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SÖZÜN  YURD  AĞRISI 
(Şair Ədalət Əroğlunun  

yaradıcılığı haqqında qeydlər) 
 

Söz bir qapıdır. Bu qapıdan keçmək üçün 
qapını döymək lazım deyil. Döyülməklə 
açılmır bu qapı; duyumla duyğuyla açılır. 
Duyğusu, duyumu olmayanın bu qapıda işi 
yoxdur. Dünya yaranandan bəri sözlər qa-
pıların, qapılar sözlərin alın yazısıdır. İnsan 
ömrü də söz kimi bir qapıdır. Zaman-za-
man, fəsil-fəsil açılır; gah sevincin, gah kə-
dərin, dərdin üzünə... 

Bu duyğu və düşüncələr içində istedadlı şair 
Ədalət Əroğlunun poetik dünyasının qapısını 
açıram. 

Ömrünü sözə bağlayan, onunla təsəlli tapan 
yurd həsrətli şairdir Ədalət Əroğlu. Cəbrayılda 
dünyaya gəlib. Ömrünün mənalı günlərini Cəb-
rayılda yaşayıb. İndi Cəbrayıl həsrətiylə Sum-
qayıtda yaşayır və yazıb-yaradır. 

İnsan dühasının ən böyük tapıntısı və 
insan həyatının ən dəyərli xəzinəsi sözdür. 
Sözün təbiətinə xas olan keyfiyyətlər çeşid-
çeşiddir. 
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Bədii sözün mahiyyəti daha təravətli və çox-
mənalıdır. Bədii söz dərin ictimai mənası,  əha-
təli və güclü realizmi, estetik keyfiyyətləri ilə 
dolğun məzmun kəsb edir. Bu mənada bədii 
təfəkkürün, əbədi yaradıcılığın yolu mürəkkəb 
mündəricəsi ilə seçilir. Yalnız əhəmiyyətli 
mövzunun qələmə alınması əsərin əbədi uğu-
runa zəmanət verə bilməz. Əsl sənətin gücü 
dəyərli ideyanın, böyük fikrin obrazlı ehtiva-
sında, təravətli təcəssümündədir. Ədalətin şeir-
lərinin lirik qəhrəmanı müşahidə qabiliyyəti ilə 
fərqlənir. 

Onun fərdi poetik siması təkcə yazdığı 
şeirlərin üslub xüsusiyyətlərindən deyil, həm 
də hadisələrə yanaşmasında, onları seçməsində 
və dəyərləndirməsində, lirik “mən” in əhval-
ruhiyyəsinin təbii və səmimi poetik boyalarla 
canlandırmasındadır. Şairin lirik qəhrəmanı 
həssas müşahidə qabiliyyətilə həmin proses-
lərdə fəal iştirak edir. Onun poeziyasında yurd 
sevgisi, vətənsevərlik, el-oba məhəbbəti, milli 
özünüdərk və yaddaş qayıdış duyğusu böyük 
önəm daşıyır. Şairin vətən həsrətli şeirlərində 
Qarabağ ağrısı, yurd həsrəti məxsusi bədii 
detallarla əks olunur. Ədalətin şeirlərinin lirik 
qəhrəmanı vətən, yurd həsrətiylə yaşayan in-
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sanların bədii obrazıdır. Düşmən tapdağında 
qalan Cəbrayılın həsrəti Ədalətin şeirlərində 
poetik səmimiyyətlə ehtiva olunur. 

 
 Danışma, qardaşım, danışma hələ, 
 Biz yurdsuz qalmışıq Vətəndə belə. 
 Düşmüşük fitnəyə, düşmüşük felə, 
 Yaza bilmədiyim sözüm ağlayır.  
 
 Boylanıb yollara baxdım, yoruldum, 
 Gözümün kökündən saralıb soldum.  
 Qocalıb axırda lap ahıl oldum,  
 Bol səbrim ağlayır, dözüm ağlayır. 
  

 Yurdsuz zəhər olub, suyum, çörəyim, 
 O müqəddəs yerdir mənim gərəyim. 
 Ədalətəm, burda qəlbim, ürəyim, 
 Oralarda qalan izim ağlayır. 
 

Bu misralarda vətən, yurd həsrətli bir şair 
ürəyinin poetik harayı eşidilir. Yurd-yuvasın-
dan uzaq düşmüş insanların könül ağrılarının 
bədii ümumiləşdirilməsi çox səmimi və təsir-
lidir.  
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Ədalətin yaradıcılığında həyat həqiqətlərinin 
bədii həqiqət müstəvisində uğurla inikasını gö-
rürük. 

Şairin əksər şeirlərində milli-mənəvi dəyər-
lərin sevgi, məhəbbət duyğularının tərənnümü 
səmimi ovqat aşılayır. Vətənpərvərlik ruhu 
Ədalətin şeirlərinin alın yazısıdır. Şairin bir 
qisim şeirlərində yurd yanğısı ilə yanaşı qəhrə-
manlıq, cəsurluq duyğuları bədii müstəvidə 
poetik ifadəsini tapır. Hər bir insanın şəxsi 
taleyini olduğu kimi təqdim etməyə dəyər: 

 
 Dağların başını aldı buludlar, 
 Şəhidlər məzarı oldu o yurdlar. 
 
və yaxud:   
 
 Çağırır yurdumun dağları bizi, 
 Kövrəlib torpağı, cığırı, izi... 
və ya:  
 
 Xəyalımdan çıxmayır bircə an da, 
 Yaşayırdım əfsanəvi məkanda.   
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və yaxud:  
 

Lənət olsun düşmənin şər-felinə, 
Qırov düşüb arzuların telinə.  
Ədalət, dönərsən bir gün elinə, 
Güvən əsgərinə, güvən orduna... 

 
Vətən, yurd həsrətli şairin qəlbində qələbəyə 

inam böyükdür və bu inamın işığı onun poetik, 
səmimi misralarına istilik, hənir qatır. 

Ədalət Əroğlunun istifadə etdiyi bədii təsfir 
vasitələri ilə təsvir etdiyi surətin duyğu və 
düşüncələrini, daxili ovqatını və psixoloji mə-
qamını şəraitə uyğun daha təsirli şəkildə üzə 
çıxardır. Ədalət şeirlərində vətəndaşlıq yanğısı-
nın bədii mənzərəsini təqdim edir və səmi-
miyyət dolu bu poetik nümunələr onu vətəndaş 
şair kimi səciyyələndirərək, həm də vətəndaşlıq 
qayəsinin daha dərin mətləblərdən soraq verdi-
yinə şahidlik edir. 

 
Hər bir bədii kitab müəllifin duyğu və 

düşüncələrinin əbədi müstəvidə inikasıdır. 
Məlumdur ki, şair kitabdan-kitaba öz yara-
dıcılıq dünyasının sərhədlərini genişləndir-
məli və yeni poetik ovqatı ilə oxucu marağını 
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qazanmalıdır. Poetik topluların başqa bədii 
kitablardan fərqli cəhətləri də var. Ən baş-
lıca və diqqətçəkən məziyyət odur ki, bircə 
şeirlə də müəllifin poetik gücünü, iqtidarını 
görmək mümkündür. Bəzən bir şeir bütöv 
bir yaradıcılığın, bir şair taleyinin poetik 
indeksinə çevrilir və bu uğur müəllifə sə-
nətkar etiketi qazandırır.  

Tutduğu vəzifə mövqeyindən, qazandığı ti-
tullardan, fəxri adlardan asılı olmayaraq hər bir 
şair şeirindən, misrasından boylanır. Şeirin bə-
dii səviyyəsini ifadə edən elementlər sırasında 
başlıca məharət müəllifin qələmə aldığı möv-
zuya yanaşmada öz baxış bucağını göstərə bil-
məsidir. 

Digər ədəbi  janrlar kimi şeir də bədii ümu-
miləşdirmə səriştəsi şairin yetkinliyinin, dolğun 
əsərlər yaratmaq bacarığının əyani təzahürüdür. 
Mahiyyət etibarı ilə ədəbiyyatda bütün möv-
zular işlənmişdir. Lakin istedadlı qələm sahib-
ləri, “köhnə” mövzulara da öz ayrı poetik nəfə-
si ilə yeni ruh verə bilir, məhz poetik ruhun 
canlılığı təravətli şairin özünəməxsusluğunu 
şərtləndirən amillər sırasındadır. 

“İçimizdə yurd adlı yaramız var” kitabına 
toplanmış poetik nümunələr yetkin şair düşün-
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cəsinin sənət müstəvisində əyaniləşməsidir. 
Ədalətin şair kimi fərdi yaradıcılıq manerasını 
səciyyələndirən önəmli xüsusiyyət onun vətən-
daşlıq qayəsinin səmimiyyəti və dolğunluğu-
dur. Şairin müxtəlif mövzularda yazılan şeirlə-
rini səmimiyyət, həyat hadisələrinə fəlsəfi ba-
xış, xeyirxahlıq duyğularının təbliği, saf sevgi 
kimi amillər birləşdirir. Bütün bu məziyyətlər 
onun sözə məsuliyyətlə yanaşmasının nəticəsi 
olmaqla bərabər, həm də sənətə həvəslə yiyə-
lənməsinə zəmanət verir.  

Şairin ədəbi uğurunu şərtləndirən cəhətlər-
dən biri də onun qələm aldığı mövzuların ma-
hiyyətinə dərindən vara bilməsi, gördüyü prob-
lemlərin səbəbini sənətkar kimi araşdırmasıdır. 
Milli-mənəvi dəyərlərimizə bağlılığı, milli özü-
nüdərk mövzularına daha dərindən vaqif olması 
diqqətdən yayınmır. Onun seirlərində yalnız 
milli ağrılarımız göstərilmir, həm də bu bəlaları 
doğuran səbəblər bədii sənət güzgüsündə işıq-
landırılır. Ədalət Əroğlunun poetik nümunələ-
rində Vətən, insan, təbiət və zamanla bağlı fikir 
və düşüncələr təqdim olunan mahiyyətin 
mühüm tərkib hissəsi kimi üzə çıxır.  
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Vətən sevgisi, yurd məhəbbəti onun yara-
dıcılıq kredosunun əsasını təşkil edir. Özü-
nəməxsus obrazlar yaratmaq bacarığı, sözü 
yerində və ustalıqla işlətmək məharəti, həm-
çinin sadə deyimlə zəngin poetik məna ifadə 
bilməsi onun şairlik xüsusiyyətini əya-
niləşdirir. Kitabdakı şeirlərin önəmli məziy-
yətlərindən biri də Vətən həsrəti ilə yanaşı, 
insanın mənəvi dünyasının, hisslər, duyğular 
aləminin həssas və zərif ifadə olunmasıdır. 
Bu poetik nümunələrdə lirik qəhrəmanın 
yaşadığı yurd ağrısının dərinliyi ilə bərabər, 
eşqin ucalığını, qüdrətini daha parlaq və 
gözəl ifadə etmək üçün istifadə olunan bədii 
təsvir və ifadə vasitələrini təravətli şairin 
poetik bacarığının ehtivasıdır.  

Şairin poetik əsərlərinin lirik qəhramanı öz 
müşahidə qabiliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Onun 
fərdi poetik siması, yalnız qələmə aldığı nümu-
nələrin üslub cəhətlərində deyil, həmçinin hadi-
sələrə yanaşmasında, onları seçməsində və qiy-
mətləndirməsində, lirik “eqo”nun əhval-ruhiy-
yəsini təravətli, həm də səmimi çalarlarla ehti-
va etməsindədir. 

O, dilimizin zəngin və rəngərəng təhkiyələ-
rindən, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən ba-
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carıqla istifadə edərək, qələmə aldığı mövzu-
ların bədii həllini, poetik ümumiləşdirməsini 
özünəməxsus ovqatda təqdim edə bilir. Ədalə-
tin yaradıcılığında məxsusi bir məziyyət var ki, 
onu başqalarından fərqləndirə bilir. Bu cəhəti 
şərtləndirən amil geniş və dərin mənada sa-
dəlikdir və bu sadəlikdə bədii zənginlik və 
müdriklik mövcuddur. Onun şeirlərinin məğ-
zini təşkil edən dərin və poetik ictimai məna 
uğurlu yaradıcılıq səciyyəsi daşıyır. 

 
Şairin lirikasında həsrət və qəm motiv-

lərinin yeknəsəkliyi, sentimental notlar, gə-
rəksiz pafos heç vaxt duyulmur. Kitabdakı 
şeirlərində vətənin qəhrəman oğullarının, 
sadə insan ləyaqətinin tərənnümü, həmçinin 
xeyirxahlıq, nəciblik, əzəmət və gözəllik duy-
ğularının bədii müstəvidə səmimi təbliği, bü-
tövlükdə yaradıcılığına dərin ictimai-fəlsəfi 
mündəricə gətirir. 

Bu poetik nümunələri mövzusundan asılı 
olmayaraq daxili bir bədii məntiq, ümumi bir 
məna birləşdirir. Ədalət İzzətoğlunun şeirlə-
rində insana inam və etibar motivi güclü ol-
duğu üçün, bu məziyyət şeirlərinin bədii siqlə-
tinə nikbin əhvali-ruhiyyə, işıq və hərarət qatır. 
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Ədalətin rəvan və təbii üslubu, şeirlərinin 
vəzn, bölgü, qafiyə və poetik strukturun digər 
elementlərindən məharətlə istifadə etmək baca-
rığı onun yaradıcılığını şərtləndirən keyfiyyət 
kimi önəmli səciyyə daşıyır. Poetik yükündən 
bədii mahiyyətindən asılı olmayaraq, şairin 
bütün şeirlərindən Vətən ağrısının harayı gəlir, 
nəciblik, məhəbbət, halallıq qoxusu duyulur. 
Bu şeirlərdə insanın insanlar qarşısında, bəşə-
riyyət qarşısında insanlıq borcunun və ləya-
qətinin vicdanla, ədalətlə, namusla icrası məsə-
ləsinə böyük  diqqət verilir. Bu xüsusiyyətlər 
onun şeirlərinə ictimai dərinlik, geniş vüsət və 
məzmun bütövlüyü gətirir. 

Məlumdur ki, lirik əsərlərdə yenilik ruhu o 
vaxt diqqət kəsb edir ki, orada həyati müşahidə 
bədii materialın, poetik obyektin yeni cizgi-
lərinə, görünməmiş tərəflərinə nüfuz etmiş  
olur. Ədalət İzzətoğlunun şeirlərində ictimai, 
mənəvi, əxlaqi tamlıq və halallıq mövzusu 
geniş yer tutur və onun dünyagörüşünün, bədii-
estetik idealının müəyyənləşməsində, formalaş-
masında əhəmiyyətli rol oynayır. Bu poeziya-
nın ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri onun 
müasirliyidir, yəni şair müasir həyatımızın tə-
zadlarını, onun insanlara səadət bəxş edən mə-
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qamlarını və eyni zamanda, insanları əzab mən-
gənəsində sıxan anları poetik məzmunda ehtiva 
edərək, onu yeni-yeni məna çalarları ilə zəngin-
ləşdirir. 

Onun şeirlərində milli kolorit qüvvətli 
olduğu üçün böyük maraq doğurur. Bu 
cəhət şeirlərin mövzusunda, mütəmadi mü-
raciət olunan qoşma janrının ahəng və rit-
mində, bədii təsvir vasitələrində nəzərə çar-
pır. O, insan mənəviyyatının qüdrət və gö-
zəlliyini tərənnüm edəndə də, doğma yurdu 
vəsf edəndə də, elin adət-ənənələrindən ya-
zanda da kolorit zənginliyi diqqəti cəlb edir. 

Şair bəzən bir bənddə lakonik poetik detal-
larla oxucu xəyalında orijinal lövhələr canlan-
dıra bilir. Onun bir sıra şeirlərində mürəkkəb 
psixoloji vəziyyətlər, anlar və duyğular, hisslər 
aləmi çox zərif və dəqiq ifadəsini, bədii həllini 
tapmışdır. O, bədii dilin estetik gözəlliyinə, 
emosionallığına məsuliyyətlə yanaşaraq, məz-
muna uyğun forma rəngarəngliyindən səriştəy-
lə istifadə etməyi bacarır. 

Ədalətin yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi zən-
ginliyin harmoniyası vardır. Bu mənada o, 
daim inkişaf edən həm forma və məzmun əl-
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vanlığı, həm də poetika baxımından kamilləşən 
şairdir. 

Bəllidir ki, bədii sənətin gücü böyük ide-
yanın, dəyərli fikrin obrazlı təcəssümündə, sə-
mimi və təravətli ehtivasındadır. Bu keyfiyyət-
lər qələm sahibindən bədii sözün məna çalar-
larını, dilin incəliklərini duymağı poetik, obraz-
lar sistemində əsərin forma və məzmun vəhdə-
tini yaratmağı, sənət qarşısında daim məsuliy-
yət hissini qorumağı tələb edir. Bütün bu mə-
ziyyətlər yurd həsrətli şair Ədalət Əroğlunun 
yaradıcılığında öz əksini tapmışdır.  

“İçimizdə yurd adlı yaramız var” şeirlər ki-
tabını şairin yaradıcılıq nailiyyəti kimi səciy-
yələndirmək olar. Söz sənətinin çətin və şərəfli 
yollarında şairə yeni uğurlar diləyirəm. 
 

BALAYAR SADİQ 
 

AYB və  AJB-NİN üzvü, Beynəlxalq 
Rəsul Rza ədəbi mükafatı laureatı, 
Rezident mükafatçısı, 
“Yurd” jurnalın baş redaktoru, 

 
“ƏDALƏT”  qəzeti  

9 iyun 2020-ci il  
 



16 

VƏTƏN 
 

Vətənimdən necə küsüm, inciyim? 
Vətən mənim damarımda qanımdır. 
Anamızdan necə küsüm, inciyim? 
O ki, mənim varlığımdır, canımdır. 
 
Vətən məni bu günlərə çatdırıb, 
Ömür verib, illərinə qatdırıb, 
Şeir, sənət aləminə atdırıb, 
O ki, mənim varlığımdır, canımdır. 
 
Vətən mənim torpağımdır, daşımdır, 
Ucal Vətən! Ucalığın başımdır. 
Şanlı tarix əbədi yaddaşımdır, 
O ki, mənim varlığımdır, canımdır. 
 
İran-Turan hamısı qardaşımdır, 
Kür-Arazım elə bil göz yaşımdır. 
Məkkə-Mədinəmdir, qəlb sirdaşımdır, 
O ki, mənim varlığımdır, canımdır. 
 
Ay Əroğlu, vətəninə sən də yan, 
Görəsən olarmı, Vətəndən doyan? 
Vətənin yolunda sevginlə dayan, 
O ki, sənin varlığındır, canındır. 
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AY İZZƏTOĞLU 
 

Yenə kövrəlmişəm, qəlbim ağlayır, 
Yurd həsrəti bu sinəmi dağlayır. 
Neçə Ana qara yaylıq bağlayır. 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 
 
Yağı at oynadır doğma elimdə, 
Solub çəmənim də, solub gülüm də. 
Vətən torpağında, qərib elimdə, 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 
 
Dağların zirvəsin duman, çən alar, 
Şəhid oldu igid, cavan balalar, 
Dağılıbdı Qarabağda qalalar, 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 
 
Gündüzüm zülmətlə dolub qaralar, 
Sağalmaz vurulan qanlı yaralar, 
Ürəyim çat verər, dünyam daralar, 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 
 
Yazırsan örnəkdir, oxuyan yoxdur, 
Yazdığın sözlərin düşmənə oxdur, 
Var-dövlət talanır, gözlərin toxdur. 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 
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Vətən həsrətilə gözün açanlar, 
İtirdik həyatda gör neçə canlar, 
Tökülür vətəndə nahaqdan qanlar, 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 
 
Bəxti yatmış Hüquqşünas şairəm, 
Üz çevirdi bəxtimdən şans, şairəm, 
Mən söyləyim, sən qulaq as, şairəm, 
Dözürsən dağlara, ay İzzətoğlu. 

 
QARABAĞDAN VARMI DOYAN?! 

 
Nə yatmısan, oyan, millət! 
Üçrənginə boyan, millət! 
Qeyrətdən alış, yan, millət! 
Qarabağım yad əllərdə. 
 
Əsir düşüb qız-gəlinlər, 
Torpaq yad əllərdə inlər; 
Siz, ey namus, ar bilənlər: 
Qarabağım yad əllərdə. 
 
Ürək dözmür, yaralıyam, 
Yurdum əsir, aralıyam, 
Soruşmayın  haralıyam, 
Qarabağım yad əllərdə. 
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Vətən-Ana, Ana-Vətən, 
Ayrılmazdır bir-birindən, 
Qalx ayağa! Döyüş, Vətən! 
Qarabağım yad əllərdə. 
 
Ay Əroğlu, yatma, oyan! 
Qisas hissin atma, oyan! 
Qarabağdan varmı doyan?! 
Qarabağım yad əllərdə. 

 
 
 

AZƏRBAYCAN DEYƏCƏK! 
 

Məni tərif etməyin, 
Sözü elim deyəcək. 
Mənə söz də verməyin, 
Bunu aləm deyəcək. 
Dinləyin sözlərimi, 
Dərdim qara toydadır. 
Deyirəm sözlərimi, 
Közü dağlar boydadır. 
Zaman görüb sözümü, 
Öpəcəkdir üzümü. 
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Sözüm qalxıb ayağa, 
Diyar-diyar gəzəcək. 
Bulud olub göylərdə, 
Yağışlara dönəcək. 
Külək olub yerlərdə, 
Fırtınatək əsəcək. 
Günəş olub səmadan, 
Öz nurunu səpəcək. 
Düşüb dilə, dodağa, 
Nəsillərə keçəcək. 
Vətənimdən namərdin, 
Əl-ayağın kəsəcək. 
Sözüm düşüb dillərə, 
Ədalətəm deyəcək! 
Mən, şair Əroğlunu, 
Vətən özü sevəcək. 
Qovuşub ürəklərdə, 
Azərbaycan deyəcək! 
Azərbaycan deyəcək! 
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AL-QAN İÇİNDƏDİR TORPAĞIM, 
DAŞIM 

 
İşğal olub yurdum, zəhərdir aşım, 
Şəhid olubdular, qohum, qardaşım, 
Axır gözlərimdən acı göz yaşım. 
Al-qan içindədir, torpağım, daşım. 
 
Döyüşür əsgərlər, oyanır Vətən, 
Şəhid qanı ilə boyanır Vətən, 
Poladlar çiynində dayanır, Vətən, 
Al-qan içindədir, torpağım, daşım. 
 
Dilbilməz cahildir, düşməndir yağı. 
Dağıdıb yurdumu, o cənnət bağı, 
Unuda bilmərik, biz Qarabağı, 
Al-qan içindədir, torpağım, daşım. 
 
Faciələr gördük, dözdük, qardaşlar, 
Şəhidlərim yurda olub sirdaşlar, 
Düşmən quduzlaşıb, kəsmir savaşlar, 
Al-qan içindədir, torpağım, daşım. 
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Əsgərim əyilməz, güclüdür Ordum, 
Əsir qala bilməz, mənim o yurdum. 
Ürəyimdə nifrət, döyüşə durdum. 
Al-qan içindədir, torpağım, daşım. 
 
Dözmək olmur, bu alova, bu közə, 
Baxa da bilmirəm ağlayan gözə, 
Əroğlu ağrıya, de necə dözə? 
Al-qan içindədir, torpağım, daşım.  

 
GÖZƏL CƏBRAYILIM 

 
Yurdda qalıb gözəl çağlar, 
Yada düşər könlüm ağlar, 
Yaşıl çəmən, güllü bağlar, 
Gözəl Cəbrayılım vardı... 
 
Uşaq vaxtı dağ-daşında, 
Qozlu dağın lap, başında, 
Gəzdiyim yer yaddaşımda, 
Gözəl Cəbrayılım vardı... 
 
Gen dərələr, xoş oylaqlar 
Yeyib içib çox qonaqlar, 
Harda qalıb o maraqlar? 
Gözəl Cəbrayılım vardı... 
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Ömür keçir aram-aram, 
Yaşamışam, yenə varam, 
Düşmənimin belin qıram, 
Gözəl Cəbrayılım vardı... 
 
Ədalətəm, yandım yaman, 
Qocaldıbdı məni zaman. 
Düşmənlərə vermə aman. 
Gözəl Cəbrayılım vardı... 
 

MÜSTƏQİLDİR, AZƏRBAYCAN 
DÖVLƏTİ 

 
Qurduq dünyamızda şanlı dövləti. 
Dövlətlər yanında çoxdur hörməti. 
Qazandıq həyatda şanı, şöhrəti 
Müstəqildir, Azərbaycan dövləti. 
 
Dəyişdi zəmanə, dəyişdi dövran. 
Ağır fəlakətdən keçdi bu ünvan. 
Fəxarət hissini yaşatdı, hər an, 
Müstəqildir, Azərbaycan dövləti. 
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Ayrılıbdı vəhşi caynaqdan bu can. 
Bu şərəfli yolda axıdıldı, qan. 
Kömək oldu bizə Uca Yaradan. 
Müstəqildir, Azərbaycan dövləti. 
 
Uzaqdan tanınır iblisin donu, 
Müstəqil dövlətik, qoruyaq onu. 
Qoydünya bilsin, anlasın bunu. 
Müstəqildir, Azərbaycan dövləti. 
 
Qürurludur, Millətlərin gözündə 
Şan-şöhrətdi, Müstəqillik özü də 
Gəlin birgə öpək həmin sözü də 
Müstəqildir, Azərbaycan dövləti. 
 
Ədalətəm, Müstəqildir Dövlətim, 
Eşidəndə, müstəqilik, kövrəldim. 
Müstəqillik həyatına güvəndim. 
Müstəqildir, Azərbaycan dövləti. 
Əbədidir, Azərbaycan dövləti. 
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UNUDA BİLMƏRƏM QARABAĞ SƏNİ 
 

Eşit, həsrətindən nələr çəkirəm, 
Şəhid məzarına şamlar əkirəm, 
Göz yaşımı ağaclara tökürəm, 
Unuda bilmərəm, Qarabağ səni. 
 
Dolubdur başıma dumanın, çənin, 
Buz bulaq suyundan doymur içənin, 
Nəfəsin kəsəcəm yurdu biçənin, 
Unuda bilmərəm, Qarabağ səni. 
 
Həsrətin qəlbimi dəlir gör necə? 
O düşmən zalımdır, almayır vecə, 
Yuxuma gəlirsən yuxlayan gecə, 
Unuda bilmərəm, Qarabağ səni. 
 
Dinləyin millətim, bizə salam var, 
Neçe ildir əsirlikdə qalan var, 
Qarabağ adında qara yaram var, 
Unuda bilmərəm, Qarabağ səni. 
 
Sevincimi sevincinə qatmışdım, 
Səni məndən ayırdılar, yatmışdım, 
Mənə qalsa, sənə çoxdan çatmışdım, 
Unuda bilmərəm, Qarabağ səni. 
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İzzətoğlu, nə yatmısan, dur, oyan! 
Vətənin dardadır, əsirdir o, yan, 
Yurdumda qalmayıb bir papaq qoyan? 
Unuda bilmərəm, Qarabağ səni. 

 
 

YETMİŞ YAŞLI SUMQAYIT 
 

Üzüm güldü Sumqayıta gələndə, 
İndi yaşım həmin yaşım deyil ki? 
Ruhum coşdu Xəzərimi görəndə, 
Coşan ruhum ötən ruhum deyil ki? 
 
Gəncliyimdə Sumqayıta gəlmişəm, 
Sevincimi bu şəhərlə bölmüşəm, 
Şəhərimi kərpic-kərpic hörmüşəm,  
Qabar əllər həmin əllər deyil ki? 
 
Gəzdikcə şəhərdə daşır ürəyim, 
Xəzərin mehindən coşur ürəyim, 
Şəninə nəğmələr qoşur ürəyim, 
Əsən yellər həmin yellər deyil ki? 
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Gündən-günə çiçək açır şəhərim, 
Xəzərimlə gözün açır şəhərim, 
Hər millətə ürək açır şəhərim, 
Bu şəhərim qoca şəhər deyil ki? 
 
Ölkəmizin dayağıdır şəhərim, 
İgidlərin məskənidir səhərim, 
Qəhrəmanlar şəhəridir şəhərim, 
Sumqayıtım ölməz şəhər deyil ki? 
 
Göyərçin abidə Sülhün daşıdır, 
Sumqayıt ölkəmin üzük qaşıdır. 
Bu il şəhərimin yetmiş yaşıdır, 
Ötən illər həmin illər deyil ki? 
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GÖRMƏDİM 
 

Gəzdim təpələri, gəzdim dağları, 
Qarabağ dağıtək dağlar görmədim. 
Neçə bostan gəzdim, neçə bağları, 
Yurdumun bağıtək bağı görmədim. 
 
Həsrətdən alışıb yandı bu canım, 
Dərdini çəkibdir, ürəyim, canım, 
Üzüldüm həyatda, axdı al qanım, 
Vətən ağrısıtək, ağrı  gördüm. 
 
Qurumur gözümdən axan göz yaşı, 
Məzarlar sızlayır, ağlayır daşı, 
Analar öpdülər, qara baş daşı, 
Mən belə naləni, dağı görmədim. 
 
Nə qədər qıvrılaq həsrət içində? 
Nə qədər qovrulaq qeyrət içində? 
Qəvvas olmayanlar heyrət içində,  
Dəryada boğuldu, sağı görmədim. 
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Gəzirəm ay ellər, ellər qoynunda, 
Bir çoşan çay oldum, sellər qoynunda, 
Düşmənim ətrafda, fellər qoynunda, 
Haqqa düz baxdığı çağı görmədim. 
 
Düşmüşəm zülmətə, dumanda, çəndə, 
Boğuldum tüstüdə, düşdüm kəməndə, 
Ömür talehimdə yollar keçəndə,   
Qaranlıq zülmətdə ağı görmədim. 

 
 
 

YURDA ÖZÜM GƏRƏYƏM 
 

Elə bir arzu var, yanır içimdə, 
Onu hiss etməyə ürək gərəkdir. 
Yurdun intizarı, qalıb içimdə, 
Müalicə lazım, həkim gərəkdir. 
 
Yurdun həsrətiylə qulağım səsdə. 
Qarabağ dardadır, mənsə qəfəsdə. 
Dəyişib yurdların görkəmi xəstə, 
Müalicə lazım, həkim gərəkdir. 
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Dilim də gödəkdir dostlar içində, 
Danışa bilmirəm- dərd var içində, 
Torpağım işğaldır odlar içində, 
Müalicə lazım, həkim gərəkdir. 
 
Xəritəm qaralıb, yurdumdur bağrım, 
Yenə qövr eyləyir sinəmdə ağrım, 
Dözə də bilmirəm, kimi çağırım? 
Müalicə lazım, həkim gərəkdir. 
 
Bu dərdi qəlbimdən silən deyiləm. 
Düşmən kimdi, mən də ona əyiləm?! 
Yurd aşiqi şəhidlərdən deyiləm? 
Ədalətəm, yurda özüm gərəyəm. 

 
 

DE SÖZÜNÜ, AZƏRBAYCAN! 
 

Döyünən ürəyimdir, 
cismimdəki qan. 
Ulu Vətənimdir, 
can Azərbaycan. 
Torpaq işğal olub, 
əsir qalıb ellərimiz. 
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Saçlarım ağarıb 
Deyiləm cavan. 
Bir ovuc torpağa, 
bağlıdır bu can. 
Qalx ayağa, 
de sözünü, Azərbaycan! 
 
İşğaldadır Vətənim, 
əsir düşür millətim. 
Şəhid olur Əsgərim, 
axıdılır nahaq qan. 
Belə dərdə dözmək 
Deyildir asan. 
Canımda qalmayıb, 
əvvəlki o can. 
Qalx ayağa, 
de sözünü, Azərbaycan! 
 
Təbriz, Bakı, Dərbənd, 
hər üçü bir can. 
Millətimiz birdir, 
ayrılmışdır can. 
Birləşsək olarıq, 
Bütöv Azərbaycan. 
Qalx ayağa, 
de sözünü, Azərbaycan!  
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SUMQAYITIM, MƏRD ŞƏHƏRİM 
 

Sumqayıta köçüb gəldim, 
Sumqayıtdı dayaq yerim, 
Dərdlərimi sənlə böldüm, 
Sumqayıtım, mərd şəhərim. 
 
Qarabağım yad əllərdə, 
Barıt qoxur tər güllər də, 
Oxumayır bülbüllər də, 
Sumqayıtım, mərd şəhərim. 
 
Dözəmmirəm belə dərdə, 
Ömür keçir qəm-kədərdə, 
Yurd salmışam bu şəhərdə, 
Sumqayıtım, mərd şəhərim. 
 
Dərd əlindən gəldim zara, 
Dözmür ürək ahu-zara, 
Günlərim də ötür qara, 
Sumqayıtım, mərd şəhərim. 
 
Mən baxmadım dövlət, vara, 
Vətən işğal, günüm qara, 
Bu ürəyim olub yara, 
Sumqayıtım, mərd şəhərim. 
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Sən kömək ol, dərdə çarə, 
Yollar bağlı, mən biçarə, 
Arzum, döyüşə işarə, 
Sumqayıtım, mərd şəhərim. 

 
GƏNCLİK ŞƏHƏRİM 

 
Dostluğun rəmzidir gənclik şəhərim. 
Sülhsevər şəhərim, dinclik şəhərim, 
Qəlbimdə yerin var, ucal, gün-gündən, 
Sumqayıt şəhərim, gənclik şəhərim. 
 
Ey mənim küləkli, dəcəl şəhərim. 
Qurub yaratdığım, əzəl şəhərim, 
Gəzib yaşadığım gözəl şəhərim, 
Sumqayıt şəhərim, gənclik şəhərim. 
 
Bağlıdır xidmətim sənin şəninlə, 
Qızındım odunla, həm atəşinlə, 
Bağlıyam canımla, od atəşimlə  
Sumqayıt şəhərim, gənclik şəhərim. 
 
Səninlə fəxr edib, qürur duyuram, 
Sumqayıt adından şərəf duyuram, 
Ötən illərimi səndə duyuram, 
Sumqayıt şəhərim, gənclik şəhərim. 
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İGİD ŞƏHƏRİM 
 

Xəyallar başımda, gülə bilmirəm, 
Dərdimi dərdinlə bölə bilmirəm, 
Axan göz yaşını silə bilmirəm, 
Sumqayıt şəhərim, igid şəhərim. 
 
Bir fevral günündə qalxdın ayağa, 
Coşub vətənimdə döndün dayağa, 
Sadiq olduq o, üçrəngli bayrağa 
Sumqayıt şəhərim, igid şəhərim. 
 
Qarabağ alovla alışan zaman, 
Səsinə səs verdin, vermədin aman, 
Düşmən zalım oldu, dözmədin yaman, 
Sumqayıt şəhərim, igid şəhərim. 
 
İgidlər yetirdin sən Qarabağa, 
Sinəni vermisən oda, ocağa, 
Çəkilib getmədin, küncə, bucağa, 
Sumqayıt şəhərim, igid şəhərim. 
 
Şəhidlərim Xiyabanda uyuyur, 
Ruhları hər zaman bizi qoruyur, 
Mən Əroğlu, səninlə qürur duyur, 
Sumqayıt şəhərim, igid şəhərim. 
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TURAN HARAYI 
 
Bir nağıl həyatı yaşayıram mən, 
Tarixi qələmə alıram hər an. 
Kiminə nağıldır, kiminə ağıl, 
Ətri var Vətənin, şeirlərimdə. 
Bir günəş doğacaq, 
dünyamıza nur saçacaq, 
al şəfəqə boyanacaq, 
dövran belə qalmayacaq. 
Gəl, yapış əllərimdən. 
Söhbət aç ellərimdən, 
Mən bir haray çəkirəm, 
Bu Türkün harayıdı. 
Vətənim parçalanıb, 
Bu torpaq yaralıdır... 
Arazla bölünüb ara, 
Bu Vətən paralıdır... 
Həm o taylı, 
həm bu taylı, 
bu, Vətən harayıdır!. 
Bu, Turan harayıdır! 
ruhumun harayıdır! 
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ƏSGƏRƏM VƏTƏNƏ, AZƏRBAYCANA! 
 

Ömür xatirəyə dönər, ya dönməz, 
Yurdumun həsrəti dərd salıb cana. 
Alışıb yanıram, alovum sönməz, 
Əsgərəm Vətənə, Azərbaycana! 
 
Şanlı tarix yazaq əməlimizlə, 
Məzarlar qazmayaq öz əlimizlə, 
Vətənə can verək əməyimizlə, 
Əsgərəm Vətənə, Azərbaycana! 
 
Vətənim çoxunda, od salıb cana, 
Eşqim aşıb-daşır Azərbaycana,, 
Qələbə yaraşır Azərbaycana! 
Əsgərəm Vətənə, Azərbaycana! 
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YURDUM GÖRƏN HARDA QALDI? 
 

Dünya yaman qalmaqaldı. 
Vətən səndə izim qaldı, 
Deyilməmiş, sözüm qaldı. 
Yurdum görən harda qaldı? 
 
Gedəmmirik birgə yolla. 
Gərək hamı həmrəy ola. 
Tanrım, bizə ağıl yolla. 
Yurdum görən harda qaldı? 
 
Yollar, bizi yurda apar, 
Ruhum orda dinclik tapar, 
Həyat mənə orda bahar, 
Yurdum görən harda qaldı? 
 
Döz deyirik, bu ağrıya. 
Ağ deyirik, biz qaraya. 
İş qalıbdır tək Tanrıya. 
Yurdum görən harda qaldı? 
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Dərman gərək, bu yaraya, 
Təbib gərəkdir, sarıya. 
Tanrım özün çat haraya. 
Yurdum görən harda qaldı? 
 
İzzətoğlu gəzmə belə, 
Bel bağlama, şirin dilə, 
Vətən bölük, dərdi şələ, 
Yurdum görən harda qaldı? 

 
 

ÇALINSIN VƏTƏNDƏ,  
QƏLƏBƏ MARŞI!!! 

 
Neçə illərdir ki, yurdsuz qalmışıq, 
Həsrətli günləri yada salmışıq, 
Qələbə sevincin yaşamamışıq, 
Vətəndə çalınsın, Qələbə Marşı! 
 
Gül-çiçəkdi yurdumun hər qarışı, 
Yurdsuz keçinməyək yenə bu qışı, 
Axıtsın yurdumuz, sevinc göz yaşı, 
Vətəndə çalınsın, Qələbə Marşı! 
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Qələbə Marşıyla bəzəyək ayı, 
Xeyir dua versin babam Xətayi.  
Qələbə Gününün olarmı tayı? 
Vətəndə çalınsın, Qələbə Marşı!  
 
Alınsın yurdumun hər bir qarışı, 
Yağsın yurdumuza, sevinc yağışı, 
Edirəm hamıya mən bu çağrışı: 
Vətəndə çalınsın, Qələbə Marşı! 
 
Ay ellər! Birləşək, bir yumruq olaq, 
Yağılar əlindən Şuşanı alaq, 
Düşmənə tarixi Qələbə çalaq, 
Vətəndə çalınsın, Qələbə Marşı! 
 
Ədalət, yurdumuz alınaydı, kaş 
Gedəydik yurdlara dostlarla birbaş 
Düşmənin başına düşəydi sal daş 
Vətəndə çalınsın, Qələbə Marşı! 
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YURD AĞLAR QALIB 
 

Dəyişir zamanə, ötür illərim, 
Silinmir yaddaşdan qəmli günlərim, 
Tar-mardır Qarabağ, doğma ellərim, 
Əzək düşmənləri yurd ağlar qalıb. 
 
Şairəm, qocaldım, ağardı saçım, 
Dardadır Qubadlı, Füzuli, Laçın, 
Cəbrayıla bütün  yolları açım, 
Əzək düşmənləri yurd ağlar qalıb. 
 
Zəngilan, Ağdamım darda qalıbdır, 
Xocalı, Xocavənd odda yanıbdır, 
Kəlbəcər, Şuşamız harda qalıbdır? 
Əzək düşmənləri yurd ağlar qalıb. 
 
Köçkünəm, qaçqınam mən bu şəhərdə, 
Yaşayıram sonsuz qəmdə, kədərdə, 
Əzablar içimdə, dözürəm dərdə, 
Əzək düşmənləri yurd ağlar qalıb. 
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İtirdim yurdumu, dağı, dərəni, 
Neçə igidləri, neçə ərəni. 
Sarılaq silaha, keçək bərəni, 
Əzək düşmənləri yurd ağlar qalıb.  
 
Ədalət, demə ki, mən qocalmışam. 
Dərddən saralmışam, qəmdən solmuşam? 
İlahi qüvvədən mən güc almışam, 
Əzək düşmənləri yurd ağlar qalıb. 

 
 

NİYƏ? 
 

Niyə tez soyuduq, nədən uyuduq? 
Unutduq deyəsən, can Qarabağı, 
Alışıb yanıram hər axşam, səhər, 
Unudan deyiləm, xan Qarabağı. 
 
Niyə tez soyuduq, nədən uyuduq? 
Axan göz yaşımız dönübdür selə 
Biz belə deyildik, məgər buyuduq? 
İtirib namusu, vermişik yelə. 
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Niyə tez soyuduq, nədən uyuduq? 
Bulaqdan çağlayan, saf bir su idik. 
Şəhid məzarında bitən güllərin, 
Qəhərini çəkdik, ətrin iylədik. 
 
Niyə tez soyuduq, nədən uyuduq? 
Yaş ötür, xəyaldı ömrümün sonu, 
Dünyanın dəyişib gözəllik donu, 
Aləmə car çəkir sözümün tonu.  
 
Niyə tez soyuduq, nədən uyuduq? 
İşğaldır yurdların, nər İzzətoğlu, 
Özünü öyməsin hər İzzətoğlu. 
Döyüşə hazırdır, Ər İzzətoğlu. 

 
 

GÖZÜ YAŞLI QOYMAYIN 
 

Vətənindən uzaq elə gedənlər, 
“Sarı telə”, "incə belə" uymayın, 
Cəsur, igid vətənoğlu, ərənlər, 
Ana yurdu gözü yaşlı qoymayın! 
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Nə fərqi var, oğul olsun, qız olsun, 
Vətəninə sadiq olsun, düz olsun, 
Var-dövlətin istəyirsən “yüz” olsun, 
Ana yurdu gözü yaşlı qoymayın. 
 
Yollar bağlı, gedəmmirəm bir daha, 
Ümüd edib, bağlanmışam sabaha, 
Yalvarıram, and verirəm Allaha, 
Ana yurdu gözü yaşlı qoymayın. 
 
Vətənimdə dağılıbdı yurd qalam, 
Ağlar qalıb ana, bacım, qız balam, 
Düşmən kimdir, qarşısında alçalam? 
Ana yurdu gözü yaşlı qoymayın. 
 
Dayaq olun, ümidlərim itməsin, 
Cavan ömrüm qəm-kədərlə bitməsin, 
İzzətoğlu intizarlı getməsin,- 
Ana yurdu gözü yaşlı qoymayın! 
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20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİNƏ 
 

İyirmi Yanvarda qanlı bir sabah, 
Düşmənlər etdilər ölkəmə tamah. 
Qarşısın almağa qalxdı Şəhidlər. 
Sabaha ümüdlə baxdı Şəhidlər. 
 
Bu vətən, bu torpaq, mənimdi deyib, 
Düşmənin yolunu kəsdi Şəhidlər. 
Qatil gülləsinə o qurbanda gedib, 
Sabaha ümüdlə baxdı Şəhidlər. 
 
Xalq ayağa qalxdı, həmin o günü seçdi 
Zirehli tankların önünə keçdi. 
Vətənin yolunda, canından keçdi, 
Sabaha ümüdlə baxdı Şəhidlər. 
 
O gecə Şəhidlər boyandı qana, 
Vətənin yolunda qıydılar cana, 
Baxmadı düşmənin od silahına, 
Sabaha ümüdlə baxdı Şəhidlər. 
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Faşistlər tankları sürdü ölkəmə, 
Bakımı çevirdi qanlı görkəmə, 
Rəhm etmədi uşaq, böyük heç kimə... 
Sabaha ümüdlə baxdı Şəhidlər. 
 
Qorxu bilməyibdi, mənim millətim, 
İblisdən gəlsə də həmin zillətim, 
Qüruru sınmadı, dözdü dövlətim, 
Sabaha ümüdlə baxdı Şəhidlər. 
 
Odur ki, sadiqəm, dövlətim sənə 
Şirin canımdan da əzizsən mənə 
Əroğluyam, “var ol!” deyirəm yenə 
Sabaha qürurla baxdı şəhidlər. 

 
SOYQIRIM GÜNÜ 

 
Soyqırım, Ölkəmdə kütləvi qırğın, 
O, qan yaddaşıdır, tarixə baxın!  
Silinməz o yara, sinəmdə sarğı, 
Azəri türkünün Soyqırım günü. 
 
Başında bolşevik cəlladı, daşnak, 
Rəhbəri Şaumyan şeytana ortaq, 
Millətin köksünə çəkibdi bir dağ, 
Azəri türkünün Soyqırım günü. 
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Milliətim əzilmiş, neçə əsirlər, 
Qalıb ayaq altda, səsin kəsirlər,  
Dağılıb yurdlarım, qədim qəsirlər, 
Azəri türkünün Soyqırım günü. 
 
Oğul yandırıldı ata yanında,  
Olmazın işgəncə gördük canında, 
Düşmən əldə silah, savaş donunda, 
Azəri Türkünün Soyqırım günü. 
 
Millətin başına müsibət açıb, 
Məğrur sinəsinə süngülər sancıb,  
Əroğlu, bilirsən nələrdən keçib? 
Azəri türkünün Soyqırım günü?... 

 
 

BU DƏRD MƏNİ ÖLDÜRƏCƏK 
 

Obamızda ötmür daha, 
Şeyda bülbül, Xarı bülbül, 
Bağ-bağçalar viran qalıb, 
Ətir saçmır tər qızılgül, 
Bu dərd məni öldürəcək. 
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Yanır dağım, yanır daşım, 
Ötüb keçdi cavan yaşım, 
Ağarıbdır mənim başım, 
Yurdda qalıb ocaqdaşım, 
Bu dərd məni öldürəcək. 
 
Dərd əlindən gəldim zara, 
Günlərim də keçir qara, 
Mən baxmadım dövlət, vara, 
Ürəyimdə yurdum yara, 
Bu dərd məni öldürəcək. 
 
Yollar uzun sola, sağa..., 
Düşmənlərdən olmaz "ağa", 
Gedəmməsəm Qarabağa, 
Tufan qopa, mərmi yağa, 
Bu dərd məni öldürəcək. 
 
Sinəm səngər, əl qabağa, 
Sarılmışam mən bayrağa, 
Gedəmməsəm, Qarabağa 
Bu dərd məni öldürəcək. 
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DİNLƏ MƏNİ 
 

Dinlə məni, insan oğlu! 
Doğulubdur hərə bir gün. 
Ağ kəfənə büküləcək, 
Qarışacaq yerə bir gün. 
 
Göylərdə lap, süzsə belə, 
Cah-cəlalda gəzsə belə, 
Dəryalarda üzsə belə, 
Qarışacaq yerə bir gün. 
 
Adam olan, olmayan kəs, 
Fərq etməyir, tay filankəs, 
Ay Əroğlu, hər adam kəs, 
Qarışacaq yerə bir gün. 
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BU BAHAR GƏLİŞİ, O BAHAR, DEYİL... 
 

Ürəyim kövrəlib, gözlərim dolub, 
Baharım gəlmədi, hisslərim donub, 
Köksümdə sıxılan sözlərim donub. 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
Ömür yollarıma həsrət düzülür, 
Gecə-gündüz göz yaşların süzülür 
Kədərliyəm, ürəyim də üzülür, 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
Bu Bahar açmadı, bir Novruzgülü, 
Qışımın sazağı elə bil ölü 
Qalıbdır intizar, yurdun bülbülü, 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
Dəyişdi baharım, açmadı güllər, 
Vətən həsrətindən gülmədi ellər. 
Ürək xəstə düşdü, lal oldu dillər, 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
Yamanca sıxıldım, sən də gəlmədin, 
Oldun bir insafsız bəndə, gəlmədin, 
Gözlədim yolunu, kəndə gəlmədin 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
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Vətən işğaldadır, bəsdirək daha! 
Bayrağı qaldıraq, əsdirək, daha! 
Düşmənin nəfəsin kəsdirək daha! 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
Bir Bahar istərəm, açılsın güllər, 
Yurdumda oxusun, sona bülbüllər, 
Əkilsin, biçilsin, sarı sünbüllər, 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
İçimdə qalıbdır azacıq güman, 
Mən də ki, dünyadan, ədalət uman, 
Başımı alıbdır, qatı sis, duman, 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil. 
 
Çətin ki, qayıdam, bir də o çağa? 
Əroğlu dözməyir çəkilən dağa, 
Yollanaq hamımız, can Qarabağa! 
Bu bahar gəlişi, o bahar, deyil! 
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ŞƏHİD MƏZARINI UNUTMA, OĞLUM! 
 

Dəyişir zəmanə, dəyişir dövran, 
Şəhidlər qanıyla boyanır cahan. 
Tökülür həyatda çoxlu nahaq qan, 
Şəhid məzarını unutma, oğlum! 
 
Yerin tərkibi də böyük bir cahan, 
Əbədi dünyaya köçüb çox insan, 
Vətənin yolunda tökülübdü qan, 
Şəhid məzarını unutma, oğlum! 
 
Bilirsən vətənin neçə yaşı var? 
Vətənə hər kəsin öz baxışı var. 
Şəhid qanı ilə yoğrulub Vətən, 
Şəhid məzarını unutma, oğlum! 
 
Ana övladını oxşamaq üçün 
Soyuq məzarını, isitmək üçün, 
Daşları gör necə qucaqlayır o, 
Şəhid məzarını unutma, oğlum! 
 
Ananın naləsi çıxmır qulaqdan, 
Balanın səsi də gəlmir bayaqdan, 
Yata da bilmirəm mən bu sayaqdan, 
Şəhid məzarını unutma, oğlum! 
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Sevinc nədir, bilmir Şəhid Anası, 
Qara daşdan boylanır nər balası, 
Ədalətin qəlbi Şəhid yarası, 
Şəhid məzarını unutma oğlum! 
 

VARLI-KASIB 
 

Bakımızda villalar, 
hərəsi bir əsərdi. 
Burda yaşayanların, 
cibi pullu kəslərdi… 
Bir çox varlı insanlar, 
Yerə sığmır cahanda. 
Düşünmür ki, kasıblar, 
Yaşayırlar, hayanda? 
Sübhə kimi yatmayıb, 
hansı dərdi daşıyır. 
Baxırsan ki, avtolar, 
Xəyallarla, mürgülü, 
Dərdli insan daşıyır. 
 
Bir parça çörək üçün, 
Kasıb olan bəndələr, 
diz atıb, yer qaşıyır. 
Zülmün altına girib, 
Acı günlər yaşıyır. 
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Kasıb alır yüz manat, 
Harınlamış milyon qat, 
Nə qayğısı, nə dərdi, 
İnsanlıq bu qədərdi? 
Kasıbdır mömünləri, 
Məgər, Allah veribdi, 
Yer üzünə  bu dərdi? 
Gözlər doymur, Ədalət! 
Harda qalıb ədalət? 
Bizi basıb cəhalət, 
bu vəziyyət, bu halət. 
Gözü doymur insanın. 
Verəcək hamı bir-bir, 
Axirət imtahanın. 
 
 
MƏNİ DEYİRLƏR 

 
Bağımda ağaclar barın verəcək, 
Almasın, heyvasın, narın verəcək, 
Bağbanı olmasa xarın verəcək, 
Bağbansız şairəm, məni deyirlər. 
 
Şeytan bizi yolumuzdan azdırıb, 
Quyumuzu yaman dərin qazdırıb, 
Dərdi, qəmi taleyimə yazdırıb, 
Loğmansız şairəm, məni deyirlər. 
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Şeirim süzülüb qəmimdən gəlir, 
Vətənə sevgimdən, dəmimdən gəlir, 
Yazdığım şeirlər təbimdən gəlir, 
Təkansız şairəm, məni deyirlər. 
 
Dağların başında duman görünsə, 
İldırım, fırtına, tufan görünsə, 
Məşəqqət, qiyamət, boran görünsə, 
Dumansız şairəm, məni deyirlər. 
 
Qələmim əlimdə hey yazır, yazır, 
Yazdıqca xəyallar başımda azır, 
Düşmən vətənimə məzarlar qazır, 
Məkansız şairəm, məni deyirlər. 
 
Ədalətəm, haqqı danan deyiləm, 
Nahaqqa haqq demə, yanan deyiləm, 
Düşmənin önündə sınan deyiləm, 
Amansız şairəm, məni deyirlər. 
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KORONA-VİRUS 
(Günün mövzusu) 

 
Haylayıb hər kəsi evlərə yığdın, 
Yamanca dərd oldun sən bizə, virus, 
Kasıbı, varlını bir yerə yığdın, 
Adın qorxuludur: KORONA-VİRUS! 
 
Dağların başını duman alıbdır, 
Sabaha az ümid, güman qalıbdır, 
Yaxşı əməllərə, iman, qalıbdır,? 
Adın qorxuludur: KORONA-VİRUS! 
 
Sən Allah bu elə, obaya gəlmə, 
And verirəm Rəbbə, Tobaya, gəlmə, 
Yandırıb ataram, sobaya, gəlmə, 
Adın qorxuludur: KORONA-VİRUS! 
 
Gündəlik işləyib çörək tapırdım, 
Xəyalda yurduma gedib çatırdım, 
Gecələr yuxuma zəhər qatırdım, 
Adın qorxuludur: KORONA-VİRUS! 
 
Sarımsaq tapılmır, “araq” içirəm, 
Düzü azdır məndə maraq, içirəm, 
Sənin ölümünə kəfən biçirəm, 
Adın qorxuludur: KORONA-VİRUS! 
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Sən dinlə şairi, gör nələr deyir, 
Əroğlu qorxmadı, görənlər deyir, 
Sənin gəlişindən tapılmaz xeyir, 
Adın qorxuludur: KORONA-VİRUS! 
 

 
KORONAVİRUS 

(2020-ci ildə bəşəriyyətə gəlmiş bəlaya) 
 

Dünyamızı “virus” basıb, 
Tanımır da, varlı, kasıb, 
Ovunuram, şeir yazıb, 
Zalımsan, Koronavirus! 
 
Zorla çörək qazanırdım,  
Halım xoş olar, sanırdım, 
Kasıblıqdan utanırdım,  
Zalımsan Koronavirus! 
 
Ümüdləndim bir sabaha, 
Gəlib batdın sən günaha, 
İndi halım yoxdur daha, 
Zalımsan, Koronavirus! 
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Sən Çin ölkəsindən gəldin, 
Şeytan kölgəsindən gəldin, 
İblis nəfəsindən gəldin, 
Zalımsan, Koronavirus! 
 
Saldın bizi yaman fəndə, 
Köç eylədi neçə bəndə, 
İnsaf yoxmu görən səndə? 
Zalımsan, Koronavirus! 
 
Söz tapmıram danışmağa, 
İş də yoxdur çalışmağa, 
Qara günlə barışmağa, 
Zalımsan, Koronavirus! 
 
Cah-cəlalda gözüm yoxdur, 
Daha sənə, sözüm yoxdur, 
Vallah, artıq dözüm yoxdur, 
Zalımsan, Koronavirus! 
 
Sən bir daha gəlmə bizə, 
Sallam səni dərə-düzə, 
Söz deyənəm mən də üzə, 
Zalımsan, Koronavirus! 
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Ədalətəm, sözüm çoxdur, 
Alovluyam, közüm oxdur, 
Şair deyir, dözüm yoxdur, 
Zalımsan, Koronavirus! 

 
 

DÖZƏMMİRƏM 
 

Sinəm düşmən tapdağıdır, 
Qan tökür, cəllad, yağıdır, 
Şəhidlərim, göz dağıdır, 
Dözəmmirəm daha, Allah! 
 
Dilim yurdum deyə-deyə, 
Dərdim sığmır yerə, göyə, 
Kimsə varmı, özün öyə? 
Dözəmmirəm daha, Allah! 
 
Yurdu azad etməyincə, 
O yerlərə getməyincə, 
Bu arzuma yetməyincə, 
Dözəmmirəm daha, Allah! 
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Yurd gəzirəm hər yuxumda, 
Dözə bilmir qürurum da, 
Bir savaş var bu ruhumda, 
Dözəmmirəm daha, Allah! 
 
Vətənimin igid oğlu! 
Məsləkimiz haqqın yolu, 
Dərd yüklüdür bu Əroğlu, 
Dözəmmirəm daha, Allah! 

 
 
 

SÖZÜM VAR ZAMANA 
 

Vətən, səndən ayrı necə yaşayım? 
Həsrəti ürəkdə necə daşıyım? 
Ötübdü gəncliyim, heçə yaşayım? 
Dözməyir ürəyim zalım zamana. 
 
Dayanıb qarşımda, haçandır, iblis?! 
Danışır, haqsızdır, şeytandır, iblis, 
Qan töküb hər yerdə, qaçandır iblis, 
Dözməyir ürəyim, zalım zamana. 
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Kəsibdir yolları, aranı, bəndi, 
Salıbdır toruna, qurubdur fəndi. 
Dağların başında, dumandı, çəndi, 
Dözməyir ürəyim, zalım zamana. 
 
Axı doğulmuşam mən, Qarabağlı, 
Düşmən zalım oldu, yollarım bağlı, 
İzzətoğlu qalıb sinəsi dağlı, 
Dözməyir ürəyim, zalım zamana. 
 

ƏYİLƏN DEYİL 
(Dostum hüquqşünas--şair Ədalət Qafarova 

ithafən) 
 

Sənin kimi insan hərdən doğular 
Elin oğlu igid ərdən doğular. 
 
Mərd insanın Vətən bitər dilində 
Şan, şöhrət qazanar doğma elində. 
 
Dostluqda sadiqsən, bərabərin yox 
Arzuların pakdır, xidmətlərin çox. 
 
Vəkil doğulmusan sən ki, anadan 
Xeyirxahlıq qanındadır binadan. 
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Özün kimi adın da Ədalətdir 
Düşmənin haqsızlıq, həm ətalətdir. 
 
Miraslan yetənə dost deyən deyil, 
O da bədxahlara əyilən deyil. 

 
02.03.2020 

MİRASLAN Rasim  
“Qızıl Qələm” Media mükafatı  

laureatı AJB-nin üzvü 
Qabaqcıl Maarif xadimi 

 
 

VİCDAN 
 

Söz deyə bilmirəm ellər içində, 
Millətə yazığın gəlsin, Ay Allah 
Vicdanım susmayır, çoşur içimdə, 
Millətə yazığın gəlsin, ay Allah! 
 
Çağır vicdanını, ol ona yoldaş, 
Mənliyini satma rüşvətə qardaş. 
Vicdanı təmizə əyərəm mən baş, 
Millətə yazığın gəlsin, ay Allah! 
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Dünyamız alışıb, dünyamız yanır, 
Bu həyat dəyişir, qana boyanır, 
Kasıblar çörəyə möhtac dayanır, 
Millətə yazığın gəlsin, ay Allah! 
 
Savadsız qalıbdır millətin çoxu, 
Deyən yox: elm öyrən, kitablar oxu, 
Kürəmiz dəyişir, çıxacaq oxu, 
Millətə yazığın gəlsin, ay Allah! 
 
Ətrafı bürüyüb xəstəlik, qoxu, 
Görə də bilmirəm gözləri toxu, 
Dinlə  Ədaləti, şözünü oxu, 
Millətə yazığın gəlsin, ay Allah! 

 
 

ƏROĞLU 
(Özümə ithaf edirəm) 

 
Var, Allahdan yuxarı, məzardan aşağı? 
Ruhum çatacaq Tanrıya, cismim aşağı. 
Hər sözüm bəzək, kainata göy qurşağı, 
Yaddaşda qalacaq, sizin doğma Əroğlu. 
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Şair yazır, məgər haq sözlərdən doyan var?! 
Hikmətli sözləri, hər tərəfə yayan var. 
Sözə dəyər verən, təhlil edən, sayan var, 
Yaddaşda qalacaq, sizin doğma Əroğlu. 
 
Yazıram ki, dünyamızda sözüm qalacaq, 
Çəkdiyim dərdim, əzabım, közüm qalacaq, 
Haqqın yolunda Ədalət zəfər çalacaq, 
Yaddaşda qalacaq, sizin doğma Əroğlu. 

 
 

NƏ XOŞDUR... 
(Millət Vəkillərinə ithaf edirəm) 

 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Sevilib xalqına bir yoldaş ola. 
Millətin arzusun, istək diləyin, 
Çiynində gəzdirən bir sirdaş ola. 
 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Vətənə layiqli vətəndaş ola. 
Millətin yolunda çıxa haqq yola 
Vətənin yolunda torpaq, daş ola, 
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Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Düşünə həmişə vətən, torpağı, 
Sevə ölkəsini, ola dayağı, 
Ucalda göylərə, haqqı, bayrağı. 
 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Hifz edə, qoruya, dərdli kəsini, 
Tanrıya çatdıra o haqq səsini, 
Verə töhfəsini, öz müjdəsini. 
 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Dünyaya baxışı ədalət ola, 
Ürəyində insaf, səxavət ola, 
Sözünü deməyə cəsarət ola. 
 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Başını əyməyə özgə bir xalqa, 
Rəbbimdən güc ala, o qalxa-qalxa. 
Hər kəs onu sevə, ucala, qalxa. 
 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Kənardan bir anlıq özünə baxa, 
Dərdilinin üzünə, gözünə baxa, 
Dinləyə oduna, közünə baxa. 
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Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
İsidə qəlbləri söz ocağıyla, 
Aləmə nur saça öz qucağıyla. 
Bəhrəsini verə bar ağacıyla. 
 
Nə xoşdur seçilə, Millət Vəkili! 
Ədalət aynası ola şəkili. 
Milləti verməyə yola, Vəkili, 
Gücünü millətdən ala Vəkili. 

 
 

KİMƏ GƏRƏK? 
 

Rəbbimdən güc alıram, 
Yaza-yaza ucalıram. 
Ömür ötür, qocalıram, 
Fani dünya kimə gərək? 
 
Göz yaşlarım selə dönüb, 
Haqq-ədalət külə dönüb, 
Gecələrim ilə dönüb, 
Fani dünya kimə gərək? 
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Ömrün ötən bu cağında, 
Vətənimin qucağında, 
Yurdda sönüb ocağım da, 
Fani dünya kimə gərək? 
 
Ay Əroğlu zaman ötür, 
İllər keçir yaman ötür, 
Vicdan gedir iman itir, 
Fani dünya kimə gərək? 

 
 
 

ƏDALƏTİN HARAYI 
 

Ədalətəm, səsləyirəm sizləri, 
Ruhum gəzir, o dağları, düzləri, 
Arxa olun, bükülməsin dizləri, 
Gülsün yenə xalqımızın üzləri. 
 
Qarabağım haraylayır bizləri, 
Dəyişibdir yurdumuzun izləri, 
Dağıdıblar imarəti, küzləri, 
Təmizləyək, o murdar ilbizləri. 
 



67 

Məzarlarım soraqlayır bizləri, 
Su verilmir, quruyub nərgizləri, 
Yatmayaq biz, axtaraq evsizləri, 
Sevinsin ruhları, gülsün üzləri. 
 
Yurda köçək, ömür keçsin yüzləri, 
Dağ başına qaldıracam sizləri, 
Dostlar bulaq üstə vursun “yüzləri”, 
Xoşa gəlsin Ədalətin sözləri. 

 
 

ŞAİR DEMƏYİN 
 

Dostlar, sizlər mənə şair deməyin, 
Hamı dərk eyləməz şair əməyin . 
Eləsi var, yeni yazır, gülməyin, 
Sizi bezdirməsin sayların çoxu. 
 
Şair qardaş, yazdığını sən oxu, 
Oxunmayır kitabların bir çoxu, 
Toxunmayın şairlərin qəlbinə, 
Yetərincə dərdli onların çoxu. 
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Şairlər məkanı olubdur ölkəm, 
Vətənim işğaldır, torpaqları kəm, 
Şəhidlər vətəndə köçübdür nakəm, 
Yarımçıq qalıbdır toyların çoxu. 
 
Ağrılı, acılı keçdi günlərim, 
Qara daşa döndü, getdi illərim, 
Çaxmaqlı dərədən bir xəbər verin, 
Ömrümdən ötüşüb ayların  çoxu. 

 
YAŞASIN VƏTƏN! 

(ƏDALƏT İZZƏTƏ İTTİHAF EDİLİR) 
Müəllif: NƏBİ SABİR 

 
Ədalət, ürəyin qəmlidir nədən? 
Yaz ki, şerlərinlə ucalsın vətən. 
Deyək hər birimiz, deyək ürəkdən, 
Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Vətən! 
 
Dünya qocalsa da, Vətən qocalmaz, 
Onsuz bayrağımız heç vaxt ucalmaz, 
Alınmış torpaqlar işğalda qalmaz, 
Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Vətən! 
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Həsrətli günlərimin sonu çatacaq, 
Ürəyimin alovuna sevinc qatacaq, 
Qəlbimin hər teli hey qışqıracaq, 
Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Vətən! 
 
Ədalət, özündən olma nigaran, 
Qorxmaram düşməndən heç vaxt, heç zaman. 
Nə qədər ruhum var deyəcəyəm mən, 
Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Vətən! 

 
09.11.2017-ci il 

 
 

ƏZƏM GƏRƏK 
 

Qarabağın, gözü yolda, 
Əsirlərim dözür orda, 
İblislər də qaravulda, 
Düşmənimi əzəm gərək. 
 
Dəyişibdir yurda baxış, 
Şuşamızda itib naxış, 
Dərdlərimi yumur yağış, 
Düşmənimi əzəm gərək. 
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Axtarıram gözüm yolda, 
Düşmən durub sağda, solda, 
Hələ vardır gücüm qolda, 
Düşmənimi əzəm gərək. 
 
Düşmən əldə silah durub 
Böhtan atıb, hiylə qurub, 
Ürəyimə güllə vurub, 
Düşmənimi əzəm gərək. 
 
Yuxumuza zəhər qatıb, 
Əroğlunu oda atıb, 
Daha qisas vaxtı çatıb, 
Düşmənimi əzəm gərək. 

 
ŞAİR FƏRYADI 

 
Şair oldun, vay halına, 
Düşürsən kədər valına, 
Dünyamızın minvalına, 
Dözən şair azdır, Allah. 
 
Şair oldum, sözüm canlı, 
Türk oğluyam, ürək qanlı, 
Azalıbdır vətəncanlı, 
Dözən şair azdır, Allah. 
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Ruhum uçur, ərşə qalxır, 
Dünyamıza gendən baxır, 
Şimşək olur, göydə çaxır, 
Dözən şair azdır, Allah. 
 
Şair qəlbin duyanı yox, 
Sevinci az, kədəri çox, 
Vətənimdən o yanı yox, 
Dözən şair azdır, Allah. 
 
İzzətoğlu, Vətən bölük, 
Şair qəlbim bölük-bölük, 
Vətənsiz biz quru çölük, 
Dözən şair azdır, Allah. 

 
SƏS VERİN 

 
Ədalətin işığından nur almayıb kim? 
Oyadın dostları, yatıbsa hər kim. 
Haqqın, Ədalətin keşiyin çəkim. 
Səsimə səs verin, haqq yolu çəkim. 
 
Demirsən, ədalət axtarıram mən? 
Hüquq təhsilliyəm, Ədalətəm mən. 
Vətən keşikçisi, əsgəriyəm mən, 
Səsimə səs verin, haqq yolu çəkim. 
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ƏZƏM  DÜŞMƏNİ 
 

Düşmən Qarabağda yuvalar qurur, 
İncidir əsiri, qolların burur, 
Üstündə elə bil cəlladlar durur, 
Alacam qisasın, qalammaz belə. 
 
Yurdumun yolların çaş eləmisən, 
Tikibsən sərhədlər, daş eləmisən, 
Gör neçə gözləri yaş eləmisən? 
Alacam qisasın, qalammaz belə. 
 
Sərt külək qapımı hey çırpır, əsir, 
Baxın, yollarımı gör kimlər kəsir? 
Qələbə çalmağa ordum, tələsir, 
Alacam qisasın, qalammaz belə. 
 
Əroğlu, düşmənə vermə suallar, 
Doymayır gözləri, dolmur çuvallar, 
Əzəcəm düşməni, onda doyarlar, 
Alacam qisasın, qalammaz belə. 
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ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİ 
 

Baş sağlığı verdik sizə, o gecə, 
Ayrıldı bədəndən ruhunuz necə? 
Qorxmadınız oddan, alovdan necə... 
Şəhidlik zirvəniz dönmədi heçə. 
 
Yazdınız qanınızla əbədi yaddaş, 
Üstünüzdə alışdı o məşəl, o daş, 
Müstəqillik yolunda əyilmədi baş, 
Şəhidlik zirvəniz dönmədi heçə. 
 
Bakının dərdi var, Bakı qan ağlar, 
Görünən mənzərə ürəyi dağlar, 
Qana bülənibdi çiçəkli bağlar, 
Şəhidlik zirvəniz dönmədi heçə. 
 
Mənim əziz Bakım, boyandı nə var, 
Şəhidlər qanıyla boyandı diyar, 
Xəyallar dolaşır diyarba-diyar, 
Şəhidlik zirvəniz dönmədi heçə. 
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Ruhları vətənlə gəzən Şəhidlər, 
Qərənfil yağışda üzən Şəhidlər, 
Əbədi həyata köçən Şəhidlər, 
Şəhidlik zirvəniz dönmədi heçə. 
 
Bu il də qərənfil səpdik üstünə, 
Baş əydik məşələ, yanan büstünə, 
Əroğlu da yanır ocaq-tüstünə, 
Şəhidlik zirvəniz dönmədi heçə. 

 
 

ALLAHIM, KÖMƏK OL,  
O YURDA DÖNÜM 

 
Ömür gedir neynim, çata bilmirəm, 
Yurd dərdin başımdan ata bilmirəm 
Gecə yuxum gəlmir, yata bilmirəm. 
Allahım, kömək ol, o yurda dönüm.  
 
Zalım fələk, zəhər qatdın aşıma. 
Gənc yaşımda nələr gəldi başıma 
Qurban olum, torpağıma daşıma 
Allahım, kömək ol, o yurda dönüm. 
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Mən o yerdə öz canımı qoymuşam, 
Yurdsuz qalıb, saralmışam, solmuşam, 
Bu həsrətlə buzlaşmışam, donmuşam, 
Allahım, kömək ol, o yurda dönüm. 
 
Dağlarıma, qarğa, quzğun dolubdu, 
Bağça-bağım saralıbdı, solubdu, 
 Əroğlu, bağları düşmən yolubdu, 
Allahım, kömək ol, o yurda dönüm. 

 
 
 

NƏ İDİ 
 

Qarabağ əsirdir, dözürəm, qağa, 
Yollar bağlanıbdı, dönübdür dağa, 
Düşmənin başına göydən daş yağa, 
Bilməzdim bu acı, qəhər nə idi. 
 
Bülbüllər oxuyub, dövrə vurardı, 
Cəh-cəh nəğmələri qəlbə dolardı, 
Elimdə hər zaman toylar olardı, 
Bilməzdim bu acı, qəhər nə idi. 
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Bir zaman öz elim, obam var idi, 
Anam da, Xalam da, hamı sağ idi, 
Əmim də, dayım da bir dayaq idi, 
Bilməzdim bu acı, qəhər nə idi. 
 
Ədalət, yaşayıb gəldin bu çağa, 
Qocalıb dönmüsən körpə uşağa, 
Gözümün yaşı da quruyub daha 
Bilməzdim bu acı, qəhər nə idi. 

 
 

SÖZ ELÇİSİ 
 

Şairin amalı, istəyi çoxdur, 
Kasıb olsa belə, gözləri toxdur, 
Yazdığı hikmətdir, dəyəri çoxdur, 
Şairlər Tanrının söz elçisidir. 
 
Dərdini yazmasa yaşaya bilməz, 
Ürəkdə yığılsa, daşıya bilməz, 
Sözü yüz dəfə de naşıya, bilməz, 
Şairlər Tanrının söz elçisidir. 
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Haqqın yolçusudur, söz elçisidir, 
Ədalət axtaran, öz elçisidür, 
Haqqa gedən yolun düz ölçüsüdür, 
Şairlər Tanrının söz elçisidir. 

 
 
 

TÖKƏR 
 

Həyatımı mən şeirə çevirsəm, 
Dünyanın gözünə qaranlıq çökər. 
İçimdə yığılan qəm-kədərimə, 
Buludlar ağlayıb göz yaşı tökər. 
 
Dərdlərim üst-üstə, qalaq-qalaqdır, 
Hikmət var sözümdə o bir dayaqdır. 
Dünyamız dəyişib baş, əl, ayaqdır, 
Biçarə Ədalət göz yaşı tökər. 
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ÜRƏYİM DÖNÜR BİR DAĞA 
 

Millət, hamılıqla qalxdı ayağa, 
Meydanda yarandı hörmət bayrağa 
Yolunda qan töküb, gəldik bu çağa, 
Ürəyim bu zaman dönür bir dağa. 
 
Tarixdə keçmişik əzəmətli yol, 
Dəyişdi quruluş, dəyişdi bu yol. 
Bayraq Meydanına uzanır bu yol. 
Ürəyim bu zaman dönür bir dağa. 
 
Dünyada ən hündür bayrağımız var, 
Güclü Ordumuz var, dayağımız var, 
Bir daha enməyən bayrağımız var, 
Ürəyim bu zaman dönür bir dağa. 
 
Meydandan başladı, bayrağın yolu, 
Bir zaman, hər tərəf adamla dolu, 
Unutmayaq, keçdiyimiz bu yolu, 
Ürəyim bu zaman dönür bir dağa. 
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Ey Vətən, bayrağın qoy uca olsun. 
Düşmənlər baxaraq gözü kor olsun. 
Bu həyat onlara görüm gor olsun. 
Ürəyim bu zaman dönər bir dağa. 
 
Qələbə çalınsın, yurda biz dönək, 
Vətən torpağını biz bütöv görək, 
Gələcək nəsillərə olaq biz örnək, 
Ürəyim bu zaman dönər bir dağa. 

 
 
 

GƏL İNCİMƏ SÖZLƏRİMDƏN 
 

Çox bəlalar çəkdi başım, 
Gözlərim də tökdü yaşın, 
Şər əməldən sən də daşın, 
Gəl incimə sözlərimdən. 
 
Batmışam lap bataqlığa, 
Nifrətim var yaltaqlığa, 
Uçam quştək azadlığa, 
Gəl incimə sözlərimdən. 
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Vətəndəyəm alnıaçıq, 
Hər əməlim açıq, saçıq, 
Düzlük, ruhumda alaçıq, 
Gəl incimə sözlərimdən. 
 
Xəzinədən bir söz üzdüm, 
Ələyib saflıqdan süzdüm, 
Ağ vərəqə nələr düzdüm, 
Gəl incimə sözlərimdən. 
 
Ədalətəm, sözlərim çox, 
Ürək dolu, qələmim ox, 
Bu həyatda gözlərim tox, 
Gəl incimə sözlərimdən. 

 
 

VERİN BİR XƏBƏR… 
 

İstədim bir mahnı, 
bəstələyəm mən. 
Onu bəstələməyə 
dilim gəlmədi. 
İstədim bir gül əkəm, 
onu qoxluyam. 
O gülü əkməyə, 
əlim gəlmədi. 
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Axı necə oxuyum, 
o mahnını mən? 
Axı necə iyləyim, 
o gülləri mən? 
Danışa bilmirəm, 
gülə bilmirəm. 
Dindirmə, qardaşım, 
üzülmüşəm mən… 
Vətəndə yaşasam da, 
büzülmüşəm mən... 
Elə bil süzgəcdən, 
süzülmüşəm mən… 
 
Qarlı dağlar aşmışam, 
yıxılmışam, qalxmışam. 
Dumana, çənə düşüb, 
yollarımı azmışam. 
Yağış yağıb, 
palçıq olub hər yanımız. 
Gecə-gündüz yollar keçib, 
zığ-palçığa bulaşmışam. 
Yollar çala, yollar çüxur. 
Gah enişdi, gah da yoxuş. 
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Bu dünyanın işlərini 
Allah bilər, 
ondan soruş… 
Dünya yaman dünyadır, 
Bu dünyanı ondan soruş. 
 
Neynəyim, 
yurdumdan gəlmir bir xəbər. 
Yolumuz bağlıdır, 
hər tərəf çəpər. 
Xəyallar içində, 
dolaşıram mən, 
Gedirəm yurduma, 
Hər axşam, səhər. 
 
Ədalətəm, 
deyə bilmirəm, 
hələ şad xəbər. 
Siz verin dostlarım, 
Qələbədən bir xəbər. 
Verin xalqımıza, 
yeni bir xəbər. 
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YAN DÜŞÜB 
 

Götür sazı, bir hava çal, ay aşıq, 
Dözmür ürək, ürəyimə xan düşüb. 
“Kərəmi” çal, dərdim ilə qarışıq, 
Saz havası, dağ havası yan düşüb. 
 
Elə çal ki, ürəyimi dağlasın, 
Mizrab, simlər dərdlərimi ağlasın, 
Göz yaşlarım bulaq kimi çağlasın, 
Saz havası, dağ havası yan düşüb 
 
Həsrətdəyəm, yolum bağlı, qan düşüb, 
Dağlarım var, hərəsi bir yan düşüb, 
Araz çayla ortalığa qan düşüb, 
Saz havası, dağ havası yan düşüb. 
 
Bir hava çal Şəhriyarım oyansın, 
Diri dağda, Araz çayım dayansın. 
O tay, bu tay al-əlvana boyansın, 
Saz havası, dağ havası yan düşüb. 
 
Xudafərin körpüsündən keçməyə, 
Dağlarımda buz bulaqdan içməyə, 
Millətləri millətimdən seçməyə, 
İzzətoğlu, saz havası yan düşüb. 
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OXU, BÜLBÜL! 
 

Nalə çəkdin sən budaqda, 
Gəl çiynimə qon a bülbül! 
Birləşək biz, yurd soraqda, 
Şeyda bülbül, sona bülbül. 
 
Vətən bölük, ürək parça, 
Səpələndik param-parça, 
Tufan qopa, yollar aça, 
Oxu, yana-yana bülbül. 
 
Gecə-gündüz, hamı yatır, 
Düşmən yurdda güllə atır, 
Yuxumuza zəhər qatır, 
Daha doyduq, cana bülbül! 
 
Ömür keçir, gedir karvan, 
Bir yol göstər, olum sarvan, 
Qarabağdır bizə dərman 
Rəhmət oxu, Xana bülbül, 
 
Seyr edirəm Ay-ulduzu, 
Sındıraq biz şər buynuzu, 
Yurdda edək toyumuzu, 
Sən də oxu, oyna bülbül. 
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İzzətoğlu, sən də oxu, 
Nalə çəkən bəndi oxu, 
Düşmən quran fəndi oxu, 
Bizləri də qına bülbül. 

 
BƏS DEYİLMİ? 

 
Yağı düşmən, at oynatma yurdumda, 
Yatmayıbdır Əroğlanlar, Ordum da, 
Zəli kimi sən qanımı sordun da, 
Bəs deyilmi, axıtdın qan, tökdün qan?!  
 
Atəşinlə bu sinəmi dağladın, 
Yurda gedən yollarımı bağladın, 
İblis olub piyalədə çağladın, 
Bəs deyilmi, axıtdın qan, tökdün qan?!  
 
Nə çatışmır, nə istəyir, görəsən?, 
Vacibdir ki, tula olub hürəsən? 
Hamı bilir qorxaq, satqın birisən. 
Bəs deyilmi, axıtdın qan, tökdün qan?!  
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ŞƏHİDLƏR YURDUNA,  
APAR SƏN MƏNİ 

 
Həmişə baxıram, yurduma tərəf. 
Dağ başı buludlu, görünmür tərəf. 
Tut əlimdən, apar, o yurda tərəf, 
Yurd adlı zirvəyə, çatdır sən məni. 
 
Şəhid verdik, dözmür ürək partlayır, 
Anam, bacım, qara yaylıq bağlayır. 
Anaya baxıram, dərdi çağlayır, 
Şəhidlər yurduna, apar sən məni. 
 
Şəhidlər qan töküb, Vətən qan ağlar. 
Cavab almalıdır, mənfur yağılar! 
Qayıtmasaq, dünyam tamam dağılar. 
Şəhidlər yurduna, apar sən məni. 
 
Səsləyirəm mən elləri haraya, 
Baş əyirəm Şəhid verən Anaya. 
İgid oğul gətiribdi dünyaya, 
Şəhidlər yurduna, apar sən məni. 
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Tanrım, alınsın yurd, gedim dağlara. 
Gəzim göy çəməndə, baxım bağlara. 
Qayıdım bir daha keçən çağlara, 
Şəhidlər yurduna, apar sən məni. 
 
İzzətoğlu, Tanrı mənim diləyim. 
İllərdir yurdsuzam, dözmür ürəyim. 
Savab olar torpağımı görməyib. 
Şəhidlər yurduna, apar sən məni. 

 
 

NAMUS, QEYRƏT VARAMMIRLAR 
FƏRQİNƏ 

 
Tox nə bilir ac qalanın dərdi nə? 
Kasıbsansa, dərd gələcək dərdinə. 
Zənginlərin yoxsullardan fərqi nə? 
Namus, qeyrət varammırlar fərqinə. 
 
Göylər uca, səmam olsun tərtəmiz, 
İlhamım güclüdür, coşqun bir dəniz, 
Qoy ucalsın Qarabağda səsimiz, 
Namus, qeyrət varammırlar fərqinə. 
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Dağlarım da qan ağlayır, ay qağa, 
Kaş dönəydim yurdumdakı o dağa, 
Dözəmmirəm, bu acıya, bu dağa, 
Namus, qeyrət varammırlar fərqinə. 
 
Canı Qarabağa fəda etmişəm, 
Səsimi hər yana səda etmişəm, 
Vətənim görməsin qada, etmişəm  
Namus, qeyrət varammırlar fərqinə. 
 
Alqış düşür kamanıma, tarıma, 
Çalındıqca çəkilirəm tarıma, 
Qaçqın adı yaman gəlir arıma, 
Namus, qeyrət varammırlar fərqinə. 
 
Ey Əroğlu, dağlarının başı qar, 
Vətən Şəhidini necə unudar? 
Satqın kəsdən olmaz sənə havadar, 
Namus, qeyrət varammırlar fərqinə. 
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ÇAL AŞIQ, ÇAL! 
 

Şairəm, düşmüşəm dildən-dillərə, 
Dünyanı öyrənib, baxdım ellərə, 
Oldum dərd yağışı, yağdım çöllərə, 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
 
Laləli dağlardan qalxır alovlar, 
Əsirlikdə qalıb neçə girovlar, 
Düşmənlər yurdumda ceyranı ovlar, 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
 
Düşündüm dünyamın üzü güləcək, 
Qüssə, qəmi yer üzündən siləcək, 
Sevincli, fərəhli günlər gələcək, 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
 
Kimsə bilməz nələrimdən keçmişəm, 
Vətənə sevgimi hardan seçmişəm, 
Dağlar aşıb, bulağından içmişəm, 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
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Aldanmadım şan-şöhrətə dünyada, 
Cavanlıq ömrümü vermişəm bada, 
Namusu, qeyrəti satmadım yada, 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
 
İstər şah ol, istər nökər dünyada, 
Yatmışları gərək zaman oyada, 
Qalıbdır o tayda, izim qayada, 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
 
Ay Əroğlu, nə yatmısan qalx, oyan, 
Günəş şəfəqinə, nuruna boyan, 
Vətəndən olarmı görəsən doyan? 
Yandım aşıq, o sazını bir də çal! 
Məni salma möhnətlərə, dərdə, çal! 
Sazını ədalət olan yerdə çal! 
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UNUDA BİLMİRƏM 
 

Bir payız axşamı ilhama gəldim, 
Susmadı qəlbimin kövrək telləri, 
Onda əsdim, coşdum, inama gəldim. 
Unuda bilmədim, ötən illəri. 
 
Od tutdu sinəmdə hicranın dağı 
Yandırıb yurdumu, o mənfur yağı, 
Dərdim də kövrəltdi, yaxın, uzağı, 
Unuda bilmədim, ötən illəri. 
 
Yatmadım, gecələr yuxusuz qaldım, 
Vətən həsrətindən solub-saraldım, 
İlhamı torpaqdan, dağlardan aldım, 
Unuda bilmədim, ötən illəri. 
 
Yurdumdan yazanda dolur gözlərim, 
Düşmən tapdağında itir izlərim, 
Bayağı çıxmasın mənim sözlərim, 
Unuda bilmədim, ötən illəri. 
 
Ədalət, sevinci dəyişdin qəmə, 
Vətənsiz yaşamaq ağırmış demə, 
Nifrətim bəllidir bütün aləmə, 
Unuda bilmədim, ötən illəri. 
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BİR RƏSSAMAM Kİ, … 
 

Bir rəssam tanıdım dünya şöhrətli, 
Çəkdiyi deyildir mən deyən, çəkir. 
Çəksə də həmişə gül, çiçəkləri, 
Günəşi dərd-qəmdən əriyən çəkir. 
 
Şəlalə, çayları, bulağı çəkir, 
Çinarı, palıdı, qovağı çəkir. 
Ağacda saralan yarpağı çəkir. 
Ana təbiəti, göy zəmi çəkmir, 
 
Rəssamlar həmişə, bildiyin çəkir. 
İgid şəhidimi, mərdimi çəkmir. 
İçimdə alışan od-alovumu, 
Kül olub sovrulan dərdimi çəkmir. 
 
Vətənin dərdini dərk etmir özü, 
Çəkə bilsə, nadir lövhələr olar. 
Rəssamın gözüylə, şairin sözü, 
Əsərdə birləşsə gör nələr olar?… 
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O taylı, bu taylı milyonlarım var, 
Arazım ağlayır, gör, neçə ildir? 
Dünyanı yaradan bir Allahım var, 
Yalnız o, heç kimə möhtac deyildir. 
 
Vətən yoxsa, dünya mənə dar gəlir. 
Zəngəzur, Qarabağ yuxularımda, 
Təbrizim, Dərbəndim qəlbimi dəlir, 
Ruhum dar qəfəsdə, qəlbim tarımda. 
 
De, ay rəssam, çəkə bilərsən? 
Şairin qəlbində odlanan səsi, 
Püskürüb alışan, donan nəfəsi, 
Çəkə bilərmisən yaralı səsi?... 
 
Əroğluyam, mən də bir rəssamam ki, 
Yazdıqlarım olur bir tablo təki,  
Çəkirəm rəsmimi öz əsərimlə. 
Çəkirəm Vətəni öz gözlərimlə, 
Vururam boyasın öz sözlərimlə... 
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SELLƏR APARSIN 
 

Dağların qoynunda gəzən ey gözəl, 
Nazını, qəmzəni yellər aparsın. 
Mənə könül verib, sonra da küsən, 
Küsəyən qəlbini sellər aparsın. 
 
Əllərim üzümdə qalmışam, naçar, 
Küləklər bərk əsir, telləri açar, 
Ağlını aparıb göylərə uçar, 
O, susan qəlbini sellər aparsın. 
 
Gəl incə əlini saçlarıma çək, 
Duyğular sinəmdə açsın gül-çicək. 
Boyu yaraşıqlı, ay üzü göyçək, 
Kaş qaş-qabağını sellər aparsın. 
 
Demirəm ki, səni çöllər aparsın, 
Saçından bir tükü yellər qoparsın, 
Əlini əlimdən kimsə ayırsa, 
Toxunan əlləri sellər aparsın. 
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ALLAH EŞQİNƏ 
 

Göylərə qalxıram, göyün ərşinə, 
Qəlbimlə baxırdım yer kürəsinə, 
Tanrı yaradıbdı yerdə varsa, nə,  
Günəş də dövr edir Allah eşqinə. 
 
Dünyanı xəlq edib Uca Yaradan. 
Bunları dərk edək, olmayaq nadan. 
Adəm övladıyıq gəldik haradan?. 
Atəş də dövr edir Allah eşqinə. 
 
İnsan da, ruhu da Tanrıya bağlı, 
Kaş, Allah almasın verdiyi ağlı. 
Həyat olsun şirin xoş nağılı. 
Hər iş də dövr edir Allah eşqinə. 
 
Yatmır gecə-gündüz sinəmdə ürək, 
Ellərim əsirdi, düşünək gərək, 
Torpağa bağlılıq, vətənə  istək,  
Bu eşq də dövr edir Allah eşqinə. 
 
Zamanın çağlayan gur səsiyəm, mən, 
Allahın ağlayan körpəsiyəm, mən, 
Əroğluyam, yurdun nəfəsiyəm, mən, 
Gərdiş də dövr edir, Allah eşqinə!  
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DÜNYANIN İŞİNƏ QARIŞMA, OĞLUM! 
 

Dünyanın işinə qarışma, Oğlum! 
Dünyanın özü də yaman dünyadı, 
Göydən zəhər yağır, yerindən vulkan, 
Dərdindən alışıb yanan dünyadır. 
 
Dünyanın işinə qarışma, Oğlum! 
Dünyanı yaradan Uludur, Ulu, 
Tarixlər ötüşüb, zaman keçsə də, 
İnsanlar Tanrının quludur, qulu. 
 
Dünyanın işinə qarışma, Oğlum! 
Dünyamız böyükdür, o bir Kainat. 
Havasını pozduq, cəhənnəm etdik, 
Tanrı vergisidir axı, bu həyat. 
 
Dünyanın işinə qarışma, Oğlum! 
Beşikdən məzara gedən dünyadı. 
Dağların qoynunda güllər bitirib, 
Sonra qara daşı güdən dünyadır. 
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Dünyanın işinə qarışma, Oğlum! 
Dünyanın qəlbi də elə talandır. 
Qaraya ağ deyib, ağa da qara, 
Haqqı, ədaləti aşkar yalandır. 
 
Dünyanın işinə qarışma, Oğlum! 
Mərdləri namərdə möhtac dünyadı. 
Haqqını bilməyən körpə uşaqtək, 
Dünya ədalətə möhtac dünyadı. 

 
GÖRMÜŞƏM 

(Sumqayıtda fəhlə işləyən dəyərli dostlarıma) 
 

Sumqayıta, – şəhərimə gələndə, 
Evlər tikib, kərpicləri hörəndə, 
Çörəyimi yoldaşlarla böləndə, 
Əli qabarlı dostları görmüşəm. 
 
İllər ötüb keçsə belə aradan, 
Yaxşı dostlar seçir ağı, qaradan, 
Kömək olsun hər birinə Yaradan, 
Burda nəcib, xoş rəftarı, görmüşəm. 
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Sənətkar ustayam, binalar tikən, 
Yolları sulayıb, gülləri əkən, 
Dağlardan şəhərə suları çəkən, 
Tər içində sənətkarı görmüşəm. 
 
Bu doğma şəhərin küçələrində 
İşığı sayrışan gecələrində 
Ay Əroğlu, neçə görüş yerində 
Sənə olan duaları, görmüşəm. 

 
 

GÖZ YAŞIM 
 

Tanrım, məni özün apar ellərə, 
Su çiləyək qana batmış güllərə, 
Qan tökülür, qoyma dönə sellərə, 
Göz yaşımı mən saxlaya bilmirəm. 
 
Anam, bacım qara yaylıq bağlayır, 
"Şəhid balam!" deyib, Ata ağlayır, 
Hıçqırtısı ürəyimi dağlayır, 
Göz yaşımı mən saxlaya bilmirəm. 
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Uçub uzaqlara, köçdü gəncliyim, 
Ədalət sevdasın seçdi gəncliyim, 
Qəm-qüssə, kədərlə keçdi gəncliyim, 
Göz yaşımı mən saxlaya bilmirəm. 

 
 

QALMIŞAM NAÇAR… 
 

Yenə qəm gətirdi bu əsən külək, 
Dağlara yan aldı, buludla şimşək, 
İçimdə qalıbdır yurd adlı dilək, 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar. 
 
Torpağım işğaldır, vətən dardadır, 
Vətəni sevənlər ahu-zardadır. 
Düşmənlərim hələ Qarabağdadır 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar. 
 
Başımda dolaşır o, qarlı dağlar, 
Tapdaq altındadır meyvəli bağlar. 
Gözlərim yoldadır, ürəyim ağlar, 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar. 
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Dözməyir həsrətə məndə bu ürək, 
Birləşək, bir olaq həyatda gərək, 
Birlikdə döyüşək, qovaq öldürək, 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar. 
 
Dözdükcə dözürəm, zülmət içində, 
Bir vətən sevgisi yanır içimdə, 
Dik gəzə bilmirəm millət içində 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar. 
 
Yovşanlı düzlərin ətri sinəmdə, 
Ürək arzularım qalıb qələmdə, 
Toy edərdim öz obamda, elimdə, 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar. 
 
El bir olsa, əsla ölməz Vətən də, 
İgid ölər, adı qalar vətəndə, 
Ədalət dəniztək çağlar vətəndə 
Yollarım bağlıdır, qalmışam naçar… 
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RUHUMUN SƏSİ 
 

Yurdum qalıb düşmənlərdə qul-əsir, 
Düşündükcə göz qaralır, baş əsir, 
Bağlı qalıb yurda gedən yollarım, 
Dağlar əsir, düzlər əsir, daş əsir, 
 
Boylanıb baxdıqca yurduma tərəf, 
Görürəm köksümdə yağılar gəzir, 
Ömür ötür, illər keçir birbəbir, 
Ürəyim dözməyir, yurda tələsir. 
 
Qoy məni assınlar, haqq sözüm üstə, 
Haqq sözüm kəfəndir boynuma bil ki. 
Dağların qoynundan axan bulaqtək, 
Çağlayan bulaqdır, gözlərim bil ki. 
 
Qarabağ yurdunun dərdiylə gəzdim, 
Qəm-qüssə, kədəri sözümlə əzdim, 
Gecələr yuxuda yurdu dolaşdım, 
Vətən həsrətini belə bilməzdim, 
 
Ay Əroğlu, nə yatmısan, dur, oyan! 
Eylə bu işğalı dünyaya bəyan, 
Üçrəngli bayrağı, qaldır göylərə! 
Vətənin yolunda ürəklə dayan!  
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AY QIZ, DUR GƏL, QADAN ALIM 
 

Açılmamış tər qönçəsən, 
Həm zərifsən, həm incəsən,  
Mən ölərəm gəlincə sən, 
Ay qız, dur gəl, qadan alım. 
 
Dağ başından enib düzə, 
Buz bulaqdan doldur kuzə, 
Məlhəm olsun sevgimizə, 
Ay qız, dur gəl, qadan alım. 
 
Bağrım başı, tel-tel olar, 
Sən gəlməsən həyat solar, 
Gözlərim də yaşla dolar, 
Ay qız, dur gəl, qadan alım. 
 
Əllərini ver əlimə, 
Ürəkdən de bircə kəlmə, 
Yoxsa su dəyməz dilimə,  
Ay qız, dur gəl, qadan alım. 
 
Mən dözürəm od közünə, 
Ürəkdə yanan közümə, 
Sevinc gətir bu gözümə, 
Ay qız, dur gəl, qadanalım. 
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Bir söz de ki, gəlim hara, 
Ürəyimi etmə para, 
Sənsiz günüm olub qara, 
Ay qız, dur gəl, qadan alım. 
 
Yandı bağrım, döndü közə, 
Əroğlu hicrinə dözər? 
İnsaf eylə, bax sən sözə, 
Ay qız, dur gəl, qadan alım. 

 
 
 

DAĞLAR 
 

Gəzdim səni qarış-qarış, 
Gəl mənimlə sən də barış, 
Mən yanantək, sən də alış, 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
 
Kəklik otun, səmən otun, 
Nə gözəldir çəmən otun, 
Cana dərman hər bir otun, 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
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Başı qarlı, uca dağlar, 
Xəzan olub barlı bağlar, 
Həsrətindən qəlbim ağlar, 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
 
Başım üstə çən gətirdin, 
Saçlarıma dən gətirdin, 
Görüşünə sən gətirdin, 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
 
Bağça, bağı viran gördüm, 
Yandığını gözlə gördüm, 
Qollarımı sinə gərdim, 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
 
Gəl, yetişib son nəfəsim, 
Oldun mənə dar qəfəsim, 
Sənlə bu ilqarı kəsim? 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
 
Əroğlu da dözmür dərdə, 
Yaşayıram qəm-kədərdə, 
Görüşərik bir səhərdə, 
Canım dağlar, gözüm dağlar. 
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DE NECƏ DÖZÜM? 
 

Bağışla, ay yurdum, gələ bilmirəm... 
Səninlə dərdimi bölə bilmirəm... 
Dilim də qısadır, dinə bilmirəm... 
Sənin bu acına, de necə dözüm? 
 
Dərd-qəm bilməz idim mən ki, o zaman, 
Ayrı düşdük, dözəmmədi öz anam, 
Şeirlərim gəldi dilə bu zaman, 
Sənin bu acına, de necə dözüm? 
 
Dərdlərimi danışmaqla qurtarmaz, 
Kədər verib bizə iblis, yaramaz, 
Əroğluyam, dərdi olan zarımaz? 
Sənin bu acına, de necə dözüm? 
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DƏRDİMİ AĞLA 
 

Ya Rəbbim, qəlbimi açıram sənə, 
Kədərdən boğuldum, gülə bilmirəm, 
Bir xəbər də çatdır, anamdan mənə, 
Anam yox, dərdimi bölə bilmirəm. 
 
Dərdlərim çoxalıb, yollarım qaya, 
Əzablı günlərim gəlməyir saya, 
Qonşum da yetməyir köməyə, haya, 
Dərdliyəm ay ellim, dərdimi ağla. 
 
Acı xəyallarla gəzirəm yenə, 
Dəryaya düşmüşəm, üzürəm yenə, 
Fələyin zülmünə dözürəm yenə, 
Dərdliyəm ay ellim, dərdimi ağla. 
 
Kədəri sevincə qata bilmirəm, 
Bu fikri başımdan ata bilmirəm, 
Gecələr həsrətdən yata bilmirəm, 
Dərdliyəm ay ellim, dərdimi ağla. 
 
Sıxma Ədaləti, ey zalım fələk, 
Qəlbimə dağ çəkib, gəlirsən kələk? 
Sizdən ürək dirək, ALLAHdan dilək, 
Dərdliyəm ay ellim, dərdimi ağla. 
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DÖZMƏZSƏN 
 

Yağı düşmən, məni peşman elədin, 
Səni odda qovuraram, dözməzsən, 
Yaltaq olub, yurdlarımı dağıtdın, 
Kül eyləyib sovuraram, dözməzsən. 
 
İllərdir ki, qəm alıbdır içimi, 
Bir gecədə seçəcəyəm seçimi, 
Od, alovla edəcəyəm biçimi, 
Kül eyləyib sovuraram, dözməzsən. 
 
İgidlərim, ərənlərim var mənim, 
Kəsilmisən millətimə sən qənim, 
Mən alışsam, qalmaz sünbülün, dənin, 
Kül eyləyib sovuraram, dözməzsən. 
 
Çox doğmamı itirmişəm dünyada, 
Satqın olub məni satdın o yada, 
Həsrət qoydun, neçə gənci toya da 
Kül eyləyib sovuraram, dözməzsən. 
 
Əməlinə göz yumduğum bəs, eylər, 
Namərdliyi sənin kimi kəs eylər. 
Əroğlu yandırar, için səs eylər 
Kül eyləyib sovuraram, dözməzsən. 
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ATA 
(Yurd həsrəti çəkən ATAM İZZƏTƏ) 

 
O dağlar olaydı, yaşıl çəmənlik, 
Qalxıb gül-çiçəyin üzəydin, Ata. 
Minəydin atını, gəzib elləri, 
Laləli düzlərdə süzəydin, Ata. 
 
Ayrılıq ağırdır, yandırıb, yaxır, 
Acı göz yaşların sel kimi axır, 
Gözlərin ümüdlə, üzümə baxır, 
Yurduna çatınca dözəydin, Ata! 
 
Gedəydik o dağa, gah da arana, 
Yurdsuz qalmaq yaraşır de, harana? 
Ev-eşiyin çoxdan qalıb virana, 
Gedib, o yurdunu gəzəydin, Ata! 
 
Göz yaşını silən əllərin əsir,  
Düşmənin zalımdır, yolları kəsir, 
Ömür də fanidir, o da tələsir, 
Qaçqınlıq adından bezəydin, Ata! 
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Qalxıb gedək, salamlayaq elləri, 
Coşub-daşsın o dağların selləri, 
Göz yaşıyla biz sulayaq gülləri, 
Gördüyün aləmə dözəydin, Ata! 

 
ANA 

 
Ana Pirdir, Ürəkdir, 
Ana zərdir, ipəkdir. 
Ana qəlbi ürkəkdir, 
İncədir o, kövrəkdir. 
 
Ana ruhun mayağı, 
Ana övlad dayağı, 
Ana deməz bayağı, 
İncədir o, kövrəkdir. 
 
Ana qapalı bir sir, 
Ana qəlbi dincəlmir, 
Ana ruhu incimir, 
İncədir o, kövrəkdir. 
 
Ana özü mələkdir, 
Ana bizə örnəkdir, 
Ana güldən çələngdir, 
İncədir o, kövrəkdir. 
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Ana, dərdin əlacı, 
Ana, başımın tacı, 
Anasız həyat acı. 
İncədir o, kövrəkdir. 
 
 

ANA 
(Mərhum Anam Zeynəbə ithaf edirəm. 

Dünyasını dəyişmiş bütün Analara Allah 
Rəhmət eləsin) 

 
Kövrəlir hər zaman qəmli ürəyim, 
Qara daşa dönüb arzum, diləyim, 
Yurdun həsrətiylə köçdün, neyləyim? 
Ürəkdə çağlayan qanımsan, Ana! 
 
Kaş gələydin, tutaydım əllərindən, 
Güc alaydım o sənli günlərimdən, 
Öpəydim ağarmış o tellərindən, 
Ürəkdə çağlayan qanımsan, Ana! 
 
Ayrılıq həsrəti çəkibdir dara, 
Yoxluğun qəlbimə vurubdur yara, 
Anasız illərim olubdur qara, 
Ürəkdə çağlayan qanımsan, Ana! 
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Taleyin yazısı nizamla gedir, 
Arzular, diləklər, Azanla gedir, 
Açılan hər bir gül xəzanla gedir, 
Ürəkdə çağlayan qanımsan, Ana! 
 
Keçib gedir, bu amansız günlərim, 
Özüm də bilmədən ötür illərim, 
Sözüm var, sinəmdə qalıb sirlərim, 
Ürəkdə çağlayan qanımsan, Ana! 
 
Hər zaman Ədalət Ana arzular, 
Varlığını yana-yana arzular, 
Mənim analara çox hörmətim var! 
Ürəkdə çağlayan qanımsan, Ana! 
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YURD HƏSRƏTİ 
(Atam İZZƏT SƏFƏROĞLU-ya ithaf edirəm) 

 
Canım Ata, gözüm Ata, 
Dildə yanır, sözüm Ata. 
Sənə qurban, özüm, Ata, 
Dərdin mənə qardaş oldu. 
 
Dərd köynəyin geyindik biz, 
Boş-boşuna öyündük biz, 
Boş vədlərə sevindik biz, 
Nicatımız savaş oldu. 
 
Dərdi qucduq, gündüz-gecə, 
İllər keçdi bircə-bircə, 
Cavanlığı verdik heçə, 
Sonu, ağaran baş oldu. 
 
Nədən düşdük qapılara? 
Lənət olsun yağılara! 
Ar olsun xain “yan”lara 
Gör, kim bizə, yoldaş oldu? 
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Yandı bağrım, döndü közə, 
Yaş dolubdu qəmli gözə, 
Oğul gərək, dərdə dözə, 
Ürəkdə dərd bir daş oldu. 
 
Ta mələşmir, qoyun, quzum, 
Nəyi deyim, nəyi yozum? 
Yollar bağlı, yollar uzun, 
Güman bizə sirdaş oldu. 
 
Qaqqıldaşmır, ördək, qazım, 
Xoş gəlmədi yenə yazım, 
Ömür gedib, qalıb azım, 
Bizə qalan dağ-daş oldu. 
 
Yaz gəlibdir, dağa, düzə, 
Lalə qalxıb dağda dizə, 
Xoş gəlmədi ömrümüzə, 
Ürəklə dərd çağdaş oldu. 
 
Bir inək yox, sağıb, süzə, 
Quzuların dolmur küzə, 
Əlim çatmır elimizə, 
Xəyallarım çaş-baş oldu. 
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El-obamız viran qaldı, 
Bağça-bağım talan qaldı, 
Məzarları kol-kos aldı, 
Bu istirab yaddaş oldu. 
 
Ömür gedir, yetir başa, 
Dünya özü bir tamaşa, 
Üzüyüm həsrətdi qaşa 
Yurd həsrəti saldaş oldu. 

 
ANAMA 

(Mərhumə Anam Zeynəbə həsr edirəm. 
Dünyasını dəyişmiş bütün analara Allah 

rəhmət eləsin) 
 

Anam olsaydı bu həyatda, 
Dərdimi ona söyləyərdim. 
Öpüb onun əllərindən, 
Sevgi dolu gözlərindən, 
qırışlaşmış üzlərindən, 
ayağına düşərdim. 
Deyərdim, Ana! 
Məni sən gətirdin cahana, 
Öyrətdin Ana dilimi, 
Tanıtdın vətənimi, elimi. 
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Qovdun üstmdən 
əsən külək, yelimi. 
Axı sən öyrətdin mənə, 
Ata, Ana deməyi, 
Millətimi sevməyi. 
Əlindəki tikəni, 
Hər kəs ilə bölməyi. 
Sevincimi, gülməyi, 
Həyatda kişi olub, 
Kişi kimi ölməyi. 
Sən öyrətdin, ay Ana! 

 
DARIXIRAM HƏMİŞƏ,  

HƏR DƏFƏ ANA! 
 

Neçə vaxtdır gəlmirdin də yuxuma, 
Yuxuma gəlmirdin bir daha, Ana! 
Nəhayət ki, gəldin mənim yuxuma, 
Min şükürlər olsun, Allaha, Ana! 
 
Səsini eşidib, oyanıb, baxdım. 
Səni görməyəndə yaman darıxdım... 
Ətrafı tez gəzib, dolanıb baxdım, 
Yuxuma gəlmədin, bir daha, Ana! 
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İstədim qayıdam həmin yuxuya, 
Yuxum da gəlmədi yatam, ay Ana! 
Dəyişdi əhvalım, düşdüm qorxuya, 
Yuxuma gəlmədin, bir daha Ana! 
 
Mən necə dözürəm bu ayrılığa, 
Anasız qaldığım həmin varlığa 
De, necə qayıdım mən uşaqlığa? 
Yuxuma gəlmədin, bir daha Ana! 
 
Ana övladlara həmişə gərək, 
Analı günlərdə mən də sevincək, 
Anasız günləri de kimlə bölək? 
Yuxuma gəlmədin, bir daha Ana! 
 
Ana əllərinin şəfaqətindən. 
Övlada verdiyi şəadətindən 
Tapılmaz Ananın məhəbbətindən, 
Yuxuma gəlmədin, bir daha Ana! 
 
Anam veribdisə söz hikmətini, 
Atam da edibdi nəsihətini. 
Axtarır Ədalət səadətini, 
Ümidim var bir xoş sabaha, Ana! 
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