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ДУЙМАЬА, ДЦШЦНМЯЙЯ 
СЮВГ ЕДЯН ПОЕЗИЙА

Бяхтийар Йolocaqлынын şeirlərini məmnuniyyətlə və
dönə-dönə oxudum. Gənc və həqiqi poetik qabiliyyəti olan
bir şairlə tanış olmağıma sevindim. Doğrusu indi orta
səviyyəli yazılar o qədər çoxalıb ki, qüvvətli istedad
görəndə əsil poeziya aləminə qovuşa bildiyin üçün ürəkdən
şadlanmaya bilmirsən. Şeirimizdə  obrazlılıq zəifləyib,
ümumi və müstəqil mühakimələr ayaq tutub yeriyir.
Бяхтийар Йolocaqлы isə  həyata məhz  obrazlı nəzər salıb,
predmeti emosional qavrayır, detallara, bənzətmə və
müqayisələrə diqqət yetirir. Bir daha yəqin edirsən ki,
istedad doğulanda bədiiliyin bütün şərtləriylə birlikdə doğu-
lur və hər şeydən əvvəl orijinal olur. Mən haqqında
danışdığım şeirlərin bu məziyyətini xüsusiylə qeyd etmək
istəyirəm. İlk baxışda şeirlər çox ənənəvidir: forma dа,
mətləb də. Şair yaşayıb duyduğu, özünə doğma olan bir
aləmdən yazır, müşahidələrini, düşüncələrini, tərcümeyi-
halını şeirlərinə gətirir. Bu aləm bizə çox tanışdır: kənd,
onun təbiəti və  sevgi hissləri...Ancaq Бяхтийарын şeirlərində
bütün bunlarla elə bil ki, ilk dəfə tanış oluruq çünki şair
istedadlı şəxsiyyət kimi  bütün bunları qeyri-adi yaşaya
bilir, orijinal müşahidə edə  və düşünə bilir. Vətən haqqında
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nə qədər oxumuşuq, lakin B.Yolocaqlı burada da yeni
mənalar tapa bilir:

Vətənim Оdlar yurdu uğurla addımlayır, 

Gözəlləşir günbəgün, milləti sarsıtmayır. 

Möhtəşəm binaları  şəhərə  yaraşıqdı, 

Sülhsevər dövlət olub, niyyəti barışıqdı.

Bunlar əsl şair müşahidələridir, poetik və incədir. Tam
bir lövhə rəsm edir. Шаирин demək olar ki,bütün şeirlərindən
belə misallar gətirmək mümkündür.

Vətən, diyarısan sən Ana yurdun,

Ulu babalardan əmanət oldun.

Vətən, tariximiz ənənəmizdir,

Millətin saflığı qeyrətimizdir.

Ana qucağı tək isti məkandır,

Ata qoynu kimi etibarlıdır.

Onun qüdrətindən ilham alırıq,

Gələcəyə  xoş ümidlə baxırıq.

Бяхтийар Йolocaqлынын şeirlərindən istənilən qədər  belə
nümunələr gətirmək də olar. Ancaq, zənnimcə, buna ehtiyac
yoxdu. Çünki bu şeirlərin məziyyətləri, inanmıram ki,
kimdəsə  şübhə doğursun.

ð ðää4

Бяхтийар Йолоcаглы



Б.Йолоъаглынын шеирлярини охуъуйа севдирян дя, демяк
истядийи фикирляри дяйярляндирян дя онун ел хязинясиндян
баъардыьы гядяр бол-бол истифадя етмясидир. Бундан ялавя о,
щям дя юзцня гаршы чох тялябкар, щядсиз тявазюкар бир
йазардыр. Щеч вахт юз йаздыглары иля юйцнмяз, юзцнц шаир
щесаб етмяз. Йери эяляндя дейяр ки, “Валлащ, мян чохдан
шаир олардым, Аьы боздан сечян эюз тапа билсям”...

Цмумиликдя эютцряндя Б.Йолоъаглы йарадыъылыьында
тянгиди, нясищятамиз, башгаларына йол эюстярмяк мейилли
мотивляр даща габарыгдыр. Вя бу мювзуда фикирлярини ел
дейимляри иля, аталар сюзляри иля ялагяляндирмяйи дя баъарыр.

Бяхтийар Йolocaqлынын haqqında danışdığımız şeirləri
orijinaldır, təravətlidir. Əgər həyatla yeni təmaslar baş ver-
məsə, bədii düşüncə dərinləşməsə və dolğunlaşmasa, qay-
naqlar quruya bilər, özünütəkrar baş verər, istedad sönər.
Şairin istedadı isə hələ bərkiməlidir, saflaşmalıdır, bunun
üçün həyat şirəsi, həyat rişələri lazımdır. İnanıram ki, şair bu
barədə də düşünəcəkdir.

Б.Йолоъаглынын фялсяфи, юйцдвериъи шеирляри дя чохдур.

Шеирляринин бязисиндя щяйати тювсиййяляр, инсани юйцд-няси-

щятляр, инсан факторунун щямишя юн плана чякилмяси башлыъа

йер тутур:

Çalış günah etmə, günahsız yaşa,

Atdığın addımın dəyməsin daşa. 

Şeytani ünsürdən dursan uzağa,

Simandan nur yağar dönər çırağa.
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Tanrı sevməz əməli pis olanı,

Verər ona sağalmayan bəlanı.

Təbiblər yığılsa belə dərk etməz,

Etdikləri kömək canına yetməz.    

Ядябиййатымыз тарихян дюврцн мцщцм щадисялярини,
характерини, адят вя янянялярини юзцндя якс етдирян бядии
йарадыъылыг топлумларындан ибарятдир.  Тябиидир ки, бу бахым-
дан ядяби ясярляримиздя щяр дювря мцвафиг мювзулар мей-
дана эялмишдир. Б.Йолоъаглынын да гялямя алдыьы “Ганлы
эюл” поемасы дюврцн аъынаъаглы анларыны цзя чыхарыр.
Поеманы охуйанда санки щадисялярин ичиндя олурсан.
Заманын нанкор инсанларына нифрят едирсян. Бир сюзля поема
чох эцълц щадисялярля, анларла щяр бир охуъуйа тясир еляйир.

Мян гялям достумузун цчцнъц китабынын ишыг цзц эюр-
мяси мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Она йарадыъылыг-
да мющкям олмаьы арзулайырам. Вя эяляъякдя ондан йени
поемалар эюзляйирям.

Щюрмятля:         Мцбариз ДЮЗЦМЛЦ,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,

шаир
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AzЯrbaycan

Vətənim Оdlar yurdu uğurla addımlayır, 
Gözəlləşir günbəgün, milləti sarsıtmayır. 
Möhtəşəm binaları  şəhərə  yaraşıqdı, 
Sülhsevər dövlət olub, niyyəti barışıqdı.

Qəhrəman oğulların abidəsi ucalır,
Məkirli düşmənlərin qəlblərini dərd alır.
Azərbaycan xalqımız - gülərüz, qonaqpərvər,
Qoruyur sərhədini, çəkib yağıya sipər.

Bakımız yaraşıqlı, səhmanlı - səliqəli,
Memarlıq üslubunda qoyulubdu təməli. 
Burda fikirlər qəti - vətənim gözəlləşsin,  
Sevənləri daha çox baxaraq fərəhlənsin.     

Tikilib sahilində əyləncə mərkəzləri,      
Ləpələr salamlayır orda gəzişənləri.
Qalxıb şahə ağaclar, kölgə salır hər yana,  
Bülbüllərin  cəhcəhi qanad verir insana.   

Bayraq meydanı təmiz, valeh edir görəni,
Hörmətlə qarşılayır ora gəlib, gedəni.
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Dalğalanır səmada yenilməz bayrağımız, 
O, bizim simvolumuz, azadlıq meyarımız.

Tədbirlər keçirəndə önündə birləşirik,        
Yaradana hər zaman ümidlər bəsləyirik.            
Şərəf hissi duyuruq himnimiz səslənəndə,                 
Azərbaycan milləti şücaət göstərəndə.   

Dövlətimiz dəyərli olub elə əzəldən,
Ulu öndər babamız keçiribdi nəzərdən.
Xalqa firəvan həyat, xoşbəxtlik bəxş eləyib,
Azad yaşamaq üçün milli ordu  diləyib. 

Gələcəyi İlhamla görür bizim xalqımız,             
Onun sayəsindədir, artır bu gün sayımız.
Əlində məşəl tutub qələbəyə səsləyir,
Millətimiz Rəhbərə uzun ömr diləyir.

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН
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VЯtЯn anadır

Vətən, diyarısan sən Ana yurdun,
Ulu babalardan əmanət oldun.
Vətən, tariximiz ənənəmizdir,
Millətin saflığı qeyrətimizdir.

Ana qucağı tək isti məkandır,
Ata qoynu kimi etibarlıdır.
Onun qüdrətindən ilham alırıq,
Gələcəyə  xoş ümidlə baxırıq.

Vətənə sevgimiz gəlib imandan, 
Önəmli olduğun deyib Yaradan. 
Vətəni uğrunda şəhid olanlar,
Yerləri cənnətdir, orda qalarlar.

Vətən - şüarımız dillərdə əzbər,          
Ucalar himnimiz - Allahu əkbər.
Gerbi müstəqillik şanlı simvolu,    
Bayrağı millətin azadlıq yolu.

Vətən - namusumuz, bizim anamız, 
Vətənlə parlayıb dahi dühamız.
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Onlardır düz yola bizi səsləyən,    
Qayğısına qalıb hörmət  bəsləyən. 

Vətən keşiyində durmuşuq mətin, 
Qoruyur xalqımız məğrur dövlətin.
Unutmaz xalqımız mərd övladların,
Onlardır dayağı Azərbaycanın!    
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Yardımlı - doЬma yurdum

Əsrlərdən  gəlir  sənin  sorağın,
Ucalıb  zirvəndə  zəfər  bayrağın.
Peşdəsər sıralı uca dağların,
Viləş -  ərazində  axarlı  çayın.

Soyuq  bulaqların, palıdlı  meşən,
Verdiyin  təhsillə  bol  olub peşən.
Yardımçı  olmaqla  ad  qazanmısan,
Millətinin  dərd - sərinə  yanmısan.

Əhalin  gülərüz,  qəlbləri təmiz,
Alqışlar  diləyir  sənə  ölkəmiz.    
Yolocaq  ən  ağır  ziyarətgahın,
Nəzəri üstündə Pərvərdigahın.

Seyidlər  diyarı  şan - şöhrətlisən,
Perimbel, Sırıqla  gül çöhrəlisən.
İnamı  olmusan  hər bir insanın,
Fəxri, vüqarısan  Azərbaycanın.

Böyütdün, oğullar  çatdı  dadına,
Uğur, qələbəsin  yazdın  adına.
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Şərəfli  yol  keçdin,  şöhrətin  artdı,
Allah  dərgahına  hörmətin  çatdı.

Adın  çəkiləndə  ilham  alıram,
Qoynunda  dincəlib  rahatlanıram.
Açdığın süfrənlə ləziz - dadlısan,
Azad, mərd  öıkənin  seyrəngahısan.

Haqqın, ədalətin carçısı  oldun,
Sevinclə, fərəhlə qəlblərə  doldun.
Sönməz  çırağımız, elim - obamsan,
Cənnət  məkanımız, yanan sobamsan.

Yardımlı,  fəxrimiz, qan  yaddaşımız,
Bizimlə  olmusan  yol  yoldaşımız.
Keçir  qəriblikdə  sənsiz  həyatım,
Bu  məınim  talehim, həm  təyinatım.

Yaradan  beləcə  məsləhət  görüb,
Varlıqlar  yaradıb,  dənizlər  bölüb.
Bəxtiyar,  yurdumuz  al - əlvan geyir,
Şəninə  mahnılar,  nəğmələr  deyir.
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Yaradan Allahdı

Şükürlər olsun Allaha,
İnsanı qaldırıb şaha.    
Yaratdı inasnı yoxdan, 
Talehini yazıb çoxdan.
Verib məkanda yerini,
Azad edib hər birini.
Özü gözlə görünməzdi,
Olduğu yer bilinməzdi.
Bir sözlə o, hər yerdədi,
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İlahi hər şeyi görər.
Yaratdığı varlığına
Səbrlə, təmkini verər.
Allahın yolun tutana,
Dərdinin əlacın seçər.
Onu haqsız unudana,  
Sağalmaz bəla göndərər.
Ağır günaha batarsan,
Tövbə edib geri dönsən.
Yaradana tabe olsan,
Firdövs bağında gəzərsən.
Böyükdür ulu Yaradan,
Qəlbinizə dəyənləri,    
Allahın hökmünə verin.     
Odur bilən dəyərləri,
Düşüncəsi daha geniş,
Bütün yaratdıqlarını
Bəşəriyyətdə cəm etmiş.
Nə varsa ona məxsusdu,
Kainata həyat verən    
Bəşərin ətri, qoxsudu.
Bizi dərgahında görən
İnsanın bətnində ruhu.   
Bilinməz yerdə gizlədən, 
Şərikliyi qəbul etməz.
Ona şərik çıxanların
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Arzu-istəyinə yetməz.
Özün Firon sananların 
Məkanda yerini verməz.
Külli ixtiyar sahibi,
Hər şeyi bilər əzəldən.
Keçirər varlıqlarını  
Bir an içində nəzərdən.         
Göndərdi yerə Quranı, 
Dəyişdi burda dövranı.
Allahını tanıyanlar,
“Quran“a  hörmət bəslədi.
Yaradandan  əziz paylar
Göndərməsini istədi.
Beləcə kamil kəlamdan
Oxuyan alır ibrəti.
Çatır Allah dərgahına,
Qazandıqları hörməti.
Quran Allah kitabıdı,
Dərk edənlər onu anır.
Min bir dərdin əlacını
Oxuyan Quranda tapır.
Bildirir nəfsdi dərmanı,
Əgər ona qalib gəlsən,
Nuh gəmisində üzərsən.
Allahın ən çox sevdiyi
Pak bəndəsinə bənzərsən.
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Ruhun pərvazlanıb uçar,
Sənə xoşbəxt gələcəyin 
Bağlı qapıların açar.
Allah idarə edəndi,
Bəşərdə bütün dinləri.
Yenisiylə əvəzləyən,   
İslam dininə səsləyən,
İslam bəşər övladının
Allahın müqabilində
Kamil surətdə Rəbbinə 
Tabe olması deməkdi.
“Din”sə bəşər övladının
Yaradan uca Tanrıyla, 
Ən ülvi hörmət hissiylə
Rabitəyə girməsidi.     
Sev Rəbbini, səni sevsin,
Bütün bəşəri dinləri 
Təkcə “İslam” təbliğ etsin.
Allah beləcə buyurub,
Birləşin İslam kanında.
Artacaq onda hörməti, 
Bütün bəşər övladının 
Şübhəsiz Allah yanında.
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Иnsan

İnsan  yerişini sayğacı  yazır,
Xeyirin,  şərinə nizamlı  hazır.
Yaradır  rabitə  Yaradanıyla,
Bəşəri  dünyanın  xilaskarıyla.

İnsan cismən ölür, ruhu yaşayır,
Olduğu məkanda  yeri boşalır.
Dəyişir dünyanı sirri  bilinməz,
Aparır özüylə geriyə dönməz.

Ömür qısa, zaman təlaşla dolu,
Mizan - tərəzinin çəkəndi qolu.
Sonsuz kainatda hörmət qazansan,
Əbədi həyatda rahat yaşarsan.

İnsan dəymədüşər olub əzəldən,
Fikri qaçılmazdı ötən nəzərdən.
Qəmli günlərində dinib - danışmaz,
Xoşbəxt anlarında sənlə barışmaz.

İnsan bilsə varlığının dəyərin,
Yaradan vəsf edər onun əməyin.
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Əgər, dönsə var - dövlətin şahına,
Düçar  olar  məzlumların  ahına.

Tarix yaşar, keçsə də min illəri,
Dəyişəcək hər zamanda dilləri.
Axtarıb tapacaq tədqiqatçılar,
Onun  da  zamana  ehtiyacı  var.  

Şairə mövzunu zamanı verir,
Özü yazdığını  uşaq  tək  sevir.
Həqiqət yazanı qınağa çəkər,
Hüsnü - cəmalını kəfənə bükər .
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Иnanın Allaha

Sonsuz kainatı yaratdı Allah,
O heç kəsə qalmaz inanın, vallah.
Seçsəniz mərhəmət sizə yar olar,    
Qəlbiniz sevinclə, fərəhlə dolar.

Tanrıdır bizlərə həyat bəxş edən,
Ruzu- bərəkəti, hər şeyi verən,
Sevin Yaradanı, hörmətiz artsın,
Onun dərgahına şöhrətiz çatsın.

Sevərək yaratdı biz tək canlılar,
Onunla fəxr edir indi varlıqlar
Yaratdı cənnəti, həm cəhənnəmi,
Sorğu - sual edər sonda bəndəni.

Tövbə etsən günahını bağışlar,
İltifat göstərər, səni alqışlar.
Cənnətin qapısın üzünə açar,
Ruhun rahatlanar, ətrini saçar.

Adı danılmazdı qadir Allahın,   
Kəbə ziyarətgah bütün cahanın.  
Dinimiz göstərir bizə doğru yol,
Möhrünü vuraraq çəkib ora qol.
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ИnsanlıЬı qЯbul et

Əl götür pis əməldən, özündə tarix yaşa,
Onda rəhmin gələcək qarşındakı yoldaşa.
Sağına, soluna bax, dilin zəhərli, acı,
Şirin etmək istəsən, bir şəkərdi əlacı.

Gəl sındırma qəlbləri, aləmə qəm ələmə,
Ehtiyacı olana vermə pulu sələmə.
İlahi bağışlamaz, cəhənnəmdə yanarsan, 
Geriyə yolun olmaz, xəcalətdə qalarsan.
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İlahi xəlq edib ki, ona tabeh olasan,
Bu bəşəri dünyada qəlbi nurla dolasan.
Atdığın hər addımı izləyən mələklərdi,
Yalançı ibadətin Tanrıya  xəyanətdi.

Var - dövlətin olsa da, almazlar səni saya,
İlahi dərgahında möhtac qalarsan paya.
Yalvarsan qəbul etməz, əzablar kahinisən,
Qəlbin nifrətlə dolu, paxıllar sahibisən.

İnsanlığın dəyərin gərək dəqiq biləsən,
Onun yolunu seçib axarıyla  gedəsən.
Qoru ləyaqətini, hər kəsə hörmət bəslə,
Getdiyin ziyarətə getməyənləri səslə.

Ziyarətə getsən də özünü Hacı sanma,
Nəfsin səni boğacaq o, həqiqətdi, danma.
Zaman sənə vuracaq ən ağır silləsini,
Yıxacaq yanıın üstə, çəkəcək pərdəsini.

Tutar sorğu - suala, cavabını bilməzsən,
Cənnətin varlığını birdəfəlik görməzsən.
Qınayarsan özünü, əlin heç yana çatmaz,
Allah verdiyi hökmü Əzrayıl da yubatmaz.
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Ana laylası

Anamın laylası düşür yadıma,
Yanıram içimdə qübar oduma,
Xəstəlik azarı çökdü sinəmə,
Yönəltdi dərdimi kədərə, qəmə.

Yaradan İlahi kəsdi yolumu,
Uzada bilmədim ona qolumu.
Harayladı, köməyinə çatmadım,
Gecələri səhərədək yatmadım.
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Sübh çağında keçindiyin dedilər,
Məzarlıqda yataq yerin seçdilər.
Fırlandı o zaman dünya başıma,
Dəyişdi  dünyasın, çıxmaz qarşıma.

Anam üçü günü girdi yuxuma,
Baxdı mənim boyuma - buxunuma.
Söylədi, Allaha çoxlu yalvardım,
Əzrayılın gələn yolun bağlatdım.     

Ağladım, cavandı dəymə xətrinə,    
Ölümün ətrini vurma bətninə.    
Əvəzlə mənimlə qoy rahat olum,    
Sənin dərgahına  qısadı yolum. 

Yaradan Allahım eşitdi məni,
Yenidən dünyaya qaytardı səni.
Sonsuz kainatda ömrünü yaşa,
Halallıq içində vur onu başa.

Ananın fəryadı cavabsız qalmaz,
Ətri, təravəti heç zaman solmaz.
Onlardır həyata bizi gətirən,
Əzablı günündə özün yetirən.
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Ata

Ata əyilməz dağdı,
Övlad ataya paydı.
Ata gözün nurudu,
Saf sudan da durudu.

Qəlbin aynası olub,
Şam təki yanıb, solub.
Ata dərdə əlacdı,
Tək  Allaha möhtacdı.

Ata qayğısı əziz,
Düşüncəsi tər - təmiz.
Ata rəhimli, uca,
Nabatla  dolu  xonça.

Ata damarımda  qan,
Unudulmayan  insan.
Adım onla ucalıb,
Məkanda yerin alıb.
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Ata dilin əzbəri,
Bütün rəngin cövhəri.
Həm şanlı - şöhrətlidi,      
Hər şeydən qüdrətlidi.  

Ata  əsrin  varıdı,
Əkdiyinin  barıdı.
Səsləyib haqq yoluna,
Çəkib mizan qoluna.

Ata vuran əlimdi,
Qərinəylə  dərindi.
Ata mənim imanım,
Tanrı Pərvərdigarım.

Ata  mərhəmət  kanı,
Yoxdu  əsla  nöqsanı.   
Ondan  ilhamı  aldım,
Şirin  yuxuya  daldım.

Ata  evin  çırağı,
Əlimizin  bayrağı.
Ata  mayak,  gur  işıq,
Məclislərə  yaraşıq.
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Can bizЯ ЯmanЯtdИ

Yaradan verdiyi canı, zamanı gələndə alır,
Yaratdığı canlıların bətnindən ruhu çıxarır.
Çoxları ölmək istəmir, deyir hələ də yaşayım,
Həyatım öz əlimdədi, varlığa meydan sulayım.

Tamahı baxmır sözünə, barmaq bulayır özünə,
Qamarladığı hər şeyi çox cüzi dəyir gözünə.
Qıcıdaraq dişlərini düşünür ki, az yığmışam,
Beləcə haram qazancla xalqın sonuna çıxmışam.

Çıxarıb Allahı yaddan can verəninə inanmır,
Zəli kimi qanı sorur, şəxsiyyətindən utanmır.  
Keçir günü rahatlıqla, düşüncə tərzi yox duya,
Ətrafına edən zülmü qibləgah bağışlar guya.

Çatanda  ölüm karvanı Əzrayıl çökər sinənə,
Yığdığın zinətlərindən aparmazsan bircə dənə.
Cəhənnəmdə yer alarsan nəşin alovlanıb yanar,
Lənətlənən məzarlığın göz qırpımında şumlanar.

Ağıllan, hələ gec deyil, bəlkə insafa gələsən,
Zəhmətsiz qazandığını yetim - yesirə verəsən.
Əgər baxmasan sözümə günahın səni boğacaq,
Asdıracaq boğazından, vallah soğan tək soyacaq.
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GЦnahsız yaШa

Çalış günah etmə, günahsız yaşa,
Atdığın addımın dəyməsin daşa. 
Şeytani ünsürdən dursan uzağa,
Simandan nur yağar dönər çırağa.

Tanrı sevməz əməli pis olanı,
Verər ona sağalmayan bəlanı.
Təbiblər yığılsa belə dərk etməz,
Etdikləri kömək canına yetməz.    

Günah iş tutmağın səni izləyər,
Qisas almağının himnin səsləyər.
Gəzəcək dalınca qaraba - qara, 
Salacaq qəlbinə silinməz yara.  

Günaha batmamış çağır Rəbbini,
Ondan kömək dilə, aşma həddini.
Toplayıb gücünü özündə sansan,
İntiqam hissindən uzaq olarsan.   

Onda Tanrı gülər sənin üzünə,
Qiymət verər hər gördüyün işinə.
Abidlər önündə yaşa dolarsan,
Sakit həyat sürüb ömür yaşarsan.

ð ðää28

Бяхтийар Йолоcаглы



XeyИrxah

İnsan elə əzəldən gərək xeyirxah olsun,
Allahın xoş əməli onun ruhuna dolsun.
Xeyirxah iş tutanın Tanrı üzünə  gülər,
Cənnət Firdövs  bağınıda  ona  yerini  verər.       

Sənin xeyirxalığın qəlbimə nur ələyir,
Əzablı  günlərimi  kanda  bala bələyir.     
Xeyiirxah insan, mənə şanlı yolu açırsan,
Qaranlıq gecələrdə öz nurunu  saçırsan.

Özünü  qul  sanaraq  tabeh  etdin  Rəbbinə,
Simana  nur  ələyər,  yatacaqsan  qəlbinə.
Yaradanın  yolunu  seçdin  özünə  doğru,
Axirətin  günündə  olmaz  ruhunda  qorxu.

Tanrıyla  rabitəni  çalış  heç  zaman  üzmə,
Çətinliyə  düşsən  də  ona  ağzını  büzmə.
Allahın  salamını  təmiz  qəlbinlə  versən,
Onun  nicat  qolunu  səxavətli  görərsən.

Tanrı  sənə  yar  olar  xeyirxah  əməlində,
Əkdiyin  sahələrdə  taxıl  zəmilərində.
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Bolluca  məhsul  verər,  halallğa  çatarsan,   
İlahi  dərgahında  özünə  yer  taparsan.      

Allah  köməyin  olsun,  səni  alqışlayacaq,
Günahın  olsa  belə  onu  bağışlayacaq.
Allahın  sevgisindən  qəlbin  fərəhlə  coşar,
Bu  sonsuz  kainatda  şəninə  mahnı  qoşar.

MЯnИm anam

Anam məni dünyaya gətirəndə sevinib,
Ocağın sərt yolunu dizin - dizin yeriyib.
Allaha  dua edib, alıb ondan payını,  
Çoxaldıb evimizdə uşaqların sayını. 

Nur saçıb gəlişimdən, ruzi - bərəkət artıb,
Halallığı süfrəyə Tanrı bir daha qatıb.
Deyib: bilirəm, balan çatacaq harayına,
Duyacaq haqqın səsin, hay verəcək hayına.  

Alaraq ağuşuna mənə layla çalardı,
Yuxu nədi bilməzdi, anam ayıq qalardı.
Beləcə illər ötdü, dən düşdü saçlarına,
Elə bil kəndimizin qar yağdı dağlarına.
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Atdığı addımını çox düşərli sanırdım,
Ananın mənə əziz olduğunu anırdım.
Atalar dayaq durub hər zaman övladına,
Ən əzablı günündə çatıblar imdadına.

Mənə qoyduğu adı atam Qurandan seçib,   
Məni böyüdənədək çətin yollardan keçib.
Qismət olmadı ona mənim halal çörəyim,
Həyatda atam idi mənim vuran ürəyim.

Atamı cavan yaşda Tanrı bizdən ayırdı,       
Anam onla qovuşmaq günlərini sayırdı.  
Məzarının önündə atamı deyib ağlar,  
Yetişmək üçün ona Allaha ümid bağlar.   

İlahi hər bir kəsin ömür kitabın yazıb,
Ona möhrünü vurub, imzasını da atıb.
Keçirib hamılıqla yaratdığın nəzərdən,
Qoruyub bəndəsini ona gələn nəzərdən.

İlahi qüdrətindən yaradanda insanı, 
Ana müqəddəsliyi dərk etdirib zamanı.
Yazıb bəxtin, talehin sirrini özü bilib,
Ayrılıq zamanında dözüm, iradə verib.
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Ana itkisi, ağır ölüm heç olmayaydı,  
Tanrı onu əlimdən kaş hələ almayaydı.   
Yaradan analara cənnətdə yer ayırıb,
Firdövs bağı onlara hədiyyəsi sayılıb.   

Ana nəvazişinə indi həsrət qalmışam, 
Röyaların içində dərin fikrə dalmışam.
Həyatda olmasa da, xəyalən danışıram,
Gətirib göz önünə  öpməyə  çalışıram.

Düşünürəm, yoxluğu qəlbimə hakim olur,
Anasızlıq həsrəti mənim bağrıma dolur.      
Ana, gözümün  nuru,  dilimin əzbərisən,
Necə dözüm həsrətə, geri dönməyəcəksən.

ЯmЯlИn dЦz olsun gЯrЯk

Zamanla  ayaqlaşıb özünə yer tapmısan,
Çətinliklərdən keçib istəyinə çatmısan.
Gülür üzünə bəxtin, açılıbdır yolların,
Nicat körpüsü olub sənin qulac qolların.

Əlində bayraq tutub hər sözünü deyirsən,
Bütün nemətdən dadıb, şirin-şirin yeyirsən.
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Şükürlər etməsən də övqatın yaxşılaşır,
Keyfinə kök qatmısan, dərd səndən uzaqlaşır.

Aldığın rüşvətini hər gün deyə sayırsan,
Yığıb dünya malını, fərəhlənib coşursan.
Danışanda ağzına çullu dövşan girməyir,
Gözlərini bağlama, kor olmusan, görməyir.

Onda insafa gəlib heç kəsi incitməzsən,
Həqiqət karvanının yollarını kəsməzsən.
Bəlkə də həyat gülər yenə təkrar üzünə,
Allah bağışlayandı,  yoxsa dəyər xətrinə.

Əbəs yerə özünü yormağın da olacaq,
Yığdığın var - dövlətin bu dünyada qalacaq.
Yeyəcək müftəxorlar, ay görbagor, - deyəcək,
Topladığın sərvətin evlərin bəzəyəcək.    

Məzar belə götürməz qalsa qəlbində xislət,
Tüpürərlər qəbrinə, olmaz başqa bir hörmət.
Mafan getsə çiyində tufan qopar  hər yanda,
Baş daşında yazılar, it qanı olub onda...

Nə qədər ki, gec deyil usan pis əməlindən,
Böş yerə nifaq salma, utan bir millətindən. 
Özünü dahi sanma, ünsiyyət nədir anla,
Günahlının günahı varsa öyrənib danla.
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Başlayanda sözünə diqqət et, düzgün danış, 
Nöqsanını görmürsən, deyinmədən tez barış.
Onda hörmət edərlər, insaflılar bağışlar,
Hörmətini saxlayıb əl çalaraq alqışlar.

Xeyirxah iş görəndə qəlbin imanla dolar,
Aqillərdən dərs alsan, məgər günahmı olar.
Fərhad kimi dağ yarıb, su çəkəsən kəndlərə,
Onda kömək olarsan ən yazıq bəndələrə.

Hamı sənə - afərin - bir ağızdan deyəcək,   
Vətən bizə anadır, qayğısın göstərəcək.    
Olsan hamıya dirək, şəninə el oxuyar,
Qızlarımız rəsmini xalçalara toxuyar.

Tanrı üzünə gülər, haqqın yolunu bulsan,
Onda ruh aləmində azad ruhlu olarsan.
Axirətin günündə yerin olar cənnətlik,
Eşidər qulaqların hamı deyər - rəhmətlik.
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GЯrЯk arИf olasan

Aqillər məsləhət verib, yol göstərib hər bir zaman,
Qanmayanlar şeytan olub,  onda dəyişilib dövran.
İnsan olmaq asan deyil, həyatda arif olasan,
Diqqət yetir xiridara, ilk kəlməsindən anasan.

Sözündə təpərin olsa gün gələr dahi olarsan,
Millətinin təlabatın piştaxtasın doldurarsan.
Qürur duyarsan, varlığın qalxar ən yüksək pilləyə,
Özünü qalib sanarsan, tuş  gəlməzsən tərs silləyə.   

Xalqının dərdinə yanan əl uzadıb, kömək edər,
Yaradan edər möcüzə işi, rahatlıqla gedər.
Səndən bəla uzaq olar, üzərsən Nuh gəmisində,
Nicat yolunu seçərsən, fərq görməzsən özgəsində.

Sənə uzanan əllərin qandalın aç, azadlıq ver,
Xalqa biganə qalanın cəhənnəmdir, yatdığı yer.
Əgər ağlın gəlsə başa ən yeni era başlayar,
Halallıq çökər süfrənə,Tanrı səni alqışlayar.

Yoxsa pislik istəyirsən, onda sinənə çökəcək, 
Bütün yığdığın varını bir anlığa puç edəcək.
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Gəzərsən nalə içində, dərd - sərə yoldaş olarsan,
Yada salar keçmişini, saralıb gül tək solarsan.

Ağlını yığsan başına, gülər talehin üzünə,
Ətrafında olanların baxar hər biri sözünə.
Yanıb parlayar ulduzun, göy səmadan işıq saçar,
Düşmənin qəlbi yarılar, azar səndən uzaq qaçar.

Nə yaxşı ki, yaxşılar var, açılacaq sabahımız,
Pis illər qalar  arxada, sevinəcək ovqatımız.
Düşündükcə hər bir şeyi yada salar xatirələr,
Bilinməyir bundan sonra başımıza nələr gələr.

KЮmЯk ol, Allah!

Yenə də dikəlib gözüm yollara,
Yazıb talehimi Yaradan qara.
Salıb ürəyimə olmazın yara,
Əsəbim dözməyir çəkilib tara,
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!

Toxunma qəlbimə axır göz yaşım,
Qarşımda dayanıb qohum - qardaşım.
Dərd - sərimə yanır həyat yoldaşım,
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Kövrəlib ürəyim çox deyil yaşım,
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!

Təmizlə ruhumu, pak olsun qəlbim,
Qaçsın  uzaqlara  sağalmaz dərdim.
İnamım sənədir, haqq yola gəldim,
Sənlə bağlanıbdır ən böyük əhdim,
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!

Sənsən qibləgahım, sənsən imanım,
Ağrıyır bədənim, qovrulur canım.
Qalmayıb taqətim, qaralır qanım,
Təkcə sənə qalıb mənim gümanım,
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!

Əzab - əziyyətdən xilas et məni,
Təmizlə yolumdan dumanı - çəni.
Gözlərim hər yerdə axtarır səni,
Qoru bədnəzərdən özün bəndəni, 
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!

Çatdır məni niyyətimə, arzuma,
Çıxartma pis insanları qarşıma.
Çatmısan hər zaman mənim dadıma,
Uzaq et əzabdan, salma yadıma,
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!
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Sən haqqın dərgahı, nicat yolusan,
Yaratdığın hər bir şeyin tacısan.
Bəxt - talehi yazan nur işıqlısan,
Sonsuz kainatın Yaradanısan,
Sənə yalvarıram kömək ol, Allah!

MЦЯllИm ШЯrЯflИdИ

Müəllim ən layiqli şərəfli bir peşədi,
Varlıqları zatında islah etdirən şəxsdi. 
Vətənpərvər ruhdadı, öz sənətini sevər,
Qazandığı biliklə həyat dərsini keçər.

Mənəvi aləmiylə nəslin memarı olub,
Kainatda sayılan yüksək pillədə durub.
Yetişdirib müstəqil yaradıcı şəxsiyyət,
Qurub qısaca vaxtla onlar ilə ünsiyyət.

Pedaqoji fəallıq, cəmiyyət mövcudluğu,
İnsan təkamülündə olubdu doğruluğu.
Ötüb keçdiyi yolu böyük əxlaq dərsidi,
Daxili aləmindən gələn haqqın səsidi.        
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Müəllim simasında insanlar formalaşdı,
Təlim - tərbiyə alıb, missiyalar faktlaşdı.              
Müəllimin gücünə başqa bir qüvvə çatmaz,
Onların etdiklərin  cinlər şahı bacarmaz.

Nəyə qadir olsan da müəllimə borclusan,
Hökmdar olsan belə, ondan dərsi almısan.
Müəllimlərə qulluq, nəvaziş də gərəkdi,
Kim iltifat göstərsə, Allah ona dirəkdi.

Allahın kitabını əzbərdən bilsən belə,
Səviyyəli alimdən dərs almalısan hələ.
Onu hər kəs özündə hətta dərk edə bilməz,
Əxlaq dərsi keçməyən şanlı vəzifə görməz.

İnsan elə beşikdən oxuyub öyrənməli,
Qəbr evinə qədər hər şeyi də bilməli.
İnsana xas qüsurlar olub peşəsizlikdən,
Kamilliyə çatmağı gəlib ona təhsildən.

Müəllim vəzifəsi çox çətin məsuliyyət,
Ona görə bəslənir onlara ülvi hörmət.
Onlardır mütəxəssis hər şeyi öyrətsinlər,
Zamanla ayaqlaşıb qiymətini  versinlər.

ð ðää39

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН



Müəllim şagirdindən biliyin əsirgəməz,
Elmin sirrin öyrədər, özünü tərifləməz.
İşində səhlənkarlıq etməz ömrü boyunca,
Halallıq verər ona, canında ruh doyunca.

Müəllim  sözlərində xalqa nümunə olub,
Dəyəri bilinməzsə gözləri yaşla dolub.
Əlimizdən tutublar ilk hərfi yazanda,
Bizimlə seviniblər uğurlar qazananda.

Salam verib hörmətlə qarşılayın hər birin,      
Sağlam ruh arzulayın, diliniz olunuz şirin.       
Onların sayəsində çatmışıq arzumuza,
Qələbə şüarını yazmışıq alnımıza. 

Müəllimlər ədalət carçıları olubdu,
İlhamlı gələcəyin dühasını bulubdu. 
Bu gün yenə öndədir bizə dayaq duranlar,
Vətən bizə anadır - kəlməsin  anladanlar.
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YerИ bИlИnmЯz

Açıldı göy səma, çəkildi duman,
Bəxş etdi gözəllik  Ulu Yaradan.
Bələndi hər tərəf  al şəfəqinə,
Günəş şölə saçdı Yer aləminə.

İlahi nurundan qəlb fərəhləndi,
Niyyəti saf olanlara yönləndi.
Sevinc sədaları gəldi hər yandan,
Ruhlar pərvazlandı elə o andan.

Qərənfillər açdı, ətri yayıldı,
Yuxusundan kal duranlar ayıldı.
Süfrələr sövqatla, nemətlə doldu,
Allaha çox şükür, ruzi bol oldu.

Qılındı məsciddə bayram namazı,
Xoş gəldi hər kəsə onun avazı.
Yaradan tək olub gözlə görünməz,
Məkanda heç zaman yeri bilinməz.

Səcdə edir ona yaratdıqları,
Qalxır dərgahına uman qolları.
Tanrı bağışlayan, həm də sevəndi,
Bütün əməllərə qiymət verəndi.
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Yolumu kЯsmЯ

Fırlanır kainat, dəyişir dövran,
Onların hər birin dərk edir insan.
Barışmır həyatda varlı, kasıbla,
Qurub iş birliyin, hətta fasıqla.

Yaranır beynimdə müxtəlif fikir,
Əlimdə təsbehim eylədim zikir.
O, kimdir qismətə təzahür edən,
Gözlərin  bağlayıb kor kimi gedən.

Qeybət edib dalınca da danışır,        
Savadsızdır, hər işinə qarışır.
Deyir: ağıllıyam, üstünəm səndən,
Hələ də asılı qalmısan məndən. 

Görürəm haqsızın gəlib zamanı,  
Qeyrətlinin yox sabaha gümanı.                 
Bilinməyir hara qədər gedəcək,
Məzlumlara dərd - bəlanı seçəcək.

Əqidənin düz yolunu kəsəcək,
Təpikləyib, sillələyib, əzəcək.
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Dillənsən yenə də səni suçlayar,  
Ondan ləzzət alar, bağrını yarar.

Düşmənlik nifaqın araya salar,
Acından ölsən də biganə qalar.
Əmək haqqına da gözünü dikər,                          
Xətan yoxsa belə sinənə çökər. 

Ruhun da nəfsinə qalib gəlmədi,
Halallığın nə olduğun bilmədi.
Səksəkəylə ömür sürür həyatda,
İş axtarır qazanclı təyinatda.                

Düşünür, goruna bəlkə aparar,
Ənkərləri barmağına dolayar.
Yaradan Allahdır, hər şeyi görən,
Bütün varlıqların qiymətin verən.

Zaman ЮzЦn gЮstЯrИr

Biz zamana bağlıyıq, o, daim hərəkətdə,
Gedir öz axarında istədiyi sürətdə.
Onunla ayaqlaşmaq dönüb bizdə vərdişə,
Mövcud olan hər şeyi odur salan təşvişə.
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Zaman ömrü dəyişir, necə qalib gələsən,
Düşəsən axarına, xoş gününü görəsən.
Zamanla barışıbdı insan özün ananda,
Boğar qəhər içində verdiyini alanda.

Düşünərək özümdə son nöqtəyə çatıram,
Tərk etsəm bu dünyanı yenisini tapıram.
Orda üzü çox dönük, sərt qamçısı əlində,
Çəkəcək belimizə haqq yoxsa əməlində.

Seçin mülayimliyi, davranın ehtiyatla,
Zamanın öz zamanı qurtaracaq həyatla.
Onsuz da zaman bizi ayaqlayıb ötəcək,
Özünün qalibliyin hər anda göstərəcək. 

Tələsik addımlayıb,  deyirik ona çataq,
Bir anlıq özümüzdən onu geriyə ataq.
Dərk etdikcə həyatı zaman olur amalın,
Onunla  razılaşan rahat sürər dövranın.

Zaman, əbədi həyat sonsuzluğun içində,
Özünə çox arxayın olubdur seçimində.
Gəlin onla barışaq, zamanı öldürməyək,
Məşğul olaq bir işlə, həyatı söndürməyək.
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Яsl Hacı

Hacı şirin, Hacı bal,
Görüntülü rəqəmsal.
Qəlbi ayna tək təmiz,
Ən hörmətli, həm əziz,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Yanır əlsiz, ayağa,
Çevrilibdi dayağa.
Çox  şükür Yaradana,
Çatıblar ada - sana,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Qürurlu,  mərhəmətli,
Əməli  saf  niyyətli.
Ziyarətin  şahıdı,
Xeyir, şərin  tacıdı,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Daima  hərəkətli,
Ruzili, bərəkətli.
Allaha  ümid  bəslər,
Ziyarətgaha  səslər,
Əsl Hacı  bayraqdı!

ð ðää46

Бяхтийар Йолоcаглы



Əzəldəndi  istəyi,
Tanrı  oldu  dəstəyi.   
İçdi  Zəmzəm  suyunu,      
Qurban  kəsdi  qoyunu,    
Əsl Hacı  bayraqdı!

Məkkədə  qıldı  namaz,
İbadətindən  qalmaz.
Rabitəsin  yaratdı,
Qibləgahında  yatdı,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Ehsan  süfrəsi  ləziz,
Halallğı  tər - təmiz.
Hamıya  nuş  diləyər,
Xoş  gəldiniz  söyləyər,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Qədəmləri  mübarək,
Siması  nurlu,  göyçək.
Qızılgül təravətli,
Mehriban,  səxavətli,   
Əsl  Hacı  bayraqdı!
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Hacılar  İslam  əhli,
Düşüncəli,  həm  şərhli.
Girib  İslam  kanına,
Yetişib  minvalına,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Nəfsə  qalib  gəldilər,
Rəhm  nədir,  bildilər.
Günəş  tək  parladılar,
Şan  - şöhrətə çatdılar,
Əsl Hacı  bayraqdı!

Düşüncəsi   mənalı,
Çox  ağıllı,  kəmallı.
Dərs  alıblar  Abiddən,
Göstərişi  Xaliqdən,
Əsl  Hacı  bayraqdı!   

Əsl  Hacı  əməliylə  tanınır,
Allah  kitabına  adı  salınır.
Hacılar  Tanrının  şanlı  bəndəsi,
İslam  dövlətinin barı, bəhrəsi,  
Əsl, Hacı  bayraqdı!
Əsl, Hacı  bayraqdı!
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Azpetrol

Azpetrol, ilbəil artdın, şükürlər olsun Allaha,
Ən uca zirvəyə qalxdın, and içirəm Qibləgaha.
Sevindirirsən hər kəsi, yoxdu tayın, bərabərin,
İlləri qoydun arxada, polad biləkdi Rəhbərin.   

Şirkətlərdən öndə getdin, halallıq meyarın seçdin,
Azərbaycan - Odlar yurdun dövlətlərdə təbliğ etdin.
Qürurlu, şəffaf, təmizsən, əməyinlə ucalmısan,
Çətin yolunu keçmisən, vədinə sadiq qalmısan.

ð ðää49

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН



Yurdumuza yaraşıqsan, dalğalanır bayrağımız,
Azpetrol sağlam əllərdə olub bizim dayağımız.   
Hörmətlə çəkilir adın, bölgələrin bəzəyisən,
Azpetrol - əsrin yaddaşı, şirkətlərin özəyisən.  

Gecələrin başqa aləm, məntəqən nura boyanır,
Səni görən hər insanın bətnində ruhu oyanır.
Şəninə mahnı oxunur, bil vəsf edəndir Bəxtiyar,
Tanrıdadır nicat yolun, o da veribdir ixtiyar.

Azpetrolsan, vüqarınla dayaq oldun xalqımıza,
Uzun ömürlü olmaqla çatasınız arzunuza.
Vətənim Azərbaycana yaraşıqsan, Azpetrolum,
Ədalətin carçısısan, haqq yolusan, Azpetrolum!

ЮzЦnЦ mяьrur san

Tərənnüm, təsəvvür vəsf edən oldun,
Qanun keşiyində mükəmməl durdun.
Haqqın, ədalətin sən carçısısan,
Ümüd körpüsüsən, nicat yolusan.

Atandan, anandan ilham almısan,
Şimşək olub göy üzündə çaxmısan.
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Bacıların səni böyük sandılar,
Pərvanətək başına dolandılar.

Vaqif atan olub sənin dayağın,
Esmirə anansa olub bayrağın.
Ədəbin, ərkanın yerin bilmisən,
Özündən böyüyə hörmət etmisən.

Liman şəhərində lövbər atdınız,
Arzuya - istəyə həmən çatdınız.
Bakıda evlənib yurd - yuva saldın,
Nuridə xanımla evlənib qaldın.

Hüquq aləmində ad qazanmısan,
Mizan - tərəzinin çəkən qolusan.
Təmənna güdmədən qəlbləri andın,
Hər kəsin dərdinə - sərinə yandın.

Məhkəmə sistemi olub amalın,
Olmayıb heç zaman zülm, tamahın.
Hər şeyə diqqətli, nəzarətlisən,
Gördüyün işində mərhəmətlisən.

Vasifsən, cibində olmasa paran,
Zamanı gələndə olarsan kalan.
Özünü məğrur san, illər keçəcək,
Allahın səni də təltif edəcək.
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Hacı  иlqar

Söz verdin, əhdinə vəfalı çıxdın,
Ehtiram göstərib məvacib yığdın.
Yollandın Məkkəyə, Allah evinə,
Hörmət bəsləmisən İslam əhlinə,
Allah qəbul etsin ziyarətini!

Allahın evini müqəddəs sandın,
Ətrafında dövrə vurub, fırlandın.
Ulu Yaradandır hər şeyi görən,
Yaxşı əməlinin əvəzin verən,
Allah qəbul etsin ziyarətini!

Ziyarət eyləyib rahatlıq tapdın,
Ruzinə bir daha halallıq qatdın.
Ehsan süfrəsində oxutdun “Quran”
Yad oldu şəhidlər, canlandı “Turan”,
Allah qəbul etsin ziyarətini!

Allahın adına qurbanlıq kəsdin,
İçib Zəmzəm suyun Kəbəni gəzdin.
Qılıb namazını dualar etdin,
Allah dərgahına xəyalən getdin,
Allah qəbul etsin ziyarətini!
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Bütün el - obada hörmətin artdı,
Etdiyin ziyarət qəlbinə yatdı.
Uğurlu addımla irəli getdin,
Arzu - istəyinə, murada yetdin,
Allah qəbul etsin ziyarətini!

Oldun sən də Hacı, mübarək olsun,
Ruhuna əbədi mərhəmət dolsun.
İslam haqqın yolu, dünyanın kanı,
Onunçün şəhidlər tökübdü qanı,
Allah qəbul etsin ziyarətini!

Hacı İlqar, adını uca tutdun,
Müsəlman qardaşın əlini sıxdın.
Yolların uğurlu gəz, dolan, yaşa,
Allah verən ömrü vur rahat başa,
Allah qəbul etsin ziyarətini!
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Иslam  carЧısı

Peyğəmbər doğulmamış vəfat etdi atası,
Doğulanda əynində oldu yetim libası.
Anası da tərk etdi onu erkən yaşında,
Böyüdü dahi İnsan babası qarşısında.

Babasını da əcəl zamanında haqladı,
Məhəmmədi əmisi oğlu kimi saxladı.
Özüylə aparırdı səyahətə çıxanda,
Öyrətdi ticarətin sirrini tez zamanda.

Xədicəylə evlənib qurdu özünə həyat,
Dörd qız, bircə oğulla günü keçirdi rahat.
İlahi Məhəmmədə çəkdi övlad dağını,
Apardı dərgahına onun balalarını.
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Fatimədən doğuldu  iki ərən nəvəsi,
Onların da Tanrıdan üzülmüşdü  dənəsi.
Bütpərəstlər önündə sinə gərib durdular,
Canlarından keçərək məzarlıqda uydular.

Məhəmməd Ramazanda,  Hir dağına  qalxardı,
Orda tənha oturub göy səmaya baxardı.
Yalqız olduğu zaman eşitdi qeybdən səs,
Göz gəzdirdi hər yana görmədi başqa bir kəs.

Bu Məhəmmədə gələn ilk vəhy, İlahi səsdi,
Ona hökm eyləyən görünməyən bir kəsdi.
Vəhy gəldi Peyğəmbərə neçə illər boyunca,
Allaha səcdə etdi cismində ruh doyunca.

Ona ilkin inanan əlbəttə, Xədicəydi,
Əmisi oğlu Əli, Peyğəmbər əqidəydi.
Yığılıb bir - bir gəldi din dostları yanına,
Müşriklər təqib etdi, qəsd etdilər canına.

“Quran”ın gəlişindən Ərəbistan oyandı,
Qumlu səhralıqları qızıl qana boyandı.
Onu başa düşənlər həkk etdilər beyninə,
Yaydılar Surələrin bütün İslam əhlinə.

Tezliklə Ərəbistan İslam dövləti oldu,
Ətrafında ölkələr İslamçılarla doldu.
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Bir bayrağın altında  dünyaya yayıldılar,
Sülhsevən din olduğun hər kəsə anlatdılar.

İslam bizim dinimiz, həqiqət kanımızdı,
Onun üçün şəhidlər hər zaman anılıbdı.
Cəlb etdilər İslama neçə qardaş - bacılar,
Ziyarətin ən yüksək adın aldı Hacılar.

Məkkə qibləgah oldu, hamı ora axışdı,
Şeytanı daşlayaraq düz əməllə barışdı.
Seçdilər özlərinə  Allah evini əziz,
Ziyarət edənlərin qəlbləri oldu təmiz.

Hacı adın alanlar haqq yerinə tələsdi,
Halallığı sevənlər mərdliklə püxtələşdi.
Bu yola çıxanların Tanrı gülər üzünə,
Etdiyi günahların bağışlayar özünə.

İslam yenilməz dindir, hamı onu dərk edir,
Salamına Tac - Mahal böyük hörmətlə gedir.
Keçsə də neçə əsr o, hələ parlayacaq,
Onun uğrunda ölən Şəhid adın alacaq.

Güc topla özündə sən, de təki sağlıq olsun,
Get, Allahın evinə qəlbin imanla dolsun.
Əfv edər Yaradanın əgər varsa günahın,
Sən şair Bəxtiyarsan, qalacaq eldə adın.
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ЭЦЛЛЯРИН ШАЩЫСАН

Özün təravətli, bəstə boylusan,
Ürəyi saf niyyətlərlə dolusan.
Atanın evinədə işıq, nur saçdın,
Fərəhlə, sevinclə qol - qanad  açdın,
Açılan güllərin şahısan, Lalə!

Qoy sevsin Yaradan səni hər zaman,
Keçdiyin yollarda olmasın duman.
Atanın, ananın  dövlət, varısan,
Tanrıdan verilən qismət payısan,
Açılan güllərin şahısan, Lalə!

Yaradan İlahi yolunu açsın,
Evinizdə çıraq, şölə nur saçsın.
Qohum-əqrabanın sən baş tacısan,
Düzgün yol göstərən əsl bacısan,
Açılan güllərin şahısan, Lalə!

Yaradan tək Allah səni qorusun,
Şəninə bülbüllər mahnı oxusun.
Sevinsinlər sənin kimi gəlinlə,
Xoşbəxt  yaşa öz sevimli  ərinlə,
Açılan güllərin şahısan, Lalə!
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Qulluq göstər böyüklərə müntəzir,
Gəz pirləri, ver onlara bir nəzir.
Allah qəbul edər ziyarətini,
Əsirgəməz səndən səxavətini,
Açılan güllərin  şahısan, Lalə!

Allah bol eyləsin evdə süfrəni,
Nur çiləsin, şux eyləsin çöhrəni.
Sizə övlad versin xoşbəxt olasız,
Ən sevincli günün, anın duyasız,
Açılan güllərin şahısan, Lalə!
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Tanrıdan verИlяn qиsmяt

Leylam nuri mələk, şəkərim, balım,
Sevirəm mən səni, ey gözəl yarım.
Yanında durmuşam, şölə saçırsan,
Laləli, qönçəli güllər açırsan.

Vurğunu olmuşam səntək ceyranın,
İlk görəndə sənin oldum heyranın.
Sən mənim həyatım, alın yazımsan,
Tanrıdan verilən qismət, payımsan.

Səni görməyəndə şam tək yanıram,
Boynumu bükürəm, tənha qalıram.
Baxışların mənə sevirəm deyir,
Gəlinlik paltarın əyninə geyir.

Gəl tutaq əl - ələ, gəzək sahildə,
Sevirəm sözünü deyim hər dildə.
Tumar çəkim, saçlarını darayım,
Sənsən Qibləgahım, billur sarayım.

Canımsan, gözümsən, dərdim əlacı,
Dilimin əzbəri, başımın tacı.
Bilirsən sevirəm yaxın gəl mənə,
Təmiz, saf eşqimi verim mən sənə.
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MЯШЯdИ KЯrbЯla
İlahi fırçasın versəydi mənə,
Çəkərdim rəsmini, verərdim sənə.
Dillər əzbərisən, şəkərsən, balsan,
Tanrıdan verilən ən şirin paysan,
Yaşa bu dünyada, xoşbəxt ol, Bacım!

Sən özün həm ana, həm də nənəsən,
Laləsən, nərgizsən, açan qönçəsən.
Gözümün bəbəyi, canımda ruhsan,
Sevinc fərəhlisən, üzü nurlusan,
Çıxan günəşmisən, aymısan, Bacım!

Gülərüz görmüşəm səni hər zaman,
Yolunu kəsməsin nə qar, nə boran.
Gözü tox, cürətli, mərhəmətlisən,
Adına oxşadın, çox qüdrətlisən,
Al yanaqlı, şux görkəmlisən, Bacım!

Dualar eylədin mənə hər zaman,
Qıymasın canına ulu Yaradan.
İstəkli olmusan qohuma, yada,
Təmanna güdmədən çatmısan dada,
Süfrənin bəzəyi, tacısan, Bacım!

Mətanət gülüsən, ətir saçırsan,
Günəş təki şölə saçıb, yanırsan.
Özün Məşədisən, din sərrafısan,
Mətanət xanımsan, mənim bacımsan,
Qoşqar vüqarlısan, canımsan, Bacım!
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NЯrgИzИm
Xoş ətrin, təravətin,
Bəzəyib çölü, düzü.
Gəzürsən əldən - ələ,
Nur saçırsan aləmə,
Mənim bala, Nərgizim!

Bəzəyisən evlərin,
Tacı oldun güllərin.
Günəş tək şölə saçdın,
Qönçəli güllər açdın,
Mənim bala, Nərgizim!

Atıb-tutanda səni,
Qəhqəh çəkib gülürsən.
Dilimin əzbərisən,
Gözümün bəbəyisən,
Mənim bala, Nərgizim!

Həm balam, həm anamsan,
Dərd - sərimə yanansan.
Canımsan, ciyərimsən, 
Orxanın ürəyisən,
Mənim bala, Nərgizim!

Dünyaya gəlişinlə,
Севинъли юпцшцнля,
Sən hər kəsə əzizsən,
Billurdan da təmizsən,
Mənim bala, Nərgizim!
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Qanun keШИkЧИsИ

Əlisən, əməlin adına uyğun,
Sevilən qəlblərə dolubdu duyğun.
İşinin şahısan, möhkəm qürurlu,
Atdığın addımın olub uğurlu,
Tanrıdan qüdrəti almısan, qardaş!

Adın vüqarlıdı, özün şirin bal,
Dillər əzbərisən, eləcə də qal.
Baxışın mənalı, düşüncən dərin,                   
Yolunu seçmisən Ulu Öndərin,            
Vətən qayğısına qalmısan, qardaş!

İşində ixtiyar sahibi oldun,
Vətən keşiyində daima durdun.
Yayıldı sorağın, adın cahana,                 
Gərəkli olmusan Azərbaycana,
Vətənin qeyrətli oğlusan, qardaş!

Hər kəslə ünsiyyət, əlaqə qurdun,                
Layiqli dostların yerini buldun.                 
General rütbəsin şərəflə aldın,
Millətin dərdinə, sərinə yandın,        
Xalqına nümunə olmusan, qardaş!
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Bəzəyib sinəni orden, medallar,
Qazandın zəhmətlə böyük uğurlar,
Vətənə  xidmətin  sənə güc verib,
Qanun keşikçisi hər zaman deyib,
Həyatdan ilhamı almısan, qardaş!

Ən ağır peşəni özünə seçdin, 
Çətin yollarını uğurla keçdin.            
Vətənə layiqli oğul olmusan,
Sevinc-fərəhlisən, qəlbi dolusan,
Üzü təravətli, nurlusan, qardaş!

Özünə inamın olub əzəldən,                    
İlahi qorusun səni nəzərdən.                         
Allahın izniylə yüksələcəksən,
Xalqa ümid yolun göstərəcəksən,
Yaradan köməyin olubdu, qardaş!
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ЮmЦr dastanı

Ömür dastanını yazdın adına,
Oxuduqca yandım sənin oduna.
Ziyarətə gəldim hər il yanına,
Sakitcə məzarda uymusan, Ana.

O anda başıma dünya fırlandı,
Xəyalım keçmişi gəzib-dolandı. 
Etdiyim dualar sənə yollandı,
Sakitcə məzarda uymusan, Ana.

Yetimlik xəncərin qəlbimə çaldı,
Xoş günümə Tanrı biganə qaldı.
Duyduqca ətrini rəngim saraldı,
Sakitcə məzarda uymusan, Ana.

Xəyalın  gözümün  önünə  gəlir,
Zaman  qisa salır, bağrımı dəlir.
Sən yoxsan həyatda,  halım  pisəlir,
Sakitcə  məzarda  uymusan, Ana.

Neçə  illər  boyu  bizimlə  oldun,
Görünən  mələkdin  qəlblərə  doldun.
Gedəndən,  gələndən  dərdimi  sordun,
Sakitcə  məzarda  uymusan, Ana.
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QayЬıkeШ Иnsan

Adın İmam adı, görkəmin ağa,
Yaradan qorusun səni, ay qağa.
Ulu Tanrı olsun sənin köməyin,
Bol olsun süfrəndə halal çörəyin.

Mərhəmətli insan, açıqdır yolun,
Ulu Yaradana uzanır qolun.
Allahdan dilədim sağlam olasan,
Yüz il ömür sürüb, yaşa dolasan.

İmam Hüseyntək ucalsın adın,
Köməyi olmusan qohumun, yadın.
Yaradan  İlahi çatsın dadına,
Savab  qazanırsan, yazsın adına.

Mehriban insansan, şöhrətin artır,
Allah dərgahına hörmətin çatır.
Ömrün  boyu  şux  qamətli  olasan,
Sevən  ürəklərə  nurla  dolasan.

İnsan şad günündə fərəhli olur,
Bu dünya fanidir boşalır, dolur.
Özün ki, tarixsən, yadda qalasan,
Yaradandan  ən  şirin  pay alasan.
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Liman şəhəri də al - əlvan geyir,
Qəlbi  pak  aynasan, təriflər deyir.
Başını uca tut, ey mahir insan,
Xeyirxah  əməlin  tacı  olmusan.

Oğul, nəvə toyu sən də görəsən,   
Onlarla oynayıb,  deyib - güləsən.
Arzuların qərənfil tək gül açsın,
Övladların pöhrələnib nur saçsın.

QayЬıkeШ rЯhbЯr

İşlədiyimiz yerin, səhman - səliqəsi var,
Qayğı göstərir bizə rəhbərlikdə olanlar.
Görəndə  əhvalını soruşurlar hər kəsdən,
Hamı razılıq edir, başda oturan şəxsdən.

Hamılıqla saxlayır, hörmətin baş bilənin,
Düzgün əqidəsiylə həyatı sevdirənin.
İşin çətinliyini çox düzgün anladırlar,
Ehtiram göstərərək mehriban davranırlar.

Çağıranda yanına hamı ümidlə gedir,
Oturub qarşısında ona razılıq edir.
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Nurani simasıyla ətir saçır hər yana,
Ağıllı kəlamıyla yol göstərir insana.

Xoş əhval ruhiyəylə, biz də işə gəlirik,
Hissimiz aldatmayır, təşvişə düşməyirik.
Hamının üzü gülür, salam verib -  alırıq,
Görməyəndə Rəhbəri, nigaran da qalırıq.

Xəzərin sahilində bizim ofis yerləşir,
İşçilər gəzir orda, bir - biriylə dərdləşir.
Təmiz hava alırıq, ruhumuz qidalanır,
Xoş xəbər eşidəndə bütün ofis şadlanır.

Yerləşdiyimiz bina az qalır çatsın göyə,
Yarlı -  yaraşığıyla səs salıbdır hər yerə.
Dualar eyləyirik rəhbərliyə hər zaman,
Onların əziyyətin Tanrı qorusun tamam.

Rəhbərimiz göstərir hər işçiyə nəvaziş,
Qurub özü onlarla çox mükəmməl bir saziş.
Öyrədərək bildiyin, öyüd - nəsihət verir,
Əgər başa düşməsən yenə təkrarən deyir.

Beləcə biz razıyıq, rəhbərliyin özündən,
İbrət dərsi alırıq hər dediyi sözündən.
Əməlindəki saflıq günbəgün  alqışlanır,
Harda olursa olsun, hörmətlə qarşılanır.
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Uca tutsun Yaradan, rəhbərin saf əməlin,
Göndərsin dərgahından ona halal çörəyin.
Açılsın süfrələri, ləziz tamlarla dolsun,
Yaradan tək İlahi özü ona yar olsun.

ШЯmkИrlИ Telman

Saçların düm ağdı, ürəyin təmiz,
Olmusan, qardaşım, hər kəsə əziz.
Özün mərhəmətli, dillər əzbəri,
Qorusun Yaradan nəzərdən səni.

Adın təravətli, dilin şəkər, bal,
Dosta vəfalısan, eləcə də qal.
Şəmkirdə doğulub qol - qanad açdın,
Qaranlıq gecəyə işıq - nur saçdın.

Hamı Telman baba çağırır səni,
Rəftarın pərişan edibdir məni.
Uca boy, ağıllı, çox zəkalısan,
Məclislərin şöhrətisən, tacısan.
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Bütün  el - obada səslənir adın,
Dərdinə yanmısan qohumun, yadın.
Ulu Yaradana uzanır qolun,
Ticarətçi qardaş, açıqdır yolun.

Bəxtiyar ürəkdən vəsf edir səni,
Qardaşın  seçmisən özünə məni.
Şair  təbiətli  durub  önündə,
Ucalıb çinar tək sənin gözündə.

Allahdan dilədim sağlam olasan,
Uzun ömür sürüb, yaşa dolasan.
Həyatda kədərli günün olmasın,
Bağında - bağçanda gülün solmasın.

Adına oxШa

Evimin çırağı, çıxan ayımsan,
Göydə günəşimsən, yerdə varımsan.
Atanın, ananın adı - sanısan,
Tanrıdan verilən qismət payısan.

Balamsan, başımın uca tacısan,
Alnımın yazısı, mənim canımsan.
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Lalənin, nərgizin tər boxçasısan,
Bütün şənliklərin toy xonçasısan.

Bəxtiyar  dayına ən şirin paysan,
Mətanət xalanın başında tacsan.
Canımın məlhəmi, baldan da balsan,     
Qoşqar vüqarlısan billurdan safsan.

Adın təravətli özün incəsən,
Yenicə açılmış tərli qönçəsən.
Səmadan yerlərə enən mələksən,
Qızılgül ətirli gözəl, göyçəksən.

Parlaq işıq saçan bir pərvanəsən,
Adınla öyünüb şən böyüyəsən.
Zəhra,  venerasan, həm ilahəsən,
Gözəllər gözəli, sən dürdanəsən.   

Böyüyün, nənəniz qol - qanad açsın,
Yetişsin arzuya, murada çatsın.
Telman atan dayağındır biləsən,
Vüsalə anana hörmət edəsən. 

Zəhrasan, gözümün sən bəbəyisən,
İlham pərisisən, şan -şöhrətimsən.
Mətanətlə, Mələk hər üçüz balam,
Сизи хошбяхт эюрсям ращат оларам.
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GЮzЦm sЯnИ axtarır

Sıxılıram görməyəndə üzünü,
Eşitmirəm xoş kəlamlı sözünü.
Göstər mənə həqiqətin özünü,
Şad olar əhvalım, aşiqə bənzər.

Gözlərim hər yerdə axtarır səni,
Vəfasız sanmısan yoxsa da məni.
Səpdiyin toxumun cücərdi dəni,
Küsgün baxışların, pünhanə bənzər.

Eşqin qəlbimdədir yandırır, yaxır,
Dikilib gözlərin səmaya baxır.
Xəyallar içində kimi axtarır,
Qamətin, duruşun, marala bənzər.

Dişlərin mirvari, yanağın aldır,
Unut geçənləri, başını qaldır.
Ləblərin şirindir, baldan da baldır,
Açılan qönçəsən, laləyə bənzər.

Nur yağır simandan, işıq saçırsan,
Laləzər çəməndə güllər açırsan.
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Qismətli payından uzaq qaçırsan,
Xumar baxışların, dürdanə bənzər.

Aşiqin olmuşam sənin hər zaman,
İncə yerişindən köklənir kaman.
Açıldı getdiyin yolunda duman,
Qaranlıq gecənin ayına bənzər.

Bostanıma daş ataraq oyatdın,
Şamama ətriylə şöhrətə çatdın.  
Əlini qaldırıb göylərə baxdın,
Qərara almısan, divanə bənzər.

İbrahim, özünə inamlı oldun,
Sevginlə ruhuna gümanlı doldun.
Çətin olsa belə sən həyat qurdun,
Özündə seçdiyin zövqünə bənzər.
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РУЩУН ШАД ОЛАР 
ТОРПАЬЫН АЛЫНАНДА!

Sюzun  su  qiymяtinя olduьu  indiki  zamanda  sюzцn

qiymяtini  duymaq, hikmяtli, qцdrяtli  sюz  sahibi  olmaq

чяtin  olduьu  kimi,  hяm dя шяrяflidir. Bu  mяnada  sюzц

qiymяtlяndirяn, qцdrяtlяndirяn adamlarыn   keшmяkeшli

dцnyada  qяdиr-qiymяt  mяsяlяsindя birmяnalы olmayan

davranышлары, яdalяtsizliклярi, vяfasыzlыглары, unutqanlыглары

yazarlarы,  qяlяm  sahiblяrini  щямишя narahat  edir, onлар-

da  bяшяri  duyьulardan, яxlaqi  tяrbiyяdяn, gюrцb  gюtцr -

dцyц  mцsbяt  keyfiyyяtlяrdяn  irяli  gяlяn  tяяssцf  vя

nяsihяt, vяsiyyяt  qarышыq  duyьular  oyadыr. Pislяrin - pis-

liyindяn, yaxшыlarыn  yaxшыlыьыndan  яl  чяkя bilmяdiyi  bir

zamanda  hamыnы bяшяri  olmaьa, vicdanlы olmaьa, sюzцn

яsl  mяnasыnda  insan  olmaьa  sяslяyяn  yazычылар, publi-

sisтляр, sюz  adamлары вя алимляр  deyяk  ki, bu rяngarяng

insan  palitrasыnda  юz  sюzцnц, цrяyini  boшalтmaьa  чalыш-

masы baшa  dцшцlяndir.

Беля инсанлардан бири дя мяnяviyyatca  saf  olan,

mayasы tяmiz, qяlbi  geniш, varlыьы haqdan  yoьrulan  bir

insan  kimi  Щясян  mцяllim dя, itirilяn  mяnяvi  dяyяr-

lяrя, dяyiшяn  meyarlara  gюrя aьrы чякиб  vя o  hяr  шey-
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dяn  юncя bir  аlim  kimi  яzab  чяkiб. О, вятянини цряк-

дян севян, елинин, йурдунун щясрятини чякян ясл вятянпяр-

вяр бир инсан иди.

Щясян мцяллим яслян Гярби Азярбайъанын гядим

Дяряляйяз мащалындан олса да,  yazыlarыnda  uzaq

keчmiшlяrdяn  bяri  bu  gцnцmцzя qяdяr  xalqыmыz

iчяrsindяn  чыxmыш dahi  шяxsiyyяtlяrin  vяtяn  vя xalqы-

mыz  цчцn  gюstяrdiklяri  misilsiz  xidmяtlяrini, onlarыn

Azяrbaycanы vя xalqыmыzы qoruyub  saxlamalarы uьrunda

apardыqlarы qяhrяmanlыq  mцbarizяlяri  haqqыnda  tяbliьi

fikirlяrini  bildirmяyя чalышmышdыr. О, Azяrbaycanы bey-

nalxalq  alяmdя tanыtdыran  эюркямли алимляримиздян вя

шяxsiyyяtlяrimizдян  иди.

Щюрмятли алимимиз Щясян Мирзя  Vяtяnini bцtюv,

iшьal  altыnda  olan  torpaqlarыmыzыn  iшьaldan  azad  olub,

юzцmцzя qaytarыlmasыnы sяbirsizliklя gюrmяk  arzusu иля

кючдц дцнйадан. Аллащ она рящмят елясин.

Хalqыmыza  mяdяni  vя sяmяrяli, dяyяrli  vя mяnяvi

xidmяt  gюstяrяn  sяnяt  vя яmяk  adamlarыnыn,

mяdяniyyяt  vя incяsяnяt  xadimlяrinin, алимляримизин

layiqli  xidmяtlяrinin  яdalяtlя qiymяtlяndirilmяsiни

bяyяnir  vя alqышlayыrам.

Щясян  mцяllimя  olan  севэими дя dяrk  edяrяк,  юz

potensial  imkanlarым  daxilindя dцшцndцklяriмi  vяtan-

daш yanьыsы ilя qяlяmя alараг щюрмятли алимимизя бир шеир

щяср едяряк щюрмятли охуъуларымыза тягдим едирям. 
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Dяrяlяyяzli alim, gюrkяmli ziyalû, Hяsяn Mirzяnin
xatirяsinя ithaf edirяm. 

Allah rяhmяt elяsin! Qяbri nurla dolsun!

HƏSƏN MÜƏLLİM!
Дяðяëяйязëи àëим

Çatdı ölüm sorağın, Dərələyəz ağladı,
Batıb qəm dəryasına gözlərini bağladı,
Gözləyirdi yolunu Həsən nə vaxt gələcək,
İçib sərin suyumdan, rahatlanıb güləcək.

Əkdiyi ağacların meyvəsindən yeyəcək,
Tanrıya sükür edib, minnətdarlıq edəcək.
Yağı düşmən bağladı yollarını üzünə,
Qismət olmadı ona getmək üçün elinə.

Qəlbi alışıb yandı,  dən düşdü saçlarına, 
Həsrət qaldı yurduna, qovuşdu xəyalına,
Dumanlı dağlarından nalə səsi gəlirdi, 
Əsarətdə qalmışdı, yolunu gözləyirdi.

Dərələyəz alimin gözləri yol çəkirdi,
Göydə uçan quşlardan xoş xəbər gözləyirdi,
Deyirdi bir gün gələr, dönərəm Vətənimə,
Tumar çəkərdim onun başında örpəyinə.
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Tanrı yuxularını çin etmədi Həsənin,
Haqq yolunda hər kəsi düz yola səsləyənin,
Apardı dərgahına ən sevimli bəndəsin,
Cənnət Firdövs bağında bəzəmişdi çöhrəsin. 

İndi Fəxri Xiyaban oldu sənin yatağın,
Qərənfillər içində layla çaldı torpağın,
Rahat uyu, halallıq oldu ən böyük varın,
Yanacaq qəbrin üstə məşəl dolu çırağın.

Ruhun  şad olar onda torpağın alınanda,
Millətin oğulları silaha sarılanda,
Allah  дövlətimizin olsun hər an dayağı,
Daima uca olsun, dalğalansın bayrağı.

Бюйцк елм сащиби, səndən bir daha olmaz,
Keçsə də neçə əsr, sən tək alim doğulmaz,
Tanrının qüdrətiylə şan - şöhrətə ucaldın,
Özün də bir tarixsən, onda  adınla  qaldın.

Allah rəhmət eləsin Dərələyəzli Həsən,
Unudulmaz alimsən, yaddan çıxmayan şəxssən,
İbrət dərsi vermisən, sevənlərin sayı çox,
Qəlblərdə qalacaqsan, sənin başqa tayın yox!
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AzЯrИ, TЦrk  oЬlusan

Azəri - Türk  oğlusan, saf  niyyətlə  dolusan,
Qazandığın  uğurla   tək  Rəbbinə   borclusan.
Haqqın  ədalət  səsi,  Ulu  Türkün  nəfəsi,
Sən  özün  ki,  tarixsən,  əsrlər   qərinəsi. 

Oldun  dillərdə  əzbər - ağıllı,  kəmallısan,
Millətlə  nəbzin  vurur,  hər  işində  sayıqsan.
Rəhbərlik  eyləyirsən  neçə  illər  boyunca,
Düz  əməl  sahibisən, sev  Rəbbini  doyunca.

Dili  şirin, qəlbi  saf,  həyatın  aynasısan,
Məclislərin  bəzəyi,  şənliklər  boğçasısan. 
Ucaltdı  Tanrı   səni,   ətir   saçır   ovqatın,
Ələyər  dərgahından  Tanrı  sənə  sоvqatın.

Təravətli   adınla  şölələnib   yanırsan,
Səhərin   al  şəfəqin  nurunla   boyayırsan.   
İlahi  varlığından  pöhrələnib  boy  atdın,
Tanrının  istəyiylə  arzu,  murada  çatdın.

İbrahimsən,  Tanrının  sevimli  bəndəsisən,
Nəsilli  -  nəcabətli,  qol - budağın  köküsən.  
Qur  Rəbbinlə  rabitə, ruhunu  rahatlasın,  
Axirətin   günündə   Allah   dadına   çatsın.
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GЮzlЯrИ xumar

Gülərüz, ağ bəniz,  gözləri  xumar,
Qara saçlarına çəkmisən  tumar.
Günəş şöləsi tək, işıq, nur saçdın,
Laləli, nərgizli qönçələr açdın.

Vurğunun olmuşam sənin əzəldən,
Keçirmişəm gül çöhrəni  nəzərdən.
Qaməti şux yandım eşqin oduna,
Bağladım əhdimi sevgi notuna.    

Yanağı qırmızı, qəlbimə yatdın,  
Köksümə məhəbbət oxunu atdın.
Qəlbim səninlədi gəl şahə qalxma,
Sevən aşiqinə biganə baxma.

Ətrin, təravətin, güldü, çiçəkdi,       
Desəm yanılmıram, çünki gerçəkdi. 
Sevsən mənim tək sev sənə bağlıyam,
Ruhumu canımda bəlkə rahlıyam.

Əgər içə bilsən eşqin şərbətin,     
Onu unutmağın olacaq çətin.
Yetəcək arzumuz sevgi kanına,
Yönələr Tanrının xoş dərgahına.     
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GЮzЯllЯr gЮzЯlИsЯn

Qara göz, qara saç - siması nurlu,
Yüksək əqidəli, mətin, qürurlu.
Şirinsən, şəkərsən, pətəkdə balsan,
İlahi qüvvədən verilən paysan.

Ağ maya, şux qamət, təravətlisən,
İncə bel, bəstə boy, səxavətlisən.
Al yanaqlı, qara xallı, göyçəksən,
Göydən yerə enən sanki mələksən.

Ahəstə yerişli, gül  ətirlisən,
Baxışı mənalı, çox səmimisən.
Ürəyi saf, billurdan da təmizsən,
Qəlbi geniş, hər bir kəsə əzizsən.

Sadəsən, təmkinli, qaşları kaman,
Atdığın addımın iz qoyur yaman.
Göy səmadan günəştək nur ələdin,
Dan yerini al şəfəqə bələdin.

Dişlərin mərcandır, ləblərin şirin,
Baxıram hər yerdə görünür yerin.
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Laləsən, nərgizsən - şirindir dilin,
Xumar baxışınla məst edir ətrin.

Gur işıq saçırsan, hər tərəf yanır,
Səni kim görürsə “Şahzadə” sanır.
Açdığın süfrənin ləziz dadısan,
Qaranlıq gecənin çıxan Ayısan.

Yaradan tək Allah sənə yar olsun,
Qəlbin fərəhlənib sevinclə dolsun.
Ağıl, dərrakənlə öndə gedəsən,
Arzu, istəyinə həmən yetəsən.

Əhsən, səni belə doğan Anaya,
Öyüd, nəsihəti verən Ataya.
Yaradan Allahdır çatsın dadına,
Xoşbəxt ol -  sözünü yazsın adına.

“Şahzadə”, bağçanda qızılgül açsın,
Qoxula, iyindən qəlbinə yatsın.
İlahi qorusun - pöhrələn, yaşa,
Xoşbəxt həyatını vur rahat başa.
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Sev mЯnИ

Bilmirəm qəlbində bəlkə mən varam,
Əgər məni sevsən xoşbəxt olaram.
Ölən günümədək səni araram,
Eşqini qəlbimə salanım, mənim!

Duyuram ətrini, təravətini,
Qazandın sevgimlə sən hörmətini.
Göstər mərdliyini, səxavətini,
Dərdimin əlacı, məlhəmim, mənim!

Əl çatmaz zirvəyə qalxmısan yenə,
Uzatdım mübarək əlimi sənə.
Özünü ədalı göstərmə mənə,
Qaçma ayaq saxla, ceyranım, mənim!

Sevmirəm sözünü şüar eyləmə,
Sirrini hər kəsə açıb söyləmə.
Hər verilən gülü alıb iyləmə,
Gedərsən özündən imanım, mənim!

Etibar, sevgini gizli saxlama,
Korlama halını, heç də ağlama.
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Özünü əridib dönmüsən şama.
Durasan önümdə gözəlim, mənim!

Gün gələr güləcək həyat üzünə,
Baxacaq sevgilin sənin sözünə.
Deyəcək sevirəm hətta  özünə,
Deyərsən xoşbəxtəm həyatım, mənim!
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Unuda bИlmИrЯm

İllər keçir, sən yoxsan, darıxıram,  
Atdığım hər addımda  karıxıram. 
Dəyişdin dünyanı, tərk etdin məni,
Unuda bimirəm, məlhəmim səni.

Sevincli günümüz birlikdə keçdi,
Alışdı qəlbimiz, sevgini seçdi.
Yolumda canını fəda edirdin,
Bizi tənha qoyub hara gedirdin.  

Kimsə əvəzləsə sənin yerini,
Unutmaram səndə olan ətrini.
Gözümdə əbədi rəsmin yer alıb,
Yaddan çıxmamısan, əməlin qalıb.   

Hər an qəlbimdəsən, səni anıram,
Alovlanıb dərd içində  yanıram.
İlahi ayrılıq nifaqın saldı,
Ən iti neştərin köksümə çaldı.
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Мязарын юнцндя донуб галырам,

Аъы хяйаллара щямян далырам,

Щаъыйам, щаггымы щалал едирям,

Зийарят ейляйиб сяни, эедирям.

Göz yaşım əkdiyin gülü sulayır,  
Zamana bağlıyam, məni qınayır.   
Yatdığın məzarda uyu rahatca,            
Bu dünya fanidi юмцр qısaca.

Yanına gələndə məni görərsən,
Sevgi aləminə yenə dönərsən.           
Onda ruhlarımız nura boyanar,      
Sönən çırağımız əbədi yanar.  

Ядалят seçəcək bizə məkanı, 
Orda oyadacaq Tanrı insanı. 
Yaxşı əməlimiz sahib çıxacaq,   
Cənnətin özündə yerin alacaq.

ð ðää84

Бяхтийар Йолоcаглы



ð ðää85

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН

ФЯЛСЯФИ  ШЕИРЛЯР



Иlk  gЮrЦШdЯ

Tanıyıram ilk görüşdən insanı,
Oxuyuram qəlbindəki nöqsanı.
Gəzib dolansam da bütün cahanı,
Tanıya bilmirəm özüm - özümü.

Bəzən elə olur sevincim artır,
Yeri bilinməyən məkana dartır.
Xəyallar içində gəzib dolanır,
Tanıya bilmirəm özüm - özümü.

Əlimin çörəyin yadlara verdim,
Axan gözyaşların daima sildim.
Hər kəsin dərdinə - sərinə yandım,
Tanıya bilmirəm özüm - özümü.

Yaxşılıq şüarın yazdım adıma,
Keçən günlərimi saldım yadıma.
Çatmadılar heç biri də dadıma,
Tanıya bimirəm özüm - özümü.

Deyirdim: gün gələr hamı sevinər,
Yanan ocaqlarda ruhum isinər.
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Lal olan dillər də danışar, dinər,
Tanıya bilmirəm  özüm - özümü. 

Görüşdürdüm yolların azanları,   
Həqiqətin yoxluğun yazanları.     
Barışdırdım böhtanı atanları,   
Tanıya bilmirəm özüm - özümü.

Düşündüm böhrana qalib gəlmişik,
Yaxasından tutub silkələmişik.
Xöşbəxtliyin kanına da girmişik,
Tanıya bilmirəm özüm - özümü. 
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HИylЯgЯr

Həyatda insanlar müxtəlif olur,
Önündə əyləşir, gözləri dolur.
Deyirsən məzlumdu, yazığın gəlir,  
Ürəyin kövrəlir, bağrını dəlir.

Duyursan yardıma ehtiyacı var,
Hündür, yaraşıqlı özü lay divar.
Üzünə pis baxsan, səni darayar,
Bir göz qırpımında soyub talayar.

Hiyləgər, yalançı, özü kimi yox,
Fikirlər söyləyir, fantastikdi çox.
İlk görüşdən  sənə  adi görünər,
Dilini bağlayar qəlbin döyünər.

Xəyanət göstərər yardım etməsən,
Yalan sözlərinə qulaq verməsən. 
Başını qaldırıb üzünə baxmaz,    
Verdiyin sualı cavabsız qoymaz.

Bir anlıq xəyalə onda dalarsan,
Fikrini cəmləyib kömək olarsan.
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Çatarsa o zaman arzu - kamına,     
Sevinər bacanda sönən şamına.          

Ona ki, inandın  evini yıxar,
Süpürər  varını,  sonuna  çıxar.
Bütün işlərini səhmana salar,    
Sənin vəzifəndə tamahı qalar.   

Etdiyin hörmətin vecinə olmaz,
Nəfsi çox ağırdı, kisəsi dolmaz.
Yığılar yanına dostlar - tanışlar,
Sənə  dönük çıxar sadiq baxışlar.
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ЮlЦm yataЬı

Ölüm yatağında yerimi saldı,
Gümanım tək olan Allaha qaldı.
Gözlərim dikəlib tavana baxdı,
Canımın dərdinə qala bilmirəm.

Xumar baxışları sıxdı qəlbimi,
Artırdı daha da ağrı, dərdimi.
Ala bilməyirdim yarın ətrini,
Axıtdı göz yaşın, silə bilmirəm.

Ölüm pərdəsini çəkdi üzümə,
Təsəlli verirdim özüm -özümə.
Dilim kilidlənib baxmır sözümə,
Dəyişir əhvalım, duya bilmirəm.

Söylədim yarıma özünü üzmə,
Tanrı yazısına ağzını büzmə.
Vəfasız dünyada məni də gəzmə,
Görüşərik nə vaxt, onu bilmirəm.

Zaman haqsızlığa verib səbrini,
Göstərmək istəmir mənə rəhmini.
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Yarımla bağlanmış sevgi əhdini,
Yaradan pozacaq - deyə bilmirəm.

Şairəm, günahım yoxdu əzəldən,
Kitablar yazmışam şeir, qəzəldən.
Keçirmişəm hər birini nəzərdən,
Mizan-tərəzidə çəkər, bilmirəm.

Kəsdi vəfadarım gedən yolumu,
Qaldırdı göylərə qulac qolumu.
Ya Rəbbim, pisləşib yarın durumu,
Yaradan bağışlar məni, bilmirəm.

FИtnЯkar

Yenə də bu fitnəkar əl çəkmir hiyləsindən,
Görən nələr düşünür, utanmır gövdəsindən.
Gəlir onun içindən ağla batmaz sözləri,
Hamıya tərs - tərs baxır, parıldayır gözləri.

Düşüncəsi tam başqa, heç kəsə qulaq asmır,
Sanki, olubdur natiq, sözü deyəndə çaşmır.
Qolunda yox qüvvəsi, ağzından köpük yağır,
Hər kəsdən pul dilənir, elə bil inək sağır.
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Yolçuluqla böyüyüb özünü sanır  tacir,
Hələ fikrindən keçir - deyir olacaq Nazir.
Onun yüksək pilləyə qalxmağı olub asan,
Afərin deyəcəklər, onda tapmazlar nöqsan.

Axışıb gələcəklər yaltaqlar görüşməyə,
Qaldırıb pəncələrin onunla öpüşməyə.
Qoxuyub iylənsə də o, hamıya xoş gəlir,
Oturduğu yerində rahatca  mürgüləyir. 

Nədən belə qəddardı,  onu da doğub ana, 
Əzab vermək yoluyla çatıb şöhrətə, şana.    
Heç kəslə razılaşmır, özünü üstün sanır,
Etdiyi əməlindən çox güman ki, ruhlanır.

Gəzir xəyal içində bir anlığa dünyanı,
Özünə tay tapılmaz qaçılmazdı ziyanı.
Əzəldən abırsızdı, hörmət nədir bilməyir,
Fikrini bildirənin  ağzını pərçimləyir.

Arxayındı daydaya, yapışıb ondan möhkəm,
Özünə heç oxşamır, alıb başqa bir görkəm.
Əvvəl ulağı olub gəzib dağı - aranı,
Bahalı maşın sürür, gəlib indi dövranı.
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Hətta alıb özünə bağlı - bağçalı villa,
Dilənçilik payıyla varlanıb valla - billa. 
Düşünür çox inamla belə də olmalıdı,
Haqlı sayır özünü, tarixdə qalmalıdı.

Hələ xoş keçir günü nə qədər dayağı var,
Bir gün zamanı gələr həyat olar ona dar.
Sürünər ilan kimi, heç bir köməyi olmaz,   
Lənətləyərlər onu,  deyərlər, ay yaramaz.

Qusar yediklərini, usanar bəlkə onda,
Danışar insanlarla ən aşağı bir tonda.
Ədalətin haqq səsi boğazından yapışar, 
Onda dili quruyar, günahıyla barışar.

Bitər onun xoş günü, acı sonluq içində,
Ağlayıb sızlasa da olmaz başqa biçimdə.
Ona görə hər zaman inamlı düz yol seçin,
Çətin olsa da belə əziyyət çəkib keçin.

Onda Tanrı bəxş edər, verər halal çörəyi,
Qiymətləndirər sənin gördüyün hər əməyi.
Bilərsən əməlinin sonda qədir - qiymətin,
Yaradan təltif edər, göstərər mərhəmətin.
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ЮzЦnЯ dЦШmЯn

İnsan doğulanda olur pak, təmiz,
Görünür hər kəsin gözünə əziz.
Ünsiyyət bağlayır sevdiyi kəslə,
Fərəhlə boy atır, böyük həvəslə.

Böyüyüb qəlbinə nifrət - kin dolur,
Əhvalı dəyişir, tam başqa olur.
Günahsız insana şər, böhtan atır,                   
Əmdiyi südünə haramlıq qatır.                       

Dinib-danışmayır, dili də acı,
Gözünə görünməz nə qardaş,bacı.
Kəsilə bilməyir nəfsinə qalib,                  
Zəhmətsiz qazanca olubdu sahib.            

Şirinlik olsaydı dediyi sözdə,
Alışıb yanmazdı od saçan közdə. 
Özü axtarışda, gözü də doymur,         
Süfrəyə neməti yeməyə qoymur.            

Dilinə şəkəri əgər qoysaydı, 
Ətrafına hörmət edib saysaydı.
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Gülərdi talehi onda üzünə,
Ümid bağlayardı o,  da özünə.

Nə qədər dilinə sahib olmayıb,
Nəfs yıxıb  evini, duyuq çıxmayıb.
Çoxluca  düşmənin olacaq sayı,
Gözləri qan ağlar görəcək vayı.

Qan ИЧЯn mИllЯt

Taladın yurdumu, işğalçı dövlət,
Əli qana batmış məkirli millət!
Göz açandan zalımlıq olub peşən,
Kaftar pəncəlisən qatil, gor eşən!

Türkə düşmən kəsilmisən əzəldən,
Keçirmisən torpaqların nəzərdən.
Havadarlar sənə dayaq durdular,
Yeddi rayon alıb, xalqı qırdılar.

Torpağımda qızıl yataq axtardın,
Qamarlayıb var - dövlətin apardın.
Satıb dövlətlərə gəlir qazandın,
İşğalçı dövlətsən, gözü ac qaldın.
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Tarixən dilənmək olub sənətin,
Olmayıb heç zaman azca hörmətin.
İdarə olunub sənin dövlətin,
Yaltaqlıqla keçib hər ünsiyyətin.

Məzlum insanları yurdundan qovdun,
Süd əmərlərini beşikdə boğdun.
Adınla fəxr etdin, qara yarasan,
Dağılsın dövlətin, yurdsuz qalasan!

Lənətə gələsən, əzazil dövlət,
Gözü kor olasan, qaniçən millət.
Zəbt etdin yurdumun gözəl diyarın,
Qapadın üzünə gələn baharın.

Yürütdüyün siyasətin yalandı,
Sənə yardım edənlərin kalandı.
Həya, abır nə olduğun bilmədin,
Türk əsilli insanları sevmədin.

Yaradan İlahi, söndür çırağın,
Ver ona bəlanı, çökdür tifaqın.
Qarışsın başları yeni böhrana,
Əlləri çatmasın başqa bir yana.
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Dönsün yurdlarına həsrət çəkənlər,
Vətən ağrısını duyub bilənlər.
Məzarda cəsədlər qorunub qalsın,
Ruhlar aləmində rahatlıq tapsın.

Sancılsın Şuşada zəfər bayrağı,
Rahatlansın onun torpağı, dağı.
Sürmə çəksin qaş-gözünə qızları,
Parlasın səmada bəxt ulduzları.

Cıdır meydanında cəngi çalınsın,
Qarabağ atları orda yarışsın.
Dilə gəlsin şikəstəsi, muğamı,
Yansın evlərində bayramlıq şamı.

Yayılsın hər yana azadlıq səsi,
Oxunsun dillərdə mahnı - nəğməsi.
Günəş şəfəqiylə işıq - nur saçsın,
Torpağında lalə - nərgiz gül açsın.

Qurulsun hər yerdə şənlik mağarı,
Səslənsin yurdumun kamanı - tarı.
Qurbanlıq kəsilsin, toy - büsat olsun,       
Düşmənin qəlbinə qəm - kədər dolsun.
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QЯlbИ mЯkИrlИsЯn

Yenə də ruhunda  dolanır şeytan,
Atırsan sən mənə olmazın böhtan.
Qəlbi məkirlisən, ey aqil insan,
Bu fani dünyada tez yorulmusan.

Özün din sərrafı, hərdən çaşırsan,
Başını bulayıb uzaq qaçırsan.
Başqa birisini günahkar sanma,
Günahsız insanı ilan tək sancma.

Qıldığın namazın halallığın bul,
Ulu Yaradana ol sən də bir qul.
Onda tarix olub yadda qalarsan,
Qaranlıq dünyaya işıq salarsan.

Səbrin olsun başlayanda işinə,
Fikir ver dünyanın hər gərdişinə.
Dünya malı bu dünyada qalacaq,
Qəhərin içində səni boğacaq.

Yazdığın hər kitabını oxudum,
Vərəqinə güldən çələng toxudum.
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Fərəhlənib bəlkə dilə gələsən,
Bəxtiyarın sən də qədrin biləsən.

Allah bağışlayan olub  əzəldən,
Quranı oxuyub keçirt nəzərdən.
Ulu Yaradana şükürlər eylə,
Ağıllı, kəlamlı, fikirlər söylə.

Tanrı bağışlarsa onda biz kimik,
Onun hər işinə çox sevinirik.
Unut qəlbindəki o  kinayəni,
Allah bağışlayar o zaman səni.

Onda fərəhlənib cuşa gələrsən,
Xeyirxah əməllə geri dönərsən.
Yazılar alnına xoşbəxt ol, sözü,
Yanan  ocağının sönməzdi közü.

Yoxsa dəyişərəm mən də fikrimi,
Açaram bil sənin bütün sirrini.
Onda ildırım tək yer də şaqqıldar,
Hindəki toyuqlar duyub qaqqıldar.

Dəymə-düşər olubdu pis əməlin,
Qurmamısan zarafatın təməlin.
Tez alışıb çıraq kimi yanırsan,
Olmadın səmimi, niyə danırsan.
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Kini saxlamağın sənə yaraşmır,
Daşıdığın adla da uyğunlaşmır.
Mehriban ol, bu da ötüb keçəcək,
Xoş əməlin şərbətini içəcək.

GЦnahdı

Bir  natiq  deyəndə  həkim  Allahdı,
Şübhəm  boğdu  məni, axı  günahdı.
Allahla  həkimi  bərabər  tutma,
Xəlq  edən  dünyanı  odur,  unutma.

Tanrıdan  deyəsən  əli  üzülüb,
Siması  saralıb, ağzı  büzülüb.
Dediyini  heç  özü  də  anlamır,
Ətrafı  yığılıb   onu  danlamır.

Adını  çəkməyə  belə  utandım,
Tanınmış  adamdı,  halına  yandım.
Sinəsin  bəzəyir  orden, medallar,
Etdiyi  səhvini  bir  zaman  anlar.

Yaradan  azarı  vurub  canına,
Düşünür  həkimlər  çatır  dadına.
Nədəndir  həkimi  Allahı  sandı,
Tanrının  gücünə  biganə  qaldı.
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Yaradan  istəsə  ona  rəhm  edər,   
Həkim çağırışa  gümanlı  gedər.
Gördüyü  işində  yaltağlığı  çox,
Tək  olan  Allahla  rabitəsi  yox.

Unutdu  Yaradan  təkcə  Allahdı,
Həkim  sağaltsa  da  başda  Allahdı.
Verdiyi  hökmünü  bil  ki,  dəyişməz,
Onun   kimi  bədxahlara gəyişməz.  

İnsanlıq  zirvəsi ad - sanı yüksək,
Ulu  Yaradanı  bəxş  edib  gerçək.   
Sordum,  ziyarətə  bir  zaman  gedib,
Özünə  Tanrının  haqq  yolun  seçib.

Həkim  özü  Yaradana  inanır,   
Kafirlərin  hər  birisi  qınanır. 
Səbəbkar  Allahdı,  onu  biləsən,
Tanrıdadı  şəfa,  ondan  dilə  sən.

Təkcə  Оdur  ədalətin  haqq  səsi,
Bəşəri  dünyanın  nuru, çöhrəsi.
Sürün  dizin  üstə,  qibləgaha  get,      
Yapış  ətəyindən,  dərgahına  yet.   
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Qanlı gюl
поема



*****

Qanlı göl sahilində fəlakət hökm sürdü,
Ürəyimdə yox təpər, çırpıntıyla döyündü.
Burda baş verənləri mənə biri ,danışdı
Ürəyim sanki yandı, öz içimdə alışdı.

Yeddi qız anasının çox böyük dərdi vardı,
Deyirdi: oğlum olsun, arzusuna çatmadı.
Məkrli fikirləri onu rahat qoymurdu,
Qəlbi nifrətlə dolmuş, əsəbi soyumurdu.

Əlli il bundan öncə bu hadisə baş verdi,
Qonşuluqdakı qadın cinayəti şərh etdi.
Dedi: gördüyün qadın oğurladı qaynının
Gözünün ağ - qarasın, ən sevimli balasın.

Bir gün qaynı arvadı onlara qonaq gəlib,
Qadın körpəni görüb səbri həmən tükənib.
Qaynının körpə oğlu çox pis dəyib gözünə,
Onu öldürməyini söz veribdi özünə.
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Götür - qoy eyləyərək cızıb özünə plan,
Aparıb gölə atıb, danışıb yalan - palan.
İlahi bu körpənin dənəsin üzməmişdi,
Onun cansız boyuna kəfəni biçməmişdi.

Yaxınlıqda yaşayan kişi gölə yan alır,
Küsgün baxışlarıyla dərin xəyala dalır.
Görür gölün üstündə qağayılar fırlanır,
Sanki imdad diləyib kimisə haraylayır.

Göldəki balıqlar da sahilə yan alıblar, 
Körpənin ətrafına toplaşaraq qalıblar.
Həzin ləpənin səsi layla çalır körpəyə,
Gətirirlər sahilə bir kimsəyə verməyə.

Körpə inildəyərək, gözünü aça bilmir,
Gölün dərinliyinə kişi də girə bilmir.
Əlindəki əsanı uzadaraq körpəyə,
Keçirir başındakı bağlanılmış örpəyə.

Xilas edir körpəni, sevinci aşıb - daşır,
Alaraq ağuşuna tələsik evə qaçır.
Uzun illər yaşayıb ər - arvad tənha qalıb,
Övladsızlıq həsrəti onların qəlbin yarıb.
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Axır ki, sevindilər, uzaq oldular qəmdən,
Allaha çox şükürlər, qurtardı bizi dərddən.
Ər - arvad düşündülər, birdən qonşular bilər,
Bizim şad günümüzü alt - üstünə  çevirər.

Verdilər qərarların - biz burdan getməliyik,
Ən ülvi məhəbbəti körpəyə verməliyik.
Ona Tapdıq adını fikirləşib  seçdilər, 
Satdılar evlərini,  başqa yerə köçdülər.

Tapdığı böyütdülər, tərbiyə, təhsil aldı,
Hüquqşünas olmaqla sözünə sadiq qaldı.
Diplom müdafiəsin yazmışdı bir neçə tom,
Çox əla oxumaqla aldı Qırmızı diplom.

Verdilər təyinatın Bakının rayonuna,
Savadsız müstəntiqlər girirdilər qoluna.
Öyrənirdilər ondan qanunun predmetin,
Bütün iş yoldaşları saxlayırdı hörmətin.

Günlər kecdi, Tapdığın  maşını oğurlandı,
Axtararaq hər yeri Qanlı göldə dayandı.
Çox əziz gəldi ona ləpələrin nəğməsi,
Çəkdi onu özünə  Qanlı gölün qüvvəsi.
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Hissiyyatı deyirdi maşınını tapmısan,
Sənə zərbə vuranın iç üzünü  açmısan.
Oğrular müstəntiqi çəkmək üçün sınağa,
Oğurlayıb maşını atmışdılar qırağa.

Onların Tapdıq  haqda  məlumatları vardı,
Heç kəsi bağışlamaz, işində inadkardı.
Bilirdilər tutacaq bizi sorğu - suala,
Özləri təslim oldu, düşmüşdülər  pis hala.

Tapdığın hissi  güclü,  эюзцндян yayınmırdı,
Dostunu düşmənindən tez anda ayırırdı.
Keçdi günahlarından ona sataşanların,
Oğrular aləmində günaha batanların.

Bu aləmdə hörməti artdı onun birə beş,
Atdığı qoşa zəri hətta düşürdü də şeş.  
İşindəki qələbə uğur gətirdi ona,
Hörmət və ehtiramla çatdırdı onu sona.

Tapdıq dualar etdi onu Yaradanına, 
Gəlib çatdı zamanı, yetişdi muradına.
Tutduğu vəzifəsi bir pillə də yüksəldi,
Dostları, yaxınları onu təbrikə gəldi.
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Dost əlin uzadırdı ehtiyacı olana,
Çoxluca nifrət  edər o, yalan danışana.
Əyməzdi qamətini məmurların önündə,
Kəsərdi yersiz olsa dedikləri sözündə.

Baş müstəntiq hər işin xırdalığın bilirdi,
Cinayət baş verəndə  motivin  öyrənirdi.
Sevinirdi ən ağır işi belə açanda,
Yolunu azanları düz yola qaytaranda.

Bir gün yaxın bir dostu  qonaqlığa çağırdı,
Qonşuluqdakı qadın onu görcək bağırdı.
Simasın turşudaraq baxdı onun üzünə,
Barmaqların tuşlayıb salmaq üçün gözünə.

Əcaib baxışlarla süzürdü hər gələni,
Əyninə geyinmişdi sağlığında kəfəni.
Hamı bir nəfər kimi - dəli olub dedilər,
Çoxlu övladı olub, həyatdan köçübdülər.

Günahkar olsa belə bağlayıblar işini,
Qəlbində sirr saxlayıb pis əməl - vərdişini.
Gözü hələ doymayıb, ağzı qanla iylənib,
Qəddar olsa da belə göz yaşı silinməyib.
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İndi tənha qalıbdı günahı ucbatından,
Qohumları da atıb, çıxarıblar yadından.
Yazığım gəldi ona, belə oxşar həyatla,
Bir zaman tanış idim, dinləyirdim maraqla.

Arxivə nəzər saldım, o dövrdə işləyən,
Müstəntiqi axtardım vəfat etmişdi deyən.
Özüm işi oxudum, söz verdim açacağam,
Cinayətkarı tapıb zindana atacağam.

İşə başlamağımın icazəsini aldım,
Cinayətin izinin tən ortasında qaldım.
Başıma hava gəldi, dedim dəli olmuşam,
Yoxsa bu cinayətin içində yoğrulmuşam,

Əsəblərim pozuldu, yaxın kafeyə girdim, 
Qapanaraq özümə bir şüşə araq içdim.
Hamı məni mehriban, gülərüz sayırdılar,
İçkili görüb məndən yolların ayırdılar.

İş yoldaşım maşınla məni evə gətirdi,
Uzadıb çatpayıya, nəvaziş göstərirdi.
Atamın səsi gəldi, qalxmaq üçün  ayağa,
Dirsəklənib söykəndim arxamdakı dayağa.
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Atam dikdi gözünü gözlərimin içinə,
Sordu: nə baş veribdi, oxşamırsan özünə.
Anamın yanağından narın damcı axırdı,
Yazıq baxışlarıyla durub mənə baxırdı.

Günahımı anladım heç nə olmamış kimi,
Onu gizli saxladım, çağırdılar həkimi.
Yoxlayaraq nəbzimi, yazdı bir neçə dərman,
Hipokrata and içən elə bil verdi fərman.

Sənə içki yasaqdı, çox güman ki, bilirsən,
Onun da əks tərəfin, sonluğunu görürsən.
Söz verdim bu birinci və sonuncu olacaq,
İçki qəbul etməyim həyatımdan çıxacaq.

Anamın üzü güldü, tumar çəkdi saçıma,
Dizi üstə çökərək alnın qoydu alnıma.
Öpərək yanağımdan. məni hey əzizlədi.
Üzümdəki tərimi silərək təmizlədi.

Səhəri gün  dostlarım  gəlmişdilər yanıma,
Sanki, pərvanə kimi yanırdılar oduma.
Sordular: yeni işdə bir ip ucu tapmısan?
Yoxsa səni bezdirib bir kənara atmısan?
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Atam yaşlı olsa da çox görüb - götürəndi,
Gördüyü hər işində sərt inad göstərəndi.
Hiss etmişdi özündə işimdə dolaşıq var,
Duyuram, oğlum, sənin mənə ehtiyacın var.

Düşündüm: bəlkə  sorum, атамды yol göstərər,
Haqsızlara yox aman, intiqama səsləyər.
Toplayıb özümdə güc, əhvalatı danışdım,
Yersiz olsa da belə, öz - özümlə barışdım. 

Dinməyib - danışmadı, əl atdı papirosa,
Qanı möhkəm qaraldı, günah işlətdim yoxsa.
Fikirləşdim, çox nahaq qatdım onu işimə,
Başımdan ağrı qalxdı, vurdu ağıl dişimə.

Gözlərim parıldadı, yanaqlarım bozardı,
Bədənim soyuyurdu, hərarətim azaldı.
Atam tutub əlimdən qoydu ürəyi üstə,
Məni sakitləşdirib oturdu yanı üstə.

Apardığın iş, oğlum, bəla gətirər bizə,
Sonda peşman olarıq, ah çökər evimizə.
Gəl bu işdən əl götür, sakitcə ömür sürək,
Halal çörək qazanıb, rahatca yeyək - içək.
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Şübhə etdim atama, nədən belə qorxursan,
Günahı olmayanı günahla qorxudursan.
Verdiyin tərbiyənlə uğura yol açmışam,
Öyüd  - nəsihətinlə pik zirvəyə çatmışam.

Cinayət törədənlər zindanda qalmalıdı,
Zindanda məhbusluğun dəyərin anmalıdı.
Çəkməlidilər əzab ömürləri boyunca,
Düzgün islah olunub, azadlığa çıxınca.

Atam dediklərinə bəlkə də peşman oldu,
Baxdım onun üzünə, rəngi saralıb - soldu.
Başın salıb aşağı sakitcə çıxıb getdi,
Anamı haraylayıb otağımı tərk etdi.

Atamın hərəkəti anamı süst etmişdi,
Anam da atam kimi qınağa çevrilmişdi. 
Otaqları axtardım, gözümə dəymədilər,
Gördüm həyətimizdə ağaca söykəniblər.

Atam əli qoynunda, baxır mavi səmaya,
Anam əlin qaldırıb yalvarır Yaradana.
Açaraq qollarımı qucaqladım hər birin,
Axı, sizə nə olub, söyləyin mən də bilim...
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Hər ikisi susdular, məni bərkdən sıxdılar,
Öpərək əllərimdən, düz kimi yaladılar.
Heç bir şey anlamadım, özümü hey danladım,
Olubsa da günahım, keçər Pərvərdigahım.

Mən ki, pislik etmirəm, ədalət axtarıram,
Törənmiş cinayətin kitabın bağlamıram.
Açaram onun sirrin, kömək olsaYaradan,
Neçə illər boyunca bağlı qalıb nahaqdan.

Tutdum ata, anamın mübarək qollarından,
Öpərək hər birininin ağarmış saçlarından.
Bağışlayın siz məni, bu işi açmalıyam,
And içirəm Qurana, qatili tapmalıyam.

Atam bildi geriyə bir addım da atmaram,
Cinayəti açmamış gecə - gündüz yatmaram.
Təsəlli verdi mənə, get yolun açıq olsun,
İşində möhkəm dayan, Allah köməyin olsun!

Atamın təsəllisi mənə qol – qanad verdi,
Ümüdünü qırmayıb, çoxlu razılıq etdi.
Davam eylə işinə, yaxşılıqla qurtarar,
Haqq - ədalət həmişə sonda qələbə çalar.
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Ertəsi gün işimə çox həvəslə gedirdim,
Artıq nə etdiyimi düşünərək edirdim.
Eşitdim qadın səsi, yavaşcadan çağırır,
Uzaqdan olsa belə özün mənə tanıdır.

Yaxınlaşaraq ona gördüm həmən qadındı,
Sordum nə olub sənə, dedi,- dərdim ağırdı.
Eşitdim cinayətin düşməkdəsən izinə,
Çox cavansan, ay oğul, əzab vermə özünə.

Düşündüm, bu dəlinin nə gəlibdir ağlına,
Bəlkə də cinayəti bənzədibdir nağıla.
Lənət şeytana, Allah, gör qarşımı kim kəsir,
O, dəliyə oxşamır, niyə yarpaq tək əsir.

Tutub qolundan dartdım özümlə aparmağa,
İmdad dilədi məndən, başladı yalvarmağa.
Bilirdim ki, dəlilər sözün düzün danışır,
Ona inanmayanda pambıq  təki  alışır.

Gətirdim göz önünə ataların sözünü,
Dedim saxlayacağam elə onun özünü.
Tutdum onu suala, çox səlis danışırdı,
Bəzən bir anlıq çaşıb mənimlə barışırdı.
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Prokuror lağ etdi, gör kimi dindirirsən,
Səfeh, dəli qadının kimliyin bilməyirsən.
Sənin vaxtını alır, boşa verir gününü,
Nahaqdan incidirsən sən boş yerə özünü.

İçimdə ruhum mənə nahaq deyil, söylədi, 
Qəlbim pərvaz edərək həqiqətdi - səslədi. 
Əzab çəksəm də belə özümü gümrah sandım,
Bu sərsəri dəlinin günah etdiyin andım.

Şübhələndiyim üçün bəlkə saxlayım dedim,
Zindanda qalmağını qoy ona bəyan edim.
Duysa da qalacağın heç bir şey anlatmadı,
Zindanda oturmağı  ağlına da batmadı.

İkicə gün ərzində sübut - dəlil tapmadım,
Müttəhim kürsüsündə oturmağın sanmadım.
Əsəbi dispanserdən cavab aldım sorğuya,
Qeydiyyatda olmağın çıxartdılar doğruya.

Bax beləcə, mən onu buraxdım azadlığa,
Hər addımın izləyib çıxmaq üçün sonluğa.
Ondan üzr istəyib ehtiram bəsləyirdim,
İnadımdan dönməyib təsdiqin gözləyirdim.
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Bir gün bərk xəstələndi, ona həkim çağırdım,
Ciddi baxışlarımla düz gözünə baxırdım.
Tutaraq əllərindən yalvardım aç sirrini,
Ürəyimi partlatma, açıq söylə fikrini.

Hiss etdim yumuşalır, tərpədərək gözünü,
Ömrümə çox az qalıb, deyəcəyəm düzünü.
Günahım ucbatından Tanrı bükdü belimi,
Aldı mənim əlimdən çox sevdiyim ərimi.

Sonra  qızlarımı da Allah mənə çox gördü,
Dərdim üstə dərd verib onları da öldürdü.
Tutduğum pis əməlim qəlbimi də dağladı,
Həyatımı puç etdi, yollarımı bağladı.

Sözünə башлайараг, hönkür - hönkür ağladı,
Belindəki şalını sıxıb bərk - bərk bağladı.
Yazıq baxışlarıyla baxırdı gözlərimə,
Hər şeyi danışaram, diqqət et sözlərimə.

Ölsəm məni basdırma,  atarsan  Qanlı gölə,
Bəlkə orda görüşdüm, atdığım körpə ilə.
Gəzir qaraba - qara, məni hər an izləyir,
Öləcəyim günümün saniyəsin gözləyir.
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Böyük günah etmişəm, məni torpaq götürməz, 
Cəhənnəmin odunda yansam belə silinməz.
Təkcə Ulu Yaradan görübdü günahımı,
Məni zəlil eyləyib, dağıdıb  tifaqımı.

Deyib gözlərin yumdu, səs - səmiri kəsildi,
Nə qədər çağırdımsa, o, məni eşitmədi.
Həkim gözün qapadı, təsdiq etdi ölməyin,
Gördüm ayaqlarının soyuq buza dönməyin.

Dəfn mərasiminə biz hamılıqla getdik,
Özü dediyi kimi bir məzar yeri seçdik.
Qonşuları atamı görən kimi tanıdı,
Qarabuğdayı qadın anama bərk sarıldı.

Sordular, nədən belə bizləri tərk etdiniz,
Heç bir kəsə demədən çıxıb hara getdiniz.
Qarabuğdayı qadın şirin dəydi gözümə,
Onu çox yaxın bildim, çəkdi məni özünə.

Yanında duran oğlan mənə cox bənzəyirdi,
Mənim tək elə o da duruxub əsnəyirdi.
Bir anlıq çaşıb qaldım, gör kiminlə görüşdüm,
Ona yaxınlaşaraq qucaqlayıb, öpüşdüm.
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İçimdə rahatlandım, nələr gəldi başıma,
Mənə bənzəri olan oğlan çıxdı qarşıma.
Ətrafımda duranlar mənə diqqət etdilər,
Heç bir söz söyləmədən baş bulayıb getdilər.

Nəyin baş verdiyini bir zaman anlamadım,
Sıxıntılar içində özümü danlamadım.
Nəzər saldım atamla, anam fikrə dalmışdı,
Fələk bellərin büküb, dillərin bağlamışdı.

Deyəsən yavaş - yavaş şübhələrim artırdı,
Son nöqtəni qoymağa məni özü dartırdı.
Oturub fikirləşdim, nədən belə başlayım,
Haqqı nahaqqa verib, şeytan kimi daşlayım.

Yaxınlaşdım atama, anam keçdi önümə,
İstədim ki, soruşam, həmlə etdi sözümə.
Atan bərk xəstələnib, onu evə aparaq,
Ona bir həkim çağır, xəstəliyin arayaq.

Atamın ürəyinin döyüntüsü artmışdı,
Əsəbləri dözməyib tarıma dartılmışdı.
Bir neçə gün həkimin qaldı nəzarətində,
Atamı incitməyin gördüm kəramətin də.
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Atamın vəziyyəti günbə - gün pisləşirdi,
Anam da öz ичиндə tez - tez əsəbləşirdi. 
Atamın halsızlığı cəlb eylədi özünə,
Mənə yaxın gəl, oğlum, başlayaraq sözünə.

Bir zaman bu işindən əl götür söyləmişdim,
Evimiz dağılacaq, məgər düz deməmişdim.
Bax bu da ki, sonluğu, axtardığını tapdın,
Баш вермiş cinayətin axır sirrini açdın.

Əhvalatı danışdı, sarıldım bərk atama,
Çökərək dizim üstə, tumar çəkdim anama.
Hönkürtüylə ağladım, xilaskarımı andım,
Onları mən özümə ən böyük varlıq sandım.

Unutmaram sizləri, haray - həşir qopardım,
Gözlərinin önündə pəncərəyə boylandım.
Atacağam özümü bax eləcə oradan,
Məni sizə bəxş edib o görünməz Yaradan.

Yalvarıb yapışdılar, bizim əziz balamız,
Çöx əzablar çəkmişik, sağalmayıb yaramız.
Sənsiz bu həyat bizə solmuş gülə bənzəyir,
Ağır olsa da belə, əsl anan gözləyir.
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Səni görməyən bacın qara yaylıq bağlayıb,
Bütün ömrü boyunca göz yaşın saxlamayıb.
Atan köçüb həyatdan, böyüyüb qardaşların, 
Sənə arxa duracaq, olacaq sirdaşların.

Nəhayət razılaşdıq, onlar da köçdü bizə,
Bir yerdə ömr sürüb qayıtmadıq keçmişə.
Ağzımız tama gəldi, qəm - kədəri unutduq,
Can deyib, can eşitdik, göz yaşların qurutduq.

Yaradan təkcə Allah birləşdirdi bizləri,
Qoymadı həsrət çəkə o günahsız qəlbləri.
Çəkdirdi fitnəkarın günahını özünə,
Verdi əzab - əziyyət, qan qusdurdu yerinə.

Allahın verdiyinə insan şükürlər etsin,
Ziyarət etmək üçün onun evinə getsin.
Dua etsin hər zaman, verəcək istəyini,
Yapışsın ətəyindən, alacaq qismətini.

İnsan gərək həyatda nə varsa qane olsun,
Onun göz bəbəciyi nurlu işıqla dolsun.
Həyatından küsənlər üsyan edər Allaha,
Ona dönük çıxanın şansı olmaz bir daha.
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Yaradan yaratdığın sevib xoş gün arzular,
Onu tutduğu yolda arzusuna çatdırar.
Verər nazu - nemətin nuş diləyər yeyəndə,
Yayılar dərgahına şükür sənə deyəndə.

İlahi sevdiklərin çəkmək üçün sınağa,
Göstərir möcüzəsin, göndərir imtahana.
Qəlbin səbrlə dolsun, özü bilən yaxşıdı,
Gün gələr sevindirər, deyər artıq vaxtıdı.

Yaxşılıq şüarını seçib bayraq eləyin,
Onu münbit torpağa bir kül kimi ələyin.
Cücərib parlayacaq, Günəşə boy atacaq,
O, da Ulu Tanrının dərgahına çatacaq.

ð ðää124

Бяхтийар Йолоcаглы



ð ðää125

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН

Azяrbaycan............................................................................8
Vяtяn anadыr........................................................................10
Yardыmlы - doьma yurdum.................................................12
Yaradan Allahdы.............................................................. ...14
Иnsan.....................................................................................18
Иnanыn Allaha.......................................................................20
Иnsanlыьы qяbul et.................................................................21
Ana laylasы............................................................................23
Ata........................................................................................25
Can bizя яmanяtdи..............................................................27
Gцnahsыz yaшa......................................................................28
Xeyиrxah...............................................................................29
Mяnиm anam........................................................................30
Яmяlиn dцz olsun gяrяk.....................................................32
Gяrяk arиf olasan................................................................35
Kюmяk ol, Allah!.................................................................36
Mцяllиm шяrяflиdи.................................................................38
Yerи bиlиnmяz.......................................................................41
Yolumu kяsmя....................................................................42
Zaman юzцn gюstяrиr..........................................................43

М Ц Н Д Я Р И Ъ А Т



ð ðää126

Бяхтийар Йолоcаглы

И THaFlaR
Яsl Hacы............................................................................. ..46
Azpetrol................................................................................49
Юzцnц mяьrur san..............................................................50
Hacы Иlqar...........................................................................52
Иslam  carчыsы.......................................................................54
Эцллярин шащысан..................................................................57
Tanrыdan verиlяn qиsmяt....................................................59
Mяшяди Kяrbяla..................................................................60
Nяrgиzиm..............................................................................61
Qanun keшиkчиsи...................................................................62
Юmцr dastanы......................................................................64
Qayьыkeш иnsan....................................................................65
Qayьыkeш rяhbяr.................................................................66
Шяmkиrlи Telman................................................................68
Adыna oxшa...........................................................................69
Gюzцm sяnи axtarыr.............................................................71
РУЩУН ШАД ОЛАР ТОРПАЬЫН АЛЫНАНДА!...........73
Hясян мцяллим!...................................................................75
Азяри, Тцрк оьлусан...........................................................77
Gюzlяrи xumar.....................................................................78
Gюzяllяr gюzяlиsяn..............................................................79
Sev mяnИ..............................................................................81
Unuda bиlmиrяm.................................................................83



ð ðää127

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН

ФЯЛСЯФИ  ШЕИРЛЯР
Иlk  gюrцшdя...................................................................... ...86
Hиylяgяr...............................................................................88
Юlцm yataьы.........................................................................90
Фитнякар...............................................................................91
Юzцnя dцшmяn.....................................................................94
Qan ичяn mиllяt....................................................................95
Qяlbи mяkиrlиsяn.................................................................98
Gцnahdы..............................................................................100
Сянятя лайиг ол...................................................................102
ГАНЛЫ ЭЮЛ.....................................................................104



ð ðää128

Бяхтийар Йолоcаглы

Йыьылмаьа верилмиш 11.09.2015
×апа имзаланмыш 15.10.2015

Êаьыз форматы 84 Х 108 1/16

Сайы 500 нцсхя

Сифариш 87

Киòàб íяøриééàòûí êîìïöòåр ìярêязиíäя
éûüûëûб, ñящиôяëяíиб 

âя щàзûр äиîïîзиòиâëярäяí ÷àï åäиëìиøäир.
Приíò-Ñ, Áàêû-2015

Бяхтийар Йолоъаглы
СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН

Бакы-2015



ð ðää129

СЕВ РЯББИНИ СЯНИ СЕВСИН

Íÿøðèééàò äèðåêòîðó: Á.ßëèéåâ

Áóðàõûëûøà ìÿñóë: Ñ.Ìóñòàôàéåâ

Íþâáÿò÷è: È.ßêáÿðîâ



Бяхтийар Йолоcаглы

ÃÅЙÄ Ö×ÖÍ

ð ðää130



SЯnЯtЯ layИq ol

Nahaqdan deyilmir sənət incədi,
İnsan talehində açan qönçədi.
Yiyələnsən öz sevdiyin sənətə,
Əlbəttə çatarsan böyük hörmətə.

Sənət, ləyaqətin - ömür şahındı,
O, sənin xoşbəxtlik varidatındı.
Sənətlə ucalıb bütün dahilər,
Təsdiqləyir onu görən şahidlər.

Sənət fəallıqdı, pisliklə yoxdu,
Tarixdə hünərdi, həyatda çoxdu.
Ehmalca davransan, yolunu açar,
Sabahına gur işıqlı nur saçar.

Sənət çörəyindi, qazanc yerindi,
Sənət şöhrətindi, vuran əlindi.
Küsdürsən həyatın puça dönəcək,
Yanan çırağının odu sönəcək.

Olsan sənətinə layiqli insan,
Qəlbin fərəhlənib olar, pərişan.
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Böyük vəzifədən sorağın gələr,
Adını ucaldar, nemətin ələr.

Sənətə sadiq ol, onunla yaşa,
Səninlə duracaq daima qoşa.
Zəfər təbilini çalar, önündə,
Qaldırar göylərə xalqın gözündə.
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