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Bu kitabı ustad Aşıq Mədət Ömərovun
əziz xatirəsinə ithaf edirəm.

DƏRİN İZLƏR SALIB KÖVRƏK QƏLBLƏRDƏ
ÖMRÜNÜ NAĞIL TƏK YAŞADI USTAD!
İnsan var ki, dünyaya gəlişi ilə gedişinin fərqi duyulmur, yoxluğunun yeri görünmür, yaddaşlara əməlləri ilə həkk
olunmur. İnsan da var ki, bircə təbəssümü, xoş sözü yazıb-yaratdığı inciləri ilə ətrafda bir canlanma yaradır, ürəklərdənürəklərə yol açır, düşüncələrə, xəyallara hopur, ən ülvi, ən
müqəddəs arzuya çevrilir. Könüllərdə sevgi dolu yaşayır. Nə
xoş o insana ki, ömrünün sonuna kimi bu hissi, bu duyğunu
yaşamaq və yaşatmaq qüdrətinə, gücünə malikdir. Cəsarəti və
cəsurluğu ilə elinin güvənini, sevgisini, sonsuz diqqət və
hörmətini, dəyərini qazanır. Məncə, insan üçün bundan böyük
var-dövlət, şan-şöhrət ola bilməz.
“Haqdan yaranmışam, Haqqın quluyam, Eşqimin nuruna boyanmışam mən” deyən Bəhmədlili Aşıq Mədət Tanrının
ona bəxş etdiyi alın yazısına daima şükr edən, ustad yolu
gözləyən unudulmaz sənətkarımız kimi xatirələrdə iz qoymuş,
ürəklərə yol açmışdır. Aşıq Mədət Ramazan oğlu Ömərova
yaşadığı dünyanın sevincindən çox ağrı-acısını, kədərini,
nisgilini paylaşmaq nəsib oldu. O, bir ömür sevgiylə kədərin,
yaxşı ilə pisin, doğru ilə əyrinin, xeyirlə şərin arasında baş
verən təzadları bölüşdü şeirlərində.
Vədəsiz ağardı saqqalım-saçım,
Qar kimi ələnib tökülməkdədir.
Ömrümün qalası daşdan olsa da,
Getdikcə köhnəlib sökülməkdədir.
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Dünyaya gəldiyi Zaqatalanın Bəhmədli (əvvəlki Varxiyan) kəndi saz-söz diyarı olmuş, Varxiyanlı Məhəmməd, Aşıq
Cahangir Dalğın, Aşıq Səadəddin və başqaları dövrünün
tanınmış sənətkarları olmuşlar. Ustad sənətkar dünyaya gəldiyi məkan haqqında, özü haqqında belə məlumat verir:
Yurdum Varxiyandır, Mədətdir ismim,
Vaxt olar torpağa qarışar cismim.
Sinəmdə telli saz görünən rəsmim,
Məni sevənlərə bir yadigardır.
Zurna alətinin mahir ifaçılarından olan Aşıq Mədətin
babası, o dövrün bacarıqlı el sənətkarı, dayısı Araz isə ustadlar sırasında yeri olan aşıqlarımızdan olmuşdur. Aşıq Mədətin
dediyinə görə, babasını və dayısını görəndə onun beş yaşı
varmış. 1939-cu ildə II Dünya müharibəsi başlanan kimi, dayısı Araz könüllü müharibəyə yollanır. Mədətin anası Əminə
xanım Arazın böyük və istəkli bacısı olduğundan azyaşlı oğlu
Bayramı ona həvalə edir. Araz gedərkən sazını Əminə xanıma
verərək 6 yaşlı Mədəti göstərmiş və demişdir: “Bacım, bu
uşax atamın və mənim sənətimin layixli davamçısı olacax”.
Doğrudan da, zaman gəldi ki, yeddi yaşlı balaca Mədət
dayısından yadigar qalan sazı çalıb-oxumağa başladı. Azyaşlı
çağlarında uşağın saz çalıb-oxuması ilk baxışdan qəribə görünsə də, bu, həqiqətdir. Aşıq Mədətin dediyinə əsasən, Layısqılı Molla Cuma tez-tez Zaqatalaya gəlmiş, onun babasının
evində qonaq olmuş, dayısı Aşıq Arazla birgə məclislər aparmışdır. Aşıq Mədət dayısı Aşıq Arazın toyunu Molla Cumanın apardığını da bildirir. Görünür, Aşıq Araz atasının vasitəsilə Molla Cuma ilə hələ gənc yaşlarında tanış olmuş, sənət
əlaqələri yaratmışlar. Aşıq Araz Molla Cumaya şagirdlik etməsə də, amma ustaddan aşıq sənətinin sirlərini lazımınca
mənimsəyə bilmişdir. Yeri gəldikcə şeirlərində bu barədə
deyir:
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Molla Cuma verib mənə dərsini,
Sənətə bağladım ömrün yarsını.
Seçə bilməm bu yolların tərsini,
Mən gedirəm, ya gəlləm, ya gəlmərəm.
Ustad sənətkar həmişə özündən əvvəl yaşayıb-yaratmış
Varxiyanlı Aşıq Məhəmməd, Molla Cuma, Aşıq Təmaz və b.
ustadlara böyük hörmət və sevgiylə yanaşmışdır. Şeirlərində
onları hörmətlə xatırlamışdır.
Yerin nurla dolsun, Aşıq Məhəmməd,
Bu diyarı axtaranlar tapıldı.
Ustadlardan xalqa əmanət qalan,
Yadigarı axtaranlar tapıldı.
Aşıq Mədətlə tanışlığımın ilk səbəbkarı görkəmli folklorşünas-alim, AMEA-nın müxbir üzvü Azad Nəbiyev olmuşdur. Hələ Universitetin filologiya fakültəsində təhsil alarkən
Azad müəllim folklora marağı olan tələbələri cəlb etmək üçün
bir dərnək yaratmışdır. Bir gün həmin dərnəkdə mənə dedi:
“Deyirlər Zaqatalada aşıq heç yoxdur”. Bir anlıq duruxdum.
İxtiyarsız “ola bilməz” dedim. O zaman yalnız Aşıq Məhəmmədin adını eşitmişdim. Cəsarətlə dedim ki, olmamış olmaz.
Azad müəllim “o zaman isbat et ki, var” dedi.
Azad müəllimin bir kəlməsiylə mən o zamandan tədqiqat aparmağa başladım. Və bir də mənim o zamanlar diplom
işi rəhbərim olan Etibar Talıblının adını çəkmək yerinə düşür
ki, ondan bir elmi rəhbər kimi yaxşı mənada, mənəvi güc və
dəstək aldım. Onlara minnətdaram ki, bu araşdırmaların nəticəsində mən Aşıq Mədət, Aşıq Valeh, Aşıq Səaddədin və başqa ustad sənətkarları tanıya bildim.
Dünyaya gələndə Haqdan pay alan ustadın, darda qaldığında köməyə səslədiyi yeganə varlıq Tanrı olur. Bir ömür
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köksündə dəryalar gəzdirən, ümmanlar fəth edən ustad sənətkar, sözün həqiqi mənasında, yazıb-yaratmaq eşqini İlahidən,
gücünü, cəsarətini, güvənini qoynunda yaşadığı dağlardan,
buz bulaqlardan, göz oxşayan yamyaşıl meşələrdən alır. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, o, bu dünyada yaşadığı müddətdə hünərlə yaşadı, başı uca və cəsarətli ömür sürdü. Zalımın qarşısında əyilmədi, kimsəsizə üz çevirmədi, özündən zəiflərə,
gücsüzlərə həmişə arxa və dayaq oldu. Özünü Haqqın qulu
hesab edən Aşıq Mədət poeziyası əvvəldən sona bir qəriblik,
sonsuz və ölməz sevgi, təbiətə, qoynunda yaşadığı dağlara böyük məhəbbət, vətənə istək, insana, insanlığa hörmət üzərində
qurulub. Onun poeziyasında humanist və bəşəri dəyərlər əks
olunmaqla yanaşı, həm də saf, səmimi, insani münasibətlər də
əsas yer tutur. “Haqdan gələn qəbulumdur” kəlmələrini ruhuna hopduran ustad özünü Haqqın qulu hesab edir:
Haqdan yaranmışam, Haqqın quluyam,
Eşqimin nuruna boyanmışam mən.
Şirin-pak yuxudan busə almağa,
Yarımın səsinə oyanmışam mən.
Hər sözünün əvvəlində və sonunda Allahına şükür edən,
bəxtində, taleyində mövcud olan boşluqların belə sonunda bir
xeyir olacağını düşünən sənətkar heç vaxt yanılmır:
Aşıq Talenin dostusan,
Tale yazandan incimə.
Allahın da qismət qədər
Yazıb-pozandan incimə.
Aşıq Mədət yaradıcılığında toxunduğu bütün mövzular
– doğruluq və yalan, xeyirxahlıq, ədalət, bəşəri dəyərlər və
vətənə məhəbbət, sonsuz sevgi, həyat təcrübəsidir və məhz bu
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dəyərlər ilə insanları özünə cəlb edir, böyük oxucu kütləsi qazanır. Aşıq sənətinə birbaşa xidmət edən, saz-söz sənətinə
ucalıq gətirən ustad sənətkar Aşıq Mədətin elindən, obasından
hər zaman böyük sevgi, hörmət gördüyü, qədim köklərə
malik, Azərbaycan aşıq mühitinin bir istiqaməti olan Zaqatala
aşıq mühitinin ənənələrinin davam etdirilməsi, qorunub-saxlanılmasında, sözün həqiqi mənasında, yeri və rolu əvəzsiz
olmuşdur. Yaşadığı ömrün 77 ilini öz sənəti ilə xalqa xidmətə
həsr edən el şairi aşıq şeirinin müxtəlif formalarında rəngarəng poeziya nümunələri yaratmış, canlı və dolğun, reallığa
əsaslanan, həyat sərgüzəştləri ilə dolu şeirlərində, dastanrəvayətlərində doğma xalqının fikir və duyğularını yüksək
sənətkarlıqla əks etdirməyi məharətlə bacarmışdır...
Allahın eşqiylə cahana gəldim,
Nizamla meylimi ona bağladım.
Abi-gövhər çeşməsindən su aldım,
Özüm də çaylara dönüb çağladım.
Onun yaradıcılığında vətənpərvərlik, məhəbbət, təbiət,
ictimai-siyasi hadisələr, bəşəri dəyərlər və s. kimi mövzular
əsas yer tutur.
Vətən onun nəzərində müqəddəslik simvolu, sığındığı,
güvəndiyi ən yüksək və yenilməz bir məqamdır, isti ocaqdır.
Vətən onunçün əcdadlarımızdan yadigar qalan ata ocağı, ata
yurdudur. O əcdadlarımızın yadigarının – tarixi şəxsiyyətlərimizin min bir əziyyət və qəhrəmanlığı, şücaəti ilə qoruyub bu
günümüzə əmənət etdiyi yurd yerlərimizin düşmən tapdağına
çevrilməsinə çox sarsılır. Amma ümidini heç vaxt itirmir. Bir
gün o, gözü yolda qalan, həmvətənlərinin həsrətiylə yaşayan,
yollarının daşları mamırlamış, ot basmış yurd yerlərinin yenidən qayıdacağına çox ümid bəsləyir.
Və yaxud:
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Qadir Allah, kimə edim şikayət,
Qarabağım getdi əldən, neyləyim.
Haqq özü də qarışmadı bu işə,
Qarabağım getdi əldən, neyləyim.
Gözəl yadımdadır, 2009-cu ilin may ayı idi. Təbiətin
gözəl çağıydı. Aşıq Mədəti görmək üçün onun yaşadığı Bəhmədli kəndinə getmişdim. Sənətkarla söhbət zamanı üzünü
dağlara sarı tutub dedi ki, “ölümümdən heç qorxmuram,
amma bir tək istəyim budur ki, özümün ayrıca şeir kitabım
çıxsın və bir də gözəl Qarabağımı azad görüm... O zaman heç
dərdim qalmaz”. Doğrudur, ölməz sənətkar onların heç birini
sağlığında görmədi. Amma o zamandan bu günə onun bir kitabı çıxsın deyə, bunu özümə bir mənəvi borc bildim.
Saf, təmiz məhəbbət onun yaradıcılığının əsas qayəsini
təşkil edir. Ustad sənətkarın gözəldə görmək istədiyi əsas üstün cəhət mənəvi saflıq, təbiilik və səmimilikdir.
Dolanım başına, vəfalı dilbər,
O gümüş kəmərin beldən ayrılıb.
Mənə pay verdiyin güllü yaylığın,
Özün toxumusan, əldən ayrılıb.
Ustadın nəzərində əsl sevgi əhdinə sadiq olan, ən çətin
anlarında onu tək qoymayandır. Əsl sevgi insana, insanlığa
dəyər verəndir.
Ey vəfalı yarım, şüşə könlünü,
Nadanlıq eyləyib sındırmaram mən.
Tərk edib getdiyim yurdda, yuvada,
Sənsiz çırağımı yandırmaram mən.
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Onun poeziyasında giley, şikayət həyatın qalmaqallarına
qarşı bir təəssüf hissi boy verir. Bütün bunlara baxmayaraq, o,
çətinə, dara düşdüyündə belə heç vaxt iradəsini itirmir, hər
zaman Tanrısına şükür edir. Fikrimizcə, bundan böyük müdriklik, bundan böyük səbr və təmkin ola bilməz.
Aşıq Mədət daha qalıbdı darda,
Keçir ömür-günüm çox ahu-zarda.
Gəzsəm sorağında boranda-qarda,
Şair ürəyimi dondurmaram mən.
Ustad aşıq Vətən torpağının hər qarışını, doğulduğu
gözəl diyar Zaqatalanı böyük məhəbbətlə sevir. Biz Zaqatalada yaşayıb-yaradan el sənətkarlarının – Aşıq Valehin, Muxaxlı el şairi Ramazanın yaradıcılığında Zaqatalanı qarış-qarış
oxucularına tanıdan və göz önündə rayonun xəritəsini canlandıran şeir nümunələrinə təsadüf edirik:
Qonaqpərvərlikdə gəzsən hər yanı,
Gülüzar diyarı Zaqatalamdır.
Nəğməkar bülbülün ana vətəni,
Eşqi, bəxtiyarı Zaqatalamdır.
Ümumiyyətlə, Aşıq Mədətin yaradıcılığında müraciət
etmədiyi, toxunmadığı bir mövzu yoxdur.
Təbiətin vurğunu olan sənətkar heç bir canlıya zərər
gəlməyini istəmir. O, bu istəyini şimal bölgəsinə xas olan şivə
sözlərindən məharətlə istifadə etməklə bildirir.
Ovçu, insafa gəl, əl çək silahdan,
İncilər var qaşı qara dağlarda.
Canlını bənzətmə çürük bostana,
Soluxub eyləmə ura dağlarda.
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Aşıq Mədət yaradıcılığında ustadnamələrin xüsusi çəkisi var. Onun ustadnamələri əvvəldən sona qədər hikmət, dəyər, nəsihət, məntiq, fəlsəfi düşüncə mənbəyidir.
Azıb əyri yoldan keçincə fələk,
Sən öz düz yolundan keçsən yaxşıdır.
Haram sudan bircə damcı içincə,
Zəhər alıb, halal içsən yaxşıdır.
Ustadnamələrində nəsihət, hikmətlə yanaşı, həm də sərt
tənqidi güc də duyulur.
Bulaq gərək öz-özündən qaynıya,
Su tökməklə çuxura, bulaq olmaz.
Bir adam çirkinsə, qəlbi qarasa,
Üzünü yumaqla üzü ağ olmaz.
Və yaxud:
Xuryat atlas geyib özün bəzəsə,
Qanmaz çox danışıb sözün uzatsa.
Kimsə torpaq yığıb qaya düzətsə,
Haqdan yaranmasa ondan dağ olmaz.
Hər işi öz vədəsində görməyi məsləhət bilən ustad sənətkar vaxtın, zamanın çərxini, Tanrının verdiyi hökmü dəyişməyin mümkünsüz olduğunu deyir. Onun bir çox şeirlərində
(“Könül”, “Vədəsində”, “Nə var”, “Olmaz” və s.) yerində
deyilən böyük sözü, böyük nəsihəti əks olunur.
Onun şeirlərində təsəvvüf dünyagörüşlü, dini-ürfani
məzmunlu şeirlərə də çox təsadüf etmək mümkündür. Aşıq
Mədət poeziyası əvvəldən sona fəlsəfidir, insanı düşündürür,
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yalnış addım atmaqdan, yalan söz danışmaqdan, haqsızlıq
etməkdən, başqalarının haqqına girməkdən çəkindirir.
Gələndə dünyaya Haqdan pay alsan,
Eşqin badəsini içməyə nə var.
Ərşin-kürşün hər yerini dolansan,
Dəryada gövhəri seçməyə nə var.
Ustad sənətkar yaratığı bir sıra dastan-rəvayətlərində
(“Aşıq Mədət və Bəhrinaz dastanı”, “Aşıq Mədət və Tale”,
Aşıq Mədət və Gülöyşə” və s.) butavermə məqamlarına da
təsadüf edilir. Özünün dediyi kimi, dəryada gövhəri seçməyi
bacaran, dünyaya gəldiyində haqdan payını alan ustad sənətkar yaşadığı ömrün 77 baharını günləri günlərə, illəri illərə
calayaraq yaşamadı, eləcədə dünyaya gəlişi və gedişi ilə onu
sevən ürəklərdə bir dərin iz saldı və getdi. Aşıq sənətində
özünəməxsus bir cığır açdı. Onun ürəklərdəki sonsuz yeri yüz
illər keçsə belə, bu dünya durduqca yaşayacaq. Aşıq Mədət
xoşbəxt sənətkarlardandır ki, zaman keçdikcə, vaxt daraldıqca, sazın sarı simi dilləndikcə, könüllərə rəngarəng xalılar
toxunduqca dirilən, durulan söz xəzinəsi ilə ruhumuzu işıqlandırır, yada düşür, xatırlanır. Və hər zaman yeri görünür,
arzulanır... Allah rəhmət eləsin!

Zümrüd İBRAHIMQIZI,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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GƏRAYLILAR
DAĞLAR
İxtiyarım getdi əldən,
Susdu sazım-tarım, dağlar.
Sil yaşımı, aç gözümü,
Sənsən havadarım, dağlar.
Cəfalar çəkdim ziyada,
Bir həmdəmim düşdü yada.
Axtarıram yuxumda da,
Hanı vəfadarım, dağlar?
Sinəmə od səpələndi,
Yandı bağrım, tikələndi.
El içində ləkələndi,
Hayıf namus-arım, dağlar.
Vəfasız bu həyatdadı,
Demirəm heç Murğuzdadır.
Həmdəmim bir gün məzardır,
Odur zülmət narım, dağlar.
Gül açıb qoynumda solsa,
Görən səni məlul bilsə.
Mədət deyib kimim gəlsə,
Odur gözüm, varım, dağlar.
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KÖNLÜM
Ömür yollarına baxıb,
Dərya kimi dolan könlüm.
Cavanlıqda təmiz idin,
Qocalanda bulan, könlüm.
Kədər-qəm bağrımı dəlib,
Ürəyim tənha, kövrəlib.
Yazım gedib, qışım gəlib,
Xəzan vurub solan könlüm.
Gah aranda, gah da dağda,
Duman-çiskin var qabaqda.
Gülüzarsız bağça-bağda,
Bayqu kimi qalan könlüm.
Yatarmış insanın baxtı,
Yıxılarmış tacı-taxtı.
Əl-ayaqdan düşən vaxtı,
Hər şey oldu yalan, könlüm.
Mədətəm bezdim qəmdən,
Qurtarmadım duman-çəndən.
Nə istəyir tale məndən,
Yarı yada salan könlüm.
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GƏLƏN GEDƏR
Fani dünya vəfasızdır,
Bu cahana gələn gedər.
Ölüm var qoca-cavana,
Xəstə qalar, diri gedər.
Dağlar dumana baş əyməz,
Lovğalanıb özün öyməz.
Ağlayana zaval dəyməz,
Əvəzinə gülən gedər.
Aşıq Mədət, girmə kola,
Düşərsən pərişan hala.
Beli yüklü uzaq yerə,
Öz gücünü bilən gedər.
13.12.2004
GÜLÜN
Gözəl Şuşam ağlar gəzir,
Gül budağında bülbülün.
Gəzib qonaydım üstünə,
Natəvan bağında gülün.
Şuşam, sənə gül səpəydim,
Keşiyini mən çəkəydim,
Gəlib üzündən öpəydim,
Növbahar çağında gülün.
Mədət xalı toxuyandı,
Qönçə dərib qoxuyandı.
Cəh-cəh ilə oxuyandı,
Həm solu-sağında gülün.
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İLLƏR
Ömrümün taxtınnan düşüb,
Mənnən aralanan illər.
Bu yaralı canım kimi,
Belə yaralanan illər.
Qocalıqda könlüm sınıb,
Ömrümün çırağı sönüb.
Payız bostanına dönüb,
Beləcə uralanan illər.
Mədətəm, yağış-qardayam,
Qoca vaxtımdı, dardayam.
Siz hardasız, mən ordayam,
Solub paralanan illər.
DİL İSTƏDİ
Bir ünvana oldum qonaq,
Məndən şirin dil istədi.
Gördülər şeyda bülbüləm,
Bağımdan bir gül istədi.
Baxan çox oba-oymağa,
Kərə-yağ ilə qaymağa.
Qatır belinə qoymağa,
Məxməri bir gül istədi.
Basıb çərxi-dövranına kol,
Dərdü-qəmim olubdu bol.
Enişli-yoxuşlu yol,
Gələn mənnən yol istədi.
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Mədət çörəy yeyir yavan,
Şokolad axtarar çoban.
Həqiqət-ədalət divan,
Özü mənnən pul istədi.
DÜNYA, SƏNİ DÜŞÜNÜRƏM
Yuxusanmı, xəyalsanmı,
Dünya, səni düşünürəm.
Apardıqca verdiyini,
Dünya, səni düşünürəm.
Bənnadır haqq, səni quran,
Gecə-gündüz oyaq duran.
Sənsən bizi yeyib-soran,
Dünya, səni düşünürəm.
Yağan yağış göz yaşındır,
İllərin uçan quşundur.
Ölməyən dağın-daşındır,
Dünya, səni düşünürəm.
Əlimdən aldın yarımı,
Pozdun əhdü-ilqarımı.
Cəhənnəm-cənnət varmı?
Dünya, səni düşünürəm.
Səni haqq yaradan vardır,
Yaranmışlar laləzardır.
Ömür yolu qısa dardır,
Dünya, səni düşünürəm.
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İşə keçməz qara puluq,
Tale əlində bir quluq.
Torpağa səpilən çuluq,
Dünya, səni düşünürəm.
Sən fələyin bağısanmı?
Dərgahın çırağısanmı?
Fanisənmi, baqisənmi?
Dünya, səni düşünürəm.
Haqq zəmisi biçiləndə,
Yaxşı-yaman seçiləndə.
Ol siratdan keçiləndə,
Dünya, səni düşünürəm.
Sən də bir gün solacaqsan,
Axır fani qalacaqsan.
Bayqu kimi qalacaqsan,
Dünya, səni düşünürəm.
Səndə qalar sirli dağlar,
Gah açıb, gah solar bağlar.
Fikirləşib Mədət ağlar,
Dünya, səni düşünürəm.
03.01.2004
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QARA BƏXTİM
Tale səni susdurubdur,
Oyanmadın, qara bəxtim.
Kimin qarğışına gəldin,
Oyanmadın, qara bəxtim.
Oxumu atmaq istədim,
Şikarı tutmaq istədim,
Əhdimə çatmaq istədim,
Oyanmadın, qara bəxtim.
Mədətin qismət payına,
Qəm ələndi sarayına.
Yetişmədin harayına,
Oyanmadın, qara bəxtim.
KƏLBƏCƏRİM
Bu nə hicran, nə zülümdü,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Bunu Allah götürərmi?
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Xainlərə satılmısan,
Od-alova atılmısan.
Əsir düşüb tutulmusan,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Xainlər səni sınadı,
Başında ləşkər oynadı.
Qurdun içindən qaynadı,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
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Necə dözək biz bu hala,
Kədər-qəm ələnib yola.
Qayıdacaqsanmı dala,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Bağlı qalıb elin, oban,
Dağılıbdır yurdun-yuvan.
Rahat yatarmı Natavan,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Zaman belə gətiribdir,
Xalqı zara yetiribdir.
Sizi ellər itiribdir,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Matəm içindədir dağlar,
Kimlərə gör qalıb bağlar.
Kəpəz ağlar, Murov ağlar,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Pıçıldaşır açan güllər,
Zümzüməylə axan sellər.
Sizdən ayrı düşüb ellər,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
Mədət çəkir xəcalətin,
Yolun gözlər ədalətin.
Çadırlardadı millətin,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim.
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MƏN O DİLBƏRİN OLAYDIM
Əhdim budur, qədir mövla,
Mən o dilbərin olaydım.
Leyli odur, Məcnun mənəm,
Mən o dilbərin olaydım.
Könül vermişəm o yara,
O yar bənzər laləzara.
Çəksələr də məni dara,
Mən o dilbərin olaydım.
Yox dərdimi xəbər alan,
Yanıxlı “Dilqəmi” çalan.
Aşiqə camalı olan
Mən o dilbərin olaydım.
Bağban olaydım o bağa,
Eyləməsələr qadağa.
Gələndə qabaq-qabağa,
Mən o dilbərin olaydım.
Mədətəm, üyünüb dənim,
Şükür, yoxdur qüssə-qəmim.
Bircə arzum qalıb mənim,
Mən o dilbərin olaydım.
11.06.2005
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QARA GEYİNİBDİR
Cövrü-cəfa aşığıyam,
Sözüm qara geyinibdir.
Qan ağlamaqdan ürəyim,
Üzüm qara geyinibdir.
Şahi-qüdrətdən yaranan,
Beçələyib tez örənən,
Anasınnan ağ törənən,
Quzum qara geyinibdir.
Töküldü güllərim solan,
Açılmadı dala qalan,
Dərdlərimə şərik olan,
Sazım qara geyinibdir.
Qolları bağlı dustağam,
İrəngi solan yarpağam,
Ölməmişəm, hələ sağam,
Qızım qara geyinibdir.
Tale kədər-qəm gətirib,
Mədəti zara yetirib,
Tər qərənfillər itirib,
Yazım qara geyinibdir.
29.04.2007
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ZAQATALA
Axşam-səhər alqışlayır,
Dillər səni, Zaqatala.
Çır-çıraqban bəzəyibdir,
Əllər səni, Zaqatala.
Kəsib çaylağı döndərib,
Daşı daş üstə çöndərib.
Cənnət bağına döndərib,
Ellər səni, Zaqatala.
Kamalın var dərin-dərin,
Seç, götür ləli-gövhərin.
Qucaqlaya sərin-sərin,
Yellər səni, Zaqatala.
Yağmurlu illərin olub,
Sakinlərin məruz qalıb.
Neçə yol ziyana salıb,
Sellər səni, Zaqatala.
Çala-çuxurun sökənə,
Afərin asfalt tökənə.
Tanıdıbdır hər yetənə,
Yollar səni, Zaqatala.
İnsan hər işi görəcək,
Tarlaları dindirəcək.
Məhsul verib güldürəcək,
Çöllər səni, Zaqatala.
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Mədətin hər bir kəlməsin,
Yaz tarixə, boş keçməsin.
Pis rüzgarla incitməsin,
İllər səni, Zaqatala.
ZAQATALA-ZAQATALA
Mənim güllü diyarımsan,
Zaqatala, Zaqatala.
Sərvətimdir qarlı dağlar,
Zaqatala, Zaqatala.
Könül ilham alır səndən,
Xəbərim yox kədər-qəmdən.
Sirləri gizlətmə məndən,
Zaqatala, Zaqatala.
Yellənir atlas əynində,
İnci-dür vardır boynunda.
Saxla Mədəti qoynunda,
Zaqatala, Zaqatala.
QALA-DÜZÜ
Əsrlərdən, tarixlərdən,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
Şeyx Şamildən yadigar
Qalan sənsən, Qala-düzü.
Haqsan ixtiyarın ilə,
Lalə-gülzarın ilə,
Möhtəşəm divarın ilə,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
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Haqqında çox kalam gedib,
Yazan şair, qələm gedib,
Səndən sonra aləm gedib,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
Gedən çoxdur ticarətdən,
Qayıdan yox ziyarətdən,
O zamanki imarətdən,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
Soruşsan dil açıb məndən,
Lal olaram dərdü-qəmdən,
Şeyx Şamil gedib səndən,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
Varaqladın tarixləri,
Getdi haqqın düz işləri,
Yola saldın əsrləri,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
Mədət dönməz növcavana,
Dönüb qəddi yay-kamana,
O zamandan bu zamana,
Qalan sənsən, Qala-düzü.
10.09.2006
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ZAQATALA AŞIQLARI
Dərsi-ibrət məktəbisiz,
Zaqatala aşıqları.
Yadigardır hər sözünüz,
Zaqatala aşıqları.
Ürəklərdə adınız var,
Haqqa etiqadınız var.
Sönməyən eşq odunuz var,
Zaqatala aşıqları.
Ölüb babamız, nənəmiz,
Susub dilimiz, çənəmiz.
Getdi adət, ənənəmiz,
Zaqatala aşıqları.
Getdi növbahar yazımız,
Susdu danışan sazımız.
Bircə qaldı əl yazımız,
Zaqatala aşıqları.
Mədətə bir bağdı dünya,
Şamamalı tağdı dünya.
Biz ölsək də, sağdı dünya,
Zaqatala aşıqları.
12.10.2005
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ELƏ BİLDİM SƏLİMƏTDİR
Yuxumda bir gözəl gördüm,
Baxışları qənimətdir.
Sual verdim, cavab verdi,
Elə bildim Səlimətdir.
Astaca güldü sözümə,
Zülmət çökdü gözümə.
Səhər meh dəydi üzümə,
Elə bildim Səlimətdir.
Çevirəndə yöndəmini,
Almadı məndən kamını.
Görəndə gül camalını
Elə bildim Səlimətdir.
Üstümə yağış, qar əlir,
Üşütmə bağrımı dəlir.
Yuxuda gördüm yar gəlir,
Elə bildim Səlimətdir.
Ayrılanda o ahudan,
Məst olub qaldım qoxudan.
Çağıran məni yuxudan
Elə bildim Səlimətdir.
Mədətəm, olmuşam xəzəl,
Yana-yana dedim qəzəl.
Yuxumda gördüyüm gözəl
Elə bildim Səlimətdir.
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AĞLARAM
Sarı callad, bax cahana,
Sən gülürsən, mən ağlaram.
Qan tökülən bir ümmana
Sən gülürsən, mən ağlaram.
Hanı o şeyda bülbüllər,
Açıb-solmuş qönçə güllər.
Qan ağlayanda könüllər,
Sən gülürsən, mən ağlaram.
Güvənib ixtiyarına,
Cumub odlar diyarına.
Şəhidlərin məzarına
Sən gülürsən, mən ağlaram.
Bu nə qandır, nə qoxudur,
Bu xəyalmı, ya yuxudur?
Xalqım göz yaşı axıdır,
Sən gülürsən, mən ağlaram.
Bax anaların səsinə,
Mərmi dəyir körpəsinə.
Azərbaycan ölkəsinə
Sən gülürsən, mən ağlaram.
Bir bax qanı tökülənə,
Qəmli beli bükülənə,
Ev-eşiyi sökülənə
Sən gülürsən, mən ağlaram.
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Mədət taydır solanlara,
Gözü yaşlı qalanlara.
Vətən deyib ölənlərə
Sən gülürsən, mən ağlaram.
AĞLARAM
Qınamayın məni, ellər,
Qəmli sözümə ağlaram.
Bülbül köçüb gülü solan,
Bahar-yazıma ağlaram.
Bilin, əldən mənəm gedən,
Donub, daşa dönüb bədən,
Məclisi-eli tərk edən,
Qəmli sazıma ağlaram.
Ağılımı fikir alıb,
Könül qəmli-yaslı qalıb,
Yaman günü yada salıb,
Özüm-özümə ağlaram.
Bülbüləm budağa qonan,
Daşa dəyib könlü sınan,
Qara-qarsaq olub yanan,
Çəmən-düzümə ağlaram.
Mədətdir ürəyi dolan,
İrəngi saralıb-solan,
Anasından yetim qalan
İki qızıma ağlaram.
29.04.2007
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KEÇİB GETDİ
Ey ariflər, məni büküb,
Ömür-günüm keçib getdi.
Bir əfsanə, nağıl imiş,
Ömür-günüm keçib getdi.
Mən aşiqə sirdaş olub,
Saza-sözə yoldaş olub.
Axar çaylara qoşulub,
Ömür-günüm keçib getdi.
Bülbülü çağırdı bağa,
Mədəti tulladı dağa.
Baxmadı dala-qabağa,
Ömür-günüm keçib getdi.
30.07.2005
YAZIM BUDUR
Nə başı bəlalı qulam,
Tale yazan yazım budur.
Həkimi-loğmanım ölüb,
Ən yaralı sözüm budur.
Sar düşüb gülün qəsdinə,
Dost dayağıdı dostuna.
Qar yağdı gülzar üstünə,
Vaxtı keçmiş yazım budur.
Mədətdi irəngi solan,
Boynu bükük yetim qalan,
Dərdlərimə şərik olan,
Telli-dilli sazım budur.
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MƏN GEDİRƏM
Ey həmdəmim, getdi ömrüm,
Bu dünyadan mən gedirəm.
Taleyimiz yetdi sona,
Bu dünyadan mən gedirəm.
Torpaq tələb etdi məni,
Düşmüşəm hicran yoluna.
Əcəl kəsdi dörd yanımı,
Bu dünyadan mən gedirəm.
Aşıq idin, məşuq idim,
Xəzan fəsli aldı bizi.
Soruşmadı halımızı,
Bu dünyadan mən gedirəm.
Çərxi-fələk bu sinəmə,
Dağ-düyünü çəkdi özü.
Pərvanəyəm, yana-yana,
Bu dünyadan mən gedirəm.
Çərxi-fələk biçinçidir,
Bu fani dünya zəmidir.
Əcəl qabağında qulam,
Bu dünyadan mən gedirəm.
Halallıq ver, vəfadarım,
Yaslı günün yolçusuyam.
Çatdır məni məzarıma,
Bu dünyadan mən gedirəm.
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Səlimətin əhdi budur,
Son sözü sənə əmanət.
Alnımız, son yazısan,
Bu dünyadan mən gedirəm.
15.09.2005
BU DÜNYADA
Ey sevdiyim, çox çalışdım,
Üzərimdə bu dünyada.
Dərdinə şəfa yoxuymuş,
Azarında bu dünyada.
Gül yanaqların solmadı,
Dərdinə çarə olmadı.
Heç izin-tozun qalmadı,
Güzarında bu dünyada.
Əhdimiz yetmədi boşa,
Çıxdı ilqarımız boşa.
Şəklin vuruldu lal daşa,
Məzarında bu dünyada.
Aşıq yanıb dastan yazır,
Hicran əzabına dözür.
Əvəzinə illər gəzir,
Bazarında bu dünyada.
Yarım, səni əcəl aldı,
Sənsiz Mədət dili laldı.
Hər şey bir əfsanə oldu,
Nəzərində bu dünyada.
04.09.2005
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ETDİN
Neyləmişəm, fələk, sənə,
Nəsli mənə yağı etdin.
Yanan kövrəy ürəyimi,
Çarpaz düyün-dağı etdin.
Yurd-yuvamdan köçməyimi,
Xalıdan don biçməyimi.
Halal yeyib-içməyimi,
Zəhər, bəlğəm, acı etdin.
Od yandırır dodağımı,
Əcəl kəsib qabağımı.
Mədətəm, güllü bağımı,
Bayquların bağı etdin.
GEDƏN GÖZƏL
Aşiqindən incidinmi,
Doyub yana gedən gözəl.
Ağıldan payı olmadı,
Coşub yana gedən gözəl.
Çəkməliydim, geydim çarıx,
Nə yaman pis gəldi tarix.
Məni burda boynu burux,
Qoyub yana gedən gözəl.
Meyili var can almağa,
İblisə həmdəm olmağa.
Mədəti dərdə salmağa,
Qıyıb yana gedən gözəl.
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DAĞLAR
Mənim kimi qaş-qabağlı,
Dayanıbsız, sıra dağlar.
Yoxsa xəyala dalıbsız,
Boylanırsız hara, dağlar?
Görünmürsüz duman-çəndən,
Zar ağlaram kədər-qəmdən.
Yarı itirdiyim gündən,
Günüm keçir qara, dağlar.
Xor baxıram məkanıma,
Təbib yox, gələ yanıma.
Kimsəsiz, yetim canıma,
Siz eləyin çara, dağlar.
İxtiyar qalmadı məndə,
Hansı üzlə çıxım kəndə.
Bu əyyamda yara-bəndə,
Düşməsin heç tora, dağlar.
Dən gördüm yarın saçında,
Qəm vardı karvan köçündə.
Bağban idim bağ içində,
Qismət oldum sara, dağlar.
Lalədən-güldən qoxuyun,
Gedənə xalı toxuyun.
Avazla “Yasin” oxuyun,
İrəhmətlik yara, dağlar.
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Mədəti kimlər aparsın,
Dərdini çəkib qoparsın.
Bir yolluq canım qurtarsın,
Çəkin məni dara, dağlar.
DAĞLAR
Kimə deyim dərdlərimi,
Sinəm üstə yatan dağlar.
Nəslimdən üzülüb əlim,
Yox qolumdan tutan, dağlar.
Bəs deyilmi bu dağ-düyün,
Zəhər-bəlğəmdir yediyim.
Göz açıb ana dediyim,
Düşmən olub vatan, dağlar.
Mənim dərdim yaman çoxdur,
Sinəmə sancılan oxdur.
Bir Allah bəndəsi yoxdur,
Fəryadıma çata, dağlar.
Taleyim gəlmir xoşuma,
Bəlalar enir başıma.
Axan gözünün yaşına,
Öz yaşını qatan dağlar.
Mədət, açan güldü solub,
Axrı yaman yerə qalıb.
Dərdlərimi xəbər alıb,
Bülbül oldu ötən, dağlar.
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BİZİM DAĞLAR
Eşidən yox naləsini,
Darda qalıb bizim dağlar.
Tarixləri varaqlayıb,
Fikrə dalıb bizim dağlar.
Müsibətlər başındadır,
Torpağında, daşındadır.
Milyon illər yaşındadır,
Daha solub bizim dağlar.
Baxıb utanır yaşına,
Dil açsaydı yoldaşına.
Yığardı eli başına,
Təbil çalıb bizim dağlar.
Şah olsaydı cahana,
Yanıb ağlardı insana.
Yalvardı haqq divana,
Haray salıb bizim dağlar.
Mədət yanıb eşq odundan,
Deyər dastan öz adından.
Canlar alan cəlladından,
Qisas alıb bizim dağlar.
01.01.2005
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DAĞLAR
Gəlmişəm sorğu-suala,
Haqdan badə içib dağlar.
Hanı Leyla, hanı Məcnun,
Sizdən ötüb-keçib, dağlar.
Özlərini saraltdılar,
Çırağını qaraltdılar,
Gözəl dəstan yaratdılar,
Atlasdan don biçib, dağlar.
Yalqıza yoldaş olmağa,
Sir-sözdə sirdaş olmağa,
Dar gündə qardaş olmağa,
Mədət sizi seçib, dağlar.
İTMƏYİBDİR
Ey vəfalım, libasından,
Ətrin hələ itməyibdir.
Baş daşındakı camalın,
Bu dünyadan getməyibdir.
Sən oldun məzara sürgün,
Od tutub yanaram bu gün.
Sürdüyüm bu ömür-gün,
Məni qane etməyibdir.
Bəxti çaldı qazıların,
Daşa düşdü yazıların.
Çiçəklənən arzuların,
Meyvələri bitməyibdir.
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Saçlarında görüb dəni,
Bölüb sənnən yedim qəmi.
Özüm istədiyim kimi,
Əlin ələ yetməyibdir.
Mədət boğuldu tüstüdən,
Nə tez ayrıldın dostundan.
Səpdiyin güllər üstündən
Şeyda bülbül ötməyibdir.
YAXŞI GÜNDƏ, YAMAN GÜNDƏ
Yaxşı qonşu yaxşı şeydir,
Yaxşı gündə, yaman gündə.
Pisi heç yaxın olmasın,
Yaxşı gündə, yaman gündə.
Pisini gərək biləsən,
Öldürəsən, ya öləsən.
Yaxşının qədrin biləsən,
Yaxşı gündə, yaman gündə.
Mədət, ömrün gedir bada,
Cavanlığın salma yada.
Can-ciyərin yetər dada,
Yaxşı gündə, yaman gündə.
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NƏ VAR
Günüm-ömrüm keçdi qara,
Söz deyim, saz çalım nə var.
Mən ki dünya qonağıyam,
Bu dünyada qalım, nə var.
Can-ciyər bərbad olubdur,
Xain düşmən şad olubdur.
Qohum-qardaş yad olubdur,
Onu yada salım, nə var.
Arsızlar hamı dəcəldir,
Fikir-xəyal baş gicəldir.
Amansız düşmən əcəldir,
Bundan başqa zalım nə var.
Sınıyaram günü-ayı,
Kəsilincə ömür payı.
Beş ərşin ağdan savayı,
Aparası malım nə var.
Mədət, şükür aza-çoxa,
Üzünü tut qibləgaha.
Əmanət ol bir Allaha,
Daha başqa yolum nə var.
10.10.1997
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SAZIM DİNMƏZ
Pərişan olanda könül,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Açan güllər solub düşsə,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Cavan olmam daha bir də,
Tuş olmuşam ağır dərdə.
Ürək şad olmayan yerdə,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Xəbər alan olsa bizdən,
Əziz şey yox çörək-duzdan.
Kəsilsə imtahan sözdən,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Oylaqlarda tikan bitdi,
Tülkü-çaqqal kama yetdi.
Aşıqlığın vaxtı getdi,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Xəyalım çox dərindədir,
Nə bəla var sərimdədir.
Gövhərim mis yerindədir,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Kədərə yoldaş deyirəm,
Yadlara qardaş deyirəm.
Dağlara sirdaş deyirəm,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
Mədətəm, tükənib çaram,
Sağalmazdır mənim yaram.
Loğmana yox pulum-param,
Sazım dinməz, sazım dinməz.
11.05.1998
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BİRİ MƏNƏM
Sirli-sözlü çaya bənzər,
Çağlayanın biri mənəm.
Sağalmayan yaraları,
Bağlayanın biri mənəm.
Dərdi-qəmi çox olana,
Gül kimi açıb solana.
Kimi-kimsəsiz qalana,
Ağlayanın biri mənəm.
Mədət çətin vaxtı qalıb,
Fikri dəryalara dalıb.
Sinəsini oda salıb,
Dağlayanın biri mənəm.
24.05.1998
NƏYİM VAR, NƏ VERİM SƏNƏ?
Oba-oymaq gəzən şair,
Nəyim var, nə verim sənə?
Qanadı sınmış tərlanam,
Nəyim var, nə verim sənə?
Çoxunu gördüm yalançı,
Papaqçı olub palançı.
Bizi tapır hər dilənçi,
Nəyim var, nə verim sənə?
Tale işim tərsə salıb,
Gəncliyimi əldən alıb.
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Lələ köçüb, yurdu qalıb,
Nəyim var, nə verim sənə?
Mədətəm, çayam, axaram,
Şimşəyəm, hərdən çaxaram.
Özüm də ələ baxıram,
Nəyim var, nə verim sənə?
DÜNYADIR DÜNYA
Əhli-insan, inan mənə,
Vəfasız dünyadır dünya.
Könül vermə bər-bəzəyə,
Vəfasız dünyadır dünya.
Gəlir-çəkilir dumanlar,
Çox dağılıb xanimanlar.
Hanı gələn süleymanlar,
Vəfasız dünyadır dünya.
Gələn özü əkinçidir,
Tale-yazı təkimçidir.
O bir Allah, biçinçidir,
Vəfasız dünyadır dünya.
Əcəl yetən düşər dərdə,
Ölən gəlməz dala bir də.
Necə canlar yetir yerdə,
Vəfasız dünyadır dünya.
Yaşasan səksən, ya doxsan,
Bil ki, bir gün axır yoxsan.
Bu dünyada bir qonaxsan,
Vəfasız dünyadır-dünya.
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Gah ağladır, gah güldürür,
Hər şeyi özü bildirir.
Nəfəs alanı öldürür,
Vəfasız dünyadır-dünya.
Aşıq Mədət kədərlidir,
Əl-ayağı cıdarlıdır.
Hamı gəldi-gedərlidir,
Vəfasız dünyadır-dünya.
19.05.1998
BÜLBÜL
(Həyat və zəmanədən şikayət)
Qara gəldi mənim yazım,
Həsrətəm yuxuma, bülbül.
Ölsəm kəfən əvəzinə,
Xalılar toxuma, bülbül.
Gül dərib dəstə bağlama,
Xəstə canımı dağlama.
Peşman olub da ağlama,
Çəkdiyim ahıma, bülbül.
Dünya Süleyman taxtıdır,
Yatan Mədətin baxtıdır.
Şairin yaslı vaxtıdır,
Amandır, oxuma, bülbül.
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BÜLBÜL
Növbahardı, gəl oxuyaq,
Açılıbdır gülün, bülbül.
Qəmü-qüssədənmi sənin
Tutulubdur dilin, bülbül.
Saçının tez düşüb dəni,
Çəkən bizik dərdi, qəmi.
Ya səni, ya da ki, məni,
Tanımadı elin, bülbül.
Dağların var duman-çəni,
Duman bürüməsin səni.
Yəssiz Aşıq Mədət kimi
Bükülməsin belin, bülbül.
25.07.2002
BÜLBÜL
Yaz-bahar, yay fəsli getdi,
Bağı tərk eylədi bülbül.
Gülşəni xəzan apardı,
Bağı tərk eylədi bülbül.
İtirdi bülbül şahını,
Dərinnən çəkdi ahını,
Susub kəsdi cəhcəhini,
Bağı tərk eylədi bülbül.
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Bülbülün ağlı dolaşdı,
Gözü qan-yaşa bulaşdı.
Mədət ilə vidalaşdı,
Bağı tərk eylədi bülbül.
02.02.2005
BÜLBÜL
Seyri-gülüstana çıxıb,
Gəlmisən bu bağa, bülbül.
Görürəm çox boylanırsan,
Gah sola, gah sağa, bülbül.
Nəğməli çayam, axıram,
Canımı oda yaxıram,
Qocalıb ələ baxıram,
Dönmüşəm uşağa, bülbül.
Bayqunun qucağı mənim,
Qaralan ocağı mənim,
Evin dörd bucağı mənim,
Bənzərəm qonağa, bülbül.
Canımdan özüm bezirəm,
Keçməyə candan hazıram,
Məcnuna dönüb gəzirəm,
Çöldən-çölə, dağa, bülbül.
Mədətəm, ağlım dağılıb,
Sinəmdə çarpaz dağ olub,
Canım bükülüb, yığılıb,
Dönmüşəm yumağa, bülbül.
05.09.2006
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BÜLBÜL
Şairəm, yata bilmirəm,
Gözümdə yox yuxu, bülbül.
Yatası yer axtarıram,
Uçub könlüm taxtı, bülbül.
Gecələrdə çətin yatdım,
Gecəni gündüzə qatdım,
Yetmiş üç yaşıma çatdım,
Gedib ömrün çoxu, bülbül.
Qönçə gül sinəm üstədir,
Bir deyil, dəstə-dəstədir,
Mədət yerində xəstədir,
Qon sinəmə, oxu, bülbül.
08.09.2006
BÜLBÜL
Qara geyib gəlib yazım,
Gülən deyil üzüm, bülbül.
Oxuduqca qəlbim ağlar,
Yanıqlıdır sözüm, bülbül.
Bizi sıxan baxtımızdı,
Əldən gedən taxtımızdı,
Yəssiz qalan vaxtımızdı,
Dərdə necə dözüm, bülbül?
Gördüm badə içənləri,
Dost-düşmanı seçənləri,
Ürəyimdən keçənləri
Sən de, kimə yazım, bülbül?
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Bir gün yerdə yatasıyam,
Başı daşa çatasıyam,
Beş oğulun atasıyam,
Məcnun oldum özüm, bülbül.
Heç kim məni yağlamasın,
Qınaq verib dağlamasın,
Mədət necə ağlamasın,
Hara gedim, gəzim, bülbül?
23.04.2007
BÜLBÜL
Yandın eşqin odu ilə,
Yox dərdinə çaran, bülbül.
Düyün-dağa əsir qulsan,
Sağalmazdır yaran, bülbül.
Bir nəzər sal sözlərinə,
Çöllərinə-düzlərinə,
Zərif şair gözlərinə
Tale çəkdi toran, bülbül.
Mədət səfa sürməyəcək,
Sənə könül verməyəcək,
Səni bir də görməyəcək,
Yaylax ilə aran, bülbül.
29.04.2007
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KÖNÜL
Gəldim tale qarğışına,
Qaldın həsrət yan, könül.
Daha yoxdu çıxış yolu,
Boylanırsan hara, könül?
Dönmüşəm tənha bayquşa,
Əlim çatmır qələm-qaşa.
Fələk səni çaldı-daşa,
Oldun para-para, könül!
Xəyalım qalxır havaya,
Ömür-günüm gedir zaya.
Göz açanda bu dünyaya,
Oldum bəxti qara, könül!
Habil verəndə kamanda,
Yanıb ağlayır kamın da.
Qoca qadın, növcavan da,
Gedir dövlət-vara, könül!
Mədət deyər, çox gəzərik,
Dünyadan bir gün bezərik.
Nə vaxta kimi dözərik,
Belə ahu-zara, könül.
19.12.200..
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KÖNÜL
Bir çırağdım, yanıb söndüm,
Dönmüşəm bihuşa, könül.
Qoca vaxtı el içində
Gəlmədim heç xoşa, könül.
Sən daha çətin yanarsan,
Mən kiməm deyə qanarsan,
Qorxuram bir də sınarsan,
Dəymə bir də daşa, könül.
Çoxu gəldi, indi hanı?
Qoyub getdi bu məkanı,
Gərdiş eylə bu dünyanı,
Bu başdan o başa, könül.
Bəxtinmi yatanda çökdün,
Küləkmi əsəndə söndün,
Qocalanda niyə döndün,
Bir yuvasız quşa, könül.
Göyərdilən səmənisən,
Ahu-oylaq çəmənisən,
Elə yandırdın məni sən,
Güllə vurdun döşə, könül.
Qış qurtardı, gəldi bahar,
Açıldı üzümə səhər.
Mis satıldı, qaldı gövhər,
Keçmədim mən işə, könül.
Xudadan aldım dərsim,
Mərhəməti olmaz tərsin.
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Qadir Allah izin versin,
Çatasan yüz yaşa, könül.
Bütün hər yan bazar olsa,
Qatı mərdüməzar olsa,
Həmişə laləzar olsa,
Bahar qalmaz qışa, könül.
Mədətəm, çıxmıram yola,
Köç gedib, qalmışam dala,
Düşmüşəm pərişan hala,
Çıxdı arzum boşa, könül.
KÖNÜL
Can Sarı tel, divanəyəm,
Niyə sevdi səni könül.
Səkkiz hərif canım alır,
Niyə sevdi səni könül?
Eşqidə cəfa çox imiş,
Bağrıma batan oxuymuş.
Səndə ki vəfa yoxuymuş,
Niyə sevdi səni könül?
Ömrü duman-çənə qatdım,
Bəxtim ilə qoşa yatdım.
Səni sevib qəmə batdım,
Niyə sevdi səni könül?
Gəzmə qaş-qabağın töküb,
Xəcalətin məni büküb.
Gözümə də zülmət çöküb,
Niyə sevdi səni könül?
~ 49 ~

Mədətəm, dərdin qanıram,
Sənin oduna yanıram.
Saqqalımdan utanıram,
Niyə sevdi səni könül?
08.05.2005
GƏLƏN DEYİL
Ağıl, qismət kitabıdır,
Yazılanı silən deyil.
Nə yazı var, özündədir,
Onu poza bilən deyil.
İnsafını yada salan,
Zəlilin dərdinə qalan.
Meyli Haqqa bağlı olan,
Zar ağlayar, gülən deyil.
Aşıq Mədət, qəmin çoxsa,
Çay yerinə yaşın axsa.
Öz bağında gülün yoxsa,
Bülbül gülə gələn deyil.
BABA YURDUNA
Ağlı çaş-baş olan ellər,
Ağlayın ana yurduna.
Vətəndən küsüb gedənlər,
Qayıtsın yenə yurduna.
Koroğlu ola, bağıra,
Ona baxıb el çağıra.
Qoşa zurna, qoşa nağara,
Qayıtsın ata yurduna.
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Mədət deyər, yox anamız,
Qəmdir adət-ənənəmiz.
Dəbdən düşən toyxanamız,
Qayıtsın baba yurduna.
15.12.2004
OĞUL
Sizdən ayrıldığım gündən,
Yol çəkibdir gözüm, oğul.
Xəzan gül yarpağı kimi,
Saralıbdır üzüm, oğul.
Gəzinirəm obalarda,
Yana-yana sobalarda.
Quş döyüləm havalarda,
Qanad açıb süzüm, oğul.
Ata hər şeyi qandırır,
Hicran qəlbimi sındırır.
Dil-dodağımı yandırır,
Bir od kimi sözüm, oğul.
Tale məni kündələyib,
Yıxılıram səndələyib.
Zaman məni pəncələyib,
Qoymur azad gəzim, oğul.
Düz yolu çaşıb azıram,
Gördüklərimi yazıram.
Divanə olub gəzirəm,
Bir Məcnunam özüm, oğul.
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Yaddaşım bir gün itəcək,
Ata nigaran gedəcək.
Çoxunu miskin edəcək,
Yollarımda izim, oğul.
Mənə bir hörmət qalacaq,
Xətri xoş yada salacaq.
Köynəyində pas olacaq,
Zaman gələr sazım, oğul.
Qəm ilə ürəyim dolub,
Açan lalə-gülüm solub.
Alan yoxdu, yerdə qalıb,
Arşın ilə bezin, oğul.
Mədət canın bada vermiş,
Əzab çəkib cəfa görmüş.
İndi bildim məndə varmış,
Polad kimi dözüm, oğul.
05.01.2005
BƏZƏNİBDİR
Tale, şükür, yenə sənə,
Könlüm yarı bəzənibdir.
Yanaqları al qırmızı,
Bağın narı bəzənibdir.
Ləzzəti var şirin sözün,
Qaş oynadan xumar gözün.
Seygahım, çəmən düzün,
Laləzarı, bəzənibdir.
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Könül aşiqidir elin,
Bülbülüdür güllü bağın.
Eşqi olanların bilin,
Etibarı bəzənibdir.
Bu dağların dərəsində,
Ahu oynar bərəsində.
Qız-oğlanın arasında,
Düz-ilqarı bəzənibdir.
Baxın Mədətin sözünə,
Qüssə-qəm yağır üzünə.
Cavan qızın əvəzinə,
Qoca qarı bəzənibdir.
21.01.2005
YANDI
Çəkdiyim ahu-nalədən,
Dəli-divanələr yandı.
Alovum tutdu hər yanı,
Açılan lalələr yandı.
Şükür, yeyib-içmişimə,
Xalıdan don biçmişimə.
Nəzər saldım keçmişimə,
Köhnə zəmanələr yandı.
Mədətəm, çox qılovlandım,
Zaman gəldi, cilovlandım.
Şama dönüb alovlandım,
Süzən pərvanələr yandı.
28.01.2005
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NİŞAN AL MƏNİ
Ovun mənəm, dur bərədə,
Sarı tel, nişan al məni.
Vermə əldən, qismətinəm,
Sarı tel, nişan al məni.
Silinsin bu duman-çənin,
Çəkdiyin hər dərdü-qəmin.
Sən mənim ol, mən də sənin,
Sarı tel, nişan al məni.
Səkkiz hərifdir, qız, adın,
Əzizim, sənsən muradım.
Qismətinə quldur adım,
Sarı tel, nişan al məni.
İşimiz Allaha qalıb,
Qalmışıq xəyala dalıb.
Demə ki şair qocalıb,
Sarı tel, nişan al məni.
Camalına baxıb gendən,
Doyunca danışım səndən.
Bəxtin açılacaq məndən,
Sarı tel, nişan al məni.
Məni sevən gülər üzlər,
Xumarlanır ala gözlər.
Şair Mədət səni izlər,
Sarı tel, nişan al məni.
23.01.2005
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GÖZƏL
Söz istədin, yazıb verdim,
Könlün paraladım, gözəl.
Amandı, bağışla məni,
Səni yaraladım, gözəl.
Mənəm aşıqlar arifi,
Sənə dedim bu tərifi.
İsmində səkkiz hərifi,
Düzüb sıraladım, gözəl.
İsminə dedim Sarıtel,
Nə incədir səndəki bel.
Könlünü sındıranı bil,
Səndən araladım, gözəl.
Şair peşmandı özü,
Yanılıbdır, sözün düzü.
İsminə yazdığım sözü,
Özüm qaraladım, gözəl.
Mədət kimi bir dost hanı,
Dillərdə gəzir dəstanı.
Peşimanam, kal bostanı,
Niyə uraladım, gözəl.
23.09.2005
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GEDİB
(İctimai-siyasi)
Elim-obam, siz də bilin,
Saz-sözün zamanı gedib.
Ekranlardan ibrət alın,
Aşıqların canı gedib.
Hökmü vardır hər bir anın,
Dibi bulanıb dəryanın.
Başı bəlalı dünyanın,
Ədalət divanı gedib.
Eşqin odu qaralandan,
Maral gizli daralandan.
Odlu silah yaranandan,
Koroğlu kamanı gedib.
Əyriliyə el alışıb,
Qarışqa kimi çalışıb.
Halala haram qarışıb,
Aləmin imanı gedib.
Mədət yarıdı coşanın,
Çay kimi coşub-daşanın.
Sevdiyim gözəl Şuşanın,
Şair Natəvanı gedib.
04.05.2005
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YANMIŞ PƏRVANƏ
Nə dalmısan xəyala sən,
Könlümə qonmuş pərvanə.
Mənim kimi eşq oduna,
Alışıb-yanmış pərvanə.
Sirri dərindi fələyin,
Ay mənim ağca mələyim.
Döyünür kiçik ürəyim,
Gördüm, susamış pərvanə.
Zənbur olur bal aşığı,
Yaz-baharın yaraşığı.
Səni görüb el aşığı,
Dərdini qanmış pərvanə.
Səsin yox, lalsan, dinmədin,
Yuxarı qalxıb enmədin.
Qurdaladım, tərpənmədin,
Yerində donmuş pərvanə.
Sinəsində eşqin dəmi,
Özünə yar edib qəmi.
Yarsız şair Mədət kimi,
Qanadı sınmış pərvanə.
28.05.2005
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CAN ŞİRİNDİ
Arif olan, bu dünyada,
Can şirindi, can şirindi.
Dünyanın var-dövlətindən,
Can şirindi, can şirindi.
Əcəl baxmaz sola-sağa,
İstəsə, qar-yağış yağa.
Beçə başından qabağa,
Can şirindi, can şirindi.
Mədət sözü deməz əbəs,
Çıxanda neyləsin nəfəs.
İstəməz ölməyi heç kəs,
Can şirindi, can şirindi.
23.05.2005
AZƏRBAYCAN
Vətən ahu-nalə çəkir,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Pakdı haqq yolunun özü,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Sərv kimi boy atmışıq,
Yatanları oyatmışıq.
Fil qulağında yatmışıq,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Mərhəmət eylər Xudam,
Dərs verib bizi oxudan.
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Oyat milləti yuxudan,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Dağlarla baş-başa vermiş,
Tufanlara sinə gərmiş.
Qanlı vuruşmalar görmüş,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Gülşən bahar-yazımladır,
Öz silahım sazımladır.
Haqq-ədalət bizimlədir,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Sonalar ülküşür oba-eldən,
Haray qopan oba-eldən.
Namus-qeyrət gedir əldən,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
Bülbül qorxmaz zimistandan,
Çıxan deyil gülüstandan.
Aşıq Mədət keçər candan,
Qalx ayağa, Azərbaycan.
04.06.1992
DE NECƏSƏN
Bağça-bağda gəzən bağban,
Bəhrə-bardan de necəsən.
Razısanmı taleyindən,
Dövlət-vardan de necəsən.
Məlul vaxtı dərdin bilən,
Dərdin tən yarı bölən.
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Üzünə xoş baxıb gülən,
Sevən yaddan de necəsən.
Gör, tanı yaxşı-yamanı,
Doğru ədalət divanı.
İnsanın dini-imanı,
Düz ilqardan de necəsən.
Mədət süzür dağ içində,
Şamamalı tağ içində.
Bəs sən özün tağ içində
Turunc-nardan de necəsən.
14.05.2005
MARAL
Zalım ovçunun əlindən,
Qurumadı yaşın, maral.
O buynuzlar səndə ki var,
Bəlalıdır başın, maral.
Qorxu səni dara salıb,
Ümüdün Allaha qalıb.
Dərin xəyallara dalıb,
Çatılıbdır qaşın, maral.
Nədir bu can, bu nalə, ah,
Ovçudakı olan tamah.
Qarşı çiskin, dumana bax,
Nə tez gəldi qışın, maral.
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Ovçu baxıb sərin-sərin,
İnsafı yoxmuş əntərin.
Bıçağı soyanda dərin,
Titrəyirdi leşin, maral.
Bu dərd sinəmi dağlayır,
Əl-ayağımı bağlayır.
Yetim balana ağlayır,
Dağlarınla daşın, maral.
Ovçular düşəndə dağa,
Atəş açır sola-sağa.
Tamarzı qalır uçmağa,
Göydə laçın quşun, maral.
Mədətəm, kimə daş atım,
Sənə baxıb necə ötüm.
Körpə balan qaldı yetim,
Çətin oldu işin, maral.
BİRDİ
Mən aşığa, ay həzərat,
Söz də birdi, pul da birdi.
Dizlərində güc olana,
Düz də birdi, yol da birdi.
Xəyala dalmayanlara,
Nəzərə almayanlara.
Həyası olmayanlara,
Üz də birdi, qul da birdi.
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Hamı çıxmaz səadətə,
Əli yetməz var-dövlətə.
İndidən sonra Mədətə,
Qız da birdi, dul da birdi.
SALAMATDI
Gəlib gördüm, şükür, Xudam,
Dost-aşinam salamatdı.
Unutmasa mərdi mərdlər,
Düz etibar amanatdı.
Yaxşılıq qalar insana,
Nə lazım pislik insana.
Xor baxsa insan insana,
Hamı bilər xəyanətdi.
Mədəti mərd sınıyırsa,
Qəlbimi düz tanıyırsa.
Mərdin burnu qanıyrsa,
Mənim üçün qazamatdı.
VƏDƏSİNDƏ
(Qocalıqdan şikayət mövzusu)
Ay yoldaşlar, artdı dərdim,
Qocalığın vədəsində.
Fələk də xor baxır mənə,
Qocalığın vədəsində.
Payız gəlincə üşütdüm,
Karvan köçümü daşıtdım,
....... idi gördüm, eşitdim,
Qocalığın vədəsində.
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Bu kor baxtım hələ yatır,
Nalən asimana çatır.
Şeytan dalınca daş atır,
Qocalığın vədəsində.
Günü keçmiş zəlil kəsəm,
Acı dadır başı, yesəm.
Candeməz yara can desəm,
Qocalığın vədəsində.
Mədət sözə haram qatmaz,
Elə ərki-nazın satmaz.
Unu vursam urva tutmaz,
Qocalığın vədəsində.
AÇARI İDİ
Ustadım aşıq Məhəmməd,
Ellərin açarı idi.
Eniş, yoxuşlara çıxan,
Yolların açarı idi.
Qorxmazdı namərd-yağıdan,
Qab dolu zəhər-acıdan.
Qıfılbəndləri dağıdan,
Dillərin açarı idi.
Mədətdir incilər saçan,
Ustadın yolunu keçən
Bağlı sandıqları açan,
Əllərin açarı idi.
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İLLƏR
Sinəsi çox dağlı qaldım,
Məni qoyub keçən illər.
Sizdən xatirələr qaldı,
Məni qoyub uçan illər.
Bağlara qar yağıb qaldı,
Bülbüləm, gülşənim soldu.
Əhdi-vəfa necə oldu,
Məni qoyub qaçan illər.
Mədətə yar olmadınız,
Heç yadına salmadınız.
Eşqə sadiq qalmadınız,
Məni qoyub köçən illər.
KİMƏ LAZIMDIR?
Gözəllik solan xınadır,
İşvə-naz kimə lazımdır?
Ömür-gün ağlar köçəndə,
Bahar-yaz kimə lazımdır?
Necə dözüm mən bu dərdə,
Gözlərimə gəlir pərdə.
Tar-gitara olan yerdə,
Telli saz kimə lazımdır?
Bağbana bar qalmayanda,
Göllərdə su olmayanda,
Yağış yağıb dolmayanda,
Durna-qaz kimə lazımdır?
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Təbəssüm var dodağımda,
Şaddı gələn qonağım da.
Drujbanın qabağında,
Dəmir paz kimə lazımdır?
Mədət atılan oxdursa,
Qızların gözü toxdursa.
Başında ağlı yoxdursa,
Gözəl qız kimə lazımdır?
14.01.2004
HARDADIR
(Məhəbbət mövzusunda)
Dostlar, axtarıb tapmadım,
Dərdim dəvası hardadır?
Xəstə üçün varsa şəfa,
Deyirlər guya sardadır.
Halı müşkül bəndə ağlar,
Qısılıb kimə bel bağlar.
Harda görsəm uca dağlar,
Başı dumanlı, qardadır.
Sözü yaradan aşıqdır,
Papaq örtmək yaraşıqdır.
Kimiyə ad yaraşıqdır,
Kişilik dövlət-varıdır.
Gülə-gülə taxta çıxmaq,
Könül sevənə xoş baxmaq.
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Gah ev qurub, gah ev yıxmaq,
Nə varsa ixtiyardadır.
Bülbül gələr, sevər gülü,
Bahar gələr, gəzər çölü.
Görməyən olsa bülbülü,
Yəqin bilsin ki, dardadır.
Könül dərdli qalmaz idi,
Közərmiş sağ olmaz idi.
Ürəyim qocalmaz idi,
Təqsir-günah o yardadır.
Mayıl oldum qələm qaşa,
Əhdin hayıf çıxdı boşa.
Mədət ki dönmədi quşa,
Odur ki, intizardadır.
BU DÜNYA
Arif olannar, inanın,
Yalan dünyadı bu dünya.
Yaz açılıb qış gələndə,
Solan dünyadı bu dünya.
Dövlətə yıxıb çoxunu,
Arxadan atır oxunu.
Çoxlarının var-yoxunu,
Alan dünyadı bu dünya.
Cəhənnəmdi alov-gözü,
Viran eylər dağı-düzü.
Öz işini ancaq özü,
Bilən dünyadı bu dünya.
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Baxmaz insan kamalına,
Nə dəymiş, nə də kalına.
Özü baxıb əməlinə,
Gülən dünyadı bu dünya.
Dağı-düzü daş olsa da,
Bahar fəsli xoş olsa da.
Axıb-daşıb boşalsa da,
Dolan dünyadı bu dünya.
Aşıq Mədət girib kola,
Qocalıb düşüb bu hala.
Qılıncını sağa-sola,
Çalan dünyadı bu dünya.
GEDİR, DÜNYA
Düz demiş ata-babalar,
Gələnlərin gedir, dünya.
Bir tərəfdən çiçək açır,
Solanların gedir, dünya.
Ölənlərin daha ölmür,
Solanların bir də solmur,
Əlli-altmış yaşa qalmır,
Cavanların gedir, dünya.
Mədət yuvasız quş olub,
Sağalmaz dərdə tuş olub,
Ölüb-gedənə qoşulub,
Zamanların gedir, dünya.
12.04.2007
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FANİ DÜNYA
Ən böyük məktəbim sənsən,
A bivəfa, fani dünya.
Elmdə kamil ustadam,
A bivəfa, fani dünya.
Uyan sənə səcdə qılır,
Yaz açılıb payız solur.
Fanisən, axırın boş olur,
A bivəfa, fani dünya.
Gördüm sənə gələnləri,
Gəlib axır ölənləri.
Kim unudar bilənləri,
A bivəfa, fani dünya.
El aşığını dindirdin,
Lap cin atına mindirdin.
Çox çıraqları söndürdün,
A bivəfa, fani dünya.
Bir gün axır sən fanisən,
Sən sovurlar xırmanısan.
Fələyin dəyirmanısan,
A bivəfa, fani dünya.
Qışda bağlarda bar olmaz,
Yazda aranda qar olmaz.
Sənnən heç kimə yar olmaz,
A bivəfa, fani dünya.
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Yaz açıb, payız solansan,
Gah boşalıb, gah dolansan,
Verdiyin dala alansan,
A bivəfa, fani dünya.
Şama qonan pərvanəsən,
Ləli-göhər dürdanəsən.
Bir xəyalsan, əfsanəsən,
A bivəfa, fani dünya.
Mədət sənə bel bağlamaz,
Ya gülməz, ya da ağlamaz.
Təbibsən, yara bağlamaz,
A bivəfa, fani dünya.
QALAN DÜNYA
Yaşın, ömrün yoxdu sənin,
Ey Adəmdən qalan dünya.
Bahar-yazı gülşan olub,
Payız-qışda solan dünya.
Yaşın ötüb, həddən aşıb,
Başımda ağılım çaşıb,
Dərya kimi coşub-daşıb,
Gah boşalıb-dolan dünya.
Çox gedib karvanın, köçün,
Şahiddir ağaran saçın,
Gəlib-gedən aləm üçün
Bir yuxusan, yalan dünya.
Günbatandan gündoğana,
Gəldi-gedərli cahana,
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Fələkdə qalmır bahana,
Salan sənsən, talan dünya.
Axırın olmaqdı sürgün,
Qalar var-yoxun didərgin,
İsrafil ney çalar bir gün,
Salacaqsan qulan, dünya.
Fələk, axır zamanını,
Bilir vaxtı, dövranını,
Yaranmışların canını
Əzraildir alan, dünya.
Şair Mədət dönüb qula,
Düşünür gedib xəyala,
Qılıncını sağa-sola,
Hər gələnə çalan dünya.
27.08.2006
HARAY, DÜNYA
Sən yarandın yaşamağa,
Fələy saldı haray, dünya.
Adəm-Hava gəldi sənə,
Fələy saldı haray, dünya.
Şeytan insanı güldürdü,
Şər əməlini bildirdi,
Habil Qabili öldürdü,
Fələy saldı haray, dünya.
Adəm nəsli dolanda,
Eşq oduna qalananda,
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Cahan qana bulananda,
Fələy saldı haray, dünya.
Şərli-böhtan zülmət üçün,
Ağrı-acı zillət üçün,
Yetmiş iki millət üçün
Fələy saldı haray, dünya.
Mədət, cahan bağlar oldu,
Gələn-gülən ağlar oldu,
Zəlzələdən dağlar oldu,
Fələy saldı haray, dünya.
22.01.2007
OBAN GƏLMƏZ
Vaxt olar ellər aşığa,
Harayına oban gəlməz.
Yatarsan qara torpaqda,
Səsin çıxmaz, səsin gəlməz.
Gülün olmaz qoxlamağa,
Bacarmazsan yuxlamağa.
Halın-gülün yoxlamağa,
Haqq-ədalət divan gəlməz.
Aşıq Mədət, belin büksən,
Ölüm ayağında təksən.
Can üstündə nalə çəksən,
Dərdə çarə divan gəlməz.

~ 71 ~

İBRƏT ALDIM
(Ürfani)
Yaradan, bir olan Allah,
Səndən ağıl, sərvət aldım.
Möcüzələr aləmində,
Dərgahından ibrət aldım.
Eşqə düşdü günəş təbi,
Xəbər tutdu, axır Nəbi.
Bala döndü şirin ləbi,
Kəlamından dövlət aldım.
Mədəti çəkdi dərinə,
Mayıl etdi gövhərinə,
İçmək üçün su yerinə,
Çeşməsindən şərbət aldım.
27.05.2005
DEMƏK OLMAZ
Arif olan, budur adət,
Hər yola yol demək olmaz.
Parçalanan buludlara,
Yanaqda xal demək olmaz.
Nə lazım xəyala dalmaq,
Özünü əngələ salmaq.
Qonaq ki istəmir qalmaq,
Gedənə “qal” demək olmaz.
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Qız ki ağlar, gecə yatmaz,
Özü sevdiyinə çatmaz.
Ürəyi ki səni tutmaz,
Könlümü al demək olmaz.
Yurduma ayaq basan,
Sözümə qalaq olsana.
Hər toyuq başı kəsənə,
Rüstəmi-Zal demək olmaz.
Mədət, gülüm, nazlanana,
Söz deməmiş qazlanana.
Hərdən başı fırlanana,
Dirsəkli bal demək olmaz.
27.06.2005
YEYƏR
Ay həzərat, çox istəsə,
Pişik balasını yeyər.
Ac qalanda mal-qara da,
Çölün alasını yeyər.
Sahibsizəm Varxiyanda,
Bezirəm candan doyanda.
Nəfsi iti müsəlman da,
Donuz salosunu yeyər.
Mədətin sözü var yağlı,
Gəzinir sinəsi dağlı.
Mərdimazar bacı oğlu,
Kəsib xalasını yeyər.
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GÖZ DƏYMƏSİN
Əcayib bir gözəl gördüm,
Bu gözələ göz dəyməsin.
Bir mələydi, ərşdən enmiş,
Bu gözələ göz dəyməsin.
Arifəm, yoxladım onu,
Geyinib atlasdan donu.
Yaradan saxlasın onu,
Bu gözələ göz dəyməsin.
O könlümün kitabıdır,
Hər sualın cavabıdır.
Mədətin əsl babıdır,
Bu gözələ göz dəyməsin.
GÖZƏ
Dərdi çəkən sənsən, könül,
Dünya toran gəlir gözə.
Dərədəsən, bərədəsən,
Dünya toran gəlir gözə.
Kəfəni biçəsi vaxtdır,
Körpüdən keçəsi vaxtdır.
Dünyadan köçəsi vaxtdır,
Dünya toran gəlir gözə.
Yoxdu ürəyimə yatan,
Bilib harayıma çatan.
Adamın yox, sözün tutan,
Dünya toran gəlir gözə.
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Mədət, axtar çağlarını,
Bayqu gəzir bağlarını.
Qar basıbdır dağlarımı,
Dünya toran gəlir gözə.
27.10.2005
BİLMƏDİM
Axar çaylar kimi axdı,
Ömür getdi, bilmədim.
Dəyişdi fəsil-fəsil,
Dövür getdi, bilmədim.
Ocaq yandırıb isindim,
Sinəmi verib közə.
Söndü közüm, döndü külə,
Kömür getdi, bilmədim.
Dünyadan yoxmuş xəbər,
İllər keçdi yol kimi.
Pas bağlayan, zar ağlayan,
Dəmir getdi, bilmədim.
Etibarsız bu dünyanın,
Xaraba yerlərində.
Fələyin hökmü ilə,
Təmir getdi, bilmədim.
Mədət, qismətsiz azuqə,
Əldə qalar yarımçıq.
Kündələri özüm tutdum,
Xəmir getdi, bilmədim.
16.09.2005
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HAQQ DƏRGAHINA
Səhər-səhər bu cahana,
Nur tökər, haqq dərgahına.
Açılar cənnət qapısı,
Nur tökər, haqq dərgahına.
Baxar mömin qonağına,
Çəkər özü sınağına.
Təbəssümlü yanağına,
Nur tökər, haqq dərgahına.
Mədət çıxıb imtahandan,
İbrət alıb bu cahandan.
Möminlərə asimannan,
Nur tökər, haqq dərgahına.
04.08.2002
BİR GÜN
Ay yoldaşlar, göhar sözün,
Bir vaxt işə keçər bir gün.
Sözüm haqqın məhsuludur,
Anlayanlar biçər bir gün.
Bizi var eyləyən haqdı,
Min bir adlı özü təkdir.
Neçə-neçə yatan bəxti,
Rəhm eyləyər açar bir gün.
Haqq qurar mizan tərəzi,
Çəkib yoxlar əyri-düzü.
Yaratdığı qulu özü,
Yaxşı-pisi seçər bir gün.
~ 76 ~

Bir gün əcəl tapar məni,
Tərk edirəm Varxiyanı.
Vücudumun qızıl qanı,
Çəkilər, hey qaçar bir gün.
Dərsimi aldım Xudadan,
Xəbərdaram bu fənadan.
Adəm köçən bu dünyadan,
Aşıq Mədət köçər bir gün.
ÇALINCA
Həzərat, mən də bir canam,
Gedirəm xəyal dalınca.
Bu dünyanın qonağıyam,
Əzrayıl canım alınca.
Yumşalıb olmuşam xaşıl,
Dedi tale dərdə qoşul.
Yazın yarpağıyam yaşıl,
Qış gəlib rəngim solunca.
Qanadlı bir quş olaydım,
Yolçuya yoldaş olaydım.
Ya bir parça daş olaydım,
Mən belə bəxtsiz olunca.
Dərdlərim olub bəhanə,
Ciyər-bağrım dönüb qanə.
Gəlməyəydim bu cahanə,
Yaralı-dərdli qalınca.
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VERİLİBDİR
Ay həzərat, nə üçün mənə,
Eşqidən pay verilibdir.
Bilmirəm kimin əliylə,
Açan gülüm solubdur.
Növcavandım, boyu bəstə,
Deyərdim “Kəsmə şikəstə”.
Qara baxtım üzü üstə,
Yatıb yerə sərilibdir.
Bir arzum qaldı dilimdə,
Ətir yox reyhan gülümdə.
İmansızların əlində,
Yaya sinəm gərilibdir.
Kədər-qüssədir hər anım,
Yar ilə getdi imanım.
Quzey qarı kimi canım,
Yay düşəndə ərinibdir.
Çox döyül aşiqin yaşı,
İncidəndir təməl-daşı.
Neçə bəla çəkib başı,
Mədət ölüb-dirilibdir.
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HEÇ NƏDİR
Oğul, gəldi-gedərliyəm,
Bu dünya mənə heç nədir.
Dərdli-qəmli, kədərliyəm,
Bu dünya mənə heç nədir.
Sinəmdədir, düyün, dağlar,
Geri gəlməz ötən çağlar.
Günüm-güzaranım ağlar,
Bu dünya mənə heç nədir.
Qocalan vaxtımdı mənim,
Dünya baş taxtımdı mənim.
Yatan öz baxtımdı mənim,
Bu dünya mənə heç nədir.
Pas atıb əridi dəmir,
Sönüb keçdi yanan kömür.
Quşa dönüb uçdu ömür,
Bu dünya mənə heç nədir.
Qanqal açıb, gülə dönüb,
Bağrım dələn, milə dönüb.
Mədət yanıb, külə dönüb,
Bu dünya mənə heç nədir.
04.10.2005

~ 79 ~

YAR YOLUNU GÖRMƏZLƏRMİ?
Ay biinsaf, ay bivəfa,
Yananı söndürməzlərmi?
Yar yolunu gözləyənə
Bir namə göndərməzlərmi?
Çaşıb keçdim qabağından,
Bal yalayıb yanağından.
Səhər bağbanın bağından,
Açan gülü dərməzlərmi?
Yatmasın heç kimin baxtı,
Yıxılıb könlümün taxtı.
Ələ fürsət düşən vaxtı,
Yara busə verməzlərmi?
Tapasan insan zatını,
Biləsən onun qatını,
Ələ keçən eşq atını
Yəhərləyib sürməzlərmi?
Mədətəm, günləri saydım,
Daha candan bezib doydum.
Yolunda yar, canım qoydum,
Yar yolunu görməzlərmi?
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LAZIM DÖYÜL
Qurbağa yox, mən insanam,
Gölə baxmaq lazım döyül.
Öz başımı özüm güdüm,
Ələ baxmaq lazım döyül.
Namus-qeyrətim, arım var,
Şükür, öz ixtiyarım var.
Bağımda bəhrə-barım var,
Çölə baxmaq lazım döyül.
Tənhalıq canımı yormuş,
Zəlilər canımı sormuş.
Şaxta dəyib, xəzan vurmuş,
Gülə baxmaq lazım döyül.
Qəddimi qocalıq əyib,
Doymuşam kədər-qəm yeyib.
Hay-haray, dad-bidad deyib,
Elə baxmaq lazım döyül.
Hər şey tapacaq ölmiyən,
Öyrənəcəkdi bilmiyən.
Özü sığala gəlmiyən,
Telə baxmaq lazım döyül.
Tanımasın mərdi nadan,
Gedincə fani dünyadan.
Qorxan olsa daşan sudan,
Selə baxmaq lazım döyül.
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Aşıq Mədət, çəkmə qəmi,
Toyuqlarına tök ver dəni.
Aldadacaq çoxu səni,
Dilə baxmaq lazım döyül.
03.08.2002
YAXŞIDIR
Hər iş vaxtında həzarət,
O tez görülsə, yaxşıdır.
Bağlar saralıb-solunca
Gülü dərilsə yaxşıdır.
Çox fikir çəkincə yalqız,
Döyüşüncə gəlin-baldız.
Qocalıb evdə qalan qız,
Ərə verilsə yaxşıdır.
Ağılsız ağ-qara seçməz,
Gümüş qabında su içməz.
Bəxti qara, işə keçməz,
Ölüb-dirilsə yaxşıdır.
Qaz vurublar, qazan dolub,
Yaşı ötmüş qızlar solub.
Belələri palaz olub,
Yerə sərilsə yaxşıdır.
Mədət deyər, axar çaylar,
Günaha batır subaylar,
Məni kimi ömrü zaylar,
Vallah, ərinsə yaxşıdır.
06.08.2002
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OLARMIŞ
Allahın işinə baxın,
Xan qula nökər olarmış.
Səxavəti olan kəsin
Dili bal-şəkər olarmış.
Sözümü demərəm yalan,
Yəhərdən bahadır palan.
Arabanı yerə salan
Yeriyən təkər olarmış.
Anladım dərya dolanda,
Hər yanı sel-su alanda,
Haqq-ədaləti olanda,
Qələbə-zəfər olarmış.
Bahar çayları daşanda,
Bülbülə nəğmə qoşanda,
Şairin təbi coşanda
Dağlara səfər olarmış.
Mədət danışdı nağılı,
Danalar sökdü ağılı.
Ağıllı kişinin oğlu
Kim bilər bekar olarmış.
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OLDUM ALLAHA AMANAT
Eşitməyənlər eşitsin,
Aşiqə oldu xəyanat.
Daha mənim yox heç kəsim,
Oldum Allaha amanat.
Zülümlə soyulur dərim,
Kimə nə cür cavab verim.
Qısılası yox bir yerim,
Oldum Allaha amanat.
Doğma yurda yad olmuşam,
Yanar, sönməz od olmuşam.
Nə yaman bərbad olmuşam,
Oldum Allaha amanat.
Əlifbayam, mən hərifəm,
O qədər incə, zərifəm.
Kimsəsizəm, mən qəribəm,
Oldum Allaha amanat.
Mədətəm, yanıb ağladım,
Dönüb çaylara çağladım.
Meylimi haqqa bağladım,
Oldum Allaha amanat.
07.08.2002
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BAYRAMIDIR
Bu Novruz, bu bahar, ellər,
Əsrlərin bayramıdır.
Yetmiş il zindanda qalan
Fəsillərin bayramıdır.
Bəzəyib oba-elini,
Gətirən durna telini,
Təbiətin ilk gəlini,
Nəsillərin bayramıdır.
Mədət, gəldi gözəl dövran,
Cümlə xalqı etdi heyran,
Gördüyümüz bu şən bayram
Çox illərin bayramıdır.
SƏN AY BAHAR
Təbiətin gözəl ayı,
Xoş gəlmisən, sən ay bahar.
Əsli gözəl, fəsli gözəl,
Xoş gəlmisən, sən ay bahar.
İlham verməyə insana,
Qulaq asmağa dastana,
Yurdumuz Azərbaycana,
Xoş gəlmisən, sən ay bahar.
Oyatdın Aşıq Mədəti,
Sənsən cahanın zinəti,
Qarşılamağa milləti,
Xoş gəlmisən, sən ay bahar.
22.03.2002
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DAĞLAR BAŞINDA
Dağ başına çıxan Leyla,
Nə gördün dağlar başında?
Cüyür-ceyrandan savayı
Nə gördün dağlar başında?
Baxdınmı şahin tərlana,
Bulaxda üzən tərcana,
Göz qoyub mərdü-mərdana,
Nə gördün dağlar başında?
Anladınmı duman-çəni,
O yer ovsunlayıb məni,
Qucanda lalələr səni
Nə gördün dağlar başında?
Yanmağa istəsən oda,
Unutma, sal məni yada,
Gəldi-gedərli dünyada,
Nə gördün dağlar başında?
Aşıq Mədət yaş tökəndə
Səndən ötrü ah çəkəndə,
O dağlar dönəndə gündə,
Nə gördün dağlar başında?
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KİMDİR GƏLƏN?
Xəbərin yox soldu bağlar,
Sinəmdədir düyün, dağlar.
Yurdun ağlar, yarın ağlar,
Oyan, dur bax, kimdir gələn?
Cümədir gəldim, Səltənət,
Oyan, dur bax, kimdir gələn?
Salam verdim, salamı al,
Oyan, dur bax, kimdir gələn?
Ömrü nakam başa vuran,
Qolum-qanadımı qıran,
Başın üstə ağlar duran,
Oyan, dur bax, kimdir gələn?
Çox sözüm qalıb cümləsiz,
Qalmışam başı kölgəsiz,
Mədət kimi ay kimsəsiz,
Oyan, dur bax, kimdir gələn?
YAXŞISA
Yaxşı şeydir dost-aşna,
Əgər zatı yaxşısa.
Uzaq olsa da, gələr,
Əgər atı yaxşısa.
Yaxşı dost varı neylər,
Sözün düzünü söylər.
Ölüncə dostluq eylər,
Əgər qatı yaxşısa.
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Mədət, düşmə azara,
Dambır hara, saz hara.
Malın apar bazara,
Əgər çatı yaxşısa.
TORPAQ
Solmayanlar getdi səndən,
Solan da sənindi, torpaq.
Yedin gələnin başını,
Qalan da sənindi, torpaq.
Sən verib sən gətirirsən,
Verib dala götürürsən,
Canın alıb itirirsən,
Gələn də sənindi, torpaq.
Ölənə yasa gəlirlər,
El adətini bilirlər,
Ağlaşıb, sonra gülürlər,
Gülən də sənindi, torpaq.
Ağlaşanlar dilə gəlir,
Dərdi-kədərini silir,
Hərə öz işini bilir,
Bilən də sənindi, torpaq.
Mədətin laf dərdi çoxdur,
Sinəsinə dəyən oxdur,
İtirdiyin malın çoxdur,
Ölən də sənindi, torpaq.
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HƏKİM
Şairəm gəldim yanına,
Kor olubdur gözüm, həkim.
Dil-dodağımı yandırır
Danışdıqca sözüm, həkim.
Sənətə həvəskar idim,
Aləmə xilaskar idim,
İncə bir sənətkar idim,
El içində özüm, həkim.
Mədətəm, dəstan bağlanıb,
Çaylara dönüb çağlayıb,
Gecə-gündüz zar ağlayıb,
Dərdə necə dözüm, həkim.
27.08.2006
ƏVƏZ EYLƏMƏZ
Şair könlüm, dünənki gün,
Bu günü əvəz eyləməz.
Dünən mənə göz eyləyən
Bu gün mənə göz eyləməz.
Tarazıdır sərraf gözü,
Dərin sənətkardı özü,
Danışdığı ötən sözü,
Durub bu gün söz eyləməz.
Mədət, bal ye barmağınan,
Balığı tut qırmağınan,
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Bülbül cəh-cəh vurmağınan
Zimistanı yaz eyləməz.
27.08.2006
ZÖHRƏDƏN XƏBƏRİM YOXDUR
Quş qanadlı uçan illər,
Zöhrədən xəbərim yoxdur.
Otuz il keçib aradan,
Zöhrədən xəbərim yoxdur.
Çay kimi daşıb bulandım,
Yanıb odlara qalandım,
Mingəçeviri dolandım,
Zöhrədən xəbərim yoxdur.
Zövq alıb onun sözündən,
Məktublaşardım özünnən,
Tovuzlu şair qızınnan,
Zöhrədən xəbərim yoxdur.
Yola saldım bahar-yayı,
Bülbülün susdu avazı,
Şair Böyağanın qızı,
Zöhrədən xəbərim yoxdur.
Çəkildi sinəmə dağlar,
Hara getdi gözəl çağlar?
Şair Mədət gəzir ağlar,
Zöhrədən xəbərim yoxdur.
27.08.2006
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HARDASAN, EY QOÇ KOROĞLU?
Çənlibelin getdi əldən,
Əyan olsun, ey Koroğlu.
Ərzurum dağları ağlar,
Hardasan, ey qoç Koroğlu?
Baxsaydın bu oyunlara,
Dözməzdin dağ-düyünlərə,
Qoçlar döndü qoyunlara,
Hardasan, ey qoç Koroğlu?
Qıratla sən çapılmırsan,
Bu meydana atılmırsan,
Axtaranda tapılmırsan,
Hardasan, ey qoç Koroğlu?
Qarabağ düşməyir dildən,
Ayrı düşdü oba-eldən,
Şuşa-Laçın getdi əldən,
Hardasan, ey qoç Koroğlu?
Əsir düşdü qarlı dağlar,
Yağılara qaldı bağlar,
Mədət adlı şair ağlar,
Hardasan, ey qoç Koroğlu?
01.09.2006
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GÖZLƏR
Dünyasını gəşt eyləyib,
Vaxtı çatıb susan gözlər.
Qara bəxtindən inciyib,
Öz-özündən küsən gözlər.
Baxıb öz dürdanəsinə,
Solan əlvan xınasına,
Mən şairin sinəsinə
Düyün-dağı basan gözlər.
Mədəti boran-qar alıb,
Başına dünya dar olub,
Külək əsəndə qaralıb,
Yuvasında əsən gözlər.
03.09.2006
DÖNDÜM
Rəbbimin kəramətindən
Zirvəli bir dağa döndüm.
Üstümə ab-nisan yağdı,
Allı-güllü bağa döndüm.
Bu eşq məni saldı dərdə,
Dərya kəmal oldu sərdə,
Bağı-bostan olan yerdə,
Şamamalı tağa döndüm.
Mən gedən yer çətin yerdi,
Özüm çəkdim mən bu dərdi,
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Mövla mənə təlim verdi,
Gah sola, gah sağa döndüm.
Balığa atdım tilovu,
Tək yedim yağlı pilovu,
Söndü eşqimin alovu,
Qaralmış ocağa döndüm.
Tufanlar ilə duruşan,
Qabaq-qabağa vuruşan,
Gövdədən ayrılıb düşən
Zavallı budağa döndüm.
Getdi gənclik, getdi yarım,
Dağıldı dövlətim, varım,
Sara qaldı bağça-barım,
Qocalıb yumağa döndüm.
Mədətəm, eşqidən soldum,
Ağıla-kamala doldum,
Dərin dəryalara daldım,
Əridilmiş yağa döndüm.
GETDİ MƏNİM
Fələk, özüm də bilmədim,
İxtiyarım getdi mənim.
Bağban olmaq mənə qaldı,
Gülüzarım getdi mənim.
Ömürlə gün səfasızmış,
Elə bildim cəfasızmış,
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Bu dünya nə vəfasızmış,
Sevən yarım getdi mənim.
Tale yazısı belədi,
Sinəm üstə od qaladı,
Gecələr bayquş uladı,
Bağça-barım getdi mənim.
Barın üzünü görmədim,
Əlimlə onu dərmədim,
Ağlayıb fikir vermədim,
Heyva-narım getdi mənim.
Şair Mədət, vədən bitdi,
Nəyin varsa gəlib-getdi,
Ömür-həyat sona yetdi,
Düz ilqarım getdi mənim.
07.09.2006
MƏLƏR-MƏLƏR
Anasından yetim qalan
Körpə quzum mələr-mələr.
Sağam, üstümə yıxılıb,
Baxıb qızım, mələr-mələr.
Könlüm dağı-daşı gəzib,
Şirin candan keçib-bezib,
Yarından əlini üzüb
O şahbazım mələr-mələr.
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Mədətəm, çırağım sönüb,
Qara baxtım yatıb-çöküb,
Yetim quzulara dönüb,
Telli sazım mələr-mələr.
AÇILACAQ
Ey Allahın miskin qulu,
Bəxtin bir gün açılacaq.
Halın görüb kövrəldim mən,
Bəxtin bir gün açılacaq.
İnan şairin sözünə,
Qorxu gətirmə gözünə,
Təsəlli ver öz-özünə,
Bəxtin bir gün açılacaq.
Qəlbimi qəm-qüssə yeyir,
Sərvü-qamətimi əyir,
Mədət bilib sənə deyir,
Bəxtin bir gün açılacaq.
07.09.2006
UZAQ OL
Bəxti-günü qara gözəl,
Gələn töhmətdən uzaq ol.
İstərəm baxtı açılsın,
Qəmü-möhnətdən uzaq ol.
Fələkdir yaradan səni,
Saxlasın bəladan səni,
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Bağrıma gəl basım səni,
Qəmü-möhnətdən uzaq ol.
Könlü qəmli, qaralısan,
Qədir bilməz maralısan,
Mədət kimi yaralısan,
Qəmü-möhnətdən uzaq ol.
08.09.2006
BƏXTİ OLMAZ
Ey nazənin, gözəllərin
Hər deyəndə bəxti olmaz.
Sevdiyinə naz edənin
Hər deyəndə bəxti olmaz.
Öz dadı var hər qəzəlin,
Düşməsi var hər xəzəlin,
Çox ağıllı hər gözəlin
Hər deyəndə bəxti olmaz.
Mədət, ağlı var bilənin,
Ağlamağı var gülənin,
Bu dünyaya hər gələnin
Hər deyəndə bəxti olmaz.
08.09.2006
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QARABAĞ
Nədi bu başına gələn,
Bu nə oyundur, Qarabağ.
Haq-divansız, ədalətsiz,
Bəlkə toyundur, Qarabağ.
Millətindir bunu edən,
Neylər quru cəsəd-bədən,
Çoban qabağında gedən,
Bəlkə qoyundur, Qarabağ.
Qorbaçov oldu ev yıxan,
Tamaşa eyləyib baxan,
Mədəti yandırıb-yaxan,
Haqqı-sayındır, Qarabağ.
10.09.2006
AY BƏNÖVŞƏ
Birinci sən açılırsan,
Yaz gələndə, ay bənövşə.
Bu söz elin şairindən
Sənə olsun pay, bənövşə.
Qaçdım şikar ovlamaqdan,
Sinəsini dağlamaqdan,
Boynun burub ağlamaqdan
Yaşın olub çay, bənövşə.
Mart ayı isti görmədin,
Bülbül nəfəsi dərmədin,
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Heç bir ay ömür sürmədin,
Solub oldun zay, bənövşə.
Yandın Kərəm tək alışıb,
Dinmədin gülüb-danışıb,
Qızılgül ilə qovuşub
Eyləmədin toy, bənövşə.
Bu dünya fənadır, fəna,
Gəlib getdin bu cahana,
Lalə-nərgiz, reyhana
Sən olmadın tay, bənövşə.
Gördün taleyin oynunu,
Qəmlə doldurdu qoynunu,
Əyilmiş qısa boynunu
Bir azca da əy, bənövşə.
Rəngim solub, bürüşmüşəm,
Qocalığa girşimişəm,
Sənin gününə düşmüşəm,
Utanıram, ey bənövşə.
Yar sevib yar boşamadın,
Saz çalıb söz döşəmədin,
Mənim qədər yaşamadın,
Ömrü qısa, bəy bənövşə.
Sən görmədin gül üzünü,
Həsrətdə qoydun gözünü,
Şair Mədətin sözünü
Bu cahana yay, bənövşə.
14.09.2006
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AĞLAMASINLAR
Ağlı olanlar heç zaman
Yada bel bağlamasınlar.
Hamı mənəm-mənəm deyib
Çay kimi çağlamasınlar.
Qoca vaxtı qəddim əyib,
Ölən mənəm, zəhər yeyib,
Hərə bir yandan dil deyib,
Sinəmi dağlamasınlar.
Halallıq olsa anadan,
Getmək gözəldir fənadan,
Mədət gedəndə dünyadan,
Dalımca ağlamasınlar.
17.09.2006
YOL ÜSTƏSƏN
Yum gözlərin, el şairi,
Vaxtın çatıb, yol üstəsən.
Yurdsuz-yuvasız sərçəsən,
Gözünlə gör, kol üstəsən.
Şad olmadın sən anadan,
Göldə yaşılbaş sonadan,
Ehtibarsız bu dünyadan,
Getmək üçün əl üstəsən.
Ağlar sənə dağla dərə,
Şükür Allaha min kərə,
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Nəzər yetir xeyir-şərə,
Yeddi tonluq fil üstəsən.
Bağın tapşır bir bağbana,
Sorağ sal dərdə, dərmana,
Dərd danışmağa loğmana,
Canın keçib, dil üstəsən.
Mədət, səndə hal qalmadı,
Qədir-qiymətin olmadı,
Heç kim nəzərə almadı,
Şah arısan, bal üstəsən.
29.09.2006
ANASI İDİ
Gecələr yuxuma girən,
Pərilər anası idi.
Adı Dilbər, özü Dilbər,
Göllərin sonası idi.
Bilirdi hər üsulları,
Seçərdi doğru yolları,
Yanağındakı xalları
Xublar nişanası idi.
Mədətəm, ağlar çöllərim,
Saralıb-solan güllərim,
Görüb sevdiyim dilbərim
Dağların lalası idi.
21.09.2006
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ŞÜKÜR ELƏ
Ey əzizim, qəm eyləmə,
Bu günə çox şükür elə.
Oyuncaqdı zaman, həyat,
Bu günə çox şükür elə.
Yaxşı-pisi seçən də var,
Bir-birini keçən də var,
Yeyən də var, içən də var,
Bu günə çox şükür elə.
Düşmə Mədətin oduna,
Yetişən olmaz dadına,
Bir Allahı sal yadına,
Bu günə çox şükür elə.
28.01.2007
MƏHƏMMƏD MUSTAFAYA
Yaradannan səda gəldi,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
Eşqin nuru bəxş olundu,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
Haqq öz əhdini bitirdi,
Rəsula salam yetirdi,
Cəbrayıl ayə gətirdi,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
Haqq öz sözünü söylədi,
Dini bərqərar eylədi,
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Quranı nazil eylədi,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
Göydə oldu Mahmud-Əhməd,
Yerdə Rəsuli-Məhəmməd,
Kəbəni bəxş etdi qüdrət,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
Həyat oldu nurun abı,
Ən şirini onun xabı,
Şuru olan oldu tabe,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
Mədət, eşqin barı bitdi,
İslam öz əhdinə yetdi,
Cəmi millət səcdə etdi,
Ol Məhəmməd Mustafaya.
KALA DÖNDÜM
Ömür boyu yük daşıyıb,
Qocaman bir kala döndüm.
Güləşmədə, deyişmədə
O Rüstəmi-Zala döndüm.
Sərdarıyam gedən köçün,
Qocalıb, ağarıb saçım,
Həm elim, həm obam üçün
Bir cahi-cəlala döndüm.
İstəmədim qalmaqalı,
Vurhavuru, çalhaçalı,
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Sevib xoşladım halalı,
Şəkər-şərbət bala döndüm.
Cismini eşq oda yaxan,
Cahana həsrətli baxan,
Gah batıb, gah üzə çıxan
Gecələr hilala döndüm.
Mədətəm, coşğun sel idim,
Yaz-bahar açan gül idim,
Nəğməkar şux bülbül idim,
Susub dilim lala döndüm.
02.02.2007
ÇƏKMİRƏM
Dünya qonağıyam, ellər,
Heç nəyin dərdin çəkmirəm.
Daldam-arxam bir Allahdır,
Heç nəyin dərdin çəkmirəm.
Kimsəsiz-yəssiz qalınca,
Rəngim saralıb-solunca,
Xızırım gəzir dalımca,
Heç nəyin dərdin çəkmirəm.
Şairəm, haqqı-sayım var,
Nəğməli axar çayım var,
Bir qarış torpaq payım var,
Heç nəyin dərdin çəkmirəm.
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Özüm bağban, bağam-baram,
Həm bülbüləm, gülüzaram,
Arzum təmiz, düz ilqaram,
Heç nəyin dərdin çəkmirəm.
Mədətəm, sözlü-sazlıyam,
Eşqi baharlı-yazlıyam,
Özüm bir cana borcluyam,
Heç nəyin dərdin çəkmirəm.
17.09.2006
XOCALI
Çərxin təkərinə bağlı,
Yaman fırlandın, Xocalı.
Canilərin əli ilə,
Alışdın, yandın, Xocalı.
Hədəf oldun qəm dağında,
Zaman-tarix sınağında,
Tankla “BTR” qabağında,
Susub-dayandın, Xocalı.
Dəhşət-bəla gəldi elə,
Millət düşüb axdı selə,
Bəşər tarixində belə,
Yaman korlandın, Xocalı.
Kül oldu xalq yana-yana,
Neçə uşaq, neçə ana,
Günahsız yerə al-qana,
Batıb-boyandın, Xocalı.
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Mədət ağlar qan-qoxudan,
Mələr göz yaşı axıdan,
On beş illik sərt yuxudan,
Şükür, oyandın, Xocalı.
27.02.2007
GƏL BU YANA
Ala gözlü, nazlı dilbər,
Getmə yana, gəl bu yana.
Qıyğac baxıb, süzüb-gülüb,
Getmə yana, gəl bu yana.
Görürsən bu halda məni,
Qaçıb qoyma dalda məni,
Qoyma gözü yolda məni,
Getmə yana, gəl bu yana.
Əlindən buraxma məni,
At üstündən kədər-qəmi,
Saxlaram qoynumda səni,
Getmə yana, gəl bu yana.
Sevdiyim kəklik pərədir,
Qabağı dağdır, dərədir,
Bu eşqim sənə görədir,
Getmə yana, gəl bu yana.
Qoşul bu şirin söhbətə,
Gəl insafa, bax minnətə,
Aşiq ol şair Mədətə,
Getmə yana, gəl bu yana.
28.02.2007
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AY MƏNİM KOR TALEYİM
Günüm-ömrüm keçdi qara,
Ay mənim kor taleyim.
Əlim yetməz vəfadara,
Ay mənim kor taleyim.
Sənin sirrin necə bilim,
Bu gündən yaxşıdır ölüm,
Niyə mənə verdin zülüm,
Ay mənim kor taleyim.
Ağlar qaldım, heç gülmədim,
Ya ölüb, ya dirilmədim,
Günahım nədir bilmədim,
Ay mənim kor taleyim.
Çıxdım insaf, imanımdan,
Zəlisən, sordun qanımdan,
Nə istərsən bu canımdan,
Ay mənim kor taleyim.
Bürünmüşəm kədər-qəmə,
Düşüb yağmur duman-çənə,
Ölsəm kim ağlıyar mənə,
Ay mənim kor taleyim.
Yıxılanı çoxu basar,
Harayına qulaq asar,
Aman verməz, onu kəsər,
Ay mənim kor taleyim.
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Şair Mədəti az daşla,
İncitmə dolu-yağışla,
Məni Allaha bağışla,
Ay mənim kor taleyim.
29.02.2007
OLUBDUR
Ana yurdum, ana vətən,
El şairi saralıbdır.
İlham aldığım dağların
Zirvəsini qar alıbdır.
Həsrətəm köhlən-kəhərə,
Qalxa bilmirəm yəhərə,
Sözlərim dönüb zəhərə,
Gözlərim də kor olubdur.
Pas düşüb şair sazına,
Gələni yox avazına,
Şeyda bülbül əvəzinə
Oxuyan da sar olubdur.
Zəhərdi ruzunun tamı,
Dağıldı eşqimin camı,
Gözü yaşlı gəzən hamı
Mən aşiqə yar olubdur.
Baxan yox göz yaşıma mənim,
Daş dəyib döşümə mənim,
Mədətəm, başıma mənim,
Geniş dünya dar olubdur.
13.03.2007
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VAXI GETDİ
Bilin siz də, ey ariflər,
Zülümkarlıq vaxı getdi.
Bu dünyada Süleymanın
Sovruldu taxtı getdi.
Qıcğırıb aləmə baxan,
Lal Alazan kimi axan,
Ev yandırıb evlər yıxan
Quduzlaşan kaxı getdi.
Mədət haqqın aşığıdır,
Kafkazın yaraşığıdır,
Xainlər mis qaşığıdır,
Paxır-paslı çoxu getdi.
NECƏ OLDU?
İlham aldığım a dağlar,
Mənim yarım necə oldu?
Gedib dala qayıtmadı,
Mənim yarım necə oldu?
Sinəm dəryadır, dənizdir,
Yarın hüsnü ay bənizdir,
Əhdi-ilqarım təmizdir,
Mənim yarım necə oldu?
Mədətəm, tükəndi ürək,
Oğul-gəlin oldu kələk,
Çəkdiyim qəm, ahım fələk,
Ahu-zarım necə oldu?
06.04.2007
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ÖLDÜM YALVARA-YALVARA
Bir qızın üzünə baxıb,
Öldüm yalvara-yalvara.
Mayıl olub gözlərinə,
Güldüm yalvara-yalvara.
Sığallayıb baş tükünü,
Donuna vurdum ütünü,
Belindən alıb yükünü,
Böldüm yalvara-yalvara.
Soruşdum yarın yaşını,
Yaya bənzətdim qaşını,
Gözündən axan yaşını
Sildim yalvara-yalvara.
O yar heç gəlmədi yola,
Düşmüşəm pərişan hala,
Baxa-baxa dönüb dala,
Gəldim yalvara-yalvara.
Mədətə tutub üzünü,
Axır danışdı düzünü,
Yarın axır sir-sözünü
Bildim yalvara-yalvara.
10.04.2007
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AZƏRBAYCAN
Haqq-ədalət bizimlədir,
İnan, vallah, Azərbaycan.
Haq nizamlar bu dünyanı,
İnşaallah, Azərbaycan.
Bəd əməllər kor qalacaq,
Özünü gözdən salacaq,
Qarabağ sənin olacaq,
İnşaallah, Azərbaycan.
Mədət, dərdin azaldacaq,
Xainləri qocaldacaq,
Rəbbin bizi ucaldacaq,
İnşaalah, Azərbaycan.
15.04.2007
ŞAİR ÜRƏYİMDƏ MƏNİM
Sağalmayan yaralar var,
Şair ürəyimdə mənim.
Daşındı dünyanın yükü,
Tənha kürəyimdə mənim.
Seyrəngahım yerlə göydü,
Könül sevdiyini öydü,
Cövrü-cəfa dəmir döydü,
Polad biləyimdə mənim.
Şair Mədət tənha qalıb,
Bağı-gülüşanı solub,
~ 110 ~

Haqqın halal duzu olub,
Halal çörəyimdə mənim.
19.04.2007
SÖZ QANANA
Nəsihət verrəm, həzarət,
Sözü anlayıb qanana.
Allahdan səbir dilərəm,
Balası ölüb yanana.
Ağlamaq yolun tərsidir,
Alışmaq ölüm kürsüdür,
Bu dünya ibrət dərsidir,
Bükülüb beli sınana.
Mədət canı cana qatar,
Söz ilə dərdini atar,
Tale özü divan tutar,
Səhər gül üstə qonana.
20.04.2007
PARTLADI
(olmuş hadisə)
Aman usta, mənim sazım,
Durduğu yerdə partladı.
Çalmamışdım çoxdan idi,
Ona görəmi mırtladı.
Məni sevib bəsliyərdi,
Yuxu gəlsə əsniyərdi,
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Çibin qonsa səsliyərdi,
Ölməmiş diri xortladı.
Sanki bir cəngavər idim,
Biyaban həndəvər idim,
Mədətəm, bixəbər idim,
Tapança kimi çatladı.
22.04.2007
OLMUŞ ƏHVALAT
Səhhətimlə əlaqədar həvəsdən-ruhdan düşüb çoxdan
əlimə saz alıb çalmamışdım. Necə oldusa kövrəldim, dərdiqəmim çoxaldı. Dedim əlimə sazımı alıb çalım deyim, ürəyim boşalsın. Durub sazıma əlimi uzadıb götürmək istəyəndə
ruhdan düşüb, istər-istəməz sazdan əlimi dala çəkib yazı işinə başladım. Onda sazım sakit durduğu yerdə uca səslə
partladı. Səsindən qorxub ayağa qalxdım, bu möcüzəni gördüm. Dərhal bu sirri anladım, çoxdandı sazı çalmamışdım,
sazım mənə həsrət imiş, çalmaq üçün üstünə gedib əlimi
ona uzadıb, götürməyib əlimi dala çəkməyimdən o inciyib,
küsüb məndən. Ona görə də partlayıbmış. Sazım məni
bağışlasın!
SAZIM KÜSÜB PARTLAYANMIŞ
Ay həzərat, qəmli sazım
Mənnən küsüb mırtlayanmış.
Azarını bilməmişəm,
Dərdi olub partlayanmış.
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Neyləsin biçarə ədib,
Olan olub, keçən keçib,
Məni qanmaz hesab edib,
Ona görə xortlayanmış.
Mədətəm, ağladıb öpüb,
Sinəsi ayrılıb, qopub,
Dərdi-qəmi yeyib-köpüb,
Yəqin yonca otlayanmış.
22.04.2007
ƏLƏ DÜŞMƏZ
Arif olan, tülək tərlan
Hər deyəndə ələ düşməz.
Gözəl, yaşılbaş sonalar
Hər deyəndə gölə düşməz.
Bağa bağban olar kirpi,
Yazıb cümlə eylər hərfi,
Namərdin qurduğu körpü,
Eldən-elə, dilə düşməz.
Şair Mədət, doydur lütü,
Libasına da vur ütü,
İnsaflı adamın iti
Ac olanda çölə düşməz.
24.04.2007
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GÖZƏL
Söz istədin, yazıb verdim,
Könlün paraladım, gözəl.
Amandı, bağışla məni,
Səni yaraladım, gözəl.
Şair günahkardır özü,
Peşimanam, sözün düzü,
İsminə yazdığm sözü,
Özüm qaraladım, gözəl.
Mədət kimi bir dost hanı?
Dillərdə gəzir dəstanı,
Peşimanam, kal bostanı,
Niyə uraladım, gözəl.
24.04.2007
BU TORPAQ
And-aman eylərəm, ellər,
Mənim canımdı bu torpaq.
Məni başa-boya verib,
İsti qanımdı bu torpaq.
Bu şairin haq sözüdür,
Eşqin alovu-közüdür,
Yurdum-yuvamın özüdür,
Din-imanımdı bu torpaq.
Mədətəm, mərd törənmişəm,
Şükür, uzaqgörənmişəm,
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Bu torpaqdan yaranmışam,
Xoş məkanımdı bu torpaq.
EYLƏR
Yəssiz canım zara gəlib
Ağlar ahu-fəğan eylər.
Yaradan istəsə özü
Qocanı növcavan eylər.
Heç kim bilməz ölümünü,
Ya getməyi, gəlişini,
Zalımların zulumunu
Haqq-ədalət divan eylər.
Fələy baxır inci-dürə,
Gah gümüşə, gah da zərə,
Öz taxtından salıb yerə,
Şahı qula çovan eylər.
Düşüb gəzdim özüm kəndə,
Rast olmadım çaya-qəndə,
Sərt yarası olan bəndə
Qışqırar, of-aman eylər.
Mədət bükməsə belini,
Dolanar oba-elini,
Gətirər durna telini,
Mərdlərə ərmağan eylər.
04.05.2007
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EYLƏR
Əcəl qonar sinəm üstə,
Dil-dodağım qabar eylər.
Alıb canımı aparar,
Bağımı lalazar eylər.
Əlim heç bir yana çatmaz,
Yuxumdan kimsə oyatmaz,
Pərim gəlsə məni tapmaz,
Könlü-qəmli qubar eylər.
Can verəndə doyar ac da,
Şah başından düşər tac da,
Aşıq Mədət o mehracda
Mətləbin bərqərar eylər.
08.05.2007
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QOŞMALAR
SUBAYLIĞIM
Xan ilə soltanam mən bu dünyada,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
İllər necə gəlib getdi, bilmədim,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Ürəyim dəryadır, könlüm bir ada,
Gəmim seyrə çıxıb üzür dəryada.
Yalvaran deyiləm gözəl xoryada,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Səsimə səs verən tərlan quşum var,
Məclisi aparan qəm yoldaşım var,
Deyənim yox gözün üstə qaşın var,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Sinəmdə telli saz, el aşığıyam,
Toyların, məclisin yaraşığıyam.
Azərbaycanımın vətəndaşıyam,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Söz deyib sinəmi dağlıyanım yox,
Əlim, ayağımı bağlıyanım yox,
Tutub ətəyimdən ağlıyanım yox,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Gözümü bağladım, nəfsimi boğdum,
Ay kimi qaranlıq düşəndə doğdum.
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Abi-neysan olub baharda yağdım,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Dərdimi heç kimə qandırmıram mən,
İnsanın qəlbini sındırmıram mən,
Evlənib yarımı yandırmıram mən,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Bu dünya bəzəyi, tökülən şirdir,
Başa düşənə cah-calalı kirdir.
Mənə bağ da birdir, bağban da birdir,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
Dərdi olanlara Mədətdi yoldaş,
Bəllidi halıma əhli-vətəndaş.
Mən sənə qardaşam, sən mənə qardaş,
Qadasın aldığım, ay subaylığım.
12.01.2001
NOVRUZUM
Yetmiş il zamanın əsiri olub,
Çıxa bilməmisən üzə, Novruzum.
Aşkarlıq illəri çıxardı səni
Zülmətin içindən üzə, Novruzum.
Quzeydə qalmışdın burub boynunu,
Görməmişdik kosa-kosa oynunu,
Doldur indi gül-çiçəklə qoynunu,
Bir qulaq as telli saza, Novruzum.
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Eşq oduyla sinəm coşub, qaynayıb,
Yar eşqiylə burnum ucu göynəyib.
Bayram şənliyində gözəl oynasın,
Qızlar məclisində süzə Novruzum.
Barmaqlarım gəzir pərdə, tel üstə,
Nəğmə bəstələnir şirin dil üstə,
Bülbüllər oxuyur qönçə gül üstə,
Qulaq asaq telli saza, Novruzum.
Sıyrılıb çıxmışıq dağlı-düyündən,
Canımız qurtardı kədərdən-qəmdən,
Bu həyatdan, bu ömürdən, bu gündən,
Aşıq Mədət dəstan yaza, Novruzum.
TƏKƏM, NEYLƏYİM
Yağı düşmən özümüzdən yarandı,
Gözəl Qarabağım, təkəm, neyləyim.
Bostan kimi uralanıb zay oldum,
Gözəl Qarabağım, təkəm, neyləyim.
Deyirdim, ədalət, haq divanım var,
Amana çıxmağa nərdivanım var.
Şuşa torpağında Natəvanım var,
Gözəl Qarabağım, təkəm, neyləyim.
Mənəm deyənləri çox tanıram mən,
Ortada heç nə yox, qısqanıram mən.
Səndən ötrü alışıb, yanıram mən,
Gözəl Qarabağım, təkəm, neyləyim.
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Qollarımı qəm belimə dolayır,
Tale sinəm üstə, ocaq qalayır.
Bağça-bağlarında bayqu ulayır,
Gözəl Qarabağım, təkəm, neyləyim.
Mədətəm, dağları gəlib yarardım,
Gecə-gündüz keşiyində durardım.
Zəfər-qələbəni başa vurardım,
Gözəl Qarabağım, təkəm, neyləyim.
08.12.2004
SƏN OXU, BÜLBÜL
Nəğməli şairdim, daha susmuşam,
Mənim əvəzimə sən oxu, bülbül.
Dayanıb qollarım, kütdü əllərim,
Qafqaz xalısını sən toxu, bülbül.
Oxuyub gül üstə məni dağladın,
Axırda mənimlə ilqar bağladın.
Üzümə baxanda niyə ağladın?
Belə kövrək olub sən oxu, bülbül.
Mədətə ərməğan xalı toxudun,
Gül ilə görüşüb onu qoxudun.
Gecələri sübhə qədər oxudun,
Bilmədin nə şeydi, sən oxu, bülbül.
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ÇIXAN BULUDLAR
Şair kimi siz də nigaransınız,
Ərşi-kürşi seyrə çıxan buludlar.
Ayrılıq həsrəti sizdə də varmış,
Asimandan yerə baxan buludlar.
Mən sizə baxanda gözlərim dolur,
Rəngim lalə kimi saralıb-solur.
Qanlı müharibə sizdə də olur,
Həm sağa, həm sola axan buludlar.
Mədətin Qafqazda təməl daşı var,
Ömrü zay olan qəm yoldaşı var.
Sizdə də alışmaq, eşq atəşi var,
Məni eşq oduna yaxan buludlar.
26.06.2005
TAPŞIRARSINIZ
Həzərət! Aşiqin dərdi-qəmini,
Həftə-aya, ilə tapşırarsınız.
İnci qumaşını, yaqut alını,
Qədir bilən elə tapşırarsınız.
Zümzümə edəsiz göz yaşı töküb,
Dəyərsiz cahana zülümət çöküb.
Solan əl yazmamı astaca büküb,
Qəm dolu zənbilə tapşırarsınız.
Mədət əl çalanda xəyal dostuna,
Baxarsız arzuda şeir-dəstana.
Qoyarsız sazımı sinəm üstünə,
Onda son mənzilə tapşırarsınız.
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NİYƏ GÖRMƏDİN?
Nazəndə dilbərim, xahişlə səndən,
Bir busə istədim, niyə vermədin?
Durdun qabağımda büküb boynunu,
Məni nə səbəbə, niyə görmədin?
Məhəbbət yerləşib mənim beynimə,
Axan yaşı görmədimi eynimə.
Deməmişdən gözəl, mənim qoynuma,
Özün güdə-güdə niyə girmədin.
Mədət hər gözəlin deyil qisməti,
Sığmaz bir ümmana onun hörməti.
Sən idin könlümün zəri-zinnəti,
Sən mənimlə niyə ömür sürmədin?
İLK XATİRƏLƏR
İtən cavanlığım, qocalığım da,
Solan gülüstandır ilk xatirələr.
Dərin izlər salıb kövrək qəlbimə,
Dərin bir dastandır ilk xatirələr.
Yaşılbaş sonalar eşqin gölündə,
Dayanmadı obasında, elində.
Hicran otağında, şair əlində,
Dərilməmiş bostandır ilk xatirələr.
Könül dağı-daşı aşıb yeriyir,
Kəsib qabağını duman bürüyür.
Mədət şama dönüb, yanıb əriyir,
Batdığım yastandır ilk xatirələr.
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GƏLƏNİN DƏ VAR
Bir gözəlim gəlib açsa qapını,
Deyərdim üstümə gələnim də var.
Ağlayan çağımda yanımda olsa,
Deyərdim yaşımı silənim də var.
Əyilib baş qoyub mənim dizimə,
Qulaq asa-asa şirin sözümə.
Yaralı qəlbimi açıb üzümə,
Deyərdim xoş baxıb, gülənim də var.
Qocalmazdım sevən-sevənə olsa,
Eşqi-məhəbbəti qəlbində qalsa.
Şirin dili ilə könlümü alsa,
Deyərdim dərdimi bölənim də var.
Yar olaydı, dolanaydı bağımı,
Öpüb yalayaydı dil-dodağımı.
Görüb də biləydi eşqim dağını,
Deyərdim bu dağı dələnim də var.
Bir gözəl görməsin hicran dəhşəti,
Qoruyub saxlasın saf məhəbbəti.
Öpüb-qucaqlasa Aşıq Mədəti,
Deyərdim qədrimi bilənim də var.
TAPAN DEYİLƏM
Ömür-gün yoldaşım, səni itirdim,
Bir daha mən səni tapan deyiləm.
Çıxıb gəzsəm ərşin-kürşün qatını,
Bir daha mən səni tapan deyiləm.
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Sən dağı çəkmisən bu şirin dilə,
Bülbül getdi, uçub sar qondu gülə.
Yanıb, haray salıb dönsəm də külə,
Bir daha mən səni tapan deyiləm.
Dözmərəm bu sirri səndən gizləsəm,
Çöllərim ağlaşar ahu izləsəm.
Qiyamət qopunca səni gözləsəm,
Bir daha mən səni tapan deyiləm.
Dəli çaylar kimi daşıb bulansam,
Bağa dönüb gündə bir yol sulansam.
Yeddi qat yer-göyü yarıb dolansam,
Bir daha mən səni tapan deyiləm.
Mədətəm, bənzəsəm göydə laçına,
Şığıyıb çatmaram durna köçünə.
Açıb məzarını baxsam içinə,
Bir daha mən səni tapan deyiləm.
14.08.2005
EL AŞIĞI
Çox müsibət çəkib bəlalı başın,
Gördüyün günlərə döz, el aşığı.
Bəlkə tale səni sınağa çəkir,
Bağrına bas sazı, gəz, el aşığı.
Bahar-yaz gələndə açılar lala,
Gözəl olan düşər gündə bir hala.
Xalqın üçün bir xəzinə qoy dala,
Səndədir tükənməz söz, el aşığı.
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Nəzər sal cahana, düşün dərindən,
Gül ətiri gəlsin alın tərindən.
Arvad məkirindən, şeytan şərindən,
Azdırmasın səni qız, el aşığı.
Halal ol həmişə, ömrünü sən sür,
Ağılın-kəmalın olsun inci-dür.
Görəndə hamını bir göz ilə gör,
Eyləmə xoryada naz, el aşığı.
Azıb düşməyəsən duman-çənə sən,
Haqdan istə mərhəməti yenə sən.
Varxiyanda şair, bircə dənəsən,
Dəyməsin heç sənə göz, el aşığı.
Uyma var-dövlətin yaraşığına,
Salma özün iblis dolaşığına.
Sərt yarası olan el aşığına,
Dəyməsin heç sənə göz, el aşığı.
Mədət, pərvanəni qarşıla şamla,
Haqq işin-əməlin getsin nizamla.
Ümid bəslə gələcəyə inamla,
Yaşadıqca yarat, yaz, el aşığı.
16.08.2005
İŞIQ VER
İşıqlı dünyanı toran görürəm,
Aman Allah, gözlərimə işıq ver.
Kəsmə mərhəmətin sən öz qulundan,
Aman Allah, gözlərimə işıq ver.
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Bülbüləm, aşiqəm gülün ətrinə,
Baxan ağlar yazımın hər sətrinə.
Leylatül-qədr gecənin xətrinə,
Aman Allah, gözlərimə işıq ver.
Mədət yaralı, sinəsi dağlıdır,
Sözləri çox zərif qol-butaxlıdır.
Meyli saat kimi sənə bağlıdır,
Aman Allah, gözlərimə işıq ver.
YOXDUR
Fələk, necə bəxti qara qulam mən,
Can deyib üstümə gələnim yoxdur.
Qədrim bilənim yox, mən hayıf oldum,
Can deyib üstümə gələnim yoxdur.
Dərin-dərin dəryalara dalmışam,
Yarın həsrətini çəkib solmuşam.
Axrıma bax, gör nə günə qalmışam,
Can deyib üstümə gələnim yoxdur.
İncilər axtardım, seçdim gövhəri,
Apardı ağlımı bir gözəl pəri.
Aşıq Mədət idim, dillər əzbəri,
Can deyib üstümə gələnim yoxdur.
AXTARACAQDIR
El aşiqi, kədər-qəmə yar olma,
İnsaf-iman səni axtaracaqdır.
Dünyada görünər, bilinməz oldun,
Dağlar, duman səni axtaracaqdır.
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Dünya dəyişəcək, zaman güləcək,
Ağlar gözlərini silib güləcək.
Sənətkar qədrini cahan biləcək,
Tarix zaman səni axtaracaqdır.
Mədət, loğmansan yaralı ceyrana,
Baxıb şad olmadı çərxi-dövrana.
Ariflər, sərraflar dursun bir yana,
Adi çoban səni axtaracaqdır.
VAR
İnsana düz baxıb ibrət alıram,
Məni sevən də var, sevməyən də var.
Varxiyan kəndinin yetirməsiyəm,
Məni sevən də var, sevməyən də var.
Yəsi olan dizi üstə sürünməz,
Lüt qalanda bil palaza bürünməz.
Bir adam hamıya yaxşı görünməz,
Məni sevən də var, sevməyən də var.
Mədətəm, düz yolu tutub gedirəm,
Namusumu-qeyrətimi güdürəm.
Danışıb çoxuyla söhbət edirəm,
Məni sevən də var, sevməyən də var.
14.10.2005
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AĞLAMA
Qul oldunuz xain düşmən əlində,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim, ağlama.
Belə qalmaz, əriyər bu yağan qar,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim, ağlama.
Nigaran qalmasın ellər, Murov dağ,
Bizik təmiz, alnı açıq, üzü ağ.
Ayağa qalxacaq özü bu torpaq,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim, ağlama.
Gərdişi-dövranı eylər bu həyat,
Kədər-qəm yeməyə dəyməz hər saat.
Şairə Natəvan qoy yatsın rahat,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim, ağlama.
Yağı düşmən evin bil ki, haqq sökər,
Bəla endirər, başına daş tökər.
Quduranın ömrü qırxca gün çəkər,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim, ağlama.
İnşallah, gülərsiniz gün gələr,
Azad boya-başa çatar körpələr.
Mədət sizə qonaq gələr, dincələr,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərim, ağlama.
MƏN QOCALMIŞAM
Yol yoldaşı olub qoşa gəzirik,
Sazım, sən cavansan, mən qocalmışam.
Bizik qəm yükünü yarıya bölən,
Sazım, sən cavansan, mən qocalmışam.
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Ömrümüzdən getdi quş qanadlı il,
İncilər yaratdı, yazdı, tökdü dil.
Ustadın qədrini-qiymətini bil,
Sazım, sən cavansan, mən qocalmışam.
Soyuq baxmayasan sazım, sənətə,
Yaraşırsan ənənəyə, adətə.
Qınaq verməyəsən şair Mədətə,
Sazım, sən cavansan, mən qocalmışam.
15.06.2005
SARI TEL
Aşiqi zülfünə bənd eyləmisən,
Günaha batmısan, sən ay Sarı tel.
Yanıma çağırdım, yaxın gəlmədin,
Dostunu atmısan, sən ay Sarı tel.
Gözəldir camalın incisi sənin,
Gözünü bağlayıb dumanın, çənin.
Saçlarına düşüb görürəm dənin,
Ayıl, nə yatmısan, sən ay Sarı tel.
Sevdim sənin kimi saçı-sünbülü,
Dərib salma yerə açılan gülü.
Həsrətini çəkən şeyda bülbülü,
Yaralı tutmusan, sən ay Sarı tel.
Sevgidə həvəsin, düz-ilqarın yox,
Can deyən vəfalı dostun-yarın yox.
Cavanam deməyə ixtiyarın yox,
Bil, mənə çatmısan, sən ay Sarı tel.
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Mədət deyər, tanımadın tayını,
Üzü qalın, hoqqabazlı oyunu.
Sərvi-qamətini, bəstə boyunu,
Nadana satmısan, sən ay Sarı tel.
SAZIM
Dədə Qorqudumdan bir nişanəsən,
Yetmiş iki dildə danışan sazım.
Yeri gəlsə, ana vətən yolunda,
Düşmənlə üz-üzə vuruşan sazım.
Bütün çalğı alətinə xoş olub,
Tənbəlin yanında diribaş olub.
Könlü qəmli sənətkara qoşulub,
Ərlər meydanında yarışan sazım.
Ağlasan ağlaram, gülərəm gülsən,
Ömür yollarını keçib bilərsən.
Dara düşsəm sorağıma gələrsən,
Dərdi mənim ilə bölüşən sazım.
Sevmisən, seçmisən Haqqın yolunu,
Zənbur kimi tökdün şana balını.
Qərib-qürbətin pərişan halını,
Görəndə saxlayıb soruşan sazım.
Körpə idim səni çala biləndə,
Sinəmi eşq odu yarıb dələndə.
Mədət ilə təbi coşa gələndə,
“Yanıx Kərəmi”ndə alışan sazım.
29.04.2005
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MƏNDƏDİR
Fələk, məni istiqanlı yaratdın,
Buna görə eşqin gözü məndədir.
Ömrümə bir təzə ömür caladın,
Ana təbiətin gözü məndədir.
Eşqin havasını dağlardan aldım,
Qanad çalıb zirvələrə ucaldım.
Dağların dərdini bilib qocaldım,
Dağların sirr-sözü bil ki, məndədir.
Görməyənlər Mədəti çox axtarar,
Tanımayan gəzər, küncü axtarar.
Sərraflar bazarda inci axtarar,
Bazar mənəm, inci özü məndədir.
03.07.2005
GÖRÜŞDÜM
Sağlığında səni görə bilmədim,
Susan məzarınla gəlib görüşdüm.
Dağlar qədər tükənməyən dərdimi,
Soyuq məzarınla yarı bölüşdüm.
Təbim coşub yandım oda, bilmədim,
Yenə sizdən ümüdümü üzmədim.
Aramızda ilqarı mən pozmadım,
Dilsiz məzarınla, qəmi yarışdım.
Mədət aşıq olub cavan çağında,
Keçdi ömrü-günü qəm otağında.
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Bülbül ağlar qonub gül budağında,
Eşidib səsini yandım, alışdım.
21.07.2005
QIRILDI, OĞUL
Saçlarına düşən dəni görəndə,
Belim yeddi yerdən qırıldı, oğul.
Yük çəkməmiş, yol getməmiş bir addım,
Canım haldan düşüb yoruldu, oğul.
Sevinərdim ömürü xoş sürəndə,
Allah bəndəsinə salam verəndə.
Vaxtsız başın ağaranı görəndə,
Bu dünya başıma dar oldu, oğul.
Dilim əsə-əsə dedim sözümü,
Fələk bükdü qamətimi, dizimi.
Hər bir şeydə qoydu açıq gözümü,
Mənə yaman zülüm, zor oldu, oğul.
Universal sənətkardım elimdə,
Şair idim, göhər sözüm dilimdə.
Qocaldım, heç nə qalmadı əlimdə,
Bağça-bağım gaha, zar oldu, oğul.
Cavan çağlarımda aləmə yaddım,
Çölləri dolandım mən addım-addım.
Otuz il “Dizel”in səsini uddum,
Batıb qulaqlarım, kar oldu, oğul.
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Kəsdi qismətimi Allahu-Təala,
Dağıldı əlimdən saği-piyalə.
Saldığım hay-haray, çəkdiyim nalə,
Məğribə-məşriqə car oldu, oğul.
Çoxu minib-sürər gedən eşşəyi,
İstərəm çalınsın İsrafil neyi.
Mərd qocaldıqca gördü hər şeyi,
Qocalıb-ölməyən kor oldu, oğul.
27.07.2005
DAĞLAR
Gəzdim hər yerini, baxıb doyunca,
Çiçəkli-laləli, ətəkli dağlar.
Gəlin boyu kimi qoynu ətirli,
Mənə ilham verən ləçəkli dağlar.
Düzülüb yan-yana, baş-başa verən
Sir-sözü açmayıb lal ömür sürən.
Sinəsini çovğun-tufana gərən,
Alnı qırış-qırış bəzəkli dağlar.
Baxanda uzaqdan mavi görünən,
Yaz ayları atlas dona bürünən.
Yayın ortasında qarı ərinən,
Sürülü-çobanlı, tütəkli dağlar.
Qalxdı zirvələrə şeirim, sözlərim,
Eniş-yoxuşda tutuldu dizlərim.
Sürüşməyinizi gördü gözlərim,
Ayaqları altı xizəkli dağlar.
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Aşıq Mədət sərvi-qamətin büküb,
Çay yerinə qanlı yaşını töküb.
Qarşınızda Rüstəmi-Zal diz çöküb,
Daş-qayalı, polad biləkli dağlar.
11.02.2005
A TARİX
Dünya yaranandan bu günə kimi,
Bilən varmı yaşın zalım, a tarix.
Düşündükcə yanıb-sönür ürəyim,
Qısaldır ömrümü halın, a tarix.
Haqdan göndərilib saqi-şərbətin,
Rəblidir-nizamdır dərsi-ibrətim.
Bu dünyadan aparası sərvətim,
Olsa kəfənimdi, malım, a tarix.
Üç şey səcdə qılır pak diləyimdə,
Halalın ismi var duz-çörəyimdə.
Vardı iman-insaf saf ürəyimdə,
Fənaya doğrudu yolum, a tarix.
Şeytan əli ilə tikilən donsan,
Dərdimi açardım, sözümü qansan.
Bilərdim o vaxtı özümü insan,
Olsaydı əlimdə pulum, a tarix.
Namussuz-arsızın üzü qalındı,
Deyən yoxdu yol-söz ağsaqqalındı.
Eşqimin səməndi ayaqyalındı,
Yoxdu vuram mıxım-nalım, a tarix.
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Üzüm gülmür, ürəyim qan ağlayır,
Fələk özü üz-gözümü dağlayır.
Tale özü əl-qolumu bağlayır,
İstəmirəm daha qalım, a tarix.
Aşıq Mədət olub dərdin dustağı,
Bağban olub gündə tumarlar bağı.
Kədər-qəm yükünü daşıyan çağı,
Yaman yerdə qaldı kalın, a tarix.
02.04.1998
TALEYİM
Hökmünə bax, qovğalara düşmüşəm,
Sağa-sola yırğalanan taleyim.
Günü qara keçənlərə daş atıb,
Gülə-gülə lovğalanan taleyim.
Bezmişəm mən daha özüm-özümdən,
Yaş tökülür gülə-gülə gözümdən.
Nə eşidib, nə anladın sözümdən,
Dərya kimi dalğalanan taleyim.
Yar tutmadı sənətkarın əlindən,
Ayrılanda obasından, elindən.
Yerə yıxdın sən Mədəti elindən,
Köhlən kimi yorğalanan taleyim.
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GƏLMƏYƏCƏKDİR
Gəldi-gedər qonağam bu dünyaya,
Özüm ölsəm, sözüm ölməyəcəkdir.
Dil bilən həmdəmim gələnə qədər,
Nə gözüm, nə üzüm gülməyəcəkdir.
Səsim bənzər çaylardakı sədaya,
Sinəm bənzər diyardakı adaya.
Versəm də canımı yetən gədaya,
Onsuz da qədrimi bilməyəcəkdir.
Mədət itiribdir cavan çağını,
Tapa bilməz tər şamama tağını.
Fərhad Şirin üçün Bisut dağını,
Daha gülüng alıb dəlməyəcəkdir.
OLMAZ
Mənə qoca demə, ay şahi-şahnaz,
Məhəbbətin gündüz-gecəsi olmaz.
Könül sevib tutsa ürəy-ürəyi,
Aşiqin cavanı-qocası olmaz.
Bahar fəsli gəlir sevişmələrdə,
Yar-yardan ayrılır çəkişmələrdə.
İstər sözlə, istər güləşmələrdə,
Aşiqin cavanı-qocası olmaz.
Olsa haqdan şair Mədətə möhlət,
Sarışıb oynaram yarilə xəlvət.
Cavanı-qocanı seçənə nəhlət,
Aşiqin cavanı-qocası olmaz.
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SAZINAN
Ömrümün üstündən gedir, ay illər,
Bülbül olub kef çəkmədim yazıynan.
Solub, köçüb gedir lalə yanaqlar,
İstəmirəm yüz oynamaq nazınan.
Bağlananda ruzum dəyişər mənim,
Gələr qabağıma sorğu-sualım.
Neçə-neçə arzum, yüz min xəyalım,
Sirdaş olub uçub gedər tozunan.
Nə tez gəlib-keçdi illər, ay illər,
Qocalmağın dərdində deyillər.
Gedəndə dünyadan Mədət, ay ellər,
Aparın məzara telli sazıynan.
MƏNDƏN
Gümüş tellərini pasa tapşırıb,
Telli saz, amandı, ayrılma məndən.
Qəmli sözlərini yasa tapşırıb,
Telli saz, amandı, ayrılma məndən.
Qocalıq belimə tikan döşəyir,
Bu dünya verəni alıb boyayır.
Gedənin yerinə gələn yaşayır,
Telli saz, amandı, ayrılma məndən.
Qocalıram, sazım, məni sınama,
Yaralı Mədəti daha sınama.
Qəbrə qoyulanda baş qoy sinəmə,
Telli saz, amandı, ayrılma məndən.
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NAYİB BULAĞI
Qismət çəkib səni yad eylədim mən,
Salamat qal, gedim, Nayıb bulağı.
Nayıb dala qayıdınca yaşa sən,
Salamat qal, gedim, Nayib bulağı.
Baş əymədin nə soltana, xana sən,
Bir abi-həyatsan hər insana sən.
Nayibdən cahana bir nişanə sən,
Salamat qal, gedim, Nayib bulağı.
Bəxti qaraların falçısıyam mən,
Məni sevənlərin elçisiyəm mən.
Ömür karvanının yolçusuyam mən,
Salamat qal, gedim, Nayıb bulağı.
Fəna dünya ağlamalı, gülməli,
Arif olan gərək bunu bilməli.
Ömür axar çaydı, önü nəğməli,
Salamat qal, gedim, Nayıb bulağı.
Mədətəm, yurdumun xilaskarıyam,
Yarsız ömrü keçənlərin yarıyam.
Elimin-obamın sənətkarıyam,
Salamat qal, gedim, Nayıb bulağı.
02.09.2005
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DAĞLAR MƏNİ UNUTDU
Haray, ellər, Leyli divanəsiyəm,
Məcnun idim, dağlar məni unutdu.
Nəğməli bülbüləm, dili yanıxlı,
Payız düşdü, bağlar məni unutdu.
Ahu gözlüm ayrı düşdü elimdən,
Bayqu bağa girib üzdü gülümdən.
Kədər-qəm yağışı yağır dilimdən,
Nazlı yarım ağlar, məni unutdu.
Mədətəm, tükənməz mənim dastanım,
Duman-çənə bürünübdü hər yanım.
Getdi sıralanıb bağı-bostanım,
Şamamalı tağlar məni unutdu.
03.09.2005
YOLA SALMIŞAM
Mənnən iş ummayan ay bizim ellər,
İş görən vaxtımı yola salmışam.
Halı-əhvalımı soruşanım yox,
Ahuzaram, çətin günə qalmışam.
Cavanlıq çağlarım gedib əlimdən,
Ayrılmışam bağça-bağdan, gülümdən.
Yanıqlı saz çıxır daha dilimdən,
Gülyanaqdım, xəzan vurub, solmuşam.
Düz yolu seçmişəm ədalətimlə,
Qəm yeyib qocaldım xəcalətimlə.
Mədətəm, kəlmeyi-şəhadətimlə,
Vəsiqəmi o dünyaya almışam.
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YADIMA DÜŞDÜ
Can həzərat, xatirələrlə dolu,
Növrəstə çağlarım yadıma düşdü.
Sevdiyim yar ilə olub qol-boyun,
Gəzdiyim bağlarım yadıma düşdü.
Elə vaxt olurdum, bara baxmalı,
Qönçə üzüb yar döşünə taxmalı.
Yarla seyrə çıxıb dərib qoxmalı,
Şamama tağlarım yadıma düşdü.
Mədətəm, eşqiylə mayıl olduğum,
Körpəlikdə baxıb ilham aldığım.
Qocalıb, kövrəlib yada saldığım,
Zirvəli dağlarım yadıma düşdü.
ATMIŞAM MƏN
Tifil ikən əlifbanı öyrənib,
Şeir üslubuna əl atmışam mən.
“Bismillah” ilə sözə başlayıb,
Şeytanın gözünə kül atmışam mən.
İlk sevdiyimə mən könül verib,
Güllü yaylığımı boynuna sərib.
Öz halal bağımdan əlimlə dərib,
Yarın camalına kül atmışam mən.
Mədətəm, söhbəti etmərəm uzun,
Düşəndə eşqinə o dan ulduzun.
Yaylıq toxumaqçun sevdiyim qızın,
Çöldən həyətinə mil əkmişəm mən.
21.09.2005
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GƏZ, ÖZÜN DANIŞ
Arif olan, möcüzədir Qafqazım,
Aranı-yaylağı gəz, özün danış.
Göhər məkanıdır, mərcandı gözü,
Sərrafdan ləl götür, gəz, özün danış.
Külçə bişirməkdə Car kəndini gör,
Şabalıd ağacı olub inci, dürr.
Eşqin səməndini burax, yorğa sür,
Nəzər sal hər yerə, gəz, özün danış.
Yuxarı Çardaxlar dağlıq yeridir,
Sanma bu dünyadan köçən diridir.
Qala yadigarı qoyan pəridir,
Boylan o zirvəyə, gəz, özün danış.
Talanın pomidor, xiyarını dər,
Zəhməti sevənlər yaradıbdı zər.
Gecəsi-gündüzü alınlarda tər,
Obanı-elləri gəz, özün danış.
Danaçı kəndinə üz tutub gedən,
Yaşayaq, ömrümüz olmasın kədər.
Barama, tütündən xalqa nəql edək,
Tanı o diyarı, gəz, özün danış.
Gələndə Əliabad kəndinə beylə,
Xalqına sözünün düzünü söylə.
Aslan bulağını ziyarət eylə,
İbrət al o yerdən, gəz, özün danış.
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Qımırla Suvagil qonaq sevəndir,
Süfrədə kəm deyil yağ ilə pendir.
Böyük-kiçik ana südü əməndir,
Boynuna sal qolun, gəz, özün danış.
Mamırx, Çobankol, Güllük, Gözbarax,
Sərvətdə hər yerə salıb səs-soraq.
Sürək atımızı o yerdə yoraq,
Hər şeydən ağah ol, gəz, özün danış.
Kəpənəkçi, Qandax, Muğanlı, Faldar,
Ulu babalardan olubdu maldar.
Halaldır geysələr məxməri paltar,
Bax belə kəndləri gəz, özün danış.
Bəhmədli ilə Lahıc, Kürdəmir,
Yapışıb halaldan, haramdan yemir.
Çəksən dar ağaca yalan söz demir,
Soruş özlərindən, gəz, özün danış.
Tasmalı, Zəyəmə toxunmamışam,
Quzey pöhrəsiyəm, baxılmamışam.
Sahibsiz kitabam, oxunmamışam,
Axtar oxucunu, gəz, özün danış.
Sevən mənəm insanların mərdini,
Tanıtmaram namərdlərə yurdumu.
Mədət kimi biçarənin dərdini,
Təbibi-loğmana, gəz, özün danış.

~ 142 ~

YAR MƏHƏBBƏTİ
Qocalıb evində qalan gözəllər,
Nə yaman şirindi yar məhəbbəti.
Yalvarıram Yaradana üz tutub,
Qəlbimdən almasın xar məhəbbəti.
Məhəbbətdir eşqin cahi-cəlalı,
Odur hər meyvənin şirin zülalı.
Çıxarsa bəxtimə yarın halalı,
Eylərəm hər yana car məhəbbəti.
Ürəkdən halıma yananım olsa,
Gizli dərdlərimi qananım olsa.
Can desəm, can deyən cananım olsa,
Mədətin o yara var məhəbbəti.
YERİMƏMİSƏN
Dalımın daldası, başım kölgəsi,
Könlümdən heç yana yeriməmisən.
Dağ kimi şairin zirvə qarısan,
Yazın-yayın keçib, əriməmisən.
Reyhan ətri vardır ipək saçında,
Yaratmış Haqq səni mələk biçimdə.
Çürüsən də qara torpaq içində,
Mənim ürəyimdə çürüməmisən.
Baş əyirəm düz ilqara mən yenə,
Qonağam cümədən-cüməyə sənə.
Dönsən də Mədətə dumana, çənə,
Başımın üstünü bürüməmisən.
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QƏM OTAĞINDA
Tərk edib yar məni, gedib əbədi,
Yanıb bükülürəm qəm otağında.
Gəlib heç soruşan yoxdu halımı,
Vallah sökülürəm qəm otağında.
Bağrıma sancılan bir yaylım oxdu,
Başımın xatası-bəlası çoxdu.
Cəlladdı tənhalıq, insafı yoxdu,
Dara çəkilirəm qəm otağında.
Mədətəm, dərd ilə qohum olmuşam,
Elim-obam ilə yaxın olmuşam.
Nadanlar əlində toxum olmuşam,
Quma səpilərəm qəm otağında.
KƏDƏRLİ DÜNYA
Yalan söz yaraşmaz mənim dilimə,
Çobana çomağam, kədərli dünya.
Sürülər gedəndə durarmı arxac,
Mən sənə yamağam, kədərli dünya.
Cavanlıq çağında səndən bac aldım,
Adımla, sözümlə taxta ucaldım.
İman-ilqar getdi, mən də qocaldım,
Gəlmişəm, qonağam, kədərli dünya.
Mədətəm, gəzirəm qəlbi sıxılan,
Danışıb gülərmi yarı yıxılan.
Əldən, ayaqdan düşüb yıxılan,
Əzilmiş çanağam, kədərli dünya.
21.05.2005
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AY BÜLBÜL
Bir-birini yola saldı fəsillər,
Nə sən anlamadın, nə mən, ay bülbül.
Ömürlər getdi dalbadal bada,
Nə sən anlamadın, nə mən, ay bülbül.
Viranə bazarmış bu fani dünya,
Yolunu dəyişib azarmış dünya.
Gələnin payını üzərmiş dünya,
Nə sən anlamadın, nə mən, ay bülbül.
Demək olmaz bu dünyada malım var,
Yaşadıqca ömür boyu zülüm var.
Bu dünyada ayrılıq var, ölüm var.
Nə sən anlamadın, nə mən, ay bülbül.
Hər kəsin vəhdəti, anı olacaq,
Ölənin kəfənnən donu olacaq.
Bir gün cəhənnəmin sonu olacaq,
Nə sən anlamadın, nə mən, ay bülbül.
Mədət deyər, ömür-gün qısa-darmış,
Qocalıq dağların başına qarmış.
Dünyanın yeriyən təkəri varmış,
Nə sən anlamadın, nə mən, ay bülbül.
09.08.2005
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ÖZ SİNƏMDƏDİR
(Səməd Vurğuna nəzirə)
Ovçu, insaf eylə, vurma ceyranı,
Dağlar ağırlıqda söz sinəmdədir.
O ağrı çəkdikcə qovruluram mən,
Elə bil yarası öz sinəmdədir.
Boş olsa sənin də arzu-diləyin,
Gələrmi xoşuna işi fələyin.
Bəs sənin yanmırmı ana ürəyin,
Su töksən qaralmaz, köz sinəmdədir.
Ağlar balasını yana sürmüşəm,
Ovçu əməlinə fikir vermişəm.
Güllənin açdığı yolu görmüşəm,
Unuda bilmirəm, iz sinəmdədir.
Ağır cəfalara sinə gərmişəm,
Ovçu əməlinə fikir vermişəm.
Güllənin açdığı yolu görmüşəm,
Unuda bilmirəm, iz sinəmdədir.
Dünyada nahaqdan qan töküb çoxu,
Nə lazım tarixə qanlı bir qoxu.
Qədimdə işlənmiş yay-kaman, oxu,
Hələ də çıxmayıb, düz sinəmdədir.
Ovçunun olmazmı azca imanı,
Silahla canlıya tutur divanı.
Dözə bilmir Mədət görən zamanı,
Neçə bir ağlayan göz sinəmdədir.
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A DAĞLAR
Görən-bilən yoxdu daranmağını,
Cavanlıq görünür sizdə, a dağlar.
Düşündükcə sirlərini, yaşını,
Çeşmələr yaranır bizdə, a dağlar.
Fələk özü qoyub təməl daşını,
Ancaq odur bilən sənin yaşını.
Keçib səndən karvan şahlar qoşunu,
İzi qalmayıbdı sizdə, a dağlar.
Məkansız daşqın, dəli sellərin,
Dəstansız neçə şirin dillərin.
Gör neçə yüz milyon keçən illərin,
Sirri var, dərdi var sizdə, a dağlar.
Səndə şəfa tapıb illər xəstəsi,
Seçmə gözəllərin boyu bəstəsi.
Şahlar-şahzadələr, insan dəstəsi,
Yerlə yeksan olub, a dağlar.
Əllini haxlayıb Mədətin yaşı,
Yandırır qəlbini eşqin ataşı.
Adi daşın, sözüm ilə yanaşı,
Dumanla çarpışar sizdə, a dağlar.
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FƏLƏK
Niyə məni bəxti-qara yaratdın,
Yarımın gül üzü saraldı, fələk.
Zimistan fəsili hələ gəlməmiş,
Başımın üstünü qar aldı, fələk.
Bağımı-bağçamı gəzə bilmədim,
Yara dil-cavabı yaza bilmədim.
Tükənib səbrim, dözə bilmədim,
Kəsilib nəfəsim, daraldı, fələk.
Döyüldü Mədətin arpa-darısı,
Daraşdı canıma ləc it arısı.
Bir pərvanə idim, gecə yarısı,
Əlimdə çırağım qaraldı, fələk.
24.12.2004
BİKAR OLARMIŞ
Eşq oduna yanan vaxtı bilmədim,
Məhəbbət bal ilə şəkər olarmış.
Yarı-yardan ayırarmış qocalıq,
Qocalan dağılmış, təkər olarmış.
Oda yandırdığım ağac kömürdür,
İsidib döydüyüm polad dəmirdir.
Tale yazısıdır, Haqqın əmridir,
Atalar oğula nökər olarmış.
Mədət əkdiyini hələ biçməyib,
Alı-qumaşını yenə seçməyib.
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Qocalıq çağında işə keçməyib,
Əlləri qoynunda bikar olarmış.
28.12.2004
BAĞLARIN
Vəfalı sevdiyim, yanıb töküldüm,
Gülü solub o gəzdiyin bağların.
Necə olub, hara getdi bilmədim,
Saçların gərdanə tökən çağların.
Sona yetdi söhbətimiz bal dadan,
Gözəl idi yanaqların lalədən.
Bir əfsanə imiş, bizi aldadan,
Mənimlə qol-boyun yatan çağların.
Sənsiz yeddi bahar gəldi, yaz oldu,
Bülbül nalə çəkdi, halı pozuldu.
Xatirələr kitabıma yazıldı,
Zarafat etdiyin, gülən çağların.
Duman qalxır asimana odundan,
Zənbur şirə çəkir şair adımdan.
Çıxan deyil ta ölüncə yadımdan,
Mənim göz yaşımı silən çağların.
Səni axtarıram gözüm dolanda,
Bağban ağlar gülüstanı solanda.
Noyabrın on yeddisi olanda,
Mədəti susdurur ölən çağların.
24.12.2004
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BİR BAXIN
Bizim ellər, gəlin Zaqatalaya,
Göz dəyməsin, bu gözələ1 bir baxın.
Bu əfsanədirmi, yoxsa həqiqət,
Göz dəyməsin, bu gözələ bir baxın.
Tarixi var, zamanı var hər anın,
Ətiri var, havası var hər yanın.
Dağların qoynunda yeri var onun,
Göz dəyməsin, bu gözələ bir baxın.
Mədətə gülməyin, ellər, amandır,
Bu gözəl şairə bir Natəvandır.
Yaşı çox olsa da, özü cavandır,
Göz dəyməsin, bu gözələ bir baxın.
29.01.2005
DİLBƏRİN
Aşıq olub baxça-bağı gəzəndə,
Səsi qulağıma dəydi dilbərin.
Gedib gördüm o sevdiyim qocalıb,
Zəmanə qəddini əydi dilbərin.
Bülbülü mən idim gül butağında,
Gərdiş eyləyərdim solu-sağında.
Mən onu sevmişdim cavan çağımda,
O vaxt yanağı köçəydi, dilbərin.

1

Bu gözəl Zaqatalanın özüdür
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Mən aşıq Mədətəm, əhli-lal oldum,
Dilbərimi sevib ona vuruldum.
Qocalan çağı da ona qul oldum,
Turuncu qoynunda bəydi dilbərin.
20.07.2006
OLARMIŞ
Yetim qalıb ağlar gəzən aşiqəm,
Yəsizlərin halı yaman olarmış.
Yaylaqdan arana qayıdanda köç,
Dağların başında duman olarmış.
Getdi ömrümüzlə qanadlı illər,
Solub payız fəsli, töküldü güllər.
Lal olub susanda nəğməli dillər,
İnsanın axırı tamam olarmış.
Cavan-qocalığın seçilən vaxtı,
Qəm-hicran badəsi içilən vaxtı.
Arpanın-buğdanın biçilən vaxtı,
Döyülən sünbüllər saman olarmış.
Kimə olsa bir dayaqdır havadar,
Beləsi yolunda mənəm cəfakar.
Zatı-nəsli gözəl olan vəfadar,
Aşiqinə qaşı-kaman olarmış.
Dağlara həsrətlə baxan ay Mədət,
Yaralı qəlbini sıxan ay Mədət.
Dərin imtahandan çıxan ay Mədət,
Allahı sevəndə iman olarmış.
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GÜLLÜ, A GÜLLÜ
Ovun gəlib səni gözlər bərədə,
Onu əldən salma, Güllü, a Güllü.
Bəxtin bu qapısı sənə açılıb,
Sirri yana yayma, Güllü, a Güllü.
İxtiyar, məhəbbət, eşq sənindir,
Qismətinə çıxan püşk sənindir.
Bilsən qədrini bu ov sənindir,
Xətrinə dəymə, Güllü, a Güllü.
Mədət gül görmədi zövqü-səfalı,
Keçdi ömrü-günü cövrü-cəfalı.
Xoryad olsun, qoca olsun vəfalı,
Vəfasıza uyma, Güllü, a Güllü.
YAXIN OLMAZDI
Lazım olmasaydı qonşu-qonşuya,
Bir-birinə dağlar yaxın olmazdı.
Gül-gülə sarılmaq istəməsəydi,
Bir-birinə bağlar yaxın olmazdı.
Yemişlə şamama dalaşsaydılar,
Çirkin əməllərə bulaşsaydılar.
Tülkü-çaqqal kimi ulaşsaydılar,
Bir-birinə tağlar yaxın olmazdı.
Mədət sərraf ola, incini yığa,
Yaxşı ki, yazdığın kitaba sığa.
Əgər burun yaraşmasaydı bığa,
Bir-birinə bığlar yaxın olmazdı.
01.02.2005
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DAYANMIŞAM MƏN
Haqdan yaranmışam, haqqın quluyam,
Eşqimin nuruna boyanmışam mən.
Şirin-pak yuxudan busa almağa,
Yarımın səsinə oyanmışam mən.
Bağlarım bəs necə olmasın hədər,
Həmişə yaralı olarmı bədən.
Dünyadan leş kimi sürünüb gedən,
Köç ilə karvanı soyanmışam mən.
Afərin sözümə gülmiyənlərə,
Nəhlət haqq yoluna gəlməyənlərə.
Qədrimi bilib-bilmiyənlərə,
Sözdən qala tikib qoyanmışam mən.
Şairəm, dönmədim öz vicdanımdan,
Çəkinmədim bircə damla qanımdan.
Nankorlar yolunda keçdim canımdan,
Kafərə, şeytana uyanmışam mən.
Pay aldım mövladan, gözəl ayatdan,
Düz yolumla gedəcəyəm həyatdan.
Məhşər günü keçmək üçün Siratdan,
Öz-özümə körpü qazanmışam mən.
Yazanda sözümü dedim bismillah,
Yazanda Nəbim Məhəmmədi-Rəsulullah.
Şükür olsun sənə, yaradan Allah,
Sən yazanı, şükür, bəyənmişəm mən.
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Mədət ayrı düşüb oba-elindən,
Süsənindən, sünbülündən, gülündən.
Can getdi, ayrılıb canan əlindən,
Lalam, dilim susub dayanmışam mən.
NƏ VAR
Gələndə dünyaya haqdan pay alsan,
Eşqin badəsini içməyə nə var.
Ərşin-kürşün hər yerini dolansan,
Dəryada gövhəri seçməyə nə var.
Qəlbində varisə Rəsulun dini,
O kəsə genişdir körpünün eni.
Pak olsan ölüncə qiyamət günü,
Sirat körpüsündən keçməyə nə var.
Dərzi kamil dərzidirsə yerində,
Gül bənövşə ətri olar tərində.
Göz açmasa ölçülərin birində,
Dəmirdən don biçib tikməyə nə var.
Düşünə hər gələn işin dalını,
Düşmənə bənzədər dünya malını.
İnsan öz keçdiyi ömür yolunu,
Gətirsə xəyala, ölçməyə nə var.
Mədət, şükür eylə gülşən solanda,
Gözün çeşmə kimi dolanda.
Əcəl yetib vaxtın tamam olanda,
Bu fani dünyadan köçməyə nə var.
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DƏYƏRMİŞ
Xublar şana ilə saçın daranda,
Şana sığallanıb telə dəyərmiş.
Yar yara sarmaşıb busa alanda,
O şirin gül yanaq dilə dəyərmiş.
Taleyin öz işi, öz gərdişi var,
Tarixin zamana göstərişi var.
Ağlıma gəlməzdi yazın qışı var,
Xəzan əsib zaval gülə dəyərmiş.
Mədətəm, yayındım bitdən-birədən,
Ömür yolu getdim dağdan-dərədən.
Gül axtarmağa keçəndə bərədən,
Atılan daş mən bülbülə dəyərmiş.
BU DÜNYA
Kor taleyim, hanı sənin düz işin,
Kimisinə gülüstündı bu dünya.
Güləndən çox ağlıyanı görmüşəm,
Kimisinə zimistandı bu dünya.
Qınıyanlar güləcək mən aşığa,
Tale salıb məni bu dolaşığa.
Pərvanələr həsrət olub işığa,
Kimisinə şəmistandı bu dünya.
Mədətin söz dolu mağazası var,
Bundan qeyri əhdi, sadağası var.
Arxasız iş görsə qadağası var,
Arxalıya dəbistandı bu dünya.
14.01.2005
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ÇÖLLƏR, MƏNİMSƏN
Divanə Məcnunam, eldən ayrıyam,
Bayqular dolanan çöllər, mənimsən.
Tanımıram nə yurdumu, yuvamı,
Enişli-yoxuşlu yollar, mənimsən.
Çaxıb şimşək kimi gurhagur ilə,
Dayanıb üz-üzə durhadur ilə.
Nəsil arasında vurhavur ilə,
Şər-böhtanlar, qalmaqallar, mənimsən.
Saldın, fələk, məni yarağanlığa,
Tülkülər daraşdı bu xırmanlığa.
Mədətəm, düşmüşəm bir ormanlığa,
Üz-gözümü cıran kollar, mənimsən.
QƏLƏMİM
Bismillah ilə hikməti yardım,
Haqqın kəlamına uyan qələmim.
Haqqın-ədalətin yolu səndədir,
Günəş saçan nura boyan, qələmim.
Ərşdən yağan abi-nisan olubdur,
Çeşmələr gözündən özü dolubdur.
İnsan ibrətini səndən alıbdır,
Elmin təməlini qoyan qələmim.
Namərdlərin körpüsündən keçmədim,
Şərbətin yanında araq içmədim.
Oxuyanı bir-birindən seçmədim,
Varlını-yoxsulu sayan qələmim.
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Əvvəldən həmdəmim, həmqəmim sənsən,
Doğma, əziz anam, vətənim sənsən.
Dar gündə əlimdən tutanım sənsən,
Sözümü ellərə yayan qələmim.
Mülkü-Süleymandan zərin tac alıb,
Əsrlərdən, tarixlərdən bac alıb.
Şair qocaldıqca özü qocalıb,
İştahı kəsilib doyan qələmim.
Bütün günah dövran yaxşısındadır,
Bülbül gülüstanın qorxusundadır.
Bəşəriyyət yatıb, yuxusundadır,
Dan ulduzu doğub, oyna, qələmim.
Mədət kimi dərdə sən dözəcəksən,
Çirkin əməlləri sən pozacaqsan.
Axır son sözümü sən yozacaqsan,
Nəfəsim çıxanda dayan qələmim.
2005
VAR
Gecə-gündüz xəyal dəryasındayam,
Yanan çıraqların sönməyi də var.
Zirvələrdə yuva salan qartalın,
Yaralanıb yerə enməyi də var.
Dərin mənası var dediyim sözün,
Qışı var, qarı var baharın-yazın.
Bir-birini sevən oğlanın, qızın,
Əhdü-ilqarından dönməyi də var.
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Aşıq Mədət, düşün eşqə gələndə,
Ucalarsan kamil dərsi biləndə.
Nə var yaşamağa, iş var öləndə,
Şəcərədən atını minməyin də var.
07.07.2005
YEYƏN DÜNYADIR
Haqqın eşqi ilə yoxdan var olub,
Yağını, yabanı yeyən dünyadır.
Güləş meydanında qabaq-qabağa,
O Rüstəmi-Zalı əyən dünyadır.
Torpaqdan Adəmi, İblisi yoğurub,
Cəbrayıl başının üstündə durub.
Əzrayıl da ona ruh-nəfəs verib,
Şeytan başmağını geyən dünyadır.
Qanmayana qoşur yaxşı qananı,
Tanımır qocanı, nə də cavanı.
Seçib tanımasa yaxşı-yamanı,
Zamanla sözünü deyən dünyadır.
Səmada dayanıb sürüb tağını,
Fəxr edir, şad olur görüb bağını.
Yayıb hər tərəfə qol-budağını,
Sarı yemiş kimi dəyən dünyadır.
Mədət çaşıb-qalar xəyala dalsa,
Enişi-yoxuşu yadına salsa,
Nə qədər əməli, zülümü olsa,
Yönəldib özünü öyən dünyadır.
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EL SƏNƏTKARI
Haqq əliylə badə içsə halaldır,
Haqqa bağlı olan el sənətkarı.
Kamil olub bilsin yolu-ərkanı,
Xalqa bağlı olan el sənətkarı.
Cahana bəxş olub gələn fələkdən,
İncilər keçirib süzən əlcəkdən.
Silinərmi yaddaşlardan-ürəkdən,
Xalqa bağlı olan el sənətkarı.
Mədət, qovuşunca zaman illərə,
İncilər keçirib süzən əlcəkdən.
Silinərmi yaddaşlardan-ürəkdən,
Xalqa bağlı olan el sənətkarı.
ÖZÜ AŞİQİN
Ay həzərat, bilin, xəbərdar olun,
Axtarır gövhəri gözü aşiqin.
Haqdan badə içib peyda olubsa,
Yandırar dağları sözü aşiqin.
Sonu olacaqdı çalhaçalında,
Günəş batan sayaq dağın dalında.
Aşiqin keçdiyi ömür yolunda,
Həmişə qalacaq izi aşiqin.
Mədət bir bağbandır, təbiət bağı,
Libasıdır meşələrin yarpağı.
Yetişdirib onu vətən torpağı,
Xalqına bağlıdır özü aşiqin.
~ 159 ~

YATDIĞIN YERDƏ
El şairi, ölüm fərzdi, hazırlaş,
Haqqa əmanət ol yatdığın yerdə.
Bağlanıb bazarın qəm otağında,
Haqqa əmanət ol yatdığın yerdə.
Çağır mələkəl-mövt Əzrayılı sən,
Çağır can almağa Əzrayılı sən.
Gözlə sürü-neyi, İsrafili sən,
Haqqa əmanət ol yatdığın yerdə.
Şair Mədət, sən hər şeyə qadirsən,
Qocalmısan, deyən yoxdu nə dersən.
Tükənmisən, yavaş-yavaş gedirsən,
Haqqa əmanət ol yatdığın yerdə.
17.07.2005
SƏNİ
Bu yaslı könlümün sönən çırağı,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
Sirdaşım olsa da sözüm-qələmim,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
Sərv idin, qərq olub məzara endin,
Dünyada Leyli də, Əsli də səndin.
Divanə o Məcnun, Kərəm də məndim,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
Yarandıq dünyaya əyri naxışla,
Keçdi son ömrümüz dolu yağışla.
Vəfalım, neyləyim, məni bağışla,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
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Yuxumda mənimlə görüşəndə sən,
Bir neçə kəlmə söz danışanda sən.
Yatdığın torpağa qovuşsan da sən,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
Yetim qoydun məni, ay boyu bəstə,
Şərəflidir ölmək qalınca xəstə.
Gözüm yolundadır, qulağım səsdə,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
Mədətdi divanə, Məcnunam özüm,
Leylasız bu dərdə mən necə dözüm.
Yandırır dilimi yazdığım sözüm,
Yadımdan çıxara bilmirəm səni.
BAĞLANIB
Məcnunam, Leylidən ayrı düşmüşəm,
Od tutub sinəmə dağlanıb mənim.
Tale yazısından incimək olmaz,
Bəxtimin qapısı bağlanıb mənim.
Cövrü-cəfa ilə yaşa dolmuşam,
Quzey bənövşəsi kimi solmuşam.
Anadan-atadan yetim qalmışam,
Bəxtimin qapısı bağlanıb mənim.
Yetişən yox etdiyim bu fəryada,
Kürzə kimi görünərəm xoryada.
Qərq olubdu gəmim, qalım dəryada,
Bəxtimin qapısı bağlanıb mənim.
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Durna qatarıdır pərişan halım,
Zəhərə qarışıb süzülən balım.
Hayana gedirəm bağlıdır yolum,
Bəxtimin qapısı bağlanıb mənim.
Mədət verməz arxasını dayağa,
Mayıl deyil solub-çıxan bayağa.
Qaldırmayın məni zorla ayağa,
Bəxtimin qapısı bağlanıb mənim.
OLMUSAN
Məni bəyənmiyən könlümün yarı,
Məndən əskiklərin barı olmusan.
Mənə qoca deyib dodaq büzürdün,
Bayqu bağçasının narı olmusan.
Başa yetməsə də arzu-diləyim,
Poladdı, möhkəmdi qolum, biləyim.
Mən yenə cavanam, sağdı ürəyim,
Sən isə qocalıb qarı olmusan.
Kimsə bir sözümdə tapmayıb yalan,
Ağlasın evində köçməyib qalan.
Gözəl çöllərinə yaraşıq salan,
Buğda qabağında darı olmuşam.
Gözəllik qalmayıb gül yanağında,
Təbəssüm görünmür bal dodağında,
Həvəslə gəzdiyim eşqin bağında,
Açılan güllərin xarı olmusan.
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Çağırdım, yuxudan tez oyanmadın,
Əhdü-ilqarında düz dayanmadın.
Mən səni bəyəndim, sən bəyənmədin,
İndi qocaların yarı olmusan.
ALTI HƏRF
Sənin ismin mən aşiqi öldürür,
Bu sirr qalsın aramızda altı hərf.
Günah ya mənimdi, ya da ki, sənin,
Bu sirr qalsın aramızda altı hərf.
U – da yolum uzun idi dayandım,
Z – da bənövşəyi rəngi boyandım.
İ – də düşüb yada, gün vurdu yandım,
Bu sirr qalsın aramızda altı hərf.
A – Mədətin ağlını apardı,
N – isə qəlbini çəkib qopardı.
M – gəlsəydi dərdə məlhəm tapardı,
Bu sirr qalsın aramızda altı hərf.
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HARA GEDİRSƏN?
(Varxiyanlı ustad Aşıq Məhəmmədin nəticəsi
Aşıq Səadəddinin ölümünə)
Əyan olsun sözüm sənə, Səadəddin,
Oğlun gəlməmiş sən hara gedirsən?
Bəlkə onun bir sualı var sənə,
Cavabın verməmiş hara gedirsən?
Könüllər qırılır toxunub daşa,
Yetişmir sir-sözü qohum-qardaşa.
Himayəndə olan yarınla qoşa,
Ömrünü sürməmiş hara gedirsən?
Gəzməyə çıxmadın o güllü bağa,
Canın bağışladın haqqa sadağa.
El aşığı ilə qabaq-qabağa,
Danışıb-gülməmiş hara gedirsən?
Düşmüş idin el-obanın dilinə,
Tərif-söz deyərdin qıza-gəlinə.
Susub yaylığını alıb əlinə,
Göz yaşın silməmiş hara gedirsən?
Vəfasız bu dünya elm ocağıdır,
Bizi yatırdan da öz qucağıdır.
Uralanan cahan, bostan bağıdır,
Sən bunu bilməmiş hara gedirsən?
Çəkdin ömür boyu ahu-zarını,
Pozdun birdəfəlik düz ilqarını.
Eşqin-məhəbbətin bağça-barını,
Yarıya bölməmiş hara gedirsən?
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Aşıq Mədət tamamladı sözünü,
Yandırdı ah çəkib çəmən-düzünü.
Baba deyən nəvələrin üzünü,
Doyunca görməmiş hara gedirsən?
28.12.2004
ONA BAĞLADIM
Allahın eşqiylə cahana gəldim,
Nizamla meylimi ona bağladım.
Abi-kövsər çeşməsindən su aldım,
Özüm də çaylara dönüb çağladım.
Çəkib qəribliyin hicran dağını,
Bülbüləm, tərk etdim gülşən bağını.
Düşünüb dünyanın axır çağını,
Başımı-dizimi döyüb ağladım.
Qılıncı saxlayan qına dönmüşəm,
Dəyirmannan çıxan una dönmüşəm.
Mədətəm, kövrəlib muma dönmüşəm,
Eşq oduyla öz-özümü dağladım.
28.06.2005
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ÜSTÜ DƏ BİRDİ
Ərşü-kürşü seyrə çıxa bilənə,
Yerin altı da bir, üstü də birdi.
Müqayisə etsən çəni-dumanı,
Qalxan bulud da bir, tüstü də birdi.
Öz qədrini özü bilməyənlərə,
Çağırsan düz yola gəlmiyənlərə.
Zərrəcə şüuru olmayanlara,
Ona düşmən də bir, dostu da birdi.
Mədət deyər, hökmünə bax Xudanın,
Mənzilini uzun eylər qadının.
Xalqına yaramaz haramzadanın,
Göz çıxarmağı da bir, qəsdi də birdi.
01.01.2004
CANIM
Sənə hardan xəbər verim, bilmirəm,
Dünyadan doyuram, ay yazıq canım.
Məni gözdən salıb, yıxıb qocaltdın,
Günümü sayıram, ay yazıq canım.
Dərdimi söylədim, bilən olmadı,
Üzümə xoş baxan, gülən olmadı.
Çağırdım, yanıma gələn olmadı,
Nə günsüz şairəm, ay yazıq canım.
Mədətəm, dolandım ərşi, asmanı,
Sərt yarama görə yazdım qoşmanı.
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Nə dostu tanıdım, nə də düşməni,
Yetənə uyuram, ay yazıq canım.
20.01.2004
QURBANAM, QURBAN
Haqqın aşiqiyəm, arif olanlar,
Mən haqqın yolunda qurbanam, qurban.
Haqqın ətəyindən asılmışam mən,
Mən haqqın yolunda qurbanam, qurban.
Dərdimi haqq özü mənnən götürsün,
Dağa-daşa, zirvələrə ötürsün.
Haqqın özü diləyimi bitirsin,
Mən haqqın yolunda qurbanam, qurban.
Mən yazıq Mədəti odur yoxlayan,
Düşmənimin sinəsindən oxlayan.
Hər bəladan Haqdır məni saxlayan,
Mən haqqın yolunda qurbanam, qurban.
20.01.2004
BALTALAR
(İctimai-siyasi)
Ey ariflər, çox ocağı söndürüb,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Neçə yurdu viranəlik eyləyib,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Vətən gənci sərvətini itirdi,
Fəryadını hər bir yana yetirdi.
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Başımıza çox bəlalar gətirdi,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Unu ələyəndə çıxan kəpəkdi,
Eybəcər ləkədən qaçan ipəkdi.
Leş dağıdan ac-yalavac köpəkdi,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Çoxları fil qulağında yatırdı,
Bax belə xainlər bizi batırdı.
İldə bir yol bala verməz qatırdı,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Bilmədilər dünya fanidi-fani,
Geydilər əyninə zərli çuxanı.
Dedik, eşitmədi xabi-bahanı,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Qurdlara fürsətdi döyüş-davada,
Gözü ov axtarır yerdə, havada.
Günahsız quşları qırdı yuvada,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Aşıq Mədət ürəyini boşaltdı,
Dözmədi, qələmə, sözə əl atdı.
El tikib-quranı pulluya atdı,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
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MÜBARƏK
Ey dünya qonağı, elin aşığı,
Eşqin odun ilə sözün mübarək.
Qafqazın nəğməli, axar çayısan,
İsmin beş hərfdir, özün mübarək.
Həyatda tənhasan, qolu bağlısan,
Eşqin yollarında yenə dağlısan.
Yaradan Allaha meyli bağlısan,
Eşqin, düz ilqarın, sazın mübarək.
Mədət, el içində ağlı az olma,
Pərgara gəlməyən xəstə, saz olma.
Təsəlli ver, öz-özünə pozulma,
Hər açılan bahar-yazın mübarək.
03.07.2005
NEYLƏYİM
(İctimai-siyasi)
Qadir Allah, kimə edim şikayət,
Qarabağım getdi əldən, neyləyim?
Haqq özü də qarışmadı bu işə,
Qarabağım getdi əldən, neyləyim?
Arxası yox mənim kimi fağırın,
Hayana üz tutum, kimə bağırım?
Qoç Koroğlu yoxdu, onu çağırım,
Qarabağım getdi əldən, neyləyim?
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Azdırıb Mədəti bu uzun meşə,
Yaxşıdan yamanlıq gəlir həmişə.
Fələk, necə dözdün özün bu işə,
Qarabağım getdi əldən, neyləyim?
VARXİYAN
Əbədi beşiyim, doğma anamsan,
Cahi-calalımsan düzü, Varxiyan.
Haqqın dərgahından süzülüb gəlir,
Şair sinəsinin sözü, Varxiyan.
Səndəki xəzinə heç yerdə yoxdur,
Vurub-dağıtmağa can atan çoxdur.
Ayaqdan dartanlar kamandır, oxdur,
Onlar çox incidir bizi, Varxiyan.
Dünyaya gələn də, gedən bəndə də,
Səndən doymayacaq can verəndə də.
Səni axtaracaq o öləndə də,
Səndən uzaqlaşan gözü, Varxiyan.
Gecə-gündüz qəm-qüssədən yatmadım,
Namus-qeyrətimi əldən atmadım.
Yatdı bəxtim, muradıma çatmadım,
Aşiqin qarıdı üzü, Varxiyan.
Qədir Allah məni salmasın şərə,
Səbir sahibiyəm, şükür min kərə.
Mədəti qoysan da bir qarış yerə,
Səndə qalacaqdır izi, Varxiyan.
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HAVADARAM
Fələk məni bu dünyaya gətirib,
Mömün bəndələrə havadaram mən.
Məhşər günü haqq-hesaba çatanda,
Qırxları divandan xəbərdaram mən.
Mövla mənə içiribdir şərbəti,
Doldurub sinəmə dərsi-ibrəti.
Qəlbimdədir yerin-göyün qüdrəti,
Haqqın dərgahından xəbərdaram mən.
Mədət bilir fələyin gərdişini,
Nizam-intizamla görür işini.
Zaman yazır, ilin-ayın yaşını,
Axşam-sabahından xəbərdaram mən.
06.10.2005
GEDİM
Qəmli könül, möhlət istə Xudadan,
Ərzimi cəhana yetirim gedim.
Tükəndi, dərd deyil məndəki bu dərd,
Bölüb yarısını, itirib gedim.
Elə bir sərraf yox, onnan dərtləşim,
Əl çəkib dərdlərin hər davasından.
Sovrulub asimana saman-küləyim,
Nəyim var ki, onu götürüm gedim.
Mədət yanıb oda eşq havasından,
Əl çəkib dərdlərin hər davasından.
Şeyda bülbülləri öz yuvasından,
Gül-çiçək bağına ötürüm gedim.
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QALMIŞAM
Sınıb-düşüb taleyimin körpüsü,
Yar o tayda, mən bu tayda qalmışam.
Uzadıram, əlim çatmır əlinə,
Həsrətindən xəzan dəyib solmuşam.
Hər tərəfdən üzülüb əlim mənim,
Günü-gündən artır dərd ilə qəmim.
Bürüyüb ömrümü dumanım, çənim,
Sağ olsam da elə billəm ölmüşəm.
Mədət, kəsiləndə ağacın kökü,
Minərmiş belinə qəm-hicran yükü.
Ağaranda uzun başımın tükü,
Qışın gəlişini onda bilmişəm.
QOCALIQ
Tuti dilli aşiq idim ellərə,
Ömrümü gözünə soxdu qocalıq.
İstedadım ilə cavanlığımı,
Yandırıb odlara yaxdı qocalıq.
Fələk eynək taxdı zərif gözümə,
Yanıb ağlayıram özüm-özümə.
Günahım nə imiş solğun üzümə,
Əzrayıl gözüylə baxdı qocalıq.
Cavanlıqda hər əzaba dözərdim,
Saz-sözüylə el-obanı gəzərdim.
Qəvvas olub dəryaları üzərdim,
Aldı gəncliyimi, yıxdı qocalıq.
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Gəncliyimi ovlayan dumanı, çəni,
Yedim qocalanda kədəri-qəmi.
Gənclik gedib aldı qoynuna məni,
Saldı məngənəyə, sıxdı qocalıq.
Mədət gənc olanda xublar yar idi,
Çalıb-oxumağı xalqa car idi.
Ümüdgahım, sazım-sözüm var idi,
Onun da axrına çıxdı qocalıq.
YANDIRMARAM MƏN
Ey vəfalı yarım, şüşə könlünü,
Nadanlıq eyləyib sındırmaram mən.
Tərk edib getdiyim yurdda, yuvada,
Sənsiz çırağımı yandırmaram mən.
Hicran boğub məni zülmətə salsa,
İrəngim gül kimi saralıb-solsa.
Ağzım içi dolu qızıl qan olsa,
Dərdimi yadlara qandırmaram mən.
Aşıq Mədət daha qalıbdı darda,
Keçir ömür-günüm çox ahu-zarda.
Gəzsəm sorağında boranda-qarda,
Şair ürəyimi dondurmaram mən.
ZƏLİMXAN
Gözəl Borçalının ey şair oğlu,
Sinəmdə dərdlərim çoxdu, Zəlimxan.
Dərya kimi dərin sənətkarları,
Dolanıb axtaran yoxdu, Zəlimxan.
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Bu dünyanın hər gərdişi beləmi?
Uğursuzluq həftə-aya, iləmi.
Nadanların pis niyyəti aləmi,
Çəkib ayağından yıxdı, Zəlimxan.
Qınamasın məni əziz ellərim,
Belə gəlib, belə keçdi illərim.
Yaşılbaş sonalar üzən göllərim,
Heç bilmədim hara axdı, Zəlimxan.
Dil-dodağım yanır, yapışıb oda,
Nəzər salan varmı ahu-fəryada.
Gözüm görə-görə açıq dünyada,
Kimisi ac, kimi toxdu, Zəlimxan.
Mədətdir halını sizə bildirən,
Axan göz yaşını bu gün sildirən.
Yaşımın bu vaxtı məni öldürən,
Sinəmə sancılan oxdu, Zəlimxan.
TÖKÜLMƏLİDİR
Ana təbiətdən aldım dərsimi,
Saralan yarpaqlar tökülməlidir.
Yaşı çəkib, ömür uçub gedəndə,
Qocalanın beli bükülməlidir.
İnsan çaşır qamətini bükəndə,
Eşq-atəşin binasını sökəndə.
Əcəl yaxınlaşıb sığal çəkəndə,
Gözlərin işığı çəkilməlidir.
Təmizdir Mədətin bu şair təbi,
Sən mənə kömək ol, ya Xızır Nəbi.
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Vaxtı yetişənin axirət evi,
Qismət olan yerdə tikilməlidir.
17.11.2004
YAZ DA GƏLƏR QOCAYA
Ey ariflər, bəxt yorğa gətirsə,
Qış gələndə yaz da gələr qocaya.
İki könül sevsə bir-birini,
Evdə qalan qız da gələr qocaya.
Bəxti olan axmaz sellər içində,
Bülbül olub oynar güllər içində.
Hörməti olmasa ellər içində,
Yeri düşər, söz də gələr qocaya.
Nə qədər özünü salsan dərinə,
Çatmaq olmaz hər adamın sirrinə.
Tamahkarın nəfsi keçsə birinə,
İnanın ki, göz də gələr qocaya.
Qoca aşıq gəzər oba-elində,
Şərbətə bənzəyə sözü dilində.
Nə xatadan sazı sınsa əlində,
Lazım olsa saz da gələr qocaya.
El aşığı, təbib dərdimi qansa,
Arxanda ürəyi yanan dayansa.
Yazıq Mədət, yatan bəxtin oyansa,
Lalə yanaq, üz də gələr qocaya.
27.09.2004
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GÖRƏNDƏ
Varı-dövlət, cahi-cəlal xəyaldır,
Ölüb-itib gedənləri görəndə.
Solğun xatirələr düşür yadıma,
Şirin söhbət edənləri görəndə.
Vəfasızdı bu dünyanın hər anı,
Eybəcərdi vallah yönü-yöndəmi.
Gözümdə canlanır yarın əndamı,
Mina gərdən bədənləri görəndə.
Mədət, çilədəsən, gözlə, qar gəlir,
Taxtan bülbül düşüb taxtı sar gəlir.
Dünya gözlərimə daha dar gəlir,
Bir-birini didənləri görəndə.
02.09.2005
HARASIDIR BU
Dünyanın dözülməz ağrı-acısı,
Yanan ürəyimin parasıdır bu.
Ahu-zarla keçən ömrüm-həyatım,
Könlümün silinməz qarasıdır bu.
Fələk araladı düz ilqarımdan,
Xəzan qisas aldı gülüzarımdan.
Ayrı düşdüm vaxtsız vəfadarımdan,
Sinəmin sağalmaz yarasıdır bu.
Mədətin gəncliyi ötüb-keçibdir,
Sözləri dağları dəlib-keçibdir.
Dərdlərim sayılıb, yüzü keçibdir,
Hələ az deyirəm, harasıdır bu.
03.04.2005
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KEFDƏDİR
Ulayıb bülbülü uçurma bayqu,
Bülbül bağa gələn bu gün həftədir.
Məşuq ilə indi canhacan olub,
Gül ilə danışır, hələ kefdədir.
Bülbülün çəkdiyi nalədən ahdır,
Yarı yardan ayırmaq da günahdır.
Mətləbinə yetən o özü şahdır,
Bayqu, sənin xam-xəyalın müftədir.
Mədətdən aralan, bağımızdan uç,
Bayqu, kal niyyətin olacaqdı puç.
Alıb buynuzuna səni sıxar qoç,
Səri kəndirdə, boğaz ipdədir.
GƏLDİ
Səhər tezdən bağı seyrə çıxanda,
Nazəndə dilbərin sədası gəldi.
Şeyda bülbülləri gördüm yanında,
Üzümə dağların havası gəldi.
Bir mərəzi-xəstə idim gələndən,
Unu keçirən yox idi ələkdən.
Şükür olsun, mərhəmətli fələkdən,
Dərdimin dərmanı-davası gəldi.
Arzum budur, hamı əhdinə çata,
Qədir mövla yatan bəxti oyada.
Bu toy, bu məclisə, gözəl büsata,
Mədətin elləri, obası gəldi.
31.01.2005
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VARMI?
Soruşuram sizdən, arif olanlar,
Bizim bağlar kimi bağlar de varmı?
Ürək açan, yaraşıqlı, gəzməli,
Bizim dağlar kimi dağlar de varmı?
Varmı aşiqdən heç xəbər alan,
Hər fəsilin dadını yadına salan.
Dərdə məlhəm, şirin suları olan,
Bizim dağlar kimi dağlar de varmı?
Qoynun içi, maral, ceyran, cüyürlü,
Qırmızı kitaba düşən möhürlü.
İnsanı cəzb edən belə sehirli,
Bizim dağlar kimi dağlar de varmı?
Zimistanda zirvələri qarlayan,
Yay fəslində qarı olur xarlayan.
Şimşəyi çaxanda gecə parlayan,
Bizim dağlar kimi dağlar de varmı?
İstərəm dağlarda ömrümü sürüm,
Çiçəyindən xublar üçün tac hörüm.
Mədətəm, biləydim, dünyada görüm,
Bizim dağlar kimi dağlar de varmı?
15.01.2005
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ZAQATALAMDIR
Qonaqpərvərlikdə gəzsən hər yanı,
Gülüzar diyarı Zaqatalamdır.
Nəğməkar bülbülün ana vətəni,
Eşqi, bəxtiyarı Zaqatalamdır.
Xəzinədən cana inci düzməyə,
Dağlar zirvəsinə çıxıb süzməyə.
Aşiqə quş kimi azad gəzməyə,
Verən ixtiyarı Zaqatalamdır.
Gözəl Quba, çoxdur şirin söhbətim,
Təmizdir həmişə arzu-niyyətim.
Kavkazda göz açan aşıq Mədətin,
Fəsli yaz-baharı Zaqatalamdır.
TAPILDI
(Varxiyanlı Aşıq Məhəmmədə)
Yerin nurla dolsun, Aşıq Məhəmməd,
Bu diyarı axtaranlar tapıldı.
Ustadlardan xalqa əmanət qalan,
Yadigarı axtaranlar tapıldı.
Səndən qidalanan oba-elinmiş,
Qədirin, qiymətin indi bilinmiş.
Yaddaşlardan, könüllərdən silinmiş,
Nəğməkarı axtaranlar tapıldı.
Mədətdir gözünə zülmətlər çökən,
Qəmli gecələrdir bağrını sökən.
Səvabına kasıblara ev tikən,
Sənətkarı axtaranlar tapıldı.
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CEYRANIM
Körpə balasını basıb döşünə,
Ovçu gülləsindən qaçan ceyranım.
Ana təbiətin mənzərəsinə,
Gözlərindən şölə saçan ceyranım.
Səni bənzədirəm gözəl xanıma,
Yaran gördüm bir od düşdü canıma.
Sürünə-sürünə gəlib yanıma,
Gizli sirlərini açan ceyranım.
Ovçu tayfasından kənaram, yadam,
İnsafsız olarmı əhli-dil adam,
Üzüb ümüdünü fani dünyadan,
Xəyalı pərişan köçən ceyranım.
Tale yazısıdır haqqın tədbiri,
Dərin bir ümmandır dünyanın sirri.
Həyatdan gedənlər qayıtmaz geri,
Əcəl caynağına keçən ceyranım.
Mədət bir dustaqdı qəm otağında,
Tökür qəm yaşını qoca çağında.
Alimin-sərrafın göz qabağında,
Mənəm inci-dürrü seçən, ceyranım.
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AMANDI
(Məhəbbət mövzusu)
Qırx il mənnən ömür sürən,
Bu yurddan-yuvadan getmə, amandı.
Gedirsənsə apar məni özünlə,
Məni yetim qoyub getmə, amandı.
Dönə-dönə yalvarıram özünə,
Həsrət qoyma məni o gül üzünə.
Yoxsa pismi görünürəm gözünə,
Məni yetim qoyub getmə, amandı.
Canımızı nahaq saldı odlara,
Tay ola bilmədik qəlbi şadlara.
Qıyıb aşiqini vermə yadlara,
Məni yetim qoyub getmə, amandı.
Dərdlərimə şərik olub yanan yox,
Ahu naləm eşidib qanan yox.
Səni əvəz eyliyəsi cənnət yox,
Məni yetim qoyub getmə, amandı.
Mədətəm, susmuşam, lal olub dilim,
Noyabrda solub-saralıb gülüm.
Sınıb qanadlarım, bağlıdır əlim,
Məni yetim qoyub getmə, amandı.
OĞUL
Gözüm görmür, qələm tutmur sağ əlim,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Yarım ölüb, yardan yetim qalmışam,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
~ 181 ~

Tənhayam, canımı qəhr alıbdı,
Fələk məni məngənəyə salıbdı.
Sübh açılan bahar-yazım solubdu,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Cövrü-cəfa içindəyəm, ölürəm,
Ağladıqca göz yaşımı silirəm.
Olan olub, ötən ötüb, bilirəm,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Qoca vaxtı ayrı düşdüm gülümdən,
Od-alovlu söz tökülür dilimdən.
Yazan vaxtım çıxıb gedib əlimdən,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Qış gəlib, ayrıldım bahar-yazımdan,
Xəbər al dərdimi oğul, sazımdan,
Oynamaq vaxtıdı mənim nazımnan,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Kor taleyim düşüb özü qəsdimə,
Həsrət qoydu məni yara-dostuma,
Ölsəm ağlamasın bəndə üstümə,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Fələk əkdiyini vaxtında biçir,
Arpanı samandan ayırıb seçir,
Fələk üz döndərib məndən yan keçir,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
Dərdimi çəkməkdən yandı çöllərim,
Çox uğursuz gəlib keçdi illərim,
Üzülüb hər yerdən daha əllərim,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
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Mədətə kor tale olubdu qənim,
Başımdan getmədi dumanım, çənim.
Kağız-qələm sənin, qüssə-qəm mənim,
Aman günü, mən deyəni yaz, oğul.
DAĞLARDA
Ovçu, insafa gəl, əl çək silahdan,
İncilər var qaşı qara dağlarda.
Canlını bənzətmə çürük bostana,
Soluxub eyləmə ura dağlarda.
Çox da fikrini vermə dərinə,
Ağırlıq düşəcək sonra sərinə.
Cüyür-ceyran, maralların yerinə,
Gələrsən üz-üzə sara dağlarda.
Azalıb dağların dövləti-varı,
Dayanmaq üzrədir suyun axarı.
Hər zalım bacarmaz nazlı ceyranı,
Sərrast nişan ala, vura dağlarda.
Ey ovçu, bax budur sözümün canı,
Sizdən əvvəlki zalımlar de hanı.
Pulsuz verən olsa dərdə dərmanı,
Dil açıb danışar yara dağlarda.
Çıxarma yadından, ey ovçu, hər an,
Zalımın əlindən ağlayır hər yan.
Dağlar gözəlini namuslu insan,
Heç salmaq istəməz tora dağlarda.
Çox qanlar axıdıb bütün zamanlar,
Günəşə bürünmüş qara dumanlar.
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Canlıya min əzab verən cavanlar,
Gedəcək imansız gora dünyada.
Budur arzularım ötən yolçuya,
Atı öyrətməsin nazil qamçıya.
Mən razı deyiləm bütün ovçuya,
Tələni ceyrana qura dağlarda.
Sözüm hər insana olsun əmanət,
Rədd olsun zülümkar, bir də xəyanət.
Mədətəm, hər şeyi görsəm səlamət,
Tapılar dərdimə çara dağlarda.
09.12.1990
DAĞLARA
Nəsə itib, könlüm axtarışdadır,
Xəyal alpinisdir, çıxdı dağlara.
Çürüməz bir xalı toxudu şair,
Yadigar nişanə taxdı dağlara.
Qəriblik görmüşəm düşüb qürbətə,
Yaxınlaşmaz nəfsiz, şana-şöhrətə.
Coşub dama-dama dönüb şərbətə,
Dürlü bulaqlarım axdı dağlara.
Çox ustadlar sürdü suda gəmini,
Batanda çağırdı Xızır Nəbini.
Ürək sözlərini, dərdi-qəmini,
Haqdan gizlətmədi, yaxdı dağlara.
Dünya karvansara, köhnə bazardır,
Gələn yüz yaşasa yer uduzardı.
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Sözümdən ayrılıb üfüq qızardı,
Elə bil ildırım çaxdı dağlara.
Mədəti taleyin hökmü bezdirib,
Kədər məcbur edib əsər yazdırıb.
Ömür varlığında qələm gəzdirib,
Yüz min həsrət ilə baxdı dağlara.
TÖKÜLMƏKDƏDİR
Vədəsiz ağardı saqqalım-saçım,
Qar kimi ələnib tökülməkdədir.
Ömrümün qalası daşdan olsa da,
Getdikcə köhnəlib sökülməkdədir.
Cavanlığım idi dinim-imanım,
Tükənir taqətim, gedir imanım.
İtirdikcə yazı nazilir canım,
Qocaldıqca kürkü tikilməkdədir.
Toran çəkildikcə iki gözümə,
Kədər-qəm yeyirəm özüm-özümə.
Yaxşı-yamanlığım durub üzümə,
Mizan tərəzidə çəkilməkdədir.
Başıma min eşqin havası endi,
Yatdı, çıraq kimi alışdı, söndü.
Can deyən dostlarım varsa da indi,
Hərəsi bir yana əkilməkdədir.
Mədətin dərdi var hesaba gəlməz,
Dərd bilən çəkdiyim əzaba gülməz.
Qocalan təzədən cavana dönməz,
Baxın, əlif-qəddim bükülməkdədir.
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GÜLÜSTANIMA
Ey ariflər, deyin nə çarə edim,
Vədəsiz qar yağdı gülüstanıma.
Solmuş gülü görüb bülbül ağladı,
Xiffət, xəcaləti saldı canıma.
Bağ içində nə gül, nə bir həvəs var,
Nə şeyda bülbül var, nə də ki, səs var.
Halımı sormağa nə bircə səs var,
Tək hicran kölgəsi düşür yanıma.
Mədətin bu dərdi tamam ayrıdır,
Düşüb eşq atından, daha ayrıdır.
Sazdan, eldən nə toz məni ayrıdır,
Toxunub qocalıq adı-sanıma.
BƏNÖVŞƏ
Bahar-yazı görüb qonaq gəlmisən,
Bizə ayrılığın vaxtı, bənövşə.
Vəfasız dünyada izi qalmayıb,
Süleyman mülkünün taxtı, bənövşə.
Tərk etdin qəflətən vətəni, eli,
Dərib iyləmədim səninlə gülü.
Zalımın fitnəsi, zalımın əli,
Sinəmi odlara yaxdı, bənövşə.
Artır günü-gündən insanın kini,
Asimana yayılır naləsi, ünü.
Məni də o şair Məzahir kimi,
Amansız türmələr sıxdı, bönövşə.
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Düşməsin mərdlərin işi müşkülə,
Nə də ki, dərdini deməsin elə.
Yıxılıb alçalar verib əl-ələ,
Könlümün evini yıxdı, bənövşə.
Deyirəm hikmətdən mən bala-bala,
Cəllad mən deməsin can ala-ala.
Kamal dəryasında əl çala-çala,
Çoxları vay deyib atdı, bənövşə.
Sən al bənzədirdin neçə yaxanı,
Sənə busə verdi xublar dəhanı.
Mənə çarə deyib gəzdin cahanı,
Dərdimin davası yoxdu, bənövşə.
Sərimdə bir tərlan quşu dayandı,
Sar şama toxundu, pərvanə yandı.
Mədət ləkələnib kirə boyandı,
İnsan arasından çıxdı bənövşə.
22.04.1976
VARDIR
Vətənin qədrini bilək, ellərim,
Qafqazım atlasdır, sözlü diyardır.
Xəzinəsi dolu qızıldır, ləldir,
Tükənməz saymağa incisi vardır.
Seyrəngahdır boyu bəstələr üçün,
Bir-birini sevən kəstələr üçün.
Yaralı-mərəzi xəstələr üçün,
Dağları loğmandı, məlhəmli qardır.
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Bu torpağa xain namərd yağıdır,
Sinəmə çəkilən vətən dağıdır.
Bu yer bülbüllərin əsl bağıdır,
Naləsi asimana, dünyaya cardır.
İblis əynindədir Qafqazın donu,
Belə qalmaz, xalqın geyər o donu.
Xain-nadanların yetişib sonu,
Yaman günün ömrü deyiblər dardır.
Yurdum Varxiyandı, Mədətdi ismim,
Vaxt olar torpağa qarışar cismim.
Sinəmdə telli saz, görünən rəsmim,
Məni sevənlərə bir yadigardır.
18.05.1992
QARABAĞLILAR
(İctimai-siyasi)
Fələk kimə görə bu dağı çəkdi,
Vətəndən qovuldu qarabağlılar.
Hansı haqq-divana şikayət etsin,
Günahsız, o yazıq qolu bağlılar.
Fələk, heç olmadı düz işin sənin,
Məcnun oldu hər bir divanən sənin.
Min lənətə gəlsin zəmanın sənin,
Ağlar, vətən deyib yolu bağlılar.
Mədətin ümüdü yoxdu sabaha,
Dövran özü oldu quldur əjdaha.
Dərdini deməyə çəkinir daha,
Çöllərə yayılan dili bağlılar.
05.01.2005
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OĞUL
Cavanlıqda aşiq idim gülə mən,
Bənzəyirdim qəmli bir bülbülə mən.
Daha qocalığın hökmü ilə mən,
Sərvi-qamətimi əyirəm, oğul.
Cəfa çəkdim qədirbilməz elimə,
Döndüm yanar ocaqların külünə.
Nifrət qamçısını alıb əlimə,
İndi öz-özümü döyürəm, oğul.
Sənətkar olsa da Mədətin özü,
Getdikcə saralıb-solur gül üzü.
Namuslu oğula bu gövhər sözü,
Əbədi yadigar qoyuram, oğul.
MÜBARƏK OLSUN
Gözün aydın olsun, a toy sahibi,
Əzəl başdan toyun mübarək olsun.
Çiçəklənsin arzuların, diləyin,
Gələn desin, toyun mübarək olsun.
Sağ olsun atanı, oğul yetirən,
Halal bəhrəsini bu gün götürən.
Evə alnı açıq gəlin gətirən,
Görən desin, toyun mübarək olsun.
Mədət aşiqidir obanın, elin,
Susmasın nəğməkar, söz deyən dilim.
Cüt, qoşa yaşasın bəy ilə gəlin,
Bilən desin, toyun mübarək olsun.
12.12.2004
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DAĞLAR OĞLUYAM
Üzü qibləgaha, meyli Allaha,
Sirri-sözü olan dağlar oğluyam.
Gözəl yaylaqları, büllur çeşməli,
Çəmən-çölü olan dağlar oğluyam.
Məskənimi dağlarımda salmışam,
Dərdimi özündən xəbər almışam.
Qoynunda yetişib yaşa dolmuşam,
Bahar-yazı olan dağlar oğluyam.
Dağlardı Mədətin arxa-dayağı,
Güllər diyarıdı bağçası-bağı.
Bürünüb atlasa gəlinsayağı,
Şivə-nazı olan dağlar oğluyam.
DÜŞMƏRƏM SƏNDƏN
Soyumaz eşqimin odu sinəmdə,
Düşmərəm, eşqimin köhləni, səndən.
Mətləbim-muradım sənsən əzəldən,
Alıram işığı-şöləni səndən.
Kəbədən başlanır doğru, haqq yolum,
Həkk olub cənnətə yaşılım, alım.
Haqqa elçi olan gözəl Rəsulun,
O blib yaradıb qibləni səndən.
Mədətəm, sönməyən məşələm, odam,
Təmizdir ürəyim, haramdan yadam.
Məni bu dünyaya gətirən Xudam,
Tapılır dərdimin məlhəmi səndən.
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QURTARIB
Qocalığın vaxtı varmış, qocaldım,
Gəncliyimin bahar-yazı qurtarıb.
Seçib inci-dürü satan sərrafın,
Arşını dayanıb, bezi qurtarıb.
Səsi yox göllərdə ördəyin, qazın,
Adı silinibdir zurnanın, sazın.
Oxuyub diploma layiq aşbazın,
Yeməkləri şitdir, duzu qurtarıb.
Tale payı, yazısı var qismətin,
Sona çatmağı var eşq-məhəbbətin.
Deyəcəklər bir gün Aşıq Mədətin,
Dayanıb ahəngi, sözü qurtarıb.
DÜŞMƏSİN
Dara düşüb mən görmüşəm həzərat,
Yəhudi balası dara düşməsin.
Göydə qanad çalan tüləy tərlanım,
Yayınsın ovçudan, tora düşməsin.
Qumaşdır, incidir hər dəyərli söz,
Bədirlənmiş aydı nur həyalı üz.
Dolu dərya kimi pür-kəmaldı üz,
Qədirbilməz, zülümkara düşməsin.
Kasıbı bəyənməz qızla gəlinlər,
Gözləməz abrını üzü qalınlar.
Çılı-çılpaq qalan ayaq yalınlar,
Yağışa, doluya, qara düşməsin.
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İstəmərəm kimsə arvad boşasın,
Qırıb meyvələri yerə döşəsin.
İnsan olan ağıl ilə yaşasın,
Aldanıb şeytana, şərə düşməsin.
Mədət, payız fəsli gülşən solanda,
Yaylağa-arana duman dolanda.
Hər şey yağış-qarın altda qalanda,
Nəğməli bülbülüm sara düşməsin.
NAMƏDİR
Cəfa olsa da, al bu naməni sən,
Bacım Zöhrə, axırıncı namədir.
Saxla bu naməni rəngi solunca,
Bacım Zöhrə, axırıncı namədir.
Bəyağaya ərzü-halımı söylə,
Xəyalım quş kimi uçacaq böylə.
Kamal qardaşıma muştuluq eylə,
Bacım Zöhrə, axırıncı namədir.
Can dedim canana, çəkdim cəfanı,
Mərdinən sürmədim zövqü-səfanı.
Gedirəm tapmağa dərdə şəfanı,
Bacım Zöhrə, axırıncı namədir.
Can verənə vacib olan “Yasin”dir,
Dərin kamal, hörmət yaxşı kəsindir.
Qəmli könül deyər, daha bəsindir,
Bacım Zöhrə, axırıncı namədir.
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Axtarıram çeşmələrin gözünü,
Əksimi göstərən ayna üzünü.
Aşıq Mədət qısa deyir sözünü,
Bacım Zöhrə, axırıncı namədir.
VAR MƏNİM
Yarası sağalmaz el aşığıyam,
Tale ilə haqqı-sayım var mənim.
Dünya əzabını çəkən qulam mən,
Günüm, ilim, həftəm, ayım var mənim.
Dilsiz dağlar ilə mənəm danışan,
Tərlan kimi zirvələrindən aşan.
Harda olur-olsun özümə düşən,
Bir ovuc torpaqdan payım var mənim.
Abi-nisan kimi bahar yağmalı,
Məmədən tutub çəkib sağmalı.
Ögeylik bilməyən, halal doğmalı,
Sinəmdə nəğməli çayım var mənim.
Qurban olum Haqqın min ayəsinə,
Əzanın, Quranın uca səsinə.
Vermişəm elin himayəsinə,
Dünyada sonuncu toyum var mənim.
Mədətəm, yaralar dəyib köksümə,
Bir baxın ucalan alov-tüstümə.
Ağlayanım olmayacaq üstümə,
Nə anam, nə atam, dayım var mənim.
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OLMAZ
Arif olan, hasarlasan hər yeri,
Bəhrə-barı yoxsa, ondan bağ olmaz.
Ürəyinə yatıb sevdiyin gözəl,
Gecə-gündüz könüldən uzaq olmaz.
Xeyri var sözümə qulaq asanın,
Xoşdu təravəti abi-nisanın.
Yarından ayrılan hər bir insanın,
Ömrü ağlar keçər, günü ağ olmaz.
Mədət deyər, meyli yana axanın,
El içinə üzü qara çıxanın.
Gəlib-gedənin əlinə baxanın,
Zərrə qədər ürəyində yağ olmaz.
18.01.2004
YORULMAZ
Ay ellər, xəbərdar olun işimdən,
Şairin qələmi sınar, yorulmaz.
Gecəsi-gündüzü yazıb-yaradan,
Şairin qələmi sınar, yorulmaz.
Tükənib ömrümüz getsə də bada,
Haqq şair yaraşar hər təmiz ada.
Xalqına xəzinə qoyar dünyada,
Şairin qələmi sınar, yorulmaz.
Mədətəm, düşmüşəm vətən eşqinə,
Əlini yaxamdan tutan eşqinə.
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Yaşayır ürəyim vətən eşqinə,
Şairin qələmi sınar, yorulmaz.
12.01.2004
YADİGARDIR
Ana Qafqazımın yetirməsiyəm,
Dağlar mənə əziz, gözəl diyardır.
Bu dağlardı mənim qoşma gözəlim,
Bizi də yaradan Pərvərdigardır.
Şükür, Xudam, özün verən payına,
Anadan olduğum gözəl ayıma.
Haqdan nur çilənib axır çayıma,
Eşqilə qovrulan ürəyim vardır.
Yurdum Varxiyandı, Mədətdir ismim,
Bir günü qovuşar torpağa cismim.
Sinəmdə telli saz, görünən rəsmim,
Məndən nəsillərə bir yadigardır.
ATMASIN
Mənim ərzü-halım budur, həzarət,
Zəhməti heç kəsin itib-batmasın.
Mən kişiyəm deyən nər insan oğlu,
Namus-qeyrətini pula satmasın.
Yığışdırıb lal eylədim dilimi,
Qəhr-qəza büküb, əyib belimi.
Çağırıram imtahana elimi,
Mərd, namərd kölgəsində yatmasın.
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Mən şəfa istərəm dörd fəsilimdən,
Zəhləm gedib itin bəd əsimindən.
Təvəqqə eylərəm öz nəsilimdən,
Yeyib-içdiyimə zəhər qatmsın.
Allah özü verib dərd ilə qəmi,
Başıma endirib dumanı, çəni.
Mevla, özün saxla qarğışdan məni,
Zənən xeylağının ahı tutmasın.
Dağılıb aşiqin xoş səadəti,
Axtarıb tapmadım haqq-ədaləti.
Günü ağlar keçən şair Mədəti,
Doğmalar atsa da, ellər atmasın.
23.07.2002
NEYLƏYİM
Malıma, özümə yaxın gələn yox,
Daşsız bazar olan yerdə neyləyim.
Dərmanım yox, dərdə düşüb qalmışam,
Müftə azar olan yerdə neyləyim.
Taleyimi əzəlindən bilmişəm,
Ola bilər xəbərim yox, ölmüşəm.
Yalan yerdə yaman gözə gəlmişəm,
Bədinəzər olan yerdə neyləyim.
Kimə deyim bu dərdimi anlasın,
Yaxşı qulaq asıb məni dinləsin.
Əvəzimə gedib kimi danlasın,
Canı bezar olan yerdə neyləyim.
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Gələn bu dünyadan gedib-batıbdı,
Cahi-cəlalını əldən atıbdı.
Torpaqda məst olub elə yatıbdı,
Yurdu məzar olan yerdə neyləyim.
Ömrümüzlə getdi qanadlı illər,
Saralıb töküldü torpağa güllər.
Qınamasın Aşıq Mədəti ellər,
Mərdiməzar olan yerdə neyləyim.
GÜLHƏGÜLDƏDİR
Şeyda bülbül, yana-yana ağlama,
Ağlayanın çoxu gülhəgüldədir.
Bəziləri qəmü-möhnət yükünü,
Belində daşıyıb bölhəböldədir.
Könül, xəstəsidir baharın-yazın,
Xəstəyə fərqi yox çox ilə azın.
Əlləri xınalı şahi-şahbazın,
Canı əldən gedir, ölhəöldədir.
Aşiq olan sinəsini dağlayıb,
Ümüdünü bir Allaha bağlayıb,
Qəribliyi yada salıb ağlayıb,
Axan göz yaşını silhəsildədir.
Gələn bada verdi cavan çağını,
Viran qoyub getdi könül bağını.
Dünya cəfasını, ağrı dağını,
Qanan-qanmayan da bilhabildədir.
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Mədətəm, gözümün yuxusu qaçıb,
Günəş doğub, dan yerinə nur saçıb,
Yatanlar oyanıb, gözünü açıb,
Təzədən cahana gəlhagəldədir.
VAR
Ay həzarət, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın əzəmətli yolu var.
Bundan xəbərdardı haqq aşıqları,
Aşıqların cürbəcürə halı var.
Hər ağlayan gözün yaşını silsin,
İncini saçmağa meydana gəlsin,
Arif gərək görüb tanıya bilsin,
Hər meyvənin dəymişi var, kalı var.
Mədət bilməsəydi, deməzdi bunu,
Dəyişəcək fani dünyanın donu.
Dünyanın axırı, qiyamət günü
İsrafil neyinin çalhaçalı var.
29.07.2002
VAR
Yaranmışlar, edin Haqqa etiqad,
Bu dünyanın dəhşətli tufanı var.
Hökmü yaradanın öz əlindədir,
Hər günün, hər saatın öz anı var.
Haqqın öz sirrinə çatan olmayıb,
Hökmünə-əmrinə batan olmayıb,
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Müqərrəri görüb tutan olmayıb,
Onun gözəl, alagöz ceyranı var.
Mədətin ehtiqadı var Allaha,
Əlhəmdülillahi, bismillaha.
Yoxdu ehtibarım mənim sabaha,
Haqqın gözəl gəlib can alanı var.
06.08.2002
DAĞLAR
Meyli asimanı gəzir dolanır,
Dumanlar başını alanda dağlar.
Yaşını silməyə yaylıq axtarır,
Gözləri çeşmə tək dolanda dağlar.
Dağlar çəkən zaman ahu-zarını,
Vermiyəcək onda bəhrə-barını,
Tapmayacaq quzeylərdə qarını,
Qərq olub virana qalanda dağlar.
Fələk bu dünyanı yıxdıracaqdır,
Salıb məngənəyə sıxdıracaqdır,
Qəmli aşıqları axtaracaqdır,
Mədəti yadına salanda dağlar.
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BÜLBÜLÜM
Ay həzarət, mən nə çara eyləyim,
Xəstə düşüb, əldən gedir bülbülüm.
Gəlsin harayına ellər, obalar,
Vidalaşıb güldən gedir bülbülüm.
Zarıyır, can verir dərd-qəm əhlisi,
Çala-çala “Divani”ni, “Təcnis”i,
Ayrılır bağların şux müğənnisi,
Son görüşdür, eldən gedir bülbülüm.
Yaralı bülbülüm bağrın teyləyib,
Halı-əhvalını gülə söyləyib,
Mədətə də vəsiyyətin eyləyib,
Dili bağlı çöldən gedir bülbülüm.
02.08.2002
SƏN MƏNƏ
(həcv)
Qısır maydan kimi girmə ortaya,
Sayıla bilməzsən, bala, sən mənə.
Qaraçısan, öz falına baxginan,
Tay ola bilməzsən, bala, sən mənə.
Yurd-yuvanı kotan olub əkərəm,
Palaz əvəzinə səni bükərəm,
Qabağına ləlü-göhər tökərəm,
Tay ola bilməzsən, bala, sən mənə.
Yanşaq, yuxu vaxtı deyil, yuxlama,
Qızdırmaya düşüb gəl sayıxlama,
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Körpə dana, məclisimi korlama,
Tay ola bilməzsən, bala, sən mənə.
Sağ göz ilə baxır zül-cəlal qədir,
Məni bu məclisə göndərib sədir,
Qabağımda Rüstəmi-Zal heç nədir,
Tay ola bilməzsən, bala, sən mənə.
Mədət haqq aşıqdır, eşq varından,
Hər sözü baş vurub çıxır dərindən,
Həcvin hər gülləsi keçər sərindən,
Tay ola bilməzsən, bala, sən mənə.
BAXIN
Ay həzarət, öz varını dağıdıb
Özgələr varını güdənə baxın.
Yoxsulun qanını zəli tək sorub,
Donuza bənzədən bədənə baxın.
Bu haqq sözüm bütün yerdə səslənib,
Nanəciblər, tamahkarlar pislənib,
El malını yeyib-içib bəslənib,
Başının tükünü didənə baxın.
Beləsi bənzədib özünü xana,
Bezdirib milləti, soxulub cana,
Həcv qabağında utanmazyana
Belə rüsvayçılıq edənə baxın.
Yoxsul-kasıb həsrət qalıb çuxaya,
Gücünü toplayıb verir toxaya,
Puluna güvənib dönüb laxaya,
Xırda balıqları udana baxın.
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Aşıq Mədət verib ömrünü bada,
İmansızlar qulu salıbdır oda,
Rəhmət əvəzinə fani dünyada,
Nəhləti qazanıb gedənə baxın.
20.08.2002
SAZINDIR-SAZIN
El aşiqi, qarşıladın bülbülü,
Gələn qonaq bahar-yazındır – yazın.
Fəsli-bahar təbiəti oyadır,
Ayna göllər durna-qazındır – qazın.
Yetmiş iki millət Adəmdən qalıb,
Sözünü-dilini qüdrətdən alıb,
Eşqə insanları Yaradan salıb,
Yetmiş iki hava sazındır – sazın.
Aşıq Mədət, bir gün belin əyilər,
Sözün dildən-dilə gəzər, deyilər,
Çoxluq olan yerdə zəhər yeyilər,
Bal-qaymağın dadı azındır – azın.
19.08.2002
ÖZ DALINCADIR
Yalvarma heç kimə, el sənətkarı,
Hər insanın bəxti öz dalıncadır.
Tülək-tərlan olub qalxsan asmana,
Hər insanın bəxti öz dalıncadır.
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Qızıl olsan sənə mis deyəcəklər,
Üzünə xor baxıb pis deyəcəklər,
El aşığı, bizdən küs – deyəcəklər,
Hər insanın bəxti öz dalıncadır.
Payızda tökülər, Mədət, xəzəllər,
Səni saymaz yerdə qalan gözəllər,
Xoryadı al, döşə gəlsin qəzəllər,
Hər insanın bəxti öz dalıncadır.
21.08.2002
OLMASIN
Xoryad ətəyindən yapış, sənətkar,
Burnunu hər yerə soxan olmasın.
Alanda qadının eləsini al,
Çevrilib üzünə baxan olmasın.
Təmiz qadın könül verməz hər itə,
Nəfsini buraxmaz beyini kütə,
Bağlasın meylini can deyib lütə,
Öz evini özü yıxan olmasın.
Bülbül idin, hanı gülün nəğməkar,
Təmiz olsun güllə bağlasan ilqar,
İstəyəni istə gətir, sənətkar,
El içində adı çıxan olmasın.
Xoryada, xublara hələ sözüm var,
Oyansın yuxudan, olsun xəbərdar,
İnsaf-imanı, vəfası olan yar,
İnsanın qəlbini sıxan olmasın.
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Mədətəm, şad ollam yar könlüm alsa,
Dözmərəm yanağı gül kimi solsa,
O yara can qurban, mən deyən olsa,
Hər sözü üzümə çaxan olmasın.
PULDUR
Pul nə yaman şeydi, bilin həzarat,
Şahların taxtını quran da puldur.
Kimini bay, kimini zay eyləyib,
İnsanın başına vuran da puldur.
Dil açıb danışır pul insan kimi,
Kəndirbazlıq edir pəhlivan kimi,
Aləmi başına yığıb xan kimi
Dağları, daşları yaran da puldur.
Pulum olsa idi, xan-bəy olardım,
Tənha qalmaz idim, arvad alardım,
Var ilə dövlətə səcdə qılardım,
Hər şeyin başında duran da puldur.
Puldan ötrü çoxu oda atıldı,
Keçi qiymətinə özü satıldı,
Bir qarış torpağa gedib qatıldı,
İnsanı öldürən, yoran da puldur.
GƏTİRDİM
Dolandım İranı, gəzdim Turanı,
Gözəllərin dəstə başın gətirdim.
Ayla günün arasında xəlq olmuş,
Yusif-Züleyxanı yeni gətirdim.
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Tumurcuq əllidir, bədir üzlüdür,
Bülbül avazlıdır, şahin gözlüdür,
Büllur baxaqlıdır, şirin sözlüdür,
Kipriy oxu, qələm-qaşı gətirdim.
Xırdası var, çox yaraşır boyuna,
Əsli mələk, misli gəlməz soyuna,
Qul şivğayı biz də yetək toyuna,
Ağır qiymət, il-qumaşı gətirdim.
KİMİ
Ay yoldaşlar, əziz vətənimizin,
Hər yeri görünür laləzar kimi.
Hörməti var bir-birinə xalqımın,
Sözü-söhbəti var düz ilqar kimi.
Həzin-həzin telli sazım çalmağım,
Dağlarımdan dərin ilham almağım,
Çoxlarıynan bu gün tanış olmağım,
Qalacaq əbədi yadigar kimi.
Mədətəm, yanmışam mən sobalarda,
Şahin kimi süzürəm havalarda,
Gəzinirəm ellərdə-obalarda,
Zər qədrini bilib zərigar kimi.
ARZUM
Aşiqi dinləyib qulaq asanlar,
Bahar çiçəyidir mənim hər arzum.
Nazəndə dilbəri axtarır gözüm,
Elin göyçəyidir mənim hər arzum.
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Əl-ayaq çirkidir var ilə dövlət,
Haqdan istəyirəm səadət, möhlət,
Əhdi-ilqarından dönənə nəhlət,
Sözün gerçəyidir mənim hər arzum.
Mədətəm, o qədər təmizdir qanım,
Əyriyə yol verməz mənim vicdanım,
Gülüstan bağıdır eşqim, məkanım,
Qönçə ləçəyidir mənim hər arzum.
GÜLMƏRƏM, VƏTƏN
Əcəl gələr, bir gün gedərəm səndən,
Səni bir də görə bilmərəm, vətən.
İtirərəm sirdaşımı-aşnamı,
Danışıb, söyləyib gülmərəm, vətən.
Gedənlər qayıtmaz öləndən sonra,
Ya vətən çağırmaz solandan sonra,
Həyatdan ayrılıb gedəndən sonra,
Gəlib dala bir də ölmərəm, vətən.
Mədətəm, gəzmərəm qara bazarda,
Kədər-qəm yemərəm Xarabadarda,
Baş qoyub yataram soyuq məzarda,
Ağlayıb yaşımı silmərəm, vətən.
22.03.2002
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YANDIRAN MƏNİ
Dərdimi soruşan həkim-loğmanım,
İlk xatirələrdi yandıran məni.
Cavanlıq çağımdan əsər qalmadı,
İlk xatirələrdi dindirən məni.
Gəncliyin taxtını taledir sökən,
Parça-para edib ümmana tökən,
Vəfasız dünyada belimi bükən
İlk xatirələrdi sındıran məni.
Mədətəm, ərindim düz əvəzinə,
Çoxunu isitdim köz əvəzinə,
Çayların üzündə buz əvəzinə,
İlk xatirələrdi donduran məni.
22.03.2002
GƏLDİ
Qəmli könül, yuxudaydım, oyandım,
Şamama qoxusu tağlardan gəldi.
Eşqin-məhəbbətin xatirələri,
Ötüb-keçən gözəl çağlardan gəldi.
Yarla getdi bərəkəti varımın,
Sona yetdi əhdi düz ilqarımın,
Məni yetim qoyub gedən yarımın,
Kövrək, həzin səsi bağlardan gəldi.
Dözdüm mən Xaliqin zavallarına,
Baxan yoxdu bu müşkül hallarıma,
Mədətəm, verdiyim suallarıma,
Mənalı, düz cavab dağlardan gəldi.
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MƏZAR
Aşiqdən məşuqu ayrı salmısan,
Fikirə-xəyala dalmayan məzar.
Sən elə zindansan, girən qayıtmaz,
İnsafı yadına salmayan məzar.
Boz-bulanıq çaylar kimi çağladın,
Odu vurub ciyərimi dağladın,
Yarı alıb qapıları bağladın,
Qıfılı-açarı olmayan məzar.
Mədət dua verib, başın endirib,
Könül şüşəsini atıb sındırıb,
Yatanı oyadıb, hərdən dindirib,
Əhvalını xəbər almayan məzar.
A DÜNYA
Gözümdən düşmüsən qocalan çağı,
Dönüb necə sənə baxım, a dünya.
Sağ üzün qaradı, sol üzün ağdı,
Sənə necə xına yaxım, a dünya.
Günahkarsan, xam xəyala dalıbsan,
Zülüm verib bu canımı alıbsan,
Mənim təki cırım-cındır qalıbsan,
Sənə necə yamaq taxım, a dünya.
Yanan məşəlimdin, daha sönmüsən,
İnsafını atıb məni minmisən,
İndi əsl düşmanıma dönmüsən,
Gücüm çatmır səni yıxım, a dünya.
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Daha gözüm görmür oba-elimi,
Bağlamısan lal eləyib dilimi,
Eşqimin bağından üzüb əlimi,
Dala baxıb necə çıxım, a dünya.
Zəhərsən Mədətin bil dodağında,
Bayqusan ulayan solu-sağında,
Əziyyət çəkdiyim könül bağında,
Ürəyimi necə sıxım, a dünya.
25.08.2006
ZÜMRÜD
Enişli-yoxuşlu ömür yolunda,
El şairi səni sınadı, Zümrüd.
Sənin zəhmətinlə adım ucaldı,
Səni də yetirən anadı, Zümrüd.
Yaralı könlümün açarı sənsən,
Lal olan dilimin açarı sənsən,
Sirli xəzinəmin açarı sənsən,
Mənim ehdibarım sanadı, Zümrüd.
Bahar-yaz gülüdür əkdiyim mənim,
Cəvahirdi saçıb-tökdüyüm mənim,
Eşqin əzabıdır çəkdiyim mənim,
Həsrətim, sevdiyim sonadı, Zümrüd.
Baxan olmadı üzümə, solanda,
Dərya kimi gözüm yaşla dolanda,
Hicran otağında tənha qalanda,
Taleyim də məni qınadı, Zümrüd.
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İlan girməz bülbül quran yuvaya,
Mən aşiqəm həm günəşə, həm aya,
Mədət uçmaq istər qalxıb havaya,
Sənsən sənətkarın qanadı, Zümrüd.
25.08.2006
QALA BİLƏRMİ?
Payız fəsli gəlib gülşən solanda,
Şeyda bülbül bağda qala bilərmi?
Baş götürüb getsə qərib ölkədə,
Özünü bəs ələ ala bilərmi?
Yaralıdır yazıq bülbülün canı,
Dumana bürünüb bütün hər yanı,
Zavallı görəndə bağı-bağçanı,
Balaca qoynuna sala bilərmi?
Suya salınmasa əriməz şəkər,
Boranı-dumanı dağ özü çəkər,
Allahın hökümü olmasa əgər,
Daşan hər bir ümman dola bilərmi?
Teli sığal olar daranmışların,
Vaxtı-vədəsi var törənmişlərin,
Əcəli olmayan yaranmışların,
Əzrayıl canını ala bilərmi?
Solandır dünyanın yaşılı-alı,
Əfsanədir vallah cahi-cəlalı,
Bülbülə Mədətin budur sualı,
Xəzansız gülüstan sola bilərmi?
25.08.2006
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ZAQATALA
Güllər diyarısan, nadir incisən,
Şöhrətin var hər yerdə, Zaqatala.
Nayibin bulağı sənə bağlıdır,
Qüdrətin var hər yerdə, Zaqatala.
Qonaqpərvərliyin bilinir dildən,
Yaşılbaş sonasan, baxırsan göldən,
Xubların tac alır lalədən-güldən,
Hörmətin var hər yerdə, Zaqatala.
Mədət dəstan bağlar sənə boyalı,
Hüsnünə bağlıdır şair xəyalı,
Dağlar gəlinisən abır-həyalı,
Sərvətin var hər yerdə, Zaqatala.
27.08.2006
HƏYATIM
Çərxi-fələk, yaman imiş tədbirin,
Sevdiyimlə getdi mənim həyatım.
Çalıb-çağırsam da gecə-gündüzü,
Bayqu mahnısıdır mənim bayatım.
Gülşanı bəslədim qoxumaq üçün,
Şeyda bülbül olub oxumaq üçün,
Gözəllərə xalı toxumaq üçün
Çürük çıxdı bu çəkdiyim həyatım.
Aşıq Mədət daha qamətin əyib,
Dəymişi tökülmüş, kalı da dəyib,
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Mən aşiqin cənanı sənsən deyib,
Gedib kimi yuxusundan oyadım?
27.08.2006
TOYUN MÜBARƏK
Şairdən Elnura salamlar olsun,
Keçirdiyin yeni toyun mübarək.
Həmdəminlə yaşa qoşa, mehriban,
Atasız çalınan toyun mübarək.
Gözləri bağlanan çeşmələr dolmaz,
Allahı çağıran naməlul qalmaz,
Tale yazanlardan incimək olmaz,
Adət-ənənəli toyun mübarək.
Sevdiyin, seçdiyin bar olsun sənə,
Daha düşməyəsən dumana-çənə,
Qımır xalqı arxa, yar olsun sənə,
Xalqla keçirdiyin toyun mübarək.
Şirin olar hər ruzunun halalı,
Eşq-məhəbbətdi onun zülalı,
Adət-ənənənin cahi-cəlalı,
Sevinclə keçrilən toyun mübarək.
Ləkəli olmasın könül aynası,
Hər yerdə, hər tayda qazan qaynasın,
Aşıq Mədət, əl çal, ellər oynasın,
Aləm desin, Elnur, toyun mübarək.

~ 212 ~

GÖZLƏRİM
Ay beynəva, gəl insafa, yazığam,
Düşüb qoynundakı mala gözlərim.
Valeh eyləmisən çəkib özünə,
Çəkilmək istəmir dala gözlərim.
Oxumur bülbül də güllü bağdakı,
Çəkir həsrətini lalə dağdakı,
Bəyaz buxaqdakı, ağ yanaqdakı
Aşiq olub qara xala gözlərim.
Eşqə-məhəbbətə doğru daş atma,
İmanı-ilqarı nadana satma,
Mədətin yolunda günaha batma,
Yar üçün düşüb bu hala gözlərim.
28.08.2006
APARDI DÜNYA
Şair Mədət, ağla, dilin lal eylə,
Qoşma yazanları apardı dünya.
Molla Cuma, Aşıq Məhəmməd kimi,
Dildə gəzənləri apardı dünya.
İnsan imiş əsl dəyirman dəni,
Necə çəkməyəsən dərd ilə qəmi,
İsmi-Pünhan kimi, Natəvan kimi,
Seçmə gözəlləri apardı dünya.
Şair Mədət, gəzmə sinəsi dağlı,
İnsanın başında qalarmı ağlı,
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Sinəsi buxçalı, dilləri bağlı,
Qoşma-qəzəlləri apardı dünya.
29.08.2006
URALANMAMIŞ
Bağı-bostan talan oldu həzarat,
Bağban əli ilə uralanmamış.
Könlümün şüşəsi atıldı çölə,
Əlimdən yıxılıb paralanmamış.
Baharı gətirib gələr durnalar,
Burda qonaq qalıb gedər durnalar.
Havada dağılıb çaşıb durnalar,
Yoluna düzəlməz sıralanmamış.
Bülbül xəstələndi, susdu şikəstə,
Neyləsin il boyu yatan o xəstə,
Sar uçub gəldi qondu gül üstə,
Şeyda bülbül güldən aralanmamış.
Arxa-dayaq idim obaya, elə,
Ömür-günüm keçib getdi zay belə,
Oğullar qolumdan atdılar çölə,
El içində adım qaralanmamış.
Ehtibar yoxumuş zalım fələyə,
Möhtac olmuşam mən doğma anaya,
Göz açıb gələndə açıq dünyaya,
Mədət kimi heç kim yaralanmamış.
29.08.2006
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VURULAN KÖNLÜM
Gələndə dünyaya dalıb xəyala,
Ay ilə günəşə vurulan könlüm.
Dünyanı seyr edib, sınaqdan çıxıb,
Büllur saray təki qurulan könlüm.
Bu qisməti özü taleyim yazıb,
Yazanda bəxtimin yarsını pozub,
Yerin altı ilə üstünü gəzib,
Çeşmələrə dönüb durulan könlüm.
Mədətəm, düşmüşəm oba-ellərə,
Car olub düşübdü adım dillərə,
Bahar fəsli açan qızılgüllərə,
Şeyda bülbül kimi sarılan könlüm.
30.08.2006
ƏLACI YOXDUR
El şairi kor olubdu, ay ellər,
Dərdinin çarası, əlacı yoxdur.
Söykənib bucağa qısılıb qalıb,
Dərdinin çarası-əlacı yoxdur.
Sara qaldı onun çəmən-düzləri,
Eldən ayrı düşdü şirin sözləri,
Tutulubdu uzaq görən gözləri,
Dərdinin çarası, əlacı yoxdur.
Şair Mədət idi ellər içində,
Lalə-yasəmənli güllər içində,
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Ömrü bada getdi çöllər içində,
Dərdinin çarası, əlacı yoxdur.
01.09.2006
MÜĞƏNNİYƏ
İlahi, nə gözəl səsiymiş bu səs,
Haq verib bu səsi bu müğənniyə.
Belə gözəl incə bülbül oxuyar,
Halal olsun bu səs bu müğənniyə.
Aləmin çox şirin xörəyi budu,
Könüllərin şadlıq sarayı budu,
Məclisin sədası, harayı budu,
Halal olsun bu səs bu müğənniyə.
Mədət el-aləmə xalı toxudu,
Lalədən, reyhandan dərib qoxudu,
Maşallah, müğənni gözəl oxudu,
Halal olsun bu səs bu müğənniyə.
01.09.2006
SEÇİB GEDƏNDƏ
Bəni-insan, bu dünyadan ibrət al,
Yaxşıyla yamanı seçib gedəndə.
Heç gəlməmiş olarsan bu cahana,
Tərk edib hər şeyi köçüb gedəndə.
Gələn əl çəkəcək cah-cəlalından,
Gəlib çox şey keçəcək xəyalından,
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Bir gün iyrənəcək dünya malından,
Yeddi arşın ağı biçib gedəndə.
Can nəzilər, dönər həyat ilana,
Bənzəyərsən axır tozlu palana,
Unudulub çıxar hər şey yalana,
Əcəl badəsini içib gedəndə.
Qurular haqq-divan yolun azana,
Baxacaq gözüylə yazıb-pozana,
İnanacaq fələk quran nizama,
Sirat körpüsündən keçib gedəndə.
Aşıq Mədət də bir gün solacaqdır,
Sözü xalqa yadigar qalacaqdır,
Vətən, yar, el, dostlar yad olacaqdır,
Ağızdan ruh çıxıb uçub gedəndə.
YAZINAN
Ömrümün üstündən gedir, ay ellər,
Bülbül olub kef çəkmədim yazınan.
Payız solub-köçür lalə-çiçəklər,
İstəmirəm yüz oynamaq nazınan.
Kəsiləndə ruzum dəyişər halım,
Gələr qabağıma sorğu-sualım,
Neçə-neçə arzum, dərin xəyalım,
Sirdaş olub uçub-gedər tozunan.
Əcəl sərvi-qamətimi sındırar,
Özü istədiyi kimi yandırar,
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Mələklər hər şeyi mənə qandırar,
Uçaram asmanda durna-qazınan.
İnandığım dindi Məhəmməd dini,
Özünə qul etsin Rəsulum məni,
İnşallah, axır qiyamət günü,
Görüşərəm paki-şahibazinan.
Nə tez gəlib keçdi, illər, ay illər,
Qocalmağımın dərdində deyillər.
Köçəndə dünyadan Mədət, ay ellər,
Aparın məzara telli sazınan.
03.09.2006
SEÇMƏMİŞƏM MƏN
Əhdim var, İlahi, möhlət ver mənə,
Ləl ilə gövhəri seçməmişəm mən.
İçdiyim şərbətim az olub mənə,
Şərbətindən yenə içməmişəm mən.
Eşqə düşəndə dərsimi bilmişəm,
Ağlamışam, göz yaşımı silmişəm,
Ağır sınaq meydanına gəlmişəm,
Dərziyəm, yüz ölçüb biçməmişəm mən.
Sağalmaz dərdimdir məni göynədən,
Görürəm əksimi baxıb aynadan,
Vəfası olmayan fani dünyadan,
Qismət olan günü köçməmişəm mən.
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Tale qələmidir danışan dilim,
Dərya kamil ilə yaranır elim,
Çəksəm də cəfanı olsa da zülüm,
Açılmaz sirləri açmalıyam mən.
Çəkmişəm, görmüşəm dağı-düyünü,
Qəribədir bu dünyanın oyunu,
Mədətəm, bilirəm Ərasət günü,
Sirat körpüsündən keçməliyəm mən.
03.09.2006
DÖNƏYDİM
Fələk, belə bəxti qara olunca,
Xalıdan toxunmuş çula dönəydim.
Sözü işə keçən, üzü ağ olan
Şahın sarayında qula dönəydim.
Ətirli qızılgül olaydım dəstə,
Qoxluyaydı məni hər boyu bəstə,
Əldən-ələ gəzən süfrələr üstə,
Arı şanındakı bala dönəydim.
Mədətəm, Qıratım olaydı mənim,
İldırım sürətim olaydı mənim,
Bazarda urvatım olaydı mənim,
Dağları qorxudan pula dönəydim.
03.09.2006
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SAZIM
Ellərə tanıdan məni sən oldun,
Ey mənim həmdəmim, həmqəmim sazım.
Səninlə bir gəzdim oba-elləri,
Ey mənim həmdəmim, həmqəmim sazım.
Od-alov qalxacaqdır kürəmizdən,
El halı olacaqdır sirrimizdən,
Bir gün ayrılacaq bir-birimizdən,
Ey mənim həmdəmim, həmqəmim sazım.
Hələ ki barını götürəcəksən,
İstədiyini dosta ötürəcəksən,
Bir gün şairini itirəcəksən,
Ey mənim həmdəmim, həmqəmim sazım.
Vaxt olar çay olub bulanacaqsan,
Xublardan aralı dolanacaqsan,
Eşqin odlarına qalanacaqsan,
Ey mənim həmdəmim, həmqəmim sazım.
Mədət ayaq basmaz öləndə bağa,
Bir də tərif deməz lalə-yarpağa,
Ölüb-gedib qovuşarıq torpağa,
Ey mənim həmdəmim, həmqəmim sazım.
05.09.2006
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BABA HEYDƏRİM
Qüdrətin dünyaya bərqərar oldu,
Xalqımın dahisi, baba Heydərim.
Qurtuluş yolunu sən açdın bizə,
Xalqımın dahisi, baba Heydərim.
Azəri xalqının sərkəri sənsən,
Sərv qol-budaqlı, şaxəli sənsən,
Odlar ölkəsinin məşəli sənsən,
Xalqımın dahisi, baba Heydərim.
Ey böyük sərkərdə, gözlərin aydın,
Azadlıq şüarın dünyaya yaydın,
Nəhəng çaylar üstə körpünü saldın,
Xalqımın dahisi, baba Heydərim.
“Bakı-Ceyhan” səndən qaldı imarət,
Edə bilməz yağı bizə xəyanət,
Vətən səndən bizə oldu əmanət,
Xalqımın dahisi, baba Heydərim.
Aşıq Mədət rəhmət diləyir sənə,
Sinə gərdin çiskin-dumana, çənə,
Ömrün həsr eylədin xalqa, vətənə,
Xalqımın dahisi, baba Heydərim.
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AŞIQ ZÜLFİYYƏ
Səhər-səhər qulaq asdım səsinə,
Çox incəsən vətənimə, Zülfiyyə.
Səni əvəz edən aşıq görmədim,
Xəzinəsən vətənimə, Zülfiyyə.
Aman günü, naşı gülün dərməsin,
Hər yetən bağına könül verməsin,
Tale səni xalqıma çox görməsin,
Xəzinəsən vətənimə, Zülfiyyə.
Həsrət idim şeyda bülbül səsinə,
Eşidib vuruldum şirin səsinə,
Səsimi qatıram sənin səsinə,
Xəzinəsən vətənimə, Zülfiyyə.
İllər ömrümüzün üstündən gedir,
Şairəm, bilirəm səbəbi nədir,
Azərbaycan sənin ilə fəxr edir,
Xəzinəsən vətənimə, Zülfiyyə.
Mədətəm, adım var obada, eldə,
Bəslədiyim bağda, lalədə, güldə,
Açarısan qızıl fondun hər dərdə,
Xəzinəsən vətənimə, Zülfiyyə.
06.09.2006
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BİZİM ELLƏRƏ
Ay həzarat, qadın aşıqlarımız,
Dillərdə dəstandı bizim ellərə.
Nəğməli bülbüldü, baharla gəlmiş,
Bağı-gülüstandı bizim ellərə.
Aşıq Ulduz növbaharın mehidir,
Gülarə Azaflı xublar şahıdır,
Zülfiyyə gecələr qəmər-mahıdır,
Səbzəli bostandı bizim ellərə.
Mədətin eşqidir, öz dürdanəsi,
Təbiət aşığıdır pərvanəsi,
Qadın aşıqların ustadnaməsi,
Aldan-qumaşdandı bizim ellərə.
06.09.2006
GƏZƏN ŞAİRƏM
Məğribi-Məşriqi gəzib-dolanıb,
Axtarış aparıb gəzən şairəm.
Haqqın düz yolunda, haqq nəzərində,
Dərin dəryaları üzən şairəm.
Qəm yükü belimdə gecə-gündüzü,
Dilimdən düşmədi həqiqət sözü,
Məcnunam, dolanıb dağ ilə düzü,
Dünya cəfasına dözən şairəm.
Bəxtim yatıb, yanan çırağım sönüb,
Gələnin yanında ağlaram dinib,
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Mevla qanad verib, şahinə dönüb,
Qalxıb asimana süzən şairəm.
Divanə oluram düşəndə yada,
Baxan yoxdu ahu-nalə, fəryada,
Nizam-intizamsız fani dünyada,
Görüb həqiqəti yazan şairəm.
Mədətəm, yaşadım qəlbi yaralı,
Keçdi ömür-günüm belə qaralı,
İtirib tapmadım gedən maralı,
Öz canımdan doyub bezən şairəm.
07.09.2006
SAZ QALIB
Düşünürəm, əzizlərim, mən ölsəm,
Məndən dala yadigarım saz qalıb.
Məni qonaq edən fani dünyada,
Məni yola salan bahar-yaz qalıb.
Ayrıldım obamdan, gəzən elimdən,
Ayrıldım bağımdan, qönçə gülümdən,
Nəyim varsa getdi hamsı əlimdən,
Özümə də arşın ilə bez qalıb.
Bir günü hər gələn belin əyəcək,
Ya xörək, ya da ki, zəhər yeyəcək,
Mənim də qədrimi bilən deyəcək,
Şair Mədətdən bu ellərə söz qalıb.
08.09.2006
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A GÖZLƏR
Sizə ümid idim yaşamağıma,
Vəfasız oldunuz, zalım a gözlər.
Görmürəm dünyanı, daha koram mən,
Pərişandı yaman halım, a gözlər.
Fələk qıydı mənim kimi bülbülə,
Bülbül qaldı həsrət sevdiyi gülə,
Dilimə gətirib bu gündən belə,
Sizi necə yada salım, a gözlər.
Yoxdur yaxın gəlib heç baxan mənə,
Çaylara dönübdü göz yaşım mənə,
Zülmətə bənzədi bu cahan mənə,
Üzümə bağlıdır yolum, a gözlər.
Dəmirçiydim, dəhrə-balta sapladım,
Yalan-gerçək, yeri gəldi gopladım,
Axır sərraf oldum, inci topladım,
Dağıldı döylətim, malım, a gözlər.
Qoca baxtım, düşdüm yaman azara,
Daha necə dözüm bu ahu-zara,
Satılan deyilsiz gedib bazara,
Dönüb bir də sizi alım, a gözlər.
Nə pis vaxtı mənim belim büküldü,
Əlimlə qurduğum yuvam söküldü,
Yediyim burnumdan axıb töküldü,
Tam zəhərə döndü balım, a gözlər.
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Mal deyiləm, qəssablarda kəsilim,
Çəkən yoxdu gedib dara asılım,
Mədətəm, heç kimim yoxdu qısılım,
Bu dünyada necə qalım, a gözlər.
08.09.2006
KƏKLİYİM
Al xınalı, gözəl aşıqların var,
Mayıl olub sənə çoxu, kəkliyim.
Reyhan dərib döşəmisən qoynuna,
Səndən gəlir ətir-qoxu, kəkliyim.
Gözəl görkəmini özün qazanıb,
Hayana gedirsən, belə uzanıb,
Toya gedən gəlinsayaq bəzənib,
Üstünə tökmüsən duxu, kəkliyim.
İkimiz oxusaq gələr söz-sözə,
Həsrət çəkər görüb baxan göz-gözə,
Şair Mədət ilə gəlsən üz-üzə,
Qaçar gözlərindən yuxu, kəkliyim.
08.09.2006
GEDƏNDƏN SONRA
Ovçu, nahaq yerə atma gülləni,
Bərədən ov keçib gedəndən sonra.
Peşiman olmağa dəyərmi sonra,
Ovun əldən çıxıb gedəndən sonra.
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Mənə həmdəm olan telli sazımdır,
Ürəyimi açan bahar-yazımdır,
Yəssiz qalan adam nəyə lazımdır,
İxtiyarı əldən gedəndən sonra.
Çəkən mənəm bu dünyada zilləti,
Yeməkdən bezdim qəmü-möhnəti,
Axtarıb tapmazlar şair Mədəti,
Bu fani dünyadan gedəndən sonra.
08.09.2006
TÖKÜLÜR
Düşündükcə həyatımın sonunu,
Eynimə gözümün yaşı tökülür.
Ağırlıq altından çıxa bilmirəm,
Üstümə çaylağın daşı tökülür.
Könül də kövrəlib olarmış şüşə,
Dərd-qəmdən getmir əlim bir işə,
Əriyib-tükənib dönmüşəm leşə,
Üstümə çöllərin quşu tökülür.
Mədətəm, məcburam bunu deməyə,
Dar günümdə gələnim yox köməyə,
Nəyim varsa alıb məndən yeməyə
Üstümə nadanla naşı tökülür.
13.09.2006
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BİLMƏMİŞ OLMAZ
Ağlı olan insan fikirləşəndə
Dünyanın işini bilməmiş olmaz.
Qəribin-qürbətin ağlayan çağı,
Gözünün yaşını silməmiş olmaz.
Baharı-yazı var abı-nisanın,
Ehdibarı olmalıdır insanın,
Yaxşı gündə, yaman gündə insanın,
Xeyrinə-şərinə gəlməmiş olmaz.
Bu adətdir şair olan qəm yeyər,
Dərdə düşüb, büküb belini əyər,
Yeri gələr, Mədət elə söz deyər,
Ağlayan da ona gülməmiş olmaz.
13.09.2006
DALISI GƏLİR
Ay həzarat, yazmağınan tükənmir,
Yenə də sözümün dalısı gəlir.
Düşündükcə gözlərimin önünə
Gözəl ustadların ulusu gəlir.
Düşünürəm dəryalardan keçəndə,
Abı-kövsər bulağından içəndə,
Qayçını əlimə alıb biçəndə
Gözümə Kafkazın xalısı gəlir.
Nankor günahından keçə bilmirəm,
Gölməçə suyunu içə bilmirəm,
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Mərd ilə namərdi seçə bilmirəm,
Yanıma dünyanın dəlisi gəlir.
Qocalmışam, daha gəzə bilmirəm,
Bu halıma özüm dözə bilmirəm,
Dişsizəm, qurunu əzə bilmirəm,
Xoşuma xörəyin sulusu gəlir.
Mədət, bada getdi arzu-diləyin,
Yandı eşq oduna şair ürəyin,
Kimsəsiz canıma çərxi-fələyin,
Üstümə yağışı, dolusu gəlir.
13.09.2006
ÇIXDI SIRADAN
Fələyin işidir, arif olanlar,
Bizi verib dala alır Yaradan.
Onun qurğu-nizamıdır bu həyat,
Uzaq görən gözlər çıxdı sıradan.
Hər şey haqq yolunda oldu sadağa,
Gözlər həsrət qaldı lalə yanağa,
Yarışda çöllərdə qabaq-qabağa,
Mahnı deyən qızlar çıxdı aradan.
Fələk sinəmizi çox dağlayacaq,
Bu dünyaya kimlər bel bağlayacaq,
Mədət ağlamasa, kim ağlayacaq?
Gümüş telli sazlar çıxdı aradan.
15.09.2006
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NƏ FAYDASI VAR
Ay həzarat, yağın-balın qatında,
Kiflənmiş noğulun nə faydası var.
Sərraf bazarında, arif yanında,
Mənasız nağılın nə faydası var.
Oturub ağlasın yəsi olmayan,
Salanda bulağa qabı dolmayan,
Danışmaqla başda yeri olmayan
İçi boş ağılın nə faydası var.
Aşıq Mədət dərs alıbdı onunda,
Oturub-durandı kişi donunda,
Namuslu-qeyrətli qızın yanında,
Namussuz oğulun nə faydası var.
16.09.2006
PUL DA ONDADIR
Gülməyin sözümə, arif olanlar,
Kim bəydi, xandısa, pul da ondadır.
Kimin ki at ilə eşşəyi varsa,
Köhnəlmiş olsa da, çul da ondadır.
Varlıya nə var ki, cahan onundur,
Kiminsə əlinə baxan onundur,
Mələyib özünü sıxan onundur,
Dilənçilik edən qul da ondadır.
Nər kişidə gərək təmiz ad olsun,
Bir əldə su, bir əlində od olsun,
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Qız almağa bacarmayan şad olsun,
Ərindən boşanmış dul da ondadır.
Söz var, xəzinənin dürdanəsidir,
Söz var, yaz-baharın pərvanəsidir,
Şahlıq, hökmranlıq zəmanəsidir,
Təsdiq edən möhür, qol da ondadır.
Şair Mədət ömür yaşındadırsa,
Dağların özündə, daşındadırsa,
Zərin-tac şahların başındadırsa,
Ədalət, haqq-divan, yol da ondadır.
17.09.2006
HANI?
Dünya, səndən soruşuram, cavab ver,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı?
Halal ruzusunu ehsan eyliyən,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı?
Cəfa çəkib halal barın götürən,
Qonaqpərvər olub, qonaq ötürən,
Millət üçün sənətkarlar yetirən
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı?
Mədətəm, sözümü eylərəm bəyan,
Onun sözlərindən olarmı doyan.
Sözdən qala tikib yadigar qoyan,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı?
20.09.2006
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GÖRƏ BİLSƏYDİ
Zülm verir kor olana bu dünya,
Kor ağlardı kora, görə bilsəydi.
Lal olan dərdini deyə bilərdi,
Soruşana cavab verə bilsəydi.
Gözləri sağ olan rahat yatardı,
Dərdini üstünnən yana atardı,
Hərəsi öz muradına çatardı,
Atını mənzilə sürə bilsəydi.
Mədət neyləsin, gözləri bu haldı,
Şirini can imiş dövlətdə-malda,
Bağbanın gözləri qalmazdı yolda,
Halal öz barını dərə bilsəydi.
21.09.2006
AY ÖLLƏM-ÖLLƏM
Dağ aşağı, dağ yuxarı gəzirəm,
Gəl-gəl, a ceyranım, ay ölləm-ölləm.
İnsafa gəl, gəzdirmə aşiqini,
Gəl-gəl, a ceyranım, ay ölləm-ölləm.
Qırmızı kitabın elə özüsən,
Təbiətin gözəlisən, gözüsən,
Şairlərin, aşıqların sözüsən,
Gəl-gəl, a ceyranım, ay ölləm-ölləm.
Qədrimi bil, mənəm sənin sirdaşın,
İstəyirəm tökülməsin göz yaşın,
~ 232 ~

Ağlımı aparıb o qələm qaşın,
Gəl-gəl, a ceyranım, ay ölləm-ölləm.
O zərif boynuna qollarımı sal,
Qaçma aşiqindən, gəl yanımda qal,
Sığal vurum tellərinə, könlüm al,
Gəl-gəl, a ceyranım, ay ölləm-ölləm.
Mədətdir Kafkazın qəmli aşığı,
Məhəbbətdir gözlərimin işığı,
Çəmənli çöllərin el yaraşığı,
Gəl-gəl, a ceyranım, ay ölləm-ölləm.
22.01.2007
ÇATIBDIR
Qocalan vaxtımdı, laləli dağlar,
Ayrılığın vaxtı gəlib çatıbdır.
Əfsanə dünyanın yuxusundayam,
Ayrılığın vaxtı gəlib çatıbdır.
İnsanın nə qədər cəfası çoxmuş,
Həyat məngənəsi çoxunu sıxmış,
Xəyal dünyasının vəfası yoxmuş,
Ayrılığın vaxtı gəlib çatıbdır.
Yaxşılıq görmədim oba-elimdən,
Bayqu hasar çəkdi dərib gülümdən,
Vəfalı yarım da getdi əlimdən,
Ayrılığın vaxtı gəlib çatıbdır.
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Töküb qaş-qabağın dumanlı dağlar,
Qaldı bayqulara gəzdiyim bağlar,
Viranə çəmənim, çöllərim ağlar,
Ayrılığın vaxtı gəlib çatıbdır.
Şair Mədət, qulaqların kir olub,
Haqq aşığı olan ahu-zar olub,
Gözdən düşən vaxtı gözün kor olub,
Ayrılığın vaxtı gəlib çatıbdır.
22.01.2007
MƏN
Qulam bu dünyada, Qədir-İlahi,
Yaranmışam ulaq qaşımağa mən.
Yoxsulun dərdini, ağır yükünü,
Başladım belimdə daşımağa mən.
İtirdim yarımı, getdi düz ilqar,
Dağıldı həyatım, oldu tarı-mar,
Günüm qara keçdi, oldum ahu-zar,
Bacarmadım rahat yaşamağı mən.
Duman-toz arxada qalanlarındır,
Kol dibi gül olub solanlarındır,
Dünya pulu-yəsi olanlarındır,
Bilmirəm dərdimi boşamağı mən.
Əl çəkmişəm ellərimdən, obamnan,
İsti ocağımdan, bir də komamdan,
Qovulmuşam yurdum ilə yuvamnan,
Döndüm yetim qalan bir uşağa mən.
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Şair Mədətin sinəsi dağlıdır,
Ölüncə bu yara məni ağrıdır,
Yuxarı baxıram, yolum bağlıdır,
Üz çevirib gedirəm aşağı mən.
26.01.2007
APARMADI DÜNYADAN
Ömrü boyu cəfa çəkdi hər insan,
Getdi, heç nə aparmadı dünyadan.
Baxdı pəncərədən, süzüb hər yana,
Getdi, heç nə aparmadı dünyadan.
Cahan üçün yağdı ol abi-nisan,
Yarandı, doldu bu cahana insan,
Zülqərneyn İsgəndər, Mülkü Süleyman,
Getdi, heç nə aparmadı dünyadan.
Gələnlər nəfsini şərə qatdılar,
Ölməmiş insanı oda atdılar,
Çoxları dünyanı çalıb-çapdılar,
Getdi, heç nə aparmadı dünyadan.
Bilən də qanmadı haram-halalı,
Aldatdı onları bu dünya malı,
Qaldı özgələrə cahı-calalı,
Getdi, heç nə aparmadı dünyadan.
Şair Mədət yuxusundan oyandı,
Nəfsini boğmayan alışdı-yandı,
Can üstə olanda Haqqa inandı,
Getdi, heç nə aparmadı dünyadan.
30.01.2007
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GÖZƏLDİR
Namərd süfrəsinin yağı-balıynan,
Mərdin açıq qəlbi, dili gözəldir.
Qısqancla yaltağın tənə sözündən
Bağça-bağlarımın gülü gözəldir.
Uşaq bəslənər ana qucağınnan,
Yer olmaz qonağa ev bucağınnan,
İmansız adamın qış ocağınnan,
Qərib ocağının külü gözəldir.
Çıxan çoxdu haqqın şəriətinnən,
Özünü tanıdır mərifətinnən,
Ağılsız gözəlin sir-sifətinnən,
Ağıllı xoryadın əli gözəldir.
Yükünü çəkirəm qəmü-möhnətin,
Qəlbimdə yeri var qərib-qürbətin,
Ürəyi-sözü bir olan millətin,
Düz ilqar, obası, eli gözəldir.
Mədət, ellərin sənətkarı sənsən,
Könlün-məhəbbətin ilqarı sənsən,
Sərraf bazarının gövhəri sənsən,
Yol-ərkan bilənin yolu gözəldir.
31.01.2007
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GƏL, AY BAHARIM
Ölməyib sağ qalanlara yaz gəlir,
Ayağı sayalı gəl, ay baharım.
Qara keçən günlərimə ağlaram,
Gözümün yaşını sil, ay baharım.
Ruzigarım sinəmdən keçən oxdur,
Sağalmaz yaralar hələ də çoxdur,
Dərdimin dərmanı, əlacı yoxdur,
Şairin dərdini bil, ay baharım.
Elin aşiqiyəm olanda xəstə,
Qulaqlarım olub həmişə səsdə,
Şeyda bülbül oxuyanda gül üstə,
Mən güləndə sən də gül, ay baharım.
Dizlərimi açıb-bükə bilmirəm,
Kəklik kimi daha səkə bilmirəm,
Qəm-hicran yükünü çəkə bilmirəm,
Dərdimin yükünü böl, ay baharım.
Yaranmışam səxavətə, hörmətə,
Tamahım olmayıb vara-dövlətə,
Allah izin versə şair Mədətə,
Desin nəğməsini dil, ay baharım.
01.02.2007
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MƏHƏMMƏDİ-MUSTAFADIR NƏBİMİZ
İslamam deyənlər, səlavət çəkin,
Məhəmmədi-Mustafadır nəbimiz.
Cəbrayıl sirdaşı, Rəbbi elçisi,
Məhəmmədi-Mustafadır nəbimiz.
Mehracda Mahmudi-Əhməddir adı,
Bal kimi şirindir, əzizdi adı,
Bu fani dünyanın gözəl ustadı,
Məhəmmədi-Mustafadır nəbimiz.
Ondan qabaq Quran-Kərim yox idi,
Daş-aşağaca Allah deyən çox idi,
Kəlmeyi-şəhadətimin şahidi,
Məhəmmədi-Mustafadır nəbimiz.
Məhəmməddir dövlətimiz, varımız,
Ərasət zamanı sahibkarımız,
Qiyamət günündə ümidvarımız,
Məhəmmədi-Mustafadır nəbimiz.
Mədətəm, mayılam onun adına,
Baldan şirin onun gözəl dadına,
Qoymayan bizi cəhənnəm oduna,
Məhəmmədi-Mustafadır nəbimiz.
02.02.2007
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GƏLDİ AŞIQLAR
Adəmnən qalıbdır aşıq sənəti,
Dərsi ondan alıb gəldi aşıqlar.
Axır zəmanənin əlamətini
Patifon yarandı, bildi aşıqlar.
Həyatın bir üzü bahardı-yazdı,
O bir üzü payız-qışdı, ayazdı,
Şeytan insanların səsini yazdı,
Eşidib-görəndə güldü aşıqlar.
Patifon dayandı, pryomnik çıxdı,
Qönçəni soldurub bülbülü sıxdı,
Ustad aşıqları, bağları yıxdı,
Ağlayıb yaşını sildi aşıqlar.
Pryomnik gizləndi çıxdığı yerdə,
Şeytana aldanan düşdü bu dərdə,
İblis başda durur xeyirdə-şərdə,
Televizor çıxdı, öldü aşıqlar.
Mədət, sözün qanana amanatdı,
Namusunu ərlər şeytana satdı,
Gözəl sənətkarlar sazını atdı,
Yarıb ürəyini böldü aşıqlar.
14.02.2007
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ADI QALIBDIR
Çox düşünüb, çox dərinə gedirəm,
Aşıqların bircə adı qalıbdır.
Ulu sənət silindi yer üzündən,
Lələ gedib, bircə yurdu qalıbdır.
Şeytan üzə çıxıb əhdinə yetdi,
Onnan ərənlərin axırı bitdi,
Yaylım oxla saz-söz, Koroğlu getdi,
Ürəklərdə eşqin odu qalıbdır.
Ağlı olmaz başda qeybət edənin,
Nə hörməti olar ölən bədənin,
Aşıq Mədət, haqq yoluyla gedənin
Onun haqqa etiqadı qalıbdır.
14.02.2007
ƏSLİ-XAN
Kərəm aşiq oldu keşiş qızına,
Eşqi-məhəbbəti qandı Əsli-Xan.
Keşiş bilib dara saldı qızını,
Əhdi-ilqarını dandı Əsli-Xan.
Nəhlət hər ilanın qara-ağına,
Deyib girdi xəlvət eşqin bağına,
Şeyda bülbül olub gül butağına,
Aman Kərəm deyib qondu Əsli-Xan.
Şair Mədət, görən yoxdu fələyi,
Üzü qara olsun Qara Məliyi,
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Sona çatdı iki gəncin taleyi,
Kərəmlə bir yerdə yandı Əsli-Xan.
14.02.2007
AY FƏLƏK
Bülbül oldum, ellər məni tanıdı,
Bahar-yazdan payım yoxmuş, ay fələk.
Yandım eşq oduna, eşq atəşinə,
Gül yanaqdan payım yoxmuş, ay fələk.
Şər oyandı mənnən qabaq yuxudan,
Mən oldum göz yaşı töküb axıdan,
Ayrı düşdüm o sevdiyim ahudan,
Qismətimdən payım yoxmuş, ay fələk.
Şair Mədət idim, getdi çağlarım,
Çəkildi sinəmə düyün-dağlarım,
Gözümü açanda soldu bağlarım,
Gülşanımdan payım yoxmuş, ay fələk.
17.02.2007
BOYUNBAĞIDIR
Gəlinə bənzəyən bir şəhərim var,
Dağlar ona qızıl boyunbağıdır.
Zərgarı qüdrətdir, bilib yaradıb,
Güllər diyarıdır, gül yanağıdır.
İsmi Zaqatala olub əzəldən,
Baxmaqla kim doyar belə gözəldən,
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Yükümü tutmuşam qoşma-qəzəldən,
O, könlümün məhəbbət çırağıdır.
Dağlarına seyrə çıxar gözəllər,
Şirin-şirin söhbət ilə gəzərlər,
Hüsnünə yazdığım qoşma-qəzəllər,
Şairin ona olan marağıdır.
Gözümlə baxmışam onun toyuna,
Cəmalı güzgüdür, suları ayna,
Gələnə xoş baxır, deyir çal-oyna,
Gəlib-gedənlər onun qonağıdır.
Mədətdir gülünü dərib qoxlayan,
Gecələr qoynuna girib yuxlayan,
Abı-havasıdır məni saxlayan,
Hər sevən aşiqin cənnət bağıdır.
18.02.2007
AY ADƏM OĞLU
Torpaqdan yarandın, yenə torpaqsan,
Öləndə çürüyüb, ay Adəm oğlu.
İnsan tapşıracaq səni torpağa,
Kəfənə bürüyüb, ay Adəm oğlu.
Öləndə quruyub daş olacaqsan,
Gedəndə əlləri boş olacaqsan,
Torpağın gözündə yaş olacaqsan,
Mum kimi əriyib, ay Adəm oğlu.
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Mədət, lal məzara qulam deyərsən,
Bu dünyada əhli-halam deyərsən,
Sökülmüş-çürümüş çulam deyərsən,
Qocalıb-qarıyıb, ay Adəm oğlu.
06.03.2007
NOVRUZ BAYRAMI
Ay həzarət, sazla-sözlə gəlmişəm,
İlin bayramıdır Novruz bayramı.
Yuxudan oyanır ana təbiət,
Elin bayramıdır Novruz bayramı.
Hər çiçəyi arzusuna yetirən,
Bülbülü bağçadan bağa ötürən,
Aşiqləri şirin dilə gətirən,
Elin bayramıdır Novruz bayramı.
Mədət, götür sazı, çağır bayatı,
Koroğlu yaransın, sürsün qıratı,
Geri çağır əldən gedən həyatı,
Elin bayramıdır Novruz bayramı.
11.03.2007
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ÖLMƏZ
İnanın bu haqq sözümə həzarat,
Əcəli olmayan güllədən ölməz.
Adam var görmüşəm şillədən ölüb,
Əcəli olmayan şillədən ölməz.
Adam var ki, meyli-yara dostadır,
Adam var ki, fəndi qaşı üstədir,
Adam var ki, illər-aylar xəstədir,
Əcəli olmayan hillədən ölməz.
Mədət, bir-birinə şillə vuran var,
Atıb düşmanına güllə vuran var,
Tullanıb ağıza kəllə vuran var,
Əcəli olmayan kəllədən ölməz.
11.03.2007
ÇOXDUR
Ey ariflər, siz də xəbərdar olun,
Bizim ərənlərin pirləri çoxdur.
Dünyanın o qədər möcüzəsi var,
Yaradan Allahın sirləri çoxdur.
Çoxları yan keçib, yalan söyləyib,
Yaxşının bağırını yarıb, teyləyib,
Qəvvəs dəryaları bir-bir eyləyib,
Axtarsa incisi, dürləri çoxdur.
Mədət yuva salıb Məcnun dağında,
Axtarışa çıxıb qoca çağında,
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İnanın sözümə, vətən bağında,
Koroğluya bənzər ərləri çoxdur.
23.03.2017
İRƏHMƏTƏ GEDƏNDƏ
Könlümün şüşəsi sınıb, ay ellər,
Aşıq Şəmşir irəhmətə gedəndə.
Oturub ağladım qəm otağında,
Aşıq Şəmşir irəhmətə gedəndə.
Daşan sellər yaylax-aranı basdı,
Haraya yetişənlər qulaq asdı,
Atlas bağlarımın bülbülü susdu,
Aşıq Şəmşir irəhmətə gedəndə.
Kədər-qəm sinəmi yaxıb-dağladı,
Əli qələm tutan dastan bağladı,
Kəlbəcər, Göyçə, Qazax ağladı,
Aşıq Şəmşir irəhmətə gedəndə.
Qəmü-hicran dərdi, həsrəti boldu,
Qüssə-qəm, ah-nalə ellərə doldu,
Bağların açılmış gülləri soldu,
Aşıq Şəmşir irəhmətə gedəndə.
Yaxşı insanların isti qanı var,
Hər zamanın, hər saatın anı var,
Aşıq Mədət bildi ömrün sonu var,
Aşıq Şəmşir irəhmətə gedəndə.
24.03.2007
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ELLƏRƏ ŞƏMŞİR
Rəhmətlik, ey gözəl, ulu sənətkar,
Görsəydin ağlardın ellərə, Şəmşir.
Mən dözə bilmədim, görüb ağladım,
Yayılıb millətin çöllərə, Şəmşir.
Tükəndi ağlımız, azaldı sərdən,
Dəyişdi dünyanın havası birdən,
Qarabağ düşmanı qaynadı yerdən,
Xəzan dəydi qönçə güllərə, Şəmşir.
İnandıq şeytana, çox qulaq asdıq,
Qoydular başımız altına yastıq,
Danışıb yorulduq, axırda susduq,
Damğalar vuruldu dillərə, Şəmşir.
Aşıqlar da öz yerini bilmədi,
Sazını çalmadı, deyib-gülmədi,
Yaşılbaş sonalar daha gəlmədi,
Həmişə gəldiyi göllərə, Şəmşir.
Ahu-nalə yayılanda dağlara,
Od vuruldu şamamalı tağlara,
Bəla gəldi, dolu yağdı bağlara,
Lalə-nərgiz, qərənfillərə, Şəmşir.
Ağzımızdı şirin dad olmağımız,
Düşüb dildən-dilə yad olmağımız,
Çalıb-deyib, gülüb, şad olmağımız,
Qaldı aylar ilə illərə, Şəmşir.

~ 246 ~

Başımın üstünü aldı çən-duman,
Huşumu dağıtdı bu dövran-zaman,
Qəza divan tutdu ellərə yaman,
Məruz qaldı Mədət sellərə, Şəmşir.
25.03.2007
DÖVLƏT-VAR NƏDİR
Ağılın-kəmalın qiyməti bitməz,
Ağılsız nə bilir dövlət-var nədir.
Seyrə çıxsa bağça-bağı sar kimi,
Ağılsız nə bilir bağça-bar nədir.
Ağılsızın məna çıxmaz sözünnən,
Qoşular dəliyə, qaçar düzünnən,
Arsız-arsız deyib-gülər özünnən,
Ağılsız nə bilir namus-ar nədir.
Ağılsız meşədən yarı soruşar,
Yay vaxtı yaylaqdan qarı soruşar,
Dağdan-dərələrdən narı soruşar,
Ağılsız nə bilir alma-nar nədir.
Ağılsız tuş olar quru xəzələ,
Bənzədər xəzəli lalə-gözələ,
İlqarsız başlayar qoşma-qəzələ,
Ağılsız nə bilir düz-ilqar nədir.
Aşıq Mədət, çəkmə sən intizarı,
Ağılsızdan tələb eyləmə yarı,
Ağılsız anlamaz şaxtanı-qarı,
Ağılsız nə bilir şaxta-qar nədir.
25.03.2007
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DAĞLAYIB NEYLƏSİN
Ay həzarat, odu içində olan,
Sinəsini dağlamayıb neyləsin.
Axtarışda olan elin aşiqi,
Yazıb dastan bağlamayıb neyləsin.
Çırtma vurub, özü çalıb-oynayan,
Sinəsində şirin sözü qaynayan,
Yar itirib, yetim qalıb ağlayan,
Çaya dönüb çağlamayıb neyləsin.
Dolub-daşdı əlimdəki piyala,
Əcəldə ki yoxdu canımı ala?
Hicran otağında dalıb xəyala,
Şair Mədət ağlamayıb neyləsin!
26.03.2007
ZÜLEYXAYA BƏNZİYƏ
Tanrı elə yarada ki gözəli,
Bir baxanda Züleyxaya bənziyə.
Xoryadı da gözəl kimi yarada,
Göydə bədirlənmiş aya bənziyə.
Qədir bilənlərə yaxşı yar ola,
Ehtibarı ilə düz ilqar ola,
Gözəllik üzdə yox, daxildə ola,
Fəsli bahar-yaza, yaya bənziyə.
Xəmiri saf olar unu ələyən,
Yetər öz əhdinə xoş gün diləyən,
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Ay qabağı açıq, üzü güləyən,
Söhbəti nəğməli çaya bənziyə.
Yaxşıya qovuşa yaxşının qanı,
Cismində görünsə göhər məkanı,
Ola el içində ədəb-ərkanı,
Aləm üçün məclis-toya bənziyə.
Mədəti anlamaz, tanımaz xəzəl,
Eşqin yanğısıdır, gülüdür qəzəl,
Gözəlliyə layiq olan bir gözəl,
Qonşusundan gələn paya bənziyə.
28.03.2007
SOLANDA
Bu dünya çox qəribədir həzərat,
Kimə qısılasan ürək dolanda.
Ya bir dərdin, ya da könlün alan yox,
Nə çarə qılasan tənha qalanda.
Martın sonu yaz ilə qış döyüşür,
Elə bil ki, iki aşıq deyişir,
Fəsillər, təbiət, həyat dəyişir,
Yaş ötüb oğlanlar, qızlar solanda.
Bir xəyaldı, gül qoxudu bu dünya,
Ürək dələn yay oxudu bu dünya,
Şair Mədət, bir yuxudu bu dünya,
Ruhdan can ayrılar, sızlar öləndə.
12.04.2007
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CAN GEDİR ƏLDƏN
Vay sənin halına, el sənətkarı,
Ağla öz gününə, can gedir əldən.
Günlər, aylar, illər ömürdən gedir,
Ağla öz gününə, can gedir əldən.
Ehdibarsız, vəfasızdı bu dünya,
Gəldi-gedərlidir, fanı bu dünya,
Bağışlamaz sənə canı bu dünya,
Ağla öz gününə, can gedir əldən.
Bilməyənə dünya elə yağlıdır,
Bilənlərin sinəsi çox dağlıdır,
Şair gözün qapıları bağlıdır,
Ağla öz gününə, can gedir əldən.
Qəmli aşiq, qamətin bükəcəksən,
Gözünün yaşını çox tökəcəksən,
Canın ağrısını sən çəkəcəksən,
Ağla öz gününə, can gedir əldən.
Şair Mədət, xalqa sözün qalıbdır,
Həmdəmin-həmqəmin sazın qalıbdır,
Çoxun gedib, dala azın qalıbdır,
Ağla öz gününə, can gedir əldən.
14.04.2007
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OĞUL
Ayrılıq oduna dözə bilmirəm,
Günləri-ayları sayıram, oğul.
Hər yeyib-içəndə, süfrə başında,
Fikrimi dağıdıb, yayıram, oğul.
Ayrılıq görməyən bilməz heç qədir,
Görən ayrılığı biləcək nədir.
Qanana bəs eylər duz-çörək çadır,
Ayrılıq düşmandı deyirəm, oğul.
İnsan arasında mən də sandayam,
Özüm də bilmirəm hansı dondayam,
O qədər zəliləm, mömün bəndəyəm,
Sər sözə-söhbətə uyuram, oğul.
Cavanlıqda aşiq idim gülə mən,
Bənzəyərdim qəmli bir bülbülə mən,
Daha qocalığın hökmü ilə mən,
Bükürəm belimi, əyirəm, oğul.
Cəfa çəkdim qədirbilməz elimə,
Döndüm yanar ocaqların külünə,
Nifrət qamçısını alıb əlimə,
İndi öz-özümü döyürəm, oğul.
Övladsız ataya dünya haramdı,
Başını bürüyən çəndi-borandı,
Qəlbim kövrəkliyi ağır yaramdır,
Yeməmiş hər şeydən doyuram, oğul.
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Sənətkar olsa da Mədətin özü,
Getdikcə saralıb-solur gül üzü,
Namuslu oğula bir göhər sözü,
Əbədi yadigar qoyuram, oğul.
17.04.2007
ÖZ YERİ
İnanın sözümə, ay bizim ellər,
Sazın öz yeri var, yolun öz yeri.
Könül sevsə xoryad-gözəl də birdi,
Qızın öz yeri var, dulun öz yeri.
Bahar-yaz qız-gəlinə bənzəyir,
Havası dəstana, sözə bənzəyir,
Bu dünya dambura, saza bənzəyir,
Yazın öz yeri var, qulun öz yeri.
Kolluğa insanın yolu demərəm,
Bəhməzə zənburun balı demərəm,
Mahud-bezə ipək-xalı demərəm,
Bezin öz yeri var, çulun öz yeri.
Göz yuxarıda dayanıbdır şah kimi,
Burun sallanıbdı yatan baxt kimi,
Tərpənir dil-dodaq uçan taxt kimi,
Gözün öz yeri var, dilin öz yeri.
Şair Mədət kamil dərzidir, bilir,
Hər ölçüb-biçəndə ucadan gülür,
Yükü ağır olsa, yarıdan bölür,
Sözün öz yeri var, pulun öz yeri.
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DAĞLAR OĞLUYAM
Arif olan, tanı yaxından məni,
Böyük Kafkaz sıra dağlar oğluyam.
Vətən bağbanıyam, bağ yetirmişəm,
Yaşıl don geyinən bağlar oğluyam.
Bağbanıyam elin, barım var mənim,
Yemiş, qarpız, heyva-narım var mənim,
Dərib, məhsul yığan yarım var mənim,
Zərif şamamalı tağlar oğluyam.
Mədətəm, gəncliyim mən itirmişəm,
Çox qonaq gətirib, çox ötürmüşəm,
Bağı yetişdirib bar götürmüşəm,
Firavan-müstəqil çağlar oğluyam.
26.04.2007
YATIN, ÖLÜLƏR
Bu dünya yalançı-fırıldaqçıdır,
Qiyamət qopunca yatın, ölülər.
Doğrudan varisə cənnət-cəhənnəm,
Cənnət məkanına çatın, ölülər.
Qorxmayın kamannan, qorxmayın oxdan,
Heç nə soruşmayın qarını toxdan,
Vermisiz borcunu torpağa çoxdan,
Kədər ilə qəmi atın, ölülər.
Aranızda pis iş tutanlar da var,
İnsan başı kəsib atanlar da var,
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Orda qurda dönüb yatanlar da var,
Axtarın onları, tutun, ölülər.
Geymisiz ağdan axrat donunu,
Çevirdiniz o dünyaya yönünü,
Səbrlə gözləyin məhşər gününü,
Söhbəti söhbətə qatın, ölülər.
Könlüm qocalığın gülünü dərir,
Ömür yollarında sözü dirçəlir,
Şair Mədət sizə rəhmət göndərir,
Şirin yuxulara batın, ölülər.
26.04.2007
FANİ DÜNYA, GÖR NƏ GÜNƏ QALMISAN
Saqqalsızlar ağsaqqala vəz verir,
Fani dünya, gör nə günə qalmısan.
Ağılsızlar ağıl verir alimə,
Fani dünya, gör nə günə qalmısan.
Rüşvət alan, rüşvət verən bilinir,
Namərd gülür, mərdin adı silinir,
Çarəsizlər dizlər üstə sürünür,
Fani dünya, gör nə günə qalmısan.
Şair Mədət oldu axır dəmirçi,
Satmağa yanıma gəldi kömürçü,
Baha satır çörəyini xəmirçi,
Fani dünya, gör nə günə qalmısan.
27.04.2007
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ŞAİRİMİZ VAR
Yaylağı-aranı dolansın səsim,
Ellər desin bizim şairimiz var.
Cümlə cahan ibrət alsın sözümdən,
Ellər desin bizim şairimiz var.
Kədər-qəmi üzərindən at, könül,
Şirin canı şirin cana qat, könül,
Ustadnamələrin yaz-yarat, könül,
Ellər desin bizim şairimiz var.
Aşıq Mədət, eşq oduna alışma,
Əbəs yerə cəfa çəkib çalışma,
Ariflər yanında yalan danışma,
Ellər desin bizim şairimiz var.
29.04.2007
DƏSTƏ YORĞAYA
Biz deyən yox, sən deyəndi, a dünya,
Minib atın salma dəstə yorğaya.
Bizi salıb ayaq altına əzib,
Rüşvət alıb satma bizi darğaya.
Bülbül olub zövqü-səfa sürmədin,
Gərdişinə yaxşı fikir vermədin,
Dünya, sənin düz işini görmədim,
Tay eylədin bizi ala qarğaya.
Mədətəm, doğru yol ilə gedirəm,
Fitri istedada şükür qadirəm,
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Aman dünya, sənə xahiş edirəm,
Qulağın öyrətmə gümüş sırğaya.
29.04.2007
MƏNALI OLSUN
Sözümü deyərəm anlıyanlara,
Hər kəsin öz sözü mənalı olsun.
Mərd olan çəkilsin haramdan geri,
Hər kəsin yediyi halalı olsun.
Yaradan heç kimi dara salmasın,
Başının üstünü duman almasın.
Heç kəsin yuvası viran olmasın,
Hər kəsin yuvası balalı olsun.
Dolması yaxşıdır yağlı kələmin,
Kəsəri itidir halal qələmin,
Mədətəm, istərəm bütün aləmin
Baxçası, bağları lalalı olsun.
04.05.2007
GÖRMÜŞƏM
Ay həzarət, dərdə düşüb zarıyıb,
Çaya dönüb çağlıyanı görmüşəm.
Nəzər yetirmişəm fani dünyaya,
Güləndən çox ağlıyanı görmüşəm.
Hər quş dağıdarmı öz yuvasını,
Çarəsizlər satar öz komasını,
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Öz canından bezib öz sinəsini,
Çalı-çarpaz dağlıyanı görmüşəm.
Mədət, tanıma heç el lotusunu,
Boynuna bağlayar öz çatısını,
Dələduzlar mərdin öz qapısını
Qıfıl vurub bağlıyanı görmüşəm.
07.05.2007
YARI OLARMIŞ
Yadın qızı, yolu-bəxti açınca
Gedib yad oğlunun yarı olarmış.
Yurdu-yuvasında bala çıxardıb
Özgələr bağının barı olarmış.
Nə olsa bəxtsiz cavana olar,
Onu gözdən salan zamana olar,
Düşünsə hər insan divana olar,
Anadan olan qız qarı olarmış.
Şair Mədət, səndə qalmadı urvat,
Hörmətdən düşmüsən, olmusan bərbad,
Qocalan çağında ər ilə arvad,
Bu dünyanın ahu-zarı olarmış.
08.05.2007
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HANI?
El şairi, sükut eylə, yad eylə,
Bizdən əvvəlki nəsillər hanı?
Bir-birinin toy-bayramına gəlib,
Məcazı danışan o dillər hanı?
Tale kəsdi özü gələn payları,
Heç şad eyləmədi ömrü zayları,
Yağışlı-yağmurlu bahar ayları,
Nəğmə deyib daşan o sellər hanı?
Açıb-köçüb getdi irəngi solan,
Düşünüb ağladı arxada qalan,
Atlas diyarının zinəti olan
Yaşılbaş sonalı o göllər hanı?
Yeri gəlsə bir-biriylə görüşən,
Sınaq meydanına girib döyüşən,
İnsan kimi yerlərini dəyişən
Gördüyünüz o dörd fəsil bə hanı?
Şair, heyran idin zərif hərflərə,
Heç yol verməz idin qəti səflərə,
Qocalınca Mədət, sinədəftərə,
Rəqəmlə yazdığın o illər hanı?
08.05.2007
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USTADNAMƏLƏR
ƏMƏLİNDƏN-ƏMƏLİNDƏN
Möhkəm iş gör, ey sənətkar,
Təməlindən-təməlindən.
Özün gözlə bir iblisin,
Əməlindən-əməlindən.
Sına gördüyün insanı,
Varmı gör ədəb-ərkanı.
Kimin kim olduğun tanı,
Kamalından-kamalından.
Mədət, dumandı hər yanın,
Gözlə, bada vermə canın.
Qoru özün bu dünyanın,
Zavalından-zavalından.
23.08.2005
VARDI GETDİ
Ay həzərat, bir zamanlar,
Türfə canım vardı getdi.
Ləli-gövhər, inci-qumaş,
Xəzinəmdə vardı getdi.
Tale mənə etdi hücum,
Olmadı ağlayan bacım.
Polad iradəli gücüm,
Qol dizimdə vardı getdi.
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Mənəm indi rəngi solan,
Gözləri kövrəlib dolan.
Salam verib, salam alan,
Dost-aşinam vardı getdi.
Aşıq Mədət yağan qarmı,
Cahan sənə geniş-darmı.
Soruşsalar şair varmı?
Deyəcəklər vardı getdi.
01.03.1998
BAŞDI ŞAİR
Hər kəllədən alma sözü,
Çox kəllələr boşdu, şair.
Öz dərsini haqdan alan,
İstedadlı başdı şair.
Bizə elin hörmətindən,
Badəsindən, şərbətindən,
Dünyanın var-dövlətindən,
Mənə ağıl xoşdu, şair.
Bülbüləm, gəzərəm bağı,
Solub şamamalar tağı.
Yaşımın bu qoca çağı,
Yaz olunca qışdı, şair.
Adam var, baxır gülənə,
Adam var, söyür gələnə.
Adam var, baxmır ölənə,
Elə bil ki, daşdı, şair.
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Arif gərək elmi qana,
Bənzəyə dürə-mərcana.
Anlamayan bir insana
Dovğa yağlı aşdı, şair.
Olmasın adamın şərti,
Oynamasın kumar-kartı.
İslamam deyənin şərti,
Bilirsənmi beşdi, şair?
Aşıq Mədət deməz yalan,
Yalannan yaxşıdı palan.
Meyli Haqqa bağlı olan,
Qanadlı bir quşdu, şair.
28.12.2004
OĞUL
Nəsihətim budur sənə,
Harda gəldi yatma, oğul.
İki şəxsin söhbətinə
Kənardan söz qatma, oğul.
Namərd gələndə yaxına,
Tapşır onu Allahına.
Bir qarışqa günahına,
Yalvarıram batma, oğul.
Çox şey istər könül quşu,
Dolandıqca dağı-daşı.
Özün istəməyən işi,
Özgəsinə tutma, oğul.
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Su vursan bərkiyər dəmir,
İliynən ölçülür ömür.
Qismətinə çıxsa kömür,
Qəbul elə, atma, oğul.
Mədətdir bağların barı,
Elin xəzinəsi, barı.
Ata qoyan yadigarı,
Əziz saxla, satma, oğul.
OĞUL ATADAN QAÇARMI
Ay həzərat, yaxşı oğul
Sirrini yada açarmı?
Oğul ata oğludursa,
Atadan oğul qaçarmı?
Bir insanda olsa maraq,
Hər şeyi olsa təm-taraq.
Yaxşı olsa, əgər çıraq,
İşığı yana saçarmı?
Mədət deyər, mərd olanlar,
Məndən söz xəbər alanlar.
Kimsəsiz, yalqız qalanlar
Bir qanadsız quş olarmı?
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GƏLİR
Ağır dərdim budu mənim, həzərat,
Layla səsi ötən çağımdan gəlir.
Səsimə səs verib seyrana çıxan
Quşların nəğməsi bağlardan gəlir.
Tüğyan eylər dəniz, dalğa, ləpəsi,
Məzardı insanın qəzəl qəfəsi.
Yarın hənirtisi, isti nəfəsi,
Sənli olan ağ otaqlardan gəlir.
Gəncliyimlə getdi həftələr, aylar,
Düşdü ənənədən zurnalı toylar.
Duzlu, sözlü axıb gələn bu çaylar
Sirli-xəzinəli dağlardan gəlir.
Xına kimi soldu el yaraşığı,
Bezibdi dünyadan xublar aşığı.
Sübhə kimi yanan şamlar işığı,
Əriyib tökülən yağlardan gəlir.
Gedibdi Mədətin bağnın kölgəsi,
Viranədi seyrangahı kimgəsi.
Yuxumdan çağıran yarımın səsi
Zərif şamamalı tağlardan gəlir.

~ 263 ~

VAXTINA QALDIM
Ay həzərat, qınayacaqlar məni,
Ömrümün viranə bəxtinə qaldım.
Çürümüş yemişə tay oldu bəxtim,
Könlümün xaraba taxtına qaldım.
Gecələr gözümə yuxu gəlmədi,
Solğun gülşənimdən qoxu gəlmədi.
Yandım, harayıma çoxu gəlmədi,
İnsanın vəfasız bəxtinə qaldım.
Mədətəm, Qafqazım gülüzar idi,
Qışda dağlarımın başı qar idi.
Gözəl əhdim, düz ilqarım var idi,
Xubların naz-naz vaxtına qaldım.
OLARMIŞ
Nə bileydim əzəl gündən həzarat,
Şair qəlbim mənim al-qan olarmış.
Yazıq canım yanıb eşqin oduna,
Fələk qarğıyana tonqal olarmış.
Yarım gedib mənim gedər-gəlməzə,
Bayqu kimi döndüm üzü gülməzə.
Qocalıqda canım gedir bilməzə,
Kabab bişirməyə manqal olarmış.
Bulanıb çeşmələr, bulanıb göllər,
Suyundan əl çəkib bizim bu ellər.
Aşıq Mədət, yəsiz qalan bu çöllər,
Buğda əvəzinə qanqal olarmış.
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PARÇALAR
Əziz oğul, məndən sənə nəsihət,
Kamil təbib axtar, dərdi parçalar.
Ağıllı sərkərdə ordu itirməz,
Ağılsız sərkərdə ordu parçalar.
Mərdlər haqdan halal geyər donunu,
Başa vurunca ömrün sonunu,
Mərd istəməz namərdin pis gününü,
Namərd fürsət düşsə mərdi parçalar.
Tamahkarın nəfsi xəncərdən iti,
Aparar satmağa qan soran biti.
Əlləri bərk olar, sevər fürsəti,
Gözü vuran çaşıb uyar şeytana.
Fələk vuran çaşıb uyar şeytana,
Zərər vurar xeyir verən insana.
Ana-atasını atar bir yana,
Yaramaz oğullar yurdu parçalar.
Mədətə dərs verir bu geniş cahan,
Kamil ustad olur sınaqdan çıxan.
Həyat təcrübədir, bir də imtahan,
Quzular cəm olsa qurdu parçalar.
17.06.1992
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İSTƏ
Qocaldıb özünü zay etmə, gözəl,
Səni kim istəsə, sən onu istə.
Zor ilə hər kəsə girişmək olmaz,
Səni kim istəsə, sən onu istə.
Düşün, dolan alçaq ilə ucanı,
Kamil öyrən əlifbanı, hecanı.
Seçmə, gözəl, cavan ilə qocanı,
Səni kim istəsə, sən onu istə.
Eşqin-məhəbbətin on kitabını,
Dəyməz iynəməyə acı sabını.
Əlinə yığ özün tapıb babını,
Səni kim istəsə, sən onu istə.
Dindir cavanı da, qocanı da sən,
Yaxşını-pisini özün seç, öyrən.
Belə gətiribdi zəmanə, dövran,
Səni kim istəsə, sən onu istə.
Mədətəm, tikmişəm yola gözümü,
Qurban eyləyirəm sənə özümü.
Ay qız, unutma sən gözəl sözümü,
Səni kim istəsə, sən onu istə.
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ÇÖRƏK
Çörəyi çox görüb korlama, insan,
Yeyib ayaq üstə yayma yol-izə.
Budur həyatımız, budur canımız,
Çörəkdir işığı gətirən gözə.
Candan əziz bəslə qırıntısını,
Yaranın o açır sarıntısını.
Görəndə aclığın zarıltısını,
Qiymət ver çörəyə, fikir ver sözə.
Mədətin özünü daim yada sal,
Ruzudan böyük şey yoxdu dünyada.
Çörək ətri gəzir yerdə-havada,
Çörəkdir sevinci gətirən üzə.
YAXŞIDIR
Azıb əyri yoldan keçincə fələk,
Sən öz düz yolundan keçsən yaxşıdır.
Haram sudan bircə damcı içincə,
Zəhər alıb, halal içsən yaxşıdır.
Zalım o qocalıq belim büküncə,
Zar ağlayıb ahu-nalə çəkincə.
Elin saf yoluna tikan töküncə,
Xalıdan xalqa don biçsən yaxşıdır.
Mən haqdan dərsimi aldım onunda,
Gəzmək istəmərəm şeytan donunda.
Əgər sərrafamsa mis mədənində,
Axtarıb gövhəri seçsəm yaxşıdır.
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Dünyada düz insan görmədi gözüm,
Axtarıb tapmadım, şahidəm özüm.
Qəlbimdə varsa da dərin sir-sözüm,
Qaytarıb qəlbimə açsam yaxşıdır.
Çox bilən, az bilən birgə yeriyir,
Xiffətdən duz kimi canım əriyir.
Namərd mərdi duman kimi bürüyür,
Namərd olan yerdən qaçsan yaxşıdır.
Xəstə günümdə yar məni güdüncə,
Gileylənib məni zinar edincə.
İblis yığnağıynan gora gedincə,
Mavi səmalara uçsan yaxşıdır.
Mədətəm, ərş ilə kürşü gəzmişəm,
Balıqsız dəryadan kitab yazmışam.
Kədər-qəm yemişəm, candan bezmişəm,
Daha bu dünyadan köçsəm yaxşıdır.
DƏYİŞDİ
(ictimai-siyasi mövzu)
Ey ariflər, baxın möcüzələrə,
Zaman ölü ilə sağlar dəyişdi.
Şeytan əməlinə uyan çox oldu,
Tarix gülən ilə ağlar dəyişdi.
Etibar qalmadı ən yaxşı dosta,
Dost dostu axtarmaz olanda xəstə.
Bağbanlar savaşdı bağça-bar üstə,
Budağlar qırıldı, bağlar dəyişdi.
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Yaz ayları can dərmanı yetirdi,
Cəfa çəkən bəhrəsini götürdü.
Payız düşdü, yerdə qırov oturdu,
Bostan uralandı, tağlar dəyişdi.
Boş yerə tökən çox alın təri,
Alıb boşayan beş-on pərini.
İnsanlar tanımır biri-birini,
Zəmanə çevrilib, çağlar dəyişdi.
Mədətəm, dərdimə şərikdi sazım,
Haqdan kəsilməsin ömrüm-avazım.
Al-yaşıla bürünəndə Qafqazım,
Sirli-sözlü qarlı dağlar dəyişdi.
14.05.1993
EY İNSAN OĞLU
Bu fani dünyaya gələn günündən,
Qonaqdır hər adam, ey insan oğlu.
Özgəyə qazma quyu, özün düşərsən,
Gedincə dünyadan, ey insan oğlu.
Unutma ustadın dərin sözünü,
Özgənin malına dikmə gözünü.
Yaxşı əməlinlə göstər özünü,
Gedincə dünyadan, ey insan oğlu.
Halal-təmiz olsan sənindi dövran,
Sən küfr işlərdən əlin çək, iyrən.
İnsan nədir, vicdan nədir, tez öyrən,
Gedincə dünyadan, ey insan oğlu.
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Halal dolan, qısa ömrü yaxşı sür,
Haqq əliylə düzə çıxar gizli sirr.
Millətinə ziyan vurma, xeyir ver,
Gedincə dünyadan, ey insan oğlu.
Ey qul, çək əlini murdar sənətdən,
Xəbərsizsən ənənədən, adətdən.
İbrət dərsini al şair Mədətdən,
Gedincə dünyadan, ey insan oğlu.
ZAMANDIR
Ağlamayım, neynəyim, mən həzərat,
İnsanlar iblisə dönən zamandır.
Gədalar ərləri yamsılıyaraq,
Düz sözə əyridir deyən zamandır.
Mənim haqq sözümə güləcək naşı,
Deməzlər pas alır üzüyün qaşı.
Oğullar bəhs ilə durub yanaşı,
Atanı, ananı döyən zamandır.
Kişisənsə ver nəsihət birinə,
Quyu qazıb salar səni dərinə.
Ağlın olsa cəm et, deyər sərinə,
Cocuqlar qocaya söyən zamandır.
Ər oğlu da itiribdi cəddini,
Ötüb keçib, gözləmir heç həddini.
Atasının, anasının qəddini,
Koğaya döndərib əyən zamandır.
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Uçar bürcü ömrü bitən qalanın,
Mədət kimi yaşla gözü dolanın.
Dəstəmazsız arvad-kişi olanın,
Təməlini şeytan qoyan zamandır.
25.09.1992
SƏN ÖZÜN AĞLA
Kamil ustad, işin qalıb Allaha,
Özün öz gününə sən özün ağla.
Oğula, ya qıza arxalanma heç,
Özün öz gününə sən özün ağla.
Ey sənətkar, düşmə dağlara-daşa,
Açma bir sirrini dosta-sirdaşa.
Bağlama bel nə qohuma-qardaşa,
Özün öz gününə sən özün ağla.
Döndərdilər, aşıq, səni bayquşa,
Deyən olmadı heç sənə yüz yaşa.
Ağla demə kənardakı yoldaşı,
Özün öz gününə sən özün ağla.
Quruyub lal olan çaylar çağlamaz,
Loğmanı gətir sən yaran bağlamaz.
Dar günündə heç kim sənə ağlamaz,
Özün öz gününə sən özün ağla.
Səndən başqa Mədət, sənə yanan yox,
Sənin kim olduğun bilib qanan yox.
İl yarımdır səni insan sanan yox,
Özün öz gününə, sən özün ağla.
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EYLƏR
(ictimai-siyasi mövzu)
Ata-anasından halal olanı,
Fələk onu açar, gül eylər-eylər.
Özü vurub özü qarğıyanların
Yurdunu dağıdıb, çöl eylər-eylər.
Ləli-cəvahirdir atalar sözü,
Haqdır dolandıran gecə-gündüzə.
Yeri gəlsə əgər yaradan özü,
Xanı diyarbaşı, qul eylər-eylər.
Dağa dönmək istər bəzi adalar,
Çoxdur fitnə-feli olan gədalar.
İnsafı olmayan haramzadalar,
Köçmiyən qızı dul eylər-eylər.
Ağıllı olmasın dəli-divanə,
Sevən-sevdiyinə gərək güvənə.
Gözəldə adətdir, gizli sevənə,
Qaş-gözün oynadıb əl eylər-eylər.
Tanımayan əcdadını-zatını,
Kəmənd salar boğazına çatını.
Oğrular igid dostun atını,
Aparıb özünə mal eylər-eylər.
Mədət, getdi malın, qaldı boş ağıl,
Gördüyün-bildiyin oldu bir nağıl.
Namusu-qeyrəti olmayan oğul,
Söküb çəpərini kol eylər, eylər.
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OLMAZ
Bulaq gərək öz-özündən qaynıya,
Su tökməklə çuxura, bulaq olmaz.
Bir adam çirkinsə, qəlbi qarasa,
Üzünü yumaqla üzü ağ olmaz.
Xoryat atlas geyib özün bəzəsə,
Qanmaz çox danışıb sözün uzatsa.
Kimsə torpaq yığıb qaya düzətsə,
Haqdan yaranmasa ondan dağ olmaz.
Daxilindən gözəl olan kələlməz,
Səbri olanın gözü bərəlməz.
Yüz il ağlasan da ölən dirilməz,
O geri qayıdıb bir də sağ olmaz.
Atalar hər sözü yerində deyib,
Yağı başı yeyib gəmini əyib.
Sözümə gülməyin, etməyin ayıb,
Sana yağlarından kərə yağ olmaz.
Ağlar Aşıq Mədət gülləri solsa,
Üzü gülməz bağlar viranə qalsa.
Ağacların qurdu içindən olsa,
O bağdan ellərə bir də bağ olmaz.
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VƏDƏSİNDƏ
Doğrudu atalar misalı, dostlar,
Uzatma hər işi, gör vədəsində.
Əgər bir adama varısa borcun,
Arada ölüm var, ver vədəsində.
Namuslu ol, çirkin adı götürmə,
Peşədən incimə, işi ötürmə.
Hər şeyin vaxtı var, vaxtı itirmə,
Toyda da oyuna gir vədəsində.
Əl-ayaq çirkidir dövlətin, varın,
Sındrma qəlbini sevdiyin yarın.
Gördün xumarlanıb çıxdı şikarın,
Sərrast al nişanı, vur vədəsində.
Qədir bilməzlərə can vermə bada,
Əzilib-büzülmə həddən ziyada.
Etibarsız, zalım, fani dünyada,
Kefin çək, ömrünü sür vədəsində.
Ustayam, ustadam, yeri gələndə,
Ayıb olmaz xamlar xama güləndə.
Aşıq Mədət əlifbanı biləndə,
Dedilər yuxudan dur vədəsində.
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VAXTIDIR
Arif olan, küsmə tale payından,
Ozan ölüb, indi yazan vaxtıdı.
Kəhər atlar susub, dili lal olub,
Qatır cıdıra çıxıb, qızan vaxtıdır.
Kimisi kasıbdı, boynunu burub,
Kimisi ağadır, xanalar qurub.
Kimisi pulludur, başına vurub,
Dəyişib çiynini azan vaxtıdır.
Axtarış apardım Məcnun dağında,
Əsli solda durdu, Leyli sağında.
Yetib öz əhdinə cavan çağında,
Gədalar ilqarı pozan vaxtıdır.
Bağa baxın, halal barını dərin,
İşin tədbirini əzəldən görün.
Düşünüb dərindən, sifariş verin,
Dilmi deməz çal-al ozan vaxtıdı.
Qəm yedikcə ah çəkirəm dərindən,
Səhər mehi dəymir üzü sərindən.
Yaşılbaşları hürküdüb yerindən,
Tısbağalar göldə üzən vaxtıdır.
Kərəmin, Əslinin laləsi gedib,
Könlümün qəm yükü, şələsi gedib.
Gənclik çırağımın şöləsi gedib,
Xəyal dağı-daşı gəzən vaxtıdır.
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Dəli çaylar daşlı qayalar olub,
Yüzdə biri dost yolunda baş qoyub.
Deyib-gülən canım dünyadan doyub,
Mədət ölçüb, biçib yazın vaxtıdır.
OLACAQDIR
Göz açıb dünyaya bədəsil gələn,
Nəfsi iti, gözü şor olacaqdır.
Günəş şöləsinə baxmaq istəsə,
Bağlanacaq gözü, kor olacaqdır.
Qisməti var, ölçüsü var hər donun,
Çox təmiz adı var namus-vicdanın.
Ədəbi-ərkanı olmayan kəsin,
Getdiyi haqq yolu dar olacaqdır.
Mərdliyi, bərkliyi olur daşların,
Ağlı seyrək olur qələm-qaşların.
Sözü eşitməyən sallabaşların,
Daha da qulağı kar olacaqdır.
İnsanın canıdır halal öz dili,
Can kimi bəsləsin onu hər kişi.
Xalq üçün kim görsə xeyir xahişin,
Adı el-obada car olacaqdır.
Mədətəm, dözmüşəm çox işgəncəyə,
Fikir verməmişəm hər əyləncəyə.
Allahı çağıran təmiz bəndəyə,
Allah özü ona yar olacaqdır.
20.01.2004
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VAXTINA QALDIM
Ay həzərat, qınayacaqlar məni,
Ömrümün viranə bəxtinə qaldım.
Çürümüş yemişə tay oldu bəxtim,
Könlümün xaraba taxtına qaldım.
Gecələr gözümə yuxu gəlmədi,
Solğun gülşənimdən qoxu gəlmədi.
Yandım harayıma çoxu gəlmədi,
İnsanın vəfasız bəxtinə qaldım.
Mədətəm, Qafqazım gülüzar idi,
Qışda dağlarımın başı qar idi.
Gözəl əhdim, düz-ilqarım var idi,
Xubların naz-naz vaxtına qaldım.
DEYƏRMİŞ
Bir yetimin əli işə çatanda,
Dığırlanıb başı daşa dəyərmiş.
Bəd-nəzərin gözü onda olarmış,
Toxunub qəlbinə, onu yeyərmiş.
Tifildim hər şeyi görüb biləndə,
Ağlayardım qərib-qürbət öləndə.
Taleyin işidir, yeri gələndə,
Arxalı yəssini basıb döyərmiş.
Kimisi canından keçib bezəndə,
Kimisi sağalmaz dərdə dözəndə.
Kimisi ayağı yalın gəzəndə,
Kimləri ipəy-xalı geyərmiş.
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Yıxılanı qaldırandı ağıllı,
Xeyirdən çox ziyan çəkər ağıllı,
Ağıl varsa, ağılsıza ağıllı,
Duranda ağılsız ona söyərmiş.
Mədət, halal işlət öz sənətini,
Götürmə şeytanın min lənətini.
İtirən yol-ərkan, mərifətini,
Fələk onun qamətini əyərmiş.
15.01.2005
GÖZƏLDİR
Hər gözələ gözəl demək düz olmaz,
Ədəbi-ərkanı olan gözəldir.
Dili baldan şirin, kamalı dərin,
İnsanın qədrini bilən gözəldir.
Gözəl var, vəfalı, ürəyi kövrək,
Gözəl var, özü xoş, ağılı seyrək.
Gözəl var, qolda güc, dilindən yüyrək,
Qəlbi təmiz, üzə gülən gözəldir.
Üzdən gözəl olan solar nədir ki,
Ağlı olmaz, evdə qalar nədir ki,
Mədət sevdiyini alar nədir ki,
Ona öz xoşuyla gələn gözəldir.
10.02.2004
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DEYƏRMİŞ
Xublar şana ilə saçın daranda,
Şana sığallanıb telə dəyərmiş.
Yar yara sarmaşıb busa alanda,
O şirin gül yanaq, dilə dəyərmiş.
Taleyin öz işi, öz gərdişi var,
Tarixin zamana göstərişi var.
Ağlıma gəlməzdi yazın qışı var,
Xəzan əsib, zaval gülə dəyərmiş.
Mədətəm, yayındım birdən, birədən,
Ömür yolu getdim dağdan-dərədən.
Gül axtarmağa keçəndə bərədən,
Atılan daş mən bülbülə dəyərmiş.
BULAYAN GƏZƏR
Gözəllər üçündür bu nəsiyyətim,
Ağılsız boş qabı yalayan gəzər.
Vəfasız vəfalını tanımaz,
Döşünü, başını bulayan gəzər.
Çox danışan fikir verməz sözünə,
Qadın-kişi bir görünər gözünə.
Sevər kor şeytanı, düşər izinə,
Tanımaz babını, ulayan gəzər.
Ağılsız həmişə duyulmaz olar,
Yatar, yuxusunda ayılmaz qalar.
Yaramaz kimsəyə sayılmaz qalar,
Əldə öz-özünü dolayan gəzər.
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Bir gözəl ki, aşiqinə gəlməsə,
Sənətkarın qədrini bilməsə.
Utanmasa, ərinməsə, ölməsə,
Yanında erməni balayan gəzər.
Az deyil başına, dizinə döyən,
Var-dövlətə görə alcağı öyrən.
Sözümü tutmayıb xətrinə dəyən,
Könlümün evini talayan gəzər.
Yolun azan, ağılsızı dindirib,
Öz bəxtini cin atına mindirib.
Qaldığı ocağını söndürüb,
Tərsa ocağını qalayan gəzər.
Mədət bağbanıdır, gülü solunca,
Meyli haqqa bağlı gedər yolunca.
Anlamazın, utanmazın dalınca,
Balayandan sonra Lalayan gəzər.
KÖNÜL
Vaxt olar ərşədək çıxar alovun,
Vaxt olar saralıb sökərsən, könül.
Vaxt olar əlindən düşər cilovun,
Vaxt olar eşq atın minərsən, könül.
Vaxt olar xəzinə qoyarsan elə,
Vaxt olar gəzərsən dillərdən-dilə.
Vaxt olar dönərsən şeyda bülbülə,
Vaxt olar gül üstə qonarsan, könül.
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Vaxt olar küncdə nigaran qalarsan,
Vaxt olar dərin xəyala dalarsan.
Vaxt olar meydanə özün salarsan,
Vaxt olar tərlanə dönərsən, könül.
Vaxt olar sitəmi toxunar şərin,
Vaxt olar düz haqqın olacaq kərim.
Vaxt olar sənin də olar kəsərin,
Vaxt olar hər daşın yonarsan, könül.
Vaxt olar Mədəti əldən atarsan,
Vaxt olar ümmanə düşüb batarsan.
Vaxt olar munc olub dinməz yatarsan,
Vaxt olar danışıb-dinərsən, könül.
KÖNÜL
Nadana-yaltağa ağa olunca,
Qədir bilən mərdin qulu ol, könül.
Şah atına qızıl yəhər olunca,
Bir uzunqulağın çulu ol, könül.
Fikirləş gedəndə doğru yolunca,
Qoxla bənövşəni rəngi solunca,
Cəlladın əlində qılınc olunca,
Kasıbın-yoxsulun pulu ol, könül.
Nəyinə lazımdır xalı-inci-dür,
Günün yaxşı keçir, ömrü yaxşı sür,
Özünü gör, sonra özgəsini gör,
Dərdi çox olannan halı ol, könül.
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Əsirgəmə nəsiyəti elindən,
Bal yalasın qanan şirin dilindən,
Mərdi qurtar şeytan fitnə-felindən,
Ədəblə-ərkanın yolu ol, könül.
Mədət, tut yükünü xalı atlasdan,
Yeyib dodoağ büzmə gaval-gilasdan,
Yaz-yarat xalqına mənalı dastan,
Cəfakeş zənburun balı ol, könül.
02.05.2007
GÖZLƏRİNDƏDİR
Ay həzərat, mənim bu xəstə könlüm,
Lalalı dağların düzlərindədir.
Yolunu itirib azan xəyalım,
İtən ceyranımın izlərindədir.
Şah İsmayılı sevdi Ərəbi-Zəngi,
İgidlər oyatdı Koroğlu Cəngi.
Açılan güllərin, lalənin rəngi,
Bütün xublarımın üzlərindədir.
Candan keçən içər zəhər-ağıdan,
Qoç oğullar çəkinməzlər yağıdan.
Ərənlərdi dağı-daşı dağıdan,
İgidlərin gücü dizlərindədir.
Mədətəm, atlasdı çəmən-düzlərim,
Şirindir bal kimi deyən sözlərim.
Hər yanı axtaran iti gözlərim,
Nazəndə dilbərin gözlərindədir.
23.05.2000
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ÇAĞIRAN OLMAZ
Məzardı son beşiyimiz, həzərat,
Bizə orda layla çağıran olmaz.
Hamı bu dünyadan gedib yaralı,
Orada yarası ağıran olmaz.
Orada cəsədlər-canlar solsa da,
Münkir-nəkir toxmağını çalsa da,
Yatanlara məzar zindan olsa da,
Üşüyüb, səs salıb bağıran olmaz.
Mədət, ibrət məktəbidi zimistan,
Zimistan çağında solur gülüstan.
Sel-suda qərq olsa bil qəbiristan,
Orda nalə çəkib çağıran olmaz.
11.06.2005
NƏ OLSUN
Arif olan, qədir bilib qanana,
İnci saçar, yayıb gedər, nə olsun.
Şeytan əməlinə, xain sözünə,
Qanmayanlar uyub gedər, nə olsun.
Ey insanlar, salın ölümü yada,
Ölüm ki var, hamı gedəcək bada.
Ən varlısı, dövlətlisi dünyada,
Cah-cəlalı qoyub gedər, nə olsun.
Zər kimi xərclərəm sizə bu sözü,
Təcrübədə gördüm yəsiz öküzü.
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Bərəlincə canavarın iki gözü,
Yırtar, heyvan doyub gedər, nə olsun.
Çox süfrədə görünsə də badələr,
Cocuq içib bir-birini hədələr.
Hal bilməz yerdə bəzi gedələr,
Öz-özünü öyüb gedər, nə olsun.
Sənətkarlar girər cürbəcür dona,
Əbədi deyildir ömür insana.
Tükənər gəncliyi, yetişər sona,
Mədət qəddin əyib gedər, nə olsun.
24.12.1980
EŞİDƏN SƏNİ
El aşığı, qarda, soyuqda qalan,
Tanımaz istəmir, üşüdən səni.
Nə qədər istəsən ahu-nalə çək,
Olmayacaq görüb eşidən səni.
Ömür yolu keçib, ötüb yaşından,
Qırov, buz donub, asılıb qaşından.
Çığırsan da bu dağların başından,
Olmayacaq görüb eşidən səni.
Aşıq Mədət haqqın gətirməmisən,
Bağların bar verib, bitirməmisən.
Ana təbiətin yetirməsisən,
Olmayacaq görüb eşidən səni.
15.01.2005
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OLMASA
Dərdim çoxdu, ay həzərat, nə deyim,
Bağda gül inciməz sarı olmasa.
Vədəsiz qocalıb köç eylər insan,
Yaxın bir həmdəmi, yarı olmasa.
Qaraya heç zaman ağ demək olmaz,
Meyvəsiz bağlara bağ demək olmaz.
Alçaq qayalara dağ demək olmaz,
Zirvəsində boran-qarı olmasa.
Dərya suyu bir çalaya sığışmaz,
Əsl insan insan ilə boğuşmaz.
İki sevgi bir-birinə qovuşmaz,
Arasında düz ilqarı olmasa.
Bəxti yatan yuxusundan ayrılmaz,
Hər bükülən qəddi-kaman, yay olmaz.
Yüz il yaşasa da insan sayılmaz,
Halaldan dövləti-varı olmasa.
Mədət baş götürüb düşübdür çölə,
Verib çox nəsihət obaya-elə.
İnsan da bənzəyər açılan gülə,
Ürəyində intizarlıq olmasa.
03.12.1990
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GEDƏR
Dəli könül, havalanıb qəm yemə,
Dolanar həftələr, ay belə gedər.
Bahar-yazla şirin-şirin danışıb,
Ayrılandan sonra yay belə gedər.
Təbib deyil yaramı qanadan,
Namərd olar oda insanı atan.
Yuxarıdan aşağıya can atan,
Coşub axıb gələn çay belə gedər.
Mədət, bax çöllərə, hər yan laladır,
Dünyanın gərdişi sağdan soladır.
Ağılsız baş öz-özünə bəladır,
Əvvəlindən olan zay belə gedər.
ELDİR
Könül, uyma sara, ayrılma eldən,
Sənətkarın ana-atası eldir.
Yıxılsan büdrəyib qocalığında,
Qaldırıb qolundan tutası eldir.
Düşsən xəstə halda çənə-borana,
Bil, təbibsiz çarə olmaz yarana.
Dağda olub səs eyləsən arana,
Səs verib səsinə çatası eldir.
Mədət, nəzər salsan ərşi-Osmana,
Səyyah tək ayağın çatar hər yana.
Axsa göz yaşların dönsə ümmana,
Yaşına göz yaşın qatası eldir.
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OLMAZ
Bulaq gərək öz-özündən qaynaya,
Su tökməklə çuxura bulaq olmaz.
Bir adam çirkinsə, qəlbi qarasa,
Üzünü yumaqla üzü ağ olmaz.
Xoryad atlas geyib özün bəzəsə,
Qanmaz çox danışıb sözün uzatsa.
Torpaq yığıb kimsə qaya düzətsə,
Haqdan yaranmazsa ondan dağ olmaz.
Daxilindən gözəl olan çərəlməz,
Səbri olanın gözü bərəlməz.
Yüz il ağlasan da ölən dirilməz,
O geri qayıdıb bir də sağ olmaz.
Atalar hər sözü yerində deyib,
Yağı başı yeyən dəmiri əyib.
Sözümə gülməyin etməyin ayıb,
Sana yağlarından kərə yağ olmaz.
Ağlar Aşıq Mədət gülləri solsa,
Üzü gülməz bağı viranə qalsa.
Ağacların qurdu içindən olsa,
O bağdan xalqıma bir də bağ olmaz.
03.03.2000
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TƏCNİSLƏR

ÜZHAÜZ
Könül, gir bağına, yoxla, gəz, dolan,
Barın dəyib yetişibsə, üzhaüz.
Qəvvaslıq eyləmək gəlsə əlindən,
Atıl dərin dəryalarda üzhaüz.
Bulud pərdə olar halal üzünə,
Yağlı qaymaq qonar südün üzünə.
Oğul xor baxanda ata üzünə,
Natərsədan çək əlini üzhaüz.
Mədət, bağrına bas görəndə mərdi,
Mərddən sənə gələn halal nəmərdi.
Namərdə dəyişmə doğulan mərdi,
Namərd ilə tez aranı üzhaüz.
09.09.2006
YANA
Mərəzə xəstəyəm, yol çəkir gözüm,
Bu nə dərtdi, mən düşmüşəm ay aman.
Səsdədir qulağım, nalə çəkirəm,
Eşitmir yar, gözü baxır o yana.
Kim döndərib yana yarın meylini,
Dağa-daşa nədən salıb meylini.
Verib qəflət yuxusuna meylini,
Yox çağıran, yar yuxudan oyana.
~ 288 ~

Mədətə kim desə belə alış-yan,
Pərvanə ol, süzə-süzə alış, yan.
Dərdin danış kədər-qəmə alış, yan,
Düşə bu günümə, qoy özü yana.
23.08.2005
AY AĞLAR-AĞLAR
Gecənin zülməti zindan olarmış,
Girəndə buluda ay ağlar-ağlar.
Yaralı könlümün dərdi azalmaz,
Günsüz el aşiqi ay ağlar-ağlar.
Qabağımda duran zirvəli dağdı,
Bülbülün qonduğu güllü budağdı,
Sinəmə çəkilən düyündü-dağdı,
Günümə həftələr, ay ağlar-ağlar.
Gərdişi var, qisməti var bu günün,
Ya olar ruzusu, ya yox bu günün,
Mədət zənbur beçəsidir bu günün,
Vızıltısı ərşdə ay ağlar-ağlar.
14.08.2002
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YAY AXTAR-AXTAR
Dəli könlüm, çoban oldun sürüyə,
Sürünü çöllərə yay axtar-axtar.
Gələndə şikarın qabaq-qabağa,
Bərədə vurmağa yay axtar-axtar.
Xublara zərli don biçmək istəsən,
Qayçısız gözünlə biçmək istəsən,
Zəmidən taxılı biçmək istəsən,
Ayların içində yay axtar-axtar.
Aşıq Mədət, ağlın istərsə əgər,
Qismətinə çıxan istərsə əgər,
Alagöz ceyranın istərsə əgər,
Hər yerə xəbəri yay axtar-axtar.
08.09.2006
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HƏRBƏ-ZORBALAR
DESİN
Aşıq olan mənnən qabaq-qabağa,
Götürsün sazını, nə deyir desin.
Göstərsin özünü meydana çıxıb,
Götürsün sazını, nə deyir desin.
Çoxunu boğmuşam dumanda, çəndə,
Hələ car olmayıb şəhərə, kəndə.
Yeddi ər gücünə malikəm mən də,
Götürsün sazını, nə deyir desin.
Haqq aşığı deyər sözün düzünü,
Gətirməz dilinə özgə sözünü.
Qoysun qabağına arşın bezini,
Götürsün sazını, nə deyir desin.
Tifil ikən eşq atını sürmüşəm,
Tufan, boran-qara sinə gərmişəm.
Yanşaqları lovğalanan görmüşəm,
Götürsün sazını, nə deyir desin.
Mədətin güclüdür dərd ilə qəmi,
Üzməyə dəryanı, özüməm gəmi.
Bacaran var isə, bağlasın məni,
Götürsün sazını, nə deyir desin.
13.01.2004

~ 291 ~

ÇUL ƏVƏZİNDƏ
Lovğalanıb çıxma aşıq, qabağa,
Keçərəm üstündən yol əvəzində.
Çənələnmə ustad ilə, hərifsən,
Yataram üstündə hal əvəzində.
Qatı çıxar, od görməyəb dəmirin,
Gələn gəlləm, çıxmaz səsin-səmirin.
Çox su içər helə, sənin xəmirin,
İşlədərəm səni qul əvəzində.
Həriflər elədir, ariflər belə,
Yol azıb düşmüsən biyaban çölə.
Qoyun-qoç tüküsən, ilişdin kola,
Keçmisən darağa qıl əvəzinə.
Kimdir sənə aşıq adını verən,
Səninlə üzbəüz oturub duran.
Qaçar sənin halın pərişan görən,
Gümüş nədir, qızıl pul əvəzində.
Bəlkə qızışdırıb havalar səni,
Çağırır gəlin həkim, davalar səni.
Belə getsə qoxu yabalar səni,
Döyüşər hasara kol əvəzində.
Zəli kimi soxularam qanına,
Qorxudan üşütmə düşər canına.
İtlər görsə cəm olunar yanına,
Sorub gedər səni yal əvəzində.
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Boş sözləri gətirmə heç dilinə,
Səndən bülbül olmaz bağın gülünə.
Mədət atar səni qatır belinə,
Tozu çırpılmamış çul əvəzində.
SƏN NƏSƏN?
Təzə yanşaq, dilin saxla, qulaq as,
Zirvələrdə süzən quşam, sən nəsən.
Harda görsən məni, gizlən bucaqda,
Başına bir yekə daşam, sən nəsən?
Həvəslənmə Koroğlunun cənginə,
Toxmaq dəyər peysərinə, ənginə.
Düşmənmisən zalımların tənginə,
Yabı nallamadı peşəm, sən nəsən?
Hər yerdə olmuşam, çoxdu hörmətim,
İnci, ləlü-gövhərimdi sərvətim.
Mənnən bəhrələnir bütün millətim,
Xəzinəyəm, al qumaşam, sən nəsən?
Məni bu cahana gətirib anam,
Haramdan uzağam, halal insanam.
Sayılıb-seçilən ustadlardanam,
El içində diribaşam, sən nəsən?
28.09.2005
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QIFILBƏND
(Aşıq Səadəddin)
Arif olan, bir cavab ver,
Yer-göy nədən hasil oldu.
Keşiyini çəkən nədir,
Yarı hansı fəsil oldu.
Nədi baxmaz yüz minnətə,
Kim qərar qoydu sünnətə.
Kimdi üç kəlmə söhbətə,
Çıxıb hara vasil oldu.
Kimdi ərşdə sağ dayandı,
Kimdi nur ilə boyandı.
Kimlər səsindən oyandı,
Bəs kimlər bədəsil oldu.
O nədi çoxunu yedi,
Kimdi bir cümlə söz dedi.
O hansı dəryaça idi,
Libası al yaşıl oldu.
Kimdi gəlmədi qürbətdən,
Kim xəbər verdi zülmətdən.
Yetmiş iki cür millətdən,
Mədət hansı nəsil oldu.
15.08.1979
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QIFILBƏNDİN CAVABI
Al cavabın, Aşıq Mədət,
Yer-göy haqdan hasil oldu.
Keşiyini çəkən haqdır,
Şahı, bahar fəsil oldu.
Baxmaz əcəl heç minnətə,
Rəsulallah hökm verdi sünnətə.
Musa Allahla söhbətə,
Tur dağına vasil oldu.
Haqq özü nura boyandı,
İsa ərşdə sağ dayandı.
Adəm yaranıb oyandı,
Pir ondu bədəsil oldu.
Torpaqdı öləni yedi,
Ölənə xalq rəhmət dedi.
Bahar-yaz dəryaça idi,
Libası al-yaşıl oldu.
Yusif gəlmədi qürbətdən,
Haqq xəbər verdi zülmətdən.
Yetmiş iki cür millətdən,
Mədət islam nəsil oldu.
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DİVANİLƏR
PƏRVƏRDİGAR
Bu varlığı sən yaratdın,
Yoxdan var eylədin.
İsminə mən qurban olum,
Yaradan pərvərdigar.
Yaratmısan kainatı,
Nizam tarazıdı sən.
İsminə mən qurban olum,
Yaradan pərvərdigar.
Şüur ilə zəka verdin,
Yetmiş iki aləmə.
İslam olan aşiq oldu,
Nazil olan kəlama.
Ehtiramla yaranmışlar
Başladılar salama,
İsminə mən qurban olum,
Yaradan pərvərdigar.
Aşıq Mədət divanidə
Sözünü aşkar deyir.
Dəryaların qəvvasıdır,
İştah ilə qəm yeyir.
Ərşin-kürşün mələkləri
Hüzurunda baş əyir.
İsminə mən qurban olum,
Yaradan pərvərdigar.
18.11.2004
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LA İLAHƏ İLLƏLLAH
Qəmi-hicran yolçusuyam,
Yaradan pərvərdiyar.
Kəlmeyi-şəhadətimsən
La ilahə illəllah.
Axır nəbim Məhəmməddir,
Qibləgahım var mənim.
Kəlmeyi-şəhadətimsən
Nəbim Səlavətullah.
Altı gündə yoxdan varı,
Özün icad eylədin.
Kəlmələri, ayələri,
Sözün icad eylədin.
Mah üstündə yeri-göyü
Düzün icad eylədin.
Kəlmeyi-şəhadətimsən
La ilahə illəllah.
Yaratdığın məxluqundur,
Bağbanı-barı yerin.
Bəxş eyləyib nazil etdin
İslama Qurani-Kərim.
Yayıldı nurun cahana,
Dildə oldu əzbərim.
Kəlmeyi-şəhadətimsən
La ilahə illəllah.
Məhəmmədlə Cəbrayılı
Görüşdürdün üzbəüz.
Nə nəsihət, nə vəsiyət
Verdin oldu düzbədüz.
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Yaratdığın abi-kövsər,
Coşub-daşdı gözbəgöz.
Kəlmeyi-şəhadətimsən
La ilahə illəllah.
Yaratdığın məxluqundur,
Bağbanı-barı yerin.
Vacib bilib nazil etdin
Rəsuli Quran-Kərim.
Yayıldı nurun cahana,
Oldu dildə əzbərim.
Kəlmeyi-şəhadətimsən,
Lə-ilahə illəllah.
Aşıq Mədət divanidə
Dalıb xəyalə dərin.
Sənin haqlığın ondadır,
Bilən yox sözün-sirrin.
Həbibimsən, təbibimsən.
Canımdan əziz şirin.
Kəlmeyi-şəhadətimsən
La ilahə illəllah.
11.06.2005
QURANİ-KƏRİM
Yaradanın hikmətisən,
Enmisən ərşdən yerə.
Haqq Rəsulun çırağısan,
İslama, Qurani-Kərim.
Sən dərgahın şöləsisən,
Məhəmməd hümmətinə.
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Yayılıb ismin, sorağın
Asmana, Qurani-Kərim.
Hər varaqın xəzinədir,
Qədrin bilənlər üçün.
“Yasin” vacib buyrulub,
Bütün ölənlər üçün.
Xətm olunub oxunursan
Ölüb gedənlər üçün.
Haqqın elm dəryasısan,
İnsan, Qurani-Kərim.
Haqq yaradıbdır Mədəti,
Haqqa ehdiqadı var.
Haqqın özü bir olsa da
Onun min bir adı var,
Yediyimiz ruzularda
Haqqın özü, dadı var.
Qurban olum o QadiriSübhana, Qurani-Kərim.
12.09.2006
HƏR SAAT
Haqdır Allah, birdi Allah,
Səsləyirəm hər saat,
Pakdı haqqın hər kəlamı,
Bəsləyirəm hər saat.
Haqqı danan kafər, mən
Səksənirəm görəndə.
Onu şeytan hesab edib,
Pisləyirəm hər saat.
~ 299 ~

Bəziləri maskalanıb,
Seyrə çıxır mədəni.
Mara bənzər sir-sifəti,
Zəhərlidir bədəni.
Haqq yolundan yana çıxıb,
Əyri yolnan gedəni.
Çağırıram doğru yola,
İzləyirəm hər saat.
Aşıq Mədət, döşə gəlsin
Divanidə hər nə var.
Fitri istedadın kı var,
Sən eyləmə ahu-zar.
Başın üstünü alsa da
Çiskin, duman, yağan qar,
Mərdi namərddən seçərəm,
Gözləyirəm hər saat.
DEYİM
Həzərat, gəlin sizə
Sözümü mərdanə deyim,
Qıznan-gəlin olsun bacım,
Əlillərə ana deyim.
Ürəyim saf bir güzgüdür,
Can deyib qanana deyin.
Arifləri bilsin arif
Məclisdə hərcanə deyim.
Yurdum şair yuvasıdır,
Məhəmməd kimi can gedib.
Zəhərlənib ölən vaxtı,
Qarışıb cana can gedib,
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Özü yoxdur, el yaşadır,
Deyirlər ki, insan gedib.
Gözəl sənətkar yetirən
Əhsən Varxiyana deyib.
O qədər var ki, aşıq
Cahanda səf-səf düzülüb,
Kimisinin öz alnına
Öz payı haqdan yazılıb.
Kimisi zar-zar ağlayıb
Narazılıqdan pozulub,
Eşq oduyla yanan aşıq
Mədət tək yanana deyib.
DÖZƏ BİLMİRƏM
Hara getdin, ey cavanlıq,
Qəvvas idim dəryada,
Balıq kimi üzən canım,
Daha üzə bilmirəm.
Yeri gəlsə ərş üzündə
Şahin kimi süzərdim.
Yaralanıb qanadlarım,
Daha süzə bilmirəm.
Şad olmasın anasını,
Atasını atanlar,
Arvad görən kimi evə
Fitnə-fəsad qatanlar.
Güvənməsin arvadına
İt sayağı yatanlar.
Dəhşətə gəlirəm görüb
Daha dözə bilmirəm.
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Mədətin başına dünya,
Düşündükcə dar olur.
Bədəsillər olan yerdə
Hər şey tarımar olur.
Yazdığımdan utanıram,
El-obaya car olur.
Qələm tutan əlim əsir,
Daha yaza bilmirəm.
MƏNİM
Dağlardan ayrılan daşam,
Atılmışam dərəyə,
Haqdan başqa heç kəsim yox,
Dalımda duran mənim.
Qocalan vaxtımdı mənim
Kimim var ki, axtara,
Mən bilirəm olmayacaq
Halımı soran mənim.
Yanaqlarıma tökülən
Göz yaşımı silmədim,
Bu dünyada mən şad olub
Heç sevinib-gülmədim.
Uçub getdi quşa dönüb
Qısa ömrüm, bilmədim,
Qanadımı bu dünyada
Fələkdir qıran mənim.
Aşıq Mədət yaralıdır,
Həkimi-loğmanı yox,
Nakəsi asimanı gəzir,
Dərdinə dərmanı yox.
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Ədalətin, həqiqətin
Kəsərli fərmanı yox,
Xainlər var istəməyib
Başıma vuran mənim.
23.12.1991
MƏNİ
(qocalıqdan şikayət)
Göz açmağa istəmirəm,
Zar ağlaram həzərat,
Əl-ayaqdan düşən vaxtı,
Mindi qocalıq məni.
Qiymətimi, hörmətimi,
Saldı elin gözündən.
Ayrı saldı telli sazdan
İndi qocalıq məni.
Xəzan vurub solur güllər
Dəxi solu-sağımda.
Vaxtı keçib bülbüllərin
Sar dolanır başımda.
Canım gedib, taqətim yox,
....................................
Bu sürünən çağımda,
Əmdi qocalıq məni.
Mədət idim, sevinərdim,
Ellər salam verəndə,
Açılardım gülə dönüb,
Cavan ömrü sürəndə.
İndi isə diyar-diyar
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Gəzdiyimi görəndə,
Leylisindən ayrı Məcnun,
Saldı qocalıq məni.
14.12.1993
ÖZÜ NİZAMA ÇƏKİB
Yaranmış canlı insanın
Özü mexanizmadır.
Bu lövbəri hər yaradan
Özü nizama çəkib.
Can verib, cəsəd verib,
Ruh verib işə salıb,
Baş verib, ağıl verib,
Özü nizama çəkib.
Günəşdən istilik aldıq,
Torpaqdan su-havanı.
İnsan döyül, Haq özüdür,
Verən insaf-imanı.
Tarazıda çək dumanı,
....................................
Hazır vəziyyətində Haqq
Özü nizama çəkib.
Mədət quldu, gecə-gündüz
Meyli Haqqa bağlıdır.
Bu dünyada ədalətsiz
Hökm məni ağrıdır.
Bu torpaqdan yaranmışıq,
Adəm oğlu doğrudur.
Varı yoxdan, yoxu vardan,
Özü nizama çəkib.
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GEDİR
Min doqquz yüz otuz dörddür
Təvəllüdüm haqq mənim.
Bu dünyanın qonağıyam,
Ömür-gün məndən gedir.
Cahan allı-güllü bağdır,
Yaraşıqdır aləmə.
Yazda bülbül cəh-cəh vurub
Payız gülşandan gedir.
El aşığı, xəbərdarsan
Bu dünyanın işindən.
Nələr gəlib, nələr olur
Taleyin gərdişindən.
Arxaya çevrilib baxan
Ulu dağlar başından
Dünya öz yerində durur,
Nə gedir səndən gedir.
Aşıq Mədət, divanidə
İbrət dərsi keçirsən,
Nə əkmisən, nə tökmüsən,
Sən onu da biçərsən.
Bu təbabət tarixində
Ömür yolu keçirsən,
Qanadlı bir quşdu ömür,
Nə gedir candan gedir.
06.01.2005
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BU DÜNYA
Ey bu dünyadan xəbərsiz
Olan bəndələr, bilin,
Dərdiyimiz lalə kimi
Solasıdır bu dünya.
İsrafil sur qalasıdır
Tarix tamam olanda
Susub qırx il səs-səmirsiz
Qalasıdır bu dünya.
Siratdan insan keçəcək,
Seçiləcək yaxşı-pis.
Vasil olub cəhənnəmə
Yanacaq mundar nəfis.
Cəhənnəm əhli altında
Olar qara möhür-his,
Sonra başqa aləm ilə
Dona sığır bu dünya.
Bəyan olubdur Mədətə
Bu dünyanın sirləri.
Qına yığır çərxi-fələk
Bir-bir o kafirləri.
Xəbər gətirib Xudadan
Yerin-göyün pirləri.
Öz kamını öz-özündən
Alasıdır bu dünya.
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SEV
Arif olan, bu dünyanı
Nizamla quranı sev,
Gecə-gündüz yuxlamayıb,
Tək, oyaq duranı sev.
İslamam deyənlər üçün
Yüz min ayə göndərib
Müsəlmana vacib olan
Ala-göz quran sev.
Eşit məni, Adəm oğlu,
Xain çıxma dostuna.
Fələk səni qul eyləyər
Sevmədiyin dostuna.
Halları pərişan olub
Bəndə gəlsə üstünə
Qəbul eylə, inkar etmə,
Sən o biçarəni sev.
Aşıq Mədət, bu divani
Sənin çeşmi-abındır.
Qananlara ərməğandır,
Nəsiyət kitabındır.
Eşit, insan, bütün canlar –
Hamı sənin babındır
Qabağında qula dönüb,
Boynunu buranı sev.
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QARABAĞ
Əsirlərlə ömrü boyu
Ahu-naləli Qarabağ.
Çərx-dövran tələsində
Başı bəlalı Qarabağ.
Qara buludlar gizlədir
Günəş-hilalı Qarabağ.
Günahsız bu millətin
Cahı-cəlalı Qarabağ.
Adın gözəl, suyun şirin,
Çoxdu and içən başına.
Yaradan sürmə çəkib
Şifahi qələm qaşına.
Dağılan bu millətin
Həsrətdir torpaq-daşına.
Fəryadı ərşə çıxıb,
Rəhm edən yox göz yaşına.
Baharda yağı-düzü,
Qoynu lalalı, Qarabağ.
Dəstan yazıb Aşıq Mədət,
Tarixin bəd əməlinə.
İmansız şeytan girişib
Daş qoyubdu təməlinə.
O necə məlun imiş
Keçən qızıldı əlinə.
Nə qədər qan töküldü
Biyabanlar, çölünə,
Sağ qalan köçkün düşüb
Beli şələli Qarabağ.
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SARI TEL
Çağır məni, qulun olum,
Yanında qalım, Sarı tel,
Sənin yanaqlarındadır
Gümüşü xalın, Sarı tel.
Yaxındasan divanəyəm,
Yamandı halım, Sarı tel.
Mal deyilsə satın alım
Nə çarə qılım, Sarı tel.
Yazığın gəlsin aşiqə
Eyləmə zülm, Sarı tel.
Baxmırsan mən tərəfə
Gələndə üz-üzə nədən.
Həsrətini çəkə-çəkə
İnan, olub bağrım zədən.
Dərdini səndən gizlədib
Yumağa dönübdü bədən.
Yanmazmı eşq oduna
Səni əldən qoyub gedən.
Yaşayırdım sənnən qoşa
Olsaydı pulum, Sarı tel.
Səkkiz alma saydı Mədət,
Səkkizi də səndə idi.
Sənə olan məhəbbətin
Hərarəti canda idi.
Sənin kimi bir gözəlin
Bəxti duman çəndə idi.
Dünya malından da şirin
İman-insaf məndə idi.
Ev, qəbul et aşiqini
Yağ ilə balım, Sarı tel.
15.04.2005
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ƏLİMDƏN
Kor taleyim zülüm verib
Dağı çəkdi sinəmə,
Can dediyim vəfadarım
Getdi mənim əlimdən.
Oydu mənim günüm, ömrüm,
Gözəl abı-həyatım,
Güllü varım, bağça-barım
Getdi mənim əlimdən.
Fələk, məni zəlil etdin
Gecə-gündüz ağladıb.
Başladın dara çəkməyə
Əl-qolumu bağladıb.
Duman-çənə salıb məni,
Göz yaşımı çağladıb,
Açan yazım, növbaharım
Getdi mənim əlimdən.
Yetim qalıb, ələ baxıb,
Bayqu olub qalmışam.
Qəm-hicran yükü belimdə,
Dəryalara dalmışam.
Kolun-kosun dibindəyəm,
Bənövşəyəm, solmuşam.
Var-dövlətim, ixtiyarım
Getdi mənim əlimdən.
Nizam ilə sürən vardı
Göydə-yerdə kotanı.
Haqq yaradanın özüdür,
Dəstəyindən tutanı.
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Haqqın özü biçinçidir,
Biçib döyür bitəni.
Murğuzlarım, Gülüzarım
Getdi mənim əlimdən.
AY FƏLƏK
Asılmışam ətəyindən,
Məni yoxdan yaradan.
Bədnəzərdən, bədəməldən,
Saxla məni, ay fələk.
Mən yazığı salma dara,
Kəsmə mərhəmətindən
Bədnəzərdən-bədəməldən
Saxla məni, ay fələk.
Tamahım yox nə insanın,
Nə dünyanın malından.
Nə taxtında, nə tacında,
Nə cahi-cəlalında.
Möminlərin biri mənəm,
İraq sənin öz yolunda
Bədnəzərdən-bədəməldən
Saxla məni, ay fələk.
Aşıq Mədət gecə-gündüz,
Sənin nəzərindədir.
Sənin öz nizam tarazın,
Dünya bazarındadır.
................................
................................
Bədnəzərdən-bədəməldən
Saxla məni, ay fələk.
01.01.2005
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ZÜLCƏLAL İDİ
Molla Cümə, Məhəmmədlə
Getdi xeyir-bərəkət.
Onlara dərya kəmalı
Verən Zülcəlal idi.
Belə nadir insanları
Hər insana bəxş edən,
Haqqın dərgahında olan
Şəmsilə-hilal idi.
Yerin-göyün alt-üstünü
Bilən də onlar idi.
Ağlayanın göz yaşını
Silən də onlar idi.
Bu dünyaya gələsi də,
Gələni də onlar idi.
Onların dərin hikməti
İnsan üçün bal idi.
Ustadlardan qalmış idi,
Bu xəzinə, bu sərvət.
Özlərindən yaranmışdı
Bu səxavət, bu hörmət.
Dolandıqca diyar-diyar
Eylərdi xalqa diqqət.
Əhdi, hər bir insan üçün
Ədəb-ərkan yol idi.
Onlar dünyanı dəyişib
Haqq yerinə endilər.
Günəş batan təki batıb,
Öz-özünə söndülər.
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Əbədiyyət məşəlinə,
Çırağına döndülər,
Onlar Haqqın dərgahına
Gözəl əhli-hal idi.
Tanımayanlara Mədət,
Tanıt onları özün.
Dolansın cümlə-cahanı
Uzağı görən gözün.
Sərvəti olsun bəşərin,
Bu ləli-gövhər sözün.
Ustadların bağça-barı,
Şirəvə, Zülal idi.
28.05.2006
BƏLLİDİR
Ey qədir-zülcəlal, hökmün,
Bu cahana bəllidir,
Gecə ilə gündüzün var,
Hər insana bəllidir.
Verən sənsən, alan sənsən,
Əmr-fərman sənindir,
Bərqərarsan gündoğandan,
Günbatana bəllidir.
Nizam ilə yeri, göyü
Çəkən sənsən pərgara,
Özün xilas eyliyənsən,
Düşəndə insan dara.
Bəndədən rüşvət almırsan,
Nəfsin yox döylət-vara,
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Fələk, sənin doğru işin
Qul satana bəllidir.
Aşıq Mədət düşündükcə
Nalə çəkir bu hala.
Qəvvas olub dəryalarda
Gedir dərin xəyala.
Yaratdığın verən sənsən,
Alan da sənsən dala.
Haqq olduğun haq yerində
Haqq yamana bəllidir.
08.09.2006
SÖZ ALVERÇİLƏRİNƏ
Ey ariflər, eşitmişəm
Söz yığırlar satmağa.
Lənət olsun bu dünyada
Söz alverçilərinə.
Möhtac olsun cana-pula,
Yığan sözə, dilinə.
Lənət olsun bu dünyada
Söz alverçilərinə.
Söz satıb pul qazananlar,
Həsrət olsun çörəyə.
Qarğıyıram, tapşırıram
Onu çərxi-fələyə.
Bağrı dəliy-dəliy olsun,
Dönsün xəlbir-ələyə.
Lənət olsun bu dünyada
Söz alverçilərinə.
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Bundan başqa şair Mədət,
Əlacın yoxdur daha.
Söz alverçilərini mən
Tapşırıram Allaha.
Nəfsi çirkin gəzənləri
Heç qalmasın sabaha,
Lənət olsun bu dünyada
Söz alverçilərinə.
11.09.2006
GÖZLƏ SƏN
Dəli könül, bu dünyada
Heç nə yoxdur, fənadır,
Gecə-gündüz düşün, ağla,
Axirətin gözlə sən.
Toy-bayramdır ariflərə
Bu dünyanın əzabı.
Gecə-gündüz düşün, ağla,
Axirətin gözlə sən.
Haqdan istə özün üçün
İman-insaf, mərhəmət,
Zülmətdən qurtararsan,
Rəbbi etsə mərhəmət.
Sağlığında özün qazan
İman, insaf, mərhəmət,
Gecə-gündüz düşün, ağla,
Axirətin gözlə sən.
Yaradan bir Allahın var,
Odur səni yaradan.
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Görən odur, özü bilir,
Seçir ağı-qaradan.
Gedən heç nə aparmayıb
Şair Mədət, dünyadan,
Gecə-gündüz düşün, ağla,
Axirətin gözlə sən.
19.09.2006
OLMASA
Bəxt kimindir, təxt onundur,
Görüb-bilib deyirəm.
Hər aşiq yetməz murada,
Təxti-tacı olmasa.
Yəssiz yatar, yolda ölər,
Yaxın duranı olmaz.
Ürəydən ağlıyan olmaz,
Ana-bacı olmasa.
Yetim qalan bir bucağa,
Çox qısılıb əzilər,
Qarnı doymaz, düşər haldan,
Ağlı itər, büzülər.
Dişi tökülən, qocalan
Ələ baxar, süzülər,
O adamın vay halına,
Doğramacı olmasa.
Şair Mədət, daş üstündə
Baharda lalə bitməz,
Qəribin-qürbətin əli
Heç bir diyara yetməz.
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Qardaş qardaşı istəməz,
Nə də üstünə getməz,
Bir qardaşın o qardaşa
Ehtiyacı olmasa.
24.04.2007
MƏN KİMƏM
Yoxdan bizi yaradan var,
Bu dünyaya həzarat.
Haqq rəbbinin quluyam mən,
Bu dünyada mən kiməm.
Can alan var, aparan var,
Bu dünyadan ayırıb,
Əzarilin qabağında
Bu dünyada mən kiməm.
Çox qocalıb dünya görən,
Qamətini bükəndə,
Sellər kimi göz yaşını
Öz eyninə tökəndə.
Öz gücünü hHqdan alıb,
Əcələ diz çökəndə,
Rüstəmi-Zal qabağında
Bu dünyada mən kiməm.
Fani dünya gələnlərin
Həyatına son qoyub,
İsgəndər Zülqərneyn gedib,
Bezib, canından doyub.
Taleyin öz gərdişinə
Eyləmək olmaz ayıb,
Qoç Koroğlular gedəndə
Bu dünyada mən kiməm.
~ 317 ~

Mənəm deyənlər çox olur,
Birdən sinəsi coşub.
Taxta çıxan şahlar gedib,
Çıxdığı taxdan düşüb.
Bunu bilən haqq aşıqlar,
Dəstan yazıb, söz qoşub.
O şahlar ki yoxa çıxıb,
Bu dünyada mən kiməm.
Ruhu olan, nəfəs alan
Sağlığında yeriyir,
Əcəl yetəndə başını
Qara duman bürüyür.
Qara torpağa girəndə
Dəmir-polad çürüyür,
Dəmir-polad əriyəndə
Bu dünyada mən kiməm.
Firon güc gəlmək istədi,
Bəhsə girib Musaya,
Əjdahalıq verdi Musa
Əlindəki həsaya.
Musa gülüb nəzər saldı
Əksinə axan çaya.
Güləşənlər yox oldular,
Bu dünyada mən kiməm.
Aşıq Mədət, haqq o Rəbbi
Öz əmrini yeridib.
Ol adəmə yetmiş iki
Bu milləti törədib.
Gələnləri qadir Allah
Verib-alıb, əridib.
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Torpaq özü əjdahadır,
Bu dünyada mən kiməm.
30.04.2007
BİR-BİRİNƏ DƏYMƏSİN
El şairi, haq yaradan
Qamətini əyməsin.,
Sağ və sol iki gözün
Bir-birinə dəyməsin.
Zəhərlənib yaşayınca
Ölüm ondan yaxşıdır.
Şirin ilə acı sözün
Bir-birinə dəyməsin.
Haqqın özü yandırmasa
Yanmaz çıraq qaralan.
Meyvə qopub düşər yerə,
Budağından saralan.
Yol gedəndə urcah olsan
Naməhrəmdən aralan.
Alçağın üzüylə üzün
Bir-birinə dəyməsin.
Şair Mədət, haqqa yalvar,
Cahan laləzar olsun.
İnsanların arasında
Düz əhdi-ilqar olsun.
Hansı istər millət olsun,
Onda ehtibar olsun.
Fələy, dağlar çəmən-düzün,
Bir-birinə dəyməsin.
04.05.2007
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MÜXƏMMƏSLƏR
ZAQATALA
Sən növcavan görünürsən,
Gəl bir dilə, Zaqatala.
Yaraşıqdı meyvə bağın,
Bütün çölə, Zaqatala.
Həvəsin var bülbül kimi
Qızılgülə, Zaqatala.
Məhsuldu o gülün hamı
İgid elə, Zaqatala.
Dönəcəksən zaman gələr
Muğan-Milə, Zaqatala.
Pəhləvandı sənin xalqın,
Poladdandı biləkləri.
Sözləri bir, mətləbi bir,
Xoşdu arzu-diləkləri.
İstər taxıl, istər otun
Tükənməz biçənəkləri.
Tutar ellər dağ kimi bənd,
Daşqın-selə, Zaqatala.
Şair təbli Aşıq Mədət,
Dedi müxəmməsi sənə.
Əzəldən ona demişəm
Göz açıb əziz vətənə.
Xoş diləklər arzularam,
Hər il sənə dönə-dönə.
Gənc nəsilin əli ilə
Bütün gözəl atlas dona
Dolanır könlüm hüsnünü
Bax bülbülə, Zaqatala.
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DEYİRƏM
Ey ariflər, bu məclisə
Xan deyirəm gələnlərə,
Sözümə hörmət qoyana
Baş endirib, can deyirəm.
Dəymərəm onun xətrinə,
Canımı qurban deyərəm,
Heç nəyi anlamayana
Sözlərimi qan deyərəm,
Hər kəlməmə, hər sözümə
Dürr ilə mərcan deyərəm.
Ustad aşıqlar yetirib,
Bizim bu göhəri-məkan
Onlardan biri mənəm.
Belində yük, cəfa çəkim,
Neçə dəfə yuva qurub,
Neçə dəfə mənəm sökən,
İtirmişəm öz yarımı
Bayquya dönmüşəm, təkəm,
Zülümətdir həftəm-ayım,
Gözümə hər an deyirəm.
Aşıq Mədət qəm əhlidir,
Dərdinin yoxdur çarası,
Yetim qalıb ağlamaqdan
Çəkilir gözün qarası.
İnsaflı yoxdur təbibi,
Təzələnibdir yarası.
Məni qoyub gedib yatır,
Məzarda könlüm sarası,
Aşiqə, yan deyənlərə
Yüzümə düş, yan deyirlər.
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ŞƏHİDLƏRİN
(İctimai-siyasi mövzu)
Ana Vətən, sən ağlama,
Ruhu sağdır şəhidlərin.
Yatdığı ana bətni
Bu torpaqdır şəhidlərin.
Qismətinə solub düşən
Bir yarpaqdır şəhidlərin,
El içində pak əməli
Uca dağdır şəhidlərin.
Nəsillərə nümunədir,
Üzü ağdır şəhidlərin.
Zaman gələr müxəmməsin,
Gəzinər dildən-dillərə,
Milli qəhrəmanlar ağır
Toxum səpəcək çöllərə.
Xəzinəmin inciləri,
Dən verəcək sünbüllərə
Deməsinlər yoxdu bağı
Yeri bağdır şəhidlərin.
Mədət Haqqın aşiqidi,
Olmayıb sözündə yalan.
İçimizdə qurd olmasa
Salınmaz vətənə talan.
Qurtarmasın min bəladan
Ara qatıb dava salan
Düşmənlərə qalib gələn
Yaşasın qeyrəti olan
Son mənzili məzarları
Çil-çıraqdır şəhidlərin.
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TƏZƏGÜL
Aşiqəm sən tək gözələ,
Könlümü al, ay Təzəgül.
Naz etməyin vaxtı deyil,
Etmə özün zay, Təzəgül.
Səhər-səhər qabağıma,
Qoy pürrəngi çay, Təzəgül.
Görən desin cəmalına,
Bədirlənmiş ay, Təzəgül.
Sözünə bax şairin
Dolanma subay, Təzəgül.
Mevla sənə qapı açır,
Muştuluğumu ver mənə.
Bəxtini oyat yuxudan,
Bir mübarək deyim sənə.
Qəmini-möhnətini
Sadağa ver duman-çənə.
Yetiş arzu-diləyinə,
Taleyini bağla mənə.
Qıysan əgər mən aşiqə,
Sənnən düşür pay, Təzəgül.
Mədətəm, haqq aşığıyam,
Gövhəri-ləl sənətkaram.
Bülbülü olmayan gülə
Könül verən nəğməkaram.
Evdə qalan gözəllərin
Yanıb halına ağlaram.
Ağlı-kamalı olana
Meyli bağlı havadaram.
İstərəm xoryad gözələ
Eyləyim mən toy, Təzəgül. 05.08.2002
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GÖZƏL
Həsrətindən yandım oda,
Günahım boynuna gözəl.
Mən istədim, sən gəlmədin,
Günahım boynuna, gözəl.
Zülüm verdin mən yazığa,
Günahım boynuna, gözəl.
Meylim səndə, yoxdu çaram,
Günahım boynuna, gözəl.
Baxmasan bu minnətə
Günahım boynuna, gözəl.
Sən insan olan təki
Mən özüm də insan idim.
Ariflərin meydanında,
Ağlı gözəl kəsən idim.
Sən çaxan şimşək olub,
Mən də abi-nisan idim,
Bahar-yaza naz elədin.
Mən bülbüləm, coşan idim,
Dilimi sən lal eylədin,
Günahım boynuna, gözəl.
Allahı, insafı olan,
Şairə verməz zülümü.
Cavab ver məni başa sal,
Üzümmü səndən əlimi.
Yaraşarmı mən bülbülə.
Buraxa əldən gülümü.
Minnət eylərəm üstümə,
Güldürmə oba-elimi.
Sözümü eşitməsən,
Günahım boynuna, gözəl.
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Təmiz ana südü əmən
İmanlı-insaflı olar.
Bənzəməz beyvəfaya,
Allahını yada salar.
Könül verə aşiqinə
Düşünüb xəyala dalar.
Yıxılana rəhm eləyib
Tuta qolundan əl çalar.
Zərrə qədər yox günahım,
Günahım boynuna, gözəl.
Aşıq Mədətəm, ölürəm,
Qız, yaxannan yapışmışam.
Yuxuda sənə sarışıb
Qucaqlaşıb öpüşmüşəm.
Həsrətinnən xəstələnib
Əldən-ayaqdan düşmüşəm.
Ahu-naləm ərşə çıxıb,
Sağalmaz dərdə düşmüşəm.
Əl mənim, ətək sənin,
Günahım boynuna, gözəl.
29.08.2006
GƏLİN
Təzə gələn ay gəlin,
Mübarək olsun qədəmin.
Çırağısan oba-elin,
Mübarək olsun qədəmin.
Nəğməsisən daşan selin,
Mübarək olsun qədəmin.
Müxəmməslə bildirirəm
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Sevdiyisən sən bülbülün,
Bu həyətə xoş gəlmisən,
Mübarək olsun qədəmin.
Bu günkü toy səninkidir,
Gəlməyəsən səni gözə.
Bədnəzərdən haq saxlasın,
Amin deyin bu haq sözə.
Bahar fəsli gətirmisən
Üzümüzə əcəb təzə.
Şölə saçırsan gecələr
Göydə hilal kimi üzə.
Qırılmasın düz ilqarın,
Mübarək olsun qədəmin.
Mədət elin aşiqidir,
Eli-obasını gəzər.
Qəvvas olub, sinə gərib
Dərin dəryaları üzər.
Şirin səsi-sözü ilə
Toyları, məclisi bəzər,
Əsirgəməz gəlinlərdən
Boyunbağ-mirvari düzər.
Müxəmməsimlə ay gəlin,
Mübarək olsun qədəmin.
01.09.2006
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YAR OYNAYIR
Aşiqəm, bəxtəvərəm,
Məclisimdə yar oynayır.
Dönən qədər sağa-sola,
Sinəsində nar oynayır.
Meylində-ürəyində
Düz əhdi-ilqar oynayır.
El-aləm həvəsə gəlir,
Bülbül-gülüzar oynayır.
Qüdrətin hökmünə bax,
Göydə yağan qar oynayır.
Yaradan istəsə əgər,
Qulunu padşah eyliyər.
Dəliyə ağıl verər,
Cəfasını yox eyliyər.
Dövləti həddən ziyada,
Verər ona çox eyliyər.
Çəkər onu dərgahına,
Dostluğunu sıx eyliyər.
Verəndə ixtiyarı haq,
Bütün külli-var oynayır.
Aşiqəm, oldum mayıl,
Yarın o xəttü-xalına.
İlahi yaraşıq verib
Gözəlin ay camalına.
Mənim olsa dəyişmərəm
Onu dünyanın malına.
Könül o yarı bənzədir
Şölə salan hilalına.
Üzümə baxıb gülən
Sevdiyim dilbər oynayır.
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Kafkazım cənnət bağıdır,
Hürrü-mələylərə baxın.
Qaş ilə gözlərinə,
Bəstə ilə sürmə yaxın.
Yaz-bahar fəslidi bu,
Əsən küləklərə baxın.
Könüllərdən gəlib keçən
Arzu-diləylərə baxın.
Gözəllər qoynuna girib,
O müşkü-ənbər oynayır.
Mədətəm, şad oluram,
Baxıb gəlin Kafkazıma.
Təbiət qulaq asır
İncə şirin avazıma.
Şeyda bülbül uçub gəlir,
Qonur sinəmdə sazıma.
Qonaq oldum bir gecəlik
Tuti-dilli şahbazıma.
Yaz gəlib, güllər açıb
Bağça-bağım bar oynayır.
16.09.2006
PUL İMİŞ
Ey ariflər, bilməmişik,
Bu dünyada güc pul imiş
Canlara çıxanda taxtına
Verdiyi fərman pul imiş.
Döyəndə əkib-biçdiyin
Gördüyün xırman pul imiş.
Bilirdinmi ay Meşəbəy
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Gəzdiyin orman pul imiş.
Ovçuluq eyləsən əgər
O güllə, qırman pul imiş.
Kimin ki yoxdur sənəti,
Çarəsiz naxıra gedir.
Mələyən qoyun-quzu,
Ot görüb axıra gedir.
Ağılsız çaşıb yolunu
Yüz çala-çuxura gedir.
Bəxtsizin gümüş qabı
Pas tutub paxıra gedir.
Baltalasan bir ağacı
Yazdığın yarman pul imiş.
Aşıq Mədət eşq əhlidir,
Xalqınadı nəsihəti,
Müxəmməsində bəllidir
Ariflərə vəsiyyəti,
İnsan gərəy insan ola
Mərdliyi ola hörməti,
Can gərəydi ağıllıya
Neylər var ilə dövləti.
Postlarda yol kəsənə
Sürdüyün karvan, pul imiş.
29.09.2004
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DEYİŞMƏLƏR
AŞIQ MƏDƏT VƏ BALANIN DEYİŞMƏSİ
MƏDƏT:
Hər sənətdə olsun əlin,
Ustalığı bil ginə.
Dili şirin insan ilə,
Şirin danış gül ginə.
Sənin kimi ağlayanın,
Göz yaşını sil ginə.
Dərdliləri yığı başına,
Ürəyini a bala.
BALA:
Yazığı Bəhmən bir bülbülsən,
Gülün yoxdu sən nəsən.
Çalan-çapan, vuran-tutan.
Əlin yoxdu sən nəsən,
Daşın yoxdu, malın yoxdu,
Pulun yoxdu sən nəsən,
Yaltağlığı da bacarmırsan,
Bu diyardan köç bala.
MƏDƏT
Aşıq Mədət yüz çox nəsihət,
Eylər qədir bilənə.
Baxan yoxdur bizim yerdə
Çox işləyib ölənə.
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Həcvi döşə, atəşə bas,
Qabağına gələnə.
Gördün ki, boy yoxdu sənə,
Qalx havaya uç, bala.
“Kəlbəcərli şair Bəhmənlə, aşıq Mədətin
məktublaşması”, 1974, Migəçevir şəhəri, 03.05.1974.
DEYİŞMƏ
B.Bala
Kədərlənmə, döz yerində,
Fırıldağdı bu dünya.
Bəlkə dərdin mey dağıdı,
Yüzcə-yüzcə iç bala.
Yer kürəsi bor qoz boydu,
Qoy görünsün gözünə.
Oğulsansa yaxşıları
Yamanından seç, bala.
M.VARXİYANLI
Bala
Gileylənib yorma özün,
Eşidən yoxdur bizi.
Hər cafaya dözmək üçün,
İnsan ola qoç, bala.
Qorxaqlığı bu dünyada,
Alsan əgər boynuna,
Günün-ömrün həmişəlik,
Olacadır puç bala.
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B
Gözüm görüb, qəlbim yanıb,
Tətiyifdir dil-dodaq.
Həqiqət çox danışıb,
Sinəm üstə çəkmə dağ.
Bilirsənsə iki üzlük
Riyakarlıq, fırıldaq.
Dediklərim yoxsa səndə,
Gəl kənardan keç bala.
QIFILBƏND
Sual
Kamil aşıq, sualıma cavab ver,
Dağlar başı niyə duman-tüstüdü.
Nizama kim salıb niyə ay-günü,
Ay niyə soyuqdur, günəş istidir.
Cavab
Yaranmışdır dağlar sudan, tufandan,
Onun üçün başı duman, tüsdüdür.
Ay hər şeyə soyuq baxır, soyuqdur,
Günəş məhəbbətə görə istidir.
Sual
Məni valeh edib bir qönçə yarpaq,
Kasıbam yanında qalmışam çılpaq.
Deyə bilərsənmi gəzdiyin torpaq,
Yerin altındadır, yoxsa üstüdür.
Cavab
Məni valeh edib bir qönçə yarpaq,
Yanında kasıbam, qalmışam çılpaq.
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Sənətkardan dərs al, gəzdiyin torpaq,
Gecələr altıdır, gündüz üstüdür.
Sual
Mədət hey toxuyar xəlbirlə-ələk,
Yetişdirir içində yaz çiyələk.
Bizi xəlq eyliyən o çərxi-fələk,
Hansı bəndələrin necə dostudur.
Cavab
Mədət hey toxuyar xəlbirlə-ələk,
Yetişdiriir içində yaz çiyələk,
Bizi xəlq eyləyən o çərxi-fələk,
Mömün bəndələrin yaxın dostudur.
NƏDİR?
(qıfılbənd)
(Varxiyanlı Aşıq Səadəddinə)
Arif olan, gəlin sizdən soruşum,
Aşığın həmdəmi, həm qəmi nədir.
Hər kəsin özünə bəhrə, bar verən,
Dadı, suyu şirin o zəmi nədir.
Nədir könülləri tez paralayan,
Ömür günəşini çox qaralayan.
Sağlam ürəkləri həm yaralayan,
Dağların dumanı de, çəni nədir.
Aşıq Mədət deyər sözü sərasər,
Bu söz bilənlərin bağrını kəsər.
İnsan oğlu unutmasın sərbəsər,
Fitri istedadın məlhəmi nədir.
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CAVAB
Sualına budur mənim cavabım,
Aşığın həmdəmi-həmqəmi sazdır.
Hər kəsin özünə bəhrə-bar verən,
Dadı-suyu şirin bahar yazıdır.
Qəmdir könülləri tez paralayan,
İnsan gül-ömrünü çox qaralayan.
Gülləsiz ürəkləri yaralayan,
Onun xeyri-şəri matəm yasıdır.
Sadəddin odlara yanar sərasər,
Yanığ görənlərin bağrını kəsir.
Fitri istedad məlhəmi sərbəsər,
Aşıq ürəyinin axar sözüdür...
ZÖHRƏ İLƏ MƏDƏTİN DEYİŞMƏSİ
I deyişmə
Zöhrə:
Zöhrə, səndən xəbər alım,
Nəyin havasıdı başa bəladı.
Necə atdı saxlamasan dayanmaz,
Nəyin davasıdı, başa bəladı.
Mədət:
Nəfsin davasıdı, başa bəladı,
Nəfis atdı, saxlamasan dayanmaz.
Səni başa salım, şairə Zöhrə,
Eşqin havasıdı saxlamasan dayanmaz.
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Zöhrə:
Hansı ayənin oğranıb surəsi,
Nədir yoxdu onun pulu-parası.
O hansı mildir ki, sərtdi yarası,
O neçə dildir ki, başa bəladı.
Mədət:
İsmi-Əzanın oğranıb surəsi,
O şeytandı, olmaz pulu-parası.
Tənə sözdü, sərtdi onun yarası,
Acı dildi, yanan başa bəladı.
Zöhrə:
Zöhrənin sevdiyi güldü, laladı,
Necə insanların özü əladır.
Kimlərin xəyalı hansı yoladı,
O kimlərdi, özü başa bəladı.
Mədət:
Mədətin meyili doğru yoladı,
Səxavəti olan insan əladır.
Namərdin qədəmi əyri yoladı,
Bəd övladın özü başa bəladı.
17.12.2002

~ 335 ~

ZÖHRƏ İLƏ MƏDƏTİN DEYİŞMƏSİ
II deyişmə
Zöhrə:
Ey dili zarıncı, kalamı inci,
Yolunda can qoyub ölərəm, qardaş.
Nə qədər möhnətin, qəmin var isə,
Doğma bacı kimi bölərəm, qardaş.
Mədət:
Zöhrə! Gecə-gündüz budur diləyim,
Sənə xoş arzular dilərəm, bacı.
Çağırsan ölümə mərdü-mərdanə,
Keçərəm canımdan, gələrəm, bacı.
Zöhrə:
Mən dili Natəvan yanmışam yaman,
Həqiqət əhliyəm sənin tək insan.
Sənsiz olsa əgər bir gün Varxiyan,
Xəzan deymiş kimi solaram, qardaş.
Mədət:
Deysə ayağına dağların daşı,
Salalar dağlara odu-atağı.
Görsəm gözlərində axan o yaşı,
Şəfalı əlimlə silərəm, bacı.
Zöhrə:
Dağların başına daim nur yağa,
Övlad üçün ata bənzəyir dağa.
Sənin də arzun var, sadiq qalmağa,
Övladı Zöhrəyəm, qalaram, qardaş.
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Mədət:
Mədət əhdü-peyman etdi sizinlə,
Şair sayağında gördün gözünlə.
Durram keşiyində telli sazımla,
Ölüncə qədrini bilərəm, bacı.
10.03.1979
AŞIQ MƏDƏTLƏ AŞIQ SƏADƏDDİNİN
DEYİŞMƏSİ
Aşıq Mədət:
Gileylənmə mənə, Aşıq Səadəddin,
Qəm yükünü alıb şələ bağlama.
Sözümüz inci yox, qəmdi-kədərdi,
Canıma od-alov vurub dağlama.
Aşıq Səadəddin:
Dərdi yarı bölək, ay aşıq Mədət,
Heç qubar eyləyib, belə ağlama.
Zamanın gərdişi bizdən betərdi,
Sellərə-çaylara dönüb çağlama.
Aşıq Mədət:
Mənim hər oylağım məcnun dağıdı,
Yediyim-içdiyim zəhər-acıdı.
Zimistandı, qışın oğlan çağıdı,
Çillədən özünü gözlə, soğlama.
Aşıq Səadəddin:
Taleyin hökmünə, asi qul olduq,
Qədir bilməzlərə palan-çul olduq.
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İşlənməz, sayılmaz qara pul olduq,
Cama doğrananı bir də doğrama.
AşıqMədət:
Mədətəm, sinəmin üstə bitib kol,
Qəmim-qüssəm həddən aşıb, olub bol.
Deməyəsən Mədət, bundan betər ol,
Alqış elə, bircə məni qarğama.
Aşıq Səadəddin:
Səadəddinəm, məni öldürən oxdur,
Dərdimin loğmanı, əlacı yoxdur.
İnan, mənim dərdim səndən də çoxdur,
Qəmim üstə qəmi yığıb tığlama.
ŞAİR VƏLİ İLƏ AŞIQ MƏDƏTİN
DEYİŞMƏSİ
AYRILIB
Şair Vəli:
Başına döndüyüm vəfalı dilbər,
Yanaqların sənin güldən ayrılıb.
Bülbül kimi ahu-nalə çəkirəm,
Siyah zülfün sağı-soldan ayrılıb.
Aşıq Mədət:
Dolanım başına vəfalı dilbər,
O gümüş kəmərin beldən ayrılıb.
Mənə pay verdiyin güllü yayığın,
Özün toxumusan əldən ayrılıb.
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Şair Vəli:
Şəhladır gözlərin, kamandır qaşın,
Yandırır cismini süzgün baxışın.
Şəhdü-şəkər dilin, mirvari dilin,
Qaymaq dodaqların baldan ayrılıb.
Aşıq Mədət:
Gözəlim, ah çəkib məni dağladın,
Əlimi-qolumu niyə bağladın.
Sən nələr düşünüb belə ağladın,
Xumar gözün yaşı seldən ayrılıb.
Şair Vəli:
Şair Vəli deyər, zülfləri dəstə,
Tovuz tamaşalı, ay boyu bəstə.
Qız-gəlin yığnağı bulağın üstə,
Yaşıl baş sonadır, göldən ayrılıb.
Aşıq Mədət:
Aşıq Mədət eşqin atını çapdı,
Sınıq könüllərin evini yapdı.
Sevdiyi dilbəri dağlarda tapdı,
Dedim, vallah, ceyran çöldən ayrılıb.
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AŞIQ HÜSEYNLƏ AŞIQ MƏDƏTİN
DEYİŞMƏSİ
YAXŞIDIR
Aşıq Hüseyn:
Bir adam ki, səndən ülfət eyləsə,
Yəqin onun əsli zatı yaxşıdır.
Namərd sənə quzu pulov yedirsə,
Mərdin quru məhəbbəti yaxşıdır.
Aşıq Mədət:
Bir adam ki, varı olub xəsisdir,
Hər adamın mərdi-lütü yaxşıdır.
Sancıb tez tullanıb qaçan birədən,
Bir cırıq köynəyin biti yaxşıdır.
Aşıq Hüseyn:
Aşıq olan sözü söyləyə başdan,
Salla-baş adamdan, ürəyi daşdan.
Bədnəzər qonşudan, bədcins yoldaşdan,
Qədir bilənlərin iti yaxşıdır.
Aşıq Mədət:
Yan qaçasan gərəy elin bicindən,
Namərdlə nan yemə, ölsən acınnan.
Ağılsızın zərbəsindən, gücündən,
Ağıllının ehtiyatı yaxşıdır.
Aşıq Hüseyn:
Dad-hazar çəkərəm pərgarsız sazdan,
Ver qurtar əlini nəzir-niyazdan.
Söyləgən qarıdan, gəzəyən qızdan,
Güləyən gəlindən lotu yaxşıdır.
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Aşıq Mədət:
İgid igid ola, ölüb gedincə,
Qoşulmaya, dost olmaya nadincə.
Yadın arvadıyla söhbət edincə,
Ər-arvadın zarafatı yaxşıdır.
Aşıq Hüseyn:
Yolçu yoldaşından istəyincə,
Qabağında yerə başın əyincə.
Bircə tikə çörək alıb yeyincə,
Hər adamın öz sürsatı yaxşıdır.
Aşıq Mədət:
Lovğalanan ağac qopar kökündən,
Yorğan-döşək olmaz qaban tükündən.
Modabazın zərili kolustukundan,
Dama bağlamağa çatı yaxşıdır.
Aşıq Hüseyn:
Aşıq Hüseyn söylər kəlməni teydən,
Dərsimi almışam “əlif”dən, “bey”dən.
Gözəlsiz otaqdan, çörəysiz evdən,
Çölün biyabanı, otu yaxşıdır.
Aşıq Mədət:
Mədət dərs alıbdı o məhcəmaldan,
Mənə pay da verib ağıl-kamaldan.
Yeyib dodaq büzüncə turş gavaldan,
Qızıl çalağanın tutu yaxşıdır.
2006
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SAZLA DEYİŞMƏ
Şirğa:
Belim tutmaz, səni yerə endirim,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
Qolum tutmaz, sinəm üstə mindirim,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
Saz:
Daldan-dala gəzdirirdin sən məni,
Hanı sırğa, hanı sənin əllərin.
Uzun qışı bezdirdin sən məni,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
Şirğa:
Hayıf olub, pərdələrin sökülüb,
Əl dəyməyib, qulaqların bükülüb.
Ağ sinəndən qamışların tökülüb,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
Saz:
Qış olanda yel səninçün əsərdi,
Barmaqların pərdələrim basardı.
Dostlar sevinərdi düşmən küsərdi,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
Şirğa:
Sənsiz bir də görə bilməm məclisi,
Çala bilməm, divaniylə-təcnisi.
Elin yaraşığı, Şirğanın sözü,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
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Saz:
Mən bursayam, sən dərdimi yez etdin,
Rəndə vurub qol-qanadın düzəltdir.
Mən bir odun idim, sən bir saz etdin,
Hanı şirğa, hanı sənin əllərin.
Şirğa:
Şirğa sazının adı burasıdır,
*** türküdür, müsəlmandı.
Ustada Allah rəhmət eyləyə,
............................................
QIFILBƏND
Aşıq Mədət:
Arif olan, bir cavab ver,
Yer-göy nədən hasil oldu?
Keşiyini çəkən nədir?
Yarı hansı fəsil oldu?
Aşıq Səadəddin:
Al cavabın, Aşıq Mədət,
Yer-göy haqdan hasil oldu.
Keşiyini çəkən haqdır,
Şahı, bahar fəsil oldu.
Aşıq Mədət:
Nədi buraxmaz minnətə,
Kim qərar qoydu sünnətə.
Kimdi üç kəlmə söhbətə,
Çıxıb hara vasil oldu.
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Aşıq Səadəddin:
Baxmaz əcəl heç minnətə,
Rəsulullah hökm verdi sünnətə.
Musa Allahla söhbətə,
Tur dağına vasil oldu.
Aşıq Mədət:
Kimdi ərşdə sağ dayandı,
Kimdir nur ilə boyandı.
Kimlər səsindən oyandı,
Bəs kimlər bədnəsil oldu.
Aşıq Səadəddin:
Haqq özü nura boyandı,
İsa ərşdə sağ dayandı.
Adəm yaranıb oyandı.
Pir ondu bədnəsil oldu.
Aşıq Mədət:
O nədi, çoxunu yedi,
Kimdi bir cümlə söz dedi.
O hansı dəryaça idi,
Libası al yaşıl oldu.
Aşıq Səadəddin:
Torpaqdı öləni yedi,
Ölənə xalq rəhmət dedi.
Bahar-yaz dəryaça idi,
Libası al-yaşıl oldu.
Aşıq Mədət:
Kimdi gəlmədi qürbətdən,
Kim xəbər verdi zülmətdən.
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Yetmiş iki cür millətdən,
Mədət hansı nəsil oldu.
Aşıq Səadəddin:
Yusif gəlmədi qürbətdən,
Haqq xəbər verdi zülmətdən.
Yetmiş iki cür millətdən,
Mədət islam nəsil oldu.
AŞIQ MƏDƏTLƏ DUMANIN DEYİŞMƏSİ
(Məktub şəklində)
Aşıq Mədət:
Məndən salam olsun, Duman müəllim!
Alıb dağlarımı duman, qardaşım.
Yarım ölüb, yetim qaldım yuvada,
Halım pərişandı yaman, qardaşım.
Duman müəllim:
Dağlar dediyin o gədiklərin,
Bizdə də bağlandı yolu, a qardaş.
Bu dünya fanidir, yoxdu etibar,
Çox açan çiçəklər soldu, a qardaş.
Aşıq Mədət:
Zimistan fəslidir, ayrılıq-ölüm,
Tarimar olunub süsən-sünbülüm.
Şeyda bülbül idim, solubdu gülüm,
Canan kimi deyim, aman qardaşım.
Duman müəllim:
Mənə zimistandı, yoxdu baharım,
Qəm bəzirganıyam, yoxdu xiridarım.
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Əldən çıxıb getdi gözəl çağlarım,
Döydü gülşənimi dolu, a qardaş.
Aşıq Mədət:
Qan ağlaram yarım öləndən sonra,
Dərdim artır günəş batandan sonra.
Sevdiyim məzarda yatandan sonra,
Gələn deyil, kaman, qardaşım.
Duman müəllim:
O yol elə yerdi, gedən qayıtmaz,
Gülü solan bülbül bilirəm yatmaz.
Yoxdu ixtiyarım, əlim də çatmaz,
Yox, dolandım sağı-solu, a qardaş.
Aşıq Mədət:
Həyat arşın olub ömürümüz bez,
Hanı mülkü Süleymandan qalan iz.
İxtiyarsız quluq bu dünyada biz,
Hər şeyi həll edir, zaman qardaşım.
Duman müəllim:
Azarın dərdini bilə bilmədim,
Qəfil uçdu-getdi, bilə bilmədim.
Düşdüm çovğunlara, selə, bilmədim,
Bağlandı həyatın yolu, a qardaş.
Aşıq Mədət:
Mədəti yandırır dağ ilə daşı,
Qurumur gözümün tökülən yaşı.
Haqq şair qəlbimin alı-qumaşı,
Səxavətdi insaf-iman, qardaşım.
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Duman müəllim:
Dumanam, qardaşım, dərdi qanana,
Can qoyaram dost yoluna mən ona.
Qocalıq zor gəldi daha Dumana,
Daha qələm tutmur əlim, a qardaş.
01.01.2002
TALE İLƏ AŞIQ MƏDƏTİN DEYİŞMƏSİ
Tale:
Aşıq Taleyin dostusan,
Tale yazandan incimə.
Allahındı qismət-qədər,
Yazıb-pozandan incimə.
Aşıq Mədət:
Yaradana sən bağlısan,
Tale, səndən incimərəm.
Mən ki qabağında qulam,
Tale, səndən incimirəm.
Tale:
Quş balalar, yuvalarda,
Yanan ağlar, sobalarda.
Tərlan kimi havalarda,
Qalxıb süzəndən incimə.
Aşıq Mədət:
Qalx sən qarğasan məni,
Qılıncla doğrasan məni.
Vətəndən oğrasan məni,
Tale, səndən incimərəm.
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Tale:
Tale bilir tədbirini,
Bacar saxla səbirini.
Öz əliylə qəbirimi,
Özü qazandan incimə.
QIFILBƏND
Aşıq Mədət:
Cavab ver aşıq Səadəddin,
Yer-göy nədən hasil oldu?
Keşiyini çəkən nədir?
Yarı hansı fəsil oldu?
Aşıq Səadəddin:
Al cavabın Aşıq Mədət,
Yer-göy haqdan hasil oldu.
Keşiyini çəkən odur,
Yarı, bahar fəsil oldu.
Aşıq Mədət:
Nədir buraxmaz heç minnətə,
Kim meyil verdi sünnətə.
Kimdi üç kəlmə söhbətə,
Gedib hara vasil oldu.
Aşıq Səadəddin:
Baxmaz əcəl heç minnətə,
Rəsulullah hökm verdi sünnətə.
Musa Allahla söhbətə,
Tur dağına vasil oldu.
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Aşıq Mədət:
Kimdi ərşdə sağ dayandı,
Kimdir nur ilə boyandı.
Kimlər səsindən oyandı,
Bəs kimlər bədnəsil oldu.
Aşıq Səadəddin:
Haqq özü nura boyandı,
İsa ərşdə sağ dayandı.
Adəm yaranıb oyandı.
Pir ondu bədnəsil oldu.
Aşıq Mədət:
O nədir, çoxunu yedi,
Kimdi bir cümlə söz dedi.
O hansı dəryaça idi,
Libası al yaşıl oldu.
Aşıq Səadəddin:
Torpaqdı öləni yedi,
Ölənə xalq rəhmət dedi.
Bahar-yaz dəryaça idi,
Libası al-yaşıl oldu.
Aşıq Mədət:
Cavab ver, suala aşıq Səadəddin,
Aşığın həmdəmi, həm qəmi nədir.
Hər kəsin özünə bəhrə-bar verən,
Suyu-dadı şirin o zəmi nədir.
Aşıq Səadəddin:
Sualına budur mənim cavabım,
Aşıq həmdəmi-həmqəmi sazdır.
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Hər kəsin özünə bəhrə-bar verən,
Dadı-suyu şirin bahar yazıdır.
Aşıq Mədət:
Nədi könülləri tez paralayan,
Ömür günəşini çox qaralayan.
Sağlam ürəkləri həm yaralayan,
Dağların dumanı, çəni nədir.
Aşıq Səadəddin:
Qəmdi könülləri tez paralayan,
İnsan gül-ömrünü çox qaralayan.
Gülləsiz ürəkləri yaralayan,
Onun xeyri-şəri matəm yasıdır.
Aşıq Mədət:
Aşıq Mədət sözün deyər sərasər,
Sözüm anlayanın bağrını kəsər.
İnsan oğlu unutmasın sərbəsər,
Fitri istedadın məlhəmi nədir.
Aşıq Səadəddin:
Sadəddin odlara yanar sərasər,
Yanıq görənlərin bağrını kəsər.
Fitri istedad məlhəmi sərbəsər,
Aşıq ürəyinin axar sözüdür.
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AŞIQ MƏDƏTLƏ FƏNA DÜNYA
Aşıq Mədət:
Fəna dünya, sualıma cavab ver,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı.
Elm dəryasından ehsan paylayan,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı.
Fəna dünya:
Bu fənadan Məhəmmədi soruşan,
Sazı al sinənə çal bir “Ruhani”.
Hər canlı cisim, torpaq üçündür,
Hər gələn yaranan olacaq fani.
Aşıq Mədət:
Vəfasız a dünya, qaldım bulanan,
Can əriyir eşq oduna qalanan.
Qarış qarış ərşi-kürşü dolanan,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı.
Fəna dünya:
Sizi xəlq eyləyən çəkməyib kədər,
Verməyi almağı bilibdir hədər.
Dünyadan köçənin bu günə qədər,
Bilinməyib haqqı-hesabı canı.
Aşıq Mədət:
Bu şeirin tükənməz zəngin sərvəti,
Dillərin ləzzəti dolu şərbəti.
Donuyla dost olub tapan hörməti,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı.
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Fəna dünya:
Haqq özündə zəngin sərvəti,
Nəzəri bağlıdır cümlə-cahana.
Dərin təcrübəyə hər bəhanəyə,
Tur dağına çağırıb o Musanı.
Aşıq Mədət:
Az deyil Aşıq Mədətin qandığı,
Məlumdurmu eşq oduna yandığı.
Keçən əsrin zərlə dolu sandığı,
Varxiyanlı şair Məhəmməd hanı.
18.04.1975
VARXİYANLI MƏHƏMMƏDLƏ
BAĞDASARIN DEYİŞMƏSİ
Bağdasar:
Dağı yarar, bağ eyləyər,
İvan Sərkis Bağdasar.
Ərşi-kürşü yol eyliyər,
İvan Sərkis Bağdasar.
Varxiyanlı Məhəmməd:
Görə bilməz dağı-bağı,
İvan Sərkis Bağdasar.
Ərşi-kürşü heç tanımır
İvan Sərkis Bağdasar.
Bağdasar:
Səhər-səhər yel əsər,
Cənnətin qapısın açar.
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Cənnətdə çox şad olar,
İvan Sərkis Bağdasar.
Varxiyanlı Məhəmməd:
Səhər-səhər yel əsər,
Cənnətin qapısın açar.
Cənnətdə nə pox yeyər,
İvan Sərkis Bağdasar.
Bağdasar:
Cənnətin mehi sərin,
Abi-kövsəri şirin.
Dolu bir dəryadı dərin,
İvan Sərkis Bağdasar.
Varxiyanlı Məhəmməd:
Cənnətin mehi sərin,
Abi-kövsərdi şirin.
Cəhənnəmdi sənin yerin,
İvan Sərkis Bağdasar.
Bağdasar:
Dəmirçi dəmiri döyər,
İstədiyin kimi əyər.
Əlinə keçəni yeyər,
İvan Sərkis Bağdasar.
Varxiyanlı Məhəmməd:
Dəmirçi dəmiri döyər,
Olsa gücü onu əyər.
Özü sıçıb özü yeyər,
İvan Sərkis Bağdasar.
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Bağdasar:
Bağdasar bir seldi axar,
Qəzəblə düşmana baxar.
Güləşdə gələni yıxar,
İvan Sərkis Bağdasar.
Varxiyanlı Məhəmməd:
Məhəmməd şimşəkdi çaxar,
Güləşdə aslanı yıxar.
Dombalıb üzümə baxar
İvan Sərkis Bağdasar.
22.07.2002
ŞAİR MƏDƏTLƏ MƏZAR ƏHLİNİN
DEYİŞMƏSİ
NƏ GƏTİRMİSƏN?
Şair Mədət:
Məndən salam sənə, ey məzar əhli,
Gələndə goruna nə gətirmisən?
Alnı tərli, dərin sükut içində
Gəldiyin yolunda nə itirmisən?
Məzar əhli:
Ey şair, mən də bir sağ insan idim,
Gora özümlə iman gətirmişəm.
Ölsəm də fənada axtarışdayam,
Həqiqətdə haqq divan itirmişəm.
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Şair Mədət:
Sən məzar əhlisən, haqq yerindəsən,
Gah isti, gah soyuq, gah sərindəsən,
Qapısız evdəsən, çox dərindəsən,
Özünü sən bura necə yetirdin?
Məzar əhli:
Ey şair, ölmüşəm, haqq yerindəyəm,
Həm isti, həm soyuq, həm sərindəyəm,
Qapısız evdəyəm, çox dərindəyəm,
Özümü mən bura çətin yetirdim.
Şair Mədət:
Mədət dedi, mərhum, nə çatdı sənə,
Sən gora gələndə nə çatdı sənə?
Ölüsən – diridən nə çatdı sənə?
Yatdığın bu yerdə nəyi götürdün?
Məzar əhli:
Şair, dua verdin, o çatdı mənə,
Burda bircə qarış yer çatdı mənə,
Qapı-pəncərəsiz ev çatdı mənə,
Gələndə özümlə iman gətirdim.
26.08.2006
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SAZLA DEYİŞMƏ
Mexseti-türk aşığı Şivğa:
Belim tutmaz səni yerə endirim,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin.
Qolum tutmaz sinəm üstə mindirim,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin?
Saz:
Daldan-dala gəzdirirdin sən məni,
Hanı Şivğam, hanı sənin əlllərin.
Uzun qışı bezdirirdin sən məni,
Hanı Şivğam, hanı sənin əlllərin?
Şivğa:
Hayıf olub, pərdələrin sökülüb,
Əl dəyməyib, qulaqların bükülüb,
Ağ sinəndən qamışların tökülüb,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin?
Saz:
Qış olanda yel səninçün əsərdi,
Barmaqların pərdələrim basardı,
Dostlar söyünərdi, düşmən küsərdi,
Hanı Şivğam, hanı sənin əlllərin?
Şivğa:
Sənsiz bir də görə bilməm məclisi,
Çala bilməm divaniynən təcnisi,
Elin yaraşığı, Şivğanın sözü,
Hanı sazım, hanı sənin tellərin?
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Saz:
Mən burdayam, sən dərdimi yüz etdin,
Rəndə vurdun, qol-qanadım düz etdin,
Mən bir odun idim, sən bir saz etdin,
Hanı Şivğam, hanı sənin əlllərin?
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MÜXTƏLİF ŞEİRLƏR
VƏTƏN İRƏLİ
Qanadlan, tez ucal zirvələrə sən,
Heydərin anası, vətən irəli!
Xalqımın anası, vətən irəli!
Bu növbahar sənin azadlığındır,
Heydərin anası, vətən irəli!
Xalqımın anası, vətən irəli!
Bu əhdin-amalın doğrudur sənin!
Qurtuluş bu yolun doğrudur sənin.
Getdiyin haqq yolun doğrudur sənin,
Heydərin anası, vətən irəli!
Xalqımın anası, vətən irəli!
Nəzər salaq haqqın bu gərdişinə,
Haqqın özü baxır dünya işinə.
Nəsillər yetişdir, topla başına,
Heydərin anası, vətən irəli!
Xalqımın anası, vətən irəli!
Çəkilsin çən-duman, görünsün hər yan,
Keçirsin bayramı, el çərxi-dövran.
Yaşasın, var olsun bu Azərbaycan,
Heydərin anası, vətən irəli!
Xalqımın anası, vətən irəli!
Dağların Kafkazın yaraşığıdır,
Gözəli gülləri sarmaşığıdır.
Şair Mədət elin qəm aşığıdır,
Heydərin anası, vətən irəli!
Xalqımın anası, vətən irəli!
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EŞQİ ZÜLEYXA İDİ
Misirdə o Yusifin eşqi Züleyxada idi,
Gecələr xab içində, məşqi Züleyxada idi.
Məhəbbət aləmində Yusif bir pərvanə kimi,
Bəxtimin sınağında püşkü Züleyxada idi.
Yaradan ilahidir, gözələ gözəli yaza,
Abi-Kövsər suyu tək yaş ki, Züleyxada idi.
Züleyxa məşuq idi, Yusif ona aşiq idi,
Yusifi aşiq edən quş ki, Züleyxada idi.
Bir şahi-şahbaz idi, ağaca mələyzadə idi,
Cab olub canlar alan, qaş ki Züleyxada idi.
Yaradan Züleyxaya vermiş idi dərya, kamal,
Yusifin ərməğanı, baş ki, Züleyxada idi.
Cahanda ara vuran, fitnə qatanlar da olub,
İblisə hər atılan daş ki Züleyxada olub.
Misli-bərabəri olmayıb cahanda onun,
Baş qoyub yatmaqçün, can ki, Züleyxada idi.
Mədətəm, hər sözümə, Zənburam şirə çəkərəm,
Yaz ilə həm də bahar, qış ki, Züleyxada idi.
24.07.2006
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GİLƏ NAR
Gözəllərin gözəlisən bağçamda,
Gözəllikdə tayın yoxdur
Ay gilə nar, gilə nar,
Xoş-qırmızı boyanıbdı yanağın,
Gözəllikdə tayın yoxdur
Ay gilə nar, gilə nar.
Könül açan şirin toya bənzərsən,
On beşini kəsən aya bənzərsən.
Yusif oıə Züleyxaya bənzərsən,
Gözəllikdə tayın yoxdu
Ay gilə nar, gilə nar.
Salmayasan qüssə-qəmi yadına,
Haraylasan yetişərəm dadına.
Mədət kimi yanma eşqin oduna,
Gözəllikdə tayın yoxdu
Ay gilə nar, gilə nar.
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AŞIQ RƏVAYƏTLƏRİ
Aşıq Mədətin həyat yolu ilə bağlı rəvayət
1934-cü ildə dünyaya göz açan Mədət Ramazan oğlu
yoxsul kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1941-ci ildə Zaqatala rayonu Varxiyan kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil
olmuş və orta təhsilini almışdır. IV sinifdə oxuyarkən şeirlər
yazmağa başlamış, dərslərindən də əla qiymətlər almışdır.
Anamın atası və qardaşı kamil sənətkar olmuşlar. El arasında
babama “Usta Şaban” deyib çağırardılar. Dayım isə el aşığı
idi. Babam istər zurna çalmağda, istər ev tikib-qurmaqda, istərsə də taxta-ağac üzərində incə-zərif naxışlarla bəzək işlərində çox sənətkar yetişdirmişdir.
Günlərin bir günü necə olursa Layısqılı Molla Cümə
qoltuğunda saz babamgilə gəlir. Həmin axşamı Cuma görür
ki, qabağa bişən-düşəni əlinə xonça alıb cavan qızcığaz gətirib süfrəyə qoyur. Yeyib-içmək vədəsində Cuma babama sual
verir:
– Usta Şaban, bu evdə övrətin gözə görünmür. Boşamısanmı, yoxsa ölüb?
Babam deyir:
– A Cuma, rəhmətə gedib övrətim, bu iki qızla oğlumu
yetim böyüdürəm.
Cuma deyir:
– Usta, mən sənə kəndimizdən adam taparam. Sənin bu
uşaqlarının səvabı mənə bəs eylər.
Sonra babam tanış-bilişi çağırır evinə. Hamı evə gəlir.
Cuma çalıb-oxumağa başlayır. Dayım Araz aşığa çox diqqətlə
baxanda Cuma deyir:
– Usta Şaban, oğlunun aşıqlığa çox meyli var, əgər razısansa onu mənə ver, mən ona dərs verim, gələcəyə yaxşı sənətkar kimi yetişdirim. Sonra üstünə göndərim.
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Babam razılıq verəndən sonra dayım Araz ondan üç il
müddətində dərs alıb kamil aşıq olub kəndə qayıtmışdır. Rayonumuzun bir çox kəndlərində çalıb-çağırmışdır. Anam
Əminənin böyük qızı olduğundan babam Şaban həftədə 1-2
gecə qalmağa evinə apardı. Mənim onda təxmini ya beş, ya
altı yaşım olardı. Məni də zurna çalıb qabağında oynadardı.
Dayım Arazın toy məclisini də Layısqılı Molla Cuma keçirmişdir. Mən anam Əminənin öz dilindən eşitmişəm, o belə
deyərdi:
– Oğlum, heç yadımdan çıxmır, Molla Cuma uzun zal
otağımızın içində o baş-bu baş zalı süzə-süzə elə çalıb oxurdu
ki, camaatı ağladırdı. Xalq ağlayan aralıqda elə bir söz deyirdi
ki, ağlayanlar başlayırdı gülüşməyə. Atam da, mən də Cumanın qardaşım Araza dərs verib yetişdirməyinə həmişə sevinərdik və ona rəhmət deyərdik. O yazığı yol üstə qanlı-qobu adlanan yerdə şura gələndə rus əsgərlər güllələdilər. Həmin dayım isə 1940-ci illərdə I çağırışda getdi, izi-tozu bilinmədi.
Altı yaşım olardı, onda amma bir söz xatırımdadır ki, dayım
anamı çağırıb halal-hümmət eyləyəndə dedi:
– Əziz bacım Əminə, mənim bu sazım oğluna əmanət
və yadigar olsun. Mən vətəndən və sizdən daha ayrılıram, yol
üstəyəm. Bacı, mən sənə halallıq verim, sən də mənə.
Dayımın savadı vardı. Latınca yazıb anamın əlinə bir
kağız verdi və veşini alıb, görüşüb ağladı və getdi. Getməyindən beş il qabaq babam Şaban 90 yaşında vəfat etmişdir. Dayımın anama verdiyi kağızı anam onun tapşırığına görə mən
5-ci sinifdə oxuyana qədər mənə bildirməmiş, amma göz bəbəyi kimi qoruyub sandığda saxlamışdır. Mən özümü kamil
biləndən sonra anam kağızı çıxardıb latını bilənə oxutdurub,
rus əlifbasına çevirdik. Beş bəndlik söz yazılmışdı. Bu beş
xanədə yazılan söz bunlar idi.
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YA GƏLƏRƏM, GƏLMƏRƏM
(Qoşma bacı oğluna aid edilib)
Aşıq Araz
Bacım oğlu, sazım sənə əmanət,
Mən gedirəm, ya gələrəm, gəlmərəm.
Tale nə yazıbdı, deyə bilmərəm,
Mən gedirəm, ya gələrəm, gəlmərəm.
Ol Adəmin payı deyərsən saza,
Dağlarımın çayı deyərsən saza,
Qayıtmasam, dayı deyərsən saza,
Mən gedirəm, ya gələrəm, gəlmərəm.
Molla Cuma verib, mənə dərsini,
Sənətə bağladım ömrün yarsını,
Seçə bilməm bu yolların tərsini,
Mən gedirəm, ya gələrəm, gəlmərəm.
Yoxdu ümidim bu gündən sabaha,
Ümid yerim qalıb bircə Allaha,
Ağız açıb üstümüzədək daha,
Mən gedirəm, ya gələrəm, gəlmərəm.
Arazam, söylərəm ərzü-halımı,
Neynirəm vətənsiz dünya malını,
Gözləməyin, siz gedənin yolunu,
Mən gedirəm, ya gələrəm, gəlmərəm.
Mənim usta olmağımın səbəbkarı babam olub, babamın
əlində mən bilən, dörd sənəti vardı. Evlər tikərdi, araba təkərləri bağlayardı. Zurnaçılıq və dəmirçilik edərdi. İrsən babamdan keçmədir. Hal-hazırda babamın dəmirçi zindanını yadigar
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saxlayıram, məndədir. Aşıqlığımın səbəbkarı isə dayım olub.
Hayıf ki, dayımı, babamı mən 5-6 yaşlarımda itirmişəm. İlk
dəfə 5-6 yaşımda olanda anam dayımın sazını istər-istəməz
əlimə əlləri əsə-əsə, ağlaya-ağlaya verdi. Nə ustam oldu, nə
də ustadım. Öz-özümə sazı çalmağı bir il ərzində öyrəndim.
III-IV siniflərdə oxuyarkən şeir-söz yazmaq eşqinə düşdüm.
Sinifdən qovarlar deyə müəllimlərimdən sözlərimi asanlıqla
gizlədə bilirdim. Amma VI-VII siniflərdə bunlar aşkara üzə
çıxdı və mənə qadağan etmədilər heç nəyi. Əksinə, mənə hörmət əlaməti olaraq, məktəb tədbirlərində, bayram şənliklərində sazımla-sözümlə dəvət edirdilər. Öz çıxışlarımla lazımi
konsertlərdə öz dəsti-xəttimlə məharətlə ifaçılıq edərdim.
Hayıf ki, devranın gərdişi vəfasız oldu. Müharibənin ən
dəhşətli ağır günlərində vergi o qədər işgəncələr verdi ki bizə,
gözümüzü aça bilmədik. Ev başı 350 manat pul vergi, 30 manat sığorta, 36 kq ət, 72 ədəd yumurta, tüstü pulu 5 manat. O
pulu verə bilməyənin evini dolq edərdilər. Həmin illərdə mənim dayımın əmanət verdiyi sazı əlimdən alıb apardılar. Evimiz boş qaldı, nəyimiz var talanmışdı. Vaxt oldu orta təhsilimi bitirib 1952-ci ildə Mingəçevir 1 №-li mexanizasiya məktəbini əla qiymətlə bitirib qayıtdım. MTS-dən iş tələb etdim.
Məni işlə təmin etdilər. 30 il baş traktorçu vəzifəsində işlədim, bildiyim sənətləri həm işlətdim, həm yaşatdım, müxtəsəri dayımın əliylə yazılmış kağız rəhmətlik anamda yoxa çıxdı. Dayımın ya “Ya gələrəm, gəlmərəm” rədifli qoşmasını
cavabsız qoymadım. Onun əvəzində “Ya çalaram, çalmaram”
rədifli qoşmamı ona həsr etdim:
Aman, dayı, yaralandım sözündən,
Sənin sazın ya çalaram, çalmaram.
Bilmək olmaz bu dünyanın işini,
Sənin sazın ya çalaram, çalmaram.
Sözünü anlayıb dərdə düşmüşəm,
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Özüm də dünyadan bezib küsmüşəm,
Dalmışam xəyala, elə çaşmışam,
Sənin sazın ya çalaram, çalmaram.
Süleyman taxtını uçurub gedib,
Dünyanı nəzərdən keçirib gedib,
Ərənlər başını qaçırıb gedib,
Sənin sazın ya çalaram, çalmaram.
Göz tikən döyüləm dünya malına,
Miraslara qalan cah-cəlalına,
Gələn gedir məhşər çalhaçalına,
Sənin sazın ya çalaram, çalmaram.
Gözü yaşlı qaldım, qəlbi qaralı,
Ahu-nalə etdi dağlar maralı,
Mədət gəzir sinəsindən yaralı,
Dayım, sazın ya çalaram, çalmaram.
Aşıq Mədət günlərin birində iş növbəsi zamanı gecə
ikən “EM” markalı dizel tipli traktoru ilə şum yarışına girdilər. Səkkiz ədəd “DT-75” traktorları köhnə idilər. Aşıq Mədət
isə öz traktorunu Yevlax MTS bazasından təzə alıb gətirmişdi. Ona görə də həmin gecə işin qalibi oldu. Şum planını hamıdan üç saat qabaq saat 3 radələrində düşərgəyə gəlib, yeyib-içib sədrdən mükafatını aldı. Qurulan düşərgənin üstü,
yan-yörəsi palatbezka ilə örtülmüşdü. Qabağında böyük bir
tonqal da öz işində idi. İki ədəd dəstəkli böyük qazanlar ətlə
dolu bişib hazır dururdular. 9 ədəd tarla çarpayıları, 1 ədəd
böyük samovar qab-qacaq, bütün lazımi yeyib-içmək əşyaları
çadırın içində yerləşdirilmişdi. Aşıq Mədət və iş yoldaşı, yeyib-içdikdən sonra çarpayılarda yuxuya getmişdilər. Aşıq
Mədət sonra ikinci şum planını qurtaran, traktorist gözləri yu~ 365 ~

xulu halda, çölün aşağı başından düşərgənin qabağındakı böyük tonqal işığını hədəfə alıb dərinləşmiş şumun üstü gəlib
sürətlə, özü də bərk yuxuya düşmüş, onun dizeli düz xətlə aldığı hədəfə tuş çatıb düşərgəni darmadağın etdikdən sonra,
dirənib böyük bir ağacın gövdəsində motor özü sönmüşdür.
Mədəti ölümdən də öz iş yoldaşı oyaq olub, xilas etmişdi.
Aşıq Mədətin smenşiki, Mədəti çarpayıdan möhkəm
dartıb aşırmış, payız səpininə gələn dərin çaya düşmüşdür.
Mədət çaydan üzüb bir təhər düzə çıxanda nə görsə yaxşıdı:
“Lələ köçüb, yurdu qalıb”. O gecə səhərə kimi işləyən yoldaşlar hamı ac səhəri açdılar, bizdən aralı, beş yüz metrlik məsafədə Xumuşdu adlı mal ferması vardı. Həmin gecə fermanın
irili-xırdalı itləri-küçükləri əzilmiş qazanların ətini-şorbasını
yeməklə kef çəkdilər. Aşıq Mədətin yatdığı çarpayısı da traktorun sepinə sarışıb dığırlanıb, mostun altından düzə çıxmışdı.
Bütün traktorçu yoldaşlarım o gecə ac-susuz qalmaları bir yana dursun, dəhşətə, vahiməyə düşmüşdülər. Gözləri yuxulu
sürücü Mahmud isə bizdən yalvarıb üzr istəyirdi. Düşərgə sahibi aşpaz Bayraməli isə ağlayıb uşaq kimi özünü yerə çırpırdı. Ara-dörəni, əsəbləşənləri sakit etmək üçün ölüm pəncəsindən qutaran yazıq aşıq Mədət soyuq vaxtı çaydan batan-bulaşıq çıxıb hay-harayı söndərib, əlinə ağac alıb, saz kimi sinəsinə basıb əzilmiş, büzülmüş qazanlara müxəmməsdə belə demişdi. Biz deyək, sizlər də qulaq asın. Eşidənlər də sağ olsun:
QAZAN
Əjdaha gəlir üstünə,
Atıl-düş xəndəyə, qazan.
Bizə, bir çara taparıq
Bürünüb pəncəyə qazan,
İyirmi cüt pəncəsi var,
Bax dəmir əlcəyə, qazan,
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Çaydan boyda gözlərinə,
Dönmüsən milçəyə, qazan.
Bənzədin kül qabına,
Əsli o, dibçəyə, qazan.
İnanmadın bu sözümə,
Haqlı oldu dediklərim.
Kəmalı çatdı bu yerə,
Gözü yumux düdüklərin,
Yağlı şorba yalan oldu,
Ətri qaldı sümüklərin,
Xumuşdu fermadan gəlib,
Qarnı doydu küçüklərin.
Səvabı bəsdi Mahmuda,
Döşən bu kölgəyə, qazan.
Afərin lotuların,
Yatıb, oyaq olmağına,
Haram olsun gur işıqlar.
Faraların yanmağına,
Yağlı ətə təpip dedim.
Dilimizdə donmağına.
Heyifləndi Bayraməli,
O da qıxmığ yonmağına,
Əyridroma yadigar,
Qoyuldun bəlgəyə, qazan.
Kravatın biri çıxıb,
Oldu sənə əziz dayə.
Sağ qutardı aşıq Mədət.
Getmədi ömürü zaya.
Kravatla yağı sənə,
Gəldi tamatlı bankaya.
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Çox söyləndi Hacı dayı,
Dambır boydakı çömçəyə.
Dua etdi Bayraməli,
Əl açıb qibləyə, qazan.
Vaxtı ilə həmin çöldə aerodrom düşərgəsi tikirdilər, necə oldusa yarımçıq qaldı. Həmin çölə indi də əyridrom çölü
deyirlər. Bu müxəmməs də əyridrom çölünün yadigarıdır.
Ertəsi gün təftişlə sədr bir neçə nəfər şahidlərlə bu haqqhesabı aktlaşdırıb sürücü Mahmuda ödətdilər. Rəhmətlik qazanlar cəhənnəmdən aralanıb-paralanıb getdilər cənnətə. Ferma küçükləri də həddi-buluğa çatdılar. Beləliklə, o zamanları
arxada qoyub qocalıq dövrünə gəldik. Qocalığı Allah hamısına qismət eləsin. Qocalıq da ömrün bir barıdır.
Aşıq Mədət 1973-cü illərdə bir toy məclisinə dəvət
olundu. Məclisi aparmaq üçün smenanı iş yoldaşıma tapşırdım, dedim traktorum sənə əmanət, qulluğunu elə dayanmasın, bizim çörəyimiz bu dizeldədir. Xalqımız, devlətimiz bizim əlimizə baxır. Göydə uçan qurd-quşun rızqısı da bizdən
asılıdır. Nəhayət, gəlib toy məclisinə başladım. Bəy atasınıanasını yaxına çağırıb göz aydınlığı verdim və bəyə lazımi tərifimi çatdırdım:
Bəyin anası-atası,
Toyunuz mübarək olsun.
Çiçəklənsin hər arzunuz,
Toyunuz mübarək olsun.
Uğurla gəlsin o gəlin,
Yanağı solmasın gülün.
Xoş sözü budu bülbülün,
Toyunuz mübarək olsun.
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Siz bu toyda süzə-süzə,
Oynayın, gəlməyin gözə,
Mədət tərif deyər sizə,
Toyunuz mübarək olsun.
Mənə bəyin ata-anası qəşəng bir xonça dolu şeylər də
bağışladı. Məclisdə əyləşənlərdən biri haqlı olaraq, bir kağız
yazıb bir uşaqla üstümə göndərdi. Kağızı oxudum, gördüm nə
yazıbdır: “Hörmətli el aşığı, biz kollektiv olaraq bu toya gəlməsək bu toy öz başına olmaz. Bizlər də bu toya sənin kimi
qonaq gəlmişik. Siz bəyin ana-atasına təriflə göz aydınlığı
verdiniz, çox gözəl, xoşuma gəldi. Bəs sən biz qonaqlara nə
üçün bir şey demədin. Biz qonaqlar da axı sözdə səndən pay
umuruq. Xahişimiz budur ki, bəyi, atasını, anasını sözlə razı
saldığın kimi bizi də razı salasan. Qulağımız, fikrimiz səndədir. Kağızı oxuyub qurtarıb, üzümü xalqa çevirib, zili-zil, bəmi-bəm edib, sazı aldım sinəmə. Qulaq asın görək qonaqlara
necə söz dedim:
Bu həyətə, bu məclisə,
Qonaqlarım, xoş gəldiniz.
Toy sahibin ünvanına,
Qonaqlarım, xoş gəldiniz.
Bülbüləm, gəzirəm bağı,
Həm aranı, həmi dağı,
Payız fəsli, gözəl çağı,
Qonaqlarım, xoş gəldiniz.
Aşıq Mədət gələr dilə,
Bənzər çaya, axan selə,
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Üzdə sevinc, gülə-gülə,
Qonaqlarım, xoş gəldiniz.
Sözümü qurtarıb, isti-isti pürrəngi bir çay alıb əlimə içdiyim arada, cavan sərxoşun biri beyqəfildən stolun üstdən
sazıma əl çalıb vurdu yerə, sazımın çanağı dağıldı, amma qolu qaldı. Mənnən qabağa sərxoşu döyüb qovladılar. Məclis də
yarımçıq qaldı. Toy sahibinə dedim, icazə ver gedim tanışımın sazını gətirib gəlirəm, dedilər get, tez gəl. Mən qırılan sazımın sınıq-söküyünü meşoka yığıb evə aparmalı oldum. Sazın qolu isə əlimdəydi. Toy yerindən çıxıb gedəndə onu gördüm ki, sərxoş ağzı-burnu dağılı-qanlı iki yüz metrlik məsafədə ağaca söykənib durur. Camaat onu möhkəm döymüşdü.
Sakitcə qabağından keçib getdim. Necə oldusa o, mənə həmlə
edib sərxoş halda yenə üstümə cumdu. Meşoku yerə qoyub
yapışdım xirtdəyindən, dedim sənin mənnən nə ədavətin var?
De eşidim, sazımı qırmısan, bəsdi. Dedi sənnən əl çəkəsi döyüləm. Dedim, nə vaxta kimi, tez ol, cavabımı ver bu saat. O
dedi mənə ki, mən fağıram deyə sevdiyim qız mənə gəlmədi,
varlı oğluna getdi. Onun məclisini sən apardığın üçün qəsdən
çox içib, sərxoş olub sazını qırdım. Amma mən onu başa salmaq üçün dedim, ədə, avam oğlu, əgər o qız səni sevib-istəsəydi ona yox, sənə gələrdi. Səni sevməyib, onu sevib, ona da
gedir. Mənim sazımın günahı nə idi? Bu söhbət əsnasında mənə dedi ki, mən ölüncə sənnən ədavətimi aparacam, harda səni sazla görsəm, ya sən öləcəksən, ya da mən. Onda şeytana
uyub səbirdən çıxdım qozqara qol hissəsini qaldırıb zərbəylə
düz onun başını yarıb, yerə yıxıb çıxdım onun belinə, necə lazımdı, onun fitrə-zəkatını verdim, ömrünün sonuna kimi bəs
oldu. Evə gedib çatan kimi, uçaskov dalımca gəlib, məni şöbəyə apardı. Beləliklə, gəl-get, get-gələ saldılar sərxoşu da,
məni də. Və nəhayət, ikimizə də 272-nin maddəsiylə işə baxdılar. Xuliqanstvo qaydada bir il yarım mənə verdilər, 3 il də
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ona. Ötürdülər bizi Gəncəyə. Bir etab gedəndə düz kəndimizin başından keçirdik. Bizi aparan starşinadan xahiş etdim
burda maşını saxla, ana yurdum Varxıyana bir neçə qatar sözüm var, onları deyim. Bir də ki halallaşım, məni bağışlasın.
Əzizlərim, qulaq asın, görək, Aşıq Mədət onda nə demişdir,
eşidənlər də sağ olsun.
Vətənsən, əzizsən, çıxıb gedirəm,
Ana Varxıyanım, sən salamat qal.
Varısa narazı işin, bağışla,
Ana Varxıyanım, sən salamat qal.
Fələy çəkir məni sınağa-dara,
Ömrümü-günümü eləyib qara,
Qoşulub gedirəm, mərdü-məzara,
Ana Varxıyanım, sən salamat qal.
Mədət itiribdi, ağlı-huşunu,
Quzğun xainlərin leşini,
Bildim çərxi-dövranımın işini,
Ana Varxıyanım, sən salamat qal.
Sözümü tamam eyləyib starşinaya dedim ki, gedə bilərik daha. Gəncənin türmə rəisinə məktub yazıb nadzor ilə
göndərdim. Yazımı nəzərə alıb, özü məni gəlib nəzərdən keçirib, diqqətlə gözlərimə, üzümə dərindən baxıb dedi:
– Bir ədəd obşi dəftər sənə nə qədər vaxta yetər? Dedim
çətin yerdə olduğum üçün qənaətlə işlətdiyim üçün bir aya
bəsdi. Dörd ədəd də qələm. Nadzora da tapşırdı ki, məktubunu oxumuşam, xeyirxah adamdı, özü də el şairidi. Qoyun nə
istəyir yazsın. Sizin onnan işiniz olmasın. Onun yazdıqlarını
özüm yoxlayacam. Naruşeniyası olsa özündən küssün. Özü
çıxıb getdi. Yarım saatdan sonra iki ədəd obşi dəftər, altı ədəd
avtoruçkanı nadzor mənə təhvil verdi.
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Bir aydan sonra məni Mingəçevir şəhərinə göndərdi.
Azqres məni işlə təmin elədi, 3-cü razrad, plotnik işlədim. Sənətimə görə xalqın hörmətini qazandım. 350-400 manat ayda
məvacib aldım. Sonra hamı mənim halıma bələd olandan sonra mənə icazəli kağız verib əlimə, evə buraxdılar. Gəlib evdən
plotnik instrumentlərimi də, sazımı da aparıb getdim. Sonralar
hörmətim daha da artdı. Mənim çalıb-oxumağıma görə klub
dərnəyinə üzv seçdilər. Vaxtaşırı konsertlərdə iştirak edirdim.
Bir gün səhnədə də, Azqresin pravı ilə direktoru mənnən xahiş etdilər. Xalqımız, dövlətimiz bu şəhərdə əzmlə çalışıb, bugün əlvan, bağlı-baxçalı bir diyara çeviriblər. Heç bir
şəhərlərdən geri qalmır. Həm naxışda, həm baxışda. Səndən
bu şəhərə söz payı hədiyyə düşür. Həm bizim gözəl işçimizsən özü də nadir tapılan əlaçı plotnik. Sənə bizim hədsiz hörmətimiz var. Özün də dərnəyimizin üzvüsən. Saz səndə, söz
səndə, səni dinləyirik. Aldı Aşıq Mədət “Müxəmməs” üstündə görək Mingəçevir şəhərini necə qarşıladı. Biz deməkdə
olaq, eşidənlər də şad və sağ olsun.
MİNGƏÇEVİR
Alqış səni quranlara,
Gəldin başa, Mingəçevir.
Zərbi güclü texnikanı,
Saldın işə, Mingəçevir.
Açdın Kürün sirlərini,
Hər yoldaşa, Mingəçevir.
Günü-gündən abadlaşıb,
Gəldin coşa, Mingəçevir.
Elektrikləşmədə sən,
Gəldin xoşa, Mingəçevir.
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Gör nə qədər əzizsən ki,
Ellər sənə könül verir.
Yorulmayan əllər bugün,
Yeni-yeni şəhər qurur.
Neçə-neçə şəhərlərin,
Nəbzi nəbzinlə bir vurur.
QES kimi vardır ürəyin.
İnsan işini o görür.
Əsrimizin yadigarı,
Var ol, yaşa, Mingəçevir.
Şair təbli Aşıq Mədət,
Şeir-dəstan yazır sənə.
Çırağısan Azqresin,
Nursan bu əziz vətənə,
Xoş diləklər arzularam.
Hər il sənə dönə-dönə,
Gənc nəsilin hünərilə.
Bürünmüsən yaşıl dona,
Aləm dolanır hüsnünü,
Başdan-başa, Mingəçevir.
Xəbəri sizə hardan verim, işçi kollektivin arasında gənc
fəhlə bir qız vardı. Günlərin birində, bu qız mənə yaxınlaşıb
dedi: Sizdən bir söz soruşmaq olarmı? Dedim buyurun (o zaman 30 yaşım var idi). Cavan oğlan, evlisənmi? Dedim bəli,
ceyran kimi xanımım, maral kimi iki-üç oğlum var. Dedim,
nə üçün soruşdun, dedi, elə-belə. Adımı soruşub daha heç nə
demədi. O biri gün qız işə gəlib, yenə mənə yaxınlaşıb bükülü
bir məktub verdi. Aldım əlimə, gecə yatan vaxtı açıb oxudum,
məlum oldu. İsmi Dilbər imiş. Onun üç xanə yazdığı sözü belə idi:
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Aşıq Mədət, mənim gözüm səndədi,
Sən subay olsaydın, sənə gələrdim.
Eşqim beynimdədi, ürəyim səndə,
Sən subay olsaydın, sənə gələrdim.
Hər oğlan hər qızın qədrini bilməz,
Murada yetincə ürəyi gülməz.
Çox ölçüb-biçirəm, əmələ gəlməz,
Sən subay olsaydın, sənə gələrdim.
Haqq özüdür sevənlərin pənahı,
Sevənin dağlara yayılır ahı,
Bu haqda Dilbərin yoxdu günahı,
Sən subay olsaydın, sənə gələrdim.
Öz-özümə dedim, bu məktubu cavabsız qoysam, mən nə
aşığam, nə də insan. Qıza çox yazığım gəldi. O qızın yazdığı
üç qatar sözü qəfildən çıxan ovçu kimi pis yaraladı məni. Üç
qatar sözün cavabını belə başladım:
DİLBƏR
Söyləmək istərəm ərzü-halımı,
Dönsən mərhəmətli canana, Dilbər.
Mərəzi xəstəyə nə edər məlhəm,
Qəlbi beyvəfadan sınana Dilbər.
Büllur çeşmə olub, daşıb-dolaydım,
Əyləşib yanında cavan qalaydım.
Açaydım sirrimi, həmdəm olaydım,
Deyəndə dərdimi qanana, Dilbər.
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Tənə sözdü dildə, sağalmaz yara,
O yaranı görən geyinər qara,
İtirən Leylini qalar biçara,
Gəzər Məcnun olub, divana, Dilbər.
Kim alışmaz canın oda yaxanda,
Kim əl çalmaz çaya düşüb axanda.
Kim ağlamaz yaxın durub baxanda,
Sinəsi od alıb, yanana, Dilbər.
Xain olanların üzü gülməsin,
İtirsin yurdunu, yerin bilməsin.
Arzum budu bayqu yaxın gəlməsin,
Bülbül olub, gülə qonana, Dilbər.
Xəstədir, yol çəkir aşiqin gözü,
Kəsilib ahəngi, tükənib sözü,
Min lənət eyləsin təbiət özü,
Əhdü-ilqarını danana, Dilbər.
Mən ağlaram açan güllər solanda,
Bağban olub hər xəyala dalanda,
İki yolun ayrımında qalanda,
Mədət gəlməz dinə-imana, Dilbər.
Bu dərin mənalı sözü ona yetirdim. Aradan bir neçə gün
keçəndən sonra o qızı işdə görmədim. İş yoldaşlarımdan onu
soruşdum, o qız nə əcəb işə gəlməyib? Dedilər isti vurub naxoşdur. Dedim bir parça kağız yazıb onun əhvalıynan tanış olmaq olarmı? Onun kimsələri mənə töhmət-cəfa verərmi? Dedilər yox, onlar, tovuzlu şairin ailəsidirlər, çox mərifətli,
ədəb-ərkanlı insanlardır. Bu mehribançılığa arxayınlaşıb naxoşun vəziyyətini, halını belə xəbər alıb soruşdum:
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Soruşuram, ay həzarat,
Necədir halı Dilbərin.
Aşiqi pünhan öldürür,
Hüsnü-camalı Dilbərin.
Qönçə açıb genişlənib,
Alma yanağı dişlənib,
Rəssam əliylə işlənib,
Üzündə xalı Dilbərin.
Mədətəm tükənməz dənim,
Nə qədər var möhnət, qəmim.
Çeşmi-qəzəlimdi mənim,
Dərin kamallı Dilbərim.
Bu sözlərimi Dilbər gizlədə bilməyib, keçib bacısı Zöhrənin əlinə. Zöhrə də göstərib atası Boyağaya. O, bu qoşmaları oxuyub düşdü mənim sorağıma. Məni tapıb evinə qonaq çağırdı. Gözəl qonaqlıq da verdi. Zöhrə işdən gəlib çatan kimi
atası dedi:
– Qızım Zöhrə, axtardığımız aşıq budu, özü gəlib. Yeiç, al əlinə sazın, şair qızısan. Onu necə lazımdı, elə də qarşıla. Belə nadir inci heç vaxt hər adama nəsib olmur. Bir dəfə
aşıq Kamal dörd obşi dəftər əl yazmasını sənə veribdi dedi
axı, bu əl yazmalarını mən zaqatalalı bir şairdən gətirmişəm.
Aman günüdür, maşinkadan çıxart ver, mən bunları əlimlə
yazsam mənə 3-4 ay çəkəcək. Zöhrə, sən də bunları həftəyə
qoymadın, peçatlayıb, yazıb verdin. Özü də Kamaldan sən də,
mən də soruşduq ki, o adamı hardan tanıyırsan? Dedi ki, Zaqatalada onun qonağı olmuşam. Bir həftə onlarda kefimiz kök
yeyib-içmişik. Amma o da maşallah, qüdrətli çox gözəl, istedadlı şairdir. Zöhrə, qızım, eşit, bu aşıq burda başına gələn
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əhvalatı danışdı, bildik ki, il yarım burda uslovnik olub. Etibarına görə də o istəyəndə həmişə vaxtan-vaxa yol vərəqəsi
ilə evinə gedib-gəlib. Ama o nankor Kamal bu adamı bizdən
gizlədib. Çörəyim haram olsun o Kamala, bir də o, mənim
evimə ayaq basmayacaq.
Xülasə, yeyib-içib qutardıq. Şairin qızı Zöhrə sazını götürüb mənə belə dedi:
QARDAŞ
Ey dili zarıncı, kəlamı inci,
Yolunda baş qoyub, ölərəm, qardaş.
Nə qədər, möhnətin-qəmin varisə,
Doğma bacı kimi bölərəm, qardaş.
Mən dili natəvan, yanmışam yaman,
Həqiqət əhliyəm sənin tək, inan,
Sənsiz bircə günüm olsa, Varxiyan,
Xəzan dəymiş kimi solaram, qardaş.
Dağların başına daim nur yağa,
Hamıya əzizdir, tanı Boyağa.
Sənin də əhdin var sadiq olmağa,
Övladı Zöhrəyəm, qalaram, qardaş.
Söz tamama yetən kimi tələsiy Boyağa sazı qızdan alıb
verdi mənə. Dedi: oğul, səsin-avazın həsrətini çox çəkmişəm.
Kamala Allahın min bəlası gəlsin. Oğlum, mənnən sənə bu
nəsiyət həmişəlik yadigar qalsın. Atalar deyiblər duz-çörək
kəsib tapdıyan nankorların nə çörəyi, nə də axırı olmayıb.
Oğul, növbə sənindi, Zöhrə deyəsini dedi, görək sən nə deyəcəksən.
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Aldı Aşıq Mədət “Gəraylı”da görək Zöhrəyə nə dedi?
Dilbər də ata-anası ilə dərindən qulaq asmağa başladılar. Zöhrə evin birinci qızı idi, Dilbər isə kiçiyi. Aşıq Mədət sazı götürüb basdı sinəsinə, çox iştahla, məharətlə belə başladı:
ZÖHRƏ
Bacım yoxdu, bacısızam,
Bacı-qardaş olaq, Zöhrə.
Taleyimdən razı qaldım,
Haqqa nəzər salaq, Zöhrə.
Çox görmüşəm dağlar aşan,
Hamı olmur şeir qoşan,
Öz-özündən coşub-daşan,
Səni bildim bulaq, Zöhrə.
Hər aşiqin öz avazı,
Çağırır bülbülü-yazı.
Sinəmizə alıb sazı,
Deyək-gülək, çalaq, Zöhrə.
Aləmə bəllidi adım,
Yanar, sönməz mənim odum,
Böyük ağadır ustadım,
Dərsi ondan alaq, Zöhrə.
Mədət deyən olasıdır,
Ellərin mərd balasıdır.
Atan göhər qalasıdır,
Ona sadiq qalaq, Zöhrə.
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Təbiətim dəyişdi, hər şeyi o ailədə mərdü-mərdanə açıqladım. Ailəli olduğumu hamı biləndən sonra mənə dedilər ki,
bu ev sənin evindir, istəyəndə gəl. Doğrudan-doğruya zaval
yoxdu. Bunlar sənin bacın, sən də bu iki qıza qardaş. Mərd,
doğru olmağına görə həyatda sənə can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Bizim ailəmizdən evə gedəndə ailənizə səmimi salamlarımızı yetir.
Bəli, Aşıq Mədət nə qədər cövrü-cəfa görsə də özünü
mərd, qocalıq dövrünə gətirib çatdırmışdı.
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VARXİYANLI AŞIQ MƏHƏMMƏDIN İRANDAN
QAÇIB ŞƏKİ ŞƏHƏRINDƏ MƏSKƏN SALMIŞ
ERMƏNİ ŞAİRI İVAN SARKİS BAĞDASARIN
ƏLİYLƏ QƏTLƏ YETİRİLMƏSI HAQQINDA
EL ŞAİRİ AŞIQ MƏDƏTIN DOĞRUHƏQİQI BİLİB YAZDIĞI MƏLUMAT
Varxiyanlı el sənətkarı Aşıq Məhəmmədin yolunu davam etdirən və onun sənətini yaşadan el şairi, el aşığı Aşıq
Mədət, həqiqi olmuş bu əhvalatı öz babası Ömər, oğlu Ramazana danışmış, öz atam Ramazan da mənim uşaqlıq çağımda
olarkən mənə danışmışdır. Atamın dedikləri beləydi. İndi də
yaddaşımdadır:
Aşıq Məhəmməd Zakafkaziyanın ən qüdrətli, fitri istedadı olan nəhəng haqq aşığı olmuş əmisinin oğulları olan
Aşıq Qurbanla Aşıq Tamazı o yetişdirib güclülər zirvəsinə
çatdırmışdır. Aşıq Məhəmmədin Zaqafqaziyanın nəhəng sənətkarı olanı eşidən Bağdasar, Məhəmmədin özünü-üzünü
görmək xəyalına düşüb, yaxın qonşusu, bir şəkili savadlı adama deyir:
– Qonşu, mənim adımdan eşitdiyim, Varxiyanlı haqq
aşığı Məhəmmədə bir məktub yaz, apar ver, özünü də özünlə
gətir mənim yanıma. Nə istəsən artıqlaması ilə məvacibini
alacaqsan.
Həmin adam gəlib Varxiyana Məhəmmədi tapır. Ürək
arzusunu ona danışır və məktubu da verir. Məhəmməd oxuyub dərindən köks ötürüb deyir:
– Bu görüş arzusu onun məkrli siyasət arzusudur. Mən
başa düşdüm, qonaq, amma, sən get ona de, gözlə gələcəm.
İki günlük iş var.
Qonaq gedir Bağdasara deyir:
– O, özümlə gəlmədi, dedi ki, iki günlük işim var. Sən
get, özüm gələcəyəm. Narahat olma, mütləq gələcək.
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İki gündən sonra Məhəmməd qohum-əqrəbasıyla halallaşıb yola düşəsi vaxtı istəyirdilər. Tamazla Qurban dedilər:
– Ey böyük ustad, sən hara, biz də ora, biz səni tək buraxan deyilik.
Məhəmməd cavab verdi:
– Sizə bu başdan bildiyimi deyirəm. Məni zəhərlə qətlə
yetirməyə çağırırlar. Sizdən xahiş edirəm, siz gəlməyin. Bu
işin sonu faciəylə qurtaracaq.
Qurbanla Tamaz deyir:
– Elə şübhəli işin varsa, yemək-içməyimizi özümüzlə
aparaq, onlar nə versə yeməyək, ya da heç getməyək.
Məhəmməd cavab verir:
– Bu mənim tale yazan qismətimdir. Mən bu haqq yazısından qaçan deyiləm.
Qurbanla Tamaz könüllü ustadı ilə yola düşürlər. Nəhayət, Şəkiyə çatırlar. Bağdasarla qabaq-qabağa oturub, əvvəl
şirin söhbət edirlər. Bağdasarın da yeddi yetişdirilən erməni
aşıq şəyirdləri vardı. Yeyib-içdikdən sonra Bağdasar deyir:
– Məhəmməd, dərsini kimdən almısan, ustadın kimdir?
Məhəmməd gülüb deyir:
– Dərsimi Mevladan almışam, ustadım Yaradan Rəbbidir, özü də ürəyimdədir.
Bağdasar deyir:
– Yaxşı, bəs, neçə şəyird yetişdirmisən?
Məhəmməd deyir:
– Özüm istədiyim qədər!
Bağdasar deyir:
– Bəs necə oldu bu iki nəfər şəyirdinlə az gəlmisən?
Məhəmməd deyir:
– Çox gətirsəydim, evinə sığmazdı.
Bağdasar deyir:
– Ay Məhəmməd, bu yeddi nəfər şəyirdim, bir də mən
səkkiz adamıq. Özü də kamil ustadlarıq. Siz üç nəfərsiz, yeddi
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günlük bizim deyişmələrimiz, güləşmələrimiz olacaq. Biz çoxuq, siz az.
Məhəmməd səbrlə gülüb deyir:
– Mən olan yerdə şəyirdlərə də heç ehtiyacım yoxdur.
Hamınıza mən bəs eylərəm və ya sizin hamınıza mənim yetişdirdiyim bir nəfər şəyird bəs eylər.
Sorğu-suallardan sonra əsas məqsədə keçmək istəyəndə
Bağdasar deyir:
– Canım nə olsun, siz müsəlman, mən erməni. Sizin
cənnətdə payınız olan kimi, bizim də payımız var – deyib sataşmaq üçün Bağdasar sazını götürüb üzünü Aşıq Məhəmmədə çevirib sözə belə başlayır:
Səhər-səhər yel əsər,
Cənnətin qapısın açar.
Cənnətdə şad seyr eliylər,
İvan Sarkis Bağdasar.
Bunu eşidən Məhəmməd bu sözü öz vicdanına sığdıra
bilməyib, cavabını belə verdi:
Səhər-səhər yel əsər,
Cənnətin qapısın açar.
Cənnətdə nə qələt eylər,
İvan Sarkis Bağdasar.
Bu minval ilə bunların çəkişməsi, görüşməsi, deyişməsi
son dərəcədə ağrılı-acılı sona çatdı. Yeddi günlük çəkilən
mübahisədə Bağdasar şəyirdləri ilə birlikdə məğlub oldular.
Özləri də Məhəmmədin nə olduğunu, kim olduğunu doğrudüzgün başa düşdülər. Bunu inkar da etmədilər. Bağdasar xahişlə Məhəmmədə dedi:
– Səni sınağa çəkmək istəyirəm, razı olsan...
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Məhəmməd dedi:
– Buyurun, ona da hazıram.
Bağdasar gizlicə birinə xahiş etdi ki, pulunu verirəm bəri başdan get yaxşı balıq ovçusu tap. Böyük banka da ver
onun əlinə, içərisinə su doldurub, çörək qırıntısı yığıb getsin
çaya. Tutduğu balığı dərhal bankaya salıb, qırıntısını da suya
töküb ağzını da cuna ilə bağlasın, sənə versin, onu mənə çatdır. Nə istəsən verməyə hazıram.
Həmən adam bankanı gizli Bağdasara verdi, Bağdasar
bankanı qalın palaza büküb sandığa qoydu, ağzını da qıfılladı.
Sonra Məhəmmədə dedi:
– Bu son sınağındı sənin. Gəl yaxına, bu sandığın içərisinə nə qoymuşuq? Canlımı, ya cansızmı, bunu da tapa bilsən
Zakafkaziyanın yox, bütün dünyanın nəhəngi sən hesab olunursan. Biz də sənin əyləşdiyin palaz, buna biz razılaşırıq.
Aşıq Məhəmməd dedi:
– Baş üstə, tez ol mənə bir ədəd ağ keçə gətir.
Tapıb ağ keçəni verdi Məhəmmədə. Məhəmməd keçəyə sarınıb yatdı, sonra üç dəfə yerində sağa və sola fırlandı,
sonra keçəni açıb, içində çıxıb kənardan keçəyə baxıb, gülüb
dedi:
– Bağdasar, sandığın içindəki canlıdır, özü də qızıl balıqdır. Çaydan tutulub, su dolu bankaya salınıb, yemini də
vermisiniz. O yazıq yenə də baxmır, anası onu, o anasını axtarır. Adı bu, familyası bu. Xahiş edirəm, dərhal onu tutduğunuz yerə buraxın.
Bağdasarın ayaqları yerdən qurtardı, dedi:
– Sən bunu necə və hardan bildin?
Məhəmməd dedi:
– Mən bu ağ keçəyə onun nə olduğunu bilməy üçün sarılmışdım. Üç dəfə dövrə vurdum. Keçə mavi rəngdə görünəndə mən gizlətdiyini ərşi-gürşdə axtardım, tapmadım. Sonra isə ağ keçə qara rəngdə görünəndə yeddi qat yerin altın~ 383 ~

daydım. Onu gəzib axtarıb tapmadım. Üçüncü dəfədə ağ keçə
islandı, yaş oldu. Onda mən dəryadaydım, onu axtarıb nə olduğunu orada tapdım və dedim ki, qızıl balıqdı sandıqdakı.
Sonra Bağdasar Məhəmmədə görə sandığı açıb bankanı
çıxartdı meydana. Bankanın üstünə sarımtıl palazı və cunanı
da açdı. Hamı bankada üzən balığa diqqətlə baxıb, sonra da
Məhəmmədin əmri və xahişi ilə balığı tutduğu çaya aparıb
buraxdılar. Bağdasar bunun əvəzində gizlicə bişən plova zəhər tökməyi arvadına əmr etdi. Plov qabağa gələndə Aşıq Məhəmməd sazını sinəsinə alıb, aləm eşidə-eşidə plovun zəhərli
olmağına dair beş qatar söz deyib, sazını qoydu yerə. Aşıq
Tamazla Aşıq Qurbana dedi:
– Bu plovdan siz yeməyəsiniz. Ac gedin kəndə, ölməzsiniz. Ailənizin üstünə salamat çatın. Sonra gəlib məni apararsınız.
Sözləri deyib, Məhəmməd plovdan 3 şapal yeyib, yerə
uzanıb və ölüb. Tamazla Qurban, – ustadımız ölə, biz nəyə
qalaq – deyib hər ikisi də 1-2 şapalağ yeyib. Bunlar da ölü vəziyyətinə düşəndə Bağdasar pulla fayton kirələyib, dərhal
üçünü də müsəlmanla Varxiyana göndərib. Aşıq Qurbanla Tamaza sarımsaqlı qatıq içirib ayıldırlar. Amma iki il biri, bir il
o biri yaşadı. Dilləri də lal olub. Hər ikisi də 1-2 il müddətində lal oldular, danışa bilmədilər. Dərhal onlar da dünyasını
dəyişdilər. Aşıq Məhəmmədin doğma dayısı Hacı İsmayıl
Əfəndi, Məhəmməd aşıq olub. Saz çalmağına görə onu kafər
adlandırmış və uzun illər boyu ona yiyələnmişdir. Hacı İsmayıl Əfəndi öz hücrəsində namazını qılıb qurtaranda görür ki,
Məhəmmədin cənazəsi millətin çiynində gəlir. Amma nə görsə yaxşıdır, cənazənin üstünə ərşdən abı-nisan nuru tökülür,
həm də durna qatarına bənzər məlakələr cənazəni müşaiyət
edib, üstündə süzə-süzə gəlir. Hacı İsmayıl Əfəndi dərhal bunu öz gözləriylə görəndə cənazənin qabağına durub, saxladıb
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duasını verib, öz çiyninə alıb, bacısı oğlu Məhəmmədi ana
torpağa tapşırıb haq yerinə qoyub deyir:
– Məhəmməd, məni bağışla, səni kafər adlandırdığıma
görə! Sənin qüdrətini indi bildim, artıq mən gecikmişəm,
amanın günü, məni bağışla.
Bu sözləri deyib, üzünü camaata tutub:
– Xahiş edirəm mən ölsəm, mənim qəbrimi Məhəmmədin yanında qazın. Orda dəfn edin.
Belə də olur. Hacı Əfəndiylə Məhəmmədin məzarı yanyanadır. Məhəmmədin erməni Bağdasarın əli ilə qətlə yetirilməsini həm öz dövrünün zamanı, həm də sonra gələn zaman
bu sirri gizlətmişdir. Çünki, sənətkarın arxasında el durmamışdır. Sənətkarı yaşadan, ucaldan eldir. Bu həqiqi əhvalatı
mən öz anamnan eşidib, uşaqlıq dövrümdə yaddaşıma köçürmüşəm.
Mənim əziz oxucularım, eşitməyən eşitsin. Bilməyənlər də bilsin, hər zamanın bir hökmü var. Çərxi-dövran belə
qalmaz.
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