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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 göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Bakı, “Elm və təhsil”, 2010. – 66 səh.  
 

ġair Gülemail eli kalem tutan vatanseverlerdendir. DüĢmana 

kalemle yara açan Gü-lemail’in Ģiirlerinde Ģehit ruhunun terennümü 

edilmesi her Ģeyden önde gelir. Onun sözleri kılıçtan keskin, kılıçtan 

daha etkilidir. Vatansever Ģairin “Karabağ’ın Feryadı” kitabında vatan 

aĢkını ustalıkla terennüm etmiĢ, toprağa, yurda olan muhabbetini edebi 

bir Ģekilde dile ge-tirmiĢtir.   

Sözü edilen samimi duyguların ve kendine has tarzın okuyucuların 

kalbinde aksi seda doğuracağını ümit ediyoruz.  
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TAKDĠM 

 

ülemail’in eserlerini, nazik Ģiirlerini her zaman 

zevkle okudum. Onun Ģiir dünyasındaki, payeziya 

âlemindeki tabiîliği ve samimiyeti beni bir okuyucu, müstesna 

Ģiirlerin vurgunu birisi olarak her zaman büyülemiĢtir. 

Bahsettiğim bu hususiyetler, Ģairin kendi karakterinden, kiĢili-

ğindeki güzellikten, onun sadeliğinden, mütevazılığından, her 

Ģeyden önemlisi vatan sevgisinden kaynaklanmaktadır. 

 O, ülkesinin baĢarıları karĢısında sevinmiĢ, mut-

luluktan kanatlanmıĢ, bir garibin derdine ortak olmuĢ, 

ülkesinin zor günlerinde gama gark olmuĢtur. Nankör 

komĢunun, iĢgalci Ermeni’nin ve destekçilerinin oyunları 

neticesinde ortaya çıkan Karabağ savaĢının dehĢeti, kanlı 

olaylar, savaĢ ortamının acıları vatanına, yurduna bağlı Ģairin 

sanatında derin izler bırakmıĢtır. Çılgın, coĢkun deniz 

dalgaları gibi Ģaha kalkıp mücadeleye, zafere çağıran mısralar, 

Ģairin kalbini sıkıĢtıran duygulardan neĢet etmiĢtir. Bu ateĢli 

mısralar, onları kaleme alan Ģairin yürek çırpınıĢlarının 

habercisidir. Vatanını her Ģeyden yüce tutan Ģairin 

haletiruhiyesi ise her zaman halkının dertlerine, sıkıntılarına 

dayanır: 

   

Toprağım inildiyor, 

  DüĢman elinde… 

  Sadece Karabağ değil… 

  El oba dağları rehin, 

  Dertten dağ dağ 

  Dayanıp sağır-dilsiz 

  Yıllar boyu içeriden 

  ÇürümüĢ, hastalıklı. 

  Neylesin yalçın, 

G 
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  Yosunlu kayalar. 

  Kanlı yaĢ döker… 

  Gözleri kör, dilleri lal. 

 

Der Gülemail. Yara bağlamayan vatan derdinden, 

sızlayan yaramızdan, kaybedilen hiçbir zaman unutulmayan, 

topraklarımızın yüreğimizdeki sızısından bahseder. Bizi 

rahatsız eden sıkıntılar, dertler bir değil, iki değil:  

   

Ġçimde için için kaynayan, 

  Bu derdi kime deyim? 

  Yüreğim gam yüküdür 

  Hocalım… Allah…Allah… 

Veya: 

  Karabağ’ı aldılar, 

  Yandım, el aman, yandım, 

  Bizi ateĢe attılar, 

  Yandım, el aman, yandım. 

 

  Gitti sevinç, geldi gam, 

  Yüzde keder, gözde nem. 

  Dertli Gülemail’im, 

  Yandım, el aman, yandım.  

Vatan evladı için vatan mefhumu, ocaktan, bahçesinde 

yetiĢen gülden, çiçekten, kaynak sulardan, köyünden dünyaya 

uzanan patikadan, yoldan… baĢlar. Vatan sevgisi onun 

Ģiirlerinin ruhunu, özünü oluĢturur. Onun Ģiirleri baĢı belalı 

memleketin kırılan patikalarını birbirine ulamaya, dumanı 

zayıf, sönmeye yüz tutmuĢ ocakların ıĢığını alevlere 

çevirmeye can atar. Yurdun yarasını sarmak, memleketin 

dertlerini terennüm etmek hüner ister.  

 AteĢi küllenmiĢ ocaklar, ayrılan yollar, namert düĢman 

elinde dumanı göğe karıĢmıĢ köylerimiz, düĢman elinden 

inleyen yürekler… ġairi yanıp yandıran da bunlardır: 
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Esir Karabağ’ım felakettedir, 

  Ben Ģimdi bilirim felaket nedir. 

  Beddua ederim tek biricik satır: 

  Koy olsun Kuran’ım düĢmana genim
1
, 

  Vatanım! 

  Vatanım! 

  Vatanım!!! 

  

Esir olan topraklarımız bu kitaptaki Ģiirlerde 

nazmedilir. Vatanla ilgili destanlar dile getirilir. Eserde, vatan 

sevgisi, düĢmana karĢı coĢup gelen nefret, arzular ve ümitler 

anlatılmıĢtır.  

 ġairin Azerbaycan’ın milli kahramanı, Karabağ 

savaĢında Ģehit olan doktor teğmen G. Esgerov’un savaĢını, 

hünerini aksettiren “Gültekin Zirvesi” poyemasında bu kanlı 

savaĢta kahraman kardeĢ ve bacılarımız, bu bağlamda, bu 

cesur doktorumuzun saldırgan düĢmanla mücadeleye girmesi, 

kanının son damlasına kadar mertçe vuruĢması destansı 

sahnelerle oldukça etkili bir Ģekilde dile getirilmiĢtir. 

Poyemada savaĢ meydanına atılan, körpe yavrusunu çilekeĢ 

annesine bırakıp ateĢe giren, yaralılara yardım elini uzatan 

kahraman Azeri kızının kaderi, cephedeki baĢarısı, zafer 

arzuları ve ümitleri kaleme alınmıĢtır.  

 Gülemail, bu büyük facianın acılarını yüreğinin 

derinliklerinde hissetmiĢ, kurĢun yemiĢ yiğit oğullarımıza 

destek çıkmıĢtır. Gültekin’in cephede gösterdiği 

kahramanlıkları etkili bir Ģekilde ele almıĢtır. Yazarak 

kalemiyle kendisi de vuruĢmuĢtur. ġairin topraklarımızı 

yağmalayan azgın düĢmana karĢı savaĢı bugün de devam 

etmektedir.  

 Ruhu vatan hasretiyle dolu, mücadeleci, yarınlara 

çağıran bu kalem erbabının okuyucu tarafından 

beğenileceğine inanıyorum. 

                                                 
1
 Genim ol-: Üstesinden gelmek, hakkından gelmek.  
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ülemail’in bu kitabı da beni çok sevindirdi. Bu 

eserde onun Ģairlik yönü diğer Ģairlerden ayrılır. 

Daha doğrusu bu eserin sanat yönüne sevindim. ġiirlerde 

terennüm edilen derde ağladım, daha doğrusu,bu eserde dile 

getirilen hususlar benim derdim idi. Onu yeni bir tarzda, farklı 

bir Ģekilde gördüm. Eski vatan, yurt derdini Ģiire çevirebilmiĢ. 

Gülemail Ģiirden Ģiire, kitaptan kitaba daha da tecrübe 

kazanmıĢ. Bu sıkıntılı dönemde Ģair, Ģiir kalabalığında Ģair 

yüreğini kurtarabilmiĢ. O, basit yorgun heceye bağlı kalmadı. 

Serbest Ģiirin geniĢ dünyasında gezindi. O Ģiiri aktüel bir sanat 

haline indirmedi. O, sözü edebi kudrete çevirdi.  

 Kitabı okumadan önce bu eserin basılması için tavsiye 

mektubu yazanın Barat Vusal olduğunu öğrendim. 

Basılmasında yardımcı olan da yetenekli yazarımız Hatice 

Murat idi. Her ikisine de teĢekkür hisleri kalbimde 

belirdiğinde Gülemail’in önceki kitaplarından aldığım 

teessüratı burada da tekrar ettiğimde asıl Ģiirin kendi adresini 

doğru dürüst bulabileceğine inandım. Bu eserin bahsettiğim 

iĢbirliğinin güzel bir neticesi olduğunu gördüm. 

 Bugün Azerbaycan’da savaĢ konulu edebiyat 

oluĢmadığını söylüyorlar. Bu fikri kitap okumayan, ağızdan 

ağza dolaĢan eski manileri tekrar edenlere aittir. 

Edebiyatımızda Karabağ’la ilgili yeteri kadar kitap 

yazılmıĢtır. Anar’ın, Elçin’in, Fikret Koca’nın, Sabir 

Rüstemhanlı’nın, Elçin Hüseyinbeyli’nin, Barat Vüsal’in, 

Ġbrahim Ġlyaslı’nın ve elimdeki Gülemail’in değerli eserleri 

var. Bunu okuyup, tahlil etmek, herkese duyurmak gerekir. Bu 

eserleri diğer dillere çevirip baĢka ülkelerde de tanınmasına 

yardımcı olmak gerekir.  

 Gülemail’in “Karabağ’ın Feryadı” adlı kitabı, adından 

da belli olduğu gibi, Karabağ’ın bir çığlığıdır. Elbette Ģiirin 

dili ile edebi sözün gücüyle bütün dünyaya yayılan bir 

çığlıktır.  

 SavaĢ edebiyatı dendiğinde bazı okuyucularımız, hatta 

bazı araĢtırmacılarımız eserlerde top, mermi sesi, uçakların 

G 
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gürültüsü iĢitilmesi gerektiğine inanır. Bu fikir tamamen 

yersiz ve gereksizdir. Bazen bir kızın yüzük parmağı da savaĢ 

edebiyatının çok net ve tutarlı delili olabilir. “Karabağ’ın 

Feryadı”nda bunu Gülemail dile getirir: 

  DeğiĢen 

  Sadece fikirler, 

  Duygular değil. 

  Meğer,  

  Bakan gözler, izler de 

  DeğiĢirmiĢ. 

Bu mısralarda ne patırtı gürültü var, ne de aĢırı 

derecede moral yüksekliği. Sadece reel bir hayatın resmi var. 

Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Gültekin ESGEROVA’ya 

yazdığı “Gültekin Zirvesi” poyemasında dile getirilen hususlar 

baĢımıza gelen faciadır: 

  Özü dağlar zirvesinde, 

Gemisi dağlarda kalan, 

Bedeni ġehitler Hıyabanında 

BaĢı Aranzamin dağ zirvesinde… 

 Yine aynı poyemadan:  

ġehitlerin ahlarını boynuna aldı, 

Sırtına giydi vatan gömleğini, 

Vatan bayrağını yüceltmek için, 

Tanyeri gecenin karanlığından aldı 

Sabah açmak için… Peki… 

Nasıl kesem, 

ġah damarımı ben? 

Akan kan vatanımındır,  

Vatanımdır, vatanım. 

Ta eski zamanlar Ģairler de ilim adamları da dünyanın 

döndüğünü söyler. Bu hakikat uğruna nice insanlar ateĢe 

atılmıĢ, darağacına çekilmiĢ. Halk Ģairi Bahtiyar Vahabzade 

de “Ama dünya dönüyor” der. ġimdi Gülemail Murat dönmek 

fiiline yeni bir anlam yükler. ġaire göre sadece dünya değil 

çöl, mısra, derya da döner. Dünyanın dönmesi bir facia 
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değildir. Bu aslında hayatın devam etmesidir. Bedbahtlık da 

mutluluk da dünyanın dönmesine bağlıdır. Ama esas mesele 

mısraın ve çölün dönmesindedir:  

Gözlerimi büyümüĢ nem, 

Derya baĢımda döner. 

Ben Mecnun gezen Leyla’yım. 

Sahra baĢımda döner. 

 

   Ümitlerim- söz zarımda 

   Arzularım- gözlerimde, 

   Dileklerim-sözlerimde, 

   Mısra baĢımda döner. 

Gülemail Ģiirlerinde vatanından, elinden obasından 

ayrı değildir. Onun dile getirdiği duygular halkımızın derdidir. 

Nankör komĢularımızın, hile ve oyunlarından binlerce 

vatandaĢlarımızın yurdundan yuvasından ayrı düĢmesidir. Bu 

dram onun Ģair, kadın ve anne yüreğini dağlamıĢtır. Bütün 

Ģiirlerinde vatanı ve üç renkli bayrağı, ülkesinin bağımsızlığı 

her Ģeyden yücedir.  O, “Ģehit anne ve bacıların yüreğinden 

süzülüp gözlerinden dökülen dertlere” yazdığı Ģiirlerde dile 

getirir: 

  Sensizlik kalbime kara ben koyar, 

Sana diyemediğim sözüm ağlar. 

Rübabım ayrılık havası çalar, 

Simleri kırılan sazım da ağlar. 

 

Cismim ateĢinle yandı, tutuĢtu,  

Ahımın dumanı göğe karıĢtı. 

Bahtıma çıkanın yüreği taĢtı, 

Külümün altında közüm ağlar. 

 

Simleri kırılan saz, külün altındaki köz Azerbaycan’ın 

bugün baĢına gelen belalara ağlamaktadır. Dert çok olduğunda 

külün altındaki közün de ağladığını hissedersin. Halkın 
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düĢünce dünyasından gelen bu fikir Gülemail Murat’ın halkın 

duygu ve düĢüncesine, aforizmlere, deyimlere dayanır: 

  Ġkbalim böyle döndü, 

  GözyaĢım sele döndü, 

  Göllendi, göle döndü. 

  Yandım, el aman, yandım. 

 

  Gitti sevinç, geldi gam, 

Yüzde keder, gözde nem, 

  Dertli Gülemail’im, 

  Yandım, el aman, yandım. 

Bu Ģiirde “böyle”kelimesi “birikip göle dönmek” 

“dertli Gülemailim” ifadesi halktan gelen halkın binlerce 

yıllık tefekkür dünyasından haber veren edebi bedii 

haberlerdir. “Karabağ’ın Feryadı” kitabı dil yönünden orijinal 

bir eserdir. Dilin ifade ettiği binlerce yıllık keder ve gam da 

Karabağ faciasıyla anlatılır. ġiirlerindeki bedii üslup 

halkımızın mevcut durumunu dile getirir. ġu anki ağır 

vaziyetimiz geçicidir. Ama Gülemail Murat’ın bu dertleri 

ifade ettiği mısralar ebediyen zihinlerde kalacaktır. Onun 

Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Geltekin Esgerova”ya 

hasrettiği “Gültekin Zirvesi” ve Allcanov Rafik Caferoğlu’na 

yazdığı “Nereye Gidiyorsun Böyle” poyemaları son dönem 

edebiyatımızda ortaya çıkan kayda değer eserlerdendir. Bu 

eseri orta dereceli okullara, askerler verilmesi gerektiğini 

düĢünüyorum. Gençlerimizin vatanperverlik duygularını 

güçlendireceği kanaatindeyim. Bu kitabın dertlerimizin bedii 

sözün gücüyle hafızamızı uyandırmasına, bu meselede 

Gülemail Murat’ın uğurlu adım atmıĢ. VatandaĢlık vazifesini 

ortaya koymuĢ. Bu kitabı okudukça kederlensemde Ģair olarak 

Gülemail Hanımın adına seviniyorum ve bu münasebetle 

kendileri tebrik ediyorum. 

    

 

GeĢem NECEFZADE 
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Azerbaycan Jurnalinin Şiir Bölümü Müdürü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARABAĞ’IN ARDINDAN 

 

atan sevgisi, memleket özlemi edebiyatta en çok 

iĢlenen temalardandır. Birçok Ģair ve yazar, doğup V 
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büyüdüğü, her bir köĢesinde acısıyla tatlısıyla hatıralarının 

geçtiği vatanını eserlerinde ele almıĢtır.  

 Vatanın resmedildiği bu mısralarda burçu burçu hasret 

kokar, özlemin yürek yakan acısı hissedilir her satırda. Hele 

hele bu özleme bir de uzun süreli ayrılıklar eklendi mi, bu kez, 

satırlarda aksiseda bulan hasret can yakar, yürekleri sızlatır, 

bu durumda gözlerin nemlenmesi kaçınılmaz olur.   

 Yüreklere ağrı veren, gözyaĢı döktüren bu duygular, 

özellikle de Ģiirlerde en güzel Ģekilde ortaya konur. Istırabın 

dıĢa yansıması diyebileceğimiz bu mısralarada hasret ilmek 

ilmek örülür. Yürekten süzülüp gelen duygu yüklü satırları 

okurken elimizde olmadan hayallerimiz bizi alıp farklı 

âlemlere götürür, gözlerimizden gelen yaĢların farkına bile 

varamayız. Ġçten gelen, çilenin, ıstırabın ve hasretin izlerini 

taĢıyan bu mısralarda, anlatılan su kadar, hava kadar tabiîdir. 

Ayrılığı dayanılmaz iĢkencedir bedene. Vatanın her bir köĢesi 

kutsî bir hüviyete bürünmüĢtür ayrılıkla birlikte.  

 Söz konusu vatanın en güzel parçasının elden çıkması 

olunca bahsedilen duygular en yoğun Ģekilde yaĢanır. Vatan 

özlemiyle yanıp tutuĢanlar, yurdunu yuvasını, her daim, 

hafızalarının bir köĢesinde kutsî bir değer olarak saklı tutarlar. 

Her Ģey, adeta, yurdundan uzak olanları sılaya alıp götürmek 

için fırsat kollar. Çoğu zaman, bir kuĢun havada nazlı nazlı 

süzülmesi, bir ilkbahar yağmurunda topraktan süzülüp gelen 

etkileyici bir koku, akĢamüstü vatanında esen rüzgârı hatırlatır 

bir esinti, bahçedeki boynu bükük bir gülün mahzun hali, 

bazen de vatanda dinlenilen bir musiki parçası yurdundan ayrı 

düĢenleri hüzne boğar. Artık gözlerin her dem nemlenmesi, 

hatıraların boğazlarda düğümlenen hıçkırıkla kesilmesi peĢi 

sıra gelir. Bu durumda bakıĢlara, duygulara ve söze her haliyle 

hüzün hâkimdir. Gözlerden süzülüp gelen yaĢlar sözü edilen 

halet-i ruhiyeyi en güzel Ģekilde ifade eder, artık dil sussa da 

gözler konuĢur.  

 Yurdunu yuvasını kısa bir süre terk edenlerin kalbinin 

bir köĢesinde kavuĢma duygusu her zaman ter ü tazedir. Yeri 
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ve zamanı geldiğinde dönme ümidi vatan hasretini söndüren 

bir çisenti gibidir. Sıla için hayaller kurulurken haftalar ve 

günler dilde bir ömür gibi uzun telaffuz edilir. Vuslat için 

günler sayılır, çentikler atılır bir yerlere. Her gün ömürden 

gitse de hemen geçmesi arzulanır. Vuslata erileceği zaman her 

Ģey ayrı bir anlam kazanır hasret çekenlerin gözünde. Her Ģey 

hoĢtur, bir zamanlar nahoĢ görülen, can sıkan durumlar bile 

müsamaha ile karĢılanır hasretin sona yaklaĢtığı demlerde. 

 Sözünü ettiğimiz duyguları günümüzde Karabağlı 

mülteciler, tabiri yerindeyse, iliklerine kadar yaĢarlar. 

Toprakları iĢgal altında bulunan, doğup büyüdüğü, 

çocukluğunun geçtiği yurdunu kaybetmenin acısı, ıstırabı bir 

baĢkadır Karabağlı mülteciler için.  

 Sözü edilen duyguları, binlerce Karabağlı soydaĢımız 

idrak ettiğimiz modern çağda yaĢamak zorunda kalır. Her 

Ģeyin modern bir hüviyet aldığı, insan hakları, özgürlükler, 

dokunulmazlıklar gibi terimlerin, tumturaklı sözlerin revaçta 

olduğu, gösteriĢli salonlarda uçuĢtuğu dünyamızda, nedendir 

bilinmez, Kafkasların bu köĢesinde bu terimlerin esâmesi bile 

okunmaz. Binlerce insan, teknolojinin geliĢtiği, kitle iletiĢim 

araçlarıyla dünyanın bir köĢesinde meydana gelen olayların 

aynı anda baĢka bir ülkede takip edildiği bir yüzyılda 

yaĢanılan dramlar, iki ülke arasında oynanan bir futbol 

karĢılaĢması kadar da ehemmiyetli değildir. Yıllardır 

Azerbaycan’ın toprakları olarak tarihte yer alan bu güzel 

beldeden insanlar kıĢın soğuğunda zorla çıkarılır. Yüzlerce 

insan hayatından olurken, çoluk çocuk demeden yüz binlerce 

Karabağlı yollara dökülür.  

 Bu, hazin bir ayrılıktır. Binlerce Karabağlı, son kez, 

boyunları bükük, gözyaĢları içerisinde, geride bıraktıkları 

yurtlarına, yuvalarına son kez bakarak ayrılır. KıĢın 

soğuğunda onlarca can verilir bu kargaĢada. Ani bir baskınla 

topraklarından olan Karabağlılar, kıĢın kar suyu içerek, ağaç 

kabukları yiyerek hayatta kalma mücadelesi verirler. Bu 

arbede sırasında kaybolan bazı Karabağlılar, aylar sonra 
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Azerbaycan’ın bir köĢesinde yakınlarıyla buluĢurken, 

bazılarından ise bunca yıl geçmesine rağmen hala haber 

alınmaz. Birçok Karabağlı, bu durumun kendilerini 

yorduğunu, ansızın kapı açılsa yakınlarının geldiğini zannedip 

heyecandan kalp atıĢalarının hızlandığını ifade etmekte, sözü 

edilen dayanılmaz iĢkenceyi yıllardır yaĢadıklarını dile 

getirmektedirler. 

 Azerbaycan halkının yaĢadığı dramatik hadise 

insanları derinden yaralar. Sözü edilen iĢgalle birlikte 

Karabağlılar zor Ģartlar altında yaĢam mücadelesi verirken, 

çekilen sıkıntıların yankıları Azerbaycan edebiyatında 

aksiseda bulur. Vatanın güzide köĢesinin iĢgaliyle birlikte 

Azerbaycan edebiyatında yeni bir sayfa açılır. Vatandan ayrı 

düĢmenin verdiği acı Ģairlerin duygu ve düĢüncelerini harekte 

geçrir.  

 Bu Ģairlerden birisi de Gülemail Murat’tır o da diğer 

Ģairler gibi Azerbaycan’ın en güzide parçası Karabağ’ın 

düĢmanlardan tarafından iĢgalini eserlerine taĢır. “Karabağ’ın 

Feryadı” adlı eserde Ģair bazı mısralarında Karabağ SavaĢında 

göğsünü yurduna siper eden Azerbaycan’ın kahramanlarını 

anlatırken, bazılarında da düĢmana olan hıncını dizelerinde 

dile getirir.  

       Erdal 

KARAMAN 

 

 

 

 

YAZ KALEM 

 

Kaybederim tahammülümü, sabrımı, 

Günler geçer, her ömür gün düzümü, 

Yarsız geçen gecemi, gündüzümü, 

AkĢamımı, sabahımı yaz, kalem. 
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 Gece oyak
2
 kalmamı yazmayasın,   

 Nasıl ilham almamı yazmayasın, 

 Bazen gülen çağımı yazmayasın, 

 ġimdi ise, kederimi yaz, kalem. 

 

Ey kalemim! Bağban ara bağıma, 

Bağladılar yâdlar kara bağıma, 

Gideceğim elbet Karabağ’ıma, 

Karabağ’a seferimi yaz, kalem. 

 

 Bilir misin, neler yazmak isterim, 

 Zaferden haberler yazmak isterim, 

 Nice nice eser yazmak isterim, 

 Yazılmayan eserimi yaz, kalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERT YAZARIM 

 
KıĢtır… 
Hocalıda göçha-göçtü

3
 

Yollar buz bağlamıĢ. 
Evlerin ne kapısı, ne penceresi kalmıĢ. 

                                                 
2
 Oyak: Uyanık 

3
 Göçha-göç: Beraber göçme. 
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Ġçerisi dolmuĢ, boĢalmamıĢ 
Yükleri kat kat olmuĢ 
Dert taĢları. 
Talan oldu yurt yerleri, 
Yurt taĢları, kurt uluyor… 
Söz bulamadım, 
Dert yazarım. 
Dağları kar, çölü hıyabanı, 
TaĢ bitirir, 
Yaz, yazarım… 
Gözlerden akan yaĢ değil, 
Kanlı Araz yazarım. 
Üstümüze dökülen 
Tükenmez bu dert, 
Hala inler, inler 
Yahut da bana  
Hemdert dert yazarım, 
Dert yazarım…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATANIM 

 

Bağımın çiçeği, lalem, süsenim
4
, 

Ruhumu okĢayan çölüm, çemenim, 

                                                 
4
 Süsen: Yaprakları kılıç Ģeklinde, çiçekleri iri ve mor renkli güzel 

görünüĢlü çiçek.  
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Dağımın örtüsü, dumanım, sisim- 

Vatanım! 

 

“Rast”ım, “Çahargah”ım, “ġur”um, “Katar”ım,
5
 

Nizami’m, Fuzuli’m, Hadi’m, Bahar’ım, 

Ey Samet Vurgun’um, ey ġehriyar’ım, 

Anamsın, ey bana bala diyenim- 

Vatanım! 

 

Ummana dönse de, çok gözün yaĢı, 

Hala sana atılmakta sana yâd taĢı… 

Ulu tarihimin ayık yaddaĢı
6
, 

Benden sevgi görüp, beni sevenim- 

Vatanım! 

 

Benim baht yıldızım, ey alın yazım, 

Keskindir kılıcım, coĢkun sazım, 

Hazar’ım, Terter’im, Kür’üm, Araz’ım, 

Benim Göyezen’im, göğü ezenim- 

Vatanım! 

 

Esir Karabağ’ım felakettedir, 

Ben Ģimdi bilmirem felaket nedir? 

Beddua ederim tek bir satır: 

Koy olsun Kuran’ım düĢmene genim
7
, 

Vatanım! 

Vatanım!! 

Vatanım!!! 

 

 

                                                 
5
 Rast, çahargah, Ģur, katar: Azerbaycan musikisinde makam isimleri. 

6
 YaddaĢ: Hafıza 

7
 Genim ol-: Üstesinden gelmek, hakkından gelmek.  
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DE, MENEKġE 

 

BoĢ yurda dönüp, 

Ġçin için ağlayan, 

Hocalı’ma dert ekilip, 

Hasreti yüreğimde  

Yara bağlayan menekĢem… 

Sen dönek çıkmadın ele, obaya. 

BaĢ koyup yattığın tepeye, düze. 
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Baharın muĢtusunda, 

Kimsesiz açan menekĢem…  

Bu yurdun gelinleri, kızları 

Kayadan attı kendini. 

ġehitlerin kanına bulanıp, 

Bu yurdun 

Çölü, düzü… 

Senin bu derdin, 

Han amcanın ruhuna dert oldu, 

Ruhu sarar küsgün küsgün. 

Harıbülbülü
8
küsdü mü bu yurdun? 

Yoksa bu bahar, 

ġehitlerin kanımı gözünü açtı? 

De, menekĢe, de… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toprağım inilder 

DüĢman elinde… 

Sadece Karabağ değil… 

El oba dağları rehine. 

Dertten dağ dağ 

Durup sağır, dilsiz 

Yıllar boyu içeriden 

                                                 
8
 Harıbülbül: Üzerinde bülbülün silueti bulunan ve Karabağ’da yetiĢen bir 

çiçek. 
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ÇürümüĢ hasta halde. 

Neylesin yalçın, 

Yosunlu kayalar 

Kanlı yaĢ döker… 

Gözleri kör, dilleri lal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAMMÜL AĞLIYOR 

 
Şehit ana bacıların yüreklerinden  

gelip gözlerinden dökülen, dertlere… 

 

Sensizlik kalbime kara ben koyar, 

Sana diyemediğim sözüm ağlar. 

Rübabım ayrılık havası çalar, 

Simleri kırılan sazım da ağlar. 
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Bu hicran aylarca, yıllarca bitmez, 

Ellerim gittiğin yollara yetmez. 

Hasretin yangısı canımdan gitmez, 

Sabır ağıt yakar, tahammül ağlar. 

 

Cismim ateĢinle yandı, tutuĢtu, 

Ahımın dumanı göğe karıĢtı. 

Bahtıma çıkanın yüreği taĢtı, 

Külümün altında közüm ağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YANDIM, EL AMAN, YANDIM 

 
Lâçin’in Şam köyünde yaşayan 

 Sevda ninenin çığlığı 

 

 Karabağ’ı aldılar, 

 Yandım, el aman, yandım. 

 Bizi ateĢe attılar, 

 Yandım, el aman, yandım. 
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 Ağladı Sevda nine, 

 GözyaĢı derya nine, 

 Dünyada dünya nine 

 Yandım, el aman, yandım. 

 

 ġuĢa, Laçin odlanır
9
, 

 Nene saçın odlanır. 

 ġam köyü mumsuz yanır, 

 Yandım, el aman, yandım. 

 

 Gök de yer de karardı, 

 DüĢüp derde karardı, 

 Nurlana nursuz kaldı, 

 Yandın, el aman, yandım. 

 

                                                 
9
 Odlanmak: AteĢe verilmek 
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 Ġkbalim böyle döndü, 

 GözyaĢım sele döndü, 

 Göllendi, göle döndü. 

 Yandım, el aman, yandım. 

 

 Gitti sevinç, geldi gam, 

 Yüzde keder, gözde nem, 

 Dertli Gülemail’im, 

 Yandım, el aman, yandım.  
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AZERBAYCAN’IMI 

 

Dünyanın çok ülkesine, vatanım 

“Yağlı bir lokma” herkes öz 

Kazanında kaynatmak istiyor. 

Nice asırlar boyu 

Toprağımız bölündü, 

Bölündü dilim dilim.  

Birbirinden ayrıldı, 

Nice nice elim. 

Artık yeter doymuĢuz, 

Biz böyle bölünmekten. 

BirleĢin ellerimiz, 

Ayımız, illerimiz. 

Bize düĢman olanlar, 

Hor bakanlar, 

Gözüme görünmesin  

Bırak kaybolsun yıldan yıla. 
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O GECE 

 
“20 Yanvar” 20 Ocak Münasebetiyle 

 

Çoktandır sokaklar kan görmemiĢti, 

O gece, nasıl kanlı bir geceydi.  

Kana susayan kan görmemiĢti, 

O gece nasıl kanlı bir geceydi. 

 

Hedefe tutmuĢtu geceden beri, 

Sovyet Bakısını Sovyet askeri. 

Gece acıyla doğurdu seheri, 

O gece nasıl kanlı bir geceydi. 

 

Ġlahi, o gece mahĢer mi neydi? 

Eller baĢımıza mermi yağdırdı. 

Nice dert gömleği gam düğmeledi… 

O gece nasıl kanlı bir geceydi. 

 

TuĢ olduk
10

 belaya niçin, neden biz?   

Bedensiz baĢ gördük, baĢsız beden biz. 

Sarsıldık o gece iĢkenceden biz, 

O gece nasıl kanlı bir geceydi. 

 

Nasıl bela idi, bu nasıl zulüm, 

O gece cefaydı, o gece zulüm, 

Artık böyle gece görmesin elim, 

O gece nasıl kanlı bir geceydi. 

                                                 
10

 TuĢ olmak: KarĢılaĢmak 
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HOCALI’MI 

 

Ġçimde  

Ġçin için kaynayan  

Bu dertti!? 

Kime deyim, 

Yüreğim gam yüküdür. 

Hocalım… Allah…Allah… 

 

**** 
ġuĢa, Karabağ 

Parlayan korum, 

DolmuĢ yatağıma. 

 

**** 
Talih ayakaltında… 

Ümitler boynu bükük… 

Vatan Nesimi… 

 

**** 
Nasıl keseyim, Ģah 

Damarımı ben, akan 

Kan vatanımdır! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Gülemail Murat.                    Karabağ’in feryadı 

DÜNYA BAġIMDA DÖNER 

 
Dünyanın kötü oyunlarından 

 bazen başım döner… 

 

Gözlerimi büyümüĢ nem, 

Derya baĢımda döner. 

Ben Mecnun gezen Leyla’yım. 

Sahra baĢımda döner. 

 

  Ümitlerim- söz zarımda 

  Arzularım- gözlerimde, 

  Dileklerim-sözlerimde, 

  Mısra baĢımda döner. 

 

Gülemail, demiĢim ki, 

O kadar gam yemiĢim ki! 

Dünyayı neylemiĢim ki, 

Dünya baĢımda döner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAN 
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Karanfil kızıl renk, 

ġehitlerin kanı mı? 

Kızıl gülde kızıl renk 

ġehitlerin kanı mı? 

 

 Bağrı benli lalenin, 

 Rengi de al kırmızı, 

 ġehitlerin kanı mı? 

 Kan kara, kan kırmızı… 

 ġehitlerin kanımı? 

 

Ufuklarda kızartı, 

ġafaklarda kızartı, 

ġehitlerin kanı mı? 

Çehrem sarardı kaldı… 

Gökte, yerde kızartı 

ġehitlerin kanı mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜNMEZ 
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Susuz bir kervanım, 

Gecenin karanlığından içerim, 

Amma, 

Derdim bölünmez ki: 

Dert de Azerbaycan değil- 

-Bölüne! 
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DAĞLARIM 

 

Kara bulut olup, 

Vatana ağlarım. 

Senin için bil ki, 

DüĢman dövüp, 

Sine dağlarım. 

 

**** 
Kefenim boynumdadır, 

Vatan! 

Toprağında ölmek için. 

 

 

**** 
Derdinden Hocalı’nın  

Yüreğim hasta, 

Vefalı hasretti… 

ġehitlerin mezarı üstünde… 
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ġEHĠDĠM BENĠM 

 

Ben çiçek yerine getirdim Ģiir, 

ġiirim çiçek olsun, Ģehidim benim. 

Her askerden Ģehit olamayabilir, 

Gerek yürek olsun, Ģehidim benim. 

 

Ey diri Ģehidim, ey ölü sağım, 

Kanınla kızardı kara toprağım… 

Mezarın üstünde üç renk bayrağım, 

Sana bezek olsun, Ģehidim benim. 

 

DüĢmenin salsa da zillete seni, 

Mertliğin yetirdi
11

 Ģöhrete seni 

Allah yolladı mı cennete seni? 

Yerin ipek olsun, Ģehidim benim  

 

 

                                                 
11

 Yetirmek: UlaĢtırmak,  
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**** 

 

Ben ki, 

Gam gömleğindeyim… 

Hele bir sorsan da, 

Nasıl bezenmiĢsin? 

A behtever
12

- 

Sen ki iki parçasın- 

Ben Ģimdi Azerbaycan gibiyim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Behtever: ġanslı, mutlu 
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GÜLÜM AĞLIYOR 

 
Vatandan ayrı düşende… 

 

Bir damla azalmaz gözümün yaĢı 

Göynür bu dertlerden yüreğim baĢı. 

Ne kadar ağlasam duymaz ki, naĢı
13

 

Ayımda, günümde, yılımda ağlıyor. 

 

Dindirmeyin
14

, gönül kırık neydi ki, 

Dilimden dökülen söz, gileydi
15

 ki, 

Esir düĢenler de keĢke bilseydi ki, 

ġebnem çemenimde, gülüm ağlıyor. 

 

Kederin içinde boğulurum ben, 

Ayrılıp köĢeye konulurum ben, 

Nesimi gibi, yüzülmekteyim ben, 

Ağzımın içinde, dilim ağlıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 NaĢı: Yabancı 
14

 Dindirmek: KonuĢturmak 
15

 Gile: damla 
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ARZULARIM 

 

Çölümden, çemenimden  

Ümit gülü derdim, 

Vatan… 

Çiçek açsın 

Diye, 

Arzularım… 

 

**** 
 

Cıdır düzüne 

Çıksam keĢke, Vagif’in 

Ruhunu edem Ģad… 

 

**** 
 

Arzularım sürgün, 

Kaçkınları, bir yere  

Yığamıyor… 
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VATANOĞLU 

 

Dayanmaz esirlerimiz, 

DüĢman der, dertlerin dili konuĢur. 

Hocalı’yı yaktılar… 

Körpelerimizi ocaklarda, 

AteĢe aleve verdiler… 

Anne bacıları sinesi üstünde 

Sigara yaktılar… 

Topraklarımızı talan edip böldüler… 

Bak gör, Gülemail’in sinesi üstünde nice ocak yaktı? 

Kür’ün Araz’ın suyu da 

Söndüremez. 

Soğuk çadırların üstü nemçeker, 

ġehitlerin ruhu gam çeker, 

Kalk, kalk ayağa, 

Ey Türkoğlu, ey vatan oğlu, 

Vatan askeri! 
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**** 
Vatan! 

Dileğim bu, 

Son anımda da  

Adın dudağımda öleyim. 

 

 

 

*** 

 

Bilmiyorum kalemim  

Neleri seçti, neleri yazdı,  

Benim yazdıklarım, 

Derdimden azdı.  

 
 

*** 

 

 

Nasıl keseyim, Ģah- 

Damarımı ben, akan 

Kan Vatanımdır! 

Vatanımdır!! 

Vatanım!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATANIMLA YAġARIM 
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Saf muhabbet vurgunuyum, 

Sabır, takat vurgunuyum, 

Ben tabiat vurgunuyum, 

Çemenimle yaĢarım. 

 

 Sesler benim düzüm, çölüm, 

 Nice nice güzel gülüm… 

 Karanfilim kızıl gülüm 

 Süsenimle
16

 yaĢarım. 

 

Derdimin bir kör gözüsün, 

Dilimin lal sözüsün, 

Hasretimin sen özüsün, 

Küsenimle yaĢarım. 

 

  

Aman verdim gam evine, 

 Set çekildi toy-düğüne
17

… 

 Yok, ümidim gelen güne 

 Dünümle yaĢarım. 

 

Sine gerdim her mihnete, 

Çok azaba, eziyete… 

DüĢse yolum da gurbete 

Vatanımla yaĢarım. 

                                                 
16

 Süsen: Yaprakları kılıç Ģeklinde, çiçekleri iri ve mor renkli güzel 

görünüĢlü çiçek.  
17

 Toy düğün: Düğün dernek 
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ġEHĠT ANASI 
 

Dayımın torunu Elmira Hanım’ın oğlu Azerbaycan’ın 

Milli Kahramanı Rafik Cafer oğluna ithaf ediyorum. 

 
Derdin dağlara gitmesin… 
Derdin dağlara gitse 
ġehit edersin dağları, 
ġehit anası. 
Derdini döndür güle, 
ġehit mezarını bezesin. 
Derdini döndür yele, 
HoĢ bir haber getirsin. 
Galebe müjdesi getirsin 
ġehit ruhuna! 
Derdini döndür dile, 
ġehitleri okĢasın, 
Kaldırsın, 
ġehitlik zirvesinden, 
Söz zirvesine! 
ġehit anası, 
Derdini, 
Dağa gönderme, 
Çekemez… 
ġehit edersin dağları, 
ġehit anası. 
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TÜRKOĞLU 

 

Kanlı hikâyeyim, 

ġehitlerim benim. 

Ne zaman sona erecek, 

Bu müĢküller bilmiyorum. 

Ninni, mani demekten, 

Nasır bağlar diller. 

Ağıt deyip ağlar hey, 

“Harıbülbül”ler. 

Karanfil kana boyanmıĢ, 

Bey mezarı, 

Ağlar sinede, 

Yüreklerin ah u zarı, 

Kabirleri kucaklar, 

Ana bacı kız karı. 

Tek sana ümit 

Kalk ayağa Türk askeri, 

Türkoğlu. 
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POYEMALAR 

 

Neyleyeyim ki gam kussa yaĢadı, 

Üzülse de yine bu can yaĢadı. 

Gülemail yahĢı yaman yaĢadı, 

Yerli yersiz solanları neyleyim? 
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GÜLTEKĠN ZĠRVESĠ 

 
Azerbaycan’ın Milli Kahramanı  

Gültekin ESGEROVA’ya 

 

Özü dağlar zirvesinde, 

Gemisi dağlarda kalan, 

Bedeni ġehitler Hıyabanında 

BaĢı Aranzamin dağ zirvesinde… 

 

1992 yılı Nahçivanik 

Ġstikametinde 

Ağır vuruĢmalarda… 

Yiğit askerlerimizin bir hissesi 

DüĢmanın attığı 

Granatomyotların
18

 mermisine 

Denk geldiler… Allah, Allah… 

Gökten od alev yağa yağa 

Yaralı askerlerin 

Ardından koĢan, 

Banuçiçek gibi  

Metin, gururlu, gayretli 

Gültekin, 

Vatan oğullarını  

Alıp sırtına 

Bir, iki, üç… 

Getir ilk yardım arabasına, 

Hastaneye yetiĢtirmek için, 

Yaralı kahramanları yaĢatmak için… 

Bu kahraman hekim- 

Tıbbi yardım zabiti Gültekin 

Dünya boyda atan bir yürek. 

Görün- 

                                                 
18

 Roketatar 
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Yüreğin ne kadar da hacmi var imiĢ? 

Her azaba dözen
19

 yürek değil mi? 

Beden hacminde yürek mi olurmuĢ? 

Dözümde, sabırda onungibi değil mi? 

 

Refika ananın yavru derdi 

Dillenip der: - 

Bu ne oktu yüreğime atıldı, 

ġuĢa, Lâçin gibi 

 

Düğümlenip satıldı. 

Dilekler, arzular 

Kayalara çarpılıp asıldı… 

Ah… Hasret de bana sabır sabır der, 

Yüreğimde gezen bu derdi, 

Kime, kime deyim Allah’ım?  

Körpecik Emine’nin anası 

Gültekin Ģehit oldu, 

ġimdi onu kim, kim avutabilir? 

ġehitlerin ahlarını boynuna aldı, 

Sırtına giydi vatan gömleğini, 

Vatan bayrağını yüceltmek için, 

Tanyeri gecenin karanlığından aldı 

Sabah açmak için… Peki… 

Nasıl kesem, 

ġah damarımı ben? 

Akan kan vatanımındır, vatanımdır, vatanım. 

ġehitler zirvesi- 

Vatan sevgisinin zirvesi 

Gültekin zirvesi 

 

                                                 
19

 Dözmek: Dayanmak 
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Bir ümit var solası değil, 

DüĢman zafer kazanan değil, 

Ant içeriz kabrimize, 

Sizi unutan değiliz. 

Ah… 

Vatan oğullarımız, kızlarımız 

Kana dönüp 

Hafızalara yazılır. 

Ġpe, söze mısralara dizildi 

Tarihe, hafızalara yazılır, 

Yüreklerden ateĢ, alev süzülür, 

Gam, dertten, onların 

Yüreği verem bağlayıp üzülür. 

Refika ana yine iç geçirip, 

Sine dolusu ah çeker… 

Sanki o buharlaĢtı. 

Göklerde buludadöner, 

Damlaya damlaya buludun, 

Gözünden dökülür… 
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Ant içer, 

Yavrumun sesini bir kez eĢitsem, 

Azrail’e can vermerem, inan. 

Heyhat, ne yazık ki, 

Ayrılık kara çizgi çekti, 

Sevgi bağına… 

Sarardı yapraklar… 

Döküldü bir bir Ģimdi 

“Onlar da Ģehittir”- dedi ormanlar… 

Gökten demir, “mermi” 

Yağmurla yağdı… 

Tabiat değiĢti 

Gözümden geçti… 

Bahçe bağa matem sukutu düĢtü 

Onun çelenk ördüğü 

Gül çiçekler de  

Solar, açılmaz artık. 

Hep, ağlarım gözümde sen, 

Dert keder, elem… 

Gültekin zirvesinde 

GözyaĢlarım bir vatan, 

Bir Ģehit bağı yarada, 

Derim belki de?! 
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Hasreti dillendi… 

Kalbim yanar, 

Olur, yavru muhtacı. 

Sızıdan gözlerim, 

YaĢ akıtır acı acı. 

Yaramın yok ilacı. 

Ġnliyor gönlümün simli telleri, 

Bağımın solar açan gülleri, 

Beni kendisiyle götürür gam yelleri, 

Divaneler gibi kendimden kaçar oldum. 

Bedenim yanar, ruhuma dert elenir, 

Kara saçım kara ilmeğe belenir, 

Kaynar kanım mısralara çiselenir. 

 

Ana der ki: -dert elinden eğildim 

Ya Rab! Ben asla böyle değildim, 

Hazan gibi rüzgârlara dövüldüm. 

 

Belki yavrumu melekler göklere çekmiĢ, 

Geceler Ģahı ay inlemiĢ… 

Saçını yolup ah çekip ağlamıĢ, 

Bulutlar… AğlamıĢ… 
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YağıĢlar sele dönüpbağıma dolmuĢ… 
Azrail kapıma gelmiĢ 
Haberden haberim yok benim 
 
Hala lafa tutarım derdimi, 
Amandır, Allah’’ım, 
Halim yamandır 
Benim kalbim, 
Ananın gönlü yara… 
Bırakmayın, bırakmayın, 
Nevruz’la Rahil’in 
ġehitleĢmiĢ sesleri 
Dağlarda 
Aksi seda: 
Gültekin, Gültekin diyor, 
Sensiz harıbülbülün

20
 sesi 

Aldı âlemi. 
UlaĢtın Ģehitlik zirvesine 
Karabağ’da sen 
Kartal gibi gıy vurdun

21
 

 

                                                 
20

 Harıbülbül: Üzerinde bülbülün silueti bulunan Karabağ’da yetiĢen bir 

çiçek. 
21

 Gıy vurmak: Nara atmak, ses çıkarmak 
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Yüce zirvelerde 

KovuĢtun ebediyete sen 

Dağ zirvelerinde bittin gül gibi! 

Bu Ģairin  

Elinde kalem 

Ağzında dili titrer. 

Ġsterim o dağa gideyim yine de, 

Dağ üstündeki dumanları neyleyim? 

Belki felek dağ çekecek sana da, 

ġüpheleri, tereddüdü neyleyim? 

 

Kimi attı, kimi buldu dünyada, 

Kimi yıktı, kimi yaptı dünyada. 

Vurhavurdu, çaphaçaptı
22

 dünyada 

Talanı, soygunu neyleyim? 

 

Bana solgun görünür gökte gün, 

Ümidim Ģimdi azaldı, büsbütün. 

YahĢı günü üsteliyor kötü gün  

Kötü güne kalanları neyleyim? 

 

                                                 
22

 Vurhavur: Sürekli mücadele etmek, çaphaçap: yağmalamak. 
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Neyleyeyim ki gam keder yaĢadı, 

Üzülse de yine bu can yaĢadı. 

Gülemail yahĢı yaman yaĢadı, 

Vakitli vakitsiz solanları neyleyim? 

Vatanın övünmeye hakkı- 

Burla Hatunu var 

Hacer’i, Nigar’ı var, 

Salatın’ı Karatel’i, Gültekin’i var… 

Ey tez açıp, tez solanlar 

Destanlar yazanlar 

Yüreklerde daim yaĢarlar… 

Ey vatanın kahramanları 

Gençler sizden alacak vatan dersini 

Sizin kanınız alınmazsa 

Gülemail’in gözleri olur daim nem. 

Çeker 

Gece gündüz ah, 

Ey Ģehitler… ġehitler… 

Allah rahmet eylesin sizlere, 

Kanınız yerde kalmaz 

ĠnĢallah! 
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NEREYE GĠDĠYORSUN BÖYLE? 

 
Azerbaycan’ın Milli Kahramanı  

Refik Alicanov Cafer Oğluna 

 

Ferruh dağından 

Yol alıp yola koyuldum. 

Saçımı dağların ayı 

Daradı… 

Seni sora sora, dünyaya 

Göz açtığın Koçvelli 

Köyüne geldim. 

Büstün yaklaĢıp yüz yüze durdum. 

Kalbim kan ağlayıp 

Bir Ģehit destanı yaz dedi. 

Allah’ım 

Refik’in talihini böyle yazdı, 

Hazandı, kıĢtı, karakıĢ ayazdı, 

Baht yazan ağıt götürüp  

Kara yazdı:  

Yollar buz bağladı, 
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Karla örtülü idi.  

Gökler de kara bulut 

Gözünden yaĢ döker. 

KomĢuların bu zulmüne 

Allah’ım taĢ döker. 

Güzün bol yağmuru, 

KıĢın donu. 

Birliğimiz  

Yeni vuruĢmalar için 

Yollarda… 

 

Fuzuli Ģehrinin 

Körmahmutlu köyünde. 

KeĢifçi askerimiz 

Çığır, iz arar… 

Her izde geçen kanlı vuruĢmalar 

SerpelenmiĢ dağa, taĢa, 

Yamaca, düze. 

Her çığırda bir hile 

Bir fitne bir tuzak, 

Bak kulağıma neler fısıldıyor 

Dönemeç, çığırlar, izler… 
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Hatırlatır geçmiĢin. 

Kanlı belalı vuruĢmaların 

Sedasını. 

Korkunç, kanlı masallar efsanesi. 

Lanet okuyorum… 

KomĢuların türettiği 

Fitne, fesada… 

Esir Karabağ’ım felakettedir,  

Ben Ģimdi bilirim felaket nedir. 

Beddua ederim tek bir satır, 

Bırak olsun Kuran’ım düĢmana kanım. 

Vatanım! 

Vatanım!! 

Vatanım!!! 

 

DeğiĢen 

Tekçe fikirler, 

Duygular değil. 

Nerden bileyim 

Bakan gözler, yüzler de  

DeğiĢmiĢ… 

 

Hayâlın, 

DüĢüncelerin, fikrin 

 

Zirncirvari sıralanmıĢ… 

Bana öyle gelir ki, 

Kâinat da daha değiĢmiĢ, 

Dünya küçülüp 

Dünya neylesin, 

Özünden ağırdır derdi, 

Çekemez 

Terazisi yok… 

Yürekler dertli, yaralı… 

O cesur, cüsseli, enli yürekli, 
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Yüce boylu, Ģah kametli, 

Keskin bakıĢlı, sert tavırlı 

Yusuf’u, Kenan’ı hatırlatan 

Kahraman oğlum Rafik de dönmedi… 

Tarih kendisi hafızasına yazdı 

ġehit adını, 

Ömrünü vatanın ömrüne uladı. 

Vatan için, toprak için, 

Üç renkli bayrağı yüceltmek için. 

Doksan ikinci yılın yazında 

“Yaratıldı” “gönüller” “destesi” 

Çetindir bana, çetindir 
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Bu mısraları yazmak, 

Yaptığı vuruĢmaların 

Ağrısını çekmek. 

 

Her bir çığırın, 

Ġzini, dönemecini, 

Söze, köze döndürdü  

Ak kâğıtta mısraa dizmek. 

Yürek ağrısı ile 

Çetinlikle yazarım. 

Bu mısraları ben, 

Atılan her bir kurĢun, 

Gözleri yollarda kalan 

Ana bacıların 

Gözlerine değer… 

Ben bilmirem 

Nasıl dayanır bu derde 

Gül çiçek bitiren  

Kara toprak da. 

Kara taĢa döner, 

Yanar cesetler, kül olur, 

Bir anda.  

Bak gör nice insanlar, 

Yoksa sinelerde Ģehitlerin 

Yarası, kanı mı? 

Kırmızı gülde kızıl renk 

ġehitlerin kanı mı? 

 

Bağrı benli lalenin, 

Rengi de al kırmızı, 

ġehitlerin kanı mı? 

Kan kara, kan kırmızı… 

ġehitlerin kanı mı? 
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Ufuklarda kızıllık 

ġafaklarda kızıllık, 

ġehitlerin kanı mı? 

Çehrem sarardı kaldı… 

Gökte yerde kızıllık 

ġehitlerin kanı mı? 

 

Kör kalan ocaklardan 

Sönen ümitlerden, 

Yetim kalan kız ve gelinlerden, 

Söz deyip, destan yazmak… 
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Bu sözleri yazarken, fikirlerim 

DolaĢır, kalemim iliĢir… 

Ok olup kalbimi deĢer, 

Bu an fikirlerim çiftleĢir, 

Duygularım allak bullak olur, 

Bu Ģiir mi? 

Yoksa ne?Ne? 

Durup dinlenemedim, 

Ah, aktı gözyaĢım. 

Yürek dedi: Dinle, dinle beni, ağlama! 

Dökülen gözyaĢlarıyla, 

Ağlar satırlarla, 

Kaçkın arzularla, 

Nereye gidersin böyle? 

 

Ama Rafik’in, Ģehitlerin ruhunu incitirsin… 

Nereye gidiyorsun böyle? 

Sen bize ninni, mani oku, 

ġehitleri okĢasın… 

Nereye gidiyorsun böyle? 
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Gül çiçek serp ki, 

ġehitlerin mezarını bezesin… 

Nereye gidiyorsun böyle? 

 

Ama biz güneĢtik, 

AkĢamları guruba giderdik. 

Sabahları yeniden doğruluruz. 

Nedir sendeki bu hal, telaĢ? 

Vatan için ölenler varsa 

O da vatandır, vatan! 

ġair, biz vatan için ölmüĢüz! 

Adsız sansız bu vuruĢlarda. 

Ad san almıĢız. 

 

Bu sesler sedalar, 

Vatana çığlık atıp, 

  YayılmıĢ… 

 

Bu zamanın hükmüdür, 

UlaĢtıran kahramanlığa. 

Benim kahramanımsa, 

Refik Vaferoğlu’dur. 
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GülüĢlerimi! 

Toplayın, yakın-içinde 

Dert gizlenmiĢ… 

 

 
 

Ümitsizlikten 

Kaybolup yitmeyeyim diye, hayali 

Ümit ağacından  

  AsılmıĢım… 
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Gülemail MURAT 

 

azak mahalının Sadıhlı köyünde dünyaya geldi. 

Mühendis ve öğretmendir. Halan yüksek mühendis 

olarak görev yapıyor. Daha önce, “Güldüm Göyneye 

Göyneye” 2002; “Senli Sensiz” 2006, “Geceler Ulduzlar 

Üzerine Tökülür” 2007 ve “Anasızlığın Feryadı” 2010 adlı 

kitapları yayımlanmıĢtır. “Azerbaycan Yazarlar Birliği” ve 

“Respublika Kadınlar ve Dünya Türk Kadınlar Cemiyeti”nin 

üyesidir. Bazı Ģiirlerine beste yapılmıĢtır. Kendisine, “Keskin 

Kalem” “Mehseti”, “Karatel”, “Ġsmet” ve 2006 yılı “Lirik 

Kitap” ödülleri verilmiĢtir. 2007 yılında Urmiye ve 

Horasan’da yapılan V. Uluslararası ġiir Festivalinde kendisi 

fahri diplomaya layık görülmüĢtür. 2009 yılında “Oskar 

Ozan” ödülü almıĢtır.  

 “Mesheti”, Mecmeü’Ģ-ġuara” ve “Vahit” edebi 

meclislerinin de üyesidir.  
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Güləmail Murad 

  

(Güləmail Novruzəli qızı İsayeva) 1950-ci il sentyabr 
ayının 4-də Qazax rayonunun Sadıqlı kəndində anadan 
olmuşdur. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft-Kimya 
İnstitutunu bitirib. Ali dərəcəli mühəndis - müəllimdir. 
Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin nəzdində Neft-Energetika Kollecində 
mühəndis-müəllim işləyir. “Güldüm göynəyə-göynəyə”, 
“Sənli-sənsiz”, “Gecələr ulduzlar üstümə tökülür”, 
“Qarabağ harayı”, “Anasızlıq fəryadı”, “Qələmim əlimdə 
lələkdən idi”, “Yazmadıqlarım qapımı döyür”, “Vətən sağ 
olsun!”, “Balaca müdrik”, “Sevgi dastanı”, “Dostluq 
körpüsü”, “Dağlarda şəhid səsi” və “Günəş qürub 
edəndə” kitablarının müəllifidir. Şeirləri bir neçə xarici 
dilə tərcümə edilib. Şeirlərinə musiqilər bəstələnib. 
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin, 
Respublika Qadınlar və Dünya Türk Qadınlar 
Cəmiyyətlərinin üzvüdür. Dünya Azərbaycanlılarının 
Mədəniyyət Mərkəzinin İdarə Heyətinə üzv və Qadınlar 
Şurasına sədr müavini seçilib (2007). 2006-cı ildə “Sənli-
sənsiz” şeir kitabı İlin “Lirika kitabı” fəxri diplomuna layiq 
görülüb. Urmiyada İmam Rzanın mövludu münasibətilə 
keçirilən Beynəlxalq şeir müsabiqəsinin qalibi olmuş, 
Fəxri Diplom və ödüllərə layiq görülüb (2007). “Oskar-
Ozan” Mükafatı Fəxri Diplomu(2009), Eskişehir Şairlər 
Dərnəyinin “Onur Belgesi” diplomu (2010), Misir 
Mədəniyyət Mərkəzinin “Təşəkkürnamə” və “Fəxri 
fərman”ı (2010), Gürcüstanın Qardabani şəhər 3 saylı 
ictimai məktəbin “Fəxri fərman”ı (2011) və Ağstafa rayon 
Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin “Fəxri Fərman”ı (2012) 
ilə təltif edilmişdir. Beynəlxalq “Rəsul Rza” ədəbi 
mükafatına layiq görülüb (2013). İstanbulda “Şiir 
Fırtınası” iştirakçısı olmuş və Türk kültürünə, Türk 
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