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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  "İntellektual gənc əsgər": vətənpərvərliyin kreativ-

innovativ təbliği”. Elektron Kitab N 32  (29 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2018-ci 

ildə  maliyyə yardımı müsabiqəsi) Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  "İntellektual əsgər": İnternet, 

sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə 

yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərliyin 

kreativ-innovativ təbliği" adlı kulturoloji 

layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar: 

Azərbaycan Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

 http://www.yysq.kitabxana.net  

 

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

 

http://kitabxana.net/?oper=eəkitabxana&cat=183 

 

   "İntellektual əsgər": İnternet, sosial şəbəkələr, e-

kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə və gənclər 

arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği" 
adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin:  

 https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

Balayar Sadiq 

“Şah İsmayıl Xətai və Mübariz İbrahimov”  

 “Qızılbaşlar fəsli” və “Hünər simfoniyası”  

Vətənpərvərlik mövzusunda iki poema 

http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=183
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/
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Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə 

hazırlanıb. YYSİB - 2018-2019 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:   

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 

http://www.kitabxana.net/
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Balayar Sadiq 

 

“Şah İsmayıl Xətai və 

Mübariz İbrahimov”  

“Qızılbaşlar fəsli” və 

“Hünər simfoniyası”  

Vətənpərvərlik mövzusunda iki poema 

 

 

YYSİB - 2019 
BAKI - 2019  

http://www.kitabxana.net/
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Mübariz İbrahimov. Şəxsi həyatı 

 

 

Boksla məşqul olmağı sevirdi. 

Mübarizin cəbhə yoldaşı Rəşad Həsənlinin sözlərinə görə, 

M.İbrahimov dini dəyərlər xüsusi önəm verirdi. O, namaz 

qılan idi və ən böyük arzusu səngərdə namaz qılanların 

çox olması idi. 

 

 

Mübariz İbrahimov barədə olan fikirlər 

 

 

Dünyanın və Azərbaycanın tanınmış ictimai və siyasi 

xadimlərinin Mübariz İbrahimov barədə dedikləri fikirlər 

maraqlıdır. Həmin fikirlərin bir necəsi aşağıdakı kimidir: 

 

"Əgər rəsmi məlumat olmasaydı, mən bu xəbərə 

inanmazdım. Çünki biz bu cür igidlikləri kinolarda 

görmüşük...  

http://www.kitabxana.net/
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Deməli, Rembo təkcə kinoda deyil, həyatda da var." 

- Vladimir Putin. 

 

 

İrsi 

 

 

Biləsuvar şəhərində lisey-məktəb kompleksi və küçə onun 

adını daşıyır. 

 2008-ci ildə Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 

istehsal etdiyi "İstiqlal" snayper tüfəngləri ailəsindən 12.7 

mm çaplı ikinci tüfəng onun şərəfinə "Mübariz" 

adlandırılıb. 

 

2011-ci ildə Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və 

ANS Şirkətlər Qrupu tərəfindən M.İbrahimova “İlin 

adamı” mükafatı təqdim olunmuşdur. 

 

2011-ci il 15 iyunda Biləsuvar şəhərində Mübariz 

İbrahimovun heykəlinin və Əliabad kəndi ərazisində 

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə ailəsi üçün tikilmiş 

yaşayış evinin açılışı olub.  

http://www.kitabxana.net/
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Tədbirdə Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Mahir Quliyev, millət vəkili Qənirə Paşayeva, 

ombudsman Elmira Süleymanova və digərləri çıxış 

etmişdir. 

Həmin ildə “Palmali” şirkətinin Türkiyədə hazırlardığı 

yük gəmisi onun şərəfinə "Mübariz İbrahimov" 

adlandırılıb. 

 

2013-cü ildə Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığı TRT 1 

kanalında nümayiş olunan "Sakarya Fırat" serialında geniş 

yer alıb. 

 

2014-cü ildə Kanadanın Ottava şəhərində yerləşən Minto 

Parkında Azərbaycan icmasının təşəbbüsü ilə Mübariz 

İbrahimov adına xatirə lövhəsi vurulub. 

 

 2014-cü ildə onun qəhrəmanlığı TRT 1 kanalında 

nümayiş olunan "Qızıl Alma" serialında geniş yer alıb. 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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Haqqında yazılan kitablar 

 

Fəxrəddin Mustafayev, "Mübarizlər yolu". Bakı, "Hərbi 

Nəşriyyat", 2011. 88 səh. 

 

Maarif Köçkün, "Mübariz cəsarəti". Bakı, "Bəxtiyar-4" 

nəşriyyatı, 2011. 160 səh. 500 nüsxə. 

 

Zaur Ustac, "Oriyentir Ulduzu". Bakı, "MTR group" 

nəşriyyatı , 2011. 56 səh. 

 

Elxan Elatlı, "Qisas gecəsi" romanı. 2011. 

 

Balayar Sadiq, "Hünər simfoniyası" poeması. Bakı, "MHS 

- poliqraf" nəşriyyatı, 2011. 

 

Asif Rüstəmli, "Turan Mübarizi". 2011. 

 

Baxşeyiş Abbasoğlu, “Ölüm son deyil... və yaxud 

əbədiyyət nəğməsi” romanı. Mingəçevir, "Mingəçevir 

Poliqrafiya Müəssisəsi" nəşriyyatı, 2011. 

 

http://www.kitabxana.net/
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Mustafa Çəmənli, "Mübariz" romanı. Bakı, "Təhsil" 

nəşriyyatı, 2010. 

 

Çingiz Qacar, “Turan bahaduru”. 

http://www.kitabxana.net/
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ЩЦНЯР СИМФОНИЙАСЫ 

 

Pоема 

 

ПРОЛОГ 

 

Диксинир тумуржуг бялякляриндя, 

Гарабаь чюлцндя ачан чичякляр. 

Гяриб эежялярин бябякляриндя, 

Эцлля сяслярийля ачылыр сящяр. 

 

Дидярэин дцшцбдц Вагифин руhу, 

Щяр дашда чырпыныр бир шяhид жаны. 

Шуша булаьынын hычгырыьында, 

Натяван гязяли йолур сачыны. 

http://www.kitabxana.net/
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Сюйкяйиб цзцнц лал мязарлара, 

Инляйир байаты, щюнкцнцр аьы. 

Нямли эюзлярини дикиб йоллара, 

Бир оьул эюзляйир Вятян торпаьы. 

 

Ещей, Дяли Мещтяр, эятир Гыраты, 

Ай Жцнун, «Жянэи» чал, Рювшян айыла. 

Аьыр чаьларыдыр Одлар Йурдунун, 

Бир хябяр йоллайын Шащ Исмайыла! 

 

Гялябя йоллары гой ачсын гужаг, 

Гырылсын кядярин, дярдин илмяси. 

Шяhид баласынын додагларыны, 

Юпсцн ширин-ширин зяфяр няьмяси. 

http://www.kitabxana.net/
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Торпаьа тюкцлян hяр дамла гандан, 

Вятян доьулажаг, Вятян доьажаг. 

Цшцйян цмиди сярин йоллара, 

Щяр ясэяр гядями ожагдыр, ожаг. 

 

Црякдя бир цмид ишыьы йаныр, 

Эюзцня нур эялир арзунун, камын. 

Али Баш Командан жянаб Илhамын, 

Ужа, гятиййятли, мяьрур сясийля, 

Цряклярдян кечир йолу инамын. 

 

Ей ана йурдумун шанлы ясэяри, 

Доьра, хынжым-хынжым доьра кядяри. 

Щеч заман, щеч вядя йенилян дейил, 

http://www.kitabxana.net/
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Алынмаз галадыр цмид сянэяри. 

 

Дюйцшчц гардашым, юз hцняринля, 

Вятянин hаггыны галдыр айаьа. 

Миллятин Азадлыг няьмялярийля, 

Эедяк Гялябяни гаршыламаьа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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I 

 

Щцняр дцнйасыдыр ясэяр hяйаты, 

Щяр иэид жцрятин ялиндян тутуб. 

Ясэярин ян эюзял ярмяьаныдыр, 

Доьмалыг ятирли бир ялчим мяктуб. 

 

Щяр ясэяр алдыьы мяктуб ичиндя, 

Доьма бир инсанын дуйур сясини. 

Бязян командирин ямрийля бирэя, 

Мяктублар юйрядир дюзцм дярсини. 

 

* * * 

Ясэяр мяктублары чыхар йоллара, 

Щяр мяктуб бир арзу, цмид дашыйар. 

http://www.kitabxana.net/
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Ясэяр мяктубунун варагларында, 

Бир кювряк, бир hязин севэи йашайар. 

 

Дюйяр гапылары ясэяр мяктубу, 

Ян язиз, ян доьма адамлар кими. 

Ясэяр мяктубунун сянэяр гохусу, 

Гейрят дцнйасынын ятри дейилми?! 

 

Евя мяктуб эяляр, ясэяр мяктубу, 

Кюйнякдян чыхажаг арзу-дилякляр. 

Онун hяр сюзцндян, hяр жцмлясиндян, 

Вятян ятри эяляр, Йурд ятри эяляр. 

 

Ясэяр мяктубуну алыб ялиня, 

Севинждян кювряляр ясэяр анасы. 

http://www.kitabxana.net/
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Дишляйяр додаьын бу хош хябярдян, 

Гоншу hяйятдяки бир су сонасы. 

 

Ясэяр севинжиня бялянян евдян, 

Гоншу гызына да бир пай чатажаг. 

Анасы hалыны дуймасын дейя, 

Мин бир бяhаняйля башын гатажаг. 

 

Эюзляри йол чякяр хатирялярин, 

Мцбhям дуйьулара эцн дцшяжякдир. 

Илк эюрцш йери тяк гоншу чяпяри, 

Хяфиф бир hясрятля цшцйяжякдир. 

 

Назы чяпяр йыхан гоншу гызынын, 

Йанаьында севинж чичякляйяжяк. 

http://www.kitabxana.net/
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Ачылар илк ешгин эизли бохчасы, 

Ичиндя бир ясэяр шякли эцляжяк. 

 

Ясэяр дя сянэярдир, сянэяр дя ясэяр, 

Щцнярин, гейрятин цнваныдыр бу. 

Бир евин кишилик салнамясидир, 

Сянэярдя йазылмыш ясэяр мяктубу. 

 

* * * 

Сясиндян эцж алыб Баш Команданын, 

Вятян ясэяринин йаздыьы мяктуб. 

Инам гохулуду, hцняр ятирли, 

Гейрятин кюксцня басдыьы мяктуб. 

 

Ясэяр мяктубуну дейирям, бязян, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

23 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Ужадан охумаг эярякдир, Вятян. 

Севинжля ялимя алдыьым мяктуб, 

Бир парча каьыз йох, црякдир, Вятян. 

 

Ясэяр мяктублары беляжя доьма, 

Хатиря кюйнякли, дуйьу ганадлы. 

Ясэяр мяктубундан Вятян эюрцнцр, 

Бурда инам ужа, цмидляр атлы. 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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II 

 

Ала эюзлярини айна суларын, 

Еля ки, бянювшя йухулар басыр. 

Гяфилдян ачылан эцлля сясийля, 

Дюйцлцр эежянин сцкут гапысы. 

 

 

Ясэяр щянириня, ясэяр сясиня, 

Тярпянир сянэярин торпаг кирпийи. 

Йуху кюйняйини сойунур сянэяр, 

Ясэяр няфясини яйниня эейир. 

 

Башланыр топларын мярми «сющбяти», 

Бирдян ляпялянир алов дянизи. 

http://www.kitabxana.net/
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Диксинир йухудан даьлар, дяряляр, 

Горхудан эежянин гачыр бянизи. 

 

Дцшян мярмилярин тоз-думанында 

Торпаг инилдяйир, дашлар мяляйир. 

Сящярин мцрэцлц бябякляриндя, 

Ачылыр бир ганлы дюйцш бяляйи. 

 

Вятян ясэяринин аддым сясиндян, 

Торпагда тязя-тяр йоллар доьулур. 

Ганлы кюйняк эеймиш бу йоллар цстя, 

Щяр дюйцш мцбаряк бир аддым олур. 

 

 

 

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

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян бу эцн, 

Торпаьын бир овуж исинди Вятян. 

Бир чопур дашында ган чичякляди, 

Йаддашын бир йарпаг диксинди Вятян. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян бу эцн, 

Бир алын йазысы торпаьа дцшдц. 

Горгуд горузунда яриди бир тел, 

Сянэярдя бир ясэяр йери цшцдц. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян бу эцн, 

Шящид ятри эялди оьул сюзцндян. 

Эюй цзц яйилиб санки ана тяк, 

Бюйцк бир щцнярин юпдц эюзцндян. 
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27 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян бу эцн, 

Щцнярвяр юмрцнцн йоллары дюндц. 

Сясини кясмяйя Сящл Сумбатын, – 

Бабякин кясилмиш голлары дюндц. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян бу эцн, 

Торпаьын бир бой да ужалды, Вятян. 

Бир ана дилиндя оьул кялмяси 

Сянин йашын гядяр гожалды, Вятян. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян, Вятян, 

Даьларда гейрятин шимшяйи чахды. 

Эцн доьду алнына гящряманлыьын, 

Щцняр сянэяр-сянэяр торпаьа йаьды. 
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28 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян, Вятян, 

Дюйцш няьмясиня бялянди чюлляр. 

Мцбаряк шящидлик ятрини йайды, 

Торпаьын алнындан юпдцкжя йелляр. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян, Вятян, 

Гол-бойун олубдур торпагла, дашла. 

Бир оьлун ябяди дюйцшлярдядир, 

Онун щцнярини дуруб гаршыла. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян, Вятян, 

Сянэяря сьмады щцнярин сюзц. 

Гялябя эцнляри йахындыр дейя, 

Дикилиб йоллара цмидин эюзц. 
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29 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян, Вятян, 

Щцнярин, жцрятин эюзляри эцлцр. 

Йаьыр шящидлийин гейрят ишыьы. 

Даьларын гымышыр, дцзлярин эцлцр. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян, Вятян, 

Эцн кими парлады дюйцшчц анды. 

Бюйцк Гялябянин йоллары цстя, 

Цмидин, инамын ишыьы йанды. 

 

Бир оьлун дюнмяди дюйцшдян бу эцн, 

Шящидлик андыны баьрына басды. 

Дюйцш мейданында цряк ганыйла 

Сяня севэисини торпаьа йазды. 
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30 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

* * * 

Йухусуз-йухусуз эежялярими 

Сянэяр додаьынла ичмишям, Вятян. 

Алын йазысыны юз ялляримля, 

Юмрцня-эцнцня бичмишям, Вятян. 

 

Сарыдым йарамдан ахан ганымла, 

Торпаг йарысыны, даш йарасыны. 

Эютцр бу севэимля сары, сян Аллащ, 

Кюрпя йанагларда йаш йарасыны. 

Жанымы, уьрунда фяда етмяйя, 

Тязядян доьулмаг истяйир цряк. 

Шащ Исмайыл дуран сярщядляриндя, 

Юмцр киприк-кирпик асылсын эяряк! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

31 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Бу улу севэидян чюлляря дцшдцк, 

Йурдун щяр гайасы, дцзц Вятянди. 

Юмря шяряф верян йурд савашында, 

Ай елляр, юлцмцн юзц Вятянди! 
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32 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

ЕПИЛОГ 

Гялябя мцъдяси эятирянлярин, 

Ады бу миллятин анд йери олуб. 

Дюйцшчц ясэярин йурд севэисиндян, 

Цмидин эюзляри цмидля долуб. 

 

Мцбаряк бир анын йетдийи анда, 

Юмрцн гапысындан чыхды Мцбариз. 

Сярраст эцлля кими ясэяр андыны, 

Юлцмцн алнына сыхды Мцбариз. 

 

Яжял тяк йериди дцшмян цстцня, 

Горхудан горхунун аьарды рянэи. 

Боьду йувасында нечя чаггалы, 

Одлар дийарынын жаван пялянэи. 
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33 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Йаьыш тяк ялянди йаьы эцлляси, 

Кюксцндя йцз йердян чичякляди ган. 

Ону гужаглады Вятян торпаьы, 

Юпдц лаля-лаля йараларындан. 

 

Еля бил яжялин гуруду нитги, 

Сюзлярин дилиндя сюз дцшдц дцйцн. 

Бир ясэяр щцняри, дюйцшчц юмрц, 

Кечди йахасындан юлцмсцзлцйцн. 

 

Адын Мцбаризди, ужадыр сойун, 

Щаггын торпаьыдыр мязарын, шящид. 

Сцсляниб Танрынын юз яллярийля, 

Ябядиййят адлы эцлзарын, шящид. 
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34 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Тарих эцзэц тутур щцняр йолуна, 

Йаддашы дил ачыр гяринялярин. 

Гящряманлыг ятри щопуб юмрцня, 

Вятяни Вятяня дюндярянлярин. 

 

Щейрят щейкялисян, шящид атасы, 

Сяндяки дюзцмя, тагятя гурбан. 

Горгуд юйцдцдцр щяр бир кяламын 

Йаралы гялбиндя гейрятя гурбан. 

 

Гялблярдя чаьлайыр гейрят дянизи, 

Миллятим, щямишя цзцн аь олсун! 

Фяхрля сюйляйир шящид атасы: 

Ей мцгяддяс Вятян, башын саь олсун! 
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35 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Сянин дярдляриня мялщям олмаьа, 

Вятян, Мцбариз тяк оьуллар эяряк. 

Бюйцк Гялябянин йоллары цстя, 

Щцнярвяр юмрцнц сярди халы тяк. 

 

Торпаг мящяббяти, Йурд мящяббяти, 

Мцгяддяс мярамдыр, улу дуйьудур. 

Дюйцшчц талейи, дюйцшчц юмрц, 

Вятянин бойнунда эюзмунэуьудур. 

 

Юмрцня аьатлы бир эцн йол эялир, 

Чичяйи чыртламыш о эцня бир бах. 

Щяр ясэяр цряйи эцзэцндц, Вятян, 

Сянэярдян асылмыш дцзэцня бир бах. 
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36 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

Qızılbaş fəsli 

 

Poema 

  

 

 

Proloq 

 
 

İtkindi ömrümün təbəssüm günü, 

Sözün dodağında donubdu laylam. 

Varaqlar önümdə Çaldıran düzü, 

Qoşunu dağılan Şah İsmayılam. 

 

Mənim öz qanıma bələnib səsim, 

Alnımdan yıxılıb qiblə yolları. 
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37 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Əyilib qoxlayır qərib yaddaşım, 

Bənzədir bir qönçə gülə yolları. 

 

Səbri çiliklənən qızılbaş kimi, 

Dağılıb çöllərə, düzlərə ahım. 

Bu gün uca adın qılıncdan keçir, 

Qılıncı topları doğrayan şahım. 

 

Üşüyür alnımda bu qara yazı, 

Allah xatirinə, bir yarpaq susun! 

Qalxır məqamına Piri-Mürşidim, 

Deyin həqiqətlər ayağa dursun! 

 

Üzərlik çevirin sözün başına, 

Bayram xonçasıdır köksümdə ürək. 
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38 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Babək qalasında tonqal yandırın, 

Qızılbaş ruhları isinsin gərək. 

 

*** 

 

Ərdəbil yolları doluxsunubdu, 

Alnına qar yağır həqiqətlərin. 

Zamanın qızılbaş çəmənlərindən 

Durub çiçək-çiçək həqiqət dərin. 

 

Dili topuq çalır qoca tarixin, 

Səbrimin heyrətdən çatılıb qaşı. 

Könlünü qanadır misralarımın - 

Arxamca atılan fələyin daşı. 

 

Gözümdən tökülür döyüş yolları, 
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39 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Ümidi paslanmış qızılbaşam mən. 

Qarabağ, Zəngəzur, Göyçə ağrılı 

Aynası qırılmış bir yaddaşam mən. 

 

Boyu bölgə-bölgə əlçimlənmişəm, 

Yenilmiş bayraqdı içimdə səsim. 

Uzat qılıncını Piri-Mürşidim, 

Qardaş əlin kəsən əlimi kəsim. 

 

Zaman güzgülənir göz yaşlarımda, 

Fələyin güzgüsü gözündən düşür. 

Götür kirpiyimi nərdivan eylə, 

Tənha göz yaşımı gözümdən düşür. 

 

Üşüdür varağı xəcalət təri, 
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40 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Söz-söz ləpələnir içimdə kədər. 

Hələ də yellənir yaddaş bayrağım, 

Dərbənd qalasından Təbrizə qədər. 

 

Dərir nəfəsini qızılbaş çölü, 

Ruhuma dar gəlir sözün köynəyi. 

Üzü Ərdəbilə baxan misranın 

İçində bir misra ümid göynəyir. 

 

Çaldıran düzündə dəstəmaz alıb, 

Oxu sətir-sətir qan yaddaşını. 

Soruş ürəyindən, soruş qanından, 

Qeyrət bu yerlərdən hara daşınıb?! 
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41 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

 

*** 

 

İnam bayrağını görməsə gözlər, 

İman fəth edərmi könül şəhrini?! 

Basıbdı bağrına qızılbaş ruhu 

Xətai yurdunun acı qəhrini. 

 

Açıb yaxasını qoca Ərdəbil, 

Sevgi məktubudu hər daş, hər divar. 

Qızılbaş eşqinin şəfəqlərində, 

Əli şərafəti, Zəhra ətri var. 

 

Pir yolun quluyuq Piri-Mürşidim, 

Yolların içində uca yoldu bu. 
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42 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

On iki mövlanın şərafətindən, 

Üzü haqqa sarı uçan yoldu bu. 

 

Könlün "Dəhnamə"ni sevgi meyi tək, 

İçdi misra-misra Əli eşqinə. 

Haqqı anlamayan hardan anlasın 

Əli sevdası nə, Əli eşqi nə?! 

 

İşığı Kəbəyə düşdüyü gündən 

Düşdü ürəklərə Kəbə işığı. 

Zülmətin alnında möhür yeridi 

Axirət yolunda kəfən işığı. 

 

"Bir"i anlamayan Piri anlamaz, 

Pirə varan yollar "Bir"dən başlayır. 
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43 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

"5"-lərin eşqidir "7"-lər, "40"-lar, 

İlahi sevdalar birdən başlayır. 

 

Bir misra içində qurubdu bardaş, 

Tarixin özü tək qoca səfəvi. 

Ərdəbil yolları qəzaya saldı - 

Bu uca aşiqi, bu uca "səhv"i. 

 

*** 

 

Şeyx Heydər ocağı çiçəkləyən gün 

Güldü qucaq-qucaq Aləmşah Bəyim. 

Mən haqqa varmadım, haqqa enmədim, 

Haqqa ucaldım ki, haqqa baş əyim. 
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44 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Söz var ki, mətləbi mənadan böyük, 

Mətləb var yıxılır sözdən aşağı. 

Çoxdandır həqiqət gözünü qırpır, 

Doğrudan aşağı, düzdən aşağı. 

 

Götür mətləbimi qoy gözün üstə, 

İman işığını çırp gözlərindən. 

Elə xəta etdin, elə xəta ki, 

Gözəllik utandı gözəl yerindən. 

 

Gəl, Piri-Mürşidim, pir məqamıdı, 

Alnından gün doğur pir olanların. 

Könlümün içində söz gülümsəyir, 

Yağır misralardan sirr narın-narın. 
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45 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Qızılbaş çölləri alın yazımdı, 

Qoxla bu yazıda iman ətrini. 

Haqq öz dərgahına özü qaldırıb, 

Sevgi bayrağı tək sənin xətrini. 

 

Bir dərviş ömrünü ziyarət üçün, 

Tarixdən neçə min sənə boylanır. 

Hər gün on səkkiz min aləmin əksi 

"Qunut" aynasından sənə boylanır. 

 

Allahı dəfn edib dodaqlarında, 

Qılıncla dindirdi qardaşı qardaş. 

Ürək daşa dönsə, mənası yoxdu - 

"Həcərül-əsvat"dı, ya bir qara daş. 
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46 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Qızılbaş qanında yanan ocağı, 

Bir misra üşütməz topların səsi. 

"Xeybəri" fəth edən "təkbir"dən doğub, 

Topları susduran qılınc zərbəsi. 

"B"-nin altındakı nöqtədir zatın, 

Allahın sirri bu nöqtədən keçir. 

Nöqtənin durduğu o ucalıqdan 

Nə millət adlayır, nə Vətən keçir. 

 

Mərifət elminə varmayan könül 

Hikmətin ətrini hardan anlasın?! 

Yandırın Çaldıran həqiqətini, 

Külünü göynəyən yarama basın. 
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47 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Üz-üzə durmuşdu "təkbir" nidası, 

Allahın təkliyi yaralanırdı. 

Şəhadət camını içən qızılbaş, 

Kərbəla-Kərbəla yarpaqlanırdı. 

 

Yaralı yaddaşım köynəkdən çıxır, 

Aşır Ərzurumun qarlı yolunu. 

Sinəmdə bir qərib arzu üşüyür, - 

Bükün ürəyimə Anadolunu. 

 

*** 

 

 

Gəzir yaddaşımın küçələrini 

Xətai sevdalı bir qoca dərviş. 

Öpür gözlərini misralarımın, 
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48 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Könlü yaz qoxulu bu qoca dərdiş. 

 

Bir vaxt bayraq idi qızılbaş adı, 

Vətən ətri verən torpaqlar üstə. 

Qızılbaş xiffəti hopub qanına - 

Misralar yıxılır varaqlar üstə. 

 

Ümıd çiçəkləyir sətirlər boyu, 

Qurumuş arxlara yenə su gəlir. 

Gözü aydın olsun arzularımın, 

Vətəndən qızılbaş qoxusu gəlir. 

 

Yerdə dəstəmaz al göz yaşlarımla, 

Göyləri arzuna eylə canamaz. 

Bir bəyaz varaqdı qızılbaş ömrü, 
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49 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Şahım, fərmanını bu varağa yaz. 

 

Dur gəl, öz-özünü ziyarət eylə, 

Qızılbaş ruhuna bir salavat çək. 

Sənin qədəminlə Piri-Mürşidim, 

Yolların gözünə işıq gələcək. 

 

*** 

 

 

 

Döyüş meydanında ömürdaşıyla 

Əcəl çiçəyini dərənə bir bax. 

Qeyrətin erkəyi, dişisi olmur, - 

Hünər qapısından girənə bir bax. 
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50 Balayar Sadiq: “Hünər simfoniyası” və “Qızılbaş fəsli” 

 

Sevgisi qızılbaş doğuran qadın, 

Önündə diz çökür fələklər sənin. 

Zəhra həyasına bürünüb üzün, 

Enir salamına mələklər sənin. 

Min ildi qanında çiçəkləyibdi, 

Fatimə qoxulu bir eşq nəğməsi. 

İman duaları pıçıldamısan 

Qoynunda körpənə layla əvəzi. 

 

Şəhadət namazı qılan qızılbaş, 

Öpdü alnındakı möhür yerindən. 

Qızılbaş eşqinin şərafətinə, 

Qalxdı təbəssümlə möhür - yerindən. 
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Adın camalınla qolboyun olub, 

Misranın içində söz ilhamlanır. 

Elə qalamısan eşq ocağını, 

Alovu müşk qoxur, köz ilhamlanır. 

 

Dilin çiçək dərir Zəhra adından, 

Ürəyin bələnir iman ətrinə. 

Mələklər məlahət işığı səpib 

Alın yazısının hər bir sətrinə. 
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Epiloq 

 

 

Sükutun dilində danışan babam, 

Harayın qaralmış ocaq yeridi. 

Adınla bir misra ocaq qaladım, 

Odu şahə qalxdı, ocaq - yeridi. 

 

Özümü özümdə görə bilmirəm, 

Çatlamış güzgüdü sözün yaddaşı. 

De, hansı misrada gizlədim indi, 

Qardaşın qardaşa atdığı daşı. 

 

Həyadan pörtmüşdü Çaldıran düzü, 

Sevgi qoxuyurdu qızılbaş qanı. 

Üzü Kərbəlaya düşən şəhidin, 
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Eşqi çağırırdı Şahi-Mərdanı. 

 

Sərdim misralara qaysaqlanmadı, 

Sızlayır ruhumun vətən yarası. 

Təbrizdən Dərbəndə uçan harayım 

Təntiyir Astara-Qazax arası… 

 

Vətən sevgisinin gözü yaşlıdır 

Qızılbaş yolları öldüyü gündən. 

Gəl, sarı qanımla yaralarını, - 

"Vətən" kəlməsindən yıxılan Vətən. 

 

Qanım gülümsıyir damarlarımda, 

Ətrini duyuram gələn zəfərin. 

Piri-Mürşidimin qədəmlərinə 
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Qızılbaş qəlbimi xalça tək sərin. 

 

Sıxma ürəyini, sonuncu misram, 

Dünyanın qızılbaş fəsli gələcək. 

Yollar yurd yerində qalxar ayağa, - 

Bir əlində qılınc, birində çiçək. 
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