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DĠQQƏT 

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Məhəmməd Bəylər Aranlının  
yaradıcıdığına kiçik səyahət 

 

Mən ĠmiĢlidə yaĢayan bölgə Ģairi ilə 30 ilə yaxındır 

dostluq edirəm. Bu fantastik təxayülə söykənən fitiri 

fikir sahibi ilə dostluğumun əsas qayəsi onun yaradı-

cılığına bəslədiyim hörmət və inandığım Ģeir nümu-

nələri olubdur. ġairin əsas böyüklüyü onun geniĢ ya-

radıcılığında vətən məhəbbəti, xalq sevgisi, dövlətə 

inam, sədaqət və əsası haqqı, ədaləti bayraq eləmək 

insanları düz yola dəvət etməkdir. Bu xüsusiyyətlər 

Məhəmməd Bəylər yaradıcılığın poeziya nümunələ-

rində özünü daha qabarıq və poetik Ģəkildə aydın gös-

tərir. 
 

Həsrət hücum çəkir üstümə gəlir,  

İntizar qəlbimi, bağrımı dəlir,  

Qəm yükü gözümdə yatır küllənir,  

Mübarək hüsnünü seyr edən zaman. 
 

Və yaxud vətən sevgisi: 
 

Bəylərə qardaş, ol zamana sirdaş,  

Əsirə, dövrana, güllərə yoldaş,  

Kərkükə, Arakana doğma arkadaş,  

Qalx gedək laçına yan-yana qoşa,  

Düşmən tapdağından qurtuldu Şuşa. 
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ġairin böyüklüyü ondadır ki, o hər zaman, hər vax-

tı, bütün dövürlərdə axtarıĢdadır və hər günün təqvi-

mini vərəqləyir öz qəlbinin səsi ilə yaradıcılıq düĢün-

cələrini oxucularına çatdırır. Bu məharət Məhəmməd 

Bəylər yaradıcılığında əsl poetik abzasdır. 

 

Könüllər sındırdın qəlbin almadın,  

Qapı bir qonşunun halın sormadın,  

Düz bildiyin əyri yoldan qalmadın,  

Yol aldın Məkkəyə, yolaldın Haca. 

 

Məhəmməd Bəylər haqqın, ədalətin tinə qısıldığını 

poetik dillə baxın görün necə düzgün, dürüst düyünü 

açır: 

 

Ədalət çəkilib qısılıb tinə,  

Fırlanır dünyanın oxu tərsinə,  

Bac gəlir ölçüdə metir arşına,  

Ölməyə dərd azar qəhədə çıxıb. 

 

Məhəmmə Bəylərin tikanlı sətirləri onun satirik 

imkanlarının nə qədər geniĢ olmasından xəbər verir. 

Biz oxucuları düĢünməyə vadar edir. 

ġairin son günlərdə Türkiyə prezidenti Rəcəb Təy-

yib Ərdoğana həsr etdiyi poema mən deyərdim nəzm-

lə yazılmıĢ bir romandır. ġairin türk xalqına sonsuz 
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sevgisi, onun liderinin dünya siyasi aləmində böyük 

nüfuzunu poetik dillə elə qabardıb ki, sanki o, Ģair 

yox, siyasi icmalçıdır, icmalçı funksiyasın yerinə ye-

tirən, söz deməyi bacaran adamıdır. Bu sevgini Mə-

həmməd Bəylər Aranlı indi yox, hələ uĢaq yaĢların-

dan atasından, anasından gör-götür dünyasından götü-

rüb almıĢdır. Türklərin bizim arxamızca gəlmələrinin 

- daĢnaq ermənilərdən xilas etmələrini bizim türk ol-

duğu qənaətinə gəlmiĢ və o amala yazıb yaradır. 

Mən Ģair dostuma bundan sonra gözəl yaradıcılıq 

dünyası arzulayıram və deyirəm yazmağa haqqı olan 

Ģairdir. Nə qədər ki, yaradıcılıq ruhu baĢda meydan 

sulayır yazmağa dəyər. Görünür ki, ilham pərin, qar-

daĢım, hələ səninlə çox yol yoldaĢı olacaq. 

Sənə uğurlar Ģair, qardaĢım. 

 

Ramiq Muxtar,  

şair dramaturq,  

Prezident təqaüdçüsü,  

Şöhrət ordenli 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Məhəmməd Bəylər Aranlı           “Salam, Ulu Türk"                        11 
 

I bölüm 

 

 

 

 

 

Salam, 
Ulu Türk 

 

(poema)  
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SALAM, ULU TÜRK* 

 
Türk Dövlətinin ümummilli lideri, 

məzlumların pənahı, dövlət xadi-

mi, böyük siyasətçi, XXI əsr türk 

xalqlarının iqtisadi və siyasi qüd-

rətinin durmadan artmasına xid-

mət edən Türkiyə respublikasın 

prezidenti cənab Rəcəp Tayyip Ər-

doğana ittihaf edirəm! 

 

Proloq 

 

DöyüĢ meydanına atıldı kamal,  

Yazıb yaratmağa vəfa qıl ömür. 

Durub qənĢərimdə Ay ulduz, hilal,  

Keçir ürəyimdən, həm Araz, həm Kür! 

 

Gün aydın Ulu Türk
1
, salam Ərdoğan*,  

Qudrətin  dövrana, zamana hakim. 

Yolunu gözləyir  bütün gündoğan,  

Gəlginən, gəliĢin gümana hakim. 

Durub növbələrdə ac yalavac, ac,  

                                                           
1
 Ulu Türk – Türkiyə respublikasın prezdenti cənab 

R.T.Ərdoğan 
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Qalx! haqqın qapısın əllərinlə aç. 

Fələstin, Arakan od içində, od,  

Arzusu əməli yad əllərdə, yad! 

 

Fəxr edir adınla kainat, dünya,  

Ərki var bəĢərin tək sənə, ərki. 

Arayır gözlərin Qarabağı, ġərqi. 

Dönübdür diləyin əməlin Aya.      

Məhəbbət qalan var haqq, salam himni,  

Əl çatmaz ün yetməz siminə heç vaxt. 

Gizlincə, xəlvəti tutdum  dəmini,  

Qondu yanağıma taleh, naxıĢ, bəxt. 

 

Saysız hesabsızdır qonağın, Ģuğlun,  

Xətadan bəladan pis gözdən aman. 

Sığmaz dastanlara qudrətin uğrun,  

Karvana bələdçi Yaradan, zaman,  

 

Dünyanın sükanın saxla əlində,  

Ġnsana  məhəbbət  qanda, genində,  

Allahın duası Ģükrü dilində,  

Bu, haqq-Ġslam ölkəsində, elində,  

Od alovda yanır Ağdam, yanır ġam! 

Cocuq ölür gözlərində arzu kam! 
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Soy qırım var Qarabağda, Xocalıda,  

Haqq acıdı ölənlərin pis  halına. 

ġəhid düĢdü Mübariz
2
 tək, o Alıda

3
,  

Yas saxladın Fatma Avlar
4
, Salatına

5
! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
ġəhid – Milli qəhrəman, Mübariz Ġbrahimov 

3
 ġəhid – tele-jurnalist, Alı Mustafayev 

4
 ġəhid – Hatay, məktəblisi Fatma Avlar 

5
 ġəhid-jurnalist Salatın Əziz qızı Əsgərova 
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1-ci qapı 

 

Ġki min illik, dövlətçilik tarixi var, bu qədim,  

ulu,  

Türkiyənin,  

Bilsin dünya, bilsin cahan, bilsin lordlar,  

təmtarağlı,  

qonĢu Batı. 

Verdin, verdin  ac yalavac yetimlərə yorğan,  

döĢək,  

həm çörəyin,  

Bu millətin, bu xalqların haqqdan olub, haqqdan  

gəlib kökü, zatı. 

 

2018, sübh Bosfor boğazı,  

Seçkilər, ekrana boylanıram mən. 

Yandırır çıxıĢlar dili ağızı,  

Gözlərim yaĢarır fərəh sevincdən. 

 

ÇıxıĢlar möhtəĢəm, çıxıĢlar dürüst,  

AK parti qaldırıb kəndlərdə tufan,  

Qara güruhçu fikirlər olubdu alt-üst,  

Gül açıb Ġstanbul, Ankara, Tuğ, Van,  

Müxalif qüvvələr dolaĢır lal, süst,  

Özlərin sansada hamıdan üstün. 
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Ġdraka mat qalıb senator senat 

Yorulub altında çapdıqları at,  

Gəl indi bu yatmıĢ qəlbləri oyat,  

Donub bədənlərdə hikkələrdən qan. 

 

Yalanın üstünə yeridi millət,  

Səs verdi xoĢ günə, gələcək günə. 

Ġtəmməz, itmədi əziyyət, zəhmət,  

QovuĢdu  o, gündən xoĢ günlər günə. 

 

Göy üzünü alıb bulud, alıb od,  

BəĢər oğlu gəzir haqqı, ümüdü. 

Parçalayıb yaxın Ģərqi düĢmən, yad,  

Haqsızlığın görünməyir hüdudu. 

 

Çək-çevir çox Türkə qarĢı batıda,  

Çözələnir axĢam səhər haqq-Ġslam,  

Lordlar gizlin pul qazanır hərracda,  

Ac-yalavac orda Qəzza, burda ġam! 

 

Ümüdgahsan ay Ulu Türk haray ver,  

Hər imkansız, hər cocuğa qocaya. 

Dollar, gəzir açıq aydın dava, Ģər,  

Od vurulub qədim Tuğa, ġuĢaya! 
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Fırla geri bu dünyanın çarxını,  

Çəkə bilmir dağlar dağın ahını. 

Hava çatmır kainatda, cahanda,  

Yaram dərin cadarımdan qan axır,  

Lordlar gülür, dodaq altı söz atır. 

 

Uzaq səfərlərdə, yoldadır fikir,  

Yar yoldaĢ axtarır həmsöhbət gəzir. 

Xəyallar üstündə saraylar tikir,  

Acı həqiqətdən dastanlar yazır. 

 

Gərək vəsf eləyəm hünər qudrəti,  

Namusu vicdanı Ģanı-Ģöhrəti 

Altundan qiymətli sözü söhbəti,  

Dünyayla həmyaĢıd Türk oğlu, Türkü,  

Ġçimdə dolaĢan istəyi, ərki. 
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2-ci qapı 

 

DöyüĢ meydanını andırır, Batman,  

Haqqa ədalətə səs verir millət. 

Qaynayır, gah coĢur damarlarda qan,  

DaĢdanır Ģər-bəla fitnə, cəhalət. 

 

Sönməz sifətlərə saldığın iĢıq,  

AK parti vətənə, cahana mayak. 

Ellər idrakına hünərinə aĢiq,  

Kimsəsiz qəribə dayağsan dayağ! 

 

Parla dan ulduzu yatma yan yaĢa,  

Osmanlı Ģöhrətin qaytar vətənə. 

Arzu, əməllərlə durub baĢ-baĢa,  

Gözləyir yolunu bayram təntənə. 

 

Axır damarında Osmalı qanı,  

Osmanlı Ģahları olmuĢ mərd cəsur. 

Anadolu yaxası qadalı, qanlı,  

Koroğlu övladı mübariz məgrur. 
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Çək məni  qoynuna xəyalım hissim,  

Ərdoğan qudrətin çözələyim çözüm 

Nə qədər, olacaq, vardı nəfəsim,  

Bu adı, ünvanı gəzəcək sözüm. 

Tapacaq özünə qudrətim dözüm. 

 

Keçir göz önündən hər igid ərən,  

ġəhid, al qanıyla dastanlar yazan. 

Torpağa güvənən hər nəfəs dərən,  

Olacaq, olmalı bir dərviĢ, ozan. 

 

Planlar tutulur Türklərə qarĢı,  

Hər axĢam, hər səhər düĢmən əliylə. 

Fikirlər dolaĢıq, sosioloq naĢı,  

Disputlar keçirilir düĢmən sözüylə. 

 

ABġ-a qul olan, havadar Batı,  

Dərs keçir Ġslama dövlətçilikdən. 

Dörd  nala  çapırlar köhləni, atı,  

Xəlvətdə yazırlar millətçilikdən. 

 

Dərin ziddiyət var irqlər arası,  

Köklərin arasan, ara Batıda. 

Ġslama vurulan xəncər yarası,  

Sığmayır cahana yaddaĢa yada. 
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Batının yanında Pentaqon, NATO,  

Katoluk ünvanlı qısqanc dövlətlər. 

Nüvə reaktorları birdəki atom! 

Batıda, düĢünsün yalquz yetimlər. 

 

Nə qədər Ulu Türk var planetdə,  

Yoxlanar aranar hər sual cavab. 

Yırtılıb, yırtılır hər qara pərdə,  

Tutular   silahlar verilər cavab! 
 

Ölümə yol gedən yolçuyam Türklə,  

Millətçi, millətlə bütün Ġslamla. 

YatmıĢ ürəyimi qaldır silkələ,  

QarĢıla salamla çıraqla, Ģamla. 
 

Unudub, unuduruq yara ağrısın,  

Statlar gətiririk , uzaq o, taydan. 

Fərqinə varmırıq atılan daĢın,  

Umuruq köməklik düĢməndən yaddan. 
 

ĠnkiĢaf möhtəĢəm uğurlar böyük,  

Keçir cəhbələrdən AK parti bir-bir. 

YanaĢan var zəfərə hələdə soyuq,  

Gəlsin köməklərə həm ocaq, həm pir. 
 

Yüz ildən bir gələr ərən, ər-oğul,  
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Ulu Türk haqqların, haqq səsi, özü. 

Əzəmət böyüyür hər ay, ilbəil,  

Paraya altuna yoxdur, yox gözü. 
 

Azadlıq yaraĢır Ġqdır, Ġzmirə,  

Osmanlı yurduna, məmləkətinə. 

Haqqın bayraqdarı ġeyx Yunus Ġmrə,  

Firat
6
 kalkanıyla çatdı əhdinə. 

 

Ġqtisadi sıçrayıĢ üfüqlər açdı,  

DüĢməni xar etdi dostu çoxaltdı. 

Bədxahlar kiridi dərd qəmə batdı,  

Üfüq təmizləndi gün iĢıq saçdı,  

Qaranlıq yırtıldı dağıldı qaçdı. 

 

Hünəri qüdrəti götürmədi göz,  

Daxildən diĢardan yağdı cəfəng söz,  

Haqqa daĢ atanlar çoxaldı yüz- yüz,  

Kəsilən çörəyi duzu tapdadı,  

Özlərin ağsaqqal demokrat saydı. 

 

Mələk donundadır Ģər, iblis, gəda,  

Tanınmaz dıĢara qurdu çıxmasa. 

Lordların vətəni, göy yaĢıl ada*,  

Bəxtləri altunla qoĢa baĢbaĢa. 
                                                           

6
 Fırat – Suriyada aparılan Fırat qalxanı hərəkatı 
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Hələb qan içində iĢbaz kefində,  

Çək-çevir içində  Kəlkük, Qarabağ,  

Yazılır protokol qalır seyfdə,  

Senatda oyuna tamaĢaya  bax. 

 

Çözzənir çəkilir Qarabağ kartı,  

Qəzzanın boynuna atılır kəmənd. 

ġərqin hesabına at çapan  Batı,  

Didərgin önünə çəkir divar sədd,  

Fırlanma, Ay, ulduz dayan Yer oxu! 

Səfalət içində insanın çoxu! 

 

Çətindir zamanın, dövranın iĢi, 

Tutulur davaya suala Ġslam. 

Tamamən dolaĢıb əriĢ, arxac, iĢ,  

Qalıb yad, tapdağa Əsgəran qalam! 

 

Günbəgün çoxalır Ģər xəta əngəl,  

Pozan çox, yıxan çox sərhəddi, postu. 

Dünyanın çaları al-qırmızı al,  

Nə fayda camalın korladı  tüstü. 

 

Dayan ay ürəyim dincəl, rahatlan,  

Batıda arama sevgi məhəbbət. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Məhəmməd Bəylər Aranlı           “Salam, Ulu Türk"                        23 
 

Osmanlı qardaĢın Ģir, pələng aslan,  

Misterdə, lordlarda olmaz mərhəmət! 

 

Azalmır heç Ģərqdə kədər dərd bəla,  

Bir yanda səfalət, bir yanda aclıq. 

Ədalət çəkilir davaya qala,  

Ölüb ürəklərdə xoĢ niyyət qılıq. 

 

Nəfəslər təntidir soyuq fikirlər,  

Yata bilirsənsə indi düĢün yat. 

Uzanır, çözələnir məxfi söhbətlər,  

Kəsilir dalana  dirənmiĢ  həyat. 

Ümidlər puç olur gümanlar ölür,  

Ölüm məhəbbətə, sevgiyə gülür. 

 

Əllərdə oynanır insan taleyi,  

Susur sinələrdə tar, kaman, ud, ney,  

Puç olub əməli, puç olub səyi,  

Axtarır, arayır gücün qüdrətin,  

Tapması çox müĢkül, tapması çətin. 
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3-cü qapı 

 

Sülhün carçısısan haqqın qardaĢı,  

Ġslama bayraqdar məzluma dayağ. 

Həqiqət uludur bilinmir yaĢı,  

Əzəməti əl çatmaz, ün yetməz  ibr  dağ. 

 

Öndə ön cərgədə  gedir sərkərdə 

Günbəgün boy atır böyüyür vətən. 

Qorxutmur insanı nə ölüm kəfən,  

BiĢir, püxtələĢir odda, kürədə. 

 

Bu ellər uğrunda Babək, Koroğlu,  

At çapdı Gümrüdən, Ġzmirə, Vana. 

Çoxdur, bu torpağın cahcəlalı, həm ləli,  

Ay mənim, a Tomris
7
, a Tomris anam. 

 

ÜĢütməz qəlbimi nə boran, nə qıĢ,  

Əqidəm vicdanım saf təmiz duru. 

Nədir çiynimdəki qara buludlar? 

Belimi qızdırmaz GünəĢin nuru! 

 

                                                           
7
 Tomris – Dəmir qadın, Massagetlərdən və saklardan olan 

məhĢur qadın sərkərdə 
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Rejimlər çox gördü dostu qardaĢa,  

Torpağı, torpağa yarı yoldaĢa,  

Ürəyin ağrısın göyərən daĢa,  

Sızlayan a qəlbim Laçından gəl keç,  

Haqqı ədaləti ara özün seç! 

 

Hicranın ağırdan ağırdır yükü,  

Quzulayıb dünyanın qayası, daĢı. 

Qəlbimin baĢını yandıran bürkü,  

Qurudub üzümdə gözümün yaĢın. 

 

Ulu Türk əl uzat Hələbə Tuğa,  

ġöhrəti dillərdə əzbər ġuĢaya! 

Köhnəlib  əynimdə pal-paltar çuxa,  

Olub ürəyimdə ağrı, gərd, taya. 

 

Böyük ehtiyac var köməyə gücə,  

Qaranlıq zülmətdir, yol, iriz, küçə,  

Bir millət, iki dövlət bir can əzəldən,  

DanıĢıqlar, fikirlər çox dərin incə,  

Səs çıxmaz heç vədə bircə tək əldən! 

 

Ərdoğanlı, Ġlhamlıdır
8
 vətən, yurd,  

                                                           
8
 Ġlham –Azərbaycan Respublikasının Prezdenti, cənab  Ġlham  

Əliyev 
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Ġki  qardaĢ    çiyin, çiyinə söykək cüt! 

YaĢayıbdır bu torpağda Pələng, Qurd! 

Dünya bizdən  hey götürdü dərs, öyüt. 

 

Otuz ildir atəĢkəs var Qarabağda,  

Üç kəndirbaz
9
 gəlib-gedir çözdüyü nə? 

Ġmzalayıb yazdıqları qeyri-saxta,  

Böyük-böyük yalan, boĢ vəd, böhtan, tənə. 

 

Dünya ikili baxıĢların əlindədir,  

Məlikməmməd quyusunda dərindədir,  

Köhlən atın quĢqununda belindədir. 

Bu yazılan aktlar təzə, aktlar köhnə,  

Xristian əlindədir boğaz, dəhnə,  

Gündə yüz yol dəyiĢilir pərdə, səhnə. 

 

Qan içində, qan ağlayır ana Kür,  

Qurtar dardan Odlar yurdun Ulu Türk*! 

Xalq birləĢib vəhdət halda yumruq tək,  

BaĢ komutan
10

 Ġlham Heydər hələ tək,  

Ulu Tanrı, haqqın yarı kömək ol,  

Namərd düĢmən açammasın qanad, qol! 

                                                           
9
 Üç kəndirbaz – Minski qrupu Dövlətlərinin Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsini çözən iĢbazlarına iĢarə 
10

 BaĢ komutan- Azərbaycan Respublikasının Prezdenti  

cənab Ġlham Əliyev 
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Orda, burda  iki qardaĢ, rəhbər,  

BMT-də çəkiləri sözü var. 

Göz önündə o, inkiĢaf, bu zəfər,  

Tanrı olsun qardaĢlara özü yar! 

 

Siz ellərin xilaskarı qardaĢı, 

Məzlumların ürək dostu sirdaĢı,  

Döndərdinz göy yamaca dağ, daĢı,  

Bu əmələ, bu zəhmətə min alqıĢ,  

Seçilməyir bir, birindən bahar, qıĢ. 
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4-cü qapı 

 

Səbəbsiz fılansız qırılır insan,  

Gah orda, gah burda terror əliylə. 

Dəli divanədir sərxoĢdur cahan,  

Oynayır Od üstə özü özüylə. 

 

Hakimdir pul-para, hakimdir zor, güc,  

Arxasız köpəyi həmiĢə qurd basar. 

Fağırın  bəzəyi danlaq, qaxınc, suç,  

Gündəlik qazancı qəm, kədər, azar. 

 

Ağ dənizi könül ara, könül gəz,  

Sahilində gözəl, göyçək Ģəhər, kənd. 

Alov qarsır dağ, dərəni külək əs,  

Korlanmasın kapamızda yaddaĢ, zənd. 

 

Kimə gərək dilim-dilim bölümlər? 

Qayda belə vur parçala höküm sür! 

Tez yazılır, gec pozulur hökümlər,  

Yaxın Ģərqdə gəzir ələm, gəzir Ģər. 
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Hər addım baĢında qurulur tələ,  

ĠĢlənir, söylənir hər yalan, hər fənd. 

Azalmır çoxalır səfalət bəla,  

DolaĢır xəstəlik elbəel, kənd-kənd. 

 

Səhv salırıq, dost bilirik, düĢməni yadı,  

Atılır baĢlara ip, örkən, çatı,  

Ġnsanın olmalı soy kökü, zatı. 

Vurulub qalmalı yaddaĢda, yadda,  

Bədən bərkiməli alovda odda! 

 

Heç nə yox əbədi, əbədi heç nə! 

Dünyada nə sonlu, nədə ki, sonsuz!? 

Aman yox dönməyə, dala, dünənə,  

Hökümlər verilir saxta qanunsuz. 

 

Fikirlər eynidir, baxıĢlar eyni,  

Ürəklər könüllər,  müdhiĢ, yüklüdür. 

Yalanlar korladı  ağılı zehni,  

ġiĢman bu senator sanki yuxuludur. 

 

Bu çətin dünyada sağçı, solçu çox,  

Saysız hesabsızdır, ”politoloq” yox. 

Qəlbimə toxundu adda budda ox,  
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Soyqırım
11

 iddiası ağ yalandı, ağ,  

Nifrətim ildırım ol gurla, gurla çax. 

DaĢnak sinəsinə qüdrətim çək dağ. 

 

Bayram libasında Ġstanbul, Bursa,  

Yeni seçkilərə hazırdır Vətən,  

Könlümün qapısın dost, qardaĢ açsa 

Qəlbimdə görəcək, arzu əməl tən. 

 

Arzuya yol açdı AK-parti hər gün,  

Sıxıntı dərd ələm  qaldı arxada. 

Ruhlar tər təmiz sanki Ģəfəq, gün,  

Yıxılmaz bünövrə tufan qalxsada. 

 

ĠnkiĢaf  yol keçir əvət, xeyirdən,  

Hər iki ürəkdə vətənə sevgi 

Var, onu gəl soruĢ, Türk oğlu, Türkdən,  

Vətəndə dolaĢır dostluğ ahəngi. 

 

ÇıxıĢlar yetərli zəngindən, zəngin,  

Məhəbbət arzunu fərəhi gəzir. 

Lordları görürəm pəjmürdə, əzgin,  

Ġkili standartla için qəm  kəsir... 

 

                                                           
11Soyqırım-1915-ci il yalan soyqırıma iĢarə 
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Qoca dünya tamaĢa et gərdiĢə,  

ġər xeyirə dolab gəlir daĢ atır. 

Nə ad verək bu  pis bivec vərdiĢə,  

Hikkələrdən  ürək yatır, qəlb yatır. 

 

Ağlım huĢum  tikə, tikə, tikəsən,  

BoĢ torpaq yox toxum səpib, əkəsən,  

Andırını üst baĢına çəkəsən,  

Gecə keçir Ģər qarıĢır, Ģər yatır,  

Namərd oğlu, namərd gəda,  top atır!. 

 

Arzuların, əməllərin yürüĢdədir, yürüĢdə. 

Ucalardan çox ucasan Ay, Ulduz tək Ulu  

Türk! 

Uğurlar var hər gediĢdə, hər çıxıĢda,  

görüĢdə,  

Köntöy naĢı iĢbazları divana çək Ulu Türk! 

 

Qabağladın vaxt, zamanı ay, günü,  

Salamladın  sübh səhəri  al danı. 

Dondurubdur, qaçqın, köçkün səs ünü 

Damarlarda, od püskürən al qanı. 

 

 

Ak parti Ģöhrətin, AK parti Ģanın,  

Uğuruna, qələbənə min alqıĢ, alqıĢ. 
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Açılan səhərin, sökülən danın,  

Görməsin heç vədə nə boran, nə qıĢ. 

 

QurtuluĢu arayan çox, tapan yox,  

Fələstində, Qarabağda, Hələbdə! 

Saraylarda çox çıxıĢlar yalan, ağ,  

Ürək qalıb o həkimdə, bu həbdə. 

 

Tapmaq olmur həqiqi dostu, dost, yarı,  

Yüz illərdir düz gəlməyir din, dinlə. 

Səpənlər çox ip üstündə dən, darı,  

Ağrı, acı  üzə gəlməz boĢ əllə. 

 

Ucalardan çox ucadır haqqın sözü,  

Haqdan qaçar, haqq  tanımaz dərd zülüm. 

Kor olubdur görən ürək, baxan göz, 

Ġnsanlığın üstün  alıb  dərd ölüm! 

 

 

Toy büsat var hər mahalda, hər eldə,  

Sevən ürəklərdə, nəğməli dildə,  

Zərif çiçəklərdə, jalədə, güldə,  

Qazanılan qələbə, uğrun mübarək,  

XoĢ arzu,  xoĢ müjdə gərəkdən, gərək! 

 

Yolunu gözləyir Afrika, Sudan,  
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Əqidən, ilqarın  təmizdir sudan,  

Allahı haqqından boy atan insan,  

Tay oldu, tay olar GünəĢə, Aya. 
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Epiloq 

 

Daransın hisslərim çəkilsin göyə,  

Axtarsın özünə, arasın dayə,  

Yer üzü cəhalət, yer üzü cənnət,  

Ehtiyac çox həm ulduza, həm aya. 

 

Dünyanın çaları rəngi min cür,  

Çağlayır gözümdə həm Araz, həm Kür. 

Ulu Türk dağlarla çiyin, çiyinə,  

BaĢ əyir xalq, bəĢər  fövqəl, səyinə. 

Əlində ovcunda ədalət, divan,  

Gedir zəfərlərə hey zaman-zaman. 

Oturub dincəlib heç dayanmadan! 

Sökülən al Ģəfəq, dan oyanmadan! 

 

Könüllər, ürəklər açıb çiçək, gül, 

ġarkılar söyləyir ağız, dodağ, dil. 

Otaqda tapmıram rahatlıq, dinclik,  

Keçir göz önündən Göyçə, Gəlincik. 

Aramsız yol gedir didərgin köçü,  

Tükənib deyəsən ta ölçü-biçi. 
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Olub keçənləri  qələm durma yaz,  

Əldən düĢüb qocalmamıĢ ürək, qəlb,  

Anarxistin qənĢərinə qoy tələb,  

Perik düĢüb yuvasından kəklik, qaz. 

 

DüĢüncəm fikirim tut mənim  əlimdən,  

yeri addımla,  

Dastana son verək açılan səhərlə,  

Ģair adımla,  

BaĢbaĢa dayanaq dostlarımızla, həm 

doğma, yadımla,  

GürĢad ol, ĢimĢək ol, duman ol, qudrətim,  

gurla, gurla yağ,  

Uğurdan bəhs etsin saf təmiz vicdan,  

 

ədalət, birdə haqq! 

 

Ay bacım, qardaĢım əziz oxucum,  

Siz mənim varlığım qudrətim, gücüm,  

Əsərdə vardısa bir səhvim, suçum,  

Gəl məni bağıĢla, keç  üstən adda,  

Qalaram, qalmaram bəlkədə yadda,  

Bağrımı yandırdım alovda, odda!.. 
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Ay xalqların xilaskarı, bayraqdarı,  

qovla zülmü bürən-bürən,  

Ana Vətən qucağından, torpağlardan,  

zaman-zaman necə olsa. 

Haqsızlığı boğmaq üçün böyük-böyük,  

burda mitinq, orda törən,  

Ədaləti, qaytarmaqçün Sahib Zaman*,  

gəldin çıxdın gecdə olsa!.. 
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II bölüm 

 

 

 

 

Dünya 

Güldürəndi, 
Dünya 

ağladandı 
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HEYDƏR ATA, HEYDƏR BABA 

 

Vüqarında əzəmət var, 

Əməlində kəramət var. 

Xislətində mərhəmət var, 

Heydər Ata, Heydər Baba! 

 

Xətaiyə bərabərsən, 

Bizə daim ruh, güc ver sən, 

Əvəzolunmaz rəhbərsən, 

Heydər Ata, Heydər Baba! 

 

ĠĢığında yol gedirik, 

ġöhrətinlə fəxr edirik,  

Tanrıya Ģükür edirik, 

Heydər Ata, Heydər Baba! 

 

Azərbaycan saçsın ətir, 

Göylər səndən söhbət edir. 

Yolun haqdan-haqqa gedir, 

Heydər Ata, Heydər Baba! 

 

Ey xeyirxah, müdrik insan! 

Heykəl, ehram olacaqsan, 

Ürəklərdə qalacaqsan, 

Heydər Ata, Heydər Baba! 
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BÜLENT BƏY 

 

İstiqanlı, təssübkeş, alovlu 

vətənpərvər, jurnalist, Bülent 

Çulcu oğluna ithaf 

 

Bülent bəy Çulcu, gəliĢin mübarək 

Bu elə torpağa, gəl kəsək çörək,  

Sevincdən köksümə sığıĢmır ürək,  

Dayanma heç yerdə adda keç baĢa,  

DüĢmən tapdağından qurtuldu ġuĢa! 

 

Bir millət, iki dövlət qədim möhtəĢəm,  

Arzu əməlləri həm artıq, həm kəm,  

Çəkilsin göylərə o möhnət, bu qəm,  

Bayraq sanc Murovda, qayaya daĢa,  

DüĢmən tapdağından qurtuldu ġuĢa! 

 

Səni doğan anne çil-çırağ bəxtli,  

Qoftası köynəyi qırçınlı bantlı,  

Ocağı, həm piri qürurlu, taxtlı,  

Atdığın nizə, ox çıxmadı boĢa,  

DüĢmən tapdağından qurtuldu ġuĢa! 

 

Bəylərə qardaĢ  ol, zamana sirdaĢ,  

Əsirə, dövrana, günlərə yoldaĢ,  
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Kəlkükə, Arakana doğma arkadaĢ,  

Qalx gedək, Laçına yan-yana qoĢa,  

DüĢmən tapdağından qurtuldu ġuĢa!.. 
08.11.20. 
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SORUġ 

 

Anamız vətənin vətən qədrini  

Qəriblik yaĢayan, qəribdən soruĢ.  

Eldə sənətkarı, təbib-loğmanı  

Zərgər dəqiqlikdə aqildən soruĢ! 

 

Ümmanın bəzəyi dalğa, boz ləpə,  

Gətirdi qəlbimi ilhama, təbə,  

Ağzımı dirəmə, idrakım çəpə,  

Qumun nə olduğun sahildən soruĢ! 

 

Öyrənmək çətindir xırda bir sirri,  

Çox da ki dünyamız ocaqlı, pirli,  

Əshabi-Kəhf tağlı, pərdili, tirli,  

Hikməti hikmətə maildən soruĢ! 

 

Bəylər, çox görmüĢəm dövləti, varı,  

Qüzeydə göyərən buzlağı, qarı,  

Yanaqda isməti, abırı, arı  

Söz xiridarı aza qaildən soruĢ! 
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KÜT BALA 
 

Bazar dönüb Həmas*adlı təĢkilata, 

Poluxulla ĢərĢəbədə gəzir xata, 

Sual verir zər tullayıb ata,ata, 

Marığa yatıb ocaqdakı kütə, yala 

Necə düĢüb bu  stolla, bu küt bala. 
 

Məkirlidir ağız atır ona buna, 

Dili acı sifəti boz öküz dana, 

Bu vicudu inanmıram doğa ana, 

Gözlər ĢiĢman qulağ böyük buynuz kola, 

Necə düĢüb bu stola, bu küt bala. 
 

ġapqa geyib daz vurdurub baĢın, saçın, 

Böhtan gəzir Ģər axtarıa pul almaqçın, 

Utanmadan baĢ altısın gəzir acın, 

ġuglu ağır özün vurur  selə,kola, 

Necə düĢüb bu stola, bu küt bala. 

 

Vay dədə vay halımıza günümüzə, 

Yerə düĢən ,yerdə qalan sözümüzə, 

Kainatda ərĢə qalxan üünümüzə, 

Zalım oğlu çəkmə məni sağa sola, 

Necə düĢüb bu stola, bu küt bala. 
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Bəylər yan keç, bu nadandan,o dayazdan, 

Xəta gələr sağlam cana buz ayazdan, 

Vələduzna sayıq olar ördək qazdan, 

Ġsti keçib quruyubdur çomur, çala, 

Necə düĢub bu stola, bu küt bala... 

 

ƏDALƏT 

 

Yuxularım yarı səfkeĢ, yarı çin, 

Tapamırram baĢ soxmağa koma hin, 

Haqq tapdanıb azalıbdır birə min, 

Ədaləti nə axtar gəz,nə ara. 

 

YatmıĢ fikir lal dayanma qalx,qalxın, 

Yükü əyib nər*, mayanın*, balxının*
12

, 

Ta dirimkən al nəĢinin bez ağın, 

Ədaləti nə axtar gəz, nə ara. 

 

Dincəl otur haray həĢir salma çox! 

ġan,Ģöhrəti qətrə-qətrə qazan doğ, 

Qədir qiymət bilməz harın,bilməz tox, 

Ədaləti nə axtar gəz, nə ara. 

 

Köçəköçdür sayı yoxdur ölənin, 

                                                           
12

 Nər, maya, balxı – dəvə növü 
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Yeri yoxdur  qədir qiymət bilənin, 

Qalsa iĢdən qıçın,qolun həm əlin, 

Ədaləti nə axtar gəz, nə ara. 

 

Nuru qaçıb zamanında,anında, 

ġoru çıxıb yaddaĢında,yadında, 

Əyrisi çox doğmanında, yadında, 

Ədaləti nə axtar gəz, nə ara.  
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Dost axtarma turist gəzən sərgidə, 

Ġnanmıram pislər əməl tərgidə, 

Aldadılır xanım xatın çəkidə, 

Ədaləti nə axtar gəz, nə ara. 

 

Var dövlətə hərislər var qan içir, 

Gündə ölür gah dirilir can çəkir, 

Xan Arazı manat üçün boy  keçir, 

Ədaləti nə axtar gəz, nə ara. 

 

VərdiĢkar çox davadalaĢ qovqaya, 

Güllə atma boĢboĢuna havaya, 

Gül qoyulur yanan ocaq,sobaya, 

Ədaləti nə axtar gəz,nə ara. 

 

Bəylər yoxdur olmamıĢdır ədalət, 

DoğmalaĢıb yalan,fitnə,səfalət, 

Günügündən artır möhnət cəhalət, 

Ədaləti nə axtar gəz,nə ara.  
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UNUDQANLIQ 

 

Unudqanlıq, həyat tərzi bir xəstəlik mənimkidir,  

Bu qınağın, qınağ yeri hən irsiyət, həmdə gendir,  

Acı, acı bu həqiqət, kimsənin yox bizimkidir,  

Unudqanlıq, qan yaddaĢı zəyifləri tapdı seçdi. 

 

Biz fərqinə heç varmadıq üstümüzə atlan daĢın,  

Öyrənmədik, sinəmizə yara vurmuĢ qəmin yaĢın,  

Yedəyində əsir düĢdük, namərdlərin ağlı çaĢın,  

Bağrımızdan yara aldıq, dedik neynək oldu keçdi. 

 

Vətən, torpağ parçalandı gözümüzün qabağında,  

Bizlər isə Ģam yandırdıq düĢmən, yağı sarayında,  

Anlamadıq yaddaĢı var, yerin göyün torpağında,  

Yekə, yekə söyləndik ki, dünya beĢ gün, dünya  

heçdi. 

 

Kürsümüzdən ləzət alıb düĢmənlərə ürək açdıq,  

Demokratdan uz döndərdik, qapısına od, köz atdıq,  

Xalq kəlamın, müdrük sözün, yedik içdik ələ  

saldıq,  

Haqqa tərəf gedəmmədik, baxammadıq dedik  

gecdi. 

 

Unudqanlıq, az Ģüurlu, ağlı kəmin Ģan Ģöhrəti  
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bəzəyidir,  

Hissiz qəlbin, yatmıĢ könlün əlağacı dirəyidir,  

Doğru desək, kökdən uzaq olanların  xörəyidir,  

Unudqanlıq, qan yaddaĢı zəyifləri tapdı seçdi... 
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ƏQĠDƏ... 

 

Çörək kəsdik zaman-zaman orda, burda,  

Təriflədilk onu-bunu özümüzü. 

Vaxt addadı gün əyildi gəldik yurda,  

Tanımadıq cahcəlalı yurdumuzu. 

 

Üz-yanaqda məhəbbəti görəmmədik,  

Sədaqətlə ömrümüzü sürəmmədik,  

QonĢumuzun halın-sərin biləmmədik 

Saldıq yadlar boyununa qolumuzu. 

 

Hey addadıq o əyridən bu dalandan,  

Lanpaları yaqut qaĢlı salonlardan,  

Üz döndərdik təmiz sağlam halallardan,  

Azdıq çaĢdıq tanımadıq yolumuzu. 

 

Onun-bunun haqqın kəsdik yedik-içdik,  

Xeyrimizçin əqidədən, haxdan qaçdığ,  

Söz sahibin gürzə kimi vurduğ sancdığ,  

Sudan duru çıxarmaqçın çulumuzu. 

 

Bəylər həat min çaalarlı, min naxıĢlı,  

Qərinəsi, ayı günü qız baxıĢlı,  

Yolu izi həm qapalı, həm çıxıĢlı,  

Apara bilsək, gəl aparağ Ģuğlumuzu... 
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MƏNDƏ ÇOX 

 

Həsrətimdən xəyallara yol çəkdim,  

Toz torpağa gözlərimlə su səpdim,  

Kənarına çiçək əkdim, gül əkdim,  

Səndə fikir tapılmazdı, məndə çox. 

 

Sənnən sənə okivar ķi, söz dedim,  

Ayrılığa tabla dedim, döz dedim,  

Aramızda olanları çöz dedim,,  

Səndə Ģükür tapılmazdı, məndə çox. 

 

Çərxi fələk gərdiĢinə daĢ attım,  

Ürəyimi silkələdim oyatdım,  

Kölgəsiñdə həm dincəldim, həm yatdım,  

Səndə zikir tapılmazdı, məndə çox. 

 

Bəylər acı həqiqətdir, bu dünya,  

Məhəl qoymaz yalan çağrıĢ, küy-haya,  

Bab olmalı taylı taya, tay-taya,  

Səndə heç sirr tapılmzdı, məndə çox.    
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YOLLAR 

 

Yollar yol yeriyir üfüqə doğru,  

Yarılır zülmətin ciyəri, bağrı,  

Görünür uzaqdan göydələn Ağrı* 

Həsrətim, sevincim öz bazarında. 

 

Hər giriĢ, hər çıxıĢ qorxulu, qorxunc,  

Çəhlim yol üstündə oynadır qılınc,  

Oğulsansa ayaq qatda otur dinc,  

Yol gedən yolçular öz  azarında. 

 

Ġzim var yolların düz ortasında,  

Zirvənin, yamacın hər qariĢında,  

Hər biri bu dünya, cahan yaĢında,  

Qocalıb, çallayıb nəyin karında?    

 

Yollar ayrıclna çatdıq dirəndik,  

Çıxdığ kürəyinə baĢına dolandıq,  

Yanında çəhlimdə gülə bələndik,  

Yuyunduq islandıq Novruz qarında. 

 

QarıĢdım yol çəkdim, yol gedənlərə,  

Ġgidlər, igidi ər ərənlərə,  

Arxamı çevirdim üz görənlərə,  

Ucaldım, böyudüm mərd  nəzərində. 
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Yollar tək adamlar düz, əyri, dümdüz 

Yatmağa qoymayır gecəni ulduz,  

Gəl çıxaq yollara sübh səhər, gündüz,  

Bu Yollar al Ģəfəq, ov güzarında! 

 

TALEH... 

 

Talehin qisməti təzadlı, yönlü,  

Acılı, Ģirinli qırçınlı donlu,  

Yaxası, qapısı bulağlı, göllü,  

Cəftə, kilidini aca bilsən, aç,  

Arakan
13

, çörək gəzir ac, yalavac, ac! 

 

Bəxtiyar bəxtlilər yaĢar xürrəm Ģad,  

Özündən sonraya qoyar ünvan, ad,  

Keçdiyim yol cığır tanıĢ gəlmir yad,  

Muzeyə verilib o, gördüyüm sac,  

Arakan, çörək gəzir ac yalavac, ac. 

 

ġər meydan sulayır xeyirə qarĢı,  

Yekədən, yekədir addımı, qarĢl,  

Dinlər, təriqətlər toplumlar qarıĢıq,  

Siyasət çözzənir xaç altında xaç,  

                                                           
13

 Arakanlılar terrora məruz qalnıĢ müsəlmanlar! 
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Arakan, çörək gəzir ac yalavac ac. 

 

Haqqa əl açmıĢam əllərim bomboĢ,  

Əllərim Tanrıya gələcəkmi xoĢ? 

Ürəyim stentli*baxıĢım nazoĢ,  

Taleyim könlümü eləmiĢ Ģum, qac,  

Arakan, çörək gəzir ac yalavac ac,  
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Bəxtimə inanıb qəlbə döz dedim,  

Hicran bağlarında əzab qəm yedim,  

Ehtiyac ucundan dara söz dedim,  

Ağardı, allandı baĢımdakı saç,  

Arakan, çörək gəzir ac yalavac ac!... 
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ÖMÜR ÖZÜMÜZDƏN, ĠDRAKDAN ASLI 

 

SərtləĢib təbiyyət, odlanır cahan,  

DəyiĢib sır sıfat korlanıb baxıĢ. 

Qocalıb ürəkdə, damarlarda qan. 

KüĢüb bir birindən bəxt, taleh, naxıĢ. 

 

Durana daĢvurduq, yatana balta,  

Söhbətə güc verdik çayxanalarda. 

Yayındıq təhsildən, aldandıq xılta,  

Tikanlar becərdik bağ, talalarda. 

 

Fikir çəkçövürdə, həyat əzabda 

YaĢanır tükənir itrilir ömür. 

Qazanılan qazanclar itkilərdən az,  

Su üzünə həsrət qalıb göl çomur. 

 

Ömür özümüzdən idrakdan aslı,  

Anları günləri səhv, iki baĢlı,  

Yol gedən zamana, dövrana bağlı,  

Nə fayda arxalı, arxası yoxsa,  

Sərinlik gətirməz gurlasa yağsa. 
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XƏYALDAN FĠKĠRƏ AÇDIM PƏNCƏRƏ 

 

ġəhvətdən ağıla körpü salmıĢam,  

Tağı, tağbəndinə heyran qalmıĢam,  

Dağ çayı, sel kimi aĢıb daĢmıĢam,  

DönmüĢəm  dağlarda küləyə yelə. 

 

Çiynimdə ip yeri, çiynimdə yara,  

Məktub ğöndərirəm həsrətdən yara,  

QarıĢıb ilməďə ağa, ağ, qara,  

Ayağıma iliĢib qurulan tələ. 

 

Xəyaldan fikirə açdım pəncərə,  

SataĢdı gözlərim oxa, xəncərə,  

Yol gördüm çəkən var xeyirdən Ģərə,  

Baxdım ki, baxan yox bazarda lələ! 

 

Zəmanə qul olub vara dövlıtə,  

Yüyürüb qaçan çox böhtan, lənətə,,  

Haqq salam, haqq çağrıĢ durub ət-ətə,  

Ədalət fel-fitnə qalxıb əl-ələ. 

 

Qalx mənim varlığım hücum çək Ģərə,  

Götürsün öz payın, göürsün hərə,  
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Ġtməsin, Minkənddə
14

 qoyduğum mərə,  

Meydanı
15

 ağlayır çiynimdə Ģələ! 

 

Bəyləri səsləyən fikir, xəyal, səs,  

Qəlbimə, könlümə nəfəs ver, nəfəs,  

Gecikdin, gəlmədin harda qaldın bəs? 

Əslisin, axtaran olmuĢam lələ... 

 

 

                                                           
14

 Minkənd, yuxarı dağlığ Qarabağda kənd 
15

 Meydan, yuxarı dağlığ Qarabağın, Qızılboğaz yaylağının 

Ģərq ətəyində yerləĢən Yuxarı Qiymadınlı gölü ətrafında olan, 

EĢĢək Meydanına iĢarə. 
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QORXU 

 

Yer yoxdur vurmağa ipi, hörüyü,  

Azalıb çalaın çomurun suyu. 

ġirin su üzünə həsrətdir quyu,  

Torpağ cadar, cadar od tutub izi. 

 

Muğan od içində GünəĢ od yağır,  

Rəmələr boyunca ilğım, od axır,  

Təbiyyət köməksiz bir yetim sağır,  

Dönüb kainatın insandan üzü. 

 

Dünyamız yüklənib qayğı dər sərlə,  

Qulağı dolubdur fəsad, fel, Ģərlə,  

KiĢisən baĢını üstündə hərlə,  

Gəl ayır yalmanan alovdan közü. 

 

Bəylər diqqət elə keçdiyin yola,  

DəyiĢib paltarın saldığın tala,  

Qalıbdır dağ, yamac duzzağdan dala,  

Çart atıb, çartdayıb bulağın gözü... 
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YOL ALDIN... 

 

Artırdın sərvəti artırdın varı,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

Yetimə fəqirə dəymədi karın,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

 

Fərqinə varmadın həsrətin qəmin,  

Tutdun iĢbazların, varlının dəmin,  

Öyrəndin badalağın, fitnənin çəmin,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

 

Könüllər sındırdın, qəlbin almadın,  

Qapıbir qonĢunun halın sormadın,  

Düz bildiyin əyri yoldan qalmadın,  

Yol  aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

 

Kəsdin, kəsdilər o ki, var qurban,  

Yğıldı anbara yedi Vatikan. 

Arxanca boylandı yalavac atan,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

 

Əlbətdə  Məkkəyə getmək lazımdı,  

XoĢ niyyət, xoĢ məram Allah naminə. 

Haqqı danan   nankor  zalımdı, zalım,  

Yamağdı Ġslama, yamağdı dinə. 
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Dırnağ arasında olmasın heç nə,  

Xüsusən ziyarət odakı Məkkə! 

Bu qədər götür qoy bayram təntənə 

Mənasız, bəs edər halal bir tikə. 

 

Sözə ehtiyacdan dogulan ürək,  

Əqidə axtardı tapmadı çörək. 

YaxĢı əməllərə olmadan örnək,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

 

Kor oldu xislətin, qəlbin yaddaĢın,  

Quluna çevrildin zər almaz daĢın,  

Sələmi düĢündü aradı baĢın,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca. 

 

Eldə  məmləkətdə qarnı aclar çox 

Min acın içində bir gümrah, bir tox,  

Ədlət mizanın tanımadın, yox,  

Yol aldın Məkkəyə, yol aldın Haca... 
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ƏSGƏRĠM 

 

Ceynəndik hər zaman, çözzəndik hər vaxt,  

DaĢ üstə yıxıldı yattı taleh, bəxt,  

Unuduldu Zəngəzur, ġuĢa qızıl taxt 

Atıl dyüĢlərə, atıl əsgərim. 

 

Nə qədər dünya var ayıq-sayıq ol,  

Uzundan uzundur o getdiyin yol,  

 Mənfur düĢmənlərdən qorxma qisas al,  

Atıl döyüĢlərə, atıl əsgərim. 

 

Qov çıxard ġuĢadan yağı düĢməni,  

Çəkir Gülüstana*fikir hiss məni,  

Unudammıram heç Turanı* dünəni? 

Atıl döyüĢlərə, atıl əsgərim 

 

Yeyildi içildi tapdanıldı haqq. 

 Vuruldu hər zaman ədalətə dağ,  

Dardadır, dardadır hələ Qarabağ,  

Atıl döyüĢlərə, atıl əsgərim.  
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QARABAĞ BĠZĠMDĠR 

 

Möhtəbər əldədir məmləkət, torlağ,  

Bölməyə çatzmmaz düĢmənin gücü,  

Bir dəfə yüksələn, qalxan baayrağı,  

Bölməyə çatammaz düĢmənin gücü. 

 

Anamız  vətən, Qarabağ bizimdir,  

Göylərə yayılan ünüm səsimdir,  

Ümman tək çağlayan coĢan təbimdir,  

Bölməyə çatammaz düĢmənin  gücü,. 

 

Qəlbimi bürüyüb həsrət alov, od,  

Keçir göz önündən zəfər adbaad,  

Ovqatım həm xürrəm, həmdəki  çox Ģad,  

Bölməyə çatammaz düĢmənin gücü. 

 

YürüĢlər möhtəĢəm arzular isti,  

Əmirlər məzmunlu həm kəsskin iti,  

ÇağrıĢlar fikirlər alovlu, kötü,  

Bölməyə çatammaz düĢmənin gücü... 
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DOSTLUQ KƏMƏRĠ 
(Mahnı mətni) 

Respublika müsabiqəsində üçüncü  

mükafata layiq görülmüşdür 

 

Bakı-Ceyhan Vətənin 

Sərvətidir, varıdır. 

Azərbaycan-Türkiyə- 

Gürcüstan damarıdır. 

 

Bakı-Ceyhan fəxrimiz,  

“Qara qızıl nəhrimiz”. 

QardaĢlıq kəməri tək 

YaratmıĢıq onu biz. 

 

Bakı-Ceyhan əbədi 

ġanımız-Ģöhrətimiz; 

Gündən-günə güclənir 

Müstəqil dövlətimiz. 

 

Artdıqca uğurumuz,  

GerçəkləĢir arzumuz. 

Heydər Baba eĢqiylə 

Çiçəklənir yurdumuz! 
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RĠFAN ƏLĠ 
Aşıq Əli Quliyevə ithaf edirəm 

 

Mehman oldum barmağında qüdrətə, 

Tanrı verən istedada, xislətə, 

Saza bağlı ürəkdəki ülfətə, 

Əyilmədin Ģan-Ģöhrətə, nə ada, 

Həyat fani, söz qalacaq dünyada. 
 

Aqillərin oylağıdır saz, sənət, 

Saçlarının darağıdır peyman, əhd, 

Vədə xilaf çıxmaz müdrik, qoymaz fərq, 

Mən nə deyim od odası, bu oda, 

Həyat fani, söz qalacaq dünyada. 
 

Sığal görmüĢ Ģux tellərin Ģəfəq, dan, 

Yan yörəndə lövbər salıb zaman, an 

Damarında cövlan edən, daĢan qan, 

Çox yaraĢır o yaddaĢa, bu yada, 

Həyat fani, söz qalacaq dünyada. 
 

Mizrabını asta tərpət, asta vur, 

Məni sıxdı əlindəki iĢıq, nur, 

Köksüm yandı od-atəĢdən, zalım, dur, 

Dağlar yardı yer oynadan səs-səda, 

Həyat fani, söz qalacaq dünyada. 
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Ulu Tanrı, bir divanə qulmuĢam, 

HuĢum qaçıb, tərkidünya qalmıĢam, 

Biləmmirəm, nəfəs dərib almıĢam? 

Rəhm eylə, bu qul bəndəni sal yada, 

Həyat fani, söz qalacaq dünyada. 
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QƏHƏDƏ ÇIXIB 

 

Üzbəüz durubdur ədalət, yalan,  

Ucuca calanıb oğurluğ talan,  

Aqilə dərs keçir kütbeyin, kəlan,  

Ölməyə dərd, azar qəhədə çıxıb. 

 

Ədalət çəkilib qısılıb tinə,  

Fırlanır dünyanın oxu tərsinə,  

Bac gəlir ölçüdə metir ərĢinə,  

Ölməyə dərd, azar qəhədə çıxıb. 

 

Gün düĢüb üzüyün yaqut qaĢına,  

Qalıb var dövləti baĢdıbaĢına,  

Çataram, çatmaram mənzil baĢına,  

Ölməyə dərd azar qəhədə çıxıb. 

 

Bəylər qalmayıbdır ləyaqət Ģərəf,  

Tapdanıb insanlıq olubdur tələf,  

Çözzənib açılıb cəhrədə kələf,  

Ölməyə dərd azar qəhədə çıxıb. 
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ÇƏKMƏDƏN... 
Qarabağda dırnağarası  seçkiyə 

 

Ölkəni demokrat
16

 əlindən aldıq,  
Qarabağı düĢmənə quruĢa satdıq,  
Vicdanı namusu tulladıq atdıq,  
Çəkmədən xəcalət, nə xiffət, nə ar. 
 

DanıĢdıq boĢ cəfəng çayçılarda biz,  
Vətənə sevgidən, qatlamadan diz,  
Yağıya göstərdik yumĢaq sifət, üz,  
Çəkmədən xəcalət, nə xiffət, nə ar. 
 

Gətirdi əlimiz alverdə, alda,  
Topladıq var dövlət ayağımız altda,  
Demokrat üstünə qaldırdıq balta,  
Çəkmədən xəcalət nə xiffət, nə ar. 
 

Lordlarla oturduğ kaznoda barda,  
Millətə üz tutduq qalanda darda,  
Köməyi axtardıq Paris, Haqada,  
Çəkmədən xəcalət, nəxiffət, nə ar. 
 

Biz döyüĢkən bir millətik, bir Xalqıq,  
Yaradandan nə istədik, nə aldıq? 
Millətçilər ürəyinə xal saldıq,  

                                                           
16

 Sabiq Azərbaycan Respublikasının Prezdenti, Böyük De-

mokrat Əbülfəz Elçibəy cənablarına iĢarə. 
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Çəkmədən xəcalət, nə xiffət, nə ar. 
 

Bəyləri od sevgi yıxmadı, yıxdı? 
BaĢı siyasətdən çıxmadı, çıxdı? 
Qəlbini dərd həsrət sıxmadı, sıxdı? 
Çəkmədən xəcalət, nə xiffət nə ar!... 
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BAYRAQDAR 

 
Şəhid,ordu generalı vətənpərvər  

Polad Həşimova itihaf. 

 

Doğulandan həyat yolun kəsməkeĢli, 

Hər əmirin,hər addımın küylü səsli, 

Soyun kökün ġah Ġsmayıl ərən nəsli, 

Qalx döyüĢə Ulu Tanrı haqqın yarı, 

Polad HəĢim,Vətən Xalqın bayrağdarı. 

 

Bu savaĢda bir həsrət var, birdə hicran, 

Yol bələdçin Ay ulduzlu sökülən dan, 

Yar yoldaĢın al qırmızı,tökülən qan, 

Köks altında bir yaram var sağalt sarı, 

Polad HəĢim,Vətən Xalqın bayrağdarı. 

 

Türkə qarĢı məkirlidir həmiĢə hayes
17

, 

Özlərini hey aldatdı yala boĢ hiss, 

Gədaların qılğı Ģirin əməli pis, 

Gəl ġuĢada ona göstər Xanı,tarı, 

Polad HəĢim,Vətən Xalqın bayraqdarı. 

 

 

                                                           
17

 Hayes – erməni 
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BaĢın üstə qanad açıb arzu niyyət, 

Ünvanını salamlayır zəfər qeyrət, 

Əmirinə müntəzirdir canlı heyyət, 

Doğulmusan igid cəsur həmdə karrı, 

Polad HəĢim,Vətən Xalqın bayraqdarı. 

 

Sayammadın gözlərində arzu kamı, 

Pərvanəsi özün oldun çırağ Ģamın. 

Ġlham pərim qurdalama od oddamı, 

Zirək tərpən tabutundan yapıĢ,yarı, 

Polad HəĢim,Vətən Xalqın bayrağdarı. 

 

Sərt döyüĢdə Ģəhid düĢdü eldən getdi, 

Azərbaycan ünvanında kama yetdi, 

Könüllərdə çiçək açdı ,böydü bitdi, 

Sədaqəti məhəbbəti dövlət varı, 

Polad HəĢim,Vətən Xalqın bayrağdarı. 
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ZAMAN 

 

Arzuya fikirdən salmıĢam körpü,  

Qızıldan tağların, tağların qulpu,  

Yıxmmaz fələyin zalımın topu,  

Zaman mən, mən olum, səndə, səndə, sən. 

 

Dəyərin itirib kəsilən çörək,  

Gözə görünəsi örnək yox örnək,  

Dörd divar içində hayqırır ürək,  

Zaman mən, mən olum səndə, səndə, sən. 

 

DiĢimə salmıĢam düyünlü sapı,  

Gəzib arayıram bir açıq qapı,  

Gəzməkdən qalmadı dizimin tabı,  

Zaman mən, mən olum səndə, səndə, sən. 

 

Bəylər doğulandan döyüĢdə cəngdə,  

Əlləri qundağda, barmağ tətikdə,  

Gəzir öz ovunu yamac gədikdə,  

Zaman mən, mən olum səndə, səndə, sən. 
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BƏXTĠM YAġA 

 

Taleyimdən yetərincə doymuĢam,  

Qapısında bihuĢ olub uymuĢam,  

Özmə heykəl sağlığımda qoymuĢam,  

Bəxtim yaĢa, bəxtlər içrə bəxtəvər. 

 

“Dostlar”, gördüm Ģad günümdə çoxdan,  

çox,  

Anam Hilal mürgüləmə tərpən doğ,  

Qaranlığı dörd divara küncə sox,  

Bəxtim yaĢa, bəxtlər içrə bəxtəvər. 

 

Ağlım, fikrim doğmalaĢıb yol gedir,  

Ġdrakıma oyan deyir, hökm edir,  

Xəyal içmi qurdalayır gah didir,  

Bəxtim yaĢa, bəxtlər içrə bəxtəvəər. 

 

Həqiqətin dili zəhər özü bal,  

Sözü ötkəm, sözü tikan, üzdən al,  

Evlər yıxdı pıçı, pıçı qalmaqal,  

Bəxtim yaĢa, bəxtlər içrə bəxtəvər. 

 

Dünyamızda saysız sayda sınağ var,  

Qananlardan qalma ibrət, qınağ var,  

Ət ürpədən üzdən irağ, irağ  var,  
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Bəxtim yaĢa, bəxtlər içrə bəxtəvər. 

 

Bəylər gəldi kahkaĢanlar içindən,  

Araz keçdi, Kür addadı içindən,  

Üğru nurlr, sözü baha incidən,  

Bəxtim yaĢa, bəxtlər içrə bəxtəvər. 
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MƏNĠ ZAMANDAN SORUġ 

 

EĢitsən ölmüĢəm qəflətən əgər,  

Əcəldən savayı səbəb yox digər,  

ġükür-səna elə, dincəl, nəfəs dər,  

Belədir əzəldən yaranıĢ, gərdiĢ 

Məni zamandan soruĢ. 

 

Oylağım, məkanım səma, göy üzü,  

Heyrandı sevgimə Məcnunun özü,  

DolaĢıb dağları, axtarma düzü,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Həm soyuq, həm isti adam yüz cürə,  

Gah doğma, gah ögey bizə yer-kürə,  

Söz demə qəm  yüklü Araza, Kürə,  

ÖlmüĢəm, baĢ tutmaz dediyin görüĢ,  

Qayıtsan yuvana, ey perikmiĢ quĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Ölçüsü, biçisi yoxdur dövranın,  

Qiymətin ödəməz altun, zər anın,  

Gün bilər qiymətin sökülən danın,  

Acı həqiqətdən doğub -törənmiĢ,  

Dünyada çox azdı halal süd əmmiĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 
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Yalandı bu dünya, yalandı həyat,  

Möhlət istəyir yaĢ, ömür əcəldən,  

Ovunam, ovunu niĢangahda at,  

Yerimir mindiyim qəmər, köhlən at,  

Aqillər gətirməz, hər zaman doğuĢ 

Dağlar əzəmətli, qaya, sərt yoxuĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

BaĢı bəlalıdır qoca dünyanın,  

Don vurub bədəndə, canında qanın,  

Girdi qucağına ümid, gümanın,  

Vecinə olmadı var, para, quruĢ,  

Vaxt verib, can alan, ay dəcəl görüĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Yanan ürəyimin odu, istisi,  

Qəlbimin sevinci, duyğusu, hissi,  

ġan-Ģöhrət xəstəsi, kürsü hərisi,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Qol- boyun olmuĢam dövlətlə, varla,  

ĠĢim yox simiclə, dargözlə, darla,  

Ey çaxan ildırım, alov çax, gurla,  

Kainat bəzənsin iĢıqla, nurla,  

Batsın gül-çiçəyə dağ, dərə, örüĢ,  

Ana təbiətdən həzz alan tay-tuĢ,  
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Məni zamandan soruĢ. 

Hər Ģeyim olsa da, vaxtın qəhətdi,  

Taleyin yazısı bəddən də bəddi,  

Önümə qoyulan, çəkilən səddi,  

AĢammıram, hətta olsa da tən, tuĢ,  

Bağrımı qorxudan sərt haray, yürüĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Ünvanım dəryalar olsa da belə,  

Gümanım dağılıb gəlməyir ələ,  

Yazdığım, əkdiyim düĢübdür dilə,  

Sinəsi od tutan ay Kərəm lələ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Gün sallanıb əyilibdi qüruba,  

Köçün salıb yamaclarda el -oba,  

BaxıĢ gördüm çox ədalı, cod, qaba,  

And içdiyim, ay Nəsiyyət, ay toba,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Vaxta güllə atdım, dövrana ĢeĢpər,  

Qalıb-qalmadığından çıxmadı xəbər,  

An ötüb, keçməmiĢ qalxınam gərək,  

Dostlarla kəsdiyim ay salam, çörək, 

Ağlınla əl tut, əl görüĢ, 

Məni zamandan soruĢ. 
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BaĢıma ay qonan, ay Ģahlıq quĢu,  

Gəl tök ətəyindən yığdığın daĢı,  

Qan çıxmaz üzümü,  didib, az qaĢı,  

Gör nələr çəkibdi oğlunun baĢı? 

Qədrimi bilməyən, a nadan, naĢı,  

Məni zamandan soruĢ. 

Ələnib sovruldum axĢam, səhər hey,  

Vaxtın darlığından tapmadım ünvan. 

Hesabsız, kitabsız verdiyim çox pay,  

Oldu yollarımda ulduz, Ģəfəq, dan 

Gizlində çəkilən zər, qızıl, gümüĢ,  

Ürəkdə damarıhaqladı, tutdu,  

YaxĢılıq, sədaqət, gözəl, təmiz iĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Yar deyib gəzdiyim Tanrı bəndəsi,  

Yaradan lütfünün qara kölgəsi,  

Dalanın zülmətin, yolundöngəsi,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Partlayıb dodağım, təĢnəyəm, susuz,  

QalmıĢam çöllərdə ocaqsız, odsuz,  

Göylərdən boylanan hilal, ay, ulduz,  

Məni zamandan soruĢ. 
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Dünya varlı-karlı, dünya kasıbdı,  

ġər, xata, bilərzik, muncuq asıbdı,  

Alın yazısını Xuda yazıbdı,  

Ağrı-acılardan çəkdirdiyim diĢ,  

Yerində yaradıb ağrı, möhkəm ĢiĢ,  

Gözümə dirənən sərt yamac, yoxuĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Tüstülənib alıĢmıĢam içimdə,  

Giley-güzar bir buxunda, bir çində,  

Yatan bəxtim hələ yatib o hində,  

Uçurtmağa gəzir “qarğa”, gəzir quĢ,  

Fikirləri ayrı salan yaddaĢ huĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Hər Ģey sənin, yan- yörəmdə nələr var? 

Mürgüləmə, qayıq batar, çək avar,  

Nadürüstün gözlərinə qan damar,  

Ürəyimə ağrı yenmiĢ, dərd hopmuĢ,  

Ġçimdəki alov keçmiĢ, od sönmüĢ,  

ÖlmüĢəm, gəl ara, ay üzü dönmüĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 

 

Bəylər, durma, axtarıĢda, yolda ol,  

YaddaĢlarda yaxĢı kimi yaĢa, qal,  

Hara desən, ora gəlləm, nəfəs al,  
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Nə lazımdı artıq dava, qeylü-qal,  

Səs sürətli vaxt-zamanla qalx, görüĢ,  

DöyüĢlər çox, “çaldıran” sərt, sərt döyüĢ,  

Məni zamandan soruĢ. 
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HƏKĠM 

 

Sayılıb-seçildin toplumda, vərdə,  

Son qoydun hər ağrı-acıya, dərdə,  

Haqqın var millətdə, ərəndə, ərdə,  

Hippokrat andına sədaqətinlə. 
 

BaxıĢın nur, iĢıq, baxıĢın Ģahmar,  

Keçdiyin yol –cığır narahat, hamar,  

Axtar dərdlərimi damarbadamar,  

Hippokrat andına sədaqətinlə. 
 

Məlhəmdir Ģirin dil, dərmandı xoĢ söz,  

Pünhan sirlərimin yarası göz-göz,  

Dərmanın, davasın axtar, ara, gəz,  

Hippokrat andına sədaqətinlə. 
 

Ümidə, gümana körpü, bərə sal,  

Olsun sitəm, əzab həm kar, həm də lal,  

Bəxtin iĢıq saçır al-qırmızı, al,  

Hippokrat andına sədaqətinlə. 
 

Ġtməz yaddaĢlardan yaxĢı əməl, iz,  

DöyüĢdün zamanla, qatlamadın diz,  

Bəzəyin, darağın xoĢ sifət, xoĢ üz,  

Hippokrat andına sədaqətinlə. 
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Çox istək, çox sevgi Bəylərə qaldı,  

Yolu kəhkəĢandan keçəsi oldu,  

Sənətə boylandı, dincini aldı,  

Hippokrat andına sədaqətiylə… 
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TƏNHALIQDAN DOĞAR QORXU 
 

Türkiyənin Suriyada apardığı “Zeytun budağı" əməliyyatı 

zamanı Hatay şəhərinə düşən raket mərmisindən şəhid 

düşmüş məktəbli  Fatma Avlara ithaf  

 
 

Fatma Avlar, salam olsun 

Ruhuna, soykökünə! 

ġəhid düĢdün, dastan yazdın 

Al qanınla hər köyünə! 
 

Könlüm uçdu okuluna,  

Ġnanmadım yoxluğuna. 

ġəhid ölməz, sən yetiĢdin 

Böyük Tanrı dərgahına! 
 

Qərənfilin tünd lalası,  

Ulu Türkün öz balası,  

Öz-özümə qəhərləndim,  

Fatma Avlar Qız qalası! 
 

Sənətçilər dövrə vurdu,  

Məzarına çələng hördü,  

Sədaqəti, məhəbbəti  

Gözlərində görən gördü! 
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Fatma Avlar gül-çiçəkdir,  

ƏrĢə qalxan bir mələkdir. 

YarıĢa girib Ay, Ulduzla,  

Geri dönüb, gələcəkdir! 

 

 

Səma boĢluq daĢ saxlamaz,  

Comərd mərdi, mərd ağlamaz,  

Cahil bilməz qəmxanə nə,  

Meyxanəyə bel bağlmaz! 
 

Ayrılığın üzü soyuq,  

Ruhun narahat, ruhun ayıq,  

Ürəklərdə heykəl yapıb,  

Ümmanlarda çəkdin qayıq! 
 

Sionizmi siyasətdir, həm oyundur,  

Təlim keçir Təl-Əvivdə gizlin, həm bərk. 

ġər xeyiri diri-diri didir, udur,  

ATƏT, NATO ABD-yə edir ərk! 
 

DüĢmən düĢmən olsun, mənsə mənəm, mən! 

DurmuĢam sırada, durmuĢam vərdə. 

Keçib, keçəcək hey doğanaqdan örkən,  

Çoxalıb gözlərə tutulan pərdə! 
 

Ürəyim köç etdi Hatay, “Darmıx"a,  
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Bir heykəl yaratdı Fatma Avlara! 

Çəkildi ilhamım, çəkildi dara,  

Ay Rəbbim, kömək ol hər bir bəndənə,  

Nicat ver quluna, bu türk bəndənə. 
 

Yolumu gözləyir Kudusda zəfər,  

ġuĢadan keçməli bu yürüĢ, səfər,  

Cihada getməyə ordum müzəffər! 

Allahu Əkbər!  

Allahu Əkbər!  

 

Təklik, tək yaĢamaq Allaha Ģöhrət! 

Qara qullarına qorxunc qorxudur. 

Arzu-əməllərə çəkilən sərhəd  

Bağırlar baĢını dələn bir oxdur! 

 

Dünya od içində, “Masson" keyfində,  

Dövlətlər bölünür pərdə dalında! 

Arakanlı müsəlman yazıq halında,  

Sionist, terrorçu masa baĢında,  

Tans gedir “Hayva" da qoca yaĢında. 

 

DəyiĢib zəmanə, dəyiĢib dövran,  

Yol-riz batıbdır, olubdur al qan,  

Yol tapmır çəkməyə karvanı sarvan,  

Nə olsun, qəĢəngdən qəĢəngdir dünya?  
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Ağırdır zəmanə, çətindir dünya! 

ĠĢlərin pəjmürdə, gərgindir dünya! 

 

CoĢsun damarımda kükrəyən al qan,  

Qalıbdır tapdaqda Qarabağ, Quran,  

Terror yuvasına dönüb ġuĢa, Van 

Dağların, od-alov sərindir, dünya! 

 

Həyat keçir talpalarda,  

Gülü solmuĢ ormanlarda,  

Üzü soyuq ünvanlarda. 

Yatar-yatmaz qəlbim bilməm,  

Bu atəĢdə, bu alovda,  

Ağlar günüm düĢər yada. 

 

 

Arxalı köpək qurd basar,  

Yazıq, fağır dərd tapar,  

Əlim haqqa çatmasa,  

Məzarımı dərd qazar. 

 

Arxası olmayan tək ağac yazıq,  

Tökülər yarpağı vaxtından əvvəl,  

Arxasız, köməksiz qalıbdır Azıx
18

! 

                                                           
18

 Azıx – qədim mağara. 
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Hər daĢ kitabəsi yaqud, qızıl ləl. 

 

Tənhalıqdan doğar qorxu, doğar od! 

Yan yörəsin alar alov, alar od! 

Ulu Türkə Tanrı verib Ģöhrət, ad,  

Peyğəmbərin soyköküdür, soykökü,  

Ürəyində, gözlərində yox qorxu!  

 

Sionizmi üz tutubdur yalana,  

Yolu çatıb, dirənibdir dalana,  

QaĢ-göz atır, madmazelə, kalana. 

Ağzı yanmıĢ bu gədənin iĢi Ģər,  

Görməyibdir alnı, baĢı soyuq tər! 

 

Yatan bəxtim, yatma daha, ayıq ol! 

Tik özünə kəhkəĢanda yurd-yuva. 

Əmdiyim süd halal, təmiz Ģəkər, bal,  

Bağrım üstə cənnət qoxulu meh, hava! 

 

Gün zamandan, dövran gündən betər bəd,  

Məkkəm olsun Fatma Avlar məzarı,  

QarıĢıbdır doğma, ögey, yada yad,  

Çox görmüĢəm dağ ağladan, dağları,  

Qan ağlayır Qarabağın bağları! 

 

Son nəfəsdə son çağrıĢı bu oldu,  
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“YıxılmıĢam, qalxa bilməm, Vətən, hey!” 

Cahan susdu, fələk durdu, lal qaldı. 

Gələn qalmaz, gedən dönməz, cəhd heyif! 

 

Yas saxlasın ayım, ilim 

Fatma Avlar,  gül balama,  

Ağızımda yanan dilim 

Ağı desin Ərk qalama!... 

 

Yolumu gözləyir Kudusda zəfər,  

ġuĢadan keçməli bu yürüĢ, səfər,  

Cihada getməyə ordum müzəffər!  

Allahu Əkbər!  

Allahu Əkbər!  

 
15 fevral 2018-ci il 
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ƏSGƏR 

 

Xanlar Bəylər  igid əsgər comərd, mərd,  

Ġldırımdan həm qoxulu, həmdə sərt,  

Arzu kamla bağlayıbdır ülfət, Ģərt,  

Aradığı, axtardığı sədaqət. 

 

Mil, muğanda Aranlıda boy atdı,  

Qalxan tutdu düĢmənlərə ox atdı,  

Yatan danı harayladı  oyatdı,  

Aradığı, axtardığı sədaqət. 

 

Zaman dayan irəlləmə sakit ol,  

Ğecə zülmət tapammıram cığır, yol. 

Arzu  açıb sinəsində qand, qol,  

Aradığı, axtardığı sədaqət. 

 

Haqq, ədalət yar yoldaĢı  qardaĢı,  

Arzu əməl vicdan namus sirdaĢı,  

Gör nə gəzir gözü könlü yaddaĢı? 

Aradığı, axtardığı sədaqət.  
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A DÜNYA 

 

Vaxt yoxdur uzanıb rahat yatmağa,  

Əzəmətə uzaqdan durub bamağa,  

Sahil yaxasında qırmağ atmağa,  

Ağı qarasına qarıĢan, a dünya. 

 

Çəkdin  imtahana söz xirdarların 

Dəydi bir-birinə qeylü-qalların,  

Ayaqlar altında qaldı malların,  

Ağı qarasına qarıĢan, a dünya. 

 

Girdi birbirinə içimdə fikrim,  

Qalxdı asimana Xudaya Ģükrüm,  

Bəd çıxdı üğruma, korlandı zikrim,  

Ağı qarasına qarıĢan, a dünya. 

 

Həyat qılınc çəkir Bəylər üstümə,  

Baxan yox, girən yox acı tüstümə... 

Qapımda at çapır Ģər böhtan, fitnə,  

Ağı qarasına qarıĢan, a dünya... 
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QARABAĞ 

 

Qarabağ “kartı”-dır sağalmaz dərd-sər,  

Yüz illərdir “hayes”-lə rus gəzir Ģər. 

Haqqa doğru yol gedib Ģəhid əsgər,  

Suvar al qanımla Vətən torpağın,  

Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın! 

 

ġanın, Ģan-Ģöhrətin verdiyin Ģəhid,  

Tarix kitabına millətlər Ģahid. 

Meyxana nə lazım, sənə a zahid? 

Suvar al qanımla Vətən torpağın,  

 Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın! 

 

Qəmlənib, hər qaya, zirvə, yamac, yal,  

Analar fikirdən ürəyində xal. 

Köhlən ayağından düĢən mismar, nal,  

Suvar al qanımla Vətən torpağın,  

 Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın! 

 

Çəkilsin göylərə, daransın hissim,  

Bürüsün aləmi alovum, tüstüm. 

ġuĢaya boylanan həsrətim, nəfsim,  

Suvar al qanımla Vətən torpağın,  

 Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın! 
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Suyun büllur, yaxan cənnət, bağat-bağ 

AlıĢan, odlanan yanan yara bax. 

Köksümə vurulan balta, yara, dağ,  

Suvar al qanımla Vətən torpağın,  

 Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın! 
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ĠGĠD ƏSGƏR 

 

Dağıt, tulla Qarabağda zindanları,  

Yoxa çıxıb “hayes”-lərin  qananları. 

Qalx, silkələ o ləkəli vicdanları,  

Ey Ģərəfim, Ģan-Ģöhrətim igid əsgər,  

Qoyma düĢmən tapdağında qalsın, Vətən! 

 

“Arsax” yalan bir uydurma, cəfəngiyyat,  

Bunu bilir bütün dünya və cəmiyyət. 

Azərbaycan ulu, qədim bir hürriyyət,  

Sən namusum, sən qeyrətim, igid əsgər,  

Qoyma düĢmən tapdağında qalsın, Vətən! 

 

Yerlə göyün vəhdətidir Odlar yurdu,  

Çox gədalar bu torpaqda atın yordu. 

DöyüĢlərdə viran qaldı evi-yurdu,  

Ay ismətim, ləyaqətim igid əsgər,  

Qoyma düĢmən tapdağında qalsın, Vətən! 

 

Öz postunda, səngərlərdə, məğrur dayan,  

Himnimizin sədasıyla həm yat, oyan. 

Üstün-baĢın, sir-sifətin təmiz al-qan,  

Məhəbbətim, sədaqətim igid əsgər,  

Qoyma düĢmən tapdağında qalsın, Vətən! 
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Azad elə məmləkəti, bəlalardan,  

Zatı qırıq bu alverçi gədalardan. 

Ġbrət götür, Koroğlu tək dədələrdən. 

Gələcəyə zəmanətim igid əsgər,  

Qoyma düĢmən tapdağında qalsın, Vətən! 
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VƏHDƏT 

 

Təzadlıdır yaranıĢdan Ġzmir, Mil,  

Könül açır yaxasında gül-çiçək. 

Yazılmaqla qurtarası söz deyil,  

Vahid köklü ənənəsi, adəti,  

Ġki dövlət, bir millətin vəhdəti. 

 

Genetik koddan kənara çıxmayır,  

Gözəlliyi təxəyyülə sığmayır. 

Var-dövlətdən baĢı itmir, azmayır,  

Od-alovdur göyün üzü, yer səthi,  

Ġki dövlət, bir millətin vəhdəti. 

 

Zamanların sınağında bərədi,  

Hər qarıĢı laləzardı, sərgidi. 

Tarixi var, qalaq-qalaq dərgidi,  

Dildən-dilə düĢdü, gəzdi Ģöhrəti,  

Ġki dövlət, bir millətin vəhdəti. 

 

Uğurlara imza atdı, yol açdı,  

Sellər kimi gah çağladı, gah daĢdı. 

Kainata iĢıq saçdı, nur saçdı,  

DanıĢdığı fikir qəti, söz qəti,  

Ġki dövlət, bir millətin vəhdəti. 
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Ġki Öndər, Heydər Ata, Atatürk,  

Tarix yazıb yaddaĢlara qoĢa, cüt. 

Ġradəsi, əzmləri möhkəm, bərk,  

Bakı-Ceyhan kəmərində axır süd,  

Planetin yeni, təzə hikməti,  

Ġki dövlət, bir millətin vəhdəti. 

 

Ərənlərlə yol yeridi, yol getdi,  

ĠnkiĢafı “hayes”-ləri pərt etdi. 

Arzusuna, amalına o yetdi,  

Yunis Ġmrə, ġəhriyarı, Səhhəti,  

Ġki dövlət, bir milətin vəhdəti. 

 

Zaman, dövran söz qədrini biləndir,  

Ayın nuru, üz-gözünə çiləndi. 

Bəylər yaĢa, yaĢamağa dəyəndi,  

Kür, Arazın naz-neməti, sərvəti,  

Ġki dövlət, bir millətin vəhdəti. 
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ULU TÜRK 

 

Ərdoğan Ay ulduz, dan Ģəfəq  ülkər,  

Arayıb gəzdiyi qələbə zəfər,  

Arzusu əməli gül çiçək bahar,  

Qəlbindən “Türkçülər" xəbərdar olsun,  

Allah haqqqa, Ulu Türkə yar olsun. 

 

Sinəm altda yatan hissim, oyan, dur,  

Qızıl* dağdan  səp üzumə iĢıq, nur. 

Ulu Türkmən, toplum halda möhkəm dur,  

DüĢmən baxsın, gücümüzə xar olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

Tapdanıb bölünüb çox yerə Vətən,  

ġumlanıb, əkilib, parça-parça tən. 

Duymaz bu ağrını köndələn yatan,  

Cəlladların yeri, yurdu qor olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

Çək apar qəlbimi, çək apar, anam,  

Fikrimin gözündə daralıb zaman,  

Qərq olub odlara, Diyarbəkir, ġam,  

Doğma qan qardaĢı qovlayan qovan? 
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Açılmır dan yeri, sökülmür səhər,  

DöyüĢə çağırır, səsləyir zəfər. 

Qanlı-qadalıdı, hər köy, hər Ģəhər,  

Namərdlərə dünya, cahan dar olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

DöyüĢlərə gedir, ərən, ər-igid,  

Tarix yazır qanlarıyla hər Ģəhid. 

Sinəm üstün nə didələ, nə də didĢ 

Məhəbbətim övladlara car olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

Əsrlədir dövlət iki, millət bir,  

Osmanların Ģəhəridir, Tuğ, Ġzmir. 

ġeyx Nizami, Yunus Ġmrə, ocaq, pir,  

Ana torpaq,  odun, közün var olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

Xidmət etdin, türkçülüyə, Türkə bərk,  

Dövlətlərə, millətlərə oldun görk. 

Xalqlar səni qardaĢ bildi, etdi ərk,  

“Sionizm”-in baxan gözü kor olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

 

Yanan qəlbim, Zəngəzuru gəz, ara,  
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“Hayes” hara, “Gümrü” hara, “Van” hara? 

Ürəyimdə dügün vurüb dərd yara,  

Qəm sədalı qulaqlarım kar olsun,  

Allah haqqa, ulu türkə yar olsun! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALA MARKS 
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Bala Marks
19

 yerin cənnət, cənnət olsun,  

Məzarını lalə, nərgiz çiçək alsın,  

Yörəsində fikrin ruhun yatağ salsın,  

Ağı dedi yas saxladı yatan bəxtin,  

Ġldırım tək həm gurladın, həmdə çaxdın. 

 

Həyat sürdün əziyyətdə zaman, zaman,  

Sinən üstən heç düĢmədi neylə kaman,  

Ġstəmədin əzraildən möhlət, aman,  

Öz içində dağ çayı tək daĢdın axdın,  

Ġldırım tək həm gurladı, həmdə çaxdın. 

 

Ana Kürdən, xan Arazdan heç doymadın,  

Nadanları adam bilib heç saymadın,  

Haxsızlığa hücumundan heç qalmadın,  

Olmasada var dövlətin qızıl taxtın,  

Ġldırım tək həm gurladın, həmdə çaxdın. 

 

Dost qardaĢın Alı Hydər
20

, birdə Həsən,  

Dağ döĢündə maral, cüyür lalə, süsən,  

Heç olmadı söhbətindən bircə küsən,  

Neçə gəlin barmağına üzük taxtın,  

                                                           
19

 Bala Marks – dostum, dostlar arasında aldığı ləqəb, filosof 

alim Rüstəm Eminov 
20

 Alı Heydər – dostum, coğrafiyaĢunas alim Alı Əliyev 
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Ġldırım tək həm gürladı, həmdə çaxdın. 

 

Bəylər danma təmiz sağlam duz çörəyi,  

Aramızdan köçən alim bəy törəyi,  

Yerə gəlməz ərən igid diz, kürəyi,  

Özü aldı dərd əlindən kəfən ağın,  

Ġldırım tək həm gurladıı, həmdə çaxdı... 
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AĞA 
 

Kərbəlayı Mirqiyasa ithaf 

 

DurmuĢam məzarın, qəbrin önündə, 

Əllərim açılı, ağzım dualı. 

Dillər əzbərisən hər evdə, eldə, 

Ocağın hikmətli, cəddin sayalı. 

 

Dur, apar könlümün qubarın, dağın, 

Tükənməz meyvəsi saldığın bağın, 

Ürəyim ruhuna yaxından yaxın, 

Cəddinə inancım süfrəmin barı. 

 

Qalıbdır, qalacaq möcüzən, izin, 

Ġçilən and-müsaf, nəsihət, sözün, 

Mirdamət təmkində, nəfisdə özün, 

GəliĢi yatırır, davanı, qalı. 

 

Bilmədin təmənna nə üçün, nədir? 

Qədirlər üstünə gətirdin qədir. 

Ocağın üstündən yayılan ətir, 

Hikmətə sövq etdi, hər dərdi, halı. 
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Bəylər, bu ocaqdan aldın qüdrət, güc, 

Atdığın addımı həm ölç, həm də biç, 

Ayrıldı karvandan sərban, köçdən köç, 

Artırdı baĢımda fikri, xəyalı. 
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KÜLƏK DÖYÜR QAPIMI 

 

Ömür yaĢdan, yaĢ ömürdən gileyli,  

Gecə keçib külək döyür qapıml. 

Zaman əyib qaətimi belimi,  

Gecə keçib küĺək Döyür qapım 

 

Ayağından asılıbdır həsrət dərd,  

Ələm oynaq, hicran yalqız, vüsal pərt,  

Qollarımı bağlayıbdır qadağa Ģərt,  

Gecə keçib külək döyür  qapımı. 

 

Hicran vurub yatağıma düĢüb od,  

Varlığımdan mənə qalıb quruca ad,  

Məçarəmə gülür namərd, gülür yad,  

Gecə kecib külək döyür qapımı. 

 

Qəlbim baĢı qəm möhnətdən yaralı,  

Güman yerim, gümanımdan aralı,  

Səbrim oynaq yoxdan yoxdur qaralı,  

Gecə keçib külək döyür qapımı. 

 

Bəylər, dərd qəm nəkarədi, nəçidir? 

EĢq, məhəbbət tək qəlbinin bəĢidi,  

Bu  səs, nə səs Ģeyda bülbül səsidi? 
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Gecə keçib külək döyür qapımı... 
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MĠNACAT 

 

ġeytaniblis, Ģeytanmələkdonundadır, 

Ġstədiyixəta, bəla, həmdəĢərdir. 

Dondan-donagirib-çıxmaqqanındadır, 

Hərverdiyiinsanlaradərddir, sərdir. 

 

UluTanrı, Yeri, göyüsənyaratdın, 

GörkelədinbəĢəroğluinsanlara. 

Ömürveribsənonlara, sonraaldın,  

NurpayladınAy-Ulduzlucamallara. 

 

EyYaradan, haqqınsayınçiynimizdə, 

Haqqıgörəngözümüzüalmaəldən! 

MəhəbbətiiĢıqbiləkiçimizdə, 

SalmayaxĢıürəkləriözkökündən! 

 

ZülmətdüĢüb, yol azmıĢıq, kömək elə! 

Haqqa doğru gedən yolda öz bəndənə. 

Ġçimizdə hər güc, qüdrət dönsün selə 

Müdrik insan çatsın, gərək öz əhdinə. 

 

Öz lütfünlə nizamladın yaranıĢı, 

Tam bağlıdır, adı sənə Kainatın.  

Ürəklərdə min bir adın yan-yanaĢı, 
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Quran, kitab bəĢər üçün pay sovqatın. 

 

Hər surənin Ģan-Ģöhrəti gəlməz saya, 

Savab, xeyir doğar haqdan, kərəmindən. 

O Siratdan, o körpüdən hamı keçməz – 

Keçmək üçün, yapıĢmıĢıq ətəyindən. 

 

Ulu Tanrı, rəhim ilə öz bəndənə, 

Ucalıqla, qadir, adil varlığınla. 

Qulun olaq, gələk çıxaq biz Kəbənə, 

Bizi qoru varlığınla, haqq sayınla! 
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HAQQ... 

 

Amin denən yaradanın iĢlərinə, əmirinə,  

Tiri altda sağsalamat qalmaq üçün. 

Cahcəlala meyillənmə verən Allah,  

ġükür elə yatıb durub qalxmaq üçün. 

 

Biz zamandan nə istədik nələr aldıq,  

Hərdən azdıq yarı yolda, yolda qaldıq,  

Ölməməkçin küçələrdə tütək çaldıq,  

Son mənzilə alnı açıq çatmaq üçün. 

 

Od alovda ömür günün boynu baĢı,  

Tapılmayır yerdə yurtda sapand daĢı,  

Sapantlarda daĢ atanın çoxu naĢı,  

Yer tapılmır yorulana yatmaq üçün. 

 

 

Ədalətdə dəm vuranlar haqq tanımır,  

Bəy dadaĢın ağzı yoxdur, ağzı xamır,  

Eyvanından üst-baĢına damcı damır,  

Yer tapmayır yüz-yüz vurub atmaq üçün. 

 

Bəylər qovla zülmət gecə  qaranlığı,  

Bayrağ elə sədaqəti xoĢ qılığı,  
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Bəttə bərkit o yamağı, bu sırığı,  

Haqq qapısın təpikləyib açmaq üçün. 
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PAPAQ 

 

Ərən bilər çəkisini papağln,  

Papağ altda yatar vicdan, yatar mərd. 

Papağ qəlbin yanan odu, ocağı,  

KiĢi olan gərək olsun comərd, sərt. 

 

Ayağ açdım namus, vicdan köyünə,  

Yaradanın ay-ulduzlu göyünə,  

 ĠĢim düĢdü o məkanda düyünə,  

Qəsəm etdim yaradanla kəsdim Ģərt. 

 

Ürəyimə açılıdır yüz qapı,  

Qəlbim könlüm kitabələr, kitabı,  

Gəlməz saya təmiz papaq hesabı,  

Ləkə üstə dırs öyrədir  qəmə dərd! 

 

Novruz gəlir papağattı qabağda,  

Qoz qalmayıb həvəkdəstə tabağda,  

Barmağlarım gah tətikdə, çaxmağda,  

Papağ altda ərən kiĢi mərddən mərd! 

 

Bəylər, iĢim, gücüm yoxdur papağla,  

Bir kimsənin namusuyla, nə haxla,  

Yaradanla mehriban ol sülh bağla,  
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Yoxsa, onla oyun oynam atma nərd!.. 
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TAPILMADI 

 

Zaman sınağında  biĢdim bərkidim,  

Gah orda, gah burda saray, ev tikdim,  

Çalında, çəpərdə çiçək, gül əkdim,  

Oturub, durmağa vaxt tapılmadı. 

 

Dolandı baĢımda yüz fikir xəyal,  

Dinmədi köksümdə ürək oldu lal,  

Boğazdan ötmədi qaymağ, Ģəkər, bal,  

Dincəlib yatmağa taxt tapılmadı. 

 

Çəkildi göylərə ilhamım, hissim 

Qəlbimi yandırdı içimdə səsim,  

Ağladı halımı alovum tüstüm,  

QoyulmuĢ vərəsə akt tapılmadı. 

 

Bəylər hər mətləbi aradın seçdin,  

Çox səhvin günahın üstündən keçdin,  

Kədərə həsrətdən paltar don biçdin,  

Yerində yurdunda bəxt tapılmadı. 
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BÜLÖV  DAġI 

 

Ağlın, fikrin bülöv  daĢı ələm qəm,  

Ələm qəmə sürtələ çək yaddaĢı! 

Yatsa fikir xəyalların qoynunda,  

Üst baĢına təkəmseyrək tulla daĢ. 

 

Ġp, imrığı alov tutub, od alıb,  

Doğanağın
21

 qucağında köz qalıb,  

Alov odda, ķöz ocaqda yurd salıb,  

Heyran qalıb bu sevgiyə yamac, qaĢ. 

 

Həm rəngdir, həm söhbətdir kamal, söz,  

Fikirini danıĢmamıĢ çözələ, çöz,. 

Addımına diqqət elə yetir göz,  

KeçmiĢinə baxa bilsin ömür, yaĢ. 

 

Bəylər bülövə çək ağlı, kamalı,  

Arzu fərəh, sevgi, sevinc amalı. 

Tərifləmə o nadanı, bu kalı,  

Əvəzləməz mis qızılı baĢa-baĢ! 

 

  

                                                           
21

 Doğanaq – ipin-örkənin ucuna bağlanmıĢ xaça ağac 
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MÖHLƏT ALMIġAM 

 

Həsrətdən, hicrandan möhlət almıĢam,  

Od üstə yerimi açıb sərmiĢəm,  

Taleyin iĢinə təcüb qalmıĢam,  

Bilmirəm alıĢıb yanıb yanmayım? 

 

Girib ürəyimə gəzib dolandın,  

Boylandın boyuma alıĢıb yandın,  

Yazıq qul bəndənin adın çəkmədin,  

Bilmirəm ilk andı danım danmayım? 

 

Xəyallar içində itib batmısan,  

Qəlbimə sığınıb oğrun yatmısan,  

Andı  sə  daqəti danıb atmısan,  

Mən səni saxtakar sanım, sanmayım? 

 

Bəylərəm oxumaq, görmək zorum var,  

Cahana Ģəms olan səsim, nurum var,  

Bu sevgi oynunda qazanc, curum var,  

KeçmiĢi, sabahı anım, anmayım? 
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ÇATHAÇATDIR, ÇATA-ÇAT 

 

Qovhaqovun qabağında qaçır yaĢ,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat.  

Ağıl, kamal keçmiĢinə vurur baĢ,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 

 

Sərvan çəkir aram-aram karvanı,  

Mahmızlayır vaxtı, anı, dövranı,  

Qəlbim sancırtapammıram dərmanı,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 

 

Hikmət yatıb beçə balın Ģanında,  

Durma nadan kölgəsində, dalında,  

Taleh, qismət yazılıbdır alında,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 

 

Ömrü aldıq, ömrü verdik yelə biz,  

Rahatlanıb, qatlamadiq badaĢ, diz,  

Saqi götür dünya fani, Ģərab süz,  

Son mənzilə çathaçatdlr, çata-çat. 

 

Qərq olmuĢam düĢüncələr içində,  

Bəxt, taleyim alverində, iĢində,  

Dad, tam gəzmə hər əsərdə, məffıdə,  
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Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 
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Məzar qoxu burnum ucun göynədir,  

Ağrım, acım köhnədən də köhnədir,  

Zalım dünya, fitnə-fəsad hiylədir,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 

 

Çarxı dönüb bu gərdiĢin, dövranın,  

Ġnsan qalıb qucağında al qanın,  

Könül bilmir qədrin qəlbin, qəlb 

canın,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 

 

Qazancımız gənclik idi, itirdik,  

Qapını açıb, yola saldıq, ötürdük,  

Bu itkidən hansı ibrət götürdük?  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat. 

 

Bəylər, həyat ĢərĢəbədə, xətalı,  

Azdan-azdır abır, ismət, həyalı,  

Çıxart baĢdan abstrakt xəyalı,  

Son mənzilə çathaçatdır, çata-çat!.. 
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ġƏHƏRLƏR ĠÇĠNDƏ ġƏHƏRĠMĠZ YOXDUR 

 

Üzbəüz gəlmiĢik Ģəhər içində,  

Kəndçi övladıyıq Ģəhərimız yoxdur. 

Qocada cavanda bir boy, bir çində,  

Kino, teatrsız Ģəhərimiz  çoxdur. 

 

Gəl itək, Ģəhərin qöynunda itək,  

Həsrət əzabından qurtaraq qaçaq. 

Nabələd qonağın köməyinə yetək,  

Tosqun, dalanlarda yandıraq ocaq. 

 

ġəhərimiz füsünkar, Ģəhərimiz qarĢıq,  

Süküt içindədir, tiatırları. 

Özmüzə, özümüz qəbir qazmıĢıq 

Yonub, yontamıĢıq daĢ divarları. 

 

ġəhərlər içində ölmüĢ Ģəhərimiz,  

Yasın saxlamağa imkanımız yox. 

Allahı səsləyən hayqıran dərviĢ,  

Bizim yoldaĢlardan səxavətli, tox. 

 

Səs salma ayılar bu yatan Ģəhər,  

Üzündən gözündən tökülür zəhər. 

Od töķür küçəyə hər Ģin, hər təķər,  
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Çatal ocaqlarda közdən xəbərsiz. 

 

Bu necə Ģəhərdir, bu necə paytaxt? 

Səklərdə, parklarda qəm qalağ, qalağ. 

Harda biz dincələk, dinc nəfəs alaq? 

Gedək klublara orda boĢdu taxt. 

 

Adətlər daĢınır gəlir Ģəhərə,  

Ucqar obalardan, ellərdən hər gün. 

Min çalar içində doğulur səhər,  

ġəhərdə bəxtini axtarır ay, gün. 

 

Yaman xəsisləĢib ana təbiyyət 

Gözəl, gözəlliyə atıb ip, kəmənd. 

Toplumlar içində itib ünsiyyət,  

Korlanıb baĢlarda fikir yaddaĢ zənd. 

 

Tanımır, tanımır vaxtı Ģəhərimiz,  

Doğrayır ömürü balta pıçaq tək. 

Dalanlar keçməyə çatmır səbrimiz,  

Tarixə baxmağa olsada istək. 

 

Gəl tut əllərimdən gəzək Ģəhəri,  

Gözəllik naminə, sevgi naminə. 

 Bir yerdə dincələk açaq səhəri,  
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Çəkilək dalana, çəkilək tinə. 

 

Bu Ģəhər, bu dalan qoy sənin olsun,  

Mənə zərrə boyda örüĢ, torpağ  ver. 

Bir anlıq bir qədər zaman vaxt dursun,  

Dincəlsin kainat, meridian, ox, yer!  
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ĠTKĠN DÜġÜB... 

 

Qanadlanıb uçan fikirim, ayaq saxla,  

Yol yoldaĢım həsrət, hicran, qəm taxtalı. 

Zaman, dövran mənə baxmır, məni ağla,  

Köhlən atım itik düĢüb zər noxtalı. 

 

Yol içində yol gəzirəm, öz içimdə,  

Qorxu təlaĢ, gəlib tinə, durub tində,  

Qılınc çəkib, durub  zaman düz   qəstimdə,  

Könlüm baĢı soyuq sazaq qar Ģaxtalı. 

 

Könlüm çıxıb təzə xəbər söz üstünə,  

Sevinibdi qızınıbdı tüstüsünə,  

ġeir yazıb, mahnı qoĢub tunc büstünə,  

Ağıl, fikir cəsur igid söz arxalı! 

 

Bəylər nədir donub durub kirimisən? 

ġaxta sazaq qəm möhnətə bürünmüsən,  

Dostdan yardan incimisən, sən  küsmüsən,  

Qov sıradan sözün bilməz Ģər, cığalı... 
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* * * 

 

QəribəĢuavarüzdə, baxıĢda, 

Bilirikürəyinaynasıdırgöz. 

HərdəneniĢdəyəm, hərdənyoxuĢda, 

Buyurtəzadlarınsiqlətinədöz. 

 

Əsrim, dövranım,birsöyləgörək, 

Günahyasəndədir, yainsanlardadır? 

Zamandahökümsüzolmasıngərək, 

Cahantəhlükədə, dardadırbəĢər. 

 

Əsrim,döngeriyə, bir geriyə bax, 

Gör necə xaniman, ocaq boĢ qalıb. 

Millətlər qəlbinə dağ çəkilir dağ, 

ġəhərlər dağılıb, quru daĢ qalıb!.. 

 

Əzəldən köksünə sığınıb insanlar, 

Qucmaq istəyirlər səni, a dünya. 

Uçan xalçalarda oturub onlar, 

Uçublar ulduza, uçublar Aya. 

 

Tutub gözlərini,Cahan, dava, qan, 

Yolu qorxuludur gələcək nəslin. 

Sınaq meydanıdır Fələstin, Livan, 
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Yer tapmır qaçmağa, köçgün, didərgin. 

 

Didərginlik elə bil ki, 

Talelərə yazılıbdı, 

Min-min insan qəbri sanki, 

Doğulanda qazılıbdı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏZ SINA 
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YaxĢı gündə qardaĢ olan,qardaĢı 

Yaman gündə, axtar, ara, gəz, sına! 

Nanəcimdən olmaz ölkə yurddaĢı, 

Danla dansa, gündə yüz yol hey, qına. 

 

Ürəyini ağrı acı deĢəndə 

Ayaq iĢdən,göz iĢıqdan düĢəndə, 

Səbrin,hissin təndirlərdə biĢəndə, 

Namərd girər,tez çəkilər gınına. 

 

Bəxt talehdən yarıyan az,küsən çox, 

Arnamusu arıyan yox,gəzən yox, 

Tamahını,nəfisini erkən boğ, 

Yol tapmamıĢ ürəyinə,qapına. 

 

Bəylər,vüqar nə əyilə,nə sına, 

Möhtac qalma nə dövrana,nə ana, 

Gün borcludur söklən Ģəfəq al dana, 

Lənət olsun ağsağqalın çalına! 
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III bölüm 

 

 
 

Borcluyam 
Sənə 

Çillərə məktublar silsiləsindən  
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PAY DÜġÜB 
 

Həyat yoldaşım Gülbutaya 

 

EĢqinin alovu, odu olmasa 

Yaxına buraxar Ģam pərvanəni? 

Ürək məhəbbətdən təpər almasa, 

Yəqin ki, öldürər qəm divanəni. 

 

Hələ də mən deyən müsahibim yox, 

Həsrətdən, hicrandan tikmiĢəm qala. 

Cəfaya dözməyə dəyanətim  çox, 

Dərd isə atını çapır dörd nala. 

 

Ömrüm taleyimin yazdığı kitab, 

Oxu fəsil-fəsil, öyrən kiməm mən; 

Bir çox suallara taparsan cavab 

Acılı, Ģirinli səhifələrdən. 

 

Dünyanı  məhəbbət  yaĢadır, gülüm! 

Bölgüdə sən adlı pay düĢüb mənə; 

Ata bayatısı oxu, bülbülüm, 

Bölgüdə mən adlı pay düĢüb sənə. 

 

YaĢının üstünə yaĢ, gətirsən də yaĢ, 

Gözümdə bəxtiyar, nikbin sənəmsən; 
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YaraĢır hüsnünə etdiyin göz-qaĢ, 

Odur ki, neyləyim, bircədənəmsən... 
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GÜL 

 

 

QuĢ qonmadı budağıma,  

Əlac eylə qəm dağıma. 

Kədər yağır otağıma,  

Aldığım gül qalıb sənsiz. 

 

Ürəyimdə od qalanıb,  

Ġki yerə parçalanıb,  

Ləçəklər nə tez allanıb,  

Aldığım gül sənsiz qalıb. 

 

Gərək onu götürərdin,  

Qəlbimdə gül bitirərdin,  

Bəs könlümə niyə dəydin? 

Aldığım gül qalıb sənsiz. 

 

Qayıt deyib-gülmək üçün,  

Göz yaĢımı silmək üçün. 

Ağlayıram için-için 

Aldığım gül qalıb sənsiz. 

 

Artıq xeyli uzaqdasan,  
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Ya düzdə, ya da dağdasan,  

Dərdə dözmək deyil asan,  

Aldığım gül qalıb sənsiz... 
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QISQANIRAM 

 

 

 

Ġncimə, amandı, bilirsən səni 

Dağlarda bulağa qısqanıram mən. 

Süzdükcə qapqara hörüklərini,  

Saçını darağa qısqanıram mən. 

 

Qayğılar sinəmdə düzüm-düzümdü,  

Təkliyə tablaĢmaq ayrı dözümdü. 

Ürəyin ürəyim, gözün gözümdü,  

Qolunu qolbağa qısqanıram mən. 

 

MeĢələr yarpaqsız görünər çılpaq,  

Köksüz boy atarmı ağacda budaq? 

Ġlıq nəfəsinlə oyanır torpaq,  

Sevgimi torpağa qısqanıram mən. 

 

Hələ addımıma həsrətdir o tay,  

Varmı Araz kimi baĢqa dərdli çay? 

Hərdən gec çıxanda bədrlənmiĢ ay,  

Gecəni çırağa qısqanıram mən. 

 

Məhəbbətin ayazıyıb, deyəsən,  
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Oğrun gəzib, dolanırsan niyə sən? 

Soraq göndər durnalardan göyə sən,  

Bağdadı Ġraqa qısqanıram mən... 
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GÖZÜMÜN QARASI 

 

Gündən-günə yubadırsan görüĢü,  

Belə olmaz, ay gözümün qarası. 

Hara getsəm, onu bilki həmiĢə,  

Sənlə qalır ürəyimin parası. 

 

Heç əvvəllər yanmamıĢam bu qədər,  

Getməyinlə qonaq gəlir qəm-kədər. 

Sənsiz günüm-anım olur lap hədər,  

Qövr eləyir qəlbimin eĢq yarası. 

 

Səbrim daha tükənibdi, bunu bil,  

Möhnətlidir ömrümdən hər ötən il. 

Bir zamanlar bitiĢikmiĢ Muğan,  Mil,  

Arazlıdır   iki   düzün   arası. 

 

Ġçin-için məni yeyən bu həsrət,  

Hərdən olur özüm ilə həmsöhbət. 

Nə sərvətdir, nə Ģöhrətdir, nə möhlət,  

Qismətimin, görən, nədi çarəsi?.. 
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ANDIRIR 

 

DüĢmüĢəm sevdaya cavandan betər,  

Qoymaz qocalmağa ürəyim məni. 

Naz edib qaçmağın ta bəsdi, yetər,  

DəyiĢə bilmərəm çiçəyə səni. 

 

Alıb varlığımı salmısan əldən,  

Dönüb divanəyə olmuĢam eldən,  

Yazıb söylədiyim düĢəmməz dildən,  

Olsana könlümün gülü, çəməni. 

 

Gətirdi gözlərin qəlbimi cana,  

Nə deyim tez keçən zamana, ana? 

Hopub məhəbbətin ciyərə, qana,  

Ġzin ver sinəndə açım düyməni. 

 

Ġldırım sürətli keçir vaxt, ömür,  

Küsüb bir-birindən taleh, bəxt, ömür; 

Tapılmır yanında sulu bir çomur,  

Otaqda saralıb solur səməni. 

 

Bəylər, Bəylər olmaz sevgi, vüsalsız,  

Keçmədi anları qayğısız, qalsız,  

Görünmə gözümə duvaqsız, Ģalsız,  
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YaĢmağın andırır Məkkə, Kəbəni. 
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ĠTMĠSƏN 

 

Yox olub itmisən haçandı iĢdən,  

Ay mənim qəlbimin çırağı, nuru. 

Dönmüsən könlümün niĢağgahına,  

Bu oddan-alovdan özünü qoru. 

 

Bilirsən, bilmirsən özündə nə var? 

O Ģahmar baxıĢda, sözündə nə var? 

Ənbər buxağına, üzündə nə var? 

ġirin sir-sifətin, cənnətin suru. 

 

A zalım balası, a Ģahlıq quĢu,  

Ġlk əhdim olmadın, bəxtimin suçu,  

Görünmür eĢqimin bucağı, ucu,  

Gəl göstər sinəni bir burun ucu,  

Bayılıb ölmüĢəm, özümə gəlim,  

YetiĢsin əlinə, insafsız əlim. 

 

Bəylər, bu nazənin səni yıxacaq,  

Gurlayıb ĢimĢəktək hərdən çıxacaq,  

Göylərə çəkilib itib-batacaq,  

Qazancın olacaq eĢqinin gücü… 

 

KĠMƏ GƏRƏK 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Məhəmməd Bəylər Aranlı           “Salam, Ulu Türk"                        137 
 

 

Əllərimi sinən üstə tut saxla,  

Dərya  kimi, dəniz kimi çoĢ çağla,  

Həsrət əymiĢ qaraltımı az ağla,  

Ġnsaf elə hə üstünə yeri gəl,  

Aramıza səd çəkməmiĢ vaxt, əcəl. 

 

Zaman vaxtdan, vaxt zamandan asılı,  

Taleyimiz alnımızda yazılı 

Dağıtmısan dilin üstə qənd balı,  

Boğa bilməz dağ çayını Ģel, Ģəvəl,  

Belin incə, dodağın bal, dilin lal. 

 

Yuxularıma ara sıra gəlirsən,  

Oturan kimi imtahana  çəkirsən,  

Həsrət tumun əkib döyüb, biçirsən,  

VerməmiĢdən omuz-omuza əl-ələ,  

Kimə gərək belə  sevgi, belə ləl? 

 

Bəylər bu həsrətə, diqqət elə  döz,  

Çox mətləbin aynasıdır sifət, göz,  

Geri çəkil üzünü ütər ocağ köz,  

Comərd məğrur söz gəzdirib vurmaz pəl,  

Bu düstüru ozün elə, özün həll... 
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ATA BĠLMƏRƏM 

 

Həsrətin yaxası od alov bürkü,  

Çəkəmməz heç  bəndə çəkdıyim yükü,  

Çin çıxar, çin çıxmaz gördüyüm yuxu,  

Mən səni unudub ata bilmərəm. 

 

Etmisən könlümü divanə dəli,  

Açılı qalıbdır əlləri, əli,  

Yansın öz ağzında hicranın dili,  

Mən səni unudub ata bilmərəmm. 

 

Ġldırım sürətli ötür ömür, yaĢ,  

Üzümü yandırır, üzümdəki yaĢ,  

Arzular içində qalmıĢam çaĢbaĢ 

Mən səni unudub ata bilmərəm. 

 

Bəylərə eĢqindən soruĢ nə qaldı? 

Arxaya boylandı iĢə mat qaldı,  

Fərqi yox, salamımı aldın, almadın? 

Mən səni uñudub ata bilmərəm. 
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BORCLUYAM SƏNƏ 

 

Göstər ay üzünü, hilal qaĢını,  

Bəhanə gətirmə mənə yaĢını,  

Atqsana tərsliyin gülüm daĢını,  

Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

Hərdən bir yanıma dostla gəlirsən,  

Həsrətə ümüdə körpü salırsan,  

Gəlməyin gəlmək yox, canmı alırsan,  

Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

Dostun arkadaĢın fitkir qiybətbaz,  

Onunla gəz dolan məncə biraz, az,  

Qəlbimə məlhəmdir elədiyin naz,  

Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

Bilirəm bilirsən ölləm səninçin,  

Gördüyüm yuxular çıxmasada çin,  

Mən görən zaman barı danıĢ, din,  

Hər günüm, ömrümçün  borcluyam sənə. 

 

Gəlirsən gəlginan açıq aĢkar gəl,  

Qolunu boynuma açıq aĢkar sal,  

Evimdə qonağ qal açıq aĢkar qal,  
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Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

O həsrət, bu hicran səni həm məni 

Yıxacaq, düĢəndə fürsəti, çəmi 

Qovla gül çöhrəndən qəmi, sitəmi,  

Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

Vaxtı, vaxt qədrinə keçirən zaman,  

Qızıldan qiyətli an həsrətdə, an,  

Məni mən eləyən yaĢadan güman,  

Hər günüm, ömrümçünborcluyam sənə. 

 

Dincəlib yatsana taleyim bəxtim,  

Eybi yox gecikir, geciksin əhdim,  

Arzunu qovlayan inadım, cəhdim,  

Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

Bəyləri yaĢadan sevgi, ilham, təb,  

Eldə obadakı gözəl adət, dəb,  

YaĢamaq həvəsi istək və tələb,  

Hər günüm, ömrümçün borcluyam sənə. 

 

 

MƏN SƏNĠN OLARAM BĠRQARA QULUN 
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Bu həsrət, bu hicran oddan qorxulu 

Gəzib dolanıram gözü yuxulu,  

Gözlərin qəlbimin mülkü, Ģuğulu,  

Toxunsa sinəmə əllərin, qolun,  

Mən sənin olaram bir qara qulun. 

 

Dönmüsən nəğməyə, Ģeyda bülbülə,  

Əl vurma sazımda qırılan telə,  

Camalın oxĢayır gülĢənə , gülə,  

Gətirsən anamın, atamın yolun,  

Mən sənin olaram bir qara qulun. 

 

Dağılıb tellərin yanağa, üzə 

Bir   çıxaq gəzməyə laləli düzə,  

Qorxuram gələsən bədnəzər gözə,  

Gül çiçək olsada həm sağım, solum,  

Mən sənin olaram bir  qara qulun. 

 

Zalımdan zalımsan, əzəldən, əzəl,  

Xatakar doğulur, doğulan gözəl,  

Səmtinə uzanıb, açılıb yüz əl,  

Bu fərəh sevincdən odlansa könlün,  

Mən sənin olaram bir qara qulun. 

Alnına yazılıb bəxtin, taleyin,  

Uymusan özünə qalmayıb heyin,  

Qədir qiyməti var zərin, hər Ģeyin,  
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DaĢısan eĢqimin çiynində Ģuğlun,  

Mən sənin olaram bir qara qulun. 

 

Bəylər gethagetdə, yatağ xəstəsi,  

Qovur ürəyində, qovur səs, səsi,  

O, gələn, bu gedən qonağ dəstəsi,  

Dalana dirənsə, bağlansa yolun,  

Mən sənin olaram bir qara qulun. 
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QOYMA QALSIN 

 

Gözlərimdə iliĢibdir baxıĢın,  

Qoyma qalsın, götür, apar özünlə. 

Bu əfini, o Ģahmarı yana at,  

Qoyma qalsın, götür, apar özünlə. 

 

Sən mənim qəlbimin Ģamı, çırağı,  

Arzu, əməllərin qoynu, qucağı,  

Ağlımın, huĢumun odu, ocağı,  

Qoyma qalsın, götür, apar özünlə. 

 

Su istədim, gətirənim olmadı,  

Bəxtim yatdı, salamımı almadı,  

Ucaltdığım, o saldığım qalanı,  

Qoyma qalsın, götür, apar özünlə. 

 

Gücləndirib varlığımı iradın,  

Nalbəndi yox, kordan kordu, kor atın. 

Neynəyirəm o zalımın vardatın? 

Qoyma qalsın, götür, apar özünlə. 

 

Bəylər, daĢın bu sevgidən, sevdadan,  

Ürəyini oda salan oddadan,  

Nə çıxıbsa yaddaĢından, yadından,  
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Qoyma qalsın, götür, apar özünlə… 
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* * * 

Gənclik ehtirası, Ģıltaqlıq, həvəs, 

Məni öz bəxtimdən uzağa saldı. 

Sonrakı peĢmançılıq əbəsdən-əbəs,  

Çalıb, aldıqlarım özümə qaldı. 

 

Gözəllik fəlakət, qismətim oldu,  

Eybi yox, min Ģükür bu dövlət-vara. 

Qəlbimə çox istək, çox arzu doldu,  

Yuxularım həm iĢirin, həm qorxunc, qara! 

 

YaĢ ötür gündüzdən, zamandan iti,  

Saçıma dən salır dövranın əli. 

Sinəmdə ağrılar həm küt, həm iti. 

Tənhalıq qoynunda olmuĢam dəli! 

 

Bəylər, bu xanıma doğru yanaĢ, bax,  

Qurtar iĢgəncədən, təklikdən onu. 

Gözündə ovsun var, ciyərində dağ,  

Görünmür gözündə əzabın sonu!.. 
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LALADAN, LALA 

 

Çətirin laladan, lala, qırmızı,  

Çıraqban etmisən baharı, yazı,  

Sinəndə tutduğun, çaldığın sazı,  

Qoy gözüm üstünə, tullama yerə.  

 

Gəl, gir ürəyimə, gizlən burdaca,  

Süfrə aç, çörək ver bu zalım aca,  

Qoyma, açıq qalsın pəncərə, baca,  

Eybi yox, danıĢsın bildiyin hərə.  

 

Sənə varlığımı vermiĢəm bütöv,  

Əzzələ çiynimi, burnumu da ov,  

Turacdan zərifdi ovladığın ov,  

Tıxcanıb, tıxsanıb mindiyim bərə. 

 

Dilim söz tutmayır öz hikkəsindən,  

Fəryadın, nalənin səs cikkəsindən.  

Namərdə söykənmə, qaç  

kölgəsindən,  

HuĢlanıb ürəyim, olubdur tərə. 

 

 

Bu Bəylər hələdə cavab gözləyir,  
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DiĢinə saldığı ipi gözləyir,  

Könül daxmasında andır üzləyir,  

Alnı puçur-puçur batıbdır tərə!.. 
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YAPIġIR MƏNƏ 

 

Yox deyərı dilinə qurbandı canım,  

Yoxun da bal kimi yapıĢır mənə! 

Ay mənim canımda axan al qanım,  

Yoxun da bal kimi yapıĢır mənə!  

 

Səni görməyimə Ģadam, xürrəməm,  

Biraz meypərəstəm, biraz da dəməm,  

Özüm özüm boyda hicranam, qəməm,  

Yoxun da bal kimi yapıĢır mənə! 

 

Gəl, sən mənim ol, sözə nə hacət,  

Etdiyin him-cimə gözə nə hacət. 

Bərq vurub alıĢan dizə nə hacət,  

Yoxun da bal kimi yapıĢır mənə! 

 

Bəylər söz adamı, əsl sənətkar,  

Sən isə Allahım qulağından kar,  

Aç, çıxar köksümü, götür apar yar,  

Yoxun da bal kimi yapıĢır mənə! 

25.08.18 
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SAXTA QILIQ MƏHƏBBƏTLƏ DÜġMƏN LƏC 

 

AçmıĢam qapımı taybatay açıq,  

Adda  sinəm üstən gəl keç, baĢa keç. 

Həsrətə domğayıq, vüsala yadıq,  

Hansı gərəyindir ayır, özün seç. 

 

Gəlhagəl günümdə gəlib çıxmadın,  

Ġldırım sayağı yanıb çaxmadın,  

Aldığım üzüyü götürüb taxmadın,  

Ümüdüm qırıldı oldu heçdən, heç. 

 

Tellərimə dən düĢübdür ələmdən,  

Od tökülür əllərimdə qələmdən,  

OXUyursan ara sıra zil bəmdən,  

Hay verirsən səs küyümə gecdən gec. 

 

Bylər çəkil yol irizdən kənara,  

Dönmüsən alıĢan yanan fənara,  

Söylə görək yalan fitnə sən hara? 

Saxta qılıq məhəbbətlə düĢmən ləc! 

 

 

 

GÖZƏLLĠK XATAKAR, XATA 
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Talehin qisməti min çalar, min cür,  

Bağlayıb ciyərim, min düyün, min ur,  

Tələsmə getməyə məni dinlə, dur,  

Qorxuram iddiadan ürəyin yata,  

Gözəllik xatakar, gözəllik xata. 

 

ġahmar baxıĢında ocaq alov var,  

Üstümdən addayıb keçirsən lal, kar,  

Ağac baĢın əyər gətirəndə  bar,  

Mahmıza nə hacət, yeriyən  ata,  

Gözəllik xatakar, gözəllik xata. 

 

Bu qalxan, bu qılınc qoy səndə qalsın,  

Ürəyin dincəlsin nəfəsin alsın,  

Qəlb evin huĢdansın, xəyala dalsın,  

Yol gəlib dirənib bax Batabata,  

Gözəllik xatakar, gözəĢlik xata. 

 

Çırmanıb idrakım, çırmanıb ağlım,  

Dağılıb yoĢlara bal, Ģəkər, noğlum ,  

Sevgi hekayyətim mərd, igid oğlum,  

Saraylar ucaldır söz sata, sata,  

Gözəllik xatakar, gözəllik xata. 

 

Bəylər, xalq misalı doğru, gözəl, düz,  
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Gözəllik nemətdir, verilir pulsuz,  

Qədrin bil, xəsis ol  ərcləmə sonsuz,  

Dolanma dünyanı ox ata, ata,  

Gözəllik xatakar, gözəllik xata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖNDÜN XƏYALIMIN ġAH ÖVLADINA 

 

Keçdin nəzərimdən, keçdin gözümdən,  
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Döndün xəyalımın Ģah övladına. 

Sığındın axĢamın  zülmət qoynuna,  

Döndün xəyalımın Ģah övladına. 

 

Söküldü qəlbimin səhəri, danı,  

Büründü alova zamanı, anı,  

Apardın özünlə Ģöhrəti, Ģanı,  

Döndün xəyalımın Ģah övladına. 

 

Gizlin yol açaraq xəstə qəlbimə,  

Girmisən sinifə dərsə, təlimə,  

Toxunar-toxunmaz dilin dilimə,,  

Döndün xəyalımın  Ģah övladına. 

 

Bəyləri özündən aldın apardın,  

Həm oda, həm közə tulladın, atdın,  

Çəkildin ķölgəyə yıxıldın yatdın,  

Döndün xəyalımın  Ģah övladına. 
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DƏLĠ QANLI 

 

Aldada, aldada hara gedirsən,  

Qəlbimi, könlüm Ģan Ģan edirsən,  

Səbəbsiz, boĢ yerə yüz yol küsürsən,  

Vallah, belə olmaz heç dəli qanlı. 

 

Bəxtiyar bəxtimə vaxtında düĢdün,  

Xəyal sarayıma bəzənlb köçdün,  

Qaynayan qanımda, qaynadın biĢdin,  

Vallah, belə olmaz heç dəli qanlı. 

 

Apar ürəyimi qoy səndə qalsın,  

CoĢub, çağlayanda səbbini alsın,  

Nə qədər ömrün var qulluqçun olsun,  

Vallah, belə olmaz heç dəli qanlı. 

 

Bəylər, çox ildırım gürĢad görmüsən,  

EĢqə, qəm hicrandan saray hörmüsən,  

Ürəyi ikiyə yarı bölmüsən,  

Vallah, belə olmaz heç dəli qanlı. 
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DĠNCĠMĠ  ALIM 

 

Dayan qənĢərimdə, dayan, dur, dayan,  

Baxım gözlərinə dincimi alım. 

Sevgimi eĢqimi eləyim bəyan,  

Baxm gözlərinə dincimi alım. 

 

Ayrılıq əlində qalıb ovqatım,  

Çıxıb öz yadımdan, doğma öz adım,  

Qönçə ləblərindən necə bal dadım? 

Baxım gözlərinə dincimi alım. 

 

Keçirəm keçdiyin, gəldiyin yoldan,  

Oluram halbahal düĢürəm haldan,  

Qaç-uzaĢ bədnəzər uğursuz çaldan 

Baxım gözlərinə dincimi alım. 

 

Bəylər istək hara, tələsmək hara,  

Sağalmaz qəlbimdə aldığım yara,  

Vaxt ķeçir ybanma, telimi dara,  

Baxım gözlərinə dincimi alım. 
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DAHA MƏNĠ SƏSLƏMƏ 

 

Olan oldu, keçən keçdi, neyləyim,  

Mən bu dərdi necə açım-söyləyim? 

Puça döndü neçə-neçə diləyim,  

Bundan sonra daha məni səsləmə. 

 

Saf eĢqinlə min bir oda qalandım,  

Sorağınla mən yollara boylandım. 

Vüsalınla ellər gəzib dolandım,  

Bundan sonra daha məni səsləmə. 

 

Üzün dönüb, baxıĢlarım saxtadı,  

Dodaqların solan qönçə-butadı,  

Yaddan çıxmaz ötən günün xoĢ dadı,  

Bundan sonra daha məni səsləmə. 

 

Kim istəməz kədər, qübar azala,  

Kim istəməz ömür qədər yaz ola? 

Yuxu gördüm, qorxuram pis yozula,  

Bundan sonra daha məni səsləmə... 
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AY DOĞANDA, GƏL 

 

Yatıb birdən qalarsan ha,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 

Oddan paltar geyinmiĢəm,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 

 

Ay üzünü görmək üçün,  

Cövrü-cəfa çəkmək üçün,  

Nəfəs alıb, dərmək üçün,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 

 

Bağ-bağata boylanmağa,  

Gül içində ovlanmağa,  

qaĢ-göz edib can almağa,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 

 

ġəhvət əlinə qılınc alıb,  

Sinəm üstə körpü salıb,  

Gözlərində gözüm qalıb,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 

 

Məhəbətdən qüvvət aldım,  

Xəyallara meyil saldım,  

Bir divanə məcnun oldum,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 
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Məzlum qulun yol yolçusu,  

Əhdə sadiq, yoxdur suçu,  

Ġynə boyu, iynə ucu,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 

 

Bəylər cavan, bəylər ahıl,  

Yol yoldaĢı idrak, ağıl,  

AyılmamıĢ, durmamıĢ xıl,  

Ay doğanda görüĢə gəl. 
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ĠLK SEVDA 

 

Gözlərin ləblərin Ģeririn mətini,  

Axtarıb gəzirsən səadətini,  

Bölməyə kimsə yox məhəbbətini,  

PeĢmanı olduğun ilk sevdan üçün. 

 

Gəz-gəz sinəm üstə, gəl gir qəlbimə,  

Toxunma könlümə, dəymə xətrimə,  

Söykən baĢ daĢıma, sığın qəbrimə,  

PeĢmanı olduğun ilk sevdan üçün. 

 

Merdiyan yer oxu, tərs fırlanır, tərs,  

Keçir göz önündən nəsil, soy kök, irs,  

Səni əf eləməz boĢ təlaĢ, boĢ hiss,  

PeĢmanı olduğun ilk  sevdan üçün. 

 

Nur saçıb ətrafa ay, hilal qaĢın,  

DaĢdan, daĢa dəyib həsrətdən baĢın,  

Ölmək xəyalından fikrindən daĢın,  

PeĢmanı olduğun ilk sevdan üçün. 

 

Bəylər sevgisindən aldı gücünü,  

Qılıncdan itidir sözün düzünü,  

Leyli ol, Məcnuna göstər özünü,  
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PeĢmanı olduğun ilk sevdan üçün. 
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SEYR EDƏN ZAMAN 

 

Uzatdın ömrümü, saxladın vaxtı,  

Mübarək hüsnünü seyr edən zaman. 

Tutuldu göy üzü, ildırım çaxdı,  

Mübarək hüsnünü seyr edən zaman. 

 

Bilmirəm məqsədin, məramın nədir? 

UçmuĢ xəyalımı göylərdən endir,  

YatmıĢ ürəyimi silkələ dindir,  

Mübarək hüsnünü seyr edən zaman. 

 

Sevgim, məhəbbətim cilovlanmayır,  

Xorxu nə olduğun əsla qanmayır,  

Məni, mən fəqri saya salmayır,  

Mübarək hüsnünü seyr edən zaman. 

 

Həsrət hücum çəkir üstümə gəlir,  

Ġntizar bağrımı, qəlbimi dəlir,  

Qəm yükü gözümdə  yatır küllənir,  

Mübarək hüsnünü seyr edən zaman. 

 

Bəyləri qocaltdı vaxtsız hicran, dərd,  

Araya çəkdiyin mənasız sərhəd,  

Baxdım qırımına oldum bədbin, bəd,  
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Mübarək hüsnünü seyr  edən zaman. 
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QURBAN, QURBAN SƏNƏ 

 

Sinən üstü gözəl-göyçək gül talası,  

Ay eĢqimin dürdanəsi, gül balası,  

Üst-baĢımı ahu-zardan od alası,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  

TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  

 

Ġldırımdan qorxuludur hər baxıĢın,  

Seçilməyir bir-birindən bahar, qıĢın,  

Varlığımı aldı əldən hilal qaĢın,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  

TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  

 

Hər anımın, hər günümün həsrəti bol,  

Ürək sənin, bu məkanda, burda gəl, ol,  

Düz deyildir, anam gəlini tutduğun  

yol,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  

TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  

 

Hər ulduzun öz Ģöhrəti, ad-sanı var,  
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Bu könlümün əllərində sükanı var,  

Ürəyimin ürəyində məkanı var,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  

TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  

 

Qərənfildən gözəl-göyçək yanağın var,  

Ġpək atlas, al qumaĢdan duvağın var,  

Od qoxulu məhəbbətdən yarağın var,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  

TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  

 

Ruhum çəkilib asimana, göyə, ərĢə,  

Ehtiyac yox umu-küsə, boĢ dərsə,  

Bəxtim, Ģansım nə avanddı, nə də  

tərsə,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  

TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  

 

Bəyləryandı alovunda, qor-közündə,  

Lal dayandı, öldü qaldı ta önündə,  

Dərman gəzdi, Ģəfa tapdı gün üzündə,  

Bir canım var, o da qurban, qurban  

sənə,  
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TapĢır gözlərinə bax, baxmasın mənə!  
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XATĠRĠMƏ SƏN DÜġƏNDƏ 

 

Yanar canım sönməz odu,  

Xatirimə sən düĢəndə. 

Çəklər göyə yuxum, hissim,  

Xatirimə sən düĢəndə. 

 

Məhəbbətim təzələnər,  

Üst baĢıma nur ələnər,  

BaĢ fırlanar qəlb dolanar 

Xatirimə sən düĢəndə. 

 

Gözlərimdə ĢimĢək çaxar,  

Ürəyimdə sellər axar,  

Kipriyimdən həsrət yağar,  

Xatirimə sən düĢəndə. 

 

Ġçim baĢım sözlə dolar,  

Gözəllikdən söhbət salar,  

Asta, asta nəfəs alar,  

Xatirimə sən düĢəndə. 

 

ġəhvət duyğum sərhəd keçər,  

Dağı, dağdan seçməz, seçər,  

Sinəm üstə sınar bitər,  
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Xatirimə sən düĢəndə. 

 

Bəylər belə ölər qalmaz, 

Əli haqqa çatar, çatmaz? 

Söz ordusu yatar, yatmaz? 

Xatiriməsən düĢəndə. 
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ĠSTƏMĠRƏM 

 

Qoy Ģəninə nəğmə deyim bu axĢam,  

Darıxmayaq nə mən, gülüm, nə də  

sən. 

Vüsal üçün pərvanətək yanmıĢam,  

Ġstəmirəm, istəmirəm gedəsən.  

 

Hardan bildin qəlbim yenə kövrəlib,  

Özün gərək dərdə əlac edəsən. 

Sanki hər Ģey alt-üst olub, çevrilib,  

Ġstəmirəm, istəmirəm gedəsən.  

 

GülməmiĢdən uçub getmə quĢ kimi,  

Deməsinlər mən yerdə, sən göydəsən.  

Uzatmaqçun həyatımı ömrümü,  

Ġstəmirəm, istəmirəm gedəsən.  

 

HəmiĢəlik yurd salıbsan sinəmdə,  

Sinəmdəki ürək boyda evdəsən. 

Yoxa çıxsın ayrılıq da, sitəm də,  

Ġstəmirəm, istəmirəm gedəsən.  

 

 

Gözlərimdə ilk bahara dönər qıĢ,  
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"Sevirsənmi" sualıma "hə" desən.  

ġimĢək çaxır, çöldə yağır gur yağıĢ,  

Ġstəmirəm, istəmirəm gedəsən...  
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DÖNDÜN... 

 

Keçdin nəzərimdən, keçdin gözümdən,  

Döndün xəyalımın Ģah övladına. 

Sığındın axĢamın  zülmət qoynuna,  

Döndün xəyalımın Ģah övladına.  

 

Söküldü qəlbimin səhəri, danı,  

Büründü alova zamanı, anı,  

Apardın özünlə Ģöhrəti, Ģanı,  

Döndün xəyalımın Ģah övladına. 

 

Gizlin yol açaraq xəstə qəlbimə,  

Girmisən sinifə dərsə, təlimə,  

Toxunar-toxunmaz dilin dilimə,,  

Döndün xəyalımın  Ģah övladına. 

 

Bəyləri özündən aldın apardın,  

Həm oda, həm közə tulladın, atdın,  

Çəkildin ķölgəyə yıxıldın yatdın,  

Döndün xəyalımın  Ģah övladına. 

 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Məhəmməd Bəylər Aranlı           “Salam, Ulu Türk"                        171 
 

 

SEVMƏYĠMƏ ġÜBHƏN OLMASIN... 

 

Baxmaqdan hüsnünə doymayır gözüm,  

Məhəttəl qalmıĢam özümə, özüm,  

Dilimdən dağılıb, dilinə sözüm,  

Sənin, sevməyimə Ģübhən olmasın. 

 

Ağlıma qaç dedim, əhdə yüyür çat,  

Həsrətə qaĢ göz at, yara qəmzə sat,  

Yıxıl sinəm üstə, ďincəl uzan yat,  

Səñi, sevməyimə Ģübhən olmasın. 

 

Gəz dolan qəlbimda, xırda addımla,  

Adın adlar içrə çəkilir adımla,  

Oynama hər xırda qalmaqalımla,  

Səni, sevməyimə Ģübhən olmasın. 

 

Addayıb keçsədə sən deyən yaĢım,  

Qurtarmaz zamanla dava, dalaĢım,  

Hicrandan gör mələr, çəkdi gör baĢım? 

Səni, sevməyimə Ģübhən olmasın. 

 

Bəylər bu Çillərə ömrünü kəs ver,  

Dünya belə, xeyirə, xeyr, Ģərə, Ģər,  

Gəl gir ürəyimə saxlamıĢam yer,  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Məhəmməd Bəylər Aranlı           “Salam, Ulu Türk"                        172 
 

Səni sevməyimə Ģübhən olmasın! 
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ÖLƏN DEYĠLƏM 

 

Salmısan yatağa döĢəyim  dəmir, 

Üstünün sovruğu göyərmiĢ mamır, 

Tavan yırtığ-salxaq üstümə damır, 

Çəkmisən gözümün qabağına sərhəd, 

Əcəl qaçağ çıxıb ölümsə qəhəd. 

 

DolaĢır baĢımda acı xoĢ xəyal, 

Bağrımın yaxası düyünlü xal-xal, 

Nə idi gəlməyin barı ğetmə qal, 

Yediyim içdiyim sənsiz zəhər ,öd, 

Püskürür göylərə sinəm üstə ,od. 

 

Varlığım, vicudum günəĢdən oddu, 

Yalana həsədə düĢməndi yaddı, 

Xəyalım ləbindən tamsındı daddı, 

Haldan hala düĢdü nankor bədbin, bəd, 

Ağlım ürəyimə çəkdi, çəpər, səd. 

 

Üzünə üz turub arxamca gəlmə, 

Saxta göz yaĢında boğulma ölmə, 

Qılıcdan itidir hər söz, hər kəlmə, 

Məhəbbət tanımır nə sərhəd, nə həd, 

Atsana ilk əhdə təmiz dəsdixət.   

Bu həsrət bil məni öldürə bilər , 
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DüĢməni üstümə güldürə bilər  

YatmıĢ ürəyimi dindirə bilər, 

Qorxudan, qorxulu elədiyin cəhd, 

Kəsib qabağımı bağladığım əhd. 

 

Bəylər hər gözəldə əda var,əda, 

Diqqətsiz olarlar düĢmənə yada, 

Uyarlar Ģöhrətə,qaçarlar ada, 

Özünü sındırıb pərt eləmə,pərt, 

Göz vurub naz etmək gözəldə adət... 
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BƏXT ULDUZUN 

 

Çəkil qənĢərimdən ayrılıq sitəm, 

Həsrət qucağında içməmiĢ dəməm, 

Əslisiz alıĢan yanan Kərəməm, 

Yata bəxt ulduzum dura,durmaya. 

 

Qəm yükü asılb kipriklərimdən,  

BaxıĢın addayır  keçir qəlbimdən, 

Könlüm ərĢə qaxıb haray səsimdən, 

Yatan bəxt ulduzum dura,durmaya. 

 

Mən çəkən həsrəti çəkmirsən yəqin 

Çəksəydin,boğlardı məncə  rəngin, 

Yolunu gözləyir dayandığım tin, 

Yatan bəxt ulduzum dura,durmaya. 

 

Ayrılıq odundan yansam odlansam, 

Axan  göz yaĢıma batsam bələnsəm, 

Əhdimi axtarıb gəzib, dilənsəm, 

Yatan bəxt ulduzum dura,durmaya. 

 

Bəylər günəĢ olub iĢıq salsada, 

Xəyalən yanında qonaq qalsada, 

Hərdən bir tıxçanıb nəfəs alsada, 
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Yatan bəxt ulduzum dura, durmaya. 
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