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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

www.kitabxana.net 

Mir Cəlal Paşayev adına  

 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

Torpağı Vətənə çevirənlər 

YYSİB-nin vətənpərvərlik, kreativ e-kitablar seriyası 

Elektron kitab N 78 (23 - 2021) 

Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

Fondunun maliyyə dəstəyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyinin reallaşdırdığı,  www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev 

adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla 

icra edilən, “Torpağı Vətənə çevirənlər” gənclər üçün motivativ 

real və virtual hərbi-vətənpərvərlik aksiyaların təşkili” 

mövzusunda hərbi-vətənpərvərlik, kreativ layihəsi  çərçivəsində 

hazırlanaraq yayımlanır. 

Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu -

  http://youthfoundation.az 

Silsiləyə daxil edilən elektron nəşrləri buradan izləyin: 

https://kitabxana.net/e-library.php?cate=194 

Rəsmi FB səhifəmiz:  https://www.facebook.com/sosialtebliqat   
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https://kitabxana.net/
https://www.kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
https://kitabxana.net/e-library.php?cate=194
https://www.facebook.com/sosialtebliqat%20%20Firuz?%20M?mm?dliSava?%20f?sliPoetik%20v?t?np?rv?rlik%20toplusuElektron%20kitab%20YYS?B%20t?r?find?n%20e-n??r?%20haz?rlan?b.�YYS?B%20-%202021YYS?B%20-%20Milli%20Virtual-Elektron�Kitabxanan?n%20e-n??riVirtual%20redaktoru%20v?%20e-n??r?%20haz?rlayan?:Ayd?n%20Xan%20(?bilov),%20yaz???-kulturoloq,%20Prezident%20t?qa?d??s?D?QQ?TM??lliflik%20h?ququ%20Az?rbaycan%20Respublikas?n?n%20qanunvericiliyin?%20v?%20?laq?dar%20beyn?lxalq%20s?n?dl?r?%20uy?un%20qorunur.%20M??llifin%20raz?l???%20olmadan%20kitab?n%20b?t?v%20halda,%20yaxud%20h?r%20hans?%20bir%20hiss?sinin%20n??ri,%20el?c?%20d?%20elektron%20informasiya%20da??y?c?lar?nda,%20?nternetd?%20yay?m?%20yasaqd?r.%20Bu%20qada?a%20kitab?n%20elmi%20m?nb?%20kimi%20istifad?sin?,%20ara?d?rma%20v?%20t?dqiqatlar%20???n%20?d?biyyat%20kimi%20g?st?rilm?sin?%20?amil%20olunmur.ww.facebook.com/kreativesger


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 3 - 
 

 
 

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 göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Tərtibçi: Bəhram Məmmədov 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Korrektor: Çinarə Rahibqızı 

Kompüter yığımı: Ləman Namazova 

 

 

 

 

 

 

 

Firuzə Məmmədli. Savaş fəsli.  

Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 240 səh. 

 

Kitabda gedən şeirlərin əksər qismi ilk dəfədir ki, çap 

olunur. Bu kitab həm də bir ittihamdır. Qiymətini zaman 

verəcək. 

 

 
    

4603000000   
qrifli nəşr 
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“YAŞIMDAN AŞACAĞAM” 
Üşüyən adamın nigaranlığı 

Ötən yüzilin gəncliyində yaşamış insan üçün 2000-

ci illərdə yaşamağı görmək – az qala kosmosa gedə 

bilmək kimi əlçatmaz bir hissdir. İndi isə, bir vaxt 

əlçatmaz olan 2020-ci il gəlib həyatımıza. Yeni əsrin kür 

gəncliyini yaşayanlarsa 60-70 yaşı “qürub çağı” kimi 

görsə də, işin-gücün qürur vaxtını yaşayan “qocalığın 

gəncliyi” sabahları yaxın edəcək ümidlərin havasına 

köklənir. Məskunlaşmış tənhalıqlar zamanında yaşasa 

belə. 

Kim deyir ömrün yazı 

Fəsil deyil, qayıtmaz?! 

Yubiley yaşı yeni cümlənin başlanması üçün 

qoyulan nöqtəyə bənzər. Yeni cümlənin ovqatını ətrafın 

diqqəti, qayğısı, sevgisi yazar.  

Çiçəklənər ümidləri yenidən, 

Yallı gedər sümükləri yenidən. 

Duyğulanıb, körüklənib yenidən 

Coşan selə, axar çaya çevrilər. 

Sosiallıqla tənhalığın iç-içə yaşandığı bugünün 

ovqatını 

Şirinim də, acım da 

Fələyin saydığında. 

Eh, ömür ağacımda 

Bir quru yarpaq qalıb. 

http://www.kitabxana.net/
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qüssəsi də yaşadar. Bu solğun kədərin sarılığı sarsa da 

ruhunu, o yenə də bir möcüzə gözləyər; gözləyər ki, 

“hansısa bir rəssam” əli o yarpağı pəncərəyə nəqşlən-

dirəcək... O “rəssam” hər kəs ola bilər; umduqları, sev-

dikləri, gözlədikləri, gözləmədikləri...  

 

Allah, bu yorulub  

yolda qalmışı 

hansı tərəfdən gözləyim? 

Xeyir tərəfdən? 

Şər tərəfdən? 

Yoxsa ki –  

Hər tərəfdən? 

 

...Sınaqsa da, cəzasa da, bu çaşqınlıq bir ümidi də 

nişan verir:  

Gələnini gözləməyə de nə var, 

Gedənini gözləməkdi intizar. (Musa Yaqub) 

Ümid hüdudları məğrurluğun həddini bir ilğım 

fırtınasıyla sınamaqdan usanmadıqca, böyük 

ümidsizliklərin böyük güc gətirdiyinə inanmağa başlayır: 

Əlim göydə, dərgahına yolum yox, 

Bu həsrətə qadağa var, ölüm yox. 

Bir halda ki iradəmizin hökmünün yetmədiyi, 

gücünün çatmadığı məqamlar da izləyir ömrümüzü, bir 

halda ki ən səmimi, ən dərin hisslərimizin sonu da  
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Canım ağrı qışqırır, 

Kimsə eşitmir məni.  

məyusluğu gətirir, elə isə, hətta ən ümidsiz 

tənhalığa ən munis ünsiyyət kimi baxmaq niyə də təsəlli 

olmasın?! 

Mənim daha heç kimə  

Deyiləsi sözüm yox. 

Və unutma ki, bu seçimin “ suçlusu” sən deyilsən!  

Yüz yol özümdən yıxıldım, 

Bir yol qaldıran olmadı. 
Yadın-yaxının yalanlarına, inandıqlarının dönüklüyünə, 

güvəndiklərinin susqunluğuna... dözmək və... unutmağa 

çalışmaq ən doğru qərar deyilmi? 

Həmişə tək olmuşam, 

Elə yenə təkəm mən. 

Qoy lap qarası qəlbində, ağı saçında qıvrılsın. 

Ağlı-qaralı bu tənha birgəliyin heç nəyə gücü çatmasa da, 

unutmağa qoymayacaq: 

Dönüklər səadət gətirmir, bacım... 
Ac gəzib tox sallanan nənələrin dost önündə ehtiyacını, 

düşmən önündə içini gizlədən qüruru sıxıntını yola verməyə 

çalışacaq: sənin tənha qalmaq kimi müqəddəs bir hüququn da 

var axı... 

Başqa gün olacaq sabah, bilirəm, 

Sabahdan sonrakı sabahlar – sənsiz. 

Yenə olacağam, vallah, bilirəm, 

Necə var idimsə qabaqlar sənsiz. 

http://www.kitabxana.net/
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Vəssalam! Bura qədərmiş! Bundan sonra nə qəlbin 

möhnətini, nə hissin töhmətini dərd eləməyə dəyməz. 

Alış; doğmasına, yadına baxma, 

Yaşa; ünvanına, adına baxma. 

Sevda şərbətdisə, dadına baxma, 

Verilir, çək başa, iç gülə-gülə. 

 

“…Demək, mənim qismətimə Ayın qaranlıq tərəfi 

olmaq düşüb. Canımda işıqlı tərəfin həsrəti, mən qaranlığı 

yazıram, qaranlığı ağlayıram, qaranlıqdan çəkib çıxardıram 

dərdlərimi – misra-misra, bənd-bənd. İşıqlı tərəfi hamı görür, 

qaranlıq tərəfi görməyə can atanların isə, hələ zamanı 

gəlməyib.” 

Bax, bu zamanı gözləməyin yolu – həyatla yol 

yoldaşı olmaq. 

Yəni: yaşamaq, hər şeyə rəğmən yaşamaq!  

 

Dörd yanım bahara qovuşur yenə, 

Qışını üstündən atanlar kimi. 

Mənsə təkliyimi salıb çiynimə,  

Gəzirəm üşüyən adamlar kimi. 

 

“Gözüm gördüyünə inana bilmir” 
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        Bu “üşüyən” adamı tanıyıram. 

Yolayrıcında çaş-baş qalan bu tənha məğruru... 

sözünün mis kimi səsindən tanıdığım kimi. 

Mənim səsimin içi 

Səssizlikdən boğulur. 

Dörd yanı divar canım 

Ölür, yenə doğulur.  

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ağbirçəyi Firuzə 

Məmmədli! 

“Müasir Azərbaycan dilçiliyində öz üslubunu 

qoya bilmiş” (Afad Qurbanov) dilçi – tənqidçi. “Ədəbi 

prosesin daimi iştirakçısı” (Qəşəm Nəcəfzadə), pedaqoq 

– alim; fəal ictimai mövqeyi ilə həmişə ön sırada 

addımlayan publisist, uzaqları yaxın etmək məramlı 

tərcüməçi, yazıçıların dərd ortağı – uzun illərdir Yazıçılar 

Birliyində Həmkarlar təşkilatına rəhbərlik edir. Uzun 

illər Pedaqoji Universitetdə təkcə müəllim olmayıb, 

tələbələrə sirdaş olub, analıq edib. Vikipediya 

məlumatında Teymur Əhmədovun “Azərbaycan 

yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə)” kitabına istinadən yazılıb 

ki, 60-cı illərin ortalarında Vahid Azərbaycan uğrunda 

mübarizə aparanların sırasında olub, necə deyərlər, 

“aşağı enən eskalatorla yuxarı çıxmaq” istəyib.Əlbəttə, 

başını sığallamayıblar; təqib və repressiyaya məruz qalıb.  
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Nə olsun ki, lap acıdır, 

Gözümdə fikrin tacıdır. 

Düz söz bir dar ağacıdır,  

Boyundan keçə bilmirəm. 

İnsan seçimini müqəddəs bildiyi dəyərlərlə 

müəyyənləşdirir, sonra ömrü boyu üzləşdiyi, onu izləyən 

çətinlikləri dəf etməkdə yeganə dayağı da düşüncə və 

fəaliyyətini tənzimləyən bu dəyərlər olur. Seçiminin 

düzgünlüyü həyatın hər cür hərc-mərcliyinə bir nizam 

qatır.  

Firuzə Məmmədlinin 10 cildlik “Seçilmiş əsərləri”, 

yaradıcılıq axtarışları, elmi tədqiqatlarının məzmunu və 

istiqamətləri onun düşüncə sisteminin mənzərəsini 

təqdim edir. Bu mənzərə onu göstərir ki, bir insan kimi 

də, bir şair, bir alim kimi də Firuzə xanım sidq-ürəklə 

inandığı dəyərləri yeni zamana ona görə daşıyıb gətirə 

bilib ki, bu dəyərlər insanları bir-birindən ayırmağa 

deyil, birləşdirməyə hesablanıb. Bu mənada şairin 

tapındığı – güvəndiyi ən böyük dəyər – Sözdür.  

Bəxti “yüzə - yüz” gətirdi səninlə, – 

Firuzəni sənsiz öyən olmadı.  

Yeni dəyərlər sisteminə mənəvi-intellektual 

təcrübənin sağlam genetik əsaslı nəticələri kimi 

qovuşmağı bacarmış Firuzə Məmmədli yaradıcılığında 

seçim və təqdimat manerası, ənənə ilə müasirliyin, 

müdrikliklə gənclik şövqünün qaynayıb-qarışması bu 

yaradıcılığa marağı bu gün də qoruyub saxlayır. 

http://www.kitabxana.net/
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Vətəndaş mövqeyi, milli düşüncənin dərinliyi və 

genişliyi ədəbiyyatın əzəli mövzularında onun poetik 

istedadının, şair obrazının və adının Azərbaycan 

poeziyasında, min illərin oğuz şeirində halal yerini, 

sanballı mövqeyini təmin edib.Yaradıcılığı rəsmi 

səviyyədə də təsdiqlənib:”Tərəqqi” medalı, “Qızıl 

kəlmə”mükafatı “Üçüncü dərəcəli əmək ordeni” və s, və 

s. Poeziyasını sevənlər bu istedadlı şairənin şəklini Fəxri 

lövhədə görmək haqqının təqdirini də onunla eyni 

ürəkdolusu sevinclə bölüşərdilər. Əlbəttə, sahib olmağı 

istəmək aid olmağı öyrənməkdən başlasa da, bunu 

müəyyən edən meyarlar hər arzunu güldürmür. O isə: 

 

Zamanın gecəsində 

Gündüzü axtarıram. 

Min əyrini ələyib 

Bir düzü axtarıram.  

 

    “Allah, eşidirsən? Bəndən ağlayır!” 
 

Firuzə xanım da bütün yaradıcı təbiətlilər kimi, 

sözünün eşidilməsinin, görünməsinin intizarını 

yaşamamış deyil. Amma diqqətin deyil, diqqətsizliyin 

həssasıdır. Hərdən şeirinə də giley qonduran bu 

həssaslığı “məni uçqunların arasında gəz” – yazdırsa da, 

“dənizi daşacaq kinimdən çəkin” – təhdidinin zərif 

qəlbini zədələyəcəyindən narahat olub, ovundurmaq 
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istəyirsən. Arxanca danışırlarsa, deməli, sən yerində -- 

qabaqdasan – təsəllisi ilə sığallamaq istəyirsən ona heç 

yaraşmayan küskünlüyü. Öz sözünü xatırlatmaq 

istəyirsən: 

 

Bu, yalvarış deyil, bu, fəryad deyil,  

İnsana inamın harayıdır bu. 

Özünə qayıtmaq bizə yad deyil... 

Nə olar, özümü sevdirin mənə. 

 

Onun gündəm mövzularına yanaşmasında bir 

müdrik xəbərdarlığı var; təmkinli səssizliklə cəmiyyəti 

gözləyən acı aqibəti xatırladır:  

Kiçik insanların kölgəsi böyüyürsə, demək, Günəş 

batır!..  

Onun şeirinin intonasiyası çığırmır, amma diqqət 

çəkir, diqqətə çəkir. 

Onun iddiasının tonu da səssizdir; öz gücündən, 

ləyaqətindən başqa güman bilməyənin səssizliyi. 

Beləsinin nitqinin tipi, olsa-olsa, monoloq olar. Bu 

monoloqda bəzən dözümün tükənməsi, yollara qanad 

taxmaq istəyinin öləziməsi elə kədərlidir ki... 

 

Bir ümidin yollarında 

Ömrümün izi göynəyir. 

Dualara diz çökməkdən 

Səbrimin dizi göynəyir. 

http://www.kitabxana.net/
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Bədii yaradıcılığın (şəxsiyyətin də) inkişafını 

şərtləndirən (müəyyənləşdirən) amillər sırasında rel-

yefin, iqlimin, ”etnoqrafik məxsusiliyin”, fiziki şəraitin və 

s. rolundan çox yazılıb. Poetik nəfəsin təbiətindəki mas-

kulin və ya feminist başlanğıcların “yerdəyişməsini” necə 

izah etmək olar? Bunu özünütəsdiqin özünüifadə və özü-

nümüdafiə prinsiplərilə əlaqəsində axtarmaq nə dərəcə-

də doğrudur? Bəlkə, həyatımız boyu yaşadığımız gün-

dəlik təsirlərin əhəmiyyətini də əlavə edək?! 

Firuzə Məmmədlinin poetik təhkiyəsində “kişi 

üslubu”na xas sərt, ötkəm, “tündməcaz” intonasiya var. 

Evinin kişisi olmaq  

istəsən, 

öncə  

sözünün kişisi ol. 

Sonra 

düzünün  

kişisi ol, 

ən sonda  

dözümün kişisi ol.  

 

“Hə”si – həqiqətin acısı: 

 

Kəsilib atılmış qıçını gəzir 

Veteran cibində əli əsgərin. 
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        * * * 

Qulağı doludur  

top səsilə, 

pulemyot taqqıltısıyla. 

Nə qədər yuyur, 

nə qədər qurdalayır, 

çıxıb tökülmür 

səslər qulağından. 

Həkimlər dadına çatsın, 

ay qoca əsgər!  

Onun “lüğəti”nin kompası da doğulub boya-başa 

çatdığı bölgəni – Azərbaycanın şimalını göstərir.  

 

Demirəm ki, odun daha istidir, 

Demirəm ki, suyun daha dadlıdır. 

Məni soyuq torpağın da isidir, 

Mənə acı küləyin də bal dadır. 

 

Firuzə Məmmədlinin elmi tədqiqatının bir istiqa-

məti də Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinin еtnоlinqvis-

tik vаhidlərinin öyrənilməsilə bağlıdır. Necə deyərlər, bu 

yurdun etnoqrafik yaddaşının damarında axan qanına da 

bələddir. Eynən böyük Vətən ağrısına, Dünya dərdlərinə 

olduğu kimi. 

Bir qadının “kişi səsilə danışması” təkcə torpağın, 

landşaftın, iqlimin... deyil, həyatın və... kişinin günahıdır!  
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Bir kişinin “qadın təhkiyəsində” ötməsi... 

cəmiyyətin faciəsi olduğutək.  

 

Fikrim məni güllələyir fərari kimi, 

İntiqamı “qan” qışqıran bir hədəyəm mən. 

Vətənimin ağrısına yararlı kimi 

Sətir-sətir, misra-misra cəbhədəyəm mən. 

 

Firuzə Məmmədlinin dili Azərbaycan dilinin, türk 

təfəkkürünün təmizliyini, dərinliyini və zənginliyini 

yaşadır. Zənnimcə, xalq dili üslubunun şeirdə təcəssü-

münün çoxçeşidliliyi Firuzə Məmmədli yaradıcılığını 

elmi tədqiqat səviyyəsində öyrənməyə imkan verir. 

Onun dilinin yaddaşı qloballaşan şəhər rahatlığı-

nın, texnologiya sürətinin tozanağında əriyib uzaqlaşan 

kəndin yaddaşıdır, adət-ənənənin, törə əxlaqının, kənd 

həyatının, uşaqlığının yaddaşıdır. 

Qovladılar bu il kənddən Vəlini, 

Gedənəcən yenə “tövbə” deyirmiş. 

Ağsaqqallar kəsəcəkdi dilini,- 

Deyirlər ki, haram tikə yeyirmiş. 

 

“Bu zamandı, hər məqamda, anda sən” 
 

Yubiley yaşı yeni cümlənin başlanması üçün 

qoyulan nöqtəyə bənzər. 
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Azərbaycanın görkəmli şairəsi Firuzə Məmmədli 

həyatın növbəti onluğuna keçmək üçün səkkizinci 

nöqtəni qoyub.  

 

Ömür-gün işidi... Ələkdən keçib, 

Fərqi nə, şeytandan, mələkdən keçib. 

Eh, mənə nə gəlib, fələkdən keçib, 

Daha yol üstədir xatirələrim. 

 

Yeni cümlənin ovqatını həm də ətrafın diqqəti, 

qayğısı, sevgisi yazar.  

“Tanrıdan səda sözü” insan qəlbində, poeziyanın 

yaddaşında, mədəniyyət tarixində bir işıq kimi, bir ilıq 

nəfəs kimi yaşayacaq şair üçün hələ çox səhərlər açılacaq, 

hələ Günəş çox güləcək.  

Xatirələri yolçu etməyə dəyərmi? Dəyər! 

Çünki xatirələr də Firuzə Məmmədlinin poeziyası 

kimi, insana, həqiqətə, ədalətə inamdan danışacaq və 

deyəcək ki, ən dar zamanda, nə olur-olsun,sən də  inan, 

lap elə Paskal kimi, inan ki:  

“Bu gün dünənki düşüncələrinin səni gətirdiyi 

yerdəsən və sabah bugünkü düşüncələrinin daşıdığı 

yerdə olacaqsan”!(Paskal) 

 

Südabə Ağabalayeva 
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BU SƏHƏR 

 

Bu səhər 

dan yeri 

bağrımın başından söküləcəkdir. 

Günəş 

bütün zərrin şəfəqlərilə 

qəlbimə töküləcəkdir. 

Bu səhər 

üfüqlərin 

gümüşü ağlığını 

gözlərimlə oxşayar, 

pilə yumşaqlığına 

əllərimlə 

sığal çəkərəm. 

Bu səhər 

hisslərimi 

bu yumşaq ağlığa, 

bu ağ yumşaqlığa, 

bükərəm. 

Hopduraram 

bu yumşaqlığı, 

 xasiyyətimə, 

çəkərəm bu ağlığı 

 üzümə, alnıma. 

Bu səhər 

tarlaları 
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ağappaq süfrə kimi 

 açaram 

duyğularıma,- 

bərəkət bolluğuna düşər 

 şeirlərim, 

bərəkət bolluğunda bişər 

 fikirlərim. 

1973 
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       BAXT 

 

Gəlişinə nəğmə deyək bu yazın, 

Gülüşündə 

durnaları dinləyək. 

Bəyaz-bəyaz qayğıların içindən 

Yaşıl-yaşıl arzuları dənləyək. 

 

Bu bahara izi düşüb o qızın, 

Belə gözəl yaz olarmı, ilahi?! 

Bu gözələ gözü düşüb o yazın, 

Belə gözəl qız olarmı, ilahi?! 

 

Sarmaşıbdı qız bu yaza, yaz qıza, 

Bir ömürdə ətirə bax, gülə bax! 

Yaraşıbdı qız bu yaza, yaz qıza, 

Ay bu yerdə gətirə baxt, gülə baxt. 

 

1983 
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SƏN DEMƏ 

Aman allah, mən idimmi o görən – 

Ağ gününü qara geyib oturan? 

Hər gününü qatarlarda gördüyüm 

Vaqonlar tək saya-saya ötürən?! 

 

Ah, İlahi, qədirbilməz əllərim 

O günlərin arxasınca daş atdı. 

Xatirələr kədərliydi, odur ki, 

Bir ömürü xatirəsiz yaşatdı. 

 

“Çər” görmüşdü “can” dediyi kəslərdən, 

Yaşatmalı nəyi vardı görəsən! 

Qulağında beyni dolu səslərdən 

Nə götürdü, nə apardı görəsən! 

 

Yaxşı-yaxşı yamanlara yanandı, 

Çox yaşatdı ağrıları canında. 

Ömür boyu ümmanları yaşatdı 

Əzabların, qayğıların canında. 

 

Əzabı çox, əvəzi yox keçənlər 

Gün deyilmiş, ömür imiş sən demə. 

Qansoranlar, qaniçənlər, ibnələr 

Gün-gün onu gəmirirmiş, sən demə. 

    

   2017 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 23 - 
 

*** 

 

Tanrım, sənə fəda olum, 

Hənir olum, səda olum. 

Səndən gələn nida olum, 

Mənə baxışın itməsin. 

 

Ağrı-əzab... Bəsdi daha, 

Dərd ayağın kəsdi daha. 

Bildim nəymiş qəsdi daha 

Bu taleyin, bu qismətin. 

 

Arıtlanıb, incələnib, 

Qoyub qına xəncərini. 

Örtüm qapı-pəncərəni, 

Qismətim qaçıb getməsin. 

 

2003 
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*** 

 

Gözlərim məni aldadır, 

Yazdığım yanlışa düşür. 

İstəyirəm, bahar yazım, 

Dolaşdırır, qışa düşür. 

 

Tapmadım bu dərdə əlac, 

Haqq özü göndərdi əlac. 

Oturduğum yerdə əlac 

Öz-özünə işə düşür. 

 

İndi məni vuranlar da, 

Yıxanlar da, quranlar da, 

Bir vaxt gendə duranlar da 

Dilə düşür, dişə düşür. 

 

2020 
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        BƏS 

 

Heyif daha fal da açmır söz mənə, 

Heç bilmədim harda dəydi göz mənə. 

Dözəmmirəm, ürək deyir, “döz” mənə, 

Nə vaxtacan, axı necə dözüm bəs?! 

 

Üz döndərib, qələm baxmır sözümə, 

Çırpınıram, hələm baxmır sözümə. 

Başı çəkir nələr, baxmır sözümə, 

Mən susmuram, necə susur sözüm bəs?! 

 

2016 
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    KƏSİRLƏR 

 

Ürəyimiz dolub-daşır, dinmirik, 

Cümləbaşı, kəlməbaşı dinmirik. 

Fikrimizi barı çaşıb dinmirik, 

Dinmirik ki, sözümüzü kəsirlər. 

 

Hardan bilək, yolumuzu kəsən kim, 

Vurammırıq, qolumuzu kəsən kim? 

Sağımızı, solumuzu kəsən kim? 

“Əyri” deyib, düzümüzü kəsirlər. 

 

Bir əməlik, min oyunuq deyən biz, 

Gah yasınıq, gah toyunuq deyən biz. 

Qoç deyilik, lap qoyunuq deyən biz, 

Quzu bilib özümüzü kəsirlər. 

 

2016 
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YAXŞI OLAR 

 

Yaxşı olar, danışmayaq, dinməyək, 

Yol üstdəyik, cin atına minməyək. 

Vurulsaq da, qırılsaq da, sınmayaq, 

Ayaq üstdə basdırılaq öləndə. 

 

Çığırımız açılıbdı öncədən, 

Bəxt gəzirik künc-bucaqda, döngədə. 

Kim olacaq bu talanı səngidən, 

Bizə qaçır ağladan da, gülən də. 

 

Əl sıxmırıq, yumruqlanıb ovcumuz, 

Bəxt işidir, ov olubdu ovçumuz. 

Yolda qalıb, gəlib çıxmır elçimiz, 

Baş girləyir dava-dərman bilən də. 

 

Zaman bizik, məkan bizik, imkan biz, 

Hər gün bir az çiçək bizik, tikan biz. 

Dünyadı da... Quran bizik, sökən biz, 

Bizim deyil əlimizdən gələn də. 

 

2018 
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YARIMÇIQ ŞEİR 

 

Dinləyici sevgisinə əl açmadım, 

Tale üçün rəml atmadım, fal açmadım. 

Mən özümə büsat qurub yol açmadım, 

Allah açdı bu yolu da. 

 

Qismətimə şükür dedim, niyə dedim? 

Bəlkə Tanrı məni sevsin deyə dedim? 

Dərdlərimi üz tutub da göyə dedim, 

Dedim üzüquyulu da. 

 

Çəkçevirdə cırılmadı yaxa, qaldım, 

Ha daşlaşdım, ha sərtləşdim, yuxa qaldım. 

İfritlərə, iblislərə baxa qaldım 

Hövsələmdən soyulub da. 

  2010 
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*** 

 

Düşər-düşməzi var, düşməsin, nə qəm?! 

Mənimçin fərqi yox daha bu həddin. 

Düşəndə lap elə gözəgirənəm, 

Düşməzdə üzülsün, bükülsün qəddim? 

 

Özümə düşmənəm, yada nə düşüb?! 

Məni qınayanı lənətə gəlsin! 

Mənə qovuşmursa, ada nə düşüb, 

Çıxsın cəhənnəmdən cənnətə gəlsin?! 

 

Axirət dediyin zamansız bir qəm, 

Sona yetişəsi yerişi yoxdur. 

Açıb süfrəsini qarşıma şübhəm, 

İnam qapısının girişi yoxdur. 

 

2020 
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  DAHA 

 

Daha meydanlarda 

qarğalar artıb, 

Qarğa ləhcəsində 

qırqırlar artıb. 

Tələlər çoxalıb, 

qurğular artıb. 

Hərə öz nəfsinin 
quludur daha. 
 
İstəklər, əməllər - 
göz qabağında. 

Əyilib keçilir 

düz qabağından. 

Hərə bir səfərdir 

öz qabağında, - 

Dünya gedər-gəlməz 

yoludur daha. 

 

Çıxıb gedənləri 

geri çəkən yox, 

Alınır, satılır,- 

yeri çəkən yox. 

Ölürük, bu dərdi 

diri çəkən yox, 

Dünya “yox”larıyla 

zorludur daha. 
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DÖRDLÜKLƏR 

 

Mənə tərəf yıxılma, 

Məndə ölə bilərsən. 

Mən bir çöl arısıyam, 

Gəlsən çölə, bilərsən. 

 

*** 

Ağlına güvənirsən, 

Uç get kəpənək kimi. 

Ən uca budaqlara 

Zoğ at bir tənək kimi. 

 

*** 

Açılan göylərin də 

Mələkləri görünmür. 

Ahımdan min şam yanır - 

“Fələkləri” görünmür. 

 

2020 
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       *** 

 

O sevgi yaşındaydı, 

Yaşını sevəmmədi, 

Seçəmmədi, tayını,- 

Tuşunu sevəmmədi. 

 

Sevdirmədi özünü, 

Kimsə çəkə nazını. 

Eh, bir ömrün yazını, 

Qışını sevəmmədi. 

 

Sevmədi beşiyini, 

Evini-eşiyini, 

Sevdi it-pişiyini, 

Quşunu sevəmmədi. 

 

    2020 
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        *** 

 

Nar tək sıxaram, demirəm, 

Sonuna çıxaram, demirəm. 

Vurub yıxaram, demirəm, 

Mən kiməm ki? Allah yıxar. 

 

El malını yeyənləri, 

Haqqa ağız əyənləri, 

“Hər şey mənim” deyənləri 

Heç nə yıxmaz, tamah yıxar. 

 

  1999 
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                 *** 

 

Hamı sağ-salamat idi, 

Hamı qədd-qamət idi. 

Tanrıdan əmanət idi 

Hamıda səbr quyusu. 

 

Hamı bahar qucağıydı, 

Ev-eşik, od-ocaq idi. 

Əcəl-macal uzaq idi, 

Uzaqdı qəbir quyusu. 

 

Hamı bir-birində idi,- 

Hamı öz yerində idi. 

Hələ ki dərində idi 

Dünyamızın sirr quyusu. 

 

2018 
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       *** 

 

Lənətlənmiş 

dövrün 

məhkəməsi 

gələcək, bilirəm, 

gələcək 

boğazından 

o ilgəyi açmağa. 

Mənim növbəm 

dövrün 

lənətində 

çapalaya qalıb. 

İttihama isə - 

illərlə vaxt var. 

 

2019 
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BACARDIN 

 

Rus şairi M.Svyatayevaya 

 

Sən bunu bacardın, 

Marina,- 

bir şairin qatili 

olmağı bacardın. 

Mən bacarmıram. 

Söylə, 

öyrət mənə 

gözlərini yumdumu 

o şair 

ilgəyi boğazına 

keçirəndə,- 

əlləri əsdimi? 

Barmaqları ixtiyarsız 

o ilgəyi boğazında 

boşaltmağa tələsdimi, 

Marina? 

Nəfəsi kəsilənə kimi 

ilgəkdə sallanıb 

çapaladımı? 

Necə qıydın ona 

mənə də öyrət. 

 

2019 
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*** 

 

Kimsəyə qıymadım pay vermək üçün, 

Sənsizlik içimin dərd ağacıymış. 

Özümü özümə qaytarmaq üçün 

Hardan biləydim ki, dərd əlac, imiş. 

 

Dərdim oyananda daha gec idi, 

Səni itirmişdim dərdimdən qabaq. 

Dərdim oyananda ömür köç idi, 

Dərdim nə bileydi, nələr olacaq! 

  

   1990 
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     QALIB 

 

Ötənlərə, keçənlərə 

Gözüm baxa-baxa qalıb. 

Yazammıram-pozammıram, 

Mənimki Allaha qalıb. 

 

Ümid yoxdu dönəm daha, 

Şeir üstündə dinəm daha. 

Sözlü-sovlu sinəm daha 

Bir quruca aha qalıb. 

 

Uğur durub gendə məndən, 

Şeir umur gündə məndən. 

Yəni görmür, indi məndən 

Bir əl, bir də yaxa qalıb?! 

 

2012 
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*** 

 

Götürəsən qələmi, 

Elə hey dərd yazasan. 

Gözlərini heyrətdən 

Eləyib dörd, yazasan. 

 

Sevincə yol azasan, 

Gah sağ, gah sol azasan. 

Elə bol-bol azasan, 

Nə yazsan, sərt yazasan. 

 

Olasan pir qapısı, 

Açıla sirr qapısı. 

Min dərdin bir qapısın 

Edəsən pərt... Yazasan. 

 

Fikrində bir güc dinə, 

Qəm susa, sevinc dinə. 

Kür bəxtinin küncünə 

Nə yazsan, mərd yazasan. 

 

2018 
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İNŞALLAH 

 

Barışıq olmadı, dost süfrəsində, 

Hərə öz dərdini götürdü getdi. 

Ara düzəltmədi tost süfrəsi də, 

Ümidlər köksünü ötürdü getdi. 

 

Niyə küsmüşdülər, səbəb nə imiş? 

Kimin kimdən payı əskik düşmüşdü? 

Böyük nə? Kiçik nə? Ədəb nə imiş?– 

Bütöv pay kiməsə kəsik düşmüşdü. 

 

Vay səni nəfs odu, tamah sahibi! 

Düz imiş, düzələn deyil bu dünya. 

Eh... Dünya – günahsız günah sahibi, 

Özü öz içini yeyir bu dünya. 

 

Ağ gün qara günün ardından baxır, 

Hər kəsin başında – tüstü dumanı. 

Vallahi, bir yana çıxacaq axır, – 

Dünya tanıyacaq yaxşı-yamanı... 

 

2020 
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   *** 

 

Haqqa nahaq söyləmək 

Qaniçənə man deyil. 

Peyğəmbər olsa belə, 

Hamı Süleyman deyil. 

Ölüyə yas saxlamaq 

Deyəsən iman deyil. 

Hamı gözütox olub, 

Qoşulub acgözlərə. 

 

    *** 

Allah, bu bəxt kəmindən 

Qopar məni, al məni. 

Deyən, bu yol uzundu, 

Əldən saldı yol məni. 

Görürsən, ömrüm-günüm 

Sənə doğru gəlişdi. 

Ya məni bir bəxtə yaz, 

Ya bu hala alışdır. 

 

2016 
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   *** 

 

Başım əlimdə qalıb, 

Əlim-gözümün üstdə. 

Yüz yol dara çəkildim 

Bircə sözümün üstdə. 

 

Söz də sözün düzüydü, 

Gördüyümün gözüydü. 

Məni vuran özüydü, 

Salıb dizimin üstdə. 

 

Nə yaxındı, nə uzaq, 

Nə böyükdü, nə uşaq. 

Nifrətimdən bir ocaq 

Düşüb izimin üstdə. 

 

2020 
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             *** 

 

Susur səslər, sədalar, 

Əlim üzümdə qalıb. 

Səksən ilin dözümü 

Çöküb sözümdə qalıb. 

 

Daha yüz də yaşasam, 

Dediyimi demişəm. 

Yox, yox... Tükənməmişəm, 

Mən özümü yemişəm. 

 

– Həvəsdi, bəsdi, dedin, 

Fikirlərim duruldu. 

Gözdən düşən kəlmələr 

Əlimlə qaldırıldı. 

 

2020 
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*** 

 

Mən on addım atdımsa, 

Bir addıma qayıtdım. 

Adlayıb keçdim, yenə 

“Sirat”ıma qayıtdım. 

 

Yenə didilib getdim 

İçərimdən çölümə. 

Qorudum diriliyi 

Ətək salıb ölümə. 

 

Qayıtdım bir addıma,- 

Təzədən ocaq açım. 

Qayıtdım, pir adıma 

Qol açım, qucaq açım. 

 

Eh, ömür qısırlaşıb, 

Duyğu, filan yox daha. 

Hara üz tuturamsa, 

Həsrət, inam – tox daha. 

 

2018 
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YOXDUR 

İntihar könüllü olmur. 

İntihara məcbur edirlər. 

 

Əllərim üzümdə, 

susub durmuşam. 

Acı taleyimdən 

küsüb durmuşam,– 

Daha ümidimi 

kəsib durmuşam. 

Daha yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Dayanıb qarşımda 

yolun çətini, 

Sağım çətinimdir, 

solum çətinim. 

Seçdiyim asan yol - 

ölüm çətini. 

Daha yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Sabaha – nə ümid, 

nə inam daha, 

Yolu uçuruma 

bir anam daha. 

Mən özüm qurduğum 
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divanam daha. 

 

 

Daha yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Axır göz yaşlarım 

məndən xəbərsiz, 

itirəm söz adda 

candan xəbərsiz. 

Üstümə yürüyən 

qəmdən xəbərsiz 

daha yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Daha nə halım var, 

nə günüm mənim. 

Qol açmadı toyum - 

düyünüm mənim. 

Ölüm ürəyimdə 

döyünür mənim. 

Daha yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Bu həddən o yana 

keçə bilmirəm, 

Susum bu halıma 
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necə, bilmirəm. 

Bir cam zəhər verdiz, 

 

 

içə bilmirəm. 

Belə yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Aşıb dərd zirvədən, 

qol-qıçım sınıb. 

İçim – çilik-çilik, 

alqışım sınıb. 

Dünya qucağımdı,- 

ağuşum sınıb;- 

belə yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

Mən vuran qələmlər 

boy atmadı ki. 

Başında göyləri 

oynatmadı ki. 

Naləm “yatmışları” 

oyatmadı ki,– 

belə yaşamağın 

mənası yoxdur. 

 

2020 
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        CAVAB 

 

İnamımdan sarsılıram mən daha, 

Gözlərimdə bulaq açıb qəm daha. 

Dolanıram qayğılardan gen daha, 

İnam qıran inamından yıxılsın. 

 

Bu vaxtların sahibindən istərəm,- 

Çəpər çəksin məni vuran kəslərə! 

Allah, özün bir əncam çək pislərə, 

Elə et ki, yolum üstdən yığılsın. 

 

Ay ilan kəs, öz atanı çalsana, 

Tapıb, sənə daş atanı çalsana. 

İçindəki o şeytanı çalsana, 

Sən ağılda çalanlarım yox olsun! 

 

2011 
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HARA BELƏ 

Məmur özbaşınalığına 

 

Hara belə, bəy ərənlər,- 

Öz-özünü bəyənənlər? 

Daş üstündə göyərənlər, 

Hara belə? 

 

Çapırsınız yel atında, 

Yol salırsız elatından. 

Ömrünüzün qələtindən 

Hara belə? 

 

Doğmanızdı, yadınızdı? 

Necə tutduz, - adınızdı. 

Çəkənmi var çatınızı?! 

Hara belə? 

 

Ocaq sönür, - külü qalır, 

Bağ talanır, gülü qalır. 

Bulaq çökür, gili qalır, 

Hara belə? 

 

Zirvədədir ovqatınız, 

Ənamınız, sovqatınız... 

Çox mətləbə qovğasınız, 

Hara belə? 
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2020 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 52 - 
 

GEDİRLƏR 

 

Gündüz yasa gedirlər, 

Axşam toya gedirlər. 

Bu anası ölmüşlər 

Yas ağlaya-ağlaya 

Elə vaya gedirlər, 

Elə haya gedirlər. 

Ciblərində quruş yox, 

Dodağında gülüş yox, 

Yana-yana gedirlər,- 

Gah iftara gedirlər, 

Gah ehsana gedirlər. 

Düşüb küyə, gedirlər... 

Elə haya gedirlər,- 

Elə toya gedirlər. 

 

2020 
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KİM SİZƏ SÖYLƏYİB 

 

Kim sizə söyləyib ki, 

Oyuncaqdı bu kişi, 

Tərifə, hədiyyəyə 

Sevincəkdi bu kişi?! 

Dünyanın sığalına, 

Ütüsünə hərisdi, 

Yaltağına, bozuna, 

Sütülünə hərisdi. 

Hərisdi gözlərdəki, 

Heyranlığa, lallığa, 

Sifətlərdə kütlüyə, 

Qulaqlarda karlığa. 

Hərisdi ətrafında 

Torpaq öpən dizlərə, 

Dördgöz olub dörd yanı 

İzləyən “çekistlərə”. 

Kim sizə söyləyib ki, 

Həvəssizdi bu kişi, 

Arlara, namuslara 

Ədəbsizdi bu kişi?! 

Dünya diz üstə çöksə, 

Bir boy da qalxandı o, 

Dərdlərə, ələmlərə, 

Yastıqdı, yorğandı o. 

Şirin-şirin vədlərin, 
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Səhmanı, ustasıdı. 

 

 

Bu kişi yalanların 

Vallahı, xəstəsidi. 

Kim sizə söyləyib ki, 

Bir əcazdı bu kişi, 

Qohumbazdı, dostbazdı, 

Yerlibazdı bu kişi?! 

Bu kişinin gözləri 

Əcələ meyillidir, 

Bu kişinin hökmünə, 

Bölgələr meyillidir, 

Adamlar meyillidir, 

Kölgələr meyillidir. 

 

2009 
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SƏFƏRDƏN QAYIDIŞ 

 

Susur əllərimin şeir hörgüsü, 

Susur ürəyimin kövrəlmək eşqi. 

Məni ehtiyacmı belə hürküdüb, 

Məni dəhşətlərmi yoğurub, eşib?! 

 

Alnımın yazısı pozulub bəlkə, 

Bəlkə idrakımdı – korşalıb daha. 

Silim ötənlərin tozunu bəlkə, 

Bugünə, sabaha yumşalım daha. 

 

Yumşalım taleyin daş yazısına, 

Ömrün sərt üzünə gülümsər baxım. 

Daha ümidlərin qış yazısına 

Hər tindən-döngədən xeyir-şər baxır. 

 

Ömür xoşlayammır öz soyuğunu, 

Qışdan yaz ilığı qoparım bəlkə. 

Qəlbimdə isticə bir söz doğulur, 

Oldu bir ümidin çaparı bəlkə. 

 

Mən işdə bərkidim, işdə əridim, 

Yazı da ömrümün payızı bildim. 

Bu qanlı-qadalı qış səfərimdi, 

Bəlkə bir hovurluq qayıda bildim. 
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1993 
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   *** 

 

Bu səhnədə, bu odda 

Məni yada salan yox. 

Ürəklərdə bu adda 

Səksəkə yox, talan yox. 

İmkanıma güvənib 

Dağ da aşa bilmirəm, 

Yıxılıram, qalxıram, 

Saxta aşa bilmirəm. 

Bir körpənin dilində 

Adım hecalanmadı. 

Durduğum yerdən bircə 

Addım ucalammadım. 

Daha neyləməliydim, 

Atam, qocalammadım. 

Zamanın hasarında 

İlişib qaldım elə. 

    

2010 
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QARABAĞ LÖVHƏLƏRİ 

 

Birinci Qarabağ Müharibəsinə 

 

Ağac budaq hayında, 

Budaq – alov dilimi. 

Yerin fəsil payında  

Yazdı, qışdı bilinmir. 

 

Göydən dirilik yağar, 

Burda yağan ölümdür. 

Dünya təzə dərd doğur,- 

Bütövlüklər bölünür. 

 

Bölünmüş yurdum kimi 

Göydə Ay da paradır. 

Kimə açım dərdimi,- 

Yara – köhnə yaradır. 

 

Qızarır bir əsgərin 

Yarasında dan yeri. 

Bir cavan məhəbbət də 

Bir ağrıda can verir. 

    

1993 
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*** 

 

Körpəlik - 

ömrün əlində qoğal, 

ovcuna sıxılan nar 

 şirəsi,- 

yanağına, dodağına çəkiləsi 

  çəhrayı, 

alma sevinci, 

 şəftəli ətri. 

Körpəlik - 

lampa işığı. 

Bu işıqda 

 hər şey aydındır, 

 hər şey qaranlıq. 

Körpəlik - 

 bütün səhvlərin 

 sıfıra vurulması, 

kölgəsi olmayan 

 kədər, 

kədəri olmayan 

 itgi. 

 

     1979 
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       QAYIDAR 

 

Mənim zənglərimin qulağı – səsdə, 

Gedər siqnallarım, gedər, qayıdar. 

Mənim zənglərimə oyanan kəs də 

Özündən-özünə qədər qayıdar. 

 

Qayıdar, zamanın içini görər, 

Yerinin, yurdunun köçünü görər. 

Ona biçimlənən ölçünü görər, 

Bugündən dünənə gedər, qayıdar. 

 

Bilər ki, halalı, haramı nəymiş, 

Şöhrətin, sərvətin talanı nəymiş. 

Düşdüyü oyunun məramı nəymiş, 

Bəxtin ələk-vələk edər, qayıdar. 

 

2015 
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          *** 

 

Soyuq küləklər əsdi, 

Payız, deyən, tələsdi. 

Qar düşdü, yolu kəsdi, 

Sizə gələ bilmədim. 

 

Bəxt qapısı – bir qarış, 

Küsmüsənsə, get, barış. 

Dünya – bbəhsəbəs, yarış, – 

Niyə belə? – Bilmədim. 

 

Düz gedir, əyri gəlir, 

Qiyməti ayrı gəlir. 

Zərərdən xeyri gəlir, – 

Necə gəlir, bilmədim. 

 

     2020 
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      *** 

 

Bütün xatirələri 

Kökündən qazım atım. 

Haçan, harda nə olmuş, – 

Nəyimə lazım, – atım. 

 

Kim kimə kəllə atmış, 

Kim kimə güllə atmış, 

Kim kimə sillə atmış, 

Fikrimdən pozum, atım. 

 

Bu fələyin çarxımı? 

Kim kiməsə arxamı? 

Bəlkə də bir arxivin 

Küncünə yazım atım. 

 

    2017 
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      *** 

 

Qara yellər əsməsin 

Ağ səhərin gözündən. 

Necə düşdün bu qədim, 

Qart şəhərin gözündən? 

 

Bax, əzabın sonudur, 

Ümid səbrin donudur. 

Sıxılma, məyus olma, 

Gülümsə bu səhərə 

Yol sal kəndə, şəhərə. 

 

Lap dərindən-dərinə 

Səril çiçəklərinə. 

Yaxıl təbəssümünə, 

Sıxıl məhəbbətinə, 

Şirin-şəkər ömür tək 

Yazıl vərəqlərinə. 

Sabahı üzüsulu 

Bugününə nişanla... 

Hər şey keçər  

İnşallah!.. 

 

2020 
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         *** 

 

A dostum, həmdəmim, tanışım qapı, 

Açıl bir möcüzə yaz nəfəsindən. 

Məni tanımayan məndən nə tapıb, 

Nə tapıb oxuyar saz nəfəsində. 

 

2017 
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VAXTIN YÜYƏNİ 

 

Bir qədim səhifədə 

bir bədöy atın üstündən 

yıxıldı vaxt. 

Vaxtın ağzı qanla dolu. 

Hayqırdı, 

hayxırdı ətrafına; 

ətrafı əraziydi, 

dağdı, dərəydi, düzdü, 

kənddi, şəhərdi, 

bağ-bağatdı. 

Vaxtın yüyəni 

qaçaraq əllərdə, 

əllər - oxda, yayda, qılıncda, 

tüfəngdə, topda, 

minada, raketdə... 

Əllər nə yapdısa, 

torpağın qatından keçdi, 

üstündən, altından keçdi, 

insanlıq adından keçdi. 

Əllər nə yapdısa,- 

Tarixin yadında qaldı, 

nəfəsində, adında qaldı. 

Haçansa susacaqdı haqdan gələn 

siqnallar, 
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vaxtdan gələn 

hərbə-zorbalar. 

Susacaqdı, haçansa... 

Amma... 

 

2020 
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       *** 

 

Çəkdim, çəkmədim bu dərdi, 

Başqasına qalan deyil. 

Bəlkə çıxarım bazara, 

Eh, bazar da alan deyil. 

 

Mənə bir qıça qənd verin, 

Dilim zəhərdi, fənd verin. 

Ömrün yoluna səmt verin, 

Ömür də... ha... talan deyil. 

 

     2020 
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*** 

 

Niyə belə darıxdım mən? - 

Səbri qəlbimə sıxdım mən. 

Hər gün yollara çıxdım mən, 

Kimi gözləyim, bilmədim. 

 

   2007 
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        *** 

 

Günlərin bir günü 

keyfiniz kök, 

damağınız 

çağ olanda 

oxuyarsınız məni. 

Oxuyarsınız,- 

başa düşməmək, 

dərk etməmək üçün. 

Axı 

toxun 

acdan nə xəbəri?! 

 

2020 
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    2020 

 

Bizə müjdə oldu - 

əvvəlində - 

pandemiya... 

Sonunda - 

qələbə sevinci. 

Canı yanmış, 

zarafat etməyə 

bizdən başqa 

adam tapmadı 

Dünyada. 

 

2020 
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          *** 

 

Bir qulağım məni atıb, 

Bir qulağım mənə atıb. 

Arzularım çənə atır, 

Ümidlərim “ yaşa”, deyir. 

 

2020 
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     *** 

 

Saçlarım başımda 

biz-biz dayanır. 

Gözümün önündə 

ilbiz dayanır. 

İçimdə qabarıb 

min söz dayanır,- 

dayana bilmirəm 

bu xəyanətə. 

 

2020 
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*** 

 

Başımda bir şeir ağrısı,- 

başım əllərimin içində. 

Əllərim ovur ağrını, 

ağrıdan şeir doğacaq. 

O şeiri əzizləyib 

gözümün üstdə 

qoyacam. 

Məndən üz döndərənlərin 

çəkisindən, 

ölçüsündən, 

vəznindən ağır 

ağrı, 

səni ovcumda 

sıxa bildiyimdən artıq 

sıxaram. 

Nə alınar-alınar, 

yerdə qalanı 

şeirə çıxaram. 

 

2009 
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*** 

 

Daha qorxusu yoxdur 

ölümün də. 

Məndən əvvəl 

gedənlərə baxıb da 

düşərəm 

ardlarına. 

Hər gedən 

bir yol tutub 

gedir. 

Atılıb o yol atına, 

yollanaram 

o dünya həyatına. 

 

1990 
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İNDİ HAMI 

 

İndi hamı 

ürəyindən keçəni deyir,- 

ürəyinə yatanı 

yox a...- 

İndi hamı yuxu axtarışındadı,- 

yuxu yoxu 

hamını 

azdırıb fikirlərinin 

cəngəlliyində. 

 

İndi hamı 

gözünü sabahkı günə dikib,- 

dünəndə görmədiyini, 

bugündə qovuşa bilmədiyini 

sabahda 

görmək ümidindədir. 

 

İndi hamı  

and içə bilər ki, 

bütün törədilənlər 

alın yazısındandır. 

(Alın yazanlar 

müxalifət olmasın?!) 

Nədən ki, 

alındakı yazılar 
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hansı yollarlasa uzanıb-uzanıb, 

 

 

iqtidara toxunur. 

 

İndi hamı 

itini içində 

zəncirləyib, 

skafandra girib. 

İti qoruyurlar, 

yoxsa 

özlərini?- 

Bilinmir. 

 

İndi hamı 

hamı olub, 

bir-birinə oxşayır, 

facebuk 

dostları kimi. 

Hamının içində 

bir qorxu toxumu 

cücərir 

sabahkı günə. 
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      *** 

 

Yolun avandına düşsə də meylim, 

Elə tərs üzündə tərsidi qaldı. 

Fərlisi ağ günə təşnədi, neynim, 

Mənə meyillərin fərsizi qaldı. 

 

2018 
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      *** 

 

Bizə soyuq 

dəyməmişdi, 

soyuğa 

biz dəymişdik. 

Ona görə 

bütün qışı 

canımızdan çıxmadı 

istisi. 

Nə yağış gördük, 

nə qar... 

 

2020 
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*** 

 

Dünyadan xəbərsiz adam, 

Dünya sən gördüyün deyil. 

Oturmusan əmin-arxayın, 

sanırsan hər şey sənə yaxın, 

hər şey sənə məlum. 

Amma gərək 

əvvəl əvvəli öyrənəydin, 

qoymayaydın 

səni belə dayaz, belə vecsiz 

cisminlə 

qaldırıb pyedestala 

qoysunlar. 

Ətrafın - 

dəyişikliyin son həddi. 

Sən isə 

özündə görürsən 

ən böyük irəliləyişi. 

Əlbəttə irəlidəsən, 

lap irəlidə, 

amma 

əqli qabiliyyətin 

səni niyə tapa bilmir 

görəsən?! 

 

2020 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 80 - 
 

*** 

 

Bu ağır sükutu 

 yaxın buraxma, 

birdən dönüb 

 əllərin olar,- 

yapışar yaxandan 

 iki əlli. 

Yapışar, 

 silkələyər səni. 

Silkələyər, 

bu gününün zirvəsindən. 

Tökülər üst-başından, 

 keçmişinin 

bu zirvəyə qalxan 

 pillələri,- 

 pillələrində 

tövşüyən nəfəsi, 

qırılan səsi. 

 

1982 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 81 - 
 

*** 

 

Fasilə 

içimizdəki zamanın 

kəsilməsidir. 

Uzun sürərsə, 

heçliyə 

gedib çıxar. 

 

2019 
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      ONDA 

 

Onda şeir məni yuxu 

 kimi tuturdu. 

Gözlərimin rəngində, 

səsimin ahəngində, 

nəbzimin ritmində 

 şeir oxunurdu, 

 şeir döyünürdü. 

Xasiyyətim qəmini  

 yumorla pərdələyirdi, 

iradəm zəifliyini 

 yumşaq qəlbliliklə. 

Onda hələ 

dünyanın qəfil zərbələrini 

 təsadüf bilirdim. 

Onda hələ insanların 

 mənə inanacağına, 

 məni duyacağına 

 inanırdım. 

İnanırdım ki, 

vaxt gələcək, 

insanlar sinəsində 

İsa qəlbi gəzdirən 

bu Məhəmmədini 

duyacaq? 

Onu ana-bacı, 
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ata-qardaş 

 

 

məhəbbəti 

 və qayğısıyla 

 bürüyəcəklər. 

Şeir idi bu inam 

 qəlbimdə 

 o zaman. 

Lakin yazılmırdı, 

 doğulmurdu, 

 yaşamırdı 

 bu şeir. 

Onda hələ məni uydurmaqla, 

 yaratmaqla, 

 itiləməklə, 

 düz dünyaya 

 itələməklə 

məşğul idi 

 bu şeir. 

Onda hələ... 

Dil açmağa hazırlaşan, 

diş çıxarmağa çapalayan 

 körpə kimi idi 

 bu şeir 

dedikləri... 

1973 
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        *** 

 

Kimsə soraqlamır məni an kimi, 

Yetişmir ölüm də, çıxım can kimi. 

Ay soruşan dostlar, dərdin hankını 

Deyim ki, sevinib, güləsiz mənə. 

 

2019 
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*** 

 

Taleyin gözü – qıpıq, 

Gözümə düz baxammır. 

Əlindəki cır-cındır 

Yaxamdır e... yaxamdır. 

 

Gah soyuqdu, gah isti, 

Gah həzindi, gah hirsli. 

Sevgisi gizli-gizli,- 

Daha üzə çıxammır. 

 

Ömrün bu qürub vaxtı 

Vurub başına baxtı. 

Qurduğu tac-taxtı 

Yıxammır ki, yıxammır. 

 

2020 
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*** 

 

Ağlım, huşum – 

söz yuvasıdır. 

Qaranquş yuvasına da 

bənzəyir hardasa. 

Yazda uçub gəlir 

qaranquş sözlərim, 

qışda yuvası 

boş qalır 

sözlərimin,– 

eynən qaranquş 

yuvası kimi. 

 

2019 
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GÜLÜMSƏ 

 

Pandemiya çox tədbirlərin 

üstündən xətt çəkdi. 

 

Sevincini ad günün üçün saxla. 

Saxla göz yaşı arxasında 

gizlənən o acı təbəssümü. 

Özün də bilirsən, 

o gün gəlməyəcək 

qiyamət qopsa da. 

Fələk göydən yerə enər də, 

o gün gəlməz. 

Gəlməz, çünki  

fələyə tor quranların 

hökmü göydən gəlir. 

O göydən ki, 

fələyin əlində xəlbirdən başqa 

bir şey deyil. 

Odur ki, gülümsə... 

Acı-acı da olsa, 

gülümsə... 

 

2020 
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     *** 

 

Çarəsizlik 

yürüş marşı 

çalırdı; 

irəli – naməlum, 

geri – iddialı. 

Hansı tərəf dartırdı 

durduğu yeri?! 

İddia 

əlində qılınc durmuşdu. 

Naməlum  

yeri-göyü bombalayırdı. 

Üstünü örtməyə 

torpaq tapılmırdı 

ölülərin. 

 

2017 
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KARANTİN ÖMRÜ 
 
Əşi... nə deyim e... 
gündü də... keçir. 

Mənimçin – nə tezi?! 

Mənə - nə geci?! 

İstərəm, 

başımı atıb, yataram, 

istərəm, 

başımı qatıb yataram. 

Kimdi gözlərimi  

tutan, qapayan?! 

Qalxıb arada-bir 

vargəl edərəm, 

qonnam pəncərəyə, 

ya da qapıya... 

Bir tanış, bir biliş... 

Hürküb qaçaram. 

Tezcə sabunlanar, 

spirtlənərəm. 

Bir də yoxlayaram 

kilid, açarı. 

Gah mələklənərəm, 

gah... 

İfritlənərəm... 

Daha nə deyim e... 

Gündü də... 

Keçir... 
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2020 
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      *** 

 

Qarışdı, başım qarışdı, 

Hər şeydən xəbərsiz oldum. 

Baxdım ki, dünya yarışdı, 

Mən binəva fərsiz oldum. 

 

2019 
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*** 

 

Səni kim sancıbdı belə? 

Kimin hirsindən daşırsan? 

Niyə coşub, dağılırsan? 

Niyə kürsündən daşırsan? 

 

2018 
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*** 

 

Hər şey gözümdən düşüb, 

Heç nəyə meylim yoxdu. 

Söz də vəzndən düşüb, 

Sözdən gileyli yoxdu. 

 

2018 
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        *** 

 

Mən də bu ağrının dəliqanlısı, 

Düşmənim anlasın, dostum anlasın. 

Qoy məni nifrətli, kinli tanısın 

Mənim nifrətimlə oyanan illər. 

 

2020 
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       *** 

 

Mən o vaxtdan, zamandan, 

Vətən boyda ünvandan, 

“Şura” kimi imkandan 

Heç nə görə bilmədim. 

 

Görmək istəmədiyim, 

Seçib üzləmədiyim, 

Heç vaxt gözləmədiyim 

Heçnələri verdilər. 

 

Gör nələri verdilər,- 

Qəm, kədəri verdilər, 

Dərd qatarı verdilər,- 

Çəkib-aparmmayım. 

 

Çəkə bildim-bilmədim, 

Diri qaldım, ölmədim. 

Özümə də gəlmədim 

Daddığım zərbələrdən. 

 

Zərbələr, zərbəciklər, 

Bütövlər, zərrəciklər, 

Dağcıqlar, dərəciklər 

Təpələndi yolumda. 
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Dərə-təpə adladım, 

Ümid bağrım çatladı. 

Yol varağın qatladım,- 

Yığışdım söz hücrəmə. 

 

Öz hücrəmdi söz hücrəm, 

Səbat hücrəm, düz hücrəm. 

Bir azca da döz, hücrəm, 

Əzabıma, ağrıma. 

 

2007 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 97 - 
 

     *** 

 

Namərd əli mərd üzündə, 

Namərdi mərddən ayırın. 

Tük gətirib dərd üzündə, 

O üzü dərddən ayırın. 

 

O üzü ətdən sıyırın, 

Namərdi mərddən doyurun. 

Gücünüz çatır, buyurun, 

Şəhəri kənddən ayırın. 

 

Vaxt üzü sərtdir, deyirlər, 

Qeyrət sərhəddir, deyirlər. 

Sözü bir bənddə devirlər, 

O sözü bənddən ayırın. 

 

2013 
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AXIR Kİ 
 

Həyat davam edir, 

mənsə - davamsız. 

Ölüb-itənlərin 

dərdi – amansız. 

Hərdən unudarsız, 

hərdən anarsız,- 

bir gün bu dünyadan 

gedəsiyəm mən. 

 

Allah, bu sözləri 

mən niyə yazdım! 

Özümü danlaya- 

danlaya yazdım. 

Məktubdu, cansızdan 

canlıya yazdım. 

Yazdım... Sizə ümid 

edəsiyəm mən. 

 

Yaralı qəlbimdə - 

söz tikan kimi. 

Dalayır dilimi 

gicitkan kimi. 

Nağıllardan gələn 

qəhrəman kimi 

axır ki, arzuma 

yetəsiyəm mən. 
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     *** 

 

Sevdiyim bütün ağrılar 

daha məndən yan keçir. 

Yaman unutqan 

imişlər. 

Nə tez unuduldu 

ən əzizinə 

diz çöküb vaysındığım. 

İndi 

ən bivecinə 

gözümü dikib də 

çəkilmişəm 

həyəcanlarımın 

bir küncünə. 

Oyat məni, qurban olum, 

oyat bu yuxudan. 

İtilə məni 

bir kədərə... 

    

2018 
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*** 

 

Baxışını min yerə, 

Milyon yerə yozmuşam. 

Dodağının ucunda 

İstehzaya dözmüşəm. 

Sən əl uzatdığından 

Mən əlimi üzmüşəm. 

Demə, niyə belədir? 

Bəs necə olmalıydı?- 

O bəxt ki, məndə vardı, 

Beləcə olmalıydı. 

 

2001 
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BİZ KİMİNİK? 

 

Böyüyün içində 

kiçiyi də öldürmək 

kimdən qalıb, canım? 

Bu yadigar dünyanın 

daşına, torpağına, 

otuna, yarpağına, 

küçəsinə, bacasına tıxanıb 

nə vaxtadək hıqqanım? 

Üzüsulu sözlərim 

qayıdıb qara-qara üstümə hürəndə, 

üzüquylu əzablarımın 

üz-gözündə cırmaq yeri görəndə 

qoşa qapaz dünyanı 

başıma endirməyim 

neyləyim, canım? 

Necə yol, necə yol 

ruhumu, özümdın ayırıb, 

qoydum yol ayrıcında,- 

“Çıx get”, dedim, 

“yaşa o tərifli dünyanda. 

Öz müsibətlərinlə 

ömrün boğazına tıxandığın yetər. 

Nə qədər ki, gec deyil, 

bir qarış totpaqla 

ölçərəm boyumu mən də. 
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Bir ovuc torpaqla 

 

 

örtərəm üstümü mən də. 

Çıx get”, dedim, ruhuma, 

getdi, qayıtdı. 

Niyə, nə üçün, kim bilə? 

Biz özümüzün deyilik. 

Bizi 

yaradan bilər, niyə 

bir adəm oğlu adəmə, 

vətənə, 

doğulduğumiz evə, 

boyumuzu barmaq-barmaq 

ölçdüyümüz divara, 

həyət-bacaya 

bağlayır, canım. 

Biz özümüzün deyilik. 

 

1993 
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   *** 

 

Hamıdan axıra düşdü 

əvvəlim. 

Əvvəlimdə olmayanlar 

axırıma çıxdı. 

Məni ötmək üçün 

nələrə pərçimlənmədi 

sonda gələnlər! 

Əvvəlimə çıxmaq – 

axırıma çıxmaq qədər 

asan olmadı. 

Zira əvvəlim 

zaman əvvəlinin əlində idi. 

Zamanı devirmək isə 

hələ kimsəyə 

nəsib olmayıb 

bəşər tarixində. 

 

2019 
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    AYIRMA 

 

Mən yaza bilməyəndə 

Allaha üz tuturam. 

Gündüzləri söndürüb 

gecəyə iz tuturam. 

Açıram əllərimi 

Xaliqin dərgahına, 

Göylərin ətəyini 

çəkib-çəkib yaxına, 

diləyirəm Allahdan 

mənə verdiyi haqqı. 

Həmin gecələr olur 

mənə şerin paytaxtı. 

Və deyirəm: 

Qurban olduğum, 

dəxil düşdüyüm, 

hər gün bir az daha 

yaxın düşdüyüm, 

Uca Dərgahına 

baxıb düşdüyüm! 

Verdiyin nemətdən 

ayırma məni. 

 

Tənha bir söyüdəm, 

dörd tərəfim boş, 

sevinc tərəfim yox, 
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dərd tərəfim boş, 

 

 

həyatım səhradır, 

hər tərəfim boş,- 

barı bu nemətdən 

ayırma məni. 

 

Əlim ətəyindən 

uzaq düşməsin, 

bəxtimə yolunu 

azan düşməsin, 

qoy bu nemətdən heç 

qazanc düşməsin,- 

Səninlə söhbətdən 

ayırma məni, 

verdiyin nemətdən 

ayırma məni. 
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YOLLARDA 

“Yollarda” şeirinin müəllifinə 

 

Kimsə addım-addım izləyir məni, 

Kimsə qərəz-qərəz gözləyir məni. 

Gülüşdən, 

sevincdən gizləyir məni 

Bu zərbə yollarda, 

gözlü yollarda. 

 

Mənim ümidlərim körpələnibdir, 

Daşamı tuş gəlib,- 

qəlpələnibdir?! 

Düşüb, 

qapı-qapı səpələnibdir 

Bu sirli yollarda, 

gizli yollarda. 

 

Onda kı utancaq gəlinə dönüb, 

Sükut - istəyinin dilinə dönüb. 

Heyrəti çayların selinə dönüb 

Bu inad yollarda, 

üzlü yollarda. 

 

Mən şabaş elədim ümidlərimi, 

Mən şabaş elədim arzularımı 

Şaxtalı yollarda, 
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buzlu yollarda. 

 

 

Gətirər sahilə cığırlar məni, 

Sahillər səssizcə oğurlar məni. 

Düşüb kəlmə-kəlmə yığarlar məni 

Bu sözlü yollarda, 

izli yollarda. 

1975 
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*** 

 

Qulağım yaxşı eşitmir, 

Mən özümdə qalanam a... 

Beş sözümdən birində düz, 

Dördündəsə yalanam a... 

 

Şah deyil, qulam deyiləm, 

Yolumdan olan deyiləm. 

Nə olsun, ilan deyiləm, 

İlan kimi çalanam a... 

 

Göz tökmürəm barmağımla, 

Oda-közə varmağımla. 

Lap dişimlə dırnağımla 

Öz haqqımı alanam a... 

 

2018 
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*** 

 

Ölümümü gözləyən 

Yaman çoxalıb daha. 

Tanrı birovzuz verir 

Ömür qoğalı daha. 

 

Düşündüm, düşünmədim 

Mən bu ölüm haqqında, 

Sönən ocağam daha 

Soyuq külün altında. 

 

2016 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 111 - 
 

*** 

 

Qoy başını dizim üstdə, 

Uzan yat, dərdin anası. 

Kimsə səni yatırmasın, 

Özün yat, dərdin anası. 

 

Yat bir körpə həvəsiylə, 

Yat “zövqüylə”, “səfasıyla”, 

Dərdin soyuq nəfəsiylə 

Qızın yat, dərdin anası. 

 

Hardakı dərd, haçankı dərd, 

Səhər-axşam – azançı dərd. 

Dərd alanın qazancı – dərd, 

Qazan yat, dərdin anası. 

 

2014 
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*** 

 

Heç yerdə deyiləsi deyil, 

Bütün yaxınlar 

uzqlardan gəlmişdi. 

Gəlmişdi - 

əli ətəyindən uzun. 

Sonra uzaqları 

çəkib gətirmək, 

yaxınlara pərçin etmək 

istəyindən 

xəstə düşdülər. 

Və 

yaxındakı 

hər nəsnəni - 

münasibətləri, 

mədəniyyəti, 

mənəviyyatı, 

adət və ənənəni 

uzaqların 

ab-havasına 

uyğunlaşdırdılar. 

Çünki  

hökm də 

fərman da 

öz əllərində idi. 

2017 
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*** 

 

Bizi 

öz əlimizlə 

itələdilər: 

Əvvəl - 

“yol verin”,- 

dedilər. 

Sonra 

“Geri çəkilin”,- 

dedilər. 

Sonra - 

“Bir az da, 

bir az da 

çəkilin”,- 

dedilər. 

Sonra - 

“Mümkün qədər 

gözə görünməyin”,- 

dedilər. 

Amma 

görünmək 

istəyənlər 

önə çıxmağa 

can atanda 

onları 
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görməzliyə 

vurdular. 

Bizi 

öz əlimizlə 

basdırdılar. 

 

2016 
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        *** 

 

Sözlər tox qarın kimi 

Dirənib durub elə. 

Nə üzdə - bir həyəcan, 

Nə içdə - bir vəlvələ. 

 

Budaq-budaq cızılıb 

Dünyanın həya üzü. 

Dartıb qoparmaq olmur 

Başdan, boğazdan sözü. 

 

2000 
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       *** 

 

Çıxım gedim, 

içimdəki içimdə. 

Çıxım gedim 

durnaların köçündə. 

Doğulammaz 

bir daha mən biçimdə 

bu dünyanın  

gələcəyi, keçmişi. 

 

2019 
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*** 

 

Səbr 

uzun-uzadı 

yoldur. 

Lənət şeytana, 

bir də 

məni 

uzun-uzadı 

yollara 

salanlara. 

 

2013 
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*** 

 

Qapıdan 

o üzdə 

qanımın qaralığı 

gizlənib, 

bilirəm. 

Qapını açdım, 

töküləcək başıma 

qaralmış qanım. 

“Niyəsi” 

qapının 

o üzündədi, 

məni 

qapı arxasında 

qoyanlar 

bilir. 

  2013 
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GÜNAH 

 

Günahın böyüyü 

günahın yarısıdır,- 

istəyirsən, 

qayıt o yarıdan, 

istəyirsən, 

qayıtma; 

elə böyüyə-böyüyə də 

qalasıdır. 

   2017 
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*** 

 

Əlimdən gəlməyən işin 

Üzünə çıxa bilmirəm. 

Tum tək içimdən çırtlayıb, 

Gözümə çıxa bilmirəm. 

 

2014 
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        *** 

 

Qolumu açıram qol həsrətilə, 

Tapılmır qolumdan tutanım, Allah. 

Çıxıram bir doğma yol həsrətilə, 

Yol mənə qaçmağa utanır, Allah. 

      

2019 
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        MƏHKƏMƏ 

 

Bəli, möhtərəm hakimlər! 

Günün günorta, 

hövsələmin təngnəfəs çağı 

əllərim ömrümün  

 darısqal ciblərində 

boş-bekar 

 günlərimi ölçməkdən 

 gəlirəm. 

Gözlərimin 

lap dibində 

 bilirəm, 

ölü ümidlər 

 fərsiz-fərsiz 

gülümsünmək istəyir. 

Gözlərimin dibindəki 

fərsiz təbəssümləri 

gizləmək üçün 

başımı qaldırmıram. 

Qəribədir,- 

mənə verilən ömrü 

 boş-bekar günlərə 

 xərclədiyimçin 

günahkar bilirəm özümü. 

Bəli, 

möhtərəm hakimlər! 
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Mən 

 

 

bir ömür öldürmüşəm. 

Amma 

bu ölümdə 

 özümü yox, 

sizi 

möhtərəm hakimlər, 

sizi 

günahkar bilirəm. 

Günün günorta,  

hövsələmin təngnəfəs çağı 

mənası varmı idi 

bu maskaradın?! 

 

1987 
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XƏTRİNİZ XOŞ OLSUN 

 

Xətriniz xoş olsun, 

a yağlı sözə, 

müti gözə, 

əyilmiş başa, 

qəlbində daşa, 

dilində qıfıla, 

dişində qızıla 

 öyrəncəlilər. 

Xətriniz xoş olsun, 

 cibiniz dolu. 

Kabinetiniz – xalçalı, 

 telefonlu, 

 kreslolu. 

Qapınız katibəli, 

qadınınız zabitəli. 

Həyətiniz maşınlı, 

yan-yörəniz 

 qohumlu – qoşunlu. 

Allah sizi qorusun 

həsədlidən, 

həsrətlidən, 

qadalıdan, 

xatalıdan. 

Rahatca işləyin 

 özünüzçün. 
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Cibinizin yolunu bilənlərə 

 

 

yol verin, 

keyfinizin yolunu bilənlərə 

yer verin. 

Dəyib dolaşanınız, 

 dalaşanınız 

 olmasın! 

Amma... 

Birdən 

bir yuxarıdan zəngə, 

hökmü ötkəm dayıya 

imkanı olmayanın biri 

növbəsini də götürüb 

 yanınıza gələr. 

Mənzil istəyər sizdən. 

Deyər: - 

Bəsdir daha, 

haqqım var - 

mənim də rahat şəraitim olsun. 

Əsəbiləşib 

dözümündən 

qırılıb-tökülə bilər 

 iradəsi. 

Acıq hönkürə bilər, 

qəzəb hönkürə bilər 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 126 - 
 

 iradəsi. 

 

 

 

Nə bilmək olar? 

Yurdsuzluq pis şeydir,- 

o yurdsuz da qadın ola... 

Xətriniz xoş olsun, 

 cibiniz dolu, 

 ay öyrəncəlilər. 

Ger-gələ salın onu, 

uzadın, 

uzadın, 

uzadın onun evinə gedən 

 yolunu,- 

yollar ayağına dolaşıb qalsın, 

illər ayağına dolaşıb qalsın. 

 

     1976 
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MƏKTUB 

 

Dünən dedilər ki, 

Yer tərpəndi. 

Heç duymadım da, ay ana. 

Mənə nə var ki?!- 

Çiyələk ağacından yıxılmış 

 kimi olaram - 

yıxılsam da. 

Yeganə itirdiyim də 

bu günə qədər 

tapammadığım olar. 

Qorxsun 

səkkiz mərtəbə ünvanı 

 olanlar. 

Qorxsun 

imkanının 

yüzüncü mərtəbəsinə 

 gümanı 

 olanlar. 

Dünyanı dördəlli 

 tutmadım, ana! 

Bir söz - 

Yer kürəsi üzərində 

heç nədən tutmadan 

 yeriyirəm; 

kəndir üstündə 
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 yeriyən kimi 

 

 

büdrəyə-büdrəyə, 

yıxıla-dura. 

Sənin öyrətdiyin yeriş 

yeriş 

deyilmiş, ana. 

Asta-asta 

yerimək öyrədirlər mənə 

bu yaşımda. 

“Qismət” fəlsəfəsi 

yaman dəbdədir, indi. 

Həşəratlar getdikcə 

 çoxalır. 

Uçqunlar çoxalır, 

pusqular, 

tələlər, 

tülkülər çoxalır. 

Dovşanlar da, 

tələlər də çoxalır, ay ana... 

Bir çox örtülü bazarlarda 

astarı üz 

eləyən 

məsələlər də... 

 

1973 
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ÜTÜLÜ MƏZHƏKƏLƏR 

 

Bir 

yerişi ütülü, 

duruşu ütülü, 

baxışı ütülü, 

iclaslarda 

alqışı ütülü, 

sözü ütülü, 

arxasınca 

izi ütülü, 

yekəqarın, 

hədsiz ixtiyarın 

 sahibi 

özünü, 

ərköyünlüyünü, 

yaltaqlara hərisliyini, 

işbazlara rəisliyini, 

hər cibində ütülədiyi 

bir sicilləmə 

 familiyanı, 

hər familiyanın cibində də 

yeni bir sicilləməni 

özündə, 

özünü də 

vicdanı kimi qapqara 

“QAZ-24”ündə 
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 gəzdirirdi. 

 

 

Uzun illər 

əvəzsizliyinə 

 inandığı kimi 

heç nəyə inanmırdı. 

Bir də rəislərinin 

kölgəsindəki 

sədaqətə inanırdı. 

Həmin bu 

sözü ütülü, 

üzü ütülü, 

izi ütülü 

ömrünün təmtarağını 

çəkib məzara aparacağı 

 bir vaxtda 

izizni ütüləməyi unutdu. 

Yıxıldı 

mərtəbəsindən. 

Yıxıldı – 

dizi üstə yox, 

 üzü üstə. 

Sığındı 

bir həbsxana kamerasının 

yadlığına, biganəliyinə. 

Başladı 
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keyfinin soğan vaxtı, 

ömrünün solan vaxtı. 

 

 

Ümidini 

gözünə taxıb 

baxdı, baxdı... 

Qara gününə 

toplaşanlar arasında 

havadarı gözünə dəymədi. 

Amma o inanırdı ki, 

havadarı gələcək. 

Gəldi də; 

yanına yox, 

 qonşu kameraya. 

 

1979 
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KREMATORİYA 

 

Donub burda “ildırım sürət”. 

Müharibə hopub bura. 

Bəla kimi ötüb keçən 

faşizmdən qopub bura. 

Divarlarda qamçı şaqqıltısı, 

bir-birinə sıxılmış dişlərin, 

qıcanmış dişlərin 

inadlı xırçıltısı... 

Döşəmədə 

tükənmiş taqət - 

 diz-diz, 

qalxmaq əzmilə dirənmiş barmaqlar - 

 dırnaq-dırnaq, iz-iz, 

yaralardan damar-damar fışqıran qan - 

 gölmə-gölmə... 

Tavandan 

“Qalx!”- 

 əmri 

sallanır hələ də. 

Krematoriya bacası üstündə 

yanmış insan əti qoxusu... 

Tarixin dəhşətli yuxusu 

  uyuyur burada, 

ey insanlar. 

1971 
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MƏNİM YAZMAQ İSTƏYİM 

 

Mənim yazmaq istəyimi 

poza-poza gedən günlər. 

Ünvanıma boş xanələr 

düzə-düzə gedən günlər. 

 

Nə düşübsüz dabanıma?! 

Sevinirsiz qübarıma. 

Şərəfimi, vüqarımı 

əzə-əzə gedən günlər. 

 

Sığallayın əsəbimi, 

həsrətimi, həsədimi. 

Arxasınca qəzəbimi 

sezə-sezə gedən günlər. 

 

Sazaq olub çalansınız, 

ürəyimdə talansınız. 

Əzabımda qalansınız, 

məzə-məzə gedən günlər. 

 

1980 
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   XƏSTƏ 

 

Bir böyrü üstə 

 yıxılıb qalıb. 

Yıxılıb özü ilə bərabər 

ürəyinin döyünrüsü də, 

beyninin fikirləri də. 

Düşüb böyrü üstə 

 düşüncələri. 

Əlləri sözünə baxmır daha,- 

Tutub yaxasından 

 qaldıra onu. 

Bayraq üstünə yıxılmış 

 döyüşçü kimi 

düşüb böyrü üstə 

 arzusu da, 

 məqsədi də, 

 mübarizəsi də. 

Dostları uzaqdadır, 

düşmənləri beynində. 

Heyif - 

nə qədər hesablaşmalar qaldı – 

 əli qoynunda. 

Nə qədər qisaslar 

 indi diz üstə çöküb 

 yalvarır: 

Bircə gün, 
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bircə saat qalx, gedək! 

 

 

Ürəyinin, 

ayaqlarının, 

beyninin hesabına 

“kişi” olan 

o binamusun, 

o oğrunun, 

o quldurun dərsini verib 

 dönək. 

Bircə gün, 

bircə saat... Amandır! 

Olmaya, beləcə bitəcək ömür?! 

Ax!.. 

Xəstəlik! Andır! 

 

1969 
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*** 

 

İynə-iynə gor qazıram. 

İynə-iynə yazılıram 

 bu ünvana, 

 bu imkana. 

İynə-iynə sızıb gələn  

 bir ümidin 

 zərrəsiyəm. 

Qəlbimdə – Yer məhəbbəti, 

çəkimdə – Yer cazibəsi,- 

iynə ilə gor qazıram, 

 yol qazıram, 

 il qazıram. 

Yollarımdan 

 daş qazıram, 

 kol qazıram, 

od qazıram, 

kül qazıram. 

Qazıyıram iynə-iynə 

illərimdən 

aylarımı, 

aylarımdan 

günlərimi. 

Bir söz kimi, 

bir köz kimi, 

bir iz kimi 
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düşüb qalan 

 

 

günlərimi, 

aylarımı, 

illərimi 

iynə-iynə 

qazanıram. 

İynə-iynə qızınıram 

bu sözlərin istisinə. 

Bu gözlərin istisini 

iynə-iynə qazanıram. 

Bu ünvana, 

bu imkana 

iynə-iynə yazılıram. 

 

İynə-iynə yığmaq olar  

bir ünvana 

bir dünyanı. 

İynə-iynə ağrımaq da, 

iynə-iynə sevinmək də 

qorxu deyil. 

 

Zaman mənə 

“Ürəyində  

məhəbbəti 

cazibəni 
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qoru”, deyir. 

“Anan Yeri qoru”, deyir. 

 

 

- Qoy lap olsun 

iynə-iynə, 

fəqət yenə 

qoru! - deyir. 

    

    1983 
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SAVAŞ FƏSLİ 

 

Hiddətimin yox davası, dərmanı, 

Gəl imzala bu ölümsüz fərmanı. 

Yoxsa, vallah, mən indicə çırmanıb, 

Əzəcəyəm əngini. 

 

Nə topum var, nə tüfəngim, – qorunam, 

Əliyalın çıxacağam yoluna. 

Lap eləcə arxalanıb qoluma, 

Əzəcəyəm əngini. 

 

Kara gəlmir qılıq daha, söz daha, 

Sırtılıbdı, abır daha, üz daha.  

Dözəmmirik, dözəmməsək biz daha, 

Əzəcəyəm əngini. 

 

1992 
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GƏLİN 

 

Gəlin sizinlə yol gedək, 

Yola gedək sizlə, gəlin. 

Hərəniz bir təmənnada, 

Hərəniz bir üzlə gəlin. 

 

Axışın hissə, duyğuya, 

Sağlam, ya xəstə duyğuya. 

Bir boyubəstə duyğuya 

Bir ucaboy qızla gəlin. 

 

Uduzmayın bu yarışda, 

Ömrü bahar edin qışda. 

Lap olsun nəvəıniz yaşda, 

Siz saatda yüzlə gəlin. 

 

Gəlin hərrac bazarına, 

Tutulun eşq azarına. 

Pişvazına, güzarına 

Sürünün də, dizlə gəlin. 

 

2014 
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*** 

 

Qorxmayın, ona hürməz, 

Tula sədaqətlidir. 

Tərəfin verən deyil, 

Pula sədaqətlidir. 

 

Lap olsa da codluğu, 

Acıq deyil udduğu. 

Sayıb-seçib tutduğu 

Yola sədaqətlidir. 

 

Sığalsa da, kinsə də, 

Cırmaq atmır, dinsə də. 

Sağına xainsə də, 

Sola sədaqətlidir. 

 

2013 
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SABİRANƏ 

 

Bir tarix ki dabanına tüpürüb, 

Əlli üstdən aşırıbdı əllini. 

Ayaq altdan özülünü götürüb 

Çaşdırıbdı ağıllını, dəlini. 

 

Nəyi vardı, nəyi yoxdu – özüymüş, 

Çoxdu, azdı, azdı, çoxdu – özüymüş. 

Çuxasının kürəyindən süzülmüş 

Al qanıyla bəsləyir bir zəlini. 

 

Səmənisi, Novruzu yalanmış, 

Karvan-karvan dağı-düzü yalanmış. 

“Ata” sözü “ana” sözü yalanmış, 

Qoşmayıbmış, öküzünü, kəlini. 

 

Ulu-ulu öyüdləri yox imiş, 

At belində igidləri yox imiş. 

Talış, Lahıc hibridləri yox imiş, 

Görməyibmiş əl üstündə əlini. 

 

Qılınc, qalxan sözlərinə yad imiş, 

Yağı, düşmən izlərinə yad imiş. 

Yurdun qala dizlərinə yad imiş, 

Araz dərdi əyməyibmiş belini... 

 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 143 - 
 

 

 

Al bayraqlı dünənində doğulmuş, 

Bu ki elə lap sütülcə oğulmuş. 

Elə deyir, bünövrəsi dağılmış 

“Övladıyam Oktyabrın, Leninin.” 

 

1986 
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      *** 

 

Mənim əvvəlimsən, 

mənim axırım, 

Səndən çevriləsi üzüm yox, dedim. 

Durub başım üstdə saatım vurur, 

Deyən daha vaxtdır, 

yığışım gedim. 

 

2017 
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*** 

 

Yapış ətəyindən, o yalı adla, 

O, təpə dalından gör əsən nədir. 

Leylək haçan endi Həcc göylərindən?! 

Qar üstə iz düşüb, 

görəsən nədir? 

 

2017 
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     *** 

 

Günəş 

çıxışına peşman 

kimidir, 

ulular eşqinə 

yağış da yağmaz. 

O yaza toxunma, 

düşmən kimidir; 

bir dost xatirinə 

bir əl eşqinə 

başına tutduğu 

buludu sağmaz. 

 

2020 
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      *** 

 

Vay sənin halına, 

qaçqın balası. 

Ananın döşündən 

asılıb qaldın. 

Getdi Laçın dağı, 

Şuşa qalası. 

Sən o bir yaşına  

qısılıb qaldın. 

 

2018 
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      *** 

 

Ərəb ölkələrindəki 

qırğınlara 

 

Əlini ağzına 

təpməkdən öldü 

bütün ölümlərin 

ölüm nidası. 

Ananın qurumuş 

döşündə qalıb 

bir körpə 

südəmər əlin 

nidası. 

 

2018 
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*** 

 

Gecə haçan yuxum qaçır, 

Ondaca qalxıb dururam. 

Göy üzünün ulduzların 

Gözümə taxıb, dururam. 

 

2020 
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        *** 

 

Nəydi məni qətrə-qətrə əridən? 

Niyə məndən bir nişanə qalmadı? 

Niyə məni o illərin əlindən  

Ağıl adlı bir divanə almadı? 

 

   2019 
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    *** 

 

Bir qanad ucalmağa 

Canımda can qalmadı. 

İtib getdim günbəgün, 

Məni tapan olmadı. 

 

Yaşaya da bilmədim, 

Mənə verilən vaxtı. 

Yoxladım ömrü-günü: 

Hər şey puç... 

Hər şey saxta... 

 

2020 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 152 - 
 

       *** 

 

Ağlımın bişirdiyini 

Hisslə bişirə bilmirəm. 

Sözdü, dırmaşıb boynuma, 

Çəkib düşürə bilmirəm! 

 

2017 
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   *** 

 

Daha mənim ömrümə 

Təzə kitab açılmır. 

Fikrimlə barışmayan 

Sözə kitab açılmır. 

 

Aşıram öz həddimi, 

Səbrimin “ döz” həddini. 

İstəyir yüz həddini 

Üzə, kitab açılmır. 

 

Dil tapammır mənimlə, 

Sönürəm köz qəmimdə, 

Fala möhtac canımda 

Bizə kitab açılmır. 

 

2020 
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*** 

 

Niyə bağlanıbdı qapım?- 

Səsim, nə sözüm göyərir. 

Fərhad taleyim dağ çapır, 

Bəxtimdə dözüm göyərir. 

     

2018 
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*** 

 

Mənə doğru çapan vaxtmı?- 

Hara çəkir ömrü-günü? 

Bir rahatlıq tapacaqmı 

Ağrı- əzab mənə dönüb?! 

 

2018 
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*** 

 

Yağış gölməçəsindən 

boylandın 

bu dəfə. 

Ayağımı atmaq 

istədiyim yerdən. 

Qəfil boylandın: 

“Dayan. 

Mənəm. 

Tapdalama 

məni!..” 

Gölməçə dolusu 

sənə 

əyilmək gərəkdi. 

Əyilib də 

ayağımı basacağım 

gölməçəni 

öpmək gərəkdi. 

Sevmək gərəkdi ordan boylanan 

çöhrəni, 

çöhrənə çevrilən 

gölməçəni. 

 

2006 
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KORONAVİRUS OVQATI 

 

Yetən səni şeirlə, 

Söz ilə çəpiklədi. 

Halsız oldun, hal verdi, 

Qızışdın, yelpiklədi. 

Biri sənə diz çöküb, 

“Məndən uzq ol”, dedi. 

Biri hirsini uddu, 

O biri təpiklədi. 

Korona, ay korona, 

Sənə möhür vurana 

İlk özün oldun qənim. 

A Dünyanın dərd-qəmi, 

Virussan, ya çibinsən, 

Cadugərsən, tifilsən, 

İtil cəhənnəm ol, get, 

Ondan-bundan cəm ol, get. 

Birinin toyu batır,  

Birinin yası batır, 

Birinin yubiley adda  

Ucalan səsi batır. 

Sənin fəsadlarından 

Düz dünya yasa batır. 

Xalqların işi-gücü, 

Ruzisi yoxa çıxır, 

Təzə aldığı paltar 
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Geyilmir, sovxa çıxır. 

 

 

A taxt-taclı əllamə, 

Dünyanın dərd-səri 

Başından aşan vaxda 

Sən başına tac qoyub 

Necə dırmaşdın taxta?! 

 

2020 
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       *** 

 

Zaman öz atını sürüb gedəcək, 

Qismətində nə var, görüb gedəcək, 

Kiminin üzünə gülüb gedəcək, 

Kiminin gözündə yaş olacaqdır. 

 

1990 
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*** 

 

Koronavirus küçədə 

gəzdi, adam tapmadı. 

Meyvə satan tapmadı, 

pampres satan tapmadı. 

Maska satan, 

spirt satan tapmadı. 

Adam tapmadı sanca, 

sancdı özünü ancaq. 

 

2020 
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       YERİNDƏ 

 

Nə baxırsan, ölkə həmin ölkədir, 

Yıxanları, quranları – yerində. 

Yaxşı nə var, yamanlara kölgədir, 

Sözlə aravuranları – yerində. 

 

2020 
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        *** 

 

Payızı üşüyür, soyuqlar düşüb, 

Bulud yorğanına bürünür dünya. 

Sorub havaların isti nəfəsin, 

Qışa addım-addım yürüyür dünya. 

 

     2020 
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TAMAHKAR 

 

Yuyulmadı bu təbəssüm üzündən, 

Örtük oldu məqsədinə, işinə. 

Məkir-məkir əməllərdən boylanan 

Tamahını kabab etdi dişinə. 

 

Elə  coşdu, nə dost bildi, nə simsar, 

Məqsədini, mətləbini izlədi. 

Nə sirdisə, ağrımadı bir kəsə, 

Öz içini özündən də gizlədi. 

 

Hər addımda büdrəsə də, çaşsa da, 

Başı üstdə Allahı da unutdu. 

Gah gözünü tamah tutdu, qan tutdu, 

Gah oyanan vicdanını uyutdu. 

 

2020 
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*** 

 

Bir az küy-kələyin artıb, 

Çiynimdə mələyin artıb. 

Deyəsən lələyin artıb, 

Sorağın göylərdən gəlir. 

 

2020 
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          *** 

 

Yenilməyib zaman sözə, vaxt sözə, 

İşin getmir, əyil sözə, bax sözə. 

Nə deyəsən doğru sözə, haqq sözə!.. 

Ləyaqətdir söz gözündə ucalmaq. 

 

  2020 
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*** 

 

Tənək yarpaqları 

tərtəzə 

ipəkləşib. 

Dolma dadırdı 

xanımları 

görəndə. 

 

2020 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 167 - 
 

        *** 

 

Heç nəyə ümidim yoxdu, heç nəyə, 

Bir qram zəhər də yoxdu içməyə. 

Ürəkdə qübara, gözdə çeşməyə 

Dözəsi taqətim, tabım qalmayıb. 

 

2019 
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      *** 

 

Çəkildim ömrümün 

güneyinə. 

Daha vaxtın 

qənaətini sağa-sola 

səpələmərəm. 

Bir az təbəssüm 

çəkərəm çöhrənə, 

bir az məsumluq. 

Çöhrəm öz əvvəlki 

ciddiyətini 

əl içi kimi tanıyır,- 

haçan peyda olacağını da 

bilir. 

Eybi yox. 

Ömrün güneyində 

təbiət məndən öyrənəcək 

küsməyi. 

 

2020 
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*** 

 

Hələ ki ağlım başımda, 

Hələ canım üstümdədir. 

Yüz cür böhtana düşsəm də, 

Adım-sanım üstümdədir. 

 

2021 
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*** 

 

Səsimin çatmadığı adam, 

səsimin çatmadığı yerdən 

sənə can atıram: 

İki kəlmə, 

tək ikicə kəlmə... 

Eşit məni, 

nə olar! 

“Mən sənə neyləmişəm?!” 

 

Bax, bu sual 

heç şübhəsiz, 

çatacaq sənə. 

Ancaq: 

“Sən mənə 

neyləyə bilərsən”i 

mənə 

qandırmaq üçün. 

 

2019 
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*** 

 

Gözü yolda qalanlara 

ümid verməyin,- 

əgər o sizdə 

yoxdursa. 

Qoyun,  

özləri çıxsın 

bu oyundan 

gözü yolda qalanlar. 

Bəlkə elə 

on beş yaşlıların 

on yeddinci mərtəbəsi 

açacaq bu yolu. 

Bir yolluq 

yoldan yığışacaq 

gözləri. 

 

2019 
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     BAHAR 

 

Baharı gəlib şəhərin, 

Enib göylərindən il, 

 ay-ay. 

Enib küçələrinə, 

 gündüzlərinə, 

 gecələrinə şəhərin. 

Baharı gəlib dünyanın - 

 qol götürüb oynamaq 

 istəyir dünya. 

Arılar pətəklərini 

 qaldıracaq qanadlarında, 

qarışqalar 

 yuvalarını 

 daşıyıb tökəcək 

 eşiyə. 

Çiçəklərə çatınca, 

quşlara çatınca 

ruhu atlanmış qocalar 

 töküləcək şəhər bağlarına. 

Sərin-sərin 

 sulara çatınca 

dondurmalar 

satıcının səsiylə 

çıxacaq küçələrə. 
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Baharı gəlib 

 şəhərin. 

 

1975 
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         MƏN 

 

Kədər oldum, göz içində oyuldum, 

Çıraq oldum, yol üstünə qoyuldum. 

Nəsimi tək dabanımdan soyuldum, 

Əzab mənəm, qovğa mənəm, qada mən. 

 

Qisas üstdə çaxmaq oldu nifrətim, 

Haqq işimdə çaşmaq oldu nifrətim. 

Hərdən dönüb qaçmaq oldu nifrətim, 

Düşdüm elə alova mən, oda mən. 

 

Niyə səbəb tapammadım ağ günə, 

Ha yüyürdüm, çatammadım ağ günə. 

Bir addım da atammadım ağ günə, 

Dil tökmədim qohuma mən, yada mən. 

 

Bircə barmaq kağız oldu həmdəmim, 

Ölçdü-biçdi, yalqız oldu həmdəmim. 

Ağızlarda saqqız oldu həmdəmim, 

Ünvan oldum töhmətə mən, ada mən. 

 

Nə hayladım, harayıma səsələdim, 

Dərdi-dağı ürəyimdə bəslədim. 

İnsafıma möhtac əli kəsmədim,- 

Elə yetdim haraya mən, dada mən. 
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    2007 
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      MƏNİMÇİN 

 

Ömrüm-günüm, belə az-az görünmə, 

Zülmət alar sağı-solu mənimçin. 

Nur olubsan, Ay olubsan, bilirəm, 

Ay – uzağın ümid yolu mənimçin. 

 

Sən – bəxtimin açılmayan qucağı, 

Dünya sənin cazibəndə ucalır. 

Ürəyimdə yandırdığın ocağın 

Odu sönüb, külü qalıb mənimçin. 

 

Hər qismətin demə varmış qənimi, 

Tapammadım baiskarın çəmini. 

Bu kamanın kökdən düşmüş simini 

Naşı əllə çalan çalıb mənimçin. 

 

1969 
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          *** 

 

Bu ağrıya qan udduram gərək mən, 

Bu ağrının əzabında inləyəm. 

Axı, sənə neyləmişdim, fələk, mən, 

Keçirmisən boğazımı ilgəyə. 

 

Bir istəyin aclığından tox oldum, 

Oğru kimi öz qəlbimə soxuldum. 

“Ona” döndüm, varlığımdan yox oldum, 

Döndüm elə arxasınca kölgəyə. 

 

Nə görmüşdüm şirinində, bilmirəm, 

Acısında fəryad edən bülbüləm. 

Allah, belə vurulmamış gül gülə, 

Allah, belə can atmamış əl göyə. 

 

Əlim göydə,dərgahına yolum yox, 

Bu həsrətə qadağa var, ölüm yox. 

Lal olmuşam, dərd açası dilim yox, 

Necə dönüm boğazımda həlqəyə. 

 

Ağlım elə hisslərimə saç yolur, 

Əzablarım gecə-gündüz daş yonur. 

Yolum üstə çıxmayaydı kaş yolu, 

Çəpər imiş bu yol üstdə hər qaya. 
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    2005 
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AYRILIQDAN O YANA 

 

Əllərim sürüşüb axdı 

 saçlarından, 

 çiyinlərindən, 

 kürəyindən, 

 əllərindən. 

Axdı töküldü əllərim 

 ürəyimə, 

 çırpıntılarıma, 

 iztirablarıma, 

 bir parça 

 çörəyimə. 

Əllərim töküldü 

 saçlarıma, 

 dizlərimə, 

 sinəmə. 

Yığışdıra bilmədim əllərimi 

yad anaların 

 qısqanc təbəssümündən; 

Əllərim neçə-neçə körpənin 

 ilk qədəminə, 

 ilk kəlməsinə, 

 ilk uçuşuna döndü... 

Üfüqdən 

soyuq bir qış tələsirdi 

 mənə doğru... 
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*** 

 

Sözümə inanmasan, 

Gözlərimə nəzər sal. 

Ürəyimin çəkdiyin 

Saçlarımdan xəbər al. 

 

    1967 
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         *** 

 

Belə deməmişdim qoca dünyanı, 

Alçaldan alçaltdı uca dünyanı. 

Yüz min qolun ola, – quca dünyanı, 

Nazlaya, ovuda, könlünü ala. 

     

2019 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 183 - 
 

 

HAVANA BU GÜN 

 

İntizarla, həyəcanla boylanıb baxan 

Havananın gecəsi də Günəşlənibdir. 

Gül-çiçəklə, 

çal-çağırla qol açıb çıxan 

Küçələr də ürəklər tək genişlənibdir. 

 

Dost gəlişi bayram olar, 

belədir adət, 

Qız-gəlinlər lalə kimi allanıb gedir. 

Könüllərə sığışmayan sevinc-səadət 

Küçələrdə bayraq-bayraq yellənib gedir. 

 

Ağ bir şəhər ağ günlərdən boylanıb baxır, 

Ağ binalar – ağ göyərçin qanadı kimi. 

Bütün ölkə ehtiramla ayağa qalxır – 

Bütün ölkə – 

inqilabın övladı kimi. 

 

Bu gün yerə enib göydən ulduzlar belə, 

Odur, gülən, 

odur, yanan gözlərdə ulduz! 

Danışsaydı mənə tanış, doğma dil ilə, 

Deyərdim ki, bakılıdır o qaraşın qız. 
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Nümayişin, izdihamın görünmür sonu, 

Bu sonsuzluq bir məqsədin ömür yoludur. 

Bir sarsılmaz qardaşlıqdır yaşadan onu, 

Müqəddəsdir bu qardaşlıq, 

   pakdır, uludur! 

 

1971 
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   DÖRDLÜKLƏR 

 

Səhərləri elə açdım səninlə – 

həsrətin qəlbimdə dan yeri çatdı. 

Gündüzdən baş alıb qaçdım “səninlə” – 

Gecə zülmətini başından atdı. 

   

            *** 

Görüşləri – 

sevincimin açarı. 

Neçin vurub qapısını qəlbimin? 

Təbəssümü yüz qıfılı açardı, 

Harayıdır indi sınıq qəlbimin. 

   

      *** 

Çağıra bilmirəm səsimi geri, 

Qaçıb, uzaqlaşıb gəncliyim kimi. 

Göynəyir gözümdə əksinin yeri, 

O da vəfasızmış dincliyim kimi. 

   

            *** 

Yoxmudur sahili iztirabların – 

Çıxım o sahilə axtarım səni? 

Ya bir məşələ dön, 

sinəmi yarım, – 

Köksümün içində aparım səni. 
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     *** 

İnam qayıqlarım – 

  yönü sahilə, 

Ümid avarlarım – qanadlı bir quş. 

Arzu dəryalarım dönüb sahilə, 

Təkcə bu sahilə çlxmağım qalmış. 

 

1976 
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ÜMİD – BİR QIRILAN 

BOYUNBAĞI TƏK 

 

Qırılan ümidlər, 

sınan ürəklər - 

Bir ömrün, yüz ömrün ahı, qarğışı. 

Sarsılan sevinclər - 

doğulan kədər, 

Ölən arzularsa – ölən qu quşu. 

 

Onu sındırıbdır sınan bir ürək, 

Kədər – kölgəsidir gəzir yanaşı. 

Ümid – bir qırılan boyunbağı tək, 

Yaşayır qəmində ölən qu quşu. 

 

1973 
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*** 

 

Səbrimizi üfürmüşük, 

Nifrətimizi hürmüşük. 

Niyə bərəlir gözlərin?- 

Nə görmüşük, 

götürmüşük... 

 

2017 
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*** 

 

Sən qəribə adamsan, 

mən qəribələrə yox, 

qəriblərə yanıram. 

Yanıram çəkingənliklərinə, 

yanıram diliqısalıqlarına, 

yanıram 

gözlərinin dibində 

gölmələnən həsrət işartısına. 

Qəriblər 

qəribliklərini bilmirlər, 

qəriblər 

qəribliklərini gəzdirirlər 

çiyinlərində. 

Ayaq izlərinə çöküb qalır 

qəriblərin 

qəribliyi. 

Bir diqqət edin: 

ayaq izindən 

hökmən tanıyacaqsız 

qəribləri. 

    

   2017 
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*** 

 

Cibimin ağzı açılıb, 

deyinir öz-özünə. 

Oturmuşam 

cibimin ağzında, 

bir az canım 

qızına. 

 

Boş cib  

can qızdırmır a... 

Dolusuna  

güman yox. 

Allah ağıl versin 

mənə. 

Yoxsa, vallah, 

məndən  

ağıl uman yox. 

  

      2005 
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BUYNUZLAŞAR, QOÇLAŞAR 

 

Çərənləyib, baş-gözümü aparma, 

Ona-buna sirr sözümü aparma. 

Məndə olan div dözümü aparma, 

Qoy oturum dərdlərimlə baş-başa. 

 

Azı-çoxu paylaşan var, bölən var, 

Kim haqlıdı, kim haqsızdı, bilən var. 

Bir belə ki, mənə, sənə hürən var, 

Gərək biz də yumruqlaşaq, daşlaşaq. 

 

Çoxaldıqca fironluğa vurğunlar, 

Dərinləşir aradakı yarğanlar. 

Hardan gəlir, hara gedir karvanlar,- 

Vallah, elə mən özüm də çaş-başam. 

 

Görən görür, bilən bilir, qoy olsun, 

Adamdısa, qoyun kimi soyulsun. 

Bir yerin ki oğruları bəy olsun, 

Gecə-gündüz buynuzlaşar, qoçlaşar. 

  

        2013 
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 HAMPALAR 

 

Nə qədər ki qorxuları var idi, 

“Yerli-yersiz” yuxuları var idi, 

Faş olası qurğuları var idi, 

Deyən bir az “əlaçıqdı” hampalar. 

 

Qarşıdaydı qurulası saraylar, 

Sorulası qanlar, haylar, haraylar, 

Çapaçaplar, qapaqaplar; alaylar, - 

Di gəl, hələ qalacıqdı hampalar. 

 

Kütlə ilə yarıyaydı, fağırdı, 

Bala-bala darayırdı, yığırdı. 

Dərdə-sərə yarayırdı; uğurdu, 

Əlacsızın əlacıydı hampalar. 

 

Qarşıdaydı tutulası bölüklər, 

Sorulası qanlar, canlar, iliklər. 

Qarşıdaydı, sindikatlar, birliklər... 

Di gəl hələ balacaydı hampalar. 

 

   1998 
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TƏLATÜM 

 

Daha fikirlərin də 

dibinə daş atmışam. 

Mən özümü öldürüb, 

şeirimi yaşatmışam. 

Ömrümün kürəyində 

möhnət də daşıtmışam, 

hörmət də daşıtmışam. 

Yaşamışam – yaxşı-pis... 

Bir ağlı döyə-döyə. 

Gah haqsız döyə-döyə, 

gah haqlı döyə-döyə. 

Kim nə deyir, - işim yox, 

öz ağlına don biçir. 

Qəlbinin istisinə, 

sazağına don biçir. 

Kimi ki dost tutmuşam, 

ömrümə qəsd tutmuşam, 

ruhuma qəsd tutmuşam. 

Məni sadədil görüb, 

dilimi aldadıblar, 

sümüyümü sümürüb, 

iliyimi aldadıblar. 

Düşməni dost görməyi 

uğur bilmişəm deyə, 

pisliyi həqiqət yox, 
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yuxu bilmişəm deyə, 

 

 

əlimdən son tikəni 

“qapışdıranlar” olub. 

Özümü özüm ilə 

çarpışdıranlar olub. 

    

    2009 
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    TAPIB 

 

Vay kişi halına yarımkişinin, 

Yox imiş zərrəcə arı kişinin, 

Qoyulub hərraca varı kişinin, 

Osa düşünür ki, xəzinə tapıb. 

 

Yaxını, uzağı almır vecə ta,  

Olub bir lətifə, bir bilməcə ta. 

Düşüb gözdən də ta, çıxıb heçə ta, 

Anlamır, tapdığın əksinə tapıb. 

 

   2014 
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*** 

 

Ümidgahımıza göndərilən altı  

təqdimatdan birinə cavab gəlmədi 

 

İmkanın əli aşağı, 

Ümidin gözü yoldadı. 

Burcudur zalım uşağı,  

Verdiyi sözü yoldadı. 

 

Yoldadı, çatmır mənzilə, 

Gecikir min-bir fənd ilə. 

Dönüb boğazda kəndirə, 

Üzünün bozu yoldadı. 

 

Darıxır gediş-gəlişim, 

Tökülü qalıb hər işim. 

Əlim getmir tərpənişim, 

Səbrimin izi yoldadı. 

 

Ətəkləyəm ötən vaxtı, 

Nə qaytarar itən vaxtı?! 

Üz çevirib gedən vaxtın 

Var geci-tezi, 

yoldadı. 

   2010 
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  ARZU YOLUM 

 

Mən qalxıram, dırmanıram arzularıma, 

Üz-gözümdən bir ömürlük yorğunluq yağır. 

Yoxuş yollar verilibdir ixtiyarıma, 

Yoxuş ola, eniş ola, çataram axır. 

 

Məşəl tutub əməllərim son məqsədimə, 

Qürurum da özüm kimi deyəəsn təkdir. 

Vüqar məni əyməyibdir hələ heç kimə, 

Dərdimə də qalan ürək, yanan ürəkdir. 

 

Mən bu makro əngəlləri mikro yolumdan 

Öz dişimlə, dırnağımla qoparam gərək. 

Yarı yolda qoymaz məni yəqin ölüm də, 

Mən bu yolu sona qədər aparam gərək. 

 

Yoxuş yollar veribdir ixtiyarıma, 

Yoxuş ola, eniş ola, çataram axır. 

Bir ümidin bağlı qalan qapılarına  

İnam gürzü var qüvvəmlə çırparam axır. 

   

   1973 
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*** 

 

Alışdığım taleyin 

bələdçisiz yolları 

bu yaşda da  

ayaqlarıma dolaşıb 

məni aşırmaq istəyir 

durduğum 

tarixin ucalığından. 

Bilirdim ki, 

sınaqsız 

dirilik, 

günahsız 

ölüm yoxdur. 

İçərimin keçmişini 

silkələdikcə 

əncir qurusu ömrün 

acılarından 

gözlərim yaşarır. 

Heç nəyi unuda, 

heç kəsi bağışlaya bilmirəm. 

On ilin, iyirmi, otuz ilin 

ötəsi 

yaxamdan asılıb 

“bizi nə tez unutdun,” deyir. 

“Axı biz bağışlayan idik... 

Nə tez unutdun!..” 
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Bütün bağışlayanlara qarşı 

 

 

bağışlanmaz 

bir günah daşıyıram 

məni əzən 

xatirələrimdə. 

     

    2018 
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1989 

 

Niyə bu uşaqdan yapışıbdılar? 

Boyundan, qurşaqdan yapışıbdılar. 

Baltadan, bıçaqdan yapışıbdılar, 

Yapışmayıbdılar bircə qulaqdan. 

 

Əlinə düşəni, kibrid ediblər, 

Dost ilə düşməni hibrid ediblər. 

Dözümdən düşəni şil-küt ediblər, 

Şil-küt olmayıblar birgə yalaqdan. 

 

Bu birgə yalaqdan ayran içəli 

Gözlərdə, izlərdə, şeytan dirçəlib. 

Rusun,erməninin keçəl-küçəli 

Təzə cücərtidir,- köhnə calaqdan. 

  

    1989 
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*** 

 

Çəkilərəm insafımın daşına, 

Çəkilərəm ürəyimin qışına. 

Neylədik ki, gələmmədik xoşuna?- 

Qonşu qadın, innən belə özün bil. 

 

Telefonum daha səni çağırmaz, 

Hayın-küyün dəstəyinə çığırmaz. 

Geri dönər bağçamızdan cığırınız, 

Qonşu qadın, innən belə özün bil. 

 

Yu əlimin ovcundakı izini, 

Çox da istin bu ocaqdan isinib. 

Daha bizim eyvandan yığ gözünü, 

Qonşu qadın, innən belə özün bil. 

 

      2000 
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*** 

 

Tərk edib də gedirəm 

Qurumsaq dünyasını. 

Döyürəm qapısını 

Daha haqq dünyasının. 

 

    2016 
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*** 

 

Fürsətə quyruq bulayan hərislər, 

Kölgə görən tək ulayan hərislər, 

Yal kürüyən, qab yalayan hərislər, 

Yol açılıbdı, işığı sizlədir, 

Alçı düşən bəxt aşığı sizlədir. 

 

   1989 
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     ELƏ HƏSRƏTİMİN... 

 

Elə həsrətimin əlləri göydə, 

Elə ümidlərim gözünü döyür. 

Mən susa bilərəm dözümüm boyda, 

Mən susa bilərəm özümdən böyük. 

 

Uzanır bu yollar bəs kimə qədər, 

Səngiyir, bəs kimdə dirənib durur. 

Nə susur qururum səbrimə qədər, 

Nə bir söz deməyim irəli durur. 

 

Var yoxun, yox varın ortağı imiş, 

O gözdən bu gözə dərd oğurlanır. 

Vaxt əzab çəkənə göz dağı imiş, 

Oba oğurlanır, kənd oğurlanır. 

 

Elə həsrətimin əlləri göydə... 

 

     1991 
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ƏLİNDƏ 

 

Susmadılar, danışdılar, dindilər, 

Qızışdılar, cin atına mindilər. 

Küt gedibmiş yapdıqları kündələr, 

Hamı – naçar bir taleyin əlində. 

 

Min ilki tək yazılmada yazısı, 

Xortlayıbmış kəndxudası, qazısı. 

Öz əlinlə qəbrinimi qazasan, 

Yoxmu macal bu taleyin əlindən? 

 

Sevinc-kədər qol-qoladır, baş-başa, 

Çox keçməz ki, insaf-mürvət daşlaşar. 

Hara dönsən, haqla nahaq saçlaşır, 

Di gəl dincəl bu taleyin əlindən. 

 

Toy-bayrammı? Bu bayrama qatlaşaq, 

Adamıqsa, dönüb bir az qurtlaşaq. 

Elə çaşaq, elə düşək pırtlaşıq, 

Qala əcəl bu taleyin əlində. 

 

    1992 
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     SONRADAN BİLDİM 

 

Mən özüm özümü dəfn eləmişəm, 

Batmışam kədərin, dərdin içində. 

Sıçraya bilmirəm, çıxa bilmirəm, 

Bir əl gərək, məni darta içimdən. 

 

Yarıcan arzular – acı xatirə, 

Köçəri illərə qoşulub gedib. 

Ölüb varlığımda neçə xatirə, 

Ölməyib, köçəri quş olub gedib. 

 

Niyə ümidlərim dayaq tutmadı? 

Niyə qaraçuxam yumdu ovcunu? 

Uğurum yoluma çıraq tutmadı, 

Bəxtim ki açmışdı onda ovcunu. 

 

Onda ömrün-günün çiçək fəsliydi, 

Nəğmə haraylıydı içərim, çölüm. 

Sevginin, nifrətin onda əsliydi, 

Surəti deyildi, sonradan bildim. 

 

2011 
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     *** 

 

Hirsləndirir dostlar məni, 

Hirsimdən gömgöy oluram. 

Yaxşılığa, mərhəmətə 

Yad olur, ögey oluram. 

Zamanı dərk edəmmirəm, 

Elə bil ki, key oluram. 

 

Hirsləndirir dostlar məni, 

Hirsimi yenə bilmirəm. 

Cin atına ki minirəm, 

Bir barmaq enə bilmirəm. 

“Him” bilmirəm, “cim” bilmirəm, 

Çıxır da çənə, bilmirəm. 

 

Hirsləndirən kəslər mənim 

Dostum isə, “dost” demərəm. 

Düşməndirsə, incimərəm. 

Dostdan umub küsməyim var, 

Dost yolunda əsməyim var. 

 

Heyif, qoruya bilmirəm, 

Dostdan yarıya bilmirəm. 

 

   2009 
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ÖRT QAPINI  

 

Ört qapını,bizdən sonra 

Yaşamalı Dünya deyil bu. 

Ört qapını, dərd-sərini 

Daşımalı Dünya deyil bu. 

Çox da ki var dərd çəkəni, 

Çox da ki, var dərd üyüdəni, 

Çox da ki, var kef çəkməyə 

Mərdəkanı, ya Siyəzəni. 

Çox da ulu Babadağı, 

Beşbarmağı,Şahdağı durur, 

Onca addım o tərəfdə 

Xaçmaz kimi yaşmağı durur, 

Gündoğarda göy sinəli, 

Zümrüd donlu Xəzəri durur, 

Gözəllərin yurdu Quba, 

Ya Xudatı, Qusarı durur, 

Qoy lap elə Dərbənd kimi 

Qayım-qədim hasarı durur... 

Bizdən sonra arxamızca 

Örtülən Dünya,  

Ahımızca, yanğımızca 

Ütülən Dünya, 

Bizdən sonra yaşayası 

Kəslərin durur, 

Gedənlərin özü gedir, 
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Səsləri durur. 

 

 

Gələnə də, gedənə də 

Açıqdır yolun, 

Ört qapını, gedənlərin 

Gedə bilməsin. 

 

1996 
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BU KİŞİ 

 

Gözü ayağının altını görmür, 

Eşşəyə yalmanan atını görmür, 

Ömrün boğazında çatını görmür, 

Doxsanı yolunda çaşıb bu kişi. 

 

Sütül gözəlləri dişinə vurur, 

Neyləyir, neyləmir...Döşünə vurur. 

O “Min bir gecə”ni yaşına vurur, 

Yaşından geriyə düşüb 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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HƏR GÜN ÖLÜM AYAĞIDIR 

 

Hər gün ölüm ayağıdır, 

Hər gün riskə düşürük. 

Kompüterə, fleşkaya, 

Ya da diskə düşürük. 

Çəkənimiz çəkir bizi 

Boyumuzdan aşağı. 

Çiynimizdə yük ağırdı, 

Boynumuzda daş ağır. 

Dözüm qalıb 

su üzündə, 

Boğulsaq da, 

gözümüzü döyürük. 

Əlimizlə düşməni yox, 

Özümüzü döyürük... 

 

   2018 

http://www.kitabxana.net/


Savaş fəsli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 213 - 
 

PERESTROYKA – 

OYUNLAR OYUNU 

 

Bu şeiri o vaxt çap etdirə bilmədim. 

Bir də ki,hamımız ümidli idik: 

“Hər şey yaxşı olacaq” ümidlisi 

 

Dilinə söz düşdü, 

köz düşdü, 

Söz dilində üşüdü, 

Üşüdü dilində köz. 

Üstünə kim düşdü bəs? 

Səkinə düşdü, 

Bikə düşdü, 

Minkə düşdü, 

kimsəsiz adam,- 

gərəksiz adam. 

 

Dalaşmağa həvəs vardı, 

Hərə üçün bir kəs vardı. 

Hər kəsdə də “əsas” vardı, 

kimsəsiz adam,- 

gərəksiz adam. 

 

Heç olmasa, 

Əsəblərinə yıxılma, 

Qəzəbinə yıxıl. 
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Dərdinə qısılma, 

 

 

Mərdinə qısıl bu dünyanın, 

kimsəsiz adam,- 

gərəksiz adam. 

 

Dilinə söz düşüb, 

Tüpür sözü dilindən. 

Tüpürə bilmirsən, 

Hirslənmə, hirslənmə, hirslənmə, 

kimsəsiz adam,-  

gərəksiz adam. 

 

Əlini “gül” deyib tutan yox, 

Qarşına “bəxt” deyib çıxan yox. 

Bir xoş söz üçün 

Ürəyin gedir, 

Ürəyini tutub saxlayan yox, 

kimsəsiz adam,- 

gərəksiz adam. 

 

Dünyaya doğulandan 

Əlin – qocalığın ətəyində. 

Gözlərin zirvə görsün, 

Durmusan ucalığın ətəyində. 

Durduğun yerdəcə dur, 
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Durduğun yerdəcə quru, 

kimsəsiz adam,- 

 

 

gərəksiz adam. 

 

Durduğun yerdəcə dur, 

Hərdən dilənçiyə atılan 

Qara pul kimi 

Sənə də bir “salam” atan 

tapılar. 

Bəs necə bilmişdin, 

kimsəsiz adam,- 

gərəksiz adam! 

 

“Perestroyka!” 

Tələs, dur oyna. 

Zəli düşdü atdan, 

Şələ düşdü taxtdan. 

At da durur, 

Taxt da durur; 

Zəli düşdü, dəlisi var, 

Şələ düşdü, tələsi var 

Bu tərs troykanın. 

Yox bir, yox bir - 

“Dur oyna!” 

kimsəsiz adam,- 
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gərəksiz adam... 

    

   1989 
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       *** 

 

Bir it yatır bu adamın içində, 

Nəfsi bəlli min xətanın içində. 

Gördüyünü bircə anın içində 

Caynağına keçirməsə, dözəmməz. 

 

Dilək deyib, kimsə getməz yanına, 

Çalar, çapar, dostu, yadı tanımaz.  

Uzaq başı girib öz it qınına, 

Hirsinə qan içirməsə, dözəmməz. 

 

Tanrı onu Yerə-Göyə yükləyib, 

Sevə-sevə, döyə-döyə yükləyib. 

Bu ölmüşü bir kürəyə yükləyib, 

O dünyaya köçürməsə, dözəmməz. 

 

Nədir yenə, əsib-coşan vaxtımı? 

Yamanlayır qismətini, baxtını. 

Xirtdəkləyib həqiqinin, saxtanın 

Qəlibinə biçilməsə, dözəmməz. 

 

     1976 
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BİLİRSİZ 

 

Dünyamızın altını 

Üstünə çevirənlər, 

Beş günü, ya xoş günü 

Pis günə çevirənlər, 

Yurd-yuvanı qaçqına, 

Köçkünə çevirənlər, 

Zaman bir gün sizin də 

Burnunuzu ovacaq. 

 

“Bu dünyada hər hökmü 

Bir zaman verir”1 axı, 

Tanrı verdiyi üzü 

Bir gün döndərir axı. 

Fironluq da sınaqdı, 

Tanrı göndərir axı... 

İnanın, qovduğunuz  

Bir gün sizi qovacaq. 

 

Bəxtimizlə alverdi 

Dünyanın olayları. 

Əlinə çomaq düşən 

Hökmünə qolaylanır. 

Boş-boşuna deyil ki, 

Başımıza haylanır... 

                                                 
1
 Səməd Vurğun 
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Hər daşın öz başı var, 

O baş kimin olacaq?! 

 

O baş kimin olacaq,- 

Yəqin siz də bilirsiz. 

Heç nə itib batmayır, 

Tarix-izdə; 

bilirsiz... 

   2017 
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QURBAN OLSUN DAYISINA 

 

Bu xar olmuş sığınıb böylə kimin sayəsinə? 

Oxumur, ərk eləyib dayısına – dayəsinə... 

 

İki gündən cumaraq baş-qulağım dəng eləyir, 

Təzə bir fənd də tapıb, lap evəcən zəng eləyir. 

Heç nə bilmir, a canım, nervlərimi cəng eləyir. 

Bundan olmaz oxuyan, mən bələdəm qayəsinə, 

Güvənir, hey güvənir dayısına – dayəsinə... 

 

Kitab almaz ələ bir, günü keçər, ayı çıxar, 

Elə ki imtahanda, ya zaçotda zayı çıxar, 

Künc-bucaqdan neçə növ hami çıxar, dayı çıxar. 

Kəsək getsin, a canım, mən bələdəm qayəsinə, 

Güvənir, hey güvənir dayısına – dayəsinə... 

 

...A kişi, məsləkim haqqı, kəsmişəm, bilməmişəm. 

Doğrusu, pis verəndə tələsmişəm, bilməmişəm. 

Uşağa təqaüdçün mən bəsmişəm, bilməmişəm... 

Razı salım bunu da, ərz edər lap ayrısına, 

Qiymət verim, qoy, gedib qurban olsun dayısına. 

    

   1971 
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O BAĞLI QAPILARA 

 

Sonuncu ümidin də 

 iliyini sümürdüm, 

çox süründüm ardımca 

bu sonuncu ümidin. 

Nə mən ondan üzüldüm, 

nə o məndən əl çəkdi, 

gözlərimə eynəkdi, 

əllərimə əlcəkdi. 

Dilimdə dil-dil ötən, 

qapımı açandı o, 

salmışdı tilsiminə 

gör, məni haçandı o. 

Onun ardınca düşüb 

kimlərə üz tutmuşam! 

Mələklərdən əl üzüb, 

cinlərə üz tutmuşam. 

Üz tutmuşam insafdan, 

mürvətdən saxtalara, 

ləyaqətdən, düzlükdən 

qeyrətdən axtalara. 

İlahi, gör mən necə 

ünsürlərə əl açdım! 

Qüsurlara əl açdım, 

qısırlara əl açdım. 
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Niyə üz tutdum, niyə 

o zağlı qapılara?! 

Açılan günündəncə  

 o bağlı qapılara?! 

 

   2010 
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CANIM 

 

Çapıb acığını, çapıb hirsini, 

Bir it hürə-hürə üstümə gəlir. 

İmsinir, gözünə təpir izimi, 

Yanıb qovruluram, tüstümə gəlir. 

 

Beş ildən, on ildən, yüz ildən gəlir, 

Gəlir, dişi qanlı, gəlir hikkəli. 

Gah sözdən, əməldən, gah dildən gəlir... 

Bilmirəm, üstümə niyə it gəlir. 

 

Söymürəm, döymürəm, acığı tutur, 

Nəyi varsa, onu deyirəm, canım. 

Təpkisi hər küncü, bucağı tutur, 

Mənsə qorxub qaçan deyiləm, canım. 

 

        2000 
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SATİRA 

   

  Talançı məmurlara 

 

Hamısı bir-birini almadadı, satmadadı, 

Hakimi, mollası nə? Məmuru aldatmadadı. 

Başı başdan çürüyüb, quyruğu can atmadadı. 

Bu nə gün, bu nə büsat, ay səni cin övkələsin. 

A cırtdanlar ağası, div köləsi, 

Yediyin doymağına bəs eləmir, 

Əl sənin, ətək sənin, 

Bəs bu gölə kim daş atıb, səs eləmir? 

Yanasan, yanğına da su calayan olmasın heç, 

Döymədin tənburunu, üfləmədin zurnasın heç, 

Necə keçdin, necə oldun zamanın baş biləni? 

Səndən özgə yox imiş söz qananı, iş biləni? 

 

         1991 
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MƏN BƏXT ARAMADIM 

GÖZÜKÖLGƏLİ 

 

İki dəfə Müdafiə Şurasının iclasını pozmaqla 

namizədlik işimin müdafiəsinə 

maneçilik törədən dos. Azər Hüseynov üçün... 

 

O gündə, o anda ali hisslərin, 

Ədalı hisslərin, dəli hisslərin 

Tarıma çəkilmiş simi mən idim. 

Tilsimə düşmüşdüm 

əməllərimdən, 

Hirsimə düşmüşdüm öz əllərimdən. 

Qırılıb dünyanın əngəllərindən 

Hissimə düşmüşdüm öz əllərimdən. 

Yığıb ürəyimə dünyaca hirsi, 

Dünyaca hikkədə çırpıdım o gün. 

İstədim o tipin yolunu kəsib, 

Şillə tək üzünə çırpılım o gün. 

Bilib-bilmədiyim əməllərini 

Püskürüm üzünə ürək qanı tək. 

Sonuncu anı tək, son ünvanı tək 

Dönub gözlərinin heyrəti olum, 

Dönub gözlərinin dəhşəti olum. 

Heyhat... 

Dünyayla savaşa imkanımmı var?!- 

Yalvarış, minnət də gəlməz əlimdən. 
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Açılan səhərlər, düşən axşamlar 

 

 

Mənim dözümümdən, sinirlərimdən 

Qürurla sovuşar, qürurla keçər. 

Bəzən gecələrin rəngi – ruhumda, 

Bir işıq ucuna gümanım gəlməz. 

Ən böyük faciə məndə oxunar, 

Ən kiçik ümidin ünvanı gəlməz. 

Sonu görünməyən həyəcanların 

Günüyəm, ayıyam, bütün iliyəm, 

Mənim hər saniyəm, 

mənim hər anım 

Gərginlik xəttindən keçir, 

 bilirəm. 

Qayğılar əlindən sıyrılmaq üçün 

Düşümmü zamanın ayaqlarına?! 

Öpümmü dünyanın barmaqlarını?! 

Mən bəxt aramadım gözükölgəli, 

Nə də hamar yollar oldu qanadım. 

Mənim varlığımda baş-başa gəlib 

Qadın zərifliyi, qadın inadı. 

 

   1979 
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*** 

 

Məğlubiyyət xəbis 

niyyətlərdən gəlirsə... 

 

Yavaş-yavaş unut olub keçəni, 

Yavaş-yavaş gəl özünə, ağlama. 

Çək üzünə həqiqətin bir üzün, 

Bir yalanın min üzünə ağlama. 

 

İçərində innən belə gül açmaz, 

Çiçəklənməz innən belə ömür-gün. 

Lal sevdalar ötüb keçər, dil açmaz,  

Yaxşı-yaman... Bir borc idi... Ötürdün... 

 

28.05.2019 
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       SƏNİ 

 

Çəkdin taleyini başına, yatdın, 

Yayını, yazını, qışını yatdın. 

Ömrünün-gününün işini yatdın, 

Oyadan olmadı yuxudan səni. 

 

Birinin çərxinə yumaq olmadın, 

Yırtıq-söküyünə yamaq olmadın. 

Naz-nemət önündə damaq olmadın, 

Bəs hardan hərlədi şər-xəta səni?! 

 

Xainə, xəbisə qalxmadı əlin, 

Adın çağırıldı həyalı gəlin. 

Kövrək ürəyində – gözünün seli, 

Bir biləydim nədir qorxudan səni. 

 

Yaxşı da, yaman da gözündə birdi, 

Dedin, dost baş daşı, düşmən qəbirdi. 

Sürünən ömründə bu nə səbrdi, 

Görmürsən, qovurlar arxadan səni?! 

 

Yaşaya bilmirsən, yıxıl öl daha, 

Gözünün yaşından sıxıl, öl daha. 

Çölündən içinə yığıl, öl daha, 

Diriltməz fələyin çərxi də səni. 
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2012 
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KORONAVİRUS 

 

Səndən yaman qorxurlar, 

oyunun olsun elə. 

Başında tac gəzdirən 

boynun olsun elə. 

Bu bir dünya sürüdə 

qoyunun olsun elə. 

Nə yedinsə, yemisən, 

doyumun olsun elə. 

İblisin son tələsi, 

başımızın bəlası, 

haçanacan boğazda, 

ətəkdə olacaqsan?! 

Bəlkə bəşəriyyətə 

son nöqtə olacaqsan?! 

 

    2020 
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ZAMANIN SƏSİ 

 

“Leopold, vıxodi... trus!” 

Rus multfilmindən. 

 

Doğmaların səsində 

Ögeylik nədir belə? 

Qayğı, istək hayana 

Baş alıb gedir belə? 

Kimlərə ünvanlanıb 

Uğur paketlərimiz, 

Prospektlər boyunca, 

Supermarketlərimiz, 

Mini marketlərimiz? 

Köhnə Bakı yerində 

Təzə Bakı salanlar, 

Şəhəri bünövrədən 

Topdansatış alanlar  

Görək kimlərdir belə? 

Hansı mənsəb sahibi, 

Hansı dindəndir belə? 

Bax, o göydən boylanan 

Pəncərələr kimindir?  

Düşmənimindi bəlkə? 

Yolum üstdə daş olub 

Düşənimindi bəlkə? 

Hansı milli matahın 
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Oylağıdı bu evlər? 

 

 

Kimlərin bala batmış 

Barmağıdı bu evlər? 

Bu kökündən qazılan 

Məhlələr hara köçür? 

Şəhər kimlərə qalır? 

Kimlər kənara köçür? 

Elə gözə dürtülən 

Şadlıq saraylarımız, 

“Göyçə”, “Qarabağ” adlı 

Zəfər haraylarımız 

Hara üz tutub gedir? 

Niyə unudub gedir 

O dərdi, o məlalı? 

Gedir, başı havalı, 

Gedir, başı bəlalı... 

 *** 

Dünya bizə mat qalıb, 

Yüzdə-yüzə mat qalıb, 

Mat qalıb: “Bu nə dözüm, 

Bu nə dəyanət belə? 

Olmaz sədaqət belə, 

Olmaz xəyanət belə! 

Gör bu cavan məmləkət 

Necə üzüyoladı! 
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Burda, bu məmləkətdə 

Cavan üzüyoladı, 

 

 

Qoca üzüyoladı. 

Üzüyoladı bütün 

İşləri, əməlləri; 

Yallı gedir qolları, 

Ayaqları, əlləri... 

Bax, bu cavan məmləkət 

Dünyanı heyran edir. 

Çölündə yas ola ha... 

İçində bayram edir. 

Möcüzədir bu ölkə,- 

Qaçqına şəhər salır,  

Bir yerdə şam yandırıb, 

Min yerə xəbər salır. 

Düşmən qıcıqlarını 

Səngərində ram edir. 

Əli nəyə ilişdi, 

Özünə ad-san edir. 

Barmaqları tətikdə, 

Farağatdı keşikdə. 

Atəşkəsi, cəbhədə,  

Körpələri beşikdə 

Qoruyur əsgərləri – 

İgidləri, ərləri”... 
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Bu sülhsevər ölkənin 

Düşməni düşməndi ki, 

Axır şəhid qanları, 

 

 

Cücərir işğal altdan 

Erməni ünvanları... 

Bu sülhsevər ölkənin 

Düşməni düşməndi ki, 

Adımız oğurlanır, 

Süfrəmiz oğurlanır,- 

Dadımız oğurlanır. 

Oğurlanır mahnımız, 

Musiqimiz, səhnəmiz, 

Çayımız, kanalımız, 

Axmazımız, dəhnəmiz... 

Düşmənə düşmən olmaq 

Bizə yasaqmı, yahu?! 

Səsimizi qısmışıq, 

Yenə qısaqmı, yahu?! 

Düşmən güllələrilə 

Barmaqlanır səbrimiz. 

Artır şəhərbəşəhər  

Artır şəhid qəbrimiz. 

Deyəkmi gücümüzə: 

“Vaxtı deyil, vuruşma!” 

Bəlkə deyək: “Rebyata, 
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Davayte jit drujno”! 

 

2014 
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ELEGİYA 

Özünü oxuduğu məktəbin 

pəncərəsindən atıb intihar 

edən yeniyetmə qız Elinaya: 

 

1.UÇUŞ 

 

Biz səni sevməyə gecikdik. 

Sən isə 

gecikdiyimizə görə 

cəzalandırdın bizi 

vicdan ağrısıyla, Elina. 

“Ölüm sizdən 

etibarlıdır” mesajı 

əbədi töhmət oldu 

sənə olan 

gecikmiş sevgimizə. 

Kiçik varlığınla 

böyük göynərtimiz oldun 

yazın əvvəlində. 

Dodaqlarının ucunda  

boynunu bükən 

o acı təbəssüm 

hələ də  

atıldığın pəmcərədə 

ilişib qalıb. 

Kimsənin 
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əli gəlmir silməyə, 

 

 

Elina! 

Sən o uçuşunla 

körpə işığından məhrum 

qəlbimizi 

paramparça etdin. 

Tanıdıq özümüzü. 

Biz necə də 

biganəymişik!.. 

 

 

2. UZAQ SƏFƏR 

 

Uzaq səfərə çıxırmış kimi 

məktəb çantasını 

sinəsinə sıxıb 

ömrünün son zəngini 

gözləyirdi 

sinifdə. 

İçində onu incidənlərə 

nə nifrət vardı, 

nə hörmət. 

Yola heç nə götürməyəcəkdi. 

Onsuz da 

qəlbindəki boşluq 
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kifayət qədər ağırdı. 

Verilən ömrü yaşamaq üçün 

 

 

hamıya sevgi lazımdır; 

uşaqlara daha çox... 

“Siz isə onu sevmədiniz”... 

Son qərarını 

açmaq üçün 

kimsəyə ərk eləmədi 

qollarını açıb 

onu gözləyən 

pəncərədən savayı. 

“Siz məni sevmədiniz” 

oldu kəlmeyi-şəhadəti də... 

Nə amansız ittiham! 

Bu ittiham 

hamımızın içində mürgüləyən 

“Körpələrə sevgi!” nidasının 

təslim bayrağı oldu, Elina. 

 

2019 
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   A DÜNYA 

 

Bu nəyin kədəri, nəyin ahıdır, – 

Qəlbimi, hissimi didib dağıdır. 

Bu gün ömrün özü mənə yağıdır, 

Yağıdır peymanın, əhdin, a dünya. 

 

Atılan daşlardan qalaya döndüm, 

Çəkilən sədlərdən saraya döndüm. 

Bu yaşda, dözümdə haraya döndüm, 

Qisas yaddaşına çökdüm, a dünya. 

 

Sümsüyü – sürüynən artığının da, 

Gördüm qismətlərə ortağını da. 

Mənə ki bir ovuc torpağını da  

Qıymadın, gözümə çəkim, a dünya. 

 

Tale təpiyinə dözümlü canım, 

Arzudan, ümiddən hüzünlü canım. 

Didildi,əzildi, üzüldü canım, 

Oldu ən çəkilməz yüküm, a dünya. 

 

  1977 
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     *** 

 

Hər şeyi qırmaq, çatmaq, 

Lap ibtidadan başlamaq. 

Qayıtmaq vaxtın dibinə, 

“Ol” tək sədadan başlamaq. 

 

Həvva olub, Adəm gəzmək, 

Dörd qütbdə adam gəzmək. 

Dağı, düzü asan gəzmək, 

Qəfil xətadan başlamaq. 

 

Şəri, Şeytanı daşlamaq, 

Habil ölümü yaşamaq. 

Qabil günahı daşımaq, 

Qandan, qadadan başlamaq. 

 

Üz çevirmək, üz döndərmək, 

Aydan, ildən iz döndərmək. 

Söz ağzından söz döndərmək, 

Hər şeyi “A”- dan başlamaq... 

 

     2018 
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İŞĞALÇI ÜÇÜN 

 

Daha nə gərəkmiş 

bu paz millətə, 

papağı başına  

qapaz millətə?! 

Daha kim olmayıb 

çarpaz millətə?! 

Qanında bir misqal 

millisi yoxdu. 

 

Dünyaya yiyəlik 

iddiası var. 

Kəsərə tiyəlik 

iddiası var, 

buğaya düyəlik 

iddiası var. 

Qeyrətsiz üzünə  
silləsi yoxdu. 
 
Amandı, dindirmə, 
şivəni ağlar. 

Qarabağ atında 

yüyəni ağlar. 

Durar, “mən də varam”, 

deyəni ağlar. 

Vallahi dünyada  

beləsi yoxdu. 
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İNDİ DƏ 

 

Yaddaşımız – əsrlərin dustağı, 

Bilməmişik kim dost imiş, kim yağı. 

Əydi bizi bir xəyanət barmağı, 

Vurnuxuruq ora-bura indi də. 

 

Gözgörəsi bir ziyankar üz elə 

Vermir bizə işıq elə, göz elə. 

İlan olub çalanları biz elə 

Boynumuza ilgək vuraq indi də? 

 

Qatillikdir, müharibə? Bilək biz. 

Ölürüksə, kişi kimi ölək biz. 

Görməmişik belə hiylə, kələk biz, 

Həqiqətdən gəlməz soraq indi də. 

 

Yoxmu sonu bu təmkinin, bu səbrin?  

Bağlı qolla nə qazıram bu qəbri?  

Əvvəlki tək bir not üstdə bu təbil 

Dar günümə büsat qurur indi də. 

 

Mən qaralar geyinəndə sevindi,  

Dərd əlindən deyinəndə sevindi. 

Ləyaqətim çeynəndi, sevindi, 

Şəhid ölür, qatil durur indi də. 
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Düşmən yenə göz üstdədir, dost kimi, 

Qəzəb yenə - dözüm üstdə, qəsd kimi. 

Ulu-ulu izi üstdə əksimin 

Qısqırdırlar iti, qurdu indi də. 

     

1992 
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    YAŞA 

 

Özünlə baş-başa yaşa bir qədər, 

Döş-döşə, diş-dişə yaşa bir qədər. 

Bir az acığa gəl, bir az xoşa  gəl, 

Bir az ipəyə dön, bir az daşa,  gəl. 

Bir qədər alov ol, bir qədər su ol, 

Sevgi ol, nifrət ol, axır duyğu ol. 

Yaşa bu dünyanın övladı kimi, 

Yaşat bu dünyanı öz adın kimi. 

Bir qədər quzuluq, bir qədər qurtluq, 

Bir qədər harınlıq, bir qədər qıtlıq. 

Bir az fağırlıq et, bir az kürlük et, 

Bir az genişlik ver, bir az darlıq et. 

Aşır bu dünyanı çiynindən, yaşa, 

Yapış mələyindən, cinindən, yaşa. 

 

Nə Allahdan dönən baxışın olsun, 

Nə şeytana tərəf çevrilən arxan. 

Çalış ki, gətirən naxışın olsun, 

Çalış, süd daşısın taleyin arxı. 

Bir az alqışlı ol, bir az qarğışlı, 

Bir az ayıqlıq et, bir az sərxoşluq. 

Ağıllı dəli ol, dəli ağıllı, 

Doğmalı, boğmalı, dostlu, yağılı. 

Dünyanın işini nə bilmək olar? 

Dünyadır, ya getmək, ya gəlmək olar. 
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Sən əməlində ol, sən işində ol, 

 

 

Yazlnda, yayında, ya qışında ol, 

Həyatdan dördəlli, beşəlli yapış, 

Səksəkəli yapış, nəşəli yapış. 

Dırmaş, bu dünyanın çiynində yaşa, 

Sevgisində yaşa, kinində yaşa. 

 

Yapış yaxasından haqqının hərdən, 

Tərsinə yürü keç axını hərdən. 

Sənə diş atana kəllə at, yürü, 

Yumruq at, şillə at, güllə at, yürü. 

Alışma sevincə, dərdə alışma, 

Adını sülh qoyan hərbə alışma. 

Gəril əsəbində doğmanın, yadın, 

Diriykən – ölüyə çıxmasın adın. 

Bayatıya oyna, muğama oyna, 

Şabaş ol, göyündən yağana oyna. 

Əyil əyrisinə, düzünə düz ol, 

Sevincindən bayıl, qəmindən üzül. 

Bu toydu, bu yasdı – haqqındı sənin. 

Alnına yazılıb, baxtındı sənin. 

Yaşa ömür adlı qanunda yaşa, 

Paslansın qılıncın qınında yaşa. 

 

1999 
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ÖLƏN QU QUŞU 
 

“Düşüncə zindanından” 
nidalar 

 
Mən – bu cəmiyyətin artıq tikəsi, 
Mənsiz bu dünyanın nəyi itər ki? 

Özümə-özgəsi, 

sənə-özgəsi, 

Fikrim, xəyalım, hissim – didərgin. 

 

Üzülüb düşmüşəm duyğularımdan, 

İstəyim qəlbimdə qəlpə kimidir. 

Həqiqətlə şübhə cəngində qalan 

Qəlbim bir kövrəlmiş körpə kimidir. 

 

Ürəyim nazilib, yuxalıb yaman, 

Könlümə uşaq tək ağlamaq düşüb. 

Qəlbimin ağlamaq uşaqlığından 

Ömrümə-günümə səs-soraq düşüb. 

 

Əsəb gərginliyim, əsəb sərtliyim 

Yumşalıb bir qəlbin həzinliyində. 

Elə kədərliyəm, elə dərdliyəm, 

Məni dilləndirin körpə dilində. 

 

Gəzib-dolaşıram özümdən uzaq, 

Görkəmim – bir ömrün ahı, qarğışı. 

Qollarım – yanımda qurumuş budaq, 
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Ölən arzularım – ölən qu quşu. 

 

 

Düşübdür hicrana sevən bir ürək, 

Kədər kölgəm olub gəzir yanaşı. 

Ümid – bir qırılan boyunbağı tək, 

Yaşayır qəlbimdə ölən qu quşu. 

 

Mən – bu cəmiyyətin artıq tikəsi, 

Mənsiz bu dünyanın nəyi itər ki?! 

Özümə – özgəsi, 

sənə – özgəsi, 

Fikrim, xəyalım, hissim – didərgin. 

 

1972 
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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 

Tüstüdü, küldü, tozdu. 

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. 
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NEYLƏSİN 

 

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 canında, 

Fağır-fuğur, kasıb-kusub neyləsin?! 

Bu gəzdirir quduzluğu qanında, 

Bu quduza oğlu-qızı neyləsin?! 

 

1972 
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