolların hövülündə 

Asfalt buxarlanırdı. 

Quşlar arxlar boyunca 

Yaydan yaxalanırdı. 

 

Dəbdəydi sərinliyi 

Yaylaqların, dağların: 

Əyləncə mərkəzləri... 

İstirahət bağları... 

 

Nabran, Marxal, Pirqulu, 

Qızbənövşə, Şahdağı... 
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Varına qol açmışdı 

Şənlik, sevinc, çal-çağır. 

 

Amma yaman istiydi, 

Vay halına kasıbın! 

Aparırdı fikrində 

Gələn qışın hesabın: 

 

«Bu yay gördüyüm isti 

Qalan yaşıma bəsdir. 

Payızımı ötürsəm, 

Bütün qışıma bəsdir». 

 

         2015  
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GÖNDƏRĠRƏM  

 

Gələcək nəsillərə 

 

Mən sizə göndərirəm 

Şeirimin əslini, 

Bir az payız, bir az qış, 

Bir az bahar fəslini. 

Çəkilib rəngi-ruhu, 

Solğun yanaqlı qışdır. 

Uçası halı da yox, 

Yorğun qanadlı quşdur. 

Ömür yükü – dərd olub, 

Həyat büküb, – sərt olub. 

İçində nəyi vardı, 

Ələk-vələk eyləyib, 

Haqq olanın yolunda 

Özün həlak eyləyib. 

 

Mən sizə göndərirəm 

Şeirimin səsini; 

Bir qıça reyhan ətri, 

Bir qom nanə əsimi. 

Bir az sərtdi, nə eybi?! 

Bir az pərtdi, nə eybi?! 

İnsan üzü var onun, 

İnsaf üzü var onun. 

Ağıları – pərdəli, 

Ağrıları – pərdəli. 
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Gah sığaldı, gah sillə, 

Gah noğuldu, gah güllə, –  

Ünvanına nikahlı, 

İnamına nikahlı, 

İmanına nikahlı. 

Mən sizə göndərirəm 

«Şeir» adında bir inci: 

Gah Füzuli naləsi, 

Gah Xətayi qılıncı. 

 

         2015  
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FRAQMENTLƏR 

 

      ***  

Ürəyinin içində –  

Qəm yükü, kədər yükü. 

Ağırdı, ya yüngüldü, -  

Çəkirsən hədər yükü. 

 

      ***  

Sən anlaya bilməzsən, 

Tarix – səndən ağıllı. 

O nə desə, hikmətdi, 

Sən nə desən, nağıldı. 

 

      ***  

Çalış, bir az üzdən get, 

Dərinliklər tamahdı. 

Sənin gördüyün dünya 

Etmədiyin günahdı. 

 

      ***  

Elə savaşlar var ki, 

Ölümünü dirildir. 

Diridən-diri dünya, 

Özü savaş yeridir. 

 

      ***  

Tərif – demək üçündür, 

Tənqidsə... susmaq üçün. 
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Çiyin başı qaldırır 

Göylərdən asmaq üçün. 

 

   ***  

Bu kitab ləşkərilə 

Qabağa çıxmaq olmur. 

Batdığın gecələrdən 

Sabaha çıxmaq olmur. 

 

   ***  

Yalan tavalarında 

Qayğanaq yağlı düşür. 

Birinə ağzıaçıq, 

Birinə bağlı düşür...  

 

   ***  

Qaradır Ay qaşqabağı, 

Dan yeri örtür üzünü. 

Yastığın, sil gözlərini, 

Üzümdən götür üzünü. 

 

   ***  

Gözdə, qulaqda hürküyəm, 

Irəli gedə bilmirəm. 

Bir əlimi qələm tutub, 

Birəlli gedə bilmirəm. 

 

   2016 
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                ***  

 

Bahar musiqi çalır 

Təmiz mahnı dilində. 

Açılır pəncərəmin 

Qulağı da, dili də. 

 

Otaqda sükut – ağır, 

Mahnı ruhuma axır. 

Ürəyimdə bir fağır, 

Dinir, məni kiridə. 

 

Baxıram, kimim çatmır, 

Qəlbimin simi çatmır. 

Hansısa günü çatmır,  

Bitmir ayım, ilim də. 

 

     2014  
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    «ÖN SÖZƏ» DOĞRU  

 

Elə də sənsizlik yox camalımda, 

Qürurum çırpınır şah damarımda. 

Durna qatarında, söz qatarında, 

Gedirəm, gedirəm, «Son sözə» doğru. 

 

Hər kəlməm od oldu, köz oldu bir vaxt, 

Yüz yerə, min yerə yozuldu bir vaxt. 

Dildən-dilə düşdü, yazıldı bir vaxt, 

Calandı, helləndi sonsuza doğru. 

 

Keçər boğazına, söz ilgək olar, 

Sözün düzündə də əyilmək olar. 

Son söz Tanrınındı, nə bilmək olar, 

Bəlkə də qayıtdım «Ön sözə» doğru. 

 

        2016  
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      ġEĠRĠN 

 

   Xalq şairi Fikrət Qoca üçün 

 

Gözlərinin işığında 

Səksən yaşın təravəti. 

Sən – bugünkü şeirimizin 

Ritmi, nəbzi, hərarəti. 

 

Gecən, gündüzün şeirdi, 

Dinirsən, sözün şeirdi. 

Ömrün bir uzun şeirdi, 

Şerin – Tanrı səxavəti. 

 

                            2015 
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       DEYĠLSƏN 

 

Yadında qalsın, canım, 

Hələ ki, tək deyilsən. 

Nə özünü didirsən, 

Sən ki mələk deyilsən. 

 

Hamı necə, sən də – o, 

Bəndə sənsən, bəndə o. 

Düşəndə kəməndə o 

Yanma, fələk deyilsən. 

 

Əl ətəkdən üzülü, 

Sıx sinənə dözümü. 

Çək o yoldan gözünü, 

Ona gərək deyilsən. 

 

              2015  
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        *** 

 

Arxeoloq əlində 

Daş-divar dilə gəlir. 

Qurumuş çaylardan da 

Söz gilə-gilə gəlir. 

 

Min ilin, on min ilin 

Ötərisi sökülür. 

Zaman bu gün tikirsə,  

Səhərisi sökülür.  

 

2000 
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             ***  

 

Yandım, külümdən çıxaram, 

Susdum, dilimdən çıxaram. 

Ölüb, ölümdən çıxaram, 

Bir sirrəm, batan deyiləm. 

 

Batdım, böyürdən çıxaram, 

Bir az xeyirdən çıxaram, 

Bir az şeirdən çıxaram,  

Şeiri atan deyiləm. 

 

1993 
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ÇĠÇƏK BĠTĠRƏN YOLLAR 

 

Yoxluğunun üstündən 

Bir qara xətt çəkmişəm. 

Getdiyin neçə gündü, –  

Divara xətt çəkmişəm. 

Bir günün iki günmüş, -  

Dübara xətt çəkmişəm. 

Yollar haçan dönəcək, -  

Səni gətirən yollar. 

Qəlbimin kövşənində 

Çiçək bitirən yollar. 

 

   1980  
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        ***  

  

Saçlarımın tərsliyi 

Əllərimi əsdirir. 

Çarpışırıq... Daraq... Mən... 

Vaxt məni tələsdirir: 

  

Qapını açmalıyam, 

Metroya qaçmalıyam. 

Olmaya uçmalıyam?.. 

Tıxac yolu kəsdirir. 

 

         2014  
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                SƏNƏ 

 

       Qəzəl 

 

Fürsət ikən qoy deyim, ey can, sənə, 

Darlıq edir bir belə meydan sənə. 

 

Dörd tərəfin güzgülənir çöhrənə, 

Tor qura bilməz daha şeytan sənə. 

 

Tənhalığın yollarını bulmusan, 

İndi olub künc-bucaq seyran sənə. 

 

Aç qapını, göy üzüdür mərtəbən, 

Nəğmə deyir çıxdığın eyvan sənə. 

 

Söz yazılıb qismətinə, susma ta, 

Söz qananın cümləsi heyran sənə. 

 

Firuzə, sözdən yuxarı Tanrıdır, 

Söz göyündə qol açıb dövran sənə. 

 

               2015  



 

 
61 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

            MƏQAM 

 

Nə yerə sığıram, nə göyə indi, 

Yerlə Göy arası bölgüyəm indi. 

Gələmmir mizana, ölçüyə indi, -  

Yerimiz olmadı Yer məqamında. 

 

Bir bağlı qapıya açar olmadıq, 

Bir əcəl sevgiyə düçar olmadıq. 

Tale yoxluğunda naçar olmadıq, -  

Dayandıq dözümün şir məqamında. 

 

Gələnə-gedənə əl verdik elə, 

Bir isti salama yalvardıq elə. 

Demə bir məqamda alverdi elə, 

Dünya səxavətdi bir məqamında. 

 

Gileydi, güzardı, gəl unudaq ta, 

Yaxşı da, yaman da bizdən uzaq ta. 

Hansı günümüzü bəxtə yozaq ta?! 

Gömüldük dünyanın sirr məqamında. 

 

Doğrudan yıxılıb yalana düşdük, 

Düşdük, bəxtdən uzaq olana düşdük. 

Hara üz tutduqsa, plana düşdük, 

Bizi görmədilər pir məqamında. 

 

Niyə ağrımadıq, niyə yanmadıq, 

Bəlkə anlamadıq, bəlkə qanmadıq! 
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Ha daşıb-dağıldıq «biz» olammadıq, 

Həstədik «əl saxla», «dur» məqamında. 

 

Köləlik ta nədir, əsirlik nədi, 

Kilimlik, palazlıq, həsirlik nədi! 

Gördük fərasət nə, nəsillik nədi 

Görən gözümüzün tor məqamında. 

 

               2011, 2016  
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   MƏNƏM 

 

Başım ayağımdan 

keçib qalmışam. 

Şübhəyə, gümana 

köçüb qalmışam. 

Hansı anından ki, 

çaşıb qalmışam, 

O anın, o günün 

savabı mənəm. 

 

Yağır, yağmurunun 

qışı başıma, 

Sığışmır ağlı, ya 

huşu başıma. 

Yaxşıdı, yamandı, 

quşu başıma! 

Dinən sualların 

cavabı mənəm. 

 

Əcəb mötəbərdi 

ağıl gəzənlər, 

Yüngül oturanlar, 

ağır gəzənlər. 

Görən hardan gəlir 

fağır gəzənlər –  

Fağır gəzənlərin 

əzabı mənəm. 

  

2014 
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       ***  

 

Qəlbim susuz səhra imiş, 

Suladım səhərə kimi. 

Bağlandım söz qapısına, 

Uladım səhərə kimi. 

 

Ata, ana, bacı sözlər,... 

Dərdimin əlacı sözlər... 

Şirin üstdən acı sözlər... 

Yaladım səhərə kimi. 

 

Dönüb vaxtın qacağına, 

Vurnuxdum künc-bucağına. 

Qəlbimi söz ocağına 

Qaladım səhərə kimi. 

 

           2016  
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      BU YAZ 

 

Bu yağışın yaz ətəyi,  

Sildi gözümdən yaşları. 

Bağışladım məni qovub 

Evə salan yağışları. 

 

Dolu idi, – inci kimi, 

Noxud kimi, küncüt kimi. 

Göylər məndən incik kimi 

Tökdü başıma «daşları». 

 

Getmişdi, bəs hardan gəldi? 

Yoxsa, nağıllardan gəldi. 

Lap sonuncu qardan gəldi, 

Bu yaz da belə başladı. 

 

   2016  
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        XATĠRƏLƏRĠN 

 

Sökdüm künc-bucağın xatirələrin, 

Qaladım ocağın xatirələrin. 

Bir ana qucağı xatirələrin 

Bağrına basmadı körpəliyimi. 

 

Gözümü açandan yetimmişəm ki, 

Mən özüm-özümü yetirmişəm ki. 

Bəs, görəsən, nə itirmişəm ki, 

Göynədir həsrəti xatirələrin?! 

 

Elə məndən-mənə söz incələnir, 

Bir deyil, beş deyil, yüz incələnir. 

Fərqi nə, əyri, ya düz incələnir; –  

Üstündə əsmədim xatirələrin. 

 

Ömür-gün işidi... Ələkdən keçib, 

Fərqi nə, şeytandan, mələkdən keçib. 

Eh, mənə nə gəlib, fələkdən keçib, 

Daha yol üstdədir xatirələrim. 

 

                                          2016 
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*** 

 

Üstünə qol açıb gəlir, – 

Bu adam qucaq yeridir. 

Tərpəndi, dərdə sancılır, 

Qan verir, bıçaq yeridir. 

 

Nə bu yoldan dönə bilir, 

Nə gördüyün dana bilıir. 

Od-ocaqsız yana bilir, –  

Dünyanın sıcaq yeridir. 

 

Öz odudur, öz istisi, 

Baxışında –  köz istisi. 

Qəlbindəki söz istisi, 

Sönməyən ocaq yeridir. 

 

                   2016 
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               *** 

 

Düşdüm vaxtın dabanına, 

Sizdən qaça-qaça gəldim. 

Ardımca “getmə” deyilən 

Sözdən qaça-qaça gəldim. 

 

Hərdən qızın, oğlun süzən, 

Gah gümrah, gah yorğun süzən, 

Məni oğrun-oğrun süzən 

Gözdən qaça-qaça gəldim. 

 

Üstümdə göz saxlamadım, 

Səbrimə diz qatlamadım, 

Günortanı haqlamadım, 

Tezdən qaça-qaça gəldim.  

 

                     2016 
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             ***  

 

Şəlalələr hörüyünü açacaq, 

Ayna bilib siləcəkdir Günü yaz. 

Yarpız ətri dərələrdən daşacaq, 

Öpə-öpə oyadacaq gülü yaz. 

 

                                           1981 
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            BU DÜNYA  

 

Haçansa, arzunun harasındasa 

Vardı bu kainat, vardı bu dünya. 

Baxırdım ömrümün sonundan bəri, 

Baxırdım, qəlbimə dardı bu dünya. 

 

Yıxıldın, tapdayıb ayaqlayandı, 

Tale oyununda oynaqlayandı. 

Kiminə düşməndi, kimə həyandı, 

Kiminə sonadək yardı bu dünya. 

 

Nəşələn qəlbincə, çağla boyunca, 

Hissə sarmaşıqdı, ağla oyuncaq. 

Bas odlu sinənə, ağla doyunca, 

Dərdini inlədən tardı bu dünya. 

 

Bir də ərk elədim, üzünə çıxdım, 

Sandım ki, qışından yazına çıxdım. 

Yenə öz dərdimin izinə çıxdım,  

Düz imiş, kürədi, şardı bu dünya. 

 

                                            1997 
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       AĞILLIYIQ 

 

Gələr ümidimin qaranquşları, 

Bahar diləklərim açar gül-çiçək. 

Ömrümdən-günümdən qovar qışları, 

Qovar sabahımdan dünənimədək. 

 

Hər anım sanki bir qanadlı nəğmə, 

Uçaram bəxtimin səmalarında. 

Bir sənli qapını sevinclərimə 

Açaram bəxtimin səmalarında. 

 

Çəmənlər, çiçəklər qonar yuxuma, 

Bahara qovuşar arzularım da. 

Nəğməli yağışlar damar yuxuma, 

Nəğməli duyğular axar qanımda. 

 

Ayrıla bilmərəm çiçəklərimdən, 

Ayrıla bilmərəm yağışlarımdan. 

Bir ümid damlada ümman görərəm, – 

Ümman gəzdirərəm baxışlarımda. 

 

İmkan – bir müdrikdir, 

İstəksə – çağa; 

Hələ arzuyollu, ümidyolluyuq. 

Körpəcə hissləri ovundurmağa 

Biz ki ağıllıyıq, 

çox ağıllıyıq. 

                                          1975 
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           ANA, AY ANA 

 

Keçsə ömrüm, günüm, keçsə ilbəil, 

Mehriban surətin getməz gözümdən. 

Fəqət, bu illəri səninlə deyil,  

Ancaq xəyalınla keçirərəm mən. 

 

Bombalar dələrkən bağrını yerin 

Ana, baxışınla zülməti yardın. 

Məni o çovğunlu, qara günlərin 

Müdhiş ağuşundan çəkib çıxardın. 

 

Gözünlə torpaqdan odlar götürdün 

Mənim xatirimə, ana, ay ana. 

Qara gün də gördün, ağ gün də gördün, 

Sən candan keçdinsə, mən gəldim cana. 

 

Getdin bir qonaq tək, getdin büsbütün 

Mən “ana” dadını anlayan zaman. 

Bilmirəm nə oldu, axı nə üçün 

Belə tezlik ilə köçdün dünyadan. 

 

Deyirlər, şirinsən, ana, ay ana, 

Canlı həqiqəti mən necə danım?! 

Məni böyütmüsən sən yana-yana, 

Qoy indi səninçin mən özüm yanım. 

 

                                                 1962 
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     A DOĞMA KƏNDĠM 

 

Yenə də qoynuna qayıtmışam mən, 

Gəl aç ağuşunu, a doğma kəndim. 

Sevinc ümman olub axsın qəlbimdən, 

Bir dalğaya dönsün hər şeir bəndim. 

 

Yenə adlayıram çöldən-çəməndən, 

Qoynuna yol salıb dostun, tanışın... 

Min dəfə önündə əyilirəm mən 

Hər zərrə torpağın, hər kiçik daşın. 

 

Ayrı düşdüyümüz illərdən bəri 

Hüsnün çıraqlarla bəzənmiş tamam. 

Dilində ağ günün təranələri, 

Həsrətdən, kədərdən uzaqlaşmısan. 

 

Gəl aç ağuşunu, a doğma kəndim, 

Öz övladın kimi qayıtmışam mən. 

Bir dalğaya dönsün hər şeir bəndim, 

Sevinc ümman olub axsın qəlbimdən. 

 

Yenə salam verim ulduza, aya, 

Gecələr gözümü zilləyib göyə. 

Səhər erkən durub qaçım bağçaya, 

Ayaqlarım şehlə yuyulsun deyə. 

 

                                              1965 
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LƏPƏLƏR MAHNIDIR 

 

Xəzər qədim bir kitab, – 

Oxunur axşam-səhər. 

Dalğa səhifələri 

Varaqlayır küləklər. 

 

Ləpələr misra-misra 

Dənizin varağında. 

Ləpələr bir mahnıdır 

Xəzərin dodağında. 

 

                       1966 
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            BĠLMĠRƏM 

 

Həsrətinin sorağına düşən – mən, 

Həsrətindən nə umuram, bilmirəm. 

Qısqanclıqdan ürəyimdə üşənən 

Xiffətindən nə umuram, bilmirəm. 

 

Ümidimmi məni sənə bağlayan, 

Gəlişini gözüm üstdə saxlayan?! 

Hər görüşü ayrılıqla haqlayan 

Qismətimdən nə umuram, bilmirəm. 

 

Heç bilmirəm hardan endi bu duyğu, 

Qəlbə axdı, hissə döndü bu duyğu. 

Hansı iman, hansı dindi bu duyğu, 

Hikmətindən nə umuram, bilmirəm. 

 

Ömür keçər, ürək yaşa dolarmış, 

Gah bahara, gah da qışa dolarmış. 

Sevgisilə dönüb yaşıd olarmış, 

Nisbətindən nə umuram, bilmirəm. 

 

    1978 
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          ĠLK BAHAR 

 

Yuyub əl-üzünü qışın qarında, 

Yumşalar, ovular indi tarlalar. 

Bağda, ağacların budaqlarında 

Tumurcuq içindən püskürər bahar. 

 

Təzəcə din vuran tər bənövşəni 

Əyilib astaca üzməyin gələr. 

Qışdan silkələnib çıxan meşəni 

Elə hey gəzdikcə gəzməyin gələr. 

 

Bir şey qalmasa da qışın köçündən, 

Hərdən şaxta-sazaq izləyər səni. 

Qalxıb quzulamış torpaq içindən 

Bir yeni dirçəliş gözləyər səni. 

 

Təzəcə şumlanan torpaq üstünə 

Kəndin ləpirləri tökülər indi. 

Zərif şırımlanan tarlaya yenə 

Xırdaca toxumlar səpilər indi. 

 

Yuyub əl-üzünü qışın qarında, 

Yumşalar, ovular indi tarlalar. 

Bağda, ağacların budaqlarında 

Tumurcuq içindən püskürər bahar. 

 

                                               1975 



 

 
77 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

    MƏN YAġAYAN YER 

 

Şirin bir yuxudur, xoş bir nağıldır, 

Mavi bir nəğmədir mən yaşayan yer. 

Bilsən, ayrılığı necə ağırdı, 

Bilsən, nə doğmadı mən yaşayan yer. 

 

Məni kövrək edər, uşaqlaşdırar, 

Məni arzularla qucaqlaşdırar, 

Məni özümdən də uzaqlaşdırar 

Mən yaşayan yer. 

 

Ordadı ömrümün qızıl anları, 

Ordan seyrə çıxdım asimanları. 

Qəlbinin ən munis həyəcanları – 

Mən yaşayan yer. 

 

                                           1973 
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        BU QIġ 

 

Bu qış necə də xoşdur, 

Hər yan naxış-naxışdır. 

Ağ gündüzlər – alışqan, 

Al, gecəni alışdır.  

 

Yorğanı qar qış gəlib, 

Ağ qış bizə xoş gəlib. 

Bu qış ağ bir səmadır, 

Ulduzu beş guşəli. 

 

Bu qış – noğullu xonça, 

Gümüş sığallı xonça. 

Yolka tutub əlində 

Bir qış nağıllı xonça. 

 

Yollar – qışın yarğanı, 

Yarğan tutub yolları. 

Yollar şüşələnərlər, 

Qaldırmayın yorğanı. 

 

Ay ulduz-ulduz qışım. 

Bahara yollu qışım, 

Öz evimə yolsuz qışım. 

 

Ay ulduz-ulduz qışım, 

Bağlarda ağ paltarlı 

Gəlin qışım, qız qışım. 
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Bu qış elə qış gələr, 

Bizə daha xoş gələr. – 

Bir papaq altda yüz ev, 

Bir cığırda yüz təpə. 

 

Evlər – pambıq tayası, 

Çöllər – pambıq tarlası. 

Ay ulduz-ulduz qışım, 

Çuxası, papağı qar, 

Bığ-saqqalı buz, qışım. 

 

                             1973 
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QAFQAZ  LÖVHƏLƏRĠ 

 

Gecələri torpaq ətirli, 

quşlarına hopub 

bir az yarpaq ətiri, 

bir az cücü qoxusu. 

Dağlarından enib gəlir 

çiçəklərin yuxusu. 

Pətəklərə daraşıb 

arıların zümzüməsi. 

Dağlardan enməyə  

ərinməsə, 

balı elə pətəyindən daşıyar 

bizim dağdan ağır Mixayıl Mixaylıç. 

 

                                       1978 
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KABARDA-BALKAR LÖVHƏLƏRĠ 

 

Şəfəq düşüb sinəsinə o gölün, 

Güzgüsündə sığallanıb yamaclar, 

Güzgüsündə sığallanıb ağaclar. 

Budaqlar var –  

marallarla qolboyun, 

Marallar var –  

budaqlanıb yol boyu, 

güzgülənib yol boyu. 

Şirin-şirin yırğalanan asma yol 

Sırğalanıb zirvələrin qaşında. 

Seyrə çıxdın, buludları tapdama, – 

Bulud durub sərvlərin başında. 

Ovucla iç çiçəklərin şehindən, 

Saflıq hopsun düşüncənə, qanına. 

Təpəyə də “salam” de, öt yanından,  

Şəhid yatır hər təpənin qoynunda. 

Kurqanı var, – açılmayıb düyünü, 

Qurbanı var, – döyüşlərdə deyilib. 

 

                                        1978 
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             SEVGĠM 

 

Xətrin yanımda belə xətirli imiş,  demə, 

Qədrin yanımda belə qədirli imiş, demə, 

Yaxınlığın nə qədər ətirli imiş, demə, 

Uzaqlığın – ömrümün çəni-dumanı, sevgim. 

 

Görən kim idi o vaxt bəxtimi nişan alan?! 

Şirinimi-acımı, haqqımı nişan alan?! 

Bu xaini, xəbisi yoxdumu nişan alan?! 

Görüm, qəlbi qırılsın məni vuranı, sevgim. 

 

Varmı idi xətrimi bu qədər dağ eyləyən, 

Arzusunu, hissini boğub dustaq eyləyən? 

Öpürəm bu gün üçün canımı sağ eyləyən 

Bu torpağı, bu daşı, suyu, səmanı, sevgim. 

 

Mən səni ötürmürdüm səs kimi, duman kimi, 

Mən səni itirmirdim vaxt kimi, zaman kimi. 

Nazlayıb xəyal kimi, oxşardım güman kimi, – 

Sağ ol ki, yanıltmadın bu xoş gümanı, sevgim. 

                                                                                         

                                                             1972 
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                LÖVHƏ 

 

Bulud dolar, çəmən olar qərarsız, 

Bahar açar göyə çiçək ovcunu. 

Aman Günəş, qoyma göylər qaralsın, 

Gül tozunda qoyma böcək ovcunu. 

 

                                                1979 
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            *** 

 

Şeh qonar gül üstünə, 

Meh qonar tül üstünə. 

Şeyda bülbül üstünə 

Xarı göndərmə, gülüm. 

 

Gülmə sən yar üstünə, 

Hicran doğar üstünə. 

Nazlı bahar üstünə 

Qarı göndərmə, gülüm. 

 

                            1966 
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           DARIXIRAM 

 

Yaman darıxıram, günüm gün deyil, 

Əllərim eləcə əsnəyə qalıb. 

İşsizlik-gücsüzlük mənimçin deyil, 

Susuram, ümidim bəs nəyə qalıb? 

 

Fikrimi, hissimi gücsüzlük alıb, 

Ağlaya bilmirəm pis günümü də. 

Bahalı ömrümü ucuzluq alıb, 

Satmışam babamdan irs günümü də. 

 

Əlimin söykəyi üzümdə yanır, 

Daha nə təsəlli, daha nə töhmət... 

Özüm yeriyirəm, izim dayanır, 

İrəli getməyə – nə yol, nə möhlət. 

 

Zamanı, məkanı büküb taqətim, 

Beş addım, on addım... Aman diz çökür. 

Kiminsə gözündə bəlkə bir xatın, 

Mənimsə gözümdə anam diz çökür. 

 

Yığıb ətəyini qaçır çöl-bayır, 

Həvəsim qüvvəmə baxıb da sönür. 

Arzu becərməyə gücüm çatmayır, 

Ümid ən axırda, axırda sönür. 

 

Yatır xatirələr dözümüm kimi, 

Məni oyatmağa tanrı – biganə. 
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Ayağım altında – özülüm kimin? 

Başımın üstündə – hansı biganə? 

 

Üstümə yeriyir havayı günlər, 

Dilində bir kəlmə şirin sözü yox. 

Açıb əllərini duaya günlər, 

Mehrabı – diz üstdə, fəqət özü yox. 

 

Özündən ayrılıb, ömür-gün qaçır, 

Əlim yedəyində, sürüyür məni. 

Dönüb səadətə, məndən gen qaçır 

Əcəl də bir yandan... Görmüyür məni. 

 

Yaman darıxıram, günüm gün deyil, 

Əllərim eləcə əsnəyə qalıb. 

İşsizlik-gücsüzlük mənimçin deyil, 

Susuram, ümidim bəs nəyə qalıb? 

 

                                              2000 
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            SƏNĠNÇĠN 

 

Daha sənsizliyə dözə bilmirəm, 

Ölmək istəyirəm, ölüm səninçin. 

Həmdəmim qüssə-qəm, həmdəmim həsrət, 

Hansını bəsləyim, gülüm, səninçin. 

 

Əlinlə yazılan sözəm, dastanam, 

Tükənib gedirəm, yenə yazsana. 

Gözlərim qapındır, səbrim astanan, 

Qırır tilsimləri əlim səninçin. 

 

Məni mənsiz qoyma, özümə qaytar, 

Fikrimi, hissimi sözümə qaytar. 

Qaytar o inamın izini qaytar, 

Getdiyim yolları gəlim səninçin. 

 

Aşım iradəmin yox sərhəddini, 

Qəlbimin həsrətdən tox sərhəddini. 

Keçim baxışının ox sərhəddini, 

Deyilsin adıma “dəli” səninçin. 

 

                                           2000 
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            *** 

 

Uzaqda yaxın kimiyik, 

Yaxına gələ bilmirik. 

Yaxınlıq qəlbimizdədir, 

Deyəsən hələ bilmirik. 

 

İçimizdən çölə kimi 

Bilməmişik hələ kimik. 

Ömrümüzə şələ kimi 

Bir yükük, bölə bilmirik. 

 

Şirinik yerimiz üçün, 

Əzizik dirimiz üçün. 

Elə bir-birimiz üçün 

Ölürük, ölə bilmirik. 

 

         2016 
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        *** 

 

Canım ağrı qışqırır, 

Kimsə eşitmir məni. 

Məscid qulağın tutub, 

Kilsə eşitmir məni. 

 

Gözdə qalır sönən gün , 

Bugün olur “dünən” gün. 

Ah-zarıma yenən gün 

Dinsəm, eşitmir məni. 

 

Amansızdı fələklər, 

Boşa çıxır diləklər. 

Susub durur mələklər, 

İnsan eşitmir məni. 

 

                          2016 
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         *** 

 

Mənim şeirlərimdə  

Zamanın çovğunu var, 

Zamanın qırğını var. 

Var zamanın fəryadı, 

Var zamanın ağısı, 

Var zamanın dəryazı, 

Var zamanın ağrısı. 

Mənim şeirlərimi  

Sağaldan loğman gərək. 

Mənim şeirlərimi  

Sağaldan dərman gərək. 

«Xəstədi» şeirlərim. 

Ağrısı, əzabıyla, 

Dərdlərə üsyanıyla, 

Ağrılara tabıyla 

Daim gözdə-qulaqda 

Feyzbukda, skaytda, 

Xətdədi şeirlərim... 

 

                    2015 
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           ÇEVRĠLDĠM 

 

Və budur, yenə də inlədim ney tək, 

Oxundum gözümdən qəm tək, giley tək. 

Gərildi hisslərim kaman tək, yay tək, 

Zamana sancılan oxa çevrildim. 
 

Dünənim yadımdan silinib getdi, 

Zövqümün xalısı, kilimi getdi. 

Ağlım qıfıllayıb dilimi, getdi, 

Çevrildim, çevrildim, daha çevrildim. 
 

Nə qədər dil tökdüm, yol, məni qaytar, 

Özümə qayıdan ol, məni qaytar. 

Yaxının, simsarın bil, məni qaytar, 

Yoxsa görəcəksən, ruha çevrildim. 
 

Gördüyüm, çəkdiyim hədər ki deyil, 

Səbrim ayağıma çidar ki deyil, 

Məni aparacaq yol dar ki deyil, 

Bəs niyə var ikən, yoxa çevrildim?! 
 

Deyə bildiyimi demişdim deyə, 

Yollarım zirvədən enişdi deyə, 

Bu gediş dünyadan gedişdi deyə, 

Sinəmdə od alan aha çevrildim. 
 

Gördüm, yox, hələ vaxt sözümə baxır, 

Heyrətim gözlərdən gözümə baxır. 

Məni şax şaxlayan dözümə baxıb, 

Bu adda, bu namda dağa çevrildim. 

2014 
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                 YUXU 

 

Bu necə yuxuydu bu yaz gecəsi, – 

Gəldi, həsrətimi qaladı, getdi. 

Bu yaz ötəsiydi, bu yaz keçəsi, 

Qəlbimdən bir qışı taladı getdi. 

 

Bu gənclik ətriydi, bu bahar ətri, 

Gözümə ovsundu, yuxuma ovsun. 

Gah mənə ovcunda Günəş gətirir, 

Gah Ay gətirirdi, 

ruhuma doğsun. 

 

Gah mənə qovuşan özüm olurdu, 

Gah məndən ayrılan doğmaca bir yad. 

Gah bir şıltağında dözüm olurdum, 

Gah bir arzusuna açılan qanad. 

 

Alnından, gözündən öpürdüm onun, 

Çiynimə qonmuşdu qanadım kimi. 

Sözümə, gözümə təpirdim onu, 

Sevib oxşayırdım anası kimi. 

 

Başına dönürdüm, dərdin alırdım, 

Arzum, ümidimlə əkiz idi o. 

Mən ondan gəncliyin ətrin alırdım, 

Pakdı, müqəddəsdi, əziz idi o. 

Bu necə yuxuydu bu yaz gecəsi?! 

                         

1979 
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            *** 

 

Gündüz, hardan gəlirsən? 

Gecədən keçən vaxtdan. 

Payız, hardan gəlirsən? 

Durnalar köçən vaxtdan. 

Bahar, hardan gəlirsən? 

Bənövşə açan vaxtdan. 

 

                               2013 
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     “SÖYÜDLÜ ARX” 

 

Söyüdləri yaşıllaşdı o arxın, 

Sonaları yaşılbaşdı o arxın. 

Gözlərindən sevinc daşdı o arxın 

Öz adını “Söyüdlü arx” görəndə. 

 

                                          2010 
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     ZAMAN 

 

Keçmişin qulağında –  

Ölənlərin sağ səsi, 

Sinəsi qan püskürən  

Fəryad səsi, ah səsi. 

Torpaq uyuda bilmir 

Sabaha oyaq səsi.  

Torpaq uyutmayanı 

Uyuda bilməz zaman. 

 

Ha quyla, ha ört-basdır, 

Həqiqət üzübozdur. 

Tarix bir üfürümlük 

Tüstüdür, küldür, tozdur. 

Dünya –gözdə-qulaqda, – 

Nə yalansıt, nə azdır,  

Haqqı atıb, nahaqqa 

Qayıda bilməz zaman. 

 

Əli qana batana 

Haqq verən dünyadı bu. 

Zülmə məhbəs əvəzi 

Taxt verən dünyadı bu. 

Qızışdın, soyumağa 

Vaxt verən dünyadı bu, – 

Vaxtına göz yumanı 

Ayılda bilməz zaman. 

 

        2012 
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       VAR 

 

2008-ci ildə AYB-nin  

binası əsaslı təmir olundu 

 

Adı mübarək təmirin 

Yaradıb-qurmaq yeri var. 

“Otaq” deyib umsunma, ha, – 

Üstündə barmaq yeri var. 

 

Güzgülüdür taxça yeri,– 

Kağız-qələm, boğça yeri. 

Nə bir qırıq mıxca yeri, 

Nə də bir qarmaq yeri var. 

 

Döşəmə yox, güzgüdü ha! 

Liftin yeri özgədi ha! 

Görməyə tez-tez gedin ha!– 

Cənnətə varmaq yeri var. 

 

                                2008 
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  GƏLƏ BĠLMĠRƏM 

 

“Gəl” deyirəm, mənə şeir yazdiran.  

                                 Müəllif 

 

Deyirlər, – 

gözünün kökü 

Məndən ötrü saralıb. 

Mənə həsr elədiyin 

Şeirin sətri saralıb. 

Mən saldığım bağçanın 

Çiçək ətri saralıb. 

Yolların üzü-dönük, – 

Neynim, gələ bilmirəm?.. 

Haçansa gələrəmmi?.. 

Vallah, hələ bilmirəm. 

 

Deyirlər, – 

Məndən sonra 

Başın qiylü qaldadı. 

Xatirə keçmişlərin 

Susmur, gözü yoldadı. 

Əl götür o xülyadan, 

Gör zaman nə haldadır. 

Dərd-sərdən açılmır 

Eynim, gələ bilmirəm. 

Haçansa gələrəmmi?.. 

Vallah, hələ bilmirəm. 
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Taleyin gülər üzü 

Olmadı da bir gülək. 

Vurulmadı bu ürək 

Bir tikana, bir gülə. 

Yetmiş illik canımda – 

Doxsan illik mürgülər, 

Yer ayağımdan çəkir, 

Göylə gələ bilmirəm. 

Haçansa gələrəmmi?.. 

Vallah, hələ bilmirəm. 

 

                         2016 
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      HƏYAT 
 

Elə mənim üçün də 

Mənası yox bu ömrün. 

Səadəti, sevinci 

Arayıb – axtarmıram. 

Yetimdir, sahibi yox, 

Anası yox bu ömrün, 

Hara getsəm, onsuzam, 

Ardımca aparmıram. 

*** 

Dilsiz-ağızsız görür 

Məni ağzıpərtövlər. 

Deyiləsi sözlərim 

Keçən ömrümdə qalıb. 

Susmağımdan da hürkür 

Haqlı-haqsız pərtövlər. 

Cığırım, yolum bitib, 

Küçəm ömrümdə qalıb. 

*** 

Zaman boş viranədir 

Bu mənasız ömürdə. 

Nə gəlib-gedəni var, 

Nə anıb anlayanı. 

Bu məkansız, bu yersiz, 

Bu ünvansız ömürdə 

Ömür uzun, yol gödək, – 

Həyat gedir, dayanır... 

                            
  1992 
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           ***  

 

                   Göydələnlər üçün 

 

Yuxarıdan baxan şəhər, 

Mən Yerə yaxınam a... 

Yerin ovcunda məscidə, 

Minbərə yaxınam a... 

 

Çox atırsan can Allaha, 

Oxuma meydan Allaha. 

Sənə görə mən Allaha 

Min kərə yaxınam a... 

 

Düşmənlə göz-gözə duran, 

Məni mənə unutduran, 

Yağılara qan udduran 

Səngərə yaxınam a... 

 

        2015  
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Диварын о 

цзцня 

мяктублар 
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DĠVARIN O ÜZÜNƏ MƏKTUBLAR 

 

I məktub 

 

İşlərim pis getmir, 

Qəlbimdə apardığım 

Qazıntı işləri 

Öz bəhrəsini verir: 

Dünən bir xatirəni 

Qazıb çıxartdım. 

Pah atonna! 

İnsanda nə qədər 

Məkr olarmış! 

Zəhər dadan 

Bu məkrin üstünü 

Xırdaca, 

Çox xırdaca 

Bir nəvaziş, 

Bir də vaxt örtmüşdü; 

O vaxtdan keçən, 

Əsgər yürüşünü andıran 

Vaxt – zaman. 

Bəli, ən böyük 

Həkim 

Vaxt imiş. 

O bütün yaraları 

Sağaldır... 
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II məktub 

 

Çəkildiyim hücrənin 

Dördkünc gözündən 

Bir parça 

Göyüzü 

Baxır mənə 

Hərdən Günəşi, 

Hərdən Ayı, 

Hərdən ulduzlarıyla. 

Bəzən təmiz çöhrəsini 

Qara buludlar 

Alır. 

Onda düşürsən  

Yadıma. 

İçərimdə 

Gəzdirdiyim 

Sənli günlərin 

Ağırlığı 

Asılır kipriklərimdən. 

Otağıma boylanan 

O bir parça 

Səma 

Göz yaşlarını 

Udur 

Məni görüb; 

Ağlamaq növbəsi 

Həmişə 

Mənə düşür. 
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III məktub 

 

Həddindən artıq 

Mehriban açıldı 

Bu səhər. 

Təbəssümü gözümdə, 

Həniri əllərimdə, 

İşığı 

Qəlbimdə oyandı. 

Heç nə baş 

Verməmişdi. 

Sən də 

Dünənki idin, 

Mən də. 

Dəyişən 

Nə işmiş, 

İlahi! 

 

IV məktub 

 

Çoxdan idi ki, 

Başımın üstündən 

Səma, 

Ayağımın altından 

Yer qaçmışdı. 

Nə üzümə 

Kölgə salanım 

Vardı, 
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Nə üzünə 

Kölgəm düşənim. 

Axır ki, 

Bir bənd 

Şerin üstündə 

Dura bildim. 

Yerim, 

Göyüm 

Qayıtdı mənə.  

 

  2008 



 

 
106 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
      KĠMĠMSƏN MƏNĠM 

 

Uşaq evində baxışı niskilli bir 

körpə mənə «ana» dedi 

 

Sən mənim qızımsan, dalınca qaçım? 

Ardınca su atım, oğlumsan bəlkə? 

Durum lap ayağı yalıncaq qaçım, 

Arxamsan, qanadım, qolumsan bəlkə?! 

 

Səbəb tapammıram, axır göz yaşım, 

Ürəyim dəryadı, boşalır, dolur. 

Həsrətim boy verib, – mənlə yanaşı, 

Kimimsən, desənə, a qurban olum. 

 

Mənə «ana» demə, mən «yol üstdəyəm», 

Ölərsəm, təzədən yetim qalarsan. 

Sən bu şirinlikdə atasız bala 

Yenidən anasız çətin qalarsan. 

 

Hələ anlamırsan, yaş o yaş deyil, 

Ruhumla yaşaram gövdəndə sənin. 

Amma bu təşviş də elə boş deyil, 

Mən kimə tapşırım «gedəndə» səni?! 

 

Möcüzə gəzirəm adında bəlkə, 

Sanma bu müjdədən doyub gedərəm. 

Ana tək qalarsam yadında, bəlkə 

Dünyada bir övlad qoyub gedərəm. 
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Qəzadı, qədərdi, amma nə deyim, 

Dolu gördüyüncə bu, boş dünyadı. 

Gah əlini kəsir, gah da ətəyin, 

Bu, ayıq başla da sərxoş dünyadı. 

 

Görürsən, səbəbsiz deyil göz yaşım, 

Ürəyim dəryadı, boşalır, dolur. 

Həsrətim dayanıb mənlə yanaşı, 

Kimimsən, desənə, a qurban olum. 

 

            2013 
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          GƏLĠR 
 

Dərd gələndə qaçılmır ki, 

Ürək sındı, açılmır ki. 

Ömür elə acıdır ki, 

Baş alıb qaçmağın gəlir. 
 

Atır kəməndi dərd-ələm, 

Mənə gəlir sənə gələn. 

Əlimdə titrəyir qələm, 

Qələmə acımağın gəlir. 
 

Nə deyirsən, de, fürsətdi, 

Tanrı – insan... Bir sifətdi. 

Hardan keçir ölüm xətti?–  

Ölümə daşmağın gəlir. 
 

Yuxular da yatırmır ta, 

Bəxt əli də gətirmir ta. 

Fürsət gözdən ötürmür ta,–  

Əlində başmağın gəlir. 
 

Yıxılıb ölmür ev yıxan, 

“Yox”a nə ucuz, nə baha! 

Baxırsan axşam-sabaha, 

Özünü asmağın gəlir. 
 

Cütləsən də, zər gətirmir, 

Qış budağı bar gətirmir, 

Xeyir olan şər gətirmir, 

Şərlə savaşmağın gəlir.  

2016 
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        ***  

 

Ana dərd ağacıdı, 

Ananı atma, bala. 

Şirindi, ya acıdı, 

Açıb-ağartma, bala. 

 

Ana anddı bəşərə, 

Ana addı bəşərə, 

Düşdün-çıxdın… 

işlərə 

Ananı qatma, bala. 

 

Anasız dardı Dünya, 

Sənsiz də vardı Dünya. 

Çox da bazardı Dünya, 

Ananı satma, bala. 

 

   2012 
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BU  

 

Yarandığım gündən məni 

Çək-çevirə salandı bu. 

Elə deyir, - həqiqətəm, 

Yalandı bu, yalandı bu. 

 

Getdiyim düz yolum idi, 

Tutduğum öz qolum idi. 

Nə qarşıda zülüm idi, 

Nə arxada ilandı bu. 

 

Çaldığı yerdən yıxıldım, 

Yıxıldım, birdən yıxıldım. 

Mən elə sirdən yıxıldım, 

Dedim, – haqdan gələndi bu. 

 

Əlim – ümid yaxasında, 

Üz görmədim səfasından. 

Ucuz ömrün bahasında 

Talandı bu, talandı bu. 

 

                           2015 
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          ***  

 

Dağılan ailələr üçün 

 

Nə gəldi ağlına görən, 

Atdığını birdən atdın. 

Öldürüb, qəbrə atarlar, 

Sən onu qəbirdən atdın. 

 

Sayıb seçdin, sevib aldın, 

İndi bu nə qalmaqaldı?! 

O səni abıra saldı, 

Sən onu abırdan atdın. 

 

Verdiyin sözdən atmadın, 

Təpədən, düzdən atmadın. 

Sən onu gözdən atmadın, 

Gözündəki nurdan atdın. 

 

   2013 
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            *** 

 

Nəsə yazmaq istəyirəm, 

Dartıb ayırırlar məni. 

Başımı cəfəngiyatla 

Qatıb ayırırlar məni. 

 

Beyinimə fikirlər düşür, 

Yüz yerə çəkirlər, düşür. 

Gözümə şəkillər düşür. 

Tutub ayırırlar məni. 

 

Qalıram töhmət içində, 

Sönür bir şöhrət içimdə. 

Hər cür söz-söhbət içindən 

Tapıb, ayırırlar məni. 

 

   2016 
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          *** 

 

Səbrin ətəyindən tutub, 

Vaxtı ötürürəm gedir. 

Nə görmüşəm, götürmüşəm, 

Bir-bir itirirəm gedir. 

 

Üz astara yamaq deyil, 

Açdığım yol yumaq deyil, 

Mənimki yaşamaq deyil, 

Ömrü bitirirəm gedir. 

 

   2013 
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DÖRDLÜKLƏR 

 

İçərim – qançır-qançır, 

Əsəblərim rəqs edir. 

Mənə doğru yolların 

Həsədləri rəqs edir. 

 

*** 

Üzür ümidlərimi, 

Tanrı mənə yar deyil. 

Hamı adlayıb keçir, – 

Hördüyüm hasar deyil. 

 

*** 

Günün qaşqabağına  

Baxıram, ağlım çaşır. 

Yağış gözümdən tökür, 

Bulud başıma daşır. 

 

*** 

Canım əl-ayaq atır, 

Dərd özü də baş qatır. 

Qəlbimin möhnət yükü. 

Bölsəm, hamıya çatır. 

 

*** 

Sirr olmaq bizliksə də, 

Bir olmaq bizlik deyil. 
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Bu qədər ocaq ki, var, 

Pir olmaq bizlik deyil. 

 

*** 

Sözlər –tox qarın kimi, 

Dirənib durub elə. 

Nə üzdə – bir həyəcan, 

Nə qəlbdə – bir vəlvələ. 

 

*** 

Budaq-budaq çapılıb 

Dünyanın həya üzü. 

Dartıb qoparmaq olmur 

Başdan, boğazdan sözü. 

 

*** 

Mən ki köhnə adamam, 

Əsəblərim – ayaqda. 

Gecəm-gündüzüm – yuxu, 

Yuxularım oyaqdı. 

 

*** 

Qulağım–dan sükutu, 

Dünya gözümü tutub. 

Məni içərim udub, 

Yoxdu məni oyadan. 

 

              2016 
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      SUSDUM 

 

Qayğıların üzündən 

Yenə bir şeir susdum. 

Kiməsə zərər susdum, 

Kiməsə xeyir susdum. 

 

Susdum «sağ başım» deyə, 

Səbrimdən daşım deyə. 

Dilimi açım deyə 

Mən Yeri, Göyü susdum. 

 

Kimlərin acığına 

Qalandım ocağına? –  

Olub-olacağına 

Gözümü döyüb susdum. 

 

            2014 
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           *** 

 

Qış qarından boylanar, 

İnsan arzularından. 

Bir kəlmə söz gəzirəm 

Susan arzularımda. 

 

Yalan ola, düz ola, 

Ürək açan söz ola. 

Ümidim dördgöz ola 

Küsən arzularımda. 

 

Yox uzağı, yaxını, 

Yeyir gözüm yağını. 

Qapımdan ayağını 

Kəsən arzularım da. 

 

                          2012 
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            *** 

 

Yaddaşa aparan cığır, 

Özüm baş alıb gedirəm. 

Orda bir xatirəm qalıb, 

Ona tuş olub gedirəm. 

 

Varımı yoxla bölmüşəm, 

Dərdin çiynində gəlmişəm. 

Diriyəm, yoxsa ölmüşəm? – 

Bir bax, quş olub gedirəm. 

 

Dolu verir, boş aparır, 

Axirətə tuş aparır. 

Məni necə? Huş aparır, 

Yoxsa huş olub gedirəm?! 

Bir bax, quş olub gedirəm. 

 

                                  2013 
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             *** 

 

Töhmətdən, danlanmaqdan 

Üzümün suyu getdi. 

Üzümdən baxışını, 

Sevgini yuyub getdi. 

 

                                    2011 
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             *** 

 

Ürəyimin əlindən, 

Başım salamat deyil. 

Məni məndə əridən, 

Yaşım salamat deyil. 

 

Yıxılıram, qalxıram, 

Sağa-sola darıxıram. 

Hər nəsnədən karıxıram, 

İşim salamat deyil. 

 

Ötüb keçib yay üzüm, 

Şırımlanıb Ay üzüm. 

Uralanıb payızım, 

Qışım salamat deyil. 

 

       2016  
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             ***  

 

Bu qar deyil, yağış deyil, 

Ömür-gündü, yağır fələk. 

Min il, milyon il beləcə 

Gördüyündü, yağır, fələk. 

 

Gah sığaldı saçımıza, 

Gah ağıldı, yaşımıza. 

Qismət olub qarşımıza 

İndi-indi yağır, fələk. 

 

Yetdim sözün bahasına, 

Gör nə dözüm bahasına. 

Mənə gözüm bahasına 

Verdiyindi, yağır, fələk. 

 

   2016  
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           *** 

 

Bu da bir tale işidi, 

Pis olsa da, yaxşıya yoz. 

Yaş ki, ömrün yetmişidi, 

Qəlbindəki sükuta döz. 

 

                             2010 
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                    *** 

 

Yaşının çoxunu soyunub atdın, 

Azına baş qoyub yat innən belə. 

Yüz il yaşasan da, ömür bir addım, 

Necə atırsansa, at innən belə. 

 

                                               2013 
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           *** 

 

Dərdim, azarım yoxdu, 

Dükan, bazarım yoxdu. 

Bağım, hasarım yoxdu, 

Yetən adlayır məni. 

 

Alışıram, sönürəm, 

Oda, külə dönürəm. 

Bir bükümlük ömürəm, 

Zaman qatlayır məni. 

 

                        2014 
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            *** 

 

Bütün yaxşılar məndən  

üz çevirib getdilər. 

Dərdlərimin başına 

duz çevirib getdilər. 

 

                          2010 
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                *** 

 

Mən söz ayağına düşən deyiləm, 

Nə də ayağından çəkənəm sözün. 

Danışsam, ağzım tək ağzı əyilər 

Mənim ürəyimdə tükənən sözün. 

 

Sözün söz kökünü ürəkdə ara, 

Boğazdan yuxarı – söz nə deməkdir?! 

Ürəkdir vurulan söz ağrılara, 

Boğazdan yuxarı söz də lüməkdir. 

 

                                             2010 
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                NƏDĠR 

 

Ruhum mənə qarşı üsyana qalxıb, 

Bilmirəm, qəsdi nə, qərəzi nədir? 

Deməzdim ərkyana, dostyana qalxıb, 

Yanıyır, sınayır, mərəzi nədir? 

 

Tərpənmir, yapışıb yer ayağına, 

Ömrüm bir çidarmış hər ayağına. 

Mənimi sürüyür şər ayağına, 

Bəs əlində mizan-tərəzi nədir? 

 

İçindən sökülür, söz qabığıdır, 

Gizlənir gövdəmdə, göz qabağıdır. 

Hələ göstərdiyi üz qabığıdır, 

Soyulur, oyulur, yarası nədir? 

 

İçir qaşıq-qaşıq qanımı yenə, 

«Mənəm e…», deyirəm, tanımır yenə. 

Qəsdi nə? Kəsdirib yanımı yenə, 

Axır boşlayacaq, çarəsi nədir?! 

 

Yenə əvvəlki tək mən olacaq, mən, 

Həm özü olacaq, həm olacaq mən. 

Düzüb-qoşduğunda cəm olacaq «mən», 

Eləsə bu ahı, naləsi nədir?! 

 

     2009 
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               VƏHY 

 

Xalq şairimiz 

Nəriman Həsənzadəyə 

 

Hamı deyir: «Göydən mənə vəhy gəlir», 

Tanrı elə vəhy göndərir, heç demə. 

Vəhy budu ki, gah kəsilir, gah gəlir, 

Uydurmayın vəhyi, Allah eşqinə. 

 

Tanrı sözü min ağacdan bəlirli, 

Vəhy işində haqdı adı Allahın. 

Tanrı sözü Nərimana gəlir ki, 

Hər kəlməsi xatırladır Allahı. 

 

            2014 
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          MƏN 

 

Hələ ki sağ-salamatam, 

Ömrə-günə əlamətəm. 

Düşmənimə qaramatam, 

Dostlarıma arxa-dayaq. 

 

Dərdəm, özümə doğruyam, 

Hər anıma bir ağrıyam. 

Dünyaya sözlə bağlıyam, 

Şeirlərim – aşıqsayaq. 

 

Hərdən ölü, hərdən sağam, 

Hərdən əldən düşmüş çağam. 

Nə sığalam, nə cırmağam, 

Nə yuxulu, nə də oyaq. 

 

Vaxt gözündə dərbədərəm, 

İş-gücümə çarvadaram. 

Ya inadam, ya hədərəm, 

Ya öz yolumda – bir qaya. 

 

Dərdə-sərə qisasçıyam, 

Cismim – sükut, ruhum – qiyam. 

Daha neynək, mən də buyam, 

Sözlə bağlıyam Dünyaya. 

 

        2013 
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          ***  

 

Sözüm özümə idi, 

Nə danışdım, nə dindim; 

Fikirlərim – əliboş, 

Əliboş – qəlbim indi. 

 

Nə sevincdən, nə qəmdən, 

Olmadı qəlbə həmdəm. 

Heç bilmirəm, qələmdən 

Ürəyim niyə sındı. 

 

Mərd əlində – kişidi, 

Qələm – Tanrı işidi. 

O, ömrümdən üşüdü, 

Ömrüm ondan isindi. 

 

         2014 



 

 
131 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

          UCALA RUHUM 

 

Yaman köhnəlmişəm, köhnə üzümlə, 

Baxış köhnəsiyəm, söz köhnəsiyəm. 

Köhnə səbrdəyəm, köhnə dözümdə, 

Köhnə Firuzənin öz köhnəsiyəm. 

 

Məni təzələyən bir ümid gələ, 

Bir müjdə... Bir sovqat... 

Gəlsə, cüt gələ. 

Bir tər bənövşənin ətrini duyam, 

Bir ləçək qızılgül, lalə oxuyam. 

Açıla qulağım bülbül səsinə, 

Beynimdən bu arı züyü kəsilə... 

Yenə qanadlanan yuxular görəm, 

Pəmbə buludlardan körpülər hörəm. 

İlahi sevgidən güc ala ruhum, 

Ucala, ucala, ucala ruhum... 

 

    2014 
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Keç mənim xatirimə, 

Bu çətini aşıb keç. 

O üzdə bir qapı var, 

O qapını açıb keç. 

 

Var get o ilan yolu, 

Qoynuna dolan yolu. 

Qoluna dola yolu, 

Ya azıb, ya qaçıb keç. 

 

Simsar bildin, yanaşdın, 

Qaç o dostdan, tanışdan. 

Nə danışır, danışsın, 

Çaşıb qalma, çaşıb keç. 

 

           2007 
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                  ***  

 

Ayağına daş dəyibsə, çək geri, 

Ömür sondan başlayıbsa, dik yeri, 

Tanrı səni xoşlayıbsa, öp yeri, 

Göyə uçmaq imkanını qaçırma. 

 

Aç qolunu, ucalıqlar sənindi, 

Özün boyda qocalıq var, sənindi, 

Dünya dolu açıqlıqlar sənindi, 

Mehrab elə, ünvanını qaçırma. 

 

    2011 
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            ***  

 

Nə gərək küsüb dayanam, 

Ümidi üzüb dayanam. 

Gərəkdi dözüb dayanam 

Hədələrə, qorxulara. 

 

Bir çöpə də toxunmayam, 

Çaşıb naz-nemət ummayam. 

Baş çəkməyəm, göz yummayam 

Görmədiyim yuxulara. 

 

   2011 
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           *** 

 

Bir nəsildə tək imişik, 

Səni görən məni görmür. 

Turp dediyin nəmənədir, – 

Başımda əkəni görmür. 

 

Çəkir sorğu-sual edə, 

Susur, dilimi lal edə, 

Bəlkə elə halal edə, 

Kəsdiyim tikəni görmür? 

 

Ömrün gözü dörddü elə, 

Qismət üzü sərtdi elə. 

Çəkdirdiyi dərddi elə, 

Dərdini çəkəni görmür. 

 

Yüz adı var, min sifəti, 

Hər döngənin – tin sifəti. 

Məslək – üzü, din – sifəti... 

Tökdürdüyü qanı görmür. 

 

                                  2016 
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     ***  

 

Bir xoş gün də görmədi, 

Gözüm aldatdı məni. 

Dərdinə yenmədiyim 

Dözüm aldatdı məni. 

 

Tərif dedim şəninə, 

Payıma düşənimə. 

Ağrıdım düşmənimə, 

Sözüm aldatdı məni. 

 

Bir az qədirbilənəm, 

Ağladıqca gülənəm. 

Aldanmadım qələmə, 

Özüm aldatdı məni. 

 

                          2016 
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      KĠġĠLƏRĠ 

 

Nə çoxdu bu dünyanın  

Ağlasığmaz işləri. 

Deyəsən çaş-baş qoyub 

Zaman indi kişiləri. 

 

Kəsilsə əlacından,  

Bir tük çəkin saçından. 

Barmağının ucundan 

Asın cinli kişiləri. 

 

Susun pul-parasından, 

Ağrıyın yarasından. 

Adamlar sırasından 

Çıxın kinli kişiləri. 

 

Düzəlmirsə işləri, 

Vaxt onlara işləmir. 

Dəyişib vərdişləri 

Daha sinli kişilərin. 

 

                        1981 
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Gündə bir ümid qıran, 

Gah dağıdan, gah quran, 

Başımın üstdə duran, 

Mələk məndən ağıllı. 

 

Dağıdır da damları, 

Söndürür də şamları, 

Öldürür adamları, –  

Fələk məndən ağıllı. 

 

                        1996 
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           *** 

 

Yüngüldü çəkim, demə, 

Dərdimi pərsəng elə. 

Çiynində dağ gəzdirən 

Hər günü pərsəng elə. 

 

Dərdi atsam çiynimdən,  

Çəkimdən heç nə qalmaz. 

Yox, gərəkdi atmayam, 

Çəkidən düşmək olmaz. 

 

Məni qəmə, kədərə  

Qıyma-qıyma doğra, çək. 

Dərdin ağırlığın da 

Gəl üstünə, sonra çək. 

 

                2009 
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FĠKĠRLƏRĠN ÇƏNGĠNDƏ 

 

Ay məni axtaran, ay məni gəzən, 

Fikrimdən, hissimdən, könlümdən əsən, 

Ay məni sarsıdan, ay məni üzən, 

Kimsən, aç sirrini, üzünü göstər. 

 

Beynimdə zənguləm, gözümdə dərdim, 

Əlimdə soyuyan işim olmusan. 

Hissim, həyəcanım, ağlım – didərgin, 

Fikrimdə qıcanan dişim olmusan. 

 

Kimsən, aç sirrini, üzünü göstər, 

Yaxşıma, pisimə deyindin, yetər. 

Yerimə duyğuma, girmə beynimə! 

De, kimsən, nəçisən? Üzünü göstər! 

 

                                                  1967 

 

 



 

 
141 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

         *** 

 

Yenə bir ümidim 

daşa dirəndi 

 

Bunsuz da yaşayaram, 

Yaşamaq – öz əlimdə. 

Dırmaşsa da, bu sitəm 

Başıma öz əlimlə. 

 

İxtiyar sahibisən, 

Sanma ki, daimisən. 

Çevirmə sahili sən 

Qarşına öz əlinlə. 

 

Sahilin dəryası var, 

Bax, dəryaca asi var. 

Bu səbrin də pası var,–  

Qaşıma öz əlinlə. 

 

                            2008 
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              CANIM 

 

Daha gözlərimin rəng çaları yox, 

Gizlincində sevinc külçələri yox, 

Xatirə ömrümün qönçələri yox, 

Daha yoxluğuna vurğunam, canım. 

 

İnanmaq olmur ki, gedən ömürdü, – 

Duyğular, sevgilər gün-gün ölürdü. 

Niyə dərd alırdın, sevinc bölürdün? 

Cavab ver, sualın-sorğunam, canım. 

 

Haqqın, hesabınla dartışmadasan, 

Yaxşıya, yamana qatışmadasan. 

Elə taleyinlə atışmadasan, 

Aman ver, dincəlim, yorğunam, canım. 

 

                                              2010 
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          VAR MƏNĠM 

 

Çapıb hərdən xəyalımın atını, 

Öz-özümdən ayrılmağım var mənim. 

Kül basanda sevincimin odunu 

Tüstü-tüstü yayılmağım var mənim. 

 

Bu arzular, bu məqsədlər qəlp imiş, 

Bu zirvələr bir ömürdən qəlbimiş. 

Zərbə-zərbə çiliklənən qəlbimi 

Küsü-küsü ayıltmağım var mənim. 

 

Mən şimşəyin çaxmağı da – qorxulu, 

Yolum, qolum – yüz yerindən burxulu. 

Bir ümidin sevincindən yıxılıb, 

Bir kədərə qayıtmağım var mənim. 

 

Sukuta bax – yaxşılığım anılsa, 

Sukuta bax – varlığımda danılsam. 

Bircə dəfə səhv eləsəm, yanılsam, 

Milyon dəfə sayılmağım var mənim. 

 

Səbr adlı təsəllini saxla, hey, 

Qismətini, taleyini yoxla, hey. 

Bir ömürü yarıladım “yox”la, hey –  

Dilləndirmə -  

bayılmağım var mənim. 

 

                                               1973 
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         ÇAġIB QALMIġIQ 

 

Şam kimi içindən əriyir zaman, 

Haqq özü çaşbaşdı vaxtın əlində. 

Dönəsi deyil ki, geriyə zaman, 

Niyə yapışmışıq ətəklərindən? 

 

Kimi un üyüdür, kimisi də daş, 

Qədərdi, hədərdi, – fələkdən gəlir. 

Çevirir vərəqi vaxt yavaş-yavaş, – 

Qismətin gözündən hələ çən gəlir. 

 

Qoldu, şapalaqla vurulan deyil, 

Bəxt toya, matəmə mağardı elə. 

Büsatı hər ömrə qurulan deyil, 

Aldada bilirsə, qoğaldı elə. 

 

Geriyə dönəsi deyil ki zaman, 

Ömrün o dünyaya qapısı – açıq. 

Geriyə dönəmmir heyif ki, zaman, 

Vaxtın kələyində çaşıb qalmışıq. 

 

                                           2010 
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              MƏNĠ 

 

Yaradan ovcunda mum etdi axır, 

Hər söz çırtlayana tum etdi axır, 

Ovudub, ovudub qum etdi axır, 

Atdı gözlərimə, aldatdı məni. 

 

Oddan yaratmadı, kül etdi niyə? 

Əlçatmaz arzuya qul etdi niyə? 

Salıb ayağına yol etdi niyə? 

Gələnə-gedənə addatdı məni. 

 

Nə bilim məramı, niyyəti nəydi, 

Dinib-danışmırdım, ağzımı əydi. 

Göyündən yağmırdı, daş hardan dəydi?!  

Deyən dabanımdan ovlatdı məni. 

 

Yuxusu çəkilmiş gözümü ovdum, 

Qərib təkliyimin dizini ovdum. 

Əlacım nəydi ki, üzümü ovdum, 

Görəsən nə yolla tovlatdı məni?! 

 

                                             2011 
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                *** 

 

Hər şey keçib gedəndi, 

Keç hər şeyin üstündən. 

Qiyafən kədərlisə, 

Hicab geyin üstündən. 

 

Ümid yorulubsa, keç, 

Puçun burulubsa, keç, 

Qəlbin qırılıbsa, keç, 

Azca deyin üstündən. 

 

Görürsən nə hallanır, 

Zaman dəbə yalmanır. 

Əlli yamaq sallanır 

Bir pencəyin üstündən. 

 

                            2011 
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                 ƏZĠZĠM 
 

Beş günlük, on günlük dünyada təksən, 

Bilirəm, sonacan əlləşəcəksən. 

Qəlbə yük olacaq – dərdi də çəksən, 

Çəkməsən, qaçacaq, çəkmə, əzizim. 

 

Kimsə yaxın qoymur, o da yar gəzir, 

Açıq qapı gəzir, kor hasar gəzir. 

O da bazar gəzir, sahibkar gəzir, 

Bu qəmi bazara çəkmə, əzizim. 

 

Tükənir, talanır istisi daha, 

Artır ahı-zarı xəstəsi daha. 

Görürsən, tikanı üstdəsən daha, 

O gülü qəlbinə əkmə, əzizim. 

 

Bu kədər səninlə əkizdi yoxsa, 

Ömründən-günündən əzizdi yoxsa. 

Yolunda daşlanan dənizdi yoxsa, 

Çökmə bu dənizə, çökmə, əzizim. 

 

Başının üstündə kölgəsi gəzir, 

Qəlbində mütisi köləsi gəzir. 

Ayağında bütöv ölkəsi gəzir, 

Sökmə hasarını, sökmə, əzizim. 

 

                                               1979 
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             ***  

 

Ucalıqdan yoruldun, 

Mərtəbəndən düş daha. 

Kimsəyə yox gümanın, 

Hər tərəfin boş daha. 

 

Xatirələrdən gəlir 

Telefon zənglərin də. 

Ömür bir tikə imiş 

Zamanın çəngəlində. 

 

Yolun düzü düzündü, 

Düzlüyünə qısıl gəz. 

Qoru – göz bəbəyindi, 

Söz mülkündə üsul gəz. 

 

Döz bir quru budaqda 

Quru yarpaq olunca. 

Yaşa, dözümlü mələk, 

Yaşa torpaq olunca. 

 

      2015  
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            ***  

 

Heç nə özündə qalmır, -  

Baş gedir, beyin gedir. 

Ürək elə vurur ki, 

Hamıdan yeyin gedir. 

 

«Sirr qapısın» açınca, 

Fikrə kəmənd atınca. 

Söz ardınca qaçınca 

Üzülür, heyin gedir. 

 

        2016  
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          ***  

 

Mən bekar adamam, 

işsiz adamam; 

Vaxtım var almağa, 

satmağa səni. 

Qorxusuz, hürküsüz, 

dişsiz adamam, 

Hazıram xəmirə 

qatmağa səni. 

 

Xəmirim yoğrulub 

salavat üstdə, 

Mən bekar adamam, 

gücsüz adamam. 

Bir kəlmə söz üstdə 

zarafat üstdə 

Asanam, kəsənəm, -  

ülgüc adamam. 

 

Yaşaram evimdə 

bir qərib ömrü, 

Başqa dünyalardan 

gəlmişəm elə. 

Göndərən birovuz 

göndərib ömrü, 

Borc qaytarmaq olub 

vərdişim elə. 
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Mən işsiz adamam, 

bekar adamam, 

Mənim nə alverim, 

nə bazarım var. 

Alana, satana 

şikar adamam, 

Nə çəpərhörənim, 

nə hasarım var. 

 

Nə elə sadəlövh, 

nə bic adamam, 

İman yanıltmaram, 

inam vermərəm. 

Amma ki, amma ki,  

ülgüc adamam, 

Xainə, xəbisə 

aman vermərəm. 

 

  2014  
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               ***  

 

Gör nə qiyamətdi, canım! –  

Minini biri yandırır. 

Göyləri gözaltı edib, 

Hələ ki, yeri yandırır. 

 

Nəfsi, tamahı baş yarır, 

Zoru dağ sökür, daş yarır. 

Savaş yapır, savaş yarır, 

Öldürür, diri yandırır. 

 

Dinsizi dinlə dindirir, 

Mələyi cinlə dindirir. 

Dost deyib, kinlə dindirir, 

Abırı, arı yandırır. 

 

Dünya ölüm dünyasıymış, 

Fitnə-felin dünyasıymış. 

Elə zülüm dünyasıymış, 

Tapılmır çarə, yandırır. 

 

             2014 
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          *** 

 

Yenə bir şey çıxmadı, 

Ha çalxandım, ha daşdım. 

Kəlməbaşı büdrədim, 

Kəlməbaşı dolaşdım. 

İdrak qapılarının  

Bağlısına yol açdım, 

Açdığım yollarda da 

İlişib qaldım elə. 

 

Bu nədir Allah, Allah, 

Şeir belə olurmu? 

Misra sözə körpü yox, 

Yəni tələ olurmu? 

İçin sükunəti də 

Bir zəlzələ olurmu? 

Kövrəldim, dodağımda 

Gülüşüm qaldı elə. 

 

Ümidimin yaxası 

Əlimdəcə cırıldı. 

Arzu qapılarına 

Yenə möhür vuruldu. 

Qəlbin harasındasa 

Bir məhkəmə quruldu. 

Mənasız get-gəllərə 

Yürüşüm qaldı elə. 

 
     2011 
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                 YOX 

 

Nədir belə əl-ayağım bağlanıb? 

Kürəyimə kim yükləyib dağları? 

Ürək susur, sızıldamır, ağlamır, 

Sevincdən də, fərəhdən də əsər yox. 

 

Yaxın gəlmir duyğu belə, hiss belə, 

Ha çalxalan, ha ərk elə, küs belə. 

Varlığımı silkələmir hirs belə, 

Ümiddən də, inamdan da xəbər yox. 

 

Bu köksümdə gəzdirdiyim daşdımı! 

Çiynim üstdə gəzdirdiyim başdımı? 

Fikirlər də qımıldanmır, daşdamır, 

Düzdüyündə, qoşduğunda kəsər yox. 

 

Lağım atır zaman-zaman ömür də, 

Düşmür bizə bir uğurun yönü də. 

İnnən belə bu taledən dönüb də 

Hara gedim, qismətimdə səfər yox. 

 

                                               2006 
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            BĠR AZDAN 

 

Bir azdan yolları gözüm dələcək,  

Hər şeyə marağım sanki öləcək. 

Ev-eşik əynimə damdar gələcək, 

Darıxacağam. 

 

Bir azdan bilmirəm, yol tapıb hardan, 

Qəlbimə, köksümə batacaq tikan. 

Gözləyə-gözləyə nəsə, bir azdan 

Darıxacağam. 

 

Əlim getməyəcək bircə işə də, 

Yoxam indiyə də, lap keçmişə də. 

Ətimi çəkələr belə şişə də, 

Darıxacağam. 

 

                                              1971 
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Götür, bu daş, bu divar, 

Ya hör, ya da uçur, get. 

Nə gördün, nə götürdün, 

Yaddaşına köçür, get. 

 

Gün var, bağlı bağçadır, 

İl var, ömrün naxşıdır. 

Özün bilən yaxşıdır, 

Sınağından keçir, get. 

 

Ömür – ağır bir səfər, 

Gah körpüdür, gah çəpər. 

Ya baldı, ya da zəhər, 

Ya iç, ya da içir, get. 

 

         2013  
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           KÜSÜB 

 

Mövzularım məndən küsüb, 

Küsüb körpələrim mənim. 

Uçulub söz sabahıma 

Gedən körpülərim mənim. 

 

Əl açıram – barış mənlə, 

Əlimə gəlmir, neyləyim. 

Arası – bir qarış mənlə; 

Qələmə gəlmir, neyləyim. 

 

Susur bu yaz, susur bu qış, 

Günlər, aylar susub keçir. 

Onsuz hər yer, hər yan – yoxuş, 

Nəfəsimi kəsib keçir. 

 

Tanrının bir xoş gününə, 

Xoş bir ümid bağlamışam. 

Uğurlu bir iş gününə 

Gözümü dörd saxlamışam. 

 

   2015  
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Qılman üzü, hur üzüdür, 

Dərd ömrün bir üzüdür. 

Söykədiyim pir üzüdür, 

Üzümdən keçməz, bilirəm. 

 

Rəngin saçıma çəkdiyi, 

Bıçaq daşına çəkdiyi, 

Zülmün başına çəkdiyi 

Qanımı içməz, bilirəm. 

 

          2015  
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         ***  

 

Dünya bir pəncərədir, 

Hər gələn baxar gedər. 

   Mikayıl MüĢfiq 

 

İçərim – həsrət ağacı, 

Yaşılı yox, ürək açım. 

Duyğularım sözə acıb, 

Dilimə qıfıl vurulub. 

 

Bağlanıb qələm dili də, 

Məni yaxmır qəm dili də. 

Çöhrəmdəki bəm dili də 

Möhürdü, qəfil vurulub. 

 

Dərd elə axındı deyən, 

Ölümdən yaxındı deyən. 

Ömür bir baxımdı deyən, 

Sonuna qəbir vurulub. 

 

   2013 
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Mən yadda qalanları 

Yadımdan silib atdım. 

Doğma idi, yad idi, -  

Özümkü bilib atdım. 

 

Hər kim idi, mənimdi, 

O «sus» deyən əmimdi. 

Onda susmaq dəmiydi, -  

Dilimə kilid atdım. 

 

Gah qovdum, gah haqladım, 

Dərdi məndə saxladım. 

Özgələrə ağladım, 

Özümə gülüb atdım. 

 

   2014 
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              ***  

 

Çəkinməyin, sıxılmayın, -  

Gəlin bir ucdan, oynayın. 

Axışın evdən, eşikdən, 

Bucaqdan, küncdən, oynayın. 

 

Susun qalmaqalınızı, 

Oynayın öz halınızı. 

Sınayın iqbalınızı, 

Oynayın, içdən oynayın. 

 

Əl fələyə çatdı daha, 

Oyun da həyatdı daha. 

Məni dərd oynatdı daha, 

Sizsə sevincdən oynayın. 

 

   2014 
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Gör neçə gündən bəri, 

Gün üzünü gizləyir. 

Zülmət olub, Dünyanın 

Dağ-düzünü gizləyir. 

 

Çatıb axıra əvvəl, 

Xıxırdılıb nər dəvə. 

Gözümdəki pərdələr 

Gündüzümü gizləyir. 

 

İzi yalağa gedən, 

Varıb sabaha gedən, 

Bir az qabağa gedən, 

Haqq sözünü gizləyir. 

 

         2013  
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           ***  

 

Üzün gözümə düşür, 

Üzün mələk kimidir. 

Sirri gözündən daşır, – 

Qəlbin ələk kimidir. 

 

Dağ var – dünya yaşında, 

Dağ var – sinə daşında. 

Dağ da var ki, başında 

Qar göbələk kimidir. 

 

            2013 
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Gəl doğru danışmayaq, 

Yalana da uymayaq. 

Elə yaxın olaq ki, 

Səni, məni duymayaq. 

 

Duymayaq əlimiz tək, 

Ağlımız, hissimiz tək. 

Bir olaq qəlbimiz tək, 

Bir olaq ikimiz tək. 

 

            *** 

 

Doğruya vida deyək,  

Yalana əl atmayaq. 

Kimlərinsə xeyrinə 

Kiməsə şər atmayaq. 

 

Sirr olmaq bizliksə də, 

Bir olmaq bizlik deyil. 

Bu qədər ocaq ki var, 

Pir olmaq bizlik deyil. 

 

Eh, qoy doğru danışaq, 

Yalana da əl ataq. 

İşimizin xətrinə 

Kimə desən, şər ataq. 

    

2013 
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              ***  

 

Bu gün adım gecikib, 

«Salam» atım gecikib. 

Söz sovqatım gecikib 

Bu gün sənə, bağışla. 

 

Düşündüm ki, tez olar, 

Yan-yörən dördgöz olar. 

Bu təlaş da söz olar 

Hər yetənə, bağışla. 

 

Gözləmə indi sən də, 

Qoy səbri dincə sən də. 

Küssən də, incisən də, 

Yenə, yenə, bağışla. 

 

         2014  
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Ətəyindən üzülməsin, – 

Yarəb, göydədi əllərim. 

Mənə sənin dərgahına 

Uçmaq öyrədir əllərim. 

 

Möhnətinə sürgünəm mən, – 

Nəzərin mənlədir demək. 

Dərdi, qəmi mənə verdin, –  

Nəzirin mənlədir demək. 

 

   2014  
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               ***  

 

Çəkib bağladım qapısın, 

Nə bilim, kimindi bu ev. 

Pəncərə gözü də baxmaz, 

Hansı miskinindi bu ev? 

 

Maşa burda, kömür burda, 

Niyə ocaq sönüb burda? 

Kimin sonu gömüb burda? 

Kimin ilkinindi bu ev? 

 

Qapısını açanı yox, 

Qəfil döyüb qaçanı yox. 

«Harda»sı yox, «haçan»ı yox, 

«Yox»un, itkinindi bu ev. 

 

       2015  



 

 
168 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
             ***  

 

Bilirsən... Sən bir eşqin 

Sənsiz qalan yarısan. 

Bir gün ümid yoxusan, 

Bir gün ümid varısan. 

 

Çatmadı əlin ona, 

Olmadın gəlin ona. 

İndi əcəli ona 

Tərəf qaçan qarısan. 

 

Bəxt – yalanın ağıdır, 

Gün-dirilik yağıdır. 

Bir bax, qürub çağıdır, 

Sən qüruba sarısan. 

 

       2015  
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                  XOF  
 

Ömürdən dediyin yetər, bir az da 

Ümiddən, arzudan, əməldən danış. 

Danış, böyükləri kiçildən nədir, 

Kiçiyi böyüdən təməldən danış. 
 

Danış, həqiqətin sərt üzü yoxmu? 

Yoxmu xəyanətin qızaran üzü? 

Niyə tikan biçir çiçək əkənlər? 

Niyə gülümsəmir güzəran üzü? 
 

Cırılır ortada inad yaxası, 

Kimə üz tutasan, kimi anasan!.. 

Susur fəryadı da misra simlərin, 

Vargəldir ömür də... Səndən-sənəcən. 
 

Təzə bir qitəsən bəlkə özün də, – 

Səni kəşf edənin yolları bağlı. 

O kimin xofudur susur gözündə?! 

Durub uğurların – qolları bağlı. 
 

Hanı o beş metr Yer payın, göstər, 

Bəlkə heç qismətin yoxmuş ona da. 

Vaxta, zamana bax, hamıdan əvvəl 

«Unutma», dediyin səni unudar. 
 

Hanı Yer qulağı, bir bəri tutsun, 

Tənə qulağı da ötürməz səni. 

Doğma planetdə yerin yoxdusa, 

Ögey planetlər götürməz səni. 

           2015 
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             ***  

 

Cəhənnəmin iş günüdür, – 

Yanır qovrula-qovrula. 

Zülmün gözündən yaş gəlir, 

Canı qovrula-qovrula. 

 

Şeytan əlində şam gəzir, 

Yandırmağa adam gəzir. 

Unudub öz adın, gəzir 

Hamı qovrula-qovrula. 

 

            2014 
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             HƏM DƏ 

 

Bütün cümlələrin əvvəlində – sən,  

Bütün cümlələrin sonunda sənsən. 

Nəyə əl uzatsam, əllərimdəsən, 

Nəyi geyinirəm, donumda sənsən. 

 

Haçan yoxa çıxdım, mən harda itdim? 

Sən Allah, gəl axtar özümdə məni. 

Bir ucsuz-bucaqsız axarda itdim, 

İtirdin dünyanın düzündə məni. 

 

Çək məni yenidən dar ayağına, 

Yenidən xofunu endər üstümə. 

Çəkmirsən, gəlirəm, dur ayağıma, 

Ədəb-ərkanını göndər üstümə. 

 

İstər irəli gəl, istər geri dur, 

İstər özündə ol, istərsə məndə. 

Əzizlən gözümdə, indi yeridir, 

Əzizlən hissimdə, duyğumda həm də. 

 

                                                    1979 
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               ***  

 

Sevdalıyam mən əzəldən, 

Seçilmişəm ən əzəldən. 

Allah verən can əzəldən, 

Mənlə yola getmir, getmir. 

 

Səbr quyu, daşmaq olmur, 

Qismət busa, qaçmaq olmur. 

Durub bazar açmaq olmur, 

Ağıl pula getmir, getmir. 

 

Ömür verib yazı əldən, 

Ümid salıb bizi əldən. 

Könül qalıb, sazı əldə, 

Mizrab telə getmir, getmir. 

 

                               2015  
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          BĠR AZCA DA... 

 

Demə, hələ sevinclərin körpə dəlisi, 

Demə, hələ heyrətlərin divanəsiyəm. 

Hələ arzu çaylarım var – körpü dəlisi, 

Hələ arzu paylarıma inam üstdəyəm. 

 

Bu dağların ətəyinə əlim çatmadı, 

Bu zirvənin gədiyinə ünüm yetmədi. 

Qərib-qərib duyğuların yedəyində mən  

Hələ xırda, hələ gülünc istəyəm demə. 

 

Zərrə-zərrə qismətlərin yaşıdı ömrüm 

Hələ böyük zərbələrə zirehlənəsi... 

Eh, nə qədər həsrətləri daşıdı ömrüm, 

Eh, nə qədər qəlpələrə zirehlənəsi... 

 

Mən ki hələ sevinclərin körpə dəlisi,  

Mən ki hələ heyrətlərin divanəsiyəm. 

Hələ arzu çaylarım var – körpü dəlisi,  

Hələ arzu paylarıma inam üstdəyəm. 

 

                                                  1974 
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                *** 

 

Ruhdan düşmək olmaz axı, 

Ruhunu qoru, qadası. 

Ay Aydan, ulduzdan arı, 

Sulardan duru qadası. 

 

Səni sıxan nədir, bilim, 

Dərdini tut gətir, bilim. 

Harda, necə itir, bilim, 

Gözünün nuru, qadası. 

 

Qayıtsa o çağlar yenə, 

Vurub yıxacaqlar yenə. 

Vallah, çıxacaqlar yenə 

Sudan qupquru, qadası. 

 

                             2011 
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         *** 

 

Açıqdı əl-ayağın, 

Zəncirin, qandalın yox. 

Azadlığın qolunda 

Kəndirin, əngəlin yox. 

 

Bir çömçə ay işığı, 

Bir qaşıq gün işığı. 

Mərəzinə əlacdı, –  

Süz, iç bu qarışığı. 

 

Yuxular da əcəlsə, 

Yatma gecələrini. 

Üşü, yorğanın üstə, 

Qatla gecələrini. 

 

Yağış yağır gecələr, 

Qaranlığın üzü su. 

Yerdən Göyə aparar  

Axırı ki, bizi su. 

 

  2016 
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           *** 

 

Çəkilə göyün üzünə, 

Ümidin ayaza qala. 

Uzadasan, əl çatmaya, 

İlişib qayada qala. 

 

Dırmanmağa üzün ola, 

Oxşamağa sözün ola, 

Qanadlanan izin ola, 

Yolların piyada qala. 

 

Canın-başın sənin ola, 

Ruhun-cismin həmin ola. 

Nə çəkilməz qəmin ola, 

Nə yurd-yuvan yada qala. 

 

                                2012 
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             *** 

 

Nə deməyə sözüm qalıb, 

Nə susmağa üzüm qalıb. 

Arxasınca gözüm qalıb, 

Tanrım, məni qaytar sözə. 

 

Baş alıb hara qaçaram? 

Mən günüqara qaçaram. 

Lap düz divara qaçaram, 

Məni elə çapar sözə. 

 

Neynim sözsüz var günümü?! 

Sədalara kar günümü! 

Sal boynuma dar günümü, 

Sürükləyib apar sözə. 

 

                                        2016 
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             *** 

 

Nə gərək küsüb dayanam, 

Ümidi üzüb dayanam. 

Gərəkdi dözüb dayanam 

Hədələrə, qorxulara. 

 

Bir çöpünə toxunmayam, 

Çaşıb naz-nemət ummayam. 

Baş çəkməyəm, göz yummayam 

Görmədiyim yuxulara. 

 

                                           2011 
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             *** 

 

Asıldım yolun boynundan, 

Yolun boynu – dəvə boynu. 

Qıçında min bir oyunu, 

Zalım fələk məni qoymur 

Rahat dolanım, dolanım. 

 

Vurun, qəlbimə yıxılım, 

Qəlbimdə qəmə yıxılım. 

Qəmdən o üzə yox yolum,  

Qəlbim dənizlərlə dolu, 

Suyu bulanıq, bulanıq. 

 

                                   2008 
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             *** 

 

Heç nə demir bu yazı, 

Sözün içində azıb. 

Bilmir çoxdu, ya azdı, 

Özünü udub gedir. 

 

Ömür qurulu taxtdı, 

Kim itirdi, kim tapdı. 

Ümid üzülmüş sapdı, 

Hər gedən tutub gedir. 

 

                           1997 
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             GEDƏCƏYƏM 

 

“Sənsiz” deyib sızlayanım olacaqmı? 

Yuxusunda gözləyənim olacaqmı? 

Yaxşılıqdan söz deyənim olacaqmı? 

Yoxsa elə səs-səmirsiz gedəcəyəm?! 

 

Tutumluyam, Dünya mənə darmı görən? 

Yazdıqlarım budağımda barmı görən? 

Mənə görə əmrin – filan varmı görən? – 

Tanrım, bəlkə mən əmrsiz gedəcəyəm. 

 

Yetmiş ildə tapdağında daş qırılan, 

Ömür deyil, kipriyində yaş qırılan, 

Haqq yolunda gah dağılan, gah qurulan 

Mən deyildim, mən ömürsüz gedəcəyəm. 

 

                                                     2010 
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            *** 

 

Ağacı öz içindəncə 

Oymağın min bir yolu var. 

Başbiləni zirək olsa, 

Soymağın min bir yolu var. 

 

Bir-birini soyur hamı, 

Soyhasoydu, qoyun canı! 

Qapazlanıb soyulanı 

Saymağın min bir yolu var. 

 

Azdırmağın, aldatmağın, 

Dostu, yoldaşı satmağın, 

Doğma qardaşa atmağın,–  

Qıymağın min bir yolu var. 

 

                                     2011 
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        *** 

 

Fikir qaxac olub, 

Söz qanı – donuq. 

Şairin, şeirin 

Meydanı – donuq. 

Ha söküb-qururuq 

Dünyanı, - donuq. 

Baş aça bilmirik 

Şeytan işindən. 

 

Baxıb gözümüzdən, 

Ağıl mat qalır. 

Sinəsinə döyən 

Oğul mat qalır. 

Sirrinə, sehrinə 

Nağıl mat qalır. 

Yoxsa müqəvvayıq 

Meydan içində. 

 

Haqqına deyəndə – 

Biz nəkarəyik?! 

Uzağı bir tamah, 

Nəfs şikarıyıq. 

Nə əlsiz-ayaqsız, 

Nə biçarəyik, 

Di gəl ki, borcluyuq 

Bir can üçün də. 

 
2008 
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Yaxın durmur bir söz daha, 

Əlim – şeirdən üzülü. 

Gözüm – səhəri açmada, 

Qələm– şeirdən üzülü. 

 

Çırpındı yazmaq inadım, 

Bir də bəxtimi sınadım. 

Qayıdıb endi qanadım 

Yenə şeirdən üzülü. 

 

                          1991 
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        *** 

 

Ürəyimin içində – 

Qəm yükü kədər yükü. 

Ağırdı, ya yüngüldü, 

Çəkirəm hədər yükü. 

 

Bir ucalıq eşqilə 

Ucalmağım yox daha. 

Ömrümün mənasından 

Güc almağım yox daha. 

 

                              2012 
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İndi mənim hər üzdə 

Deyiləsi sözüm var. 

Sözümdən qaçmağa da 

Bəhanəm var, üzüm var. 

 

İndi sanıram daha 

Abır-həya qəfəsdi. 

Sözün var, dirən sözə, 

Vaxt itirmək əbəsdi. 

 

Adamlar həssas, kobud, 

Kimi düşmən, kimi dost. 

Dost ola, düşmən ola, 

Bir-birinə əvəzdi. 

 

                           2016 
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          *** 

 

Bu əzabın sonrasını 

Sən daha görə bilməzsən. 

Bu əzab it əzabıdı, 

Çəksən də, hürə bilməzsən. 

 

Yapışıb da ətəyindən, 

Ləzzət alır əsməyindən. 

Atdığı daş-kəsəyindən 

Qalaça qura bilməzsən. 

 

Ovcun açılıb göyünə, 

Ulduzlar gərək sevinə. 

Yığma bu qəmi evinə, 

Önündə dura bilməzsən. 

 

                                2000 
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Hə oxuyur, nə yazıram, 

Bekarçılıqda azıram, 

Dərdimə qəbir qazıram, 

Dərd daşıb məni basdırır. 

 

                                 2000 
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          *** 

 

Fərasətim çatmadı, 

“Hürmə” deyim bir itə. 

Bilmədim ki, hirsimi 

Hansı yolla kiridəm. 

 

Taqətdən saldı məni, 

İlan tək çaldı məni. 

İçərim yoldu məni,– 

Artdı itin biri də... 

 

                           2013 
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Nə mənim gözümdə 

yaş qalıb daha, 

Nə mənim ömrümdə – 

gənclik əsəri. 

Ürəyim eləcə 

boş qalıb daha, 

Ürəyim – ömrümün  

məğlub əsgəri. 

 

                       1983 
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Щамы доьулуб эялир 



 

 
192 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
              HAMI DOĞULUB GƏLĠR 

 

Düşüncə sarayının 

Otaqları – boş daha. 

Mənə «əlvida» deyən 

Ümidlər sərxoş daha. 

 

     *** 

Nə arayıb, nə tapıb, – 

Qismət əli gödəkdir. 

Ömür ipini çəkmir, – 

Hər günü bir kötəkdir. 

 

     *** 

Ələnən ələyim də 

Lap əvvəldən xəlbirmiş. 

Qazancım da, itkim də 

Bir-birilə əlbirmiş. 

 

     *** 

Daha haqqa inamın 

Dibinə də daş atdım. 

Dirisini öldürdüm, 

Ölüsünü yaşatdım. 

 

     *** 

Çılğın fikirlər məni 

Qırıb-çatır, neyləyim?! 
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Tükənib hövsələmin 

Ehtiyatı, neyləyim?! 

 
     *** 

Zamanın gecəsində 

Gündüz axtarıram, da. 

Min əyrini ələyib, 

Bir düz axtarıram, da… 

 
     *** 

Zorakılıq, qəddarlıq 

Dünyanı alıb gedir. 

Dağ arxalı sısqa çay 

Dəryanı yarıb gedir… 

 
     *** 

Eh, çətin mən də bir gün 

Bir mənsəbə yalvaram. 

İmkanım, dəyanətim 

Tablamaz bu alverə. 

 
     *** 

Zamanın çovğunları 

İradəmə sərt əsir. 

Asılır gözlərimdən 

Bədbinliyin pərdəsi. 

 

    *** 

Demə, yaxşılıqdan çox 

Pislik qalandı, heyif. 
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Min il yaşasan belə, 

«Dünya yalan»dı, heyif. 

 
    *** 

Titullar, mənsəblər də 

Yalan olub gedəcək. 

Hamı doğulub, gəlir, 

Hamı ölüb, gedəcək. 

2013 
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         BAXIR 

 

                      Güzgüdəki «mən»ə 

 

Oy, bu gözlər mənimdimi?! 

Mənə yaddaşlardan baxır. 

Sevinci yox, kədəri yox, – 

Ürəyi daşlardan baxır. 

 

Qanadlanıb, milyon kərə 

Uçuşu çırpılıb yerə. 

Bəlkə, bəlkə buna görə 

Həsrəti quşlardan baxır?! 

 

Nitqi bağlı dildir daha, 

Ağlaya da bilmir daha. 

Axıb gildir-gildir daha, 

Quruyan yaşlardan baxır. 

 

Nə şövqü var, nə həvəsi, 

Nə meyardı, nə tərəzi. 

Hara dönsə, savaş gəzir, – 

Ağılsız başlardan baxır. 

 

   2015  
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Arxalı qarğada – qartal uçuşu, 

Yanır çıraqları arxalı yurdun. 

Yetimlik dünyanın çiyninə düşüb, 

Durursuz, Dünyaya siz arxa durun. 

 

                                            1986 
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BU ADAMLAR NAHAQ  

NĠYƏ  DANIġIR? 

 

İstəkləri, mətləbləri bilinməz, 

Bu adamlar haqsız niyə danışır? 

Hövüllənib açıldımı «gül» ağzı, 

Gah aşkara, gah gizliyə danışır. 

 

Sərxoşmudu içməmişi, içmişi, 

Çaşbaş salır sarımsağı, kişmişi. 

Töküşdürüb yaxın, uzaq keçmişi, 

Qıra-qıra gələcəyə danışır. 

 

Yetirdimi əməlləri xəsarət, 

Üz-gözünü suya çəkir xəcalət. 

Elə buymuş demə mərdlik, cəsarət, 

Sinəsinə döyə-döyə danışır. 

 

Haqlısını, haqsızını bilən kim, 

Dərd-sərinə ağlayan kim, gülən kim. 

Ürəyini boşaltmağa elə ki, 

Adam tapmır... yerə-göyə danışır. 

 

Baxammırlar bir-birinin gözünə, 

Əyrisini calayırlar düzünə. 

Bir tənəni qıya bilmir özünə, 

Başqasını söyə-söyə danışır. 

Bu adamlar nahaq niyə danışır? 

      
2015 
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         ***  

 

Artır xarabalıqlar, 

Mərdiməzarlar artır. 

Göydə qara balıqlar, 

Yerdə məzarlar artır. 

 

Hərbə Göy də Yerdi ta, 

Haqlı, haqsız birdi ta. 

Alan, satan sirdi ta, 

Qara bazarlar artır. 

 

Fərq yoxdu boyda, yaşda, 

İnsanda, fildə, quşda. 

Canda, ürəkdə, başda 

Azar-bezarlar artır. 

 

İlahi, nə dərddi bu?! 

Dərdə də son həddi bu. 

Yoxsa axırətdi bu? –  

Qəbirqazanlar artır. 

 

                     2014  
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              *** 

 

Nə sirdi, bilə bilmədim, 

Kim saldı dilə, bilmədim. 

Öldüyüm ili bilmədim, 

Deyin haçandan ölmüşəm? 

 

Tutun əməlin düzündən, 

Gətirin, öpüm gözündən. 

Lap bircə kişi sözündən 

Dönüb, qaçandan ölmüşəm. 

 

Tuş olsam da, itə-qurda, 

Böyüyürdüm xırda-xırda. 

Namus, vicdan orda-burda 

Bazar, açandan ölmüşəm. 

 

Kim ölüb ki, doyurandan –  

Yemliyindən, çayırından?! 

Mən sevincin bayırından, 

Dərdin içindən ölmüşəm. 

 

                               2000 
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«AĞ ULUS» – «AQULĠS» - «ƏYLĠS» 

  

«Aqulis» – deyirlər, bu – «Ağ ulus»dur, 

Ad özü səsləyir: «Gəl məni ara». 

«Ağ ulus» - «böyük kənd, oba» deməkdir, 

Canım, «ulus» hara, erməni hara?! 

 

Görünən düz-dünya bəşərdi, olsun, 

Millətini yenən bəşər qazanmaz. 

Xalqının haqqını adlayan hər kəs 

Haqqın gözündən də düşər, qazanmaz. 

 

Bəşəri olarsan, adil olarsan, 

Bir yol hinduların haqqını yazsan. 

Özü öz qanını içən ərəbin 

Başına açılan hoqqanı yazsan. 

 

Varsa əzilən xalq, varsa əzən xalq, 

Xəlbirlə əzən kim, əzilən kimdi. 

Xalq ki, öz adını mükafat verdi, 

Onu az xırdala, onu az incit. 

 

O qaçqın yolların sinəsi – meydan, 

Nəticə – ortada, səbəb – ortada. 

Əvvəli unudub, sondan yapışan, 

Hədəfmi gəzirsən? Hədəf – ortada. 

 

«Qaçqın, qaçqın» dedik, qovan kimdi bəs? 

Qaçan olardımı, qovan olmasa? 
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Görən neyləyərdin, ulu babanın 

Yurdundan qovulsan, yuvan olmasa? 
 

Əsir Qarabağı unutduq yoxsa? –  

O yollarda qalan gözdən eyibdi. 

Dərisi soyulan, döşü kəsilən 

Qarıdan, qocadan, qızdan eyibdi. 

 

Hələ əl içidir yazılmayanlar, 

Yazılan gözümün içindən gəlir. 

Yollar – yorğun-arğın, yollar döyənək, 

Hələ də qaçqınlar köçündən gəlir. 

 

Gəlir, Xocalının ayağı – yalın, 

Qar üzü göynədir yer damarını. 

Qızların soyulmuş abır-həyası 

Qanına bələnmiş yol kənarıdır. 

 

Namus soyqırımı, ar soyqırımı 

İçir igidlərin qızıl qanını. 

İtir parça-parça tank tırtılında 

«Qardaşlıq», «Yoldaşlıq», «Dostluq» qanunu.
1
 

 

Sorur iliyini intiqam hissi 

Yaralı əsgərin, əlil əsgərin. 

Kəsilib atılmış qıçını gəzir 

Veteran cibində əli əsgərin. 

                                                 
1
 “İnsan insanın dostu, yoldaşı, qardaşıdır” – Sovetlər İttifaqının xalqları 

yaxınlaşdırmaq şüarı. 
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Bu qanın, qırğının dirijoru kim, 

Başlayanı kimdi, davamçı kimdi? 

Şahidli, şəhidli… İndi kim bilmir, 

Burda haqlı kimdi, yalançı kimdi. 

 

Görürdük, bilirdik, baş verənlərin 

Məqsədi, zülmü, zilləti nədir. 

Hələ də açılmır şeytan düyünü, 

Hələ də açılmır… İlləti nədir?.. 

 

«Aqulis» deyirlər, bu – «Ağ ulus»dur, 

Ad özü səsləyir: «Gəl, mən ara». 

«Ağ ulus» – «böyük kənd, oba» deməkdir, 

Canım, «ulus» hara, erməni hara?!. 

 

                                             2013 
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             *** 

 

Bilmədim, düşdüm toruna, 

Tale məni hara çəkdi? 

Mən bəxti ağla boyadım, 

Ö üstündən qara çəkdi. 

 

Çiynimdəydi quş əvəzi, 

Gəzdirirdim baş əvəzi. 

Osa məni daş əvəzi 

Götürüb divara çəkdi. 

 

Qənd başımı göndərmişdim? 

Taxtındanmı endirmişdim? 

Hardan ki üz döndərmişdim, 

Məni qovub ora çəkdi. 

 

                                    2009 
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             *** 

 

Qan tutubdu dərd gözünü, 

Şərə salıb Yer üzünü. 

Gecəsini, gündüzünü 

Düyüb göy əskiyə, gedir. 

 

Susayıb insan qanına, 

Dönüb qətl meydanına. 

Dünya fəlakət anına 

Əsnəyə-əsnəyə gedir. 

 

Yəhərləyir tez ömrünü, 

Eniş, yoxuş, düz ömrünü... 

Deyən hərə öz ömrünün 

İpini kəsməyə gedir. 

 

                            2011 
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           *** 

 

Cildini dəyişsən də, 

Yenə busan, darılma. 

Sarıl qismətə, otur, 

Xeyrə-şərə sarılma. 

 

Bəxtə ağız büzmə gəl, 

Bəxti vaxta düzlə gəl. 

O getdiyin üzlə gəl, 

Gəl abırın, arınla. 

 

Nə doğmasan, nə yadsan, 

Nə qolsan, nə qanadsan. 

Başım üstündə adsan, – 

Bəxtəvərəm, varım var. 

 

                             2010 
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            *** 

 

Mən daha bu dünyanın  

Hər üzünü görmüşəm. 

Xeyir üzündən betər, 

Şər üzünü görmüşəm. 

 

Daha müəmma deyil 

Nə ruhu, nə də çismi. 

O dünyası üçün də 

Daha ürəyim əsmir. 

 

Sevincilə, qəmilə 

Açıb tökdü sirrini. 

Dünya mənə də axır 

Göstərdi öz yerimi. 

 

                      2009 
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               DOST 

 

Kiməsə-kiməsə xoş oldum bəlkə, 

Bir yurd sevgisində çəkildi adım. 

Adıma bir nəğmə qoşuldu bəlkə, 

Qurd olub bir ağız bəlkə uladım. 

 

Başıma gələnlər yıxa bilmədi, 

Məni bəlkə elə yıxdı bu nəğmə. 

Düşmən axırıma çıxa bilmədi, 

Bəlkə axırına çıxdı bu nəğmə. 

 

Şirin dilə tutub tovladı məni, 

O xoş qılıqlı dost, o nəğməli dost. 

Döyüş meydanından ovladı məni, 

Məni acı dillə qonadladı dost. 

 

                                             2005 
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             ***  

 

Hər gedəndən bir iz qalır, 

Torpaq qalır, dəniz qalır. 

Nə qalırsa, təmiz qalır, 

Təkcə adamdan savayı. 

 

Vaxt da ötüb gedəsidi, 

Yükün tutub gedəsidi,  

Hər şey itib gedəsidi, 

Hər şey, adından savayı. 

 

Deməyin ki, anmayacaq, 

Qanansa da, qanmayacaq. 

Kimsə sizə yanmayacaq, 

Ana odundan savayı. 

 

                             2006 
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           *** 

 

Boğazına çatı salıb, 

Dinib-danışa bilmir, a... 

Əl-ayağı çarpışmada, 

Ölüm yanaşa bilmir, a... 

 

Üz-gözünə hirs daraşır, 

Gah göy eşir, gah yer eşir. 

Hey alışır, hey dalaşır, 

Verir tamaşa, bilmir, a... 

 

Bir qoruğun aslanımı?! – 

Özü qoşur dastanını. 

Di gəl, elə bostanını 

Basırlar daşa, bilmir, a... 

 

                                1995 
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Sənə görə bu dünyanı sevirdim,  

Sevilirdim özlüyümdə özüm də. 

Niyə axı astarını çevirdin? – 

Bu sevgini saldın mənim gözümdən. 

 

                                               1996 
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DÖRDLÜKLƏR 

 

Ürəyimdə kimsə yox, 

Dərdləşəm, əhvallaşam. 

Tənha qalmış ocağam, 

Daha çətin alışam. 
 

     *** 

Yox özümə inamım, 

Etibarım tükənmiş. 

Əllərim öz-özümə 

Həm çiçək, həm tikanmış. 
 

     *** 

Nə qədər korun-korun 

Tüstülənib sönəcəm? 

Məndən başlayan bu qış 

Uzanacaq kiməcən? 
 

     *** 

Əcəb gün-güzərandı, 

Nə gedən, nə gələn var. 

Özündən özünəcən 

Yıxılan, dikələn var. 
 

     *** 

Gözünün yaşı quru, 

Qupqurudur qəlbi də. 

Tökülüb meyvələri 

Elə bircə səlbədə. 

1980 
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            KEÇDĠ 

 

Deməzdim, məndən keçmədi, 

Eləcə yanımdan keçdi. 

Yanıq olub, göynək olub, 

Bu tale canımdan keçdi. 

 

Bəlkə də bir qarğış imiş, 

Bəlkə də bir alqış imiş. 

Yanlış imiş – naxış imiş, 

Adımdan-sanımdan keçdi. 

 

Bir arzuda gülünc oldu, 

Bir əməldə girinc oldu. 

Kəsərsiz bir qılınc oldu, 

Ətimdən, qanımdan keçdi. 

 

    2014  
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DAĞ ENĠġLĠ-YOXUġLU 

 

Anamın əllərinə 

Toxuna bilmədimsə, 

Atamın gözlərindən 

Oxuna bilmədimsə, 

Son gedişdə bacımı 

Nazlaya bilmədimsə, 

Dərdimi bir kimsədən 

Gizləyə bilmədimsə, 

Gözləyə bilmədimsə 

Oğul yolu, qız yolu, 

Deməyim olmadısa – 

«Hardasan, qurban olum?», 

Açmadısa qapımı 

Bir qəfil dəcəl gəliş, 

Qaçmadısa üstümə 

Qolların açmış gülüş, 

Sevinc məni qucub da 

Bağrıma basmadısa, 

Qollarım bir boyundan 

Özünü asmadısa, 

Ömür mənlə diz-dizə 

Bir kəlmə kəsmədisə, 

Qəlbimdəki gileydən 

İnciyib küsmədisə, 

Bircə kərə ürəkdən 

Gülmədisə üzümə, 

Uğur adında bir yol 
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Çökmədisə izimə, 

Deyimmi yaşadım mən?!. 

Ötən əsrin qırxından 

Bu günə, bu anadək 

Dağ enişli-yoxuşlu 

Bir ömür daşıdım mən... 

 

         2015  
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         ***  

 

Ağrısına dözdüyüm, 

Əzabından bezdiyim, 

Kölgəsində gəzdiyim 

Günlər, əlvida sizə. 

 

Daha bitdi qüssə, qəm, 

Daha mən də bir sənəm. 

Varlığımda bir sona 

Gülər, əlvida sizə. 

 

Öz əlimdi, öz başım, 

Yurdum yuvam  – sarmaşıq. 

Kövrəkliyim, göz yaşım, 

Belə, əlvida sizə. 

 

1980 
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          *** 

 

Təzə ağrılar üstə 

Mənə köhnə hirs gəlir. 

Dərd-sərdən danışmayaq, 

Ürəyimə pis gəlir. 

 

Qıldığın namazdısa, 

Çək-çevirin azdısa, 

Canın-başın sazdısa, 

Haqq-hesab da düz gəlir. 

 

Səbr uzun, ölçən yox, 

Qovurlar da, köçən yox, 

Yolumuzu kəsən yox, 

Adımıza söz gəlir. 

 

        2013  



 

 
217 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

               ***  

 

Mən elə bir qəbristanam,  

Hər ölən məndə yatmayır. 

Fikirlərin kələfində 

Düşür kəməndə, yatmayır. 

 

Mənlə gəzir, mənlə durur, 

Qəmlə yatır, qəmlə durur. 

Ölümündən gendə durur, 

İnan, bir bəndə yatmayır. 

 

Yuxuma vardım, yatacaq, 

Ömrünün ardın yatacaq. 

Yaddan çıxardım, yatacaq, 

Yada düşəndə yatmayır. 

 

   2013 
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DÜNYADI BU 
 

Ölüsünə yas tutmayan, 

Dirisini xas tutmayan, 

Vaxt gözündə pas tutmayan 

Dünyadı bu. 
 

Şeytan deyil, mələk deyil, 

Oyun deyil, kələk deyil, 

Tanrı deyil, fələk deyil, 

Dünyadı bu. 
 

Məhrəm olur, cəncəl olur, 

Arxa olur, əngəl olur, 

Gah mərmi, gah səngər olur, 

Dünyadı bu. 
 

Qanunları susur daha, 

Hər addımı – qüsur daha. 

Hardan tutdu, kəsir daha, 

Dünyadı bu?.. 
 

Dünya deyilsə, nədi bəs? 

Bir qıfıldı, bir də qəfəs. 

Dolusuna boşu – əvəz, 

Dünyadı bu. 
 

Öyəni var, söyəni var, 

Yağmalayıb yeyəni var, 

Əldən-ələ yüyəni var, -  

Dünyadı bu. 

2013 
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         ***  

 

Ömrün yarısı ölüb, 

Qalıb diri yarısı. 

Görüm elə boş qalsın 

Bu qəbirin yarısı. 

 

Nə su, nə dəmir yolu, 

Nə od, nə kömür yolu. 

Mən keçən ömür yolu –  

Bir sətirin yarısı. 

 

Hər yan qəbir quyusu, 

Dolmur səbir quyusu. 

Dünya bir sirr quyusu, -  

Biz – o sirrin yarısı. 

 

        2014 
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DANIġMAYAQ 

 

Bircə Allah eşqinə, 

Ölümdən danışmayaq. 

Dizimizdə nazlanan 

Zülmdən danışmayaq. 

Kədəri ətəkləyib, 

Dərdi, qəmi təkləyək. 

Nə ki əyərimiz var, 

Keçmişlərə yükləyək. 

Qayçıdan danışmayaq, 

İynədən danışmayaq, 

Qamçıdan danışmayaq, 

Aynadan danışmayaq, 

Ayğırdan danışmayaq, 

Dayçadan danışmayaq, 

Ah, nədən danışaq bəs? 

Bayramdan danışmayaq, -  

Yas içində olan var, 

Yas tutmayaq, eyibdi, 

Toy çaldırır qonşular. 

O dağdan danışmayaq, 

Bu bağdan danışmayaq, 

Zülmətdən danışmayaq, 

Çıraqdan danışmayaq… 

Ah, nədən danışaq bəs? 

Bircə Allah eşqinə, 

O mahnıdan danışaq, 

Bu səhnədən danışaq, 
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Bazardan danışmayaq. 

O yazardan danışaq, 

Bu xəstədən danışaq, 

O azardan danışaq. 

Nə çoxluqdan danışaq, 

Nə azlıqdan danışaq, – 

Aşbazlıqdan danışaq, 

Quşbazlıqdan danışaq. 

Dəhşət filmlərindən,  

Şəhvət filmlərindən, 

Sözbazlıqdan danışaq. 

Bu dünyanın varından, 

Yoxundan danışmayaq, 

Nə gördük, nə götürdük, – 

Çoxundan danışmayaq.   

  

                    1997 
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         ÇIRPAÇIRP 

 

Çırpa-çırpa ömrümüzü gedirik, – 

Ömrümüzdən gecələri çırpırıq, 

«Niyə»ləri, «necə»ləri çırpırıq, 

Ağrıları, əzabları çırpırıq, 

Köhnələri, təzələri çırpırıq, 

Təltifləri, cəzaları çırpırıq, 

Yaman düşür boynumuza çırpaçırp, 

Geyinilir əynimizə çırpaçırp. 

Başımızda, çiynimizdə – çırpaçırp, 

Yaman minir boynumuza çırpaçırp. 

 

Əlimizi gicişdirir çırpaçırp, 

Beynimizi qızışdırır çırpaçırp. 

Üstümüzdən dost-tanışı çırpırıq, 

Tərs danışıb, nəhs danışıb, çırpırıq. 

Ata-ana öz-özünə çırpılır, 

Qohum-qardaş tərs üzünə çırpılır. 

Başımızı saxlayırıq çırpaçırp,  

Yerimizdən laxlayırıq çırpaçırp. 

 

    1992 
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           ***  

 

Mənzili başa vurmağa 

Mənə səbr, dözüm gərək. 

Gah sığala, gah cırmağa 

Susum gərək, dözüm gərək. 

 

Tövbə, tövbə şeytanlara, 

Xeyrimə şər qatanlara. 

Mənə cırmaq atanlara 

Cırmaq atam özüm gərək. 

 

Dost yoxmuş, üz tutum yada, 

Acıları udum, ya da 

Əllərimi bu dünyadan 

Kəsim gərək, üzüm gərək. 

 

      2009 
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FRAQMENTLƏR 

 

Dedim, ardımca gəl, külək, 

Osa gəlib ötdü məni. 

Əyildim bulaq gözünə, 

Öz gözümlə öpdü məni. 

 

***  

Bir yalquzaq ulartısı 

Uğuldayır qulağımda. 

Ömür-gündü uçub gedir 

Bir sakitlik sorağında. 

 

***  

Çox da təsəlli tapıram 

Uydurduğum yalanlarla. 

Qəlbim halallaşa bilmir 

Keçənlərlə, olanlarla. 

 

***  

Dünya mənə nə verdi ki, 

Məndən nəyin ala geri. 

Qürurum da, vüqarım da –  

Uçurulmuş qala yeri. 

 

***  

Başıma da iş açmışam, 

Mənimlə yola gedən yox. 
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Məndən keçən yol kələfdi, 

Amma ki, azan, itən yox. 

 

***  

Əlim də gəlmir ki, yerdən 

Bircə çöp qaldırım, gedim. 

Hamı məndən üz döndərib, 

Bəs kimə əl verim, gedim?! 

 

   2013 
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              KƏSSƏM 

 

Daha nə danışa, nə deyə billəm?! 

Qalan ömrü-günü hədiyyə billəm. 

Əyər-əskiyini ödəyə billəm 

Birinə calayıb, birindən kəssəm. 

 

Buna da ovunmaz, əsəbi tutar, 

Gözünü bir ömrün əzabı tutar. 

Kəsmirəm, qorxuram, qəzəbi tutar 

Sözümün ağrıyan yerindən kəssəm. 

 

Yesin öz içini dərd gülə-gülə, 

Bölsün vücudumu dörd gülə-gülə. 

Ölüm, gözlərimi ört gülə-gülə, 

Ölüyəm, onsuz da şerimdən kəssəm. 

 

Daha nə danışa, nə deyə billəm? 

Qalan ömrü-günü hədiyyə billəm. 

Bəs onda nə ilə ödəyə billəm 

Zərəri yenməyən xeyrimdən kəssəm? 

 

      2009 
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          ***  

 

Çıxdım yola, yol açıq, 

Həsrət mənə qol açıb. 

Vaxt gecədən qaraçı, – 

Köçünü yığıb gedir. 

 

Səbrə inam yox daha, 

Ömrə güman yox daha. 

Dinsə, aman yox daha, 

Söz məni boğub gedir. 

 

Gün keçər, düşər gecə, 

Gah xeyir, gah şər gecə. 

Qarasa da… Hər gecə 

Bir gündüz doğub gedir. 

 

   2013 
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                 ***  

 

Çıxım gedim, mərdiməzar 

Məni görməsin, görməsin. 

Gözlərimdə yas saxlayan 

Qəmi görməsin, görməsin. 

 

Adım-sanım özümdədir, 

Asimanım özümdədir. 

Şah ünvanım özümdədir, 

Hamı görməsin, görməsin. 

 

Qisas günü dözüm dinər, 

Mən sussam da, sözüm dinər. 

Gedim, kimsə üzüm dönən 

Anı görməsin, görməsin. 

 

   2013 
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          ***  

 

Qarayaxa şübhələr 

Didib-dağıdır məni. 

Neylədim-neyləmədim, 

Sonda ağrıdır məni. 

 

Dünya qarış-bulaşdı, 

Gün-dirilik təlaşdı. 

Hara getsən, savaşdı, 

Savaş çağırır məni. 

 

İnsana «qan» gərəkmiş, 

Üsyana «qan» gərəkmiş, 

İslama «qan» gərəkmiş, -  

Bu «qan» yağıdır mənə. 

 

   2014  
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Mən dərdsiz-qəmsiz adamam, 

Görmə, görkəmsiz adamam. 

Dərdə yöndəmsiz adamam, 

Dərdinlə yükləmə məni. 

 

Deyirsən sadiq dostunam? 

Ha... ha... Mən barsız bostanam. 

İnsaf et... Çıxma rastıma, 

Şərə sürükləmə məni. 

 

Dostdu, düşməndi... atmışam, 

Bəxtə düşəndi... atmışam. 

Dilimdən qəndi atmışam, 

Canım yüyrükləmə məni. 

 

   2014  
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            ***  

 

Unutdum kimim vardısa, 

Bir quruca adı tutdum. 

Atdım bütün doğmaları, 

Biganəni, yadı tutdum. 

 

Halımı duyanı atdım, 

Məndə üz qoyanı atdım. 

Çölümdə bir ana atdım, 

İçimdə fəryadı tutdum. 

 

Ömürdü, zamanla dolu, 

Söz atında yüyrək olub. 

Səsimlə getdiyim yolu 

Qulağıma çatıb tutdum. 

 

   2013  
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                 ***  

 

Niyə gül açmır arzular? –  

Ümidin yazı ağlayır. 

Üzülürəm, görən deyir –  

Zalımın qızı ağlayır. 

 

Üzüm dönüb göz yaşımdan, 

Ağlamıram öz başımdan. 

Dərddaşından, sirdaşından 

Ümidim bezib ağlayır. 

 

    2013 
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                BĠZĠ 

 

Gəl kəsib ataq bu mazarat ömrü, 

Gah həşərat ömrü, gah da at ömrü. 

Bu camaat ömrü, həzərat ömrü 

Dartıb, özümüzdən qoparır bizi. 

 

Nə gendən baxanıq, nə öndə gedən, 

Eh, kimə gərəkmiş bu gündə gedən?! 

Biri o birinin cibində gedən 

Bu axın sürüyüb aparır bizi. 

 

Ümid lağım atır vaxt darlığında, 

Görən nəsə tapıb axtardığında?! 

Bir gülün həvəsi yox varlığında, 

Bəs hansı üzünən axtarır bizi? 

 

Qayğılar birdimi, beşdimi görən?! 

Fikrindən bir istək keçdimi görən?! 

Kimə nişanlayıb eşqini görən, 

Arayır bahardan-bahara bizi?! 

 

                                           2013 
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FRAQMENTLƏR 

 

Allaha çox şükür ki, 

İndi bir az babətəm. 

Qollarımda – qüvvətim, 

Dizlərimdə – taqətim. 

 

           *** 

Gedəsi yerim yoxsa, 

Durası yerim ki var. 

Seçilənlər içində 

On-on beş şeirim ki var. 

 

           *** 

Gecə rahatlıqsa da, 

Qaranlığı sevmirəm. 

Əlim zəhmətə bağlı, 

Haramlığı sevmirəm. 

 

           *** 

Başdan-ayağa kimi 

Özüməm: özümdəyəm. 

Hərdən, vallah, qorxuram, 

Özümə gözüm dəyə. 

 

           *** 

Odur ki, lovğalanmır, 

Qürurlanmır vüqarım. 

 



 

 
235 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

Durmuşam lap ətəkdə –  

Zirvələrdən yuxarı. 

 

           *** 

Başabəla qayğılar 

İmkanıma dar gəlir. 

Cəbrə boyun əymək də 

Vallah, mənə ar gəlir. 

 

           *** 

Dincliyin daşı ağır, 

Narahatlıq da – mərəz. 

Şair ömrü müsibət, 

Müsibətmiş, əlqərəz. 

 

          2014 
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EY ĠNSANLAR 

 

Mən Sizi çox sevirdim, 

Sevirdim, ey insanlar. 

Ömrümü duz yerinə, 

Haqqınızın başına 

Çevirdim, ey insanlar. 

 

Necə görünmüşdümsə, 

Eləcə də var idim. 

Kiməsə payız idim, 

Kiməsə bahar idim. 

İşimdə, əməlimdə 

Həya idim, ar idim. 

Mən sizi çox sevirdim, 

Vicdanımla hər zaman 

Sizə havadar idim... 

 

        2015 
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        XATĠRƏN 

 

Çəkilib gedəcək gün ağrıları, 

Hərəni öz ömrü alıb gedəcək. 

Həsrət ağrıları, kin ağrıları 

Ətəyindən daşı salıb gedəcək. 

 

Qalacaq bir sevgin, bir də xatirən, 

Sevgin – mənə həyan, xatirən – məzar. 

Göydə bir Allahdı, yerdə xatirən, 

Daha kimim var ki, bəxtimə yazam. 

 

Məni də sınadı, məni də yendi, 

Zaman sümüyümü gəmirdi getdi. 

Başıma hardansa xatirən endi, 

Fikrimin iliyin sümürdü getdi. 

 

Daha kimim vardı, yuxumu yoza?! 

Olub-olacaqlar ta bizlik deyil. 

Mənim çəkdiklərim sürməydi gözə, 

Mənim çəkdiklərim ta gizli deyil. 

 

Kimin gözlərində yumuldu bəxtin?! 

O vaxt gözümüzün açıq vaxtıydı. 

O vaxt ömrümüzün sevilən vaxtı, 

O vaxt qəlbimizin ocaq vaxtıydı. 

 

Udduq özümüzü sözümüz olub, 

Barı qəlbimizdən daşa bilmədik. 
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Yumuldu bəxtimiz, gözümüz olub, 

Biz ağıl səddini aşa bilmədik. 

 

Eh, giley-güzara, dərd çözəməyə 

Xatirən yol azıb gəlmişdi, nədi. 

Ömür közəməyə, vaxt közəməyə, 

İndi xatirən də bir bəhanədi. 

 

         2014  
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              ***  

 

Heç kəsi qınayammıram, 

Özümə qənim özüməm. 

Özümə qahmar çıxan da 

Kimsə yox, mənim özüməm. 

 

Cığırım yox bağ evinə, 

Könlüm bənzər şah evinə. 

Fikrimin qonaq evinə 

Gələn-gedənim özüməm. 

 

Kim itirir, kim qazanır, 

Sevinc pozmur qəm yazanı. 

Dərd gələndə qarışqanı 

Dəvə edənim özüməm. 

 

   2014  
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             ***  

 

Kim nə qədər çəkə bilir, 

Dərd o qədərdi, vallahi. 

Yükün ağırdısa, dərdin 

Dörd o qədərdi, vallahi. 

 

Şər xeyirdən törəndi, keç, 

Çiynin dərdə dirəndi, keç. 

O kəndi öt, bu kəndi keç, 

Yurd o qədərdi, vallahi! 

 

   2014  
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                   GET 

 

Sən də get, sonraya heç nə qoyma, get, 

Onsuz da qalanlar səninki deyil. 

Sevincə mahnı qoş, dərdə oyna get, 

Gün günü talayır, həminki deyil. 

 

Gün günün üstünə təzə ad qoyur, 

Mərdliyin dizini qatlamaq üçün. 

Başkəsən kəsdiyin mükafat qoyur, 

Özü öz üstündən adlamaq üçün. 

 

Ağıllı dəlilər mağarasında 

Toy-mağar qurulur, hesab açılır. 

Köç gedir beş metr ağ arasında, 

Açılan sabahlar yasa açılır. 

 

Mini doğulursa, min-biri ölür, 

Çırmayıb qolunu Əzrayıl ağa. 

Uçulur məscidi, minbəri ölür, 

Mollalar movizə oxumur daha. 

 

...Əsir duyğuları mum eləyəndə, 

Demə, peyğəmbərəm, demə, pirəm mən. 

Bugünün süzülmüş qum ələyində 

Sabahın səbrini ələyirəm mən. 

 

    2014  
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         ***  

 

Üzümün əllərində 

Əriyib itib ömrüm. 

İtib ata-anadan 

Övladdan yetim ömrüm. 

 

Gah yazı masam olub, 

Gah səsin qısan olub. 

Gah mənə asan olub, 

Gah mənə çətin ömrüm. 

 

Sərvətindən, varından 

Yol tapmadı barına. 

Döşəndi yollarına 

Elmim, sənətin... Ömrüm. 

 

   2014 
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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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            ***  

 

Öldürdün qızıl vaxtını, –  

Gözünün qurdun öldürdün. 

Qəlbində bir ümid vardı, 

Onu da vurdun öldürdün. 

 

Nəyə gərək indi giley?! 

Susdu səbr, dindi giley... 

Gündə qınaq, gündə giley... 

Sözü də yordun, öldürdün. 

 

İman – yerdə, güman – atda, 

Su qalmadı saman altda. 

Yaxşılığı yaman adda 

Oturdun-durdun, öldürdün. 

 

        2015  
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             ***  

 

Gün-güzəran dəlilikmiş, 

Arzu-ümid zəlilikmiş, 

Elə bircə şələlikmiş, - 

Yüklənib getdim bu ömrü. 

 

Fərlisinə, fərsizinə, 

Mağmınına, arsızına, 

Sırtığına, xırsızına 

Hədiyyə etdim bu ömrü. 

 

Yenmədim tələyə, tora, 

Duracağa, işıqfora. 

Dabanını qıra-qıra 

Yüyürüb ötdüm bu ömrü. 

 

Ötdüm əzabın, nəşəsin, 

Ötdüm ünün, ötdüm səsin. 

Görmür, qoy heç kəs görməsin, 

Qapısın örtdüm bu ömrün. 

 

    2014  
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             ***  

 

Heç cürə könlüm açılmır, 

Heç cürə rahat olmuram. 

Yumulub, gülüm açılmır, 

Bir sevincə ad olmuram. 

 

Quş sədası, quş ünüyəm, 

Fəsillərin qış günüyəm. 

Qarğışa düşmüş kimiyəm, 

Bir xoş günə şad olmuram. 

 

Əzizləyir ağrı məni, 

Allahın fağırı məni. 

Göy üzü çağırır məni, 

Uçmağa qanad olmuram. 

 

Eh, nə deyim mən bu günə?! 

Salıb işimi düyünə. 

Allahın göndərdiyinə 

Nə doğma, nə yad olmuram. 

 

   2015  
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        ***  

 

Bəziləri təzələnməyi cildini  

dəyişmək kimi başa düşür. 

 

Sözümə «köhnə» dedim, 

Gör neçəsi sevindi! 

Açılmadı bu sirr də, 

Bilməcəsi sevindi. 

 

Biri qapdı qələmi, 

Alıb-satdı aləmi, 

Yazdı ağla gələni, 

Gülməcəsi sevindi. 

 

Zalım bir «qan-qan» dedi, 

«Görün, mən buyam» dedi. 

«Köhnə dəryayam» dedi, – 

Gölməçəsi sevindi... 

 

   2015  
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              ***  

 

Özümü əldən salmışam, 

Salmışam əldən özümü. 

Qatil gözündə görürəm, 

Görürəm hərdən özümü. 

 

Gör nələri qətlə varıb, 

Gör nələri məhv elədim. 

Gün-güzəran qayğısında, 

Səhv ardınca səhv elədim. 

 

Yazmalı günlərim itdi, 

Sovruldu yazan günlərim. 

Xırda-para qayğılara 

Uduzdu azman günlərim. 

 

                              2014 
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           ***  

 

Vaxtın qulağı səsdə, 

Hövsələ yox bir kəsdə. 

Adamlar dəstə-dəstə 

Yoxa çıxırlar, Allah. 

 

        2015  
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              ***  

 

Vida bu yalqız həyata, 

Vida bu simsar həyata. 

Mən gedirəm düz həyata, 

«Yox» adlanan «var» həyata. 

 

Həm yaxındı, həm aralı, 

Həyası üzdən aralı. 

Əlvida bizdən aralı, 

Dörd yanı bulvar həyata. 

 

Canımı fəda etmişəm, 

Olsun ki, xəta etmişəm. 

Artıq əlvida etmişəm, 

Gen dünyası dar həyata. 

 

   2014  
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          ***  

 

Uğur kəsib ayağını, 

Qapımızdan keçmir daha. 

Deyən küsüb duyğular da, 

Mənlə kəlmə kəsmir daha. 

 

Beynimdən kimsəm yox olub, 

Məscidim, kilsəm yox olub. 

Çilləmi kəsən yox olub, -  

Başım üstdə əsmir daha. 

 

Nəslim mənə güc deyilsə, 

Boynumdakı borc deyilsə, 

Tutduğum oruc deyilsə, 

Qıldığım da nəhsdir daha. 

 

                              2015 
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        ƏLĠM  

 

Əllərim var idi, danışan, gülən, 

Əllərim var idi, - çəhrayı pilə. 

Bəs hansı dözümdən göyərdi görən  

Üşüyən əllərim, donan əllərim. 

                                            Müəllif 

 

Çöhrəmin xəcalətinə 

Örtükdü, boyaydı əlim. 

Səsi göylərdən gələrdi, – 

Alqışdı, duaydı əlim. 

 

Bir uğura sultan idi, 

Bir hücuma qalxan idi. 

Gen dünyada arxam idi, 

Bir isti yuvaydı əlim. 

 

Haram yoxdu çəkdiyində, 

Biçdiyində, əkdiyində. 

Ömrün səhra təkliyində 

Ləhləyən dəvəydi əlim. 

 

                         2015 
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              AÇILMIR 

 

Mən niyə bu qədər aciz olmuşam? 

Qismət bazarında ucuz olmuşam. 

Puç ümid olmuşam, puç iz olmuşam, 

Bəxtimdə tutulan dillər açılmır. 

 

Düşüb ayağıma ürəyim elə, 

Dörd yana şığıyan küləyəm elə. 

Yenə daşdan çıxır çörəyim elə, 

Yenə görüşümə qollar açılmır. 

 

Bir toydan, mağardan sədam gəlməyir, 

Qalxıram nazlanam, ədam gəlməyir. 

Dilənçidən qeyri adam gəlməyir, 

Qapıma da, Allah, yollar açılmır. 

 

                                                2000 
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    XƏTRĠNƏ  

 

Qorbaçova 

 

Ayaq idin, baş olmusan, 

Ürəkdə təlaş olmusan. 

Nə vaxtdır, çaş-baş olmusan 

Gəlib-gedənin xətrinə. 

 

Çəkildi hökmün bazara, 

İnsafdan ötkün bazara. 

Varını tökdün bazara 

Yoldan ötənin xətrinə. 

 

Bəxtin başına tac qoyub, 

Ömrə-günə xərac qoyub. 

Bütöv bir xalqı ac qoyub 

Beş-on gədənin xətrinə. 

 

                             1991 
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                *** 

 

Bu ağıl da bizdə daşan olubdur, 

Üzdə abır, gözdə həşəm olubdur. 

Bu şeytanlar mələk haçan olubdur? 

Təsbehində vird eləyir səbrini. 

 

    1996 
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           NEYLƏSĠN 

 

Ütüləndi bu kəm-kəsir əlində, 

İtiləndi düşməninə, dostuna. 

Neyləyiblər, –  

hirsi əsir əlində? – 

Durub yenə əsəblərin qəsdinə. 

 

Şübhələrə göz üstündə yer verib; 

İntiqamı kəsib bəndi-bərəni. 

Bu adama səbri Allah dar verib, 

Bir od olub başımıza ələnir. 

 

Dar gününü qablaşdırıb yanında, 

Fağır-fuğur, kasıb-kusub neyləsin?! 

Bu gəzdirir quduzluğu qanında, 

Bu quduza oğlu-qızı neyləsin?! 

 

                                            1972 
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             BU KĠġĠ 

 

Gözü ayağının altını görmür, 

Bükülü belinin qatını görmür, 

Ömrün boğazında çatını görmür, 

Doxsanı yolunda çaşıb bu kişi. 

 

Sütül əməlləri dişinə vurur, 

Neyləyir, neyləmir...döşünə vurur. 

O “Min bir gecə”ni yaşına vurur, 

Yaşından geriyə daşıb bu kişi. 

 

Əlinin üstündə əl yoxdur deyə, 

Dilini kəsəsi dil yoxdur deyə, 

Yolunu tutası yol yoxdur deyə, 

Həddini yamanca aşıb bu kişi. 

 

                             1995 
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                  *** 

 

Yazılmadı taleyimin nəvəsi, 

Bu yazıdan gileyliyəm, inciyəm. 

Ürəyimdə - böyüklüyün həvəsi, – 

Mən eləcə qaldım evin kiçiyi. 

 

Mən eləcə kiçik idim dünən də, 

Sabahın da kiçikliyi mənimdir. 

Kiçik-kiçik dinməliyəm dinəndə, 

Kiçik-kiçik susmalıyam mən indi. 

 

                                              1987 
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    NÖVBƏ KĠMĠNDĠR 

 

Yüklənib yaşını, qocalar gedir, 

Əsrdən, səbrdən ucalar gedir. 

Gedir növbəsini başa vuranlar, 

Ömür heybəsini köçə vuranlar. 

 

Yüklənib ömrünü gedir qocalar. 

Görən o köçdəki heybə kimindir? 

Ölüm növbəsinə düzülüb insan, 

Ya Allah, görəsən növbə kimindir?! 

 

                                              2004 
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                     OĞURLANIR 

 

Elə həsrətimin əlləri göydə, 

Elə ümidlərim gözünü döyür. 

Mən susa bilirəm – dözümüm boyda, 

Mən dözə bilirəm – özümdən böyük. 

 

Uzanır mətləblər bəs kimə qədər?  

Səngiyir, bəs kimdə dirənib durur? 

Nə susur qururum səbrimə qədər, 

Nə bir söz deməyim irəli durur. 

 

Vaxt əzab çəkənə göz dağı imiş, 

O gözdən bu gözə dərd oğurlanır. 

“Var” “yoxun”, “yox” “varın” ortağı imiş, 

Namərd oğurlanır, mərd oğurlanır. 

 

                                                  2013 
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             ĠNANAQ 

 

Tor tutubdur mərhəmətin gözünü, 

İnsaf-mürvət nazikindən üzülüb. 

Tərs görmüşük söz yolunun üzünü, 

Daha neyə, daha kimə inanaq? 

 

Sözümüzdə, işimizdə canımız, 

Ələk-vələk – içimizdə canımız, 

Susub duraq, dişimizdə canımız, 

Nə caduya, nə tilsimə inanaq. 

 

Ha gözlədik, söz çəkmədi vaxtına, 

Haqqı olan yetişmədi haqqına. 

Allah, bizi yaz Əlibaba baxtına, 

Qapı açan o “Sim-Simə” inanaq. 

 

                                  2014 
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        *** 

 

Ələkbər Salahzadənin 

xatirəsinə ehtiramla 

 

Gözümün içi dolusu 

Göz yaşıma doldu bu qəm. 

Geyindi rəngin qarasın, 

Üst-başıma qondu bu qəm. 

Bir Ələkbər heykəlini 

Qələmimlə yondu bu qəm. 

 

                                 2013 
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        ADAM VAR 

 

Bacım oğlu Teyyubun 

əziz xatirəsinə 

 

Adam var, ölümü yas soyundurur, 

Adam var, ölümü yas geyindirir. 

Sənin ölümünə yas bağlamadıq, 

Sənin ölümünü yasa geyindik. 

 

Yasın tıx-tıxaşdı boğazımızda, 

Havamız sıxlaşdı boğazımızda. 

Gözümüzün yaşı boğazımızda, 

O gün ömrümüzü qısa geyindik. 

 

                                           2016 
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        ġƏHĠD  

 

Sarısını udan payız, 

alma yanaqlarına, 

armud boğazına, 

nar gülüşünə 

sevinə bilmədim: 

Bir tərlan bala uçdu 

ümidimizdən. 

Erməni barmağının 

fitvası 

aldı əlimizdən 

çinar qamətli 

balanı. 

Düşdü məzarı 

torpağa. 

Köhnə qəbirlər 

heyrətlə boylandı 

baş daşlarından 

təzə qəbrin 

qədd-qamətinə, 

təzə ölüyə deyilən 

ağılara, 

dözülən ağrılara. 

Üçrəngli bayrağın 

altında uyuyan 

igid 

hay vermədi 

harayımıza, 
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fəryadımıza. 

Yatdı qızıl qanına 

boyanmış 

yuxu əbədiyyətində. 

“Vətən yaşasın, 

siz yaşayın”, dedi. 

“Mən öldüm ki, 

siz qalasız”,– dedi. 

Eh, payız, payız, 

üç ay dözüm vermədin 

qayıdıb gələsi 

yollarına 

o tərlan  

balanın... 

 

          2007 
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   ĠTĠRDĠK 

 

Qabil müəllim!,  

Allah sənə rəhmət eləsin! 

 

Dünyaya 

yayın qızmarında 

gəmişdi. 

Qaynar keçdi 

ömrü-günü, 

isti keçdi. 

İsti gördü 

onu bürüyən 

hər şeydən, hamıdan. 

Sonra 

fəsillərin birində 

dünyadan gedəcəyi günə 

vuruldu. 

Başladı 

onu gözləməyə. 

Yarpaqları vağam olan 

payızda getmədi, 

kədərdən saralaq. 

Çovğunu ulayan 

qışda getmədi, 

yoxluğundan üşüyək. 

Bahar budağında 

quşları cəh-cəh vuran, 

çiçəkləri ulduz kimi 
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bərq vuran  

yazda getdi. 

İtirdik onu 

bir yaz gecəsi. 

Getdi ömrümüzdən-günümüzdən. 

Deyə bilmədiklərimizi 

deyəni itirdik. 

Görə bilmədiklərimizi 

görəni itirdik. 

Bu yaşımızda 

üzümüzə ata, qardaş 

mehribanlığı ilə baxanı, 

saçımıza sığal çəkəni 

itirdik... 

 

                                2007 
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BĠR DAHA QAYITMADI 

 

                               Əli Kərimə 

 

O da qonağı idi 

Dünya deyilən  

bu qocanın. – 

Danışmağı yox, 

danışdırmağı 

sevən. 

Ən çox da 

sükutu danışdıran – 

fikrin dibinə 

çöküb qalan 

sükutu, 

sözlərin qəlbində 

qorxuya çevrilən 

sükutu. 

Odur ki, 

danışırdılar 

ondan, 

didirdilər onu. 

Sonra 

onun qonağı gəldi. 

Necə qonağı!.. 

Sevdi və 

sinəsində 

yer verdi ona. 

Qonağı onun  
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sinəsində yeriyə-yeriyə 

“Özünə yer elədi, 

gör ona neylədi!” 

Axır ki, 

getməli oldu qonaq. 

O da qonağını 

yola salmağa getdi. 

Getdi və 

 bir daha 

qayıtmadı. 

 

                         2007 
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  REKVĠYEM 

 

                    Ələkbər Salahzadə üçün 

 

Şəklini gördüm 

qəzetdə, 

qara haşiyədə –  

adını. 

Haşiyəni parçalayıb 

çıxmaq istəyirdi 

adın. 

Adının qəlbində 

haqsızlıqlara etiraz 

şişib dağılırdı 

sətir-sətir, 

misra-misra. 

Ölüm rekviyemi idi 

şəklin. 

Amma ölümə 

etiraz idi 

pencəyinin  

hələ də 

nəfəs alan 

çiyinləri. 

Şəklin 

ölümə etiraz idi 

duruşun, 

baxışın, 

gözlərində qıyılmış 
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təbəssümün, 

dodaqların arasında 

bərk-bərk sıxdığın 

sözlərinlə. 

Desənə 

o sözləri, 

desənə… 

Sıxılmış dodaqlarını 

partlada bilmədi 

o sözlər, 

ürəyini partlatdı. 

Çıxdın 

qəlbinə yığdığın, 

haçansa 

deyəcəyini vəd etdiyin 

o sözlərin 

içindən 

ölümünlə. 

Şair 

gərək belə ölə, 

eləmi?!. 

 

  2013 
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BU XƏBƏR 

 

Bacım Həziranın  

əziz xatirəsinə  

 

Bu xəbərin əlindən 

Daş olub 

Düşdü ürəyim. 

Nə dindim, nə danışdım, 

Sinəmi 

Deşdi ürəyim. 

İstədim hayına çatım, 

Yetirib 

Uçdu ürəyim. 

Heç bilmədim 

Necə, haçan 

Bu dünyadan – o dünyaya 

Sərhəddi  

Keçdi ürəyim. 

Onun inck ruhunu 

Qucub da 

Öpdü ürəyim, 

Gözünə 

Təpdi ürəyim. 

 

                            2016 
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ÜRƏK SƏRHƏDDĠNƏ ĠLĠġĠB 

QALAN... 

 

Dünyadan cavan getmiş mərhum 

 şairimiz Vaqif İbrahimin xatirəsinə 

 

Hətta bu yaşda da 

ölümdən qaçmaq olmazmış... 

Ölüm 

ürək kimi çırpınır 

qaşla göz arasında. 

Ürək kimi çırpınır 

gedib-gəldiyimiz 

yollar. 

“O gün” ürək sərhəddinə ilişib qalan 

bir qəlpə oldu. 

“O günü” keçə bilmədi 

ürək. 

Keçə bilmədi ürək sərhəddini 

 “o gün”. 

Qaşla gözün arası 

çırpınmaqdan, 

döyünməkdən dayandı. 

Açdı sarı hörüklərini 

ruzigar.   

Qətrə-qətrə qan sıçradı 

dünyanın yolları üstdə. 

Gözünü qan tutmuş ölüm 

qanlı bir cəsəd apardı 
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qolları üstdə. 

Apardı, apardı, 

yolların qurtaracağında 

bir qan gölməsinə 

diz çöküb oturdu. 

Açdı sarı hörüklərini 

tökdü cəsədin 

dünyadan doymamış 

gözlərinə... 

Torpaq götürmək istəmirdi, – 

qaçmaq istəyirdi torpaq. 

Fəqət, bu qanlı sərhəddi 

o da keçə bilmədi... 

İndi bir qanlı cəsəd vardı 

ölümün qolları üstdə, 

Bir də ürək sərhəddində 

ilişib qalan “o gün”. 

 

                              1983 
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Дяниз 

дили 
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DƏNĠZ DĠLĠ 

 

Dəniz minimlə danışır, 

Danışır dəniz dilində. 

Ləpələrin, dalğaların 

Asan, ya qəliz dilində. 

Sözünü udan balıqlar, 

Gözündən susan balıqlar, 

Üzgəcindən – pulcuğuna 

Sulara üsyan balıqlar 

Dənizə nələr deyirsə, 

Dəniz mənə pıçıldayır. 

Dəniz dili qəm dilidir, 

Küləklərə səmt dilidir... 

Mən dənizlə səmimiyəm, 

Küləklərin qənimiyəm. 

Sevmirəm külək dilini. 

Bu külək kimi dəlinin 

Cırmaq yeri – üz-gözümdə, 

Qırışıram, büzüşürəm, 

Küləkləri üst-başımdan  

Çırpmaq üçün  

Sahil boyu gəzişirəm. 

 

                               2016 
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        ***  

 

Bir May səhəri 

əlində bir dəstə 

tər qızılgül 

imtahana gedən 

məktəbli kimi 

xatırlayıram 

doğulduğum kəndi. 

 

         2014 
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         ***  

 

Məktəb xatirələrim 

qəlbimdən, 

beynimdən 

köhnə əlifba ilə 

cızılır 

ağ vərəqlərə. 

 

    2014 
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     ***  

 

20-ci mərtəbə 

qızıldır, 

19-cu mərtəbə 

gümüş. 

Liftin 

dincliyi yoxdur 

20-ci mərtəbənin  

əlindən. 

 

      2014 
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       ***  

 

Sonra  

qayıdıb 

evə gələcəyəm, –  

ömrümün  

darıxdırıcı 

çəpərləri arasına. 

Xırmanı sovrulmuş 

fikirlərimin 

ağzını 

əyə-əyə 

özümə 

təsəlli verəcəyəm ki, –  

hələ də yazıram. 

 

   2014  
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        *** 

 

Hər gün qulağına 

yüzlərcə top və pulemyot səsləri 

mıxlanır. 

Qulağı doludur 

top səsilə, 

pulemyot 

taqqıltısıyla. 

Nə qədər yuyur, 

nə qədər qurdalayır, 

çıxıb tökülmür 

səslər qulağından. 

Həkimlər dadına çatsın,  

ay qoca əsgər!  

 

                                  1975 
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MOSKVA ALTINDA 

 

Burda gəncliklərini, 

Burda hünərlərini 

Sonuncu gülləyədək 

Tüfənglərə doldurub, 

Düşmənə atmışdılar. 

Fürerin 

Moskvaya “nahara  

gəlmə vaxtını” 

Burda uzatmışdılar. 

Bu talanlar acının  

İştahası yolunda 

Əbədi yatmışdılar. 

Yatmışdılar ki, düşmən 

Keçməyə cürət etsə,  

Yenə qalxıb duralar, 

Yenə güllə olalar, 

Yenə süngü olalar. 

Onlar 

o vaxt 

bu yerdə – 

Moskva ətrafında 

Əvvəl sipər oldular, 

Sonra çəpər oldular. 

Moskva ətrafında 

Şəhid əsgər oldular, 

Şahid heykəl oldular.  

 
1975 
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       *** 

 

İtib getdim, 

Şükür məni tapana. 

Üz tutmasın 

Qara-qura 

Fikir məni tapana. 

Allah evin 

Tikir məni tapanın. 

Tapan yenə 

Sözüymüş. 

 

                       2008 
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      ***  

 

Gün 

üzünü qırmızı 

boyayıb, 

çıxdı 

səhər taxtına. 

 

  2014 
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    ***  

 

Sən mənə 

daş atırsan, –  

peşəndi. 

Mən sənə 

söz atıram, –  

peşəmdi. 

Daşın 

mənə çatır; 

canım 

zərbələrə –  

açıq. 

Sözüm 

sənə çatmır. 

Pah atonnan, 

adam 

kötüyü!.. 

 

               2013  
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      ***  

 

Nazim Hikmət 

Qara dənizin 

qaranlıq dibi, 

ağ üzü idi; 

bir az 

görkəmilə, 

bir az 

taleyi ilə, 

bir az 

dalğınlığı ilə. 

 

Nazim Hikmət 

bizdən 

çox-çox 

qabaqda idi. 

Ona doğru gələn 

sözdən 

çox-çox 

qabaqda idi. 

Sahildən-dənizə, 

dənizdən-sahilə 

can atan 

dalğa idi 

Nazim Hikmət... 

 

      2015  
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      ***  

 

Mən küsəndə 

sahildən küsən 

dəniz kimi 

küsürəm; 

qəzəblidirsə, 

dənizin dalğaları 

sahili 

o ki var, 

döyəcləyir. 

Deyilsə, 

çəkilib 

öz dərinliyinə, 

məyus-məyus 

susur. 

 

  2015 
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Bir mətləb 

ardınca 

gedəndə 

əllərimi 

özümlə aparmıram; 

qorxuram, 

iş düzəlməz, – 

əlimdən bir 

xata çıxar. 

Lap elə 

barmaqlarım 

mil olub, 

gözünə girər 

qansızın. 

 

  2013 
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         ***  

 

Gün sürünə-sürünə 

axşama 

sallananda 

çinarların 

kölgəsi 

söykənməyə 

adam tapmadı. 

 

  2013 
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Dənizi 

sevmirəm, 

ləpələrinin 

pıçıltısı 

mənə 

qeybəti xatırladır. 

Dənizi 

sevmirəm, 

fırtınalı günləri 

mənə 

əzablarımı 

xatırladır. 

Dənizi 

sevmirəm, 

sakitliyi 

mənə 

kimsəsizliyimi 

xatırladır. 

Dənizi sevmirəm... 

 

  2014  
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      ***  

 

Bakı yolları 

göydələnlərə 

dırmaşa-dırmaşa 

Allaha 

nərdivan qoyur. 

 

  2014 
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Gecənin əlləri 

saçımda, 

xofu ürəyimdə, 

nigarançılığı 

sümüyümdə... 

Nə düşüncə 

savaşı var, 

nə söz çələngi. 

Ömür 

keçib gedir, –  

əli 

xəncərinin 

dəstəyində... 

 

  2014 
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    ***  

 

Hələ də 

yazmaq üçün 

bir az da 

yazmamaq gərək. 

Bilmirəm, 

yazmamaq 

«istirahəti» 

mənə düşür, 

yoxsa sözə. 

 

                 2013 
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Tərs bağlanmış 

yaylıqlar 

qaçqınların 

əlinin xınasıymış, – 

Şuşa gözünü silib 

bağışlamışdı onlara. 

 

            2013 
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          *** 

 

Çökmüş pəncərələrin 

səsi 

uçulmuş 

binaların altında 

qalıb. 

Hıçqırtısı 

hələ də 

can verir. 

 

                          2013 
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 ***  

 

Şuşanın işğalından  

21 il keçdi 

 

Bu gün 

sədr mənəm; 

iclası 

açacam, 

amma 

heç kimə 

söz verməyəcəm. 

Bu gün 

söz sükutundu, – 

bir dəqiqəlik 

sükutun, -  

21 illik 

süqutun. 

 

              2013 
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ĠġĞALÇI ÜÇÜN 
 

Daha nə gərəkmiş 

bu az millətə?! – 

Papağı başına 

qapaz millətə. 

Daha kim olmayıb 

çarpaz millətə?! 

Qanında bir misqal 

millisi yoxdu. 

 

Dünyaya yiyəlik 

iddiası var, 

Kəsərə tiyəlik 

iddiası var, 

Boğazda ciyəlik 

iddiası var. 

Qaniçən üzünə 

silləsi yoxdu. 

 

Amandı, dindirmə, 

şivəni ağlar, 

Qarabağ atında 

yüyəni ağlar, 

Durar, “mən də varam”, 

deyəni ağlar. 

Başına çaxmağa 

gülləsi yoxdur. 

 
2013 
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Külək 

yaxasını açıb 

hücuma keçəndə 

mən gözlərimi 

yumdum ki, 

ölümümü 

görməyim. 

 

  2013 
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   *** 

 

Sahil 

dənizin başına 

tac qoymuşdu 

gecə işıqları ilə. 

 

      2013 
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Təzə Bakı 

köhnə Bakının 

başı üstündən 

boylanıb, 

ayağının altındakı 

dənizə 

baxırdı. 

 

   2013 
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       ***  

 

Dəniz 

köhnə Bakının 

içi-içalatı idi. 

Büsbütün 

ona çəkmişdi; 

oğul 

atasına çəkən kimi. 

 

          2013 
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KĠNO ZALINDA 

 

I seans 

 

Bir bölük əsgər idi ,–  

Ordunun bir qolu 

Qırılıb düşmüşdü 

Vətənin bir parçası üstünə. 

Ekran tutmazdı bu ölüləri, 

Üstünü torpaqlamasaydılar. 

Yaxşı ki, qəbirstanlıq  

Divarda qaldı. 

 

         II seans 

 

Sonrakı filimdə, – 

Toy karvanı 

«Məzarlığın üstü» ilə adlayırdı. 

Bir qız qucaqlaşmışdı 

Oğlanı 

Bayaqki qəbirlərdən 

“Birinin üstündə” oturub. 

Ölülər narazı idilər, 

Bununçunmu döyüşürdük?! 

Yarıçılpaq bir səhnə 

Düşmüşdü 

Bayaq qəhrəmanların 

Qanı tökülən yerə... 

Tamaşaçı  
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Müharibədən çıxmışdı, 

Əylənənlər tamaşa verirdi. 

Filimin sonu. 

İşıqlar yanır. 

 

   1975 
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Sükutu dinləyirəm, 

öz içində 

ölən sükutu, 

əsrlərin 

o üzündən 

gələn sükutu,  

əli gözünün 

üstündə, 

üzü bəri 

boylana qalmaqdan 

sozalan sükutu, 

tarixi 

özündən əvvəl 

yazılan sükutu. 

Bəs siz? 

Dinləmisinizmi 

əcdadlarınızın sükutunu? 

 

   2012 
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         ***  

 

Dəniz daşmaq öyrənir 

qəlbimdən. 

Qəlbim 

coşmaq öyrənir 

dənizdən. 

 

                2009 
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*** 

 

Yalın əli geyən əlcək, 

yalın əldən tutan olar, 

əldən 

əl çək. 

Səni deyə bilmərəm, 

məncə 

yalın əl 

istisini paylayan 

ocaqdır. 

Yan-yörədə üşüyənlər 

qızınmaq 

ümidi tapır 

yalın əl görəndə. 

Xüsusən 

qışın 

qış sırsırasında... 

 

        2016 
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*** 

 

Eh, bu qısa günlərin 

Uzun azadlığına 

Adımı qısaca yaz. 

Lap ikicə hərf ilə: 

F.M. 

Ya da elə 

F. ilə. 

Lap qısa olsun adım; 

Titullardan, təltiflərdən, 

Daddan-ləzzətdən 

Uzaq 

Bir adam... 

Hərflər hərf olaraq 

Adımda hərflənsin, 

«Həriflər» 

Təriflənsin. 

 

              2015 
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          ***  

 

İçlərdəki qaranlıq 

içəridəki qaranlıqdan 

daha pis, –  

o özünü yeyir, 

bu özgəsini. 

 

   2004 
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    ***  
 

Hər il 

8 Martda 

vəzifəli kişilərin 

xanımları 

nüfuzlu 

Komitələrin 

birində 

onlara verilən 

azadlıq 

və  

xoşbəxtlikdən 

ağız dolusu 

danışır. 

Vəzifəsiz kişilərin 

arvadları isə  

onlara 

çəpiklə 

dəm tutur. 

Sonra 

«Azadlıq və xoşbəxtlik» 

muzalarının 

dəm tutanlara 

8 Mart 

hədiyyəsi paylanır: 

Döşəmə silmək üçün 

əski 

və bir də 

yuyucu tozu… 

        2013 
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    ***  

 

Təkliyin 

gövdəsi olur. 

Budağı olmur 

təkliyin. 

Əlini uzatsan, 

sənə uzadası 

əli yox 

təkliyin. 

Özündən qeyri 

bir 

əməli yox 

təkliyin. 

Bir ayağı 

qonşuda olur 

həmişə. 

Təkliyin 

ayağı olur, – 

özündən 

qaçmaq üçün. 

 

  2013 
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    *** 

 

Bu körpə  

qız uşağını 

sevməmək 

mümkün deyil. 

Məncə 

hər sevginin 

canında 

totuq-motuq 

bir qız uşağı var. 

Lap elə 

Kəramətin nəvəsi 

Melisa kimi. 

Şəftəli çiçəyini 

xatırlatdı mənə 

dodaqlarının 

qönçə 

təbəssümü. 

 

       2013 
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    ***  

 

Kələk 

üzünə 

ələk tutmaya 

bilməzdi: 

Kələyin 

bütün ilmələri 

ələkdən keçirdi.  

 

        2011 
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      ***  

 

Qocala-qocala 

gedir 

üzümün  

dərdə söykəyi. 

 

     2011 
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        ***  

 

20 Yanvardan 

başlayan ağrını 

çəkib gətirdim 

ürəyimin başına. 

Gözlərimin yaşı 

niyə qırmızı idi, – 

bilmədim. 

   

                      2012 
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BU GECƏNĠN ÜST MƏRTƏBƏSĠ 

 

Respublika radio və 

 televiziyasının “Bulaq” və  

“Ozan” verilişlərinə 

 

Bu gecənin üst mərtəbəsi – 

sevincdən 

gözləri parlayan 

bir uşaq. 

Heyrətindən, 

həyəcanından 

içini çəkə-çəkə, 

az qalır 

alt mərtəbənin çiynindən 

qanadlanıb uça. 

Bu gecənin üst qatında 

qatı açılır  

anamın doğmaca laylasının. 

Boğçası, 

düyünçəsi bayatı oxuyur 

nənəmin. 

Bu gecənin üst mərtəbəsi 

bütün gözlərə, 

baxışlara – açıq. 

Dastandan, 

gözəlləmədən 

aşağıda 

dayanıb aşıq. 
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Sazının bircə simi var, – 

onun da bir ucu  

ürəyinə, 

bir ucu 

barmağına bağlı. 

Bu gecənin üst mərtəbəsi – 

dəmir əsalı, dəmir çarıqlı, 

tapmaca soraqlı, 

nağıl çıraqlı... 

  

                                1985 
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TORPAQ, SƏMA, OD, SU 

 

Səndən yarandığımı bilə-bilə, 

sənə yaraya bilmədim, –  

bağışla məni, torpaq! 

Maviliyindən 

ikicə gilə 

saxlamışam 

gözlərimin bəbəyində, 

bağışla məni, səma. 

Qəlbimdə olduğun halda, 

səni hədər yerə 

özgədə axtarmışam, –  

bağışla məni, od. 

Şirinliyi, 

sərinliyi ilə 

laylalanıb, 

boy atdığım 

bulaqları 

gözlərimin göynəmində, 

ürəyimin kövrəkliyində 

qorumuşam. 

Sözümə, şeirimə qata bilmərəm səni. –  

Bağışla məni, su. 

Ömrün baharı gedir, 

Yaşılını itirmək qorxum var,–  

bağışla məni, bahar. 

 

                                       1971 
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              ***  

 

Baxımsızlıq 

pəncərələri 

bərk-bərk 

bağlamışdı ki, 

şəhər 

evə soxulmasın; 

uşağın 

yuxusu qaçar. 

 

  2014 
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       ***  

 

Oturuşmuş kapitalizm 

oyanan kapitalizmə baxıb, 

heyrətlə 

içini çəkdi: 

«Görməmişklik 

belə olurmuş!.» 

 

   2014 
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Hələ vaxtımız var 

dərd çəkməyə, 

yol gözləməyə, 

şad xəbərə  

boylanmağa. 

Hələ vaxtımız var 

düşmənimizin 

məğlub 

xəbərini eşitməyə. 

Hələ vaxtımız var 

özümüzdə 

səbr axtarmağa, 

dözüm 

uydurmağa. 

Vaxtımız var 

hələ. 

Vaxta da 

çarə var, 

bircə 

ölümdən başqa. 

 

      2014 
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         YUXU 

 

Elmi-tədqiqat işini 

bitirəndən sonra 

 

Yüz ilin, min ilin yorğunluğundan 

Yıxıldı bir günlük çarpayısına. 

Sərildi bir anlıq rahatlığına. 

Yıxıldı qanadı qırılmış kimi, 

Yıxıldı ümidi qısalmış kimi. 

Yüz illik, 

Min illik səfərdən endi. 

Yüz illik, 

Min illik həvəsdən endi: 

Bu nəydi, yazmışdı, 

Nə idi görən?! 

Bəlkə yazmayaydı, bəlkə 

susaydı. 

Nəydi dedikləri, xeyirliydimi? 

Yaxşı da hər nəydi... 

Bir azca yuxu, 

Bir az da rahatlıq, 

Sevinc duyğusu 

Axsa ürəyinə, axsa gözünə, 

Beyninə, ruhuna, əzalarına, 

Yatar, yüngülləşər bir anlıqsa da. 

Yatarsa... 

Yatsa... 

Yat... sa... 



 

 
322 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
Yat... ya... 

Və yatdı, dərin bir yuxuya getdi, 

Əsrin səksəkəli dərin yuxusu... 

Əsrin təhlükəli, ötəri yuxusu... 

 

                                       1976 
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        *** 

 

Sənə əzab sarıdan 

Çəlimsiz, 

Çox çəlimsiz 

Bir mesaj göndərərəm, 

Yanıb-yaxılarsan. 

Durduğun pillədən  

Yıxılarsan. 

Nə olsun ki, 

Çəlimsizdir?! 

Mesaj 

Axı məndən  

Gələcək. 

Mən isə 

Çəlimsiz deyiləm. 

Sözün qiymətini də 

Bilirəm. 

Sənə isə 

Layiq olduğunu 

Göndərərəm... 

Vəssalam! 

Bu qədər... 

 

                        2008 
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Yatarkən 

Üzünüzü divara çevirməyin: 

Divar 

Nə arvadınızdı, 

(Nə əriniz.) 

Divar – divardı, 

Dilinə mismar çal, 

Bir kəlmə 

Qopara bilməzsən. 

Amma arvadınız 

(Ya da əriniz) 

Gözünüzdən 

Yuxunu oğurlayacaq 

Öz səbirli 

Deyintisilə. 

Eh, istəyirsiz, 

Lap  

Üzü divara yatın, 

Zəhmət olmasa... 

 

                      1991 
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XATĠRƏ 

 

                20 yanvar səhərinə 

 

Gecə 

qaldırdı 

göz yaşlarını 

ovuc dolusu. 

Göylərin güzgüsü  

çilik-çilik oldu 

sinəsinə çırpılan 

ovuc-ovuc 

göz yaşı daşlarından... 

Dan üzü 

narın yağış səpməyə 

başladı. 

Qan-qırmızı 

yağış 

ətəyi ilə 

küçələrin qanını 

silib təmizləyirdi. 

 

                      2013 



 

 
326 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
      *** 

 

Məktəbdə 

əllərinin sığalını 

qızlar yoluşdurur 

oğlunun saçında. 

Sən demə, uşaq 

neçə il bir yerdə oxuduğu 

qızları 

yenicə görürmüş. 

 

                            1975 
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       *** 

 

Səfehlərin gördüklərindən 

görünməyəcək dərəcədə 

bir gün  süzülür 

düşüncələrimin 

dərinliyinə. 

 

                  2004 
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Yer üzü mərhəmətini 

ikiəlli sıxıb 

üzünə, 

qapayıb gözlərini: 

görməmək 

mümkün deyil 

görünənləri. 

 

      2004 
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  *** 

 

Fələyin 

min oyunu, 

min bir 

qoyunu vardı; 

hər qoyuna 

bir oyun 

düşdü. 

Biri qaldı 

oyundan kənar 

vəziyyətdə. 

Oyunun olsun, 

ay qoyun! 

 

     2009 
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Bütün cəmiyyətlər 

belə olub; 

haqsıza 

haqq vermək üçün 

haqlının 

tikəsini 

boğazından 

çıxarıb. 

 

   2013 
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     *** 

 

Qaradərili 

qitə 

dişlərini 

ağardanda 

Dünya 

başını itirdi. 

 

               2012 
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Qaldı 

əllərimi 

üzümdən 

götürməyim. 

Axı 

Dünyanın 

axırıdır. 

Ələyə 

nə ehtiyac! 

 

  2012 
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      ***  

 

Nə yaxşı ki, 

səhər var, 

ağır yuxulardan 

oyanmaq 

imkanı verən 

səhər. 

Amma 

əgər ömür 

başdan-başa 

ağır 

bir yuxudursa, 

onda 

necə?! 

 

  2013 
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Ən çox 

aşağılanan 

sözlər oldu. 

Sənə ünvanladığım 

sözlər. 

Səni  

mədh etməyə 

məhkum etdiyim 

sözlər. 

İncidilər, 

məni 

tərk etdilər 

aşağılandıqları 

üçün. 

 

  2013 
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     *** 

 

Çiyinləri üstündə 

baş gəzdirənlərin 

ayağından 

daş asdılar ki, 

irəliləyə 

bilməsinlər. 

 

       2009 



 

 
336 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
         *** 

 

Bizi 

öz gözümüzdən 

salanlar 

qiymətimizi 

yaxşı bilir. 

Qiyməti öldürüb 

satın almaq isə 

çətin deyil. 

 

  2009 
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   ***  

 

Bəlkə 

əlimi üzümə 

çəkim. 

Salavat yeri 

üzümün 

suyunu töküb. 

 

      2011 
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ġAĠR VƏ SAĞLAMLIQ 

 

Bir şair sağlamlığın 

keşiyində bərk durub. 

Çayın buzunu qırıb, 

suyunda çimir-çimir... 

Dəmir lomu boynuna 

dolayır 

şərfi kimi. 

Yayda 

Günəş payı var, 

qışdasa  

buz, qar payı, 

baharda 

çiçək payı, 

payızda da 

nar payı. 

Fikirləri, 

hissləri –  

nə işvəli, 

nə ası. 

Onun hər şeirindən 

ya torpaq ətri gəlir, 

ya da ki, dağ havası. 

Canı – buz baltası tək, 

İlhamı – bir gur bulaq. 

Əlinə kürsü düşdü –  

ocaq tək gurlayacaq. 

Şerinin hər misrası  
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start xəttində duran 

idmançı tək gümrahdır: 

Onun pələng əlindən 

şir çıxmasa, 

günahdır. 

Bu şair sağlamlığın 

keşiyində bərk durub.  

Bu ruhu canına da, 

şeirinə də hopdurub. 

 

                          1977 
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AD GÜNÜNDƏ  

 

Bu yaşı o 

dizlərinin dibində 

qarşılayacaq; 

sağına-soluna 

qar çiləyəcək. 

Əlləri səfərə çıxmaq 

istəməyəcək, 

ayaqları səfərə çıxmaq 

istəməyəcək 

fikirlərinə qoşulub. 

Dizlərinin dibinə töküləcək 

fikirləri,– 

çiçəkləyəcək dizlərinin dibi. 

Çiçək içində -  

çıxacaq fikir səfərinə. 

Bir qızıl gözlü səhərə çıxınca 

qaçacaq qızıl xoruzun 

dalınca. 

Bu yaşı o 

köhnə əskinas kimi 

qatlayıb qoyacaq 

dizinin dibinə. 

Yaddaşında 

köhnədən qalma 

nə varsa,–  

silkələyəcək ötən yaşının 

üstünə. 
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Oturacaq 

təptəzə, tərtəmiz, 

anadan təzəcə doğulmuş 

körpə kimi: 

Hələ bütün ömrü – irəlidə. 

Hələ görəcəyi – irəlidə. 

Bircə hər şeyi yenidən, 

həm də 

başqa cür başlamaq 

olsaydı... 

 

                                 1986 
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Nədənsə 

kölgələr var-gəl eləmir. 

Ya qabağına 

düşüb gedir, 

ya 

arxasınca 

sürünür 

yerişlərin. 

Yerişin yanınca 

kölgələr 

körpələrdir, -  

yerişin körpələri. 

Əlindən tutub 

aparır 

hara getsə, 

özüylə. 

 

  2014  
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             TƏNƏ 

 

“Oğlum” pəncərə şüşəsi 

sındırmışdı. 

Qonşu qadının söyüşlərindən  

bildim bunu. 

Dedi ki, tərbiyəsiz böyütmüsən 

oğlunu. 

Cığan böyüdürsən oğlunu. 

Heç utanmırsan, 

hələ durub 

mat-mat baxırsan... 

Yetimçəni özbaşına buraxırsan... 

Çox sözlər dedi, 

çox... 

Düzü, yadımda deyil. 

Dedi ki, nə bilim, 

damımı təzəcə qırlatmışam. 

Ona əlimin zəhmətini, 

alnımın tərini qatmışam. 

Gözü çıxmış 

damımda quş uçurur. 

Köhnə evdir, 

bir az da 

o uçurur, 

Onunçun gəlsin bir əcəl!.. 

Dedi ki, nə bilim, 

yadımda qalmadı, düzü. 

Yadımdakı o idi ki, 
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mənim nə oğlum vardı, 

nə də qızım. 

Heç demə, 

dəcəl 

qaçıb sığınıbmış 

həyətimə... 

Özgələrdən 

tənəsini də eşitməmişdim 

övladın. 

Təsəlli üçün 

çox sağ ol, 

qonşu qadın, 

çox sağ ol... 

 

                        1974 
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   *** 

 

Sözlər 

haqqını 

tələb etmək 

üçün  

gözünü yumub 

ağzını açanda 

sükut  

qulaqlarını 

tutdu 

ki... 

 

                2012 
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OVCUMUN ĠÇĠ 

 

“Əlimin içindən gəlir”  

xalq deyiminə 

 

Yaxın gəl, ovcumun içi, 

yaxın gəl, –  

cəsarətinlə öyünüm, 

dikbaşlığına heyrətlənim. 

Sən də bir yol 

qabar üzümə, 

daha keçib. 

Yaxın gəl, ovcumun içi, 

yaxın gəl. 

Onu, bunu çox eşitmisən,–  

özünü dinləyən olubmu? 

Onu, bunu çox görmüsən,–  

özünü görən olubmu? 

Eşidən olubmu, 

sayan olubmu səsini, 

sözünü? 

Nahaq, 

lap nahaq oldun 

sözə baxan, 

ələbaxan uşaq. 

Yaxın gəl, ovcumun içi, 

sən də bir yol 

qabar üzümə 

daha keçib... 

1972 
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ÖLÜMDƏN SONRA 

 

Ölümdən sonra –  

Dünya qorxusuz. 

Ölümdən sonra –  

Ürək kədərsiz, 

Sevincsiz, 

Qəhərsiz. 

Ölümdən sonra –  

Bir ölü sükut, 

Dünyanın yaşıca –  

Bir dəli sükut. 

Ölümdən sonra –  

Torpağa, 

Yarpağa, 

Ota-ələfə, 

Şeytana, 

İnsana qovuşmaq 

İmkanı. 

Ölümdən sonra –  

Bir xırda təpəcik, 

Bir də 

Yıxılanadək 

Ayaq üstə sənə 

Keşik çəkəcək 

Zəhimli bir daş... 

Ölümdən sonra –  

Tabuta dəyə-dəyə gedən 

“Heyif tez getdi”, 
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“Xeyli yaşadı”, 

“Vaxtıydı da”, 

“Yaxşı adamdı”, 

“Pis adam idi”, 

“Rəhmətlik”, 

“Gorbagor” daşları... 

Ürək yoldaşları, 

Çörək yoldaşları, 

Vəzifə yoldaşları, 

Dilək yoldaşları, 

Gərək yoldaşları. 

 

       1977 
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        *** 

 

Dünyanın alt qatına 

baş vurduqca 

dünya 

qabarlaya-qabarlaya 

dağ doğur, 

təpə doğur, 

kaha doğur. 

İnsanın daxilinə 

baş vurduqca 

insan 

əjdaha doğur. 

 

                      2000 



 

 
350 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
     *** 

 

Təzə şeir 

təzə əsgər kimidir, 

ona 

əvvəlcə 

söz alışmalıdır, 

sonra da 

üz-göz. 

 

                2016 
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           *** 

 

Döyüşə bildiyim qədər 

döyüşdüm 

sənli fikirlərimlə. 

Əllərimi açmadım ki, 

yumruqlarım inciyər 

səni duyanda. 

Qəfil külək qədər 

ötmədim 

qulağının dibindən, - 

məni eşidəsən. 

Zərrə kədər qədər 

qonmadım gözlərinə, - 

məni görəsən. 

Taleyin 

yoluna diyirlətdiyi 

daş da olmadım, 

əyilib kənarlaşdırasan 

yolundan. 

Ləpirlərimin 

çökəyinə çöküb də 

çəkil yolumdan, 

cadugər! 

Sənə meydan verəndədir 

günah... 

 

                               2016 
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              *** 

 

Dırnaq arasına alınmış 

söz kimiyəm. 

Hamı məni 

özgə sözü kimi 

qarşılayır; 

özəlləşdirilməkdən 

qorxum yox. 

 

                        2014 
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     *** 

 

Ağ səhifədə 

səhra boşluğu 

susurdu. 

Sükunətdən 

qulağı çəkilənlər də 

azadlığının 

əlində 

əsir-yesir idi. 

Bekarçılıqdan 

qaçanlar 

bir-birinin 

ayağına 

dolaşırdı. 

Bu boşluğun 

ağappaq 

dünyası 

nə desən,  

vəd edirdi, 

ağ gündən 

başqa. 

 

                     2013 
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    *** 

 

Qış gününün 

donu açıldı 

yeniyetmə bir qızın 

çiçək təbəssümündə. 

Allah qorusun 

o çiçəyi. 

Qorusun 

qış gününün 

donundan. 

 

                 2014 



 

 
355 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

              *** 

 

Şəkk-şübhənin sərhəddi yoxdu, – 

Gün kimi şaxıyır 

adamın beyninə. 

Kimisə nəfəsinlə 

isitmək istəyirsən, 

görürsən ki, mənasızdı. 

Bəlkə qızınmayacaq o 

heç bu isti nəfəsə. 

Kiminsə tüstüsü 

başından yox, 

ovcunun içindən çıxır. 

O ovucu 

əlinə alıb  

ovutmaq istəyirsən, – 

təsəlli üçün. 

Görürsən ki, 

mənasızdı. 

Bəlkə o ovuc 

heç dərddən-qüssədən yox, 

siqaretdən tüstülənir. 

İlahi, 

nəyə inanasan 

bu dünyada, 

nəyə sevinəsən?! 

Hər tərəf 

pərt eləyən, 

pərdələyəndi... 

2014 
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        *** 

 

Dərddən sonra  

şair gəlir 

Dünyaya. – 

Hər dərd gəlişi 

bir şairin 

doğuluşudur. 

Şair dərdləri 

dənləyə-dənləyə 

təmizləyir 

düz dünyanı. 

Gözəlləşən 

dünyaya doğulanlar 

şairlərdən 

sonra gələnlərdir. 

 

                       2013 
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BAZAR ĠQTĠSADĠYYATININ 

QARĞIġLARI 

 

Yalançının 

Tərəvəzi susuz qalsın! 

(Yəni su tapılmasın!) 

Bazarı bağlansın! 

Əlinə pul, 

Qapısına  

Müştəri gəlməsin! 

Ayağına 

Ayaqqabı tapanda 

Pul tapmasın, 

Pul tapanda 

Ayaqqabı? 

Birmərtəbə komasının 

Yanında 

İyirmimərtəbəli 

Bina ucalsın! 

Ömrünün 

Sonuna qədər 

Mənzil növbəsində  

Birinci olsun! 

Bəs əgər bütün bunlar 

Yalançı olmayanın 

Başına gəlsə?!. 

 

                       2008 
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     *** 

 

Dağlar 

boy-buxununu 

çəkisinə yükləyib 

oturub, 

gözünü belə 

qırpmadan 

köhnə - təzə 

dünyanı  

saf-çürük edir. 

 

                    2014 
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     *** 

 

Gözəgörünməli  

Gözədürtülənliyin 

arxasında 

durmuşdu,– 

gözü – 

hər tərəfdən 

görünənin 

əlində. 

 

                               2013 
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      *** 

 

Hər tərəfdən 

görünənin 

əllərinin 

vaxtı yox idi;–  

elə hey  

gələcəkdən, 

gələcəkdən, 

gələcəkdən 

danışırdı. 

Gələcək isə 

gəlmirdi. 

Hərhalda 

gözəgörünməli 

üçün... 

 

                  2013 
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      *** 

 

Yəni ömür 

ucundan tutub –  

ucuzluğa 

aparan 

bir sapdır. 

Harda qırılacağını 

kimsə, 

bilməz. 

 

                        2013 
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        *** 

 

Bəri başdan 

bir köçəri quşca 

xatirən qalmadı 

öldüyüm 

sözlərin dodağında. 

Mənə əlifba öyrədən 

müəllim 

çoxdan 

dünyasını dəyişib, 

lap çoxdan... 

Öyrətdiyi 

əlifba – hələ də 

dodağımda. 

Ölmüş xatirələrimin 

əlifbasının 

beşiyiyi başında 

durası ocağımın 

odu sönüb, 

külü ilə oynayıram... 

 

                        2013 
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          *** 

 

Min illərin  

duyğularından oyandı 

duyğu balam, 

qayğı xalam. 

Yata bildiyim qədər 

yatdım 

bu qayğının 

bala yuxusunu  

Qarabağ 

əzabında. 

 

                        2016 



 

 
364 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
        *** 

 

Tarix  

səhifələdiyi 

günlərin arxasına 

imza qoymurdu. 

Zira 

imzanın arxasından 

gözlər bərəlirdi 

bomboz üzlərə. 

 

                 2016 



 

 
365 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри ВЫЫЫ 
 

 
 

         *** 

 

Qəpiyə can atanlar 

təpiyə 

dözməli oldu. 

Hə... 

Tale  

hamının başına  

sığal çəkməz ki... 

Sığaldan məhrumlar, 

təpiyə məhkumlar, 

vay halınıza! 

 

                       2016 
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Dərə, təpə, düz 

keçib, 

bir neçə gecə, 

bir neçə gündüz 

keçib, 

yaxınlaşdım 

ağıl dərgahına. 

Şükür olsun, 

buldum 

həqiqətin yolunu 

yalana 

bir sabah 

qalmış. 

 

                 2016 
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     *** 

 

Ayaqlarım –  

sabahını söyə-söyə, 

sabahının içindəki 

əzabını söyə-söyə 

dırmaşırdı 

yoxuş boyu – 

gələcəyə. 

Ayaqlarım 

kimin tələsindən keçəcəkdi – 

bilirdi, 

kimin naləsindən, 

“gözlə”sindən, 

“hələ”sindən keçəcəkdi, – 

bilirdi. 

Bilmədiyi bu idi ki, 

daha 

sabahları qalmamışdı. 

Yoxuş-yoxuş 

gələcək də yox idi. 

Hirslənməyə, 

söyməyə 

bir insan da, 

bir ayı da, 

bir böcək də 

yox idi. 

Yolu bitmişdi 

ayaqlarımın... 

1999 
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        ***  

 

Ayağımı 

doğulduğum günün 

üstünə basıb, 

korun-korun 

közərən 

sonuncu köz kimi 

söndürdüm onu. 

Səpələndi 

qığılcımları 

ilin qalan 

günləri üzərinə 

toz kimi. 

Deyəsən, 

qalan ömrümü 

günlərin üzərindən 

o tozu 

üfürə-üfürə  

yaşayacağam. 

 

  2015 
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***  

 

Sənə doğru 

atdığım addımlar 

özümdən 

uzaqlaşmaq 

üçün idi. 

 

     2015 
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     ***  

 

Qara geymiş 

bir bina 

yas içində idi; 

aşağıdan 

ona zillənən 

gözlərin  

nifrətində 

ötüb-keçmiş 

yanğınını 

yaşayırdı 

təkrar-təkrar. 

Öldürdüyü 

15 nəfər 

hələ də 

can verirdi 

qoynunda. 

 

                 2015 
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     ***  

 

Yağışlar 

selə-suya 

dönmədi,  

(adam əlindən) 

eləcə 

damlardan 

adlayıb keçdi 

şəhəri. 

 

  2014 
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Eşidənlər 

nə bileydi ki, 

sözlər 

bu qulaqdan girib, 

o biri qulaqdan 

çıxacaq?! 

Zira 

sözünün 

ürəyə və 

beyinə 

işləməsi 

yalnız 

Allaha  

məxsusdur. 

Allahın 

yerdəki taxtı isə 

boşdur ki, boşdur... 

 

           2014 
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    *** 

 

Şeytan 

fürsət aramağa 

daha ehtiyac 

duymurdu; 

kimin gözünə 

baxırdısa, 

özünü görürdü. 

 

                     2014 
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Peşmançılıq 

əllərini 

ölçə-ölçə 

hədə-qorxu gəlir, 

söyüş söyürdü 

gözlərinə 

qan sızan 

gecədən sonra. 

Gecə  

xəcalətindən 

büzüşüb qalmışdı 

yorğanın altında. 

 

   2014 
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     *** 

 

Kəlbətin 

dişi, 

diş 

ağrını çəkirdi. 

 

  2013 
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             ***  

 

Qəlbin peşimançılığı 

dərd, 

dərdin 

peşmançılığı 

sevinc 

gətirər. 

 

   2009 
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   ***  

 

Pillələr 

onu,  

o isə 

arxasınca gələn 

nəslini 

qaldırırdı. 

 

    2014  
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Ölümün əlləri –  

buz kimi soyuq. 

Kimsə tutamaz 

bu soyuğu. 

Ölümün  

dili yox, 

nitqi yox –  

danışa, dinə. 

Amma 

bu qədər adama 

söz demək gərək. 

Bu qədər adama 

«döz» demək gərək. 

Ölüm haqqında 

düz demək gərək… 

 

   2009 
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         *** 

 

Gah and içirdi, 

gah dərman. 

And içirdi ki, 

bir daha 

dərman içməsin. 

Dərman içirdi ki, 

bir də 

and içməsin. 

Qalmışdı 

andla dərman 

arasında. 

And – havayı,  

dərman – baha… 

 

        2013 
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Səbrim 

dizlərini qucmaqdan, 

intizarım 

gözlərini ovmaqdan 

yoruldu. 

Qara əllərin 

qara örtüyü 

qara əməllərinin 

hörümçək 

toruna 

çevrilib də 

tutmuşdu 

dörd tərəfi. 

 

  2013 
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        *** 

 

Sabitliyin təpiyi 

üsyanın boğazında idi. 

Odur ki, 

nə sabitlik tərpənə bilirdi, 

nə də üsyan. 

Durğunluq 

özünə 

heykəl yapırdı. 

 

          2013 
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Görkəmini 

özünə 

həsr etsə də, 

görkəmi 

addımbaşı 

girirdi 

onu 

sevməyənlərin 

gözünə. 

 

  2013 
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       ***  

 

Paxıllıq 

dəryasının sahili 

bomboş idi. 

Dərya 

hamını 

birdən udmuşdu. 

   

  2013 
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Divar kağızı kimi 

hopmuşam 

yapışdığım 

məsləkə. 

Di gəl 

yaşadığım 

gün-güzəran 

məni 

rəngdən-rəngə 

boyayır. 

 

  2013  
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        ***  

 

Zülmət 

gözünü yummuşdu ki, 

işığı görməsin. 

Amma bir şeyi 

unutmuşdu; 

işığın barmaqları 

onsuz da 

zülmətin gözünü 

deşəcəkdi. 

 

      2013 
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Dağıla bildiyim qədər 

dağıldım 

bu Dünyanın ovcuna. 

Sığına bildiyim qədər 

sığındım 

bu Dünyanın ovcuna. 

Ovcumu 

açdım, 

qəlbimi açdım, 

gözümü açdım, 

doğumdan-ölümə 

yolumu açdım 

bu Dünyanın ovcunda. 

Yollarımdakı 

əngəllərdən 

dünyanın ovcu 

qabarladı. 

 

   2013 
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     ***  

 

Qəzəbim 

artıq 

danışmırdı, 

sözləri 

tüpürürdü 

ümid 

və 

inam qatillərinin 

dabbaq sifətinə. 

 

       2013 
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Gündüzlərin 

təpiyində 

sümükləri sınan 

küçələr 

gecələrin  

qara gözlərində 

yuxuya dalmışdı. 

 

       2013 
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Чийся, диля-дишя 
салма,–   Сюзцн  

ялякдян 

кечяъяк 
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ÜMĠDLƏ ĠNAMIN ĠġIĞINDA 

   

 “Poeziya kədərsiz təsəvvüredilməzdir. Amma 

böyük poeziyaya böyük kədər, dünyəvi kədər, bə-

şəriyyətin taleyi haqqında narahatlıqlardan doğan 

kədər lazımdır”. 

 Aydın Məmmədov 

  

Sovet rejiminin ədəbiyyat siyasətində qəmə, 

kədərə yer yox idi. Tənqid hamını “ələmdən nə-

şəyə” səsləyir, mahiyyətində kədər ifadə olunan hər 

cür sənətə, xüsusən “qəmin poeziyası” kimi ya-

ranan romantik şeirə, romantizm ədəbi cərəyanına 

da bu mənada “daloy”  deyilir, onlar ideolojinin bü-

tün gücü və təlqinləri ilə təhrif olunur,  gözdən salı-

nırdı. Bu, sovet rejiminin düşünülmüş siyasəti 

idi. Çünki sənətdəki qəmin, kədərin qnesioloji kök-

ləri milli yaddaşla bağlı idi, milli özünüdərkin bədii 

ifadəsi idi. Qəmin, kədərin kökündə milli varlığın 

keçib gəldiyi tarixi yola analitik baxış dayanırdı. 

Qəm, kədər motivi sənətə, xüsusən poeziyaya və-

təndaşlıq düşüncəsindən keçib gəlirdi. Onun əla-

mətdar bir keyfiyyət kimi özünü qabarıq surətdə 

büruzə verdiyi XX əsr tənqidi realizmində də, ro-

mantizmində də əsas məqsəd milli düşüncəni for-

malaşdırmaq idi. Sovet tənqid və 

ədəbiyyatşünaslığı sənətin bu aparıcı motivini öz 

mahiyyətindən uzaqlaşdırıb ona "mücərrədlik" 

damğası vursa da, yeni dövrün ədəbiyyatının 
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kökündə dayanan "yəs və ələm"in (Ə.Hüseynzadə) 

ictimai məzmun daşıması və milli həyat 

problemlərinin bədii inikası kimi doğulması indi 

artıq hamının qəbul etdiyi həqiqətdir. "Ələmdən 

nəşəyə" siyasəti estetik düşüncənin ictimai şüura 

təsirinə, ədəbiyyatın vətəndaş funksionallığına nə 

qədər ağır zərbələr endirsə də, bu hərəkat 

dayanmamışdı. Bütün sovet dövrü boyu enmə və 

qalxmalarla olsa da, davam etmişdi. 

Ancaq milli müstəqillik dövrünün ədəbiy-

yatında qəm, kədər motivi sənətə, xüsusən poeziya-

ya total şəkildə nüfuz edərək, əgər belə demək 

mümkünsə, onun aparıcı pafosuna çevrilmək imka-

nı qazandı. Fikrimizcə, milli müstəqillik dövrünün 

poeziyasının qəm, kədər notuna köklənməsinin kö-

kündə XX əsrin əvvəllərinin poeziyasında olduğu 

kimi, fəal vətəndaşlıq düşüncəsi dayanır. Elə bili-

rəm ki, bu motivi məhz estetik düşüncənin milli 

varlıq, milli birlik və dövlətçilik uğrunda mübari-

zəsinin tərkib hissəsi kimi başa düşmək lazımdır. 

Qəti bir əminliklə onu da demək olar ki, yeni əsrin 

ədəbi prosesində hər gün daha artıq şəkildə özünü 

göstərən “qəmin poeziyası”nın  “ağladıqca kişi 

qeyrətsiz olur” tendensiyası ilə heç bir bağlılığı 

yoxdur. Hərgah ki, tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda 

ədəbiyyatın bu motivinə zəiflik əlaməti kimi 

yanaşmaq psixologiyası da özünə yer alıb. 
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Çağdaş şeirimizdə “qəmin poeziyası”nı yara-

danlar sırasında Firuzə Məmmədlinin özünəməxsus 

yeri vardır. 

Bu danılmaz bir həqiqətdir ki, dərddən doğu-

lan şeirlər dərddən boğulan şairlərin yaradıcılığında 

önə keçir və onların zamana müxalif mövqeyinin, 

vətəndaş narahatlığının ifadəsi kimi ərsəyə gəlir. 

F.Məmmədlinin oxuculara təqdim olunan 

“Dərd üzünü gizləyir” kitabı (Bakı, “Adiloğlu” 

nəşr., 2011) zamanla üz-üzə duran, nəhəng zaman 

nəhrinin axınına qarşı üzən, həm də yorulmaz-

usanmaz bir güc-qüvvətlə üzən vətəndaş şairənin 

vətəndaş  narahatlığının konseptual əksidir. 

Həcmcə çox da böyük olmayan bu şeir kita-

bında toplanan şeirlərin birinci “oxu”su poetik 

“Söz”ün həqiqətlərini bütövlükdə görməyə mənə 

imkan vermədi. Birinci “oxu” ənənəvi milli-realist 

üslubda yazılmış bu şeirlərin qeyri-ənənəviliyi haq-

qında ilkin qənaətlər formalaşdırsa da, bu qənaət-

lərin məzmunu mənim üçün tam aydın deyildi. 

Firuzənin şeirləri çətin “ələ gəlir”, çətin qavranılır-

dı. Bəlkə, bu, rasional düşüncənin şairənin şeirlə-

rindəki sərhədsiz aktivliyi ilə bağlı idi? Axı, şairə: 

  

Hər üzünə – hazıram, 

Yaxşı, yaman... yazıram. 

Dibindən söz qazıram, 

Ağrıyır beynim daha. 
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misralarında özü də sanki bizim düşündüyümüzü 

təsdiq edirdi. Lakin bədii mətnlərin ilkin təəssürat-

ları belə, bu ehtimalı birmənalı həqiqət şəklində 

qavramağa imkan vermirdi. Çünki Firuzənin söz 

dünyasında onun inikas üsulunun mürəkkəbliyinə 

işarə edən başqa simvollar da aydın görünməkdə-

dir. “Gəlir” şeirində şairə etiraf edirdi ki, sözlərim: 

   

Qəlbimdə yoğrulur, beynimdən sızır, 

Boyumdan, çəkimdən, eynimdən sızır, 

Oynumdan, fəndimdən, felimdən sızır, 

Məni yorub əldən salmağa gəlir. 

  

Bu misralarda sənətkarın sözə estetik müna-

sibəti mürəkkəbliyi və eyni zamanda aydınlığı ilə 

əks olunmuşdur. 

“İlkin oxu”dan alınan əsas qənaətlərdən biri 

də bu idi ki, Firuzənin şeirləri həqiqi yaşantının 

məhsuludur. Burada hissi və rasional düşüncə 

metaforik düşüncə ilə üzvi bir sintez yaradır. Şeir 

Firuzənin bütün varlığından qopur. Həyatın ona 

təlqin etdikləri, hissini, düşüncəsini əsir edərək 

şairəni yorub əldən salanda qələmə əl atmamaq 

mümkünsüzləşir. Ruhi rahatlıq yalnız bu zaman – 

“ürəkdən yük atılanda” (N.Kəsəmənli) gəlir. 

Sanki hər şey aydındır. Hamı kimi, bütün di-

gər həmkarları kimi, Firuzə də həyat materialını 

hissindən və düşüncəsindən keçirib, istedadının im-

kanları çərçivəsində onu bədii həqiqətə çevirir. Yə-
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ni bədii sözün ənənəvi ifadə yolu. Elə isə “Dərd 

üzünü gizləyir” kitabında toplanmış şeirlərin hələ 

“ilk oxu”dan oxucuya təlqin etdiyi, intuitiv olaraq 

dərk edilən nə isə bir qeyri-adilik nədən ibarətdir? 

Bu “nə isə”ni başa düşmək üçün şeirləri ikinci dəfə 

oxuyuruq. 

İkinci “oxu”nun ilk təəssüratı belə idi: bu ki, 

“Şikayətnamə”dir. Orta əsrlərin yox, yeni əsrin “Şi-

kayətnamə”si. Bu həqiqətdir ki, Firuzənin şeirlərin-

dən orta əsrlər “Şikayətnamə”sinin “salam verdim, 

rüşvət deyildir – deyə almadılar” motivi özünə-

məxsus bir şəkildə keçib gedir.Firuzə orta əsrlərin 

Füzuli həqiqətinin ölməzliyini yeni əsrin ibtida-

sında aşağıdakı kimi təqdim edir: 

 

Darthadart bazarında 

Vallah, ortaq malım yox. 

Tanrım, məni görmürlər, 

Ya rüşvətsiz salam yox? 

                                     (“Daha”) 

Bu, bəlkə də heç Füzuli - Firuzə bağlılığının 

estetik təzahürü deyil, Firuzənin Füzuliyanə “nə-

fəs”i deyil, bu, bəlkə, daha çox “rüşvətsiz salam-

lar”ın olmadığı zamanlar arasındakı əlaqənin 

həssas müşahidəsindən doğan bir keyfiyyət kimi 

təcəssümünü tapır? Qəti fikir söyləmək 

çətindir. Ancaq bir məsələ də var ki, bu, irs-varislik 

əlaqəsinin heç də sadə təbiətli olmadığını, üzdən 

görünən tərəflərlə sonuclanmadığını 
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göstərir. “Şikayətnamə” ruhu Firuzə yaradıcılığında 

ancaq “Daha” şeirində üzə çıxan bir xüsusiyyət 

deyildir. Fikrimizcə, “Daha” Firuzə şeirini 

“Şikayətnamə”yə, Füzuli kədərinə bağlayan ən 

üzdə olan, prozaik bir cəhətin ifadəsi kimi daha çox 

səciyyəvidir. İrs-varislik əlaqəsinin həqiqi 

mahiyyəti Firuzə şeirinin həyat materialına 

münasibətinin estetik dərinliyindədir, bu 

poeziyanın fəlsəfi ümumiləşdirmə 

gücündədir. Ümumən götürəndə Firuzə lirik 

şairdir. Ancaq “Dərd üzünü gizləyir” kitabındakı 

lirikanın daxili ahəngi tənqidə köklənib. Bu tənqid 

öz ruhu, pafosu ilə Zakirdən Sabirə qədər satiranın 

keçdiyi klassik yolun ahəngindən köklü şəkildə 

fərqlənir. Baxmayaraq ki, tənqid və 

ədəbiyyatşünaslıq sübut edib ki, Füzulidən Sabirə 

qədər Azərbaycan poeziyasının keçdiyi yolda 

Füzuliyə yaradıcı münasibət ən həqiqi bir məz-

munda Sabir yaradıcılığında üzə çıxıb. Yəni lirik 

şeirlə satirik şeirin üzvi bağlılığı ədəbiyyatımız 

üçün qanunauyğun bir hadisədir. 

Firuzənin şeirlərində həyat materialına bədii 

münasibətin tənqid pafosu - həyat materialına qəh-

rəmanın ciddi münasibəti ilə tənqidi münasibətinin 

biı-birini tamamlamasından yaranan ahəng lirika - 

tənqid əlaqələrinin tarixində fərdi üslubda təzahür 

edən qanunauyğunluq kimi götürülə bilər. 

Antik dövrdən üzü bəri gözəlik poeziyanın 

predmeti kimi düşünülmüş, bu gözəlliyin mayasın-
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da isə həqiqətin dayanması birmənalı qəbul olun-

muşdur. Aristotel ədəbiyyatın fəlsəfiliyini onun hə-

qiqəti ümumiləşdirmə gücündə axtarmışdır. Füzuli-

şünaslar xüsusi şəkildə vuruğlayırlar ki, "Füzuli 

şeirdən birinci növbədə bəşəri dərd, müqəddəs 

kədər tələb edir" (S.Əliyev. Füzulinin poetikası, 

Bakı. "Yazıçı". 1986. s. 40). Böyük mütəffəkkirin 

yaradıcılığında gözəllik səviyyəsinə qaldırılan bədii 

həqiqətin mayasında da, ilk növbədə, "bəşəri dərd, 

müqəddəs kədər" dayanır. Füzuli özü də, dərdi 

"şairliyin əsas sərmayəsi" hesab edir. Tədqiqatçılar 

onu da düzgün vurğulayırlar ki, "şairin ifadəsindəki 

dərd anlayışı bütünlükdə ictimai ruh anlayışının 

ifadəsidir" (S.Əliyev. Göstərilən əsəri. s. 41) 

Çağdaş poeziyada dərdin aparıcı motiv səviy-

yəsinə qalxmasının təkzibedilməz bir həqiqət oldu-

ğunu qəbul etsək, onda dərdin “şairliyin əsas sər-

mayəsi” olmasına dair Füzuli həqiqətinə gəlib çıx-

mış olarıq. Bu cəhət təkcə Füzuli poeziyasının 

ölməzliyini sübut edən bir göstərici deyil, bu həm 

də çağdaş dövr milli poeziyamızın Füzuli şeirinin 

varisi kimi çıxış etmək imkanlarının göstəricisi-

dir. Dərd “şairliyin əsas sərmayəsi” kimi çağdaş 

poeziyanın da estetik həqiqəti kimi təzahür edirsə, 

bu, müasirlərimizin “Füzuli orbitində fırlanmala-

rı”nın  əlaməti deyiı. Bu, şeirə məxsus əlamətdar 

keyfiyyətin, şeir poetikasının özünəməxsusluğu-

nun  zaman-zaman öz əslini qoruyub saxlaması, bö-

yük poeziya məktəbinin imkanlarının bitib-tükən-
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məzliyidir. Firuzənin sənət yolu da bu poeziya 

məktəbindən keçib həyata vəsiqə alır, poeziya üm-

manının bir damlası kimi özünü təsdiq edir. 

Firuzə Məmmədli şeirlərinin birinin ilk bən-

dində yazır: 

Bu dərd sənə ürək açıb, 

Köynəyindən keçir daha. 

  

Həmin şeirin son bəndi isə belə bitir: 

                                            

Yüklə ürəyinə, daşı, 

Dərd ürəyin çəkisidir. 

  

Dərdin bu cür poetik mənalandırılması, dərdə 

olunan “elani-eşq” ona Məcnunsayaq, lap elə “dərd 

əlindən dağa çıxan” Füzulisayaq münasibətin cizgi-

lərini özündə əks etdirsə də, şairə, bir çox şeirlə-

rində yenə də Füzulisayaq “dərd əlindən dağa çıx-

dığını” elan etsə də, 

 

Dərd başıma – mərəkə, 

Uduram çəkə-çəkə, 

  

Yaxud 

  

Gələninin üzünə 

Qapını dərd açacaq – 
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deyərək “dərd dolu illər” yaşadığını poetik düşün-

cənin predmetinə çevirsə də və biz bu şikayətin sə-

mimiliyinə, həqiqətin bədii ifadəsindən doğduğuna 

inansaq da, bu şeirlərdə hələ dərd “şairliyin əsas 

sərmayəsi” kimi çıxış edə bilmir.Yazımızın pafo-

sunu nikbinliyə kökləyən cəhət isə odur ki, bu tipli 

şeirlər ümumən Firuzənin yaradıcılığında fərdi üs-

lubun daşıyıcısı rolunda çıxış etmir, dominantlıq 

yaratmırlar.  

Bununla belə, "Dərd üzünü gizləyir" 

kitabında toplanan şeirlərin böyük əksəriyyətində 

dərd "şairliyin əsas sərmayəsi" kimi özünü təsdiq 

edə bilir və yenə də Füzulidə olduğu kimi, 

sənətkara "dünyanı və insanın daxili aləmini görüb 

duymaq üçün göz və qəlb verir" (S.Əliyev. 

Göstərilən əsəri. s. 42) 

Bu tip şeirlərdə artıq dərddən, kədərdən bir-

başa söhbət açılmır, lakin biz lirik qəhrəmanı dərd 

içində qovrulan, əzab çəkən, düşünən, vəziyyətdən 

çıxış yolu axtaran bir vəziyyətdə görürük. 

Firuzənin lirik "mən"i dərdli qəhrəman obrazında 

çıxış edir və biz bunu tamamilə təbii hesab edirik. 

Çünki şairənin lirik qəhrəmanının bəsirət gözü 

açıqdır. O, ətrafında, içində yaşadığı dünyada nələr 

baş verdiyini görür və baş verənlərin mahiyyətini 

çox yaxşı başa düşür. Bunların Sabirin təbirincə 

desək, "istiqbalımız üçün" yaxşı heç nə vəd 

etmədiyini anlayır və bütün varlığını narahatlıq, 

daxili bir əzab duyğusu bürüyür. Bu məqamda 
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böyük satirikin yada düşməsi hesab edirəm ki, 

təsadüfi sayıla bilməz. Çünki dahi satirik də 

"istiqabalımız üçün" taleyüklü bir zamanda yaşamış 

və milli intibah uğrunda mübarizəni özünün həyat 

və estetik idealına çevirmişdi. Bu yolda heç bir "tən 

və lən"dən (A.Səhhət) çəkinməmişdi. Milli 

müstəqilliyə qovuşduğumuz indiki zaman da 

taleyüklüdür. Qovuşduğumuz müstəqilliyin 

əbədiliyinə nə qədər ürəkdən inansaq da, onun 

uğurlu taleyi milli intibahı, milli birliyi nə qədər 

gerçəkləşdirə biləcəyimizdən çox asılıdır. 

Böyük mütəfəkkirlər hesab etmişlər ki, "ədə-

biyyat bir millətdəki əhvali-ruhiyyənin inikası de-

məkdir" (H.Cavid) və "lisan və ədəbiyyat hər bir 

millətin mayeyi-nicatıdır. Hər millətin yaşaması 

ədəbiyyatına bağlı olduğu bədihidir" (A.Səhhət). 

"Bədihidir", yəni şübhə doğurmayan bir həqiqətdir. 

Bu həqiqətin gerçəkləşməsi üçün, başqa sözlə, 

millətin yaşaması və özünü təsdiq etməsi üçün bu 

böyük mütəfəkkirlər qəti əmin idilər ki, onda milli 

ruh olmalıdır. Milli ruhu isə formalaşdırmaq lazım-

dır. Onlar milli ruhun və düşüncənin formalaşma-

sında ədəbiyyatın roluna müstəsna yer ayırırdılar. 

Ədəbiyyatın estetik missiyası "yeni əsrin ibti-

dası"nda da eynilə qalır. Milli şüurun formalaşma-

sında ədəbiyyatın oynaya biləcəyi rola cəmiyyəti-

mizin heç vaxt bu miqyasda ehtiyacı olmamışdır. 

Bunun da bir neçə səbəbi vardır. Sovet rejiminin 

milli şüurun formalaşmasına vurduğu zərbələr milli 
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düşüncədən sapmalara geniş meydan vermiş və bu 

öz təsirini indi də göstərməkdədir. İkincisi, keçən 

əsrin ortalarından başlayan sosial-urbanizə proses-

lərinin, bu günkü qloballaşmanın, internet dünya-

sının milli əxlaqda və düşüncədə açdığı yaralar mil-

li mənlik, milli birlik düşüncəsini miqyassız bir sə-

viyyəyə qaldırmaq zərurəti yaradır. Əks halda, "at 

ağızlı" qloballaşan dünya qarşısında tarixi milli 

varlığımızı qoruyub saxlamaq imkanımız mümkün-

süzləşər. 

“Dərd üzünü gizləyir” kitabında F.Məmmədli 

ədəbiyyatın bu estetik missiyasından çıxış edir. İlk 

növbədə, milli-mənəvi varlığımızı analitik təhlil 

müstəvisinə gətirərək, mənəviyyatın 

ekologiyasında baş verən sapmalar, bunların 

səbəbləri və profilaktikası haqqında düşüncələrini 

oxucuları ilə bölüşür. 

Bu “bölüşmə”də sənətkarın poetik 

düşüncənin sərhədlərini şüurlu şəkildə 

genişləndirmək istəyi hiss olunmur. Hiss olunur ki, 

“üzünü gizlədən” dərdlər lirikanın predmeti 

olmamışdan, lirik “mən”in daxili dünyasına daxil 

olmamışdan qabaq bir vətəndaş kimi, bir insan kimi 

daim Firuzəni düşündür-

müş, narahat etmişdir. Firuzənin içi “dərd”lə dolu-

dur, O, daim bu “dərdlər”in ağrısı ilə yaşayır, bu ağ-

rıların dözülməzliyi çox vaxt onları poetik sözə 

çevirir. Böyük “Söz”ün Firuzənin yaradıcılıq labo-

ratoriyasında məhz bu cür ətə-qana dolmasına dair 
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sənətkar bizə heç nə demir. Ancaq biz bunu bütün 

varlığımızla duyur, hiss edirik.Çünki Firuzənin 

poetik “söz”ə çevirdiyi ağrıları biz də yaşayırıq. Bu 

şeirlərin hər biri sanki bizim içimizdən qopur. Çün-

ki o şeyləri ki, demirik, deməyi bacarmırıq, ya da 

nəyinsə naminə deməyi lazım bilmirik, o həqiqət-

ləri ki, içimizdə düşünür, etiraf edir, buna görə vay-

sınır, ağrıyırıq, bu gün baş verənlər, duyub, duy-

duqlarımız haqqında daxilən üsyan bayrağı qal-

dırırq, zahirdə isə susur, dillənmirik, Firuzə onları 

şeirin dilinə çevirib bizə təqdim edir. Firuzənin 

şeirlərini bizə doğmalaşdıran, sevdirən də budur. 

Həqiqət burda uca səslə deyilir, poetik mükəmməl-

liklə təqdim olunur. Firuzənin şeirlərində biz 

özümüzü, hər gün bir az daha artıq sapıntıya uğra-

yan əxlaqi-mənəvi dünyamızı görürük. Firuzə bizi 

bizə təqdim edir, bəsirət gözümüzün bağlılığını bə-

sirət gözümüzü açaraq anladır: 

 

Nə sevincdə, nə kədərdə, 

Ənənə, adət qalmayıb.  

Allahına şükr edən yox,  

Haqqa itaət qalmayıb. 

 

İnandığın yalan çıxır,  

Qoltuğundan ilan çıxır,  

Yetən zurnaçalan çıxır,  

Başqa ibadət qalmayıb. 
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Gah piyada, gah at olub,  

Oyunçuya şahmat olub.  

Əyilməkdən dördqat olub,  

Boylarda taqət qalmayıb. 

 

İnsan əxlaqı, mənəviyyatı Firuzə Məmmədlini 

milli-tarixi planda da düşündürür. Yaşı, həyat təc-

rübəsi, milli-tarixi varlığa bağlılığı imkan verir ki, 

insanın daxili dünyasına dəyişən zamanların kon-

tekstində nüfuz edə bilsin. Firuzənin insanlıq, əx-

laq, mənəviyyat haqqında düşüncə konsepsiyası öz 

başlanğıcını milli varlığın tarixi xarakterin-

dən götürür. Görünür ki, tarixi yaxşı bilən sənətkar 

milli xarakterin tarixi təbiətinə də yetərincə bələd-

dir. O, çağdaş zamana, onun insanına milli-tarixi 

varlıqdan baxır, onun təbiətində əmələ gələn me-

tamarfozaları məhz bu meyarla görüntüyə gətirib, 

ona kəskin tənqidi münasibət bildirir. 

Firuzə Məmmədli “əyilməkdən dörd qat 

olub”, boyunda “taqət qalmayan” çağdaş insana ta-

rixi xarakterimizin əyilməz dünyasından ba-

xır. Çağdaş insanın görünməmiş sürətlə əxz etdyi 

yalançılıq, ikiüzlülük, əyrilik, natəmizlik, yaltaqlıq, 

vəzifə hərisliyi, bu yolda namusunu belə çəkinmə-

dən hərraca qoyması Firuzəni daxilən sarsı-

dır. Məhz bu “sarsılma” anında lirik qəhrəmanın 

əhvali-ruhiyyəsində bir pessimizm müşahidə edi-

rik. Firuzə bütün bu psixoloji məqamları, insan 
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haqqında düşüncələrini gerçəkliyin dəqiq ifadəsi 

kimi tam təbii şəkildə poetikləşdirir: 

  

Dağını, daşını yeyir, 

Min illik yaşını yeyir. 

Dünyanın başını yeyir, 

İndi gözü açdı adam. 

  

Bu poetik qənaətlər artıq neçə əsrlərdir ki, 

maddiyə köklənən insanın çağdaş durumu haqqında 

acı həqiqətləri əks etdirməklə bərabər, insanlığın 

keçib gəldiyi tarixi yolu da öz içərisinə alır. 

Bununla bərabər, biz qətiyyən o fikirdə de-

yilik ki, Firuzə, ümumiyyətlə, insan haqqında da-

nışır, çağdaş insanın xisləti haqqında fəlsəfi mü-

hakimələr irəli sürməyi, qənaətlərə gəlməyi özünün 

baş məqsədinə çevirir. Olsun ki, bu da var. Fəlsəfi 

mühakimə poeziya üçün heç vaxt yad keyfiyyət 

olmamışdır. Ancaq bu tipli mülahizələr sənətin fəl-

səfiliyini müəyyənləşdirən meyar rolunu da oynaya 

bilməmişdir. Fəlsəfi mühakimə sənətin məqsədinə 

çevriləndə o, sənətdə fəlsəfiliyin yox, fəlsəfəçiliyin 

ifadəsi olur. Bu mənada "dayaz, süni fəlsəfilik 

...bizi narahat etməlidir" (Y.Qarayev). Vaxtilə 

M.Hüseyn S.Vurğunun "Həyat fəlsəfəsi" silsilə-

sindən olan şeirlərinə münasibətdə belə bir doğru 

qənaətə gəlirdi ki, fəlsəfilik hadisələrin təbii axı-

nından, insanların adi münasibətlərindən böyük 

ümumiləşdirmələrə gəlib çıxmaq yolu ilə əldə edi-
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lir. Demək, həyat həqiqəti yüksək bədii səviyyədə 

ümumiləşdirilə bilirsə, burda artıq söhbət sənətin 

fəlsəfəsindən gedir. F.Məmmədlinin şeirlərində hə-

yat həqiqətlərinə münasibətin xarakteri onların 

həqiqi fəlsəfi-bədii təcəssümündən danışmağa im-

kan verir. Çünki sənətkar həyat hadisələrinə yüksək 

estetik ideal mövqeyindən yanaşa və onlara 

orijinal, özünəməxsus bədii həll verə bilir. 

“Dərd üzünü gizləyir” kitabındakı şeirlərin 

hamısının estetik qayəsi milli intibah düşüncəsinə 

hesablanıb. F.Məmmədli  həyat hadisələrinə, gör-

düklərinə, müşahidə etdiklərinə, bədii təsvirin pred-

metinə çevirdiyi çoxsaylı insan xislətlərinə, əməl 

və hərəkətlərinə ancaq bu mövqedən yanaşır, dəyər 

verir. Böyük sələfi Sabir kimi, onun da hədəfi 

vətəndaşlıq düşüncəsindən məhrumluq, məqsədi 

vətəndaşlıq düşüncəsi uğrunda mübarizədir. Bu 

müqayisəni aparmağa əsas varmı? Kifayət qədər 

fərqli zamanlarda yaşayan, fərqli yaradıcılıq metod 

və üslublarına malik, yaradıcılıq imkanlarının 

miqyası ilə fərqlənən iki sənətkarın estetik ideal 

baxımından bir hədəfə vurmasının, eyni bir 

məqsədə xidmətinin kökündə nə dayanır? 

Fikrimizcə, cavab çox sadədir: milli intibah 

uğrunda mübarizə idealının - milləti millət kimi 

formalaşdırmaq missiyasında ədəbiyyatın üzərinə 

düşən vəzifələrin dəyişməzlyi və hər iki sənətkarın 

vətəndaşlıq düşüncəsinə köklənməsi. F.Məmmədli 

milli-tarixi varlığımızdan gələn xarakterimizi 
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qorumağın zərurətini bir vətəndaş kimi bütün 

aydınlığı ilə dərk edir. Elə buna görə də Azərbay-

can insanının xarakterində gedən aşınmalar onu 

narahat düşüncələr burulğanına salır. Şairənin lirik 

qəhrəmanını dərdə salan, içində yaşadığı dünyaya 

müxalif mövqe nümayiş etdirməyə, bu dərdin 

oduna alışıb yanmağa sövq edən də budur: 

 

İndi hər kəs doğmasının qənimi,  

Tikəsinin, loxmasının qənimi.  

 

Özü-özcə hoqqasının qənimi,  

Görməmişdik, beləsini dünyanın. 

 

Firuzə Məmmədli "dünya"ya ünvanladığı bu 

şeirdə kimdən və nədən danışır? Bizcə, vətən övla-

dının vətəndaş düşüncəsindən məhrumluğundan. 

Hər kəsin odu öz qabağına çəkmək istəyi və 

xislətindən, milli şüur naqisliyindən, vətən üçün, 

millət üçün taleyüklü zamanda onun mənafeyi 

naminə bir iş görmə zərurətinin başa düşülməmə-

sindən; Sabir demişkən, "yansa vətən, batsa cəmaət 

belə", onun özünü xoşbəxt sanmasından. İctimai 

şüura qarşısıalınmaz bir şəkildə nüfuz edən şüur-

suzluğu, vətəndaş düşüncəsindən məhrumluğu o, 

yeni əsr insanının, ən yüksək texnogen zamanda 

yaşasa belə, bəsirət gözünün qapalılığı ilə izah edir. 

Şübhəsiz ki, bu izah vətən övladının və nə qədər 

qəribə səslənsə də, gözlərindəki qəflət pərdəsini 
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qaldırmağa istiqamətlənir (Ona görə, "qəribə 

səslənsə də" deyirik ki, biz artıq neçə əsrdir ki, bu 

pərdəni qaldırmaqla məşğuluq, hələ ki, ürəkaçan 

nəticə görünmür). Firuzənin lirik qəhrəmanı dərd 

içində ona görə çapalayır ki, "nuri çeşmanımmısan, 

ey pul, ya canımmısan" düşüncəsinə köklənən 

şüurumuz bu gün də həmin xəstəlikdən yaxa 

qurtara bilməmişdir: 

 

Zaman ilə yoldaşlığı var idi,  

Dərddaşlığı, yurddaşlığı var idi.  

 

Haçan belə puldaşlığı var idi 

Bu yiyəsiz dünyanın?! 

 

Firuzənin Vətən övladına müraciətlə 

sıraladığı suallar onu qəflət yuxusundan oyatmağa, 

haqqı nahaqdan ayırmağa, qloballaşan dünyanın 

başımıza endirdiyi "zoğal dəyənək"lərinə 

dözümsüzlük göstərməyə səsləyir. Allah, əlbəttə, 

səbr edəni dost tutur. İslam ümməti kimi biz buna 

qətiyyən şübhə etmirik. Ancaq Allah, müqəddəs 

kitabımız Qurani-Kərim də haqq olanı müdafiə 

mövqeyində durmağı vacib sayır. Firuzə 

Məmmədli haqqımızı müdafiə edə bilməməyimizin 

- torpaqlarımızın hələ də işğal altında qalmasının 

bir səbəbini də bizim lüzumsuz dözümlülük 

göstərməyimizdə görür. Biz çox vaxt buna 

humanizm donu geyindiririk. Amma bu dözümün, 
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əslində, bir adı var: milli şüurun naqisliyi. İnsanın 

varlığını ətalət o, vətəndaş düşüncəsindən məhrum 

olanda basır. Firuzə Məmmədli içimizi basan bu 

ətalətdən yaxa qurtarmağın zərurətindən danışır. 

Qul psixologiyasından silkinib çıxmağın, 

danışıqlara son qoyub mübarizə bayrağı altında 

birləşməyin, milli birlik və dövlətçilik uğrunda 

qlobal miqyasda hərəkətə gəlməyin zamanının 

çatdığından söz açır. İçimizdəki qul psixologi-

yasından qurtarıb, özümüzü vətəndaş kimi dərk 

etməsək, bizə nicat yoxdur, - deyir: 

 

 

İlahi, bu adamlar  

Necə də dözümlüdür!  

Falakət növbəsində  

Sıralı, düzümlüdiir.  

Hamı qolubağlı tək 

Nəsə gözləyib durur.  

İçinin məhbəsində  

Üsyan gizləyib durur. 
 

Firuzənin "üsyanı” bizim özümüz haqqında 

xlestakovsayaq düşüncələrimizə qarşıdır. Biz öz 

böyüklüyümüz, gücümüz, əvəzedilməz, məğlube-

dilməz xarakterimiz haqqında o qədər bol-bol da-

nışır, ətrafımızı o qədər küyə basırıq ki, özümüz də 

öz dediklərimizi, düşündüklərimizi həqiqət hesab 

edir, söylədiyimiz yalanlara Xlestakov kimi özü-
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müz də inanırıq. "Şüarçılıq, boş təkəbbür qanımıza 

yeriyib. Hamıdan geridə qaldığımız halda, demişik 

yox, irəlidəyik, çünki bizim öz yolumuz var. Amma 

bir kəs də dəqiq bilmir ki, bu yol necə yoldur, hansı 

yoldur və hara aparır" (A.Məmmədov. Sözümüz 

eşidilənədək. Bakı. Yazıçı. 1988. s.179). Anarın 

təbiricə desək, milli lovğalığı milli ləyaqət kimi ba-

şa düşürük (A.Məmmədov. Göstərilən əsəri. s. 

197). Faciələrimizin kökündə dayanan psixoloji 

amillərdən biri də elə budur. Bizi döyürlər, dözüm-

lü xalq olmağımızla təsəlli tapırıq, bizi söyürlər, 

abırlı olmağımızı qalxan əvəzinə başımıza çəkirik. 

Firuzənin şeirləri dünyanın ikili standartlara 

söykənən siyasətinin iç üzünü açmaqla, içimizdə 

ikili standartları da birtərəfə atmağı, «bizi torpaq 

əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir» - əqidəsinə bir-

mənalı tapınmağa səsləyir. Biz «qırıcımız, topu-

muz», «tankımız, raketimiz»lə hücuma keçməliyik. 

«Hər dildə reklamımız, hər tində marketimiz»lə 

yox. Bu, əlbəttə, müharibəyə çağırış deyil. Olsun 

ki, böyük siyasətdə deyildiyi kimi, Qarabağ prob-

leminin həllində «danışıqlar yolunun imkanları hələ 

tükənməmişdir». Firuzə də bunu bilir. Vətəndaş 

şair bizi vətənin bir parçası uğrunda mübarizədə 

əqidə birliyi, sarsılmaz inam və əzm göstərməyə 

səsləyir. Dünya siyasətinin  təzyiqləri qarşısına bu 

inam və əzmlə çıxmağı lazım bilir: 
 

Yenə düşmən hiyləsi, 
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Yenə – çəm-xəm, yenə nırx, 

Yenə «çəkin», yenə «sus», 

Yenə titrə, yenə qorx. 

Bəs nəyi gözləyirik, 

Vuran əlimizmi yox?! 

Ömür səbr yüküdür, 

Daşıyırıq hələ ki. 

Abrımıza qısılıb, 

Yaşayırıq hələ ki. 
 

Firuzənin şeirlərinin bədii təsir gücünü, oxu-

cunu öz arxasınca apara bilməsini, onun qəlbinə və 

düşüncəsinə hakim kəsilməsini şərtləndirən çox 

amillərdən danışmaq olar. Ancaq bizə görə, bir 

cəhət əsasdır. Firuzə həqiqətin gözünün içinə dik 

baxır. Həqiqəti öz "don"unda, təbii, ilkinliyini itir-

mədən, süni pafos və patetikadan uzaq bir şəkildə 

təqdim edir. Bədii təsvir predmetinə çevirdiyi möv-

zuya ən müxtəlif rakurslardan yanaşmağı, onu 

mahiyyət planında təqdim və həll etməyi bacarır. 

Onun "Qlobal siyasətlər", "Hələ ki", "Dünya qan 

içində" və bir sıra başqa şeirlərində dünyada cərə-

yan edən hadisələrə Qarabağ hadisələri prizma-

sından baxılır. F.Məmmədli dünyamn "qan püskü-

rən" siyasətinə birmənalı tənqidi münasibət bildirir. 

Bu siyasətin əsl həqiqətdə insanlığa qarşı çevrildi-

yini də görür. Gördüklərini sənət dilinə çevirib oxu-

cularına çatdırır. Ancaq son məqsəd bu deyil. 

F.Məmmədli Qarabağ savaşında qalib gəlməyin 
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yolunun, ilk növbədə, bizim iç dünyamızdan keç-

diyini israrla poetik düşüncənin predmetinə çevirir. 

Ancaq bu fikri heç vaxt çılpaqlaşdırmır. Elə rən-

garəng poetik vasitələr tapıb ortaya qoyur ki, acı 

həqiqət hissimizə, duyğumuza hiss olunmadan nü-

fuz edə bilsin. Demək istədiklərini orijinal bədii bi-

çimlərdə və məzmunda ifadə etmək Firuzənin fərdi 

üslubunu şərtləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biridir: 
 

Plan tökən nə bilib  

Xislətimiz bəd deyil.  

Bizə çılğın deyirlər,  

İçmizdəki od deyil.  

İgid, cəsur, qəhrəman  

Bu gün bizə ad deyil.  

Vallah, demək də olmur, – 

Düşmənimiz yad deyil. 
 

Misal gətirdiyimiz parça ancaq Firuzənin de-

mək istədiklərinin ifadəsi deyil. Nümunədən də 

göründüyü kimi, Firuzənin əksər şeirlərində bədii 

məzmun çoxqatlılığı var. Bu çoxqatlılıq bizim dü-

şüncəmizi ən aktiv bir şəkildə hərəkətə gətirmək 

gücündədir. Bu tipli şeirləri oxuyanda insan sanki 

içində yaşadığı zamanla dialoqa girir, bədii mətn 

həqiqətləri ilə bizim düşüncələrimizdəki həqiqətlər 

bir-birini tamamlayaraq, bizi zamanın və cəmiyyə-

tin problemlərinə analitik yanaşmaya çəkir. 

"İnnən belə" şeirində F.Məmmədli yazır:  
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Ümidi ətəkləyib,  

İnama çapdım elə.  

Həqiqət tapmayanda  

Gümana çapdım elə... 
 

F.Məmmədli öz şeirlərini gümandan ümidə, 

ümiddən inama, inamdan həqiqətə gedən yolun 

işığında yazır. Bu şeirlərdə lirik qəhrəman tapındığı 

həqiqəti gümanın, ümidin və inamın işığında ax-

tarır. "Dərd üziinü gizləyir" kitabı da oxucusunu 

gümanın, ümidin inam işığında həqiqəti tapmağa 

səsləyir. 

 

Təyyar Salamoğlu 
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“ZĠRVƏLƏR” SĠLSĠLƏSĠNDƏN –  

FĠRUZƏ MƏMMƏDLĠ 

 
Azərbaycan poeziyasının, eləcə də milli düşüncə 

tariximizin ən parlaq ədəbi simalarından biri Firuzə 

Məmmədlidir. O, geniş fəlsəfi dünyagörüşünə, milli və 

bəşəri özünüdərkinə, kamil sənətkarlıq məziyyətlərinə 

görə böyük söz ustasıdır. Onun yaradıcılığında poetik 

fikrin, bədii ifadənin fəlsəfi qayəsi bəşəri mahiyyət kəsb 

edir, o heç vaxt lokal poetik cizgilərin təsviri ilə kifayət-

lənmir. Bu poeziyada ədəbi-bədii, ictimai-fəlsəfi, milli-

mənəvi və dini komponentlər kül halında qovuşaraq, bə-

şəri dəyərlər xəzinəsini zənginləşdirir. Firuzə Məmməd-

linin poetik təfəkkürünün məğzində millilikdə bəşəri-

liyin, bəşərilikdə milliliyin harmoniyası ehtiva olunur. 

Onun şeirlərini çağdaş poeziyamızın böyük 

hadisəsinə çevirən bu poetik nümunələrin həyatla, 

zamanla nəfəs alması, onun qayğı və həyacanları 

ilə yaşaması, həmçinin dövrün dramatik və 

mürəkkəb olaylarına münasibət bildirməsindədir. 

Şairin yaradıcılığı haqqında düşüncələrini bölüşən 

qələm sahibləri onun poeziyasını yüksək ideyalar, 

böyük amallar və dərin fikirlər sənəti kimi 

səciyyələndirmişlər. Görkəmli xalq yazıçısı Anar 

Firuzə Məmmədlini “Azərbaycan poeziyasının 

zəngin ədəbi ənənlərini davam və inkişaf etdirən 

şairlərimizdən” biri kimi dəyərləndirmişdir. Xalq 

şairi F.Qoca onun yaradıcılığının 

özünəməxsusluğunu belə ifadə edir: "Qədirbilən, 

şairanə oxucuların hesabına Nizami, Füzuli yaşayır. 
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Böyük şairlər belə qohumlarının hesabına 

əsrlərdən-əsrlərə yaşayır, ucalır. Sağlığında tən-

haların, qəriblərin zaman keçdikcə doğmaları, qo-

humları tapılır, artır. Firuzə Məmmədli bu mərtə-

bədə yaşayır, şairlər və tənhalar mərtəbəsində. Çün-

ki onların qarşısında o qədər "niyələr" var ki, onlara 

cavab tapmaq üçün ömür azlıq edir" Bu fikirlər Fi-

ruzə Məmmədli yaradıcılığının bədii-fəlsəfi mahiy-

yətinin şairanə ifadəsidir. Görkəmli ədəbiyyatşünas 

alim, filologiya elmləri doktoru Şamil Salmanov 

onun yaradıcılığına münasibətini belə açıqlayır: 

"Min, min beş yüz illik poeziyamızın mövcudluğu 

dövründə (sovet dövrünü çıxmaqla) 3-4 şairə 

tapmaq olar ki, onların yazdıqları kişi nəhənglərin 

yazdıqlarından heç də geri qalmayıb. Məhsətinin 

zərif poeziyası, Natəvanın kövrək lirikası və 

Heyran xanımın yaradıcılığı dediklərimə əsl nümu-

nədir. Uzun illər məktəbdə bizə iki şairə tanıtmış-

dılar. Nigar Rəfibəyli və Mirvarid Dilbazi. İndi 

şeirə çox istedadlı şairlər gəlib. Onlardan biri də, 

mən deyərdim, klassiki Firuzə Məmmədlidir". 

Böyük yaradıcılıq fəaliyyətində şairin ərsəyə 

gətirdiyi poetik əsərlər poeziyamızın, həm də, bü-

tövlükdə, ədəbiyyatımızın inkişafında, bilavasitə 

sənətin həqiqi mahiyyətinin ehtivasında, 

poeziyanın milli gerçəklik və mənəviyyatla 

əlaqəsinin dərinləşməsində önəmli xidmət göstərir. 

F.Məmmədli poeziyasının kamilliyini ehtiva 

edən cəhətlər sırasında onu da qeyd etmək lazımdır 
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ki, bu poeziya dünya məkanına inteqrasiya etmiş 

yüksək poetik fikirlər ümmanıdır. 

Dərin məzmunlu, hikmətli, fəlsəfi fikirlərlə 

zəngin klassik şeir və ictimai-siyasi kəsəri ilə se-

çilən yeni mündəricəli şeir mədəniyyəti F.Məm-

mədli poeziyasının təməlidir. 

Ədəbi-bədii yaradıcılıq, xüsusən də poeziya 

hikmətlərlə dolu elə bir möcüzəli aləmdir ki, onun 

qanun və tələbləri səviyyəsindən düşüncə və 

hisslərə təsir göstərmək iqtidarına yiyələnə bildikdə 

belə məlum olur ki, sənətkara yalnız istedad bəs 

etmir. Ümdə məsələ isə istedadı hansı məqsədin, 

konkret əməlin və əqidənin xidmətinə istiqamətlən-

dirməkdir. Bu nöqteyi-nəzərdən F.Məmmədli yara-

dıcılığı xalqı, cəmiyyəti və müasirlərini dərindən 

düşündürən və həyəcanlandıran ciddi və böyük fi-

kirlərin, həmçinin dəyərli və gərəkli ictimai prob-

lemlərin həllinə yönəlmişdir. 

F.Məmmədli müdrik sənətkardır və müdrik 

düşüncə heç də onun şeirlərində emosiyanın zəiflə-

məsi və ya təbii hiss və həyəcanların düşünmədən 

mühakiməyə müncər edilməsi anlamına gəlmir. 

Onun şeirinin əsas cövhəri hissin, duyğunun müd-

rikliyidir. Həyat hadisələrinin çoxsaylı təzahürlə-

rindən və lap kiçik zərrələrindən tutmuş, çağdaş 

dünyanın vüsətli ictimai-fəlsəfi problemlərinə 

qədər şairin toxunduğu və qələmə aldığı 

mövzuların əksəriyyətində fikirlə duyğunun böyük 

harmoniyasını görmək mümkündür. Şair duyduğu 
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və daxilən yaşadığı hadisələri canlandırır. Həm də 

hissdən təfəkkürə, emosiyadan idraka "keçid 

prosesində" bədii fikrin genişliyi və poetik idrakın 

zənginliyi önəmli cəhət kimi üzə çıxır. Azərbaycan 

poeziyasının bədii-fəlsəfi və poetik imkanlarının 

genişlənməsində böyük xidmətləri olan qüdrətli söz 

ustası F.Məmmədli lirik, epik şeir və poemaların, 

publisist və tənqidi məqalələrin müəllifi kimi 

tanınaraq, geniş oxucu auditoriyasının dərin 

rəğbətini qazanmışdır. Görkəmli şairin mövzu 

dairəsi geniş olmaqla yanaşı, həm də rəngarəngliyi 

ilə seçilir. Özünəməxsus poetik idrakı, emosiya və 

fikir tutumu ilə diqqət çəkən F.Məmmədli mənəvi-

əxlaqi təsəvvürləri, həmçinin ideya-emosional 

pafosu, təravətli və təkrarsız obrazları, fərdi ifadə 

tərzi, həm də orijinal poetik keyfiyyətləri ilə zəngin 

bədii xəzinəsi olan ədəbiyyatımızın ən görkəmli 

nümayəndələrindən birinə çevrilmişdir. 

F.Məmmədli şair olmaqla bərabər, həm də 

dəyərli ədəbiyyatşünasdır. Ədəbiyyatımızın bir sıra 

qayğı və problemlərindən söhbət açmaqla yanaşı, 

ədəbi hadisə və şəxsiyyətlər haqqında mötəbər sö-

zünü deyən, dəyərli elmi və ədəbi müzakirələrin 

iştirakçısı olan şair ədəbiyyatın məqsədlərini, 

vəzifə və məramını aydın dərk edir. 

Görkəmli şairin həyata, zəmanəyə həssas mü-

nasibəti onun poetik idrakının, bədii təfəkkürünün 

zənginliyini sərgiləyir, həmçinin bədii sözün ayna-
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sında həyatı realist boyalarla əks etdirmək bacarığı 

da onun sənətkarlıq məziyyətlərini açıqlayır. 

F.Məmmədlinin poetik yaradıcılığı ənənə və 

novatorluğun vəhdətindən yaranmışdır. Ona görə də 

onun novatorluğu bir sənətkar kimi formal əlamət-

lərdə deyil, məzmun, mahiyyət, mündəricə xarakterli 

məsələlərdə meydana çıxır. Çox zaman bu yenilik 

nəzərə çarpmır, seçilmir, ona görə ki, böyük şair for-

manın əsiri olmaq, gəlişi gözəl sözlər söyləməkdən 

çox uzaqdır. Ancaq, bu heç də o demək deyildir ki, 

o, formaya biganədir. Lakin onun təsəvvürüncə 

məzmun formanı öz ardınca çəkib gətirməlidir. Bu 

məzmun isə həmişə real, müasir həyatda 

mövcuddur. Hətta mövzu tarixi keçmiş, köhnə olsa 

belə, həqiqi sənətkar öz dövrünün, epoxasının 

psixologiyasını, ruhunu ifadə etməyə bilməz. 

Belinski yazmışdır: "Kökləri müasir həyatda 

olmayan hər cür poeziya, həqiqi varlığa işıq saçma-

yan, onu izah etməyən hər cür poeziya, işsizlikdən 

tapılan bir iş, vaxtı günahsız, lakin boş keçirmək, 

gəlin-gəlin və çör-çöp oynamaq, avara adam olmaq 

deməkdir". 

F.Məmmədlinin lirikasında xüsusi bir 

aydınlıq vardır. O, başqasının qəm- qüssəsini və 

narahatlığını özününkü kimi qəbul edir, hətta yüz 

illər bundan əvvəl baş vermiş ədalətsizliyi də şəxsi 

dərdi kimi yaşayır, ürəkdən kədərlənir. Bunlar isə 

onun həm insan, həm də şair kimi həssaslığından 

irəli gəlir. 
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F.Məmmədlinin bədii təfəkkürünün hər hansı 

inkişaf mərhələsində elmi olanı bədii olandan 

ayırmaq asan deyil. Çünki burada fikirlə emosiya-

nın sərhədi itir, həyat hadisələri sənətkarın təfəkkü-

ründə təsnif olunmur. Həmçinin burada hiss, həyə-

can düşüncənin çaları kimi təqdim olunur. Şairin 

varlığa estetik münasibəti lazımi qədər mütəhər-

rikdir, bu onu hadisənin məğzini araşdırmağa isti-

qamətləndirir, onda bədii təhlil zəminində fəlsəfi 

ümumiləşdirmə aparmaq məharətini təlqin edir. 

F.Məmmədlinin bədii təfəkküründə zaman 

yaddaşı xüsusilə güclüdür, şairin bütün hiss-hə-

yəcanları konkret zaman hüdudunda verilir, onu 

düşündürən təzadların böyük bir qismi də zaman 

kontekstində əyaniləşir. Zamana münasibət onun 

idrakına poetik fikrin məntiqi ilə nəqş olunur. 

F.Məmmədli poeziyası ciddi və tələbkar sənət bi-

liciləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu 

onun yaradıcılığının bəşəriliyi ilə, həmçinin öz zə-

manəsini, dövrünü, çağdaş həyatı dolğun bədii 

detallarla canlandıra bilməsi ilə əlaqədardır. 

F.Məmmədli öz estetik məramını, poetik niy-

yətini kifayət qədər sərrastlıq və dolğunluqla gerçək-

ləşdirən bir sənətkardır. Sözün yerini, çəkisini və sö-

zün gücünü bilən şair qələmə aldığı bütün əsər-

lərində bədii sözün paklığını qoruyur. Onun istər şeir 

və poemalarında, istər bədii nəsrində və istərsə də 

məqalələrində poetik təfəkkür ideya-estetik təfəkkü-

rü tamamlayır. F.Məmmədli poeziyasının bütün qay-
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naqlarını incələmək asan deyildir. Bu poeziya hə-

yatın özü qədər zəngin və mürəkkəbdir, həmçinin 

fərqli olduğu qədər də fəlsəfidir. Şairin yaradıcılıq 

axtarışları yeni yaradıcılıq təşəbbüsləri kimi poezi-

yamızın inkişafına təkan verir. F.Məmmədli 

yaradıcılığındakı yenilik, bir tərəfdən onun həyata 

və insanlara, hadisə və faktlara münasibətində, dün-

yabaxışında, həm də varlığı izah və idrak metodunda 

özünü göstərirsə, digər tərəfdən, poetik niyyətin, 

bədii mətləbin orijinallığında, bədii təsvir və ifadə 

vasitələrinin təzəliyində məxsusilik qazanır. Şifahi 

xalq ədəbiyyatının, eləcə də, dünya ədəbiyyatının 

dəyərli ənənələrindən və klassik irsimizdən yaradıcı 

şəkildə bəhrələnən şairin sənətkarlıq keyfiyyətləri 

olduqca zəngindir. 

F.Məmmədlinin yaradılcılığı həmişə ədəbiy-

yatşünaslığın və ədəbi tənqidin nəzərində 

olmuşdur. Görkəmli ədiblər, ədəbiyyatşünas 

alimlərdən, ədəbi tənqidçilərdən F.Qoca, akad. 

A.Qurbanov, Ş.Salmanov, A.Hüseynov, B.Xəlilov, 

V.Yusifli, F.Əhmədov, N.Əzizova, T.Məsimov, 

T.Alışanoğlu, Q.Bayramov, T.Salamoğlu, 

Ə.Xələfli, Ə.Tanrıverdi, Ə.Əzimli, D.Sevgin, 

Dəyanət, R.Əhmədov, T.Rəhimli, Q.Mustafayeva 

və başqaları böyük söz ustasının sənətkarlığı, 

ədəbiyyatımızdakı mövqeyi və s. yaradıcılıq məziy-

yətləri haqqında dəyərli fikir və mülahizələrini 

söyləmişlər. 
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F.Məmmdəlinin lirikası öz düşüncə miqyası-

na, öz istinad ünvanlarına və qaynaqlarına görə 

milli lirikadır. Biz milli mənlik duyğusunun, təza-

hürünü şairin əksər şeir və poemalarında görürük. 

F.Məmmədlinin lirik qəhrəmanı öz oxucusunu yal-

nız yeni duyğular, yeni arzular və yeni fikirlərlə de-

yil, həm də ən başlıcası, milli mənlik duyğusu ilə 

qanadlandırır. Onun əksər şeirləri lirik qəhrəmanın 

mənsub olduğu xalqı özünüdərkə, milli şüurun oya-

nışına, qan yaddaşının bərpasına, milli intibaha ça-

ğırışı ilə səciyyəvidir.  

 

Balayar Sadıq 
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