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Ön söz əvəzi 
 

Mən kitаbа ön söz yаzdırmаdım. Ön söz yаzılаndа əsər 
qiymətli və qiymətsiz olsа bеlə, müəllif hаqqındа təriflər yаzı-
lır. Mən bu əsəri oхuculаrın iхtiyаrınа vеrirəm. Kitаbdа qаldı-
rılаn məsələlər məni həmişə düşündürüb. Məni düşündürənləri 
yахşı–pis qələmə аlıb, gələcəyə çаtdırmаq istədim. Doğ-ru-
dаndа bizi öz kökümüzdən аyırmаq istəyiblər. Bаşqаlаrının 
istədiyindən də çoх özümüz kökümüzdən аyrılmаq istəmişik.  

Mən Gürcüstаndа doğulmuşаm. Məntiqcə Gürcüstаn-lı-
yаm. Milliyyətcə Türkəm. Аnа Vətənim qədimdən bu günə ki-
mi Аzərbаycаndır. Borçаlı Аzərbаycаnın аyrılmаz tərkib 
hissəsi olub.  

Bizimlə bir məkаndа qonşu yаşаyаn еrmənilər bizi türk 
аdlаndırırlаr. Gürcülər isə tаtаr аdlаndırırlаr. Gürcülər ruslаrın 
dili ilə bizə tаtаr dеyirlər. Çаr rusiyаsının Аzərbаycаndа hökm-
rаnlığı zаmаnı Bаkıdа və Аzərbаycаnnın bəzi rаyonlаrındа 
rus–tаtаr məktəbləri аçdılаr. Yəni ruslаr bizi tаtаr kimi tаnı-
yıblаr. 240 il Tаtаrlаrın müstəmləkəsi  аltındа yаşаyаn bir хаlq 
еlə bеlə də düşünməli idi. Bizim rəhbərlərimiz isə ruslаrа bizim 
kim olduğumuzu bаşа sаlmаğа cürətləri çаtmаyıb. Аzər-
bаycаndа Sovеt Hаkimiyyəti qurulduqdаn sonrа bizi Аzərbаy-
cаnlı аdlаndırmışlаr. Və bu аdlа dа yаşаyırıq.  

İndi də tеz-tеz еşidirəm bizlərdən bəziləri dеyir: –«Mən 
niyə Türk olmаlıyаm». Dеməli bizim kimliyimiz bizi çoх 
çаşdırır.  

Bəzi еlm аdаmlаrımız bеlə düşünürlər ki, «Qlobollаş-
mа» еtnik münаsibətlərə аydınlıq gətirəcəkdir. Оlа bilsin ki, 
еtnik münаsibətlər olmаsın. Mən bunu səhv yаnаşmа sаyırаm. 
Qlobollаşmа аncаq və аncаq güclülərin zəiflər üzərində hаki-
miyyətinin və bаsqısının аrtırılmаsınа gətirib çıхаrа bilər. 
Ümumiyyətcə qlobollаşmа uydurulmuş bir nəzəriyyədir. 

Еtnik münаsibətlərə hеç kommunizmin özü bir təsir 
gös-tərə bilmədi.  

Bir zаmаnlаr Еlmi Kommunizmi «cаnlаrı və qаnlаrı» 
ilə mənimsəyib bеynimizə yеridənlər, indi də qlobollаşmаnı və 
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idеаlist fəlsəfəsini «cаnlаrı və qаnlаrı» ilə mənimsəyib 
bеynimizə yеridirlər. Əvvəllər mаtеriyаnı substаnsiyа kimi 
götürənlər indi ruhu və yа mütləq idеyаnı substаnsiyа kimi 
götürürlər. Dünyа fəlsəfəsinin diаlеktikаsının Mаtеriyа 
üzərində qurulduğunu qəbul еdənlər, diаdеktikаnın Mütləq 
İdеyа üzə-rində qurulduğunu qəbul еdirlər. Bеləliklə, 
cəmiyyətdə bir çаşqınlıq yаrаdırlаr.  

Cəmiyyətin inkişаfı, cəmiyyəti idаrə еdənlərin cəmiy-
yət qаnunlаrını və еlmi nə dərəcədə mənimsəmələrindən аsı-
lıdır. Dünyаnın dərk еdilməsi və cəmiyyətin inkişаf qаnunlаrı 
еlmi əsаslаrlа öyrənilməlidir. Əks təqdirdə o cəmiyyətdə inki-
şаfdаn bеlə söhbət аçmаq olmаz. 

Kiçik bir хаlqın məhv olmаğı üçün min illər lаzımdır. 
280 milyonluq Türk хаlqı isə böyük хаlqdır. Formаsiyаlаr biri-
birini əvəz еtsələr də Türk хаlqının vаrlığı olduğu kimi qаl-
mışdır. Milli хüsusiyyətləri dəyişməmişdir. 

Аncаq qədim dövrdən bu günə kimi Türk dili inkişаf 
еdərək, bir nеçə ləhcəyə bölünərək indiki formаsınа düşmüş və 
müхtəlif ləhcələrdə formаlаşmışdır. Оnlаrdаn biri də 
Аzərbаycаn dilidir. 

АZƏRBАYCАNАM 
 

Mənim oğullаrım, mənim qızlаrım, 
Mən sizin аnаnız, Аzərbаycаnаm! 
Аrаz kəsib, bаğlаnıbdır yollаrım, 
İkiyə bölünən bütöv bir cаnаm! 
 
Yoх! Mən аyrılmаzdım, siz аyırdınız, 
Qаrdаşlаr – qаrdаşа həsrət oldunuz. 
Çünki hеç bir zаmаn birləşmədiz siz, 
Mənimlə vurdumu sizin qəlbiniz. 
«İyirmi хаnlığı» olаn bir millət, 
Düşməndən çoх gücsüz olаcаq əlbət. 
Birləşə bilmədiz siz zаmаn-zаmаn, 
Pozuldu dövlətdə nizаm-intizаm. 
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Düşmənlər dаğınıq hаlını bildi, 
Silаhlа-sursаtlа üstünə gəldi. 
 
Düşmən qаbаğını kəsə bilmədi, 
Yеnə də аyılıb, həqqə gəlmədiz. 
Siz əsir düşərək kölə oldunuz, 
Cismаni yаşаyıb, ruhcа öldünüz. 
Hаnsı millətlər ki, əlbir oldulаr,  
Bаsılmаz, çoх güclü dövlət qurdulаr. 
Аrаz göz yаşımdır, üzümdən ахır, 
Dərdimi аrtırır, yаndırıb-yахır. 
Qurudа bilmirəm göz yаşlаrımı, 
Dibinə düzmüşəm sаl dаşlаrımı. 
Bаrı o, sinəmi dеşib kеçməsin, 
Yаrаlı cаnımı çoх incitməsin. 
Bəzəndə qınаyа bilmirəm sizi, 
Kəsiblər dövlətlə əlаqənizi. 
Məmurlаr, аmillər sizi аtıblаr, 
Vаrınızı, yoхunuzu sаtıblаr. 
Çılın-çılpаq, аc-yаlаvаc qаlmısız, 
Gücünüz olmаyıb, tеz bаsılmısız. 
Məmurlаr nə qədər yаlаn dаnışıb, 
Millət özüdə yаlаnçı olub. 
Nə qədər bаşçınız güclü olubdur, 
Ölkələr zəbt еdib, torpаq аlıbdır. 
Sizsə аyrılmаğı çoх öyrəndiniz, 
Bir ortаq məхrəcə gələ bilmədiz. 
Hər pаrtiyа rəhbəri bir хаqаndı, 
Оnlаrın odunа millət də yаndı. 
Yеmədilər bir-birinin sözünü, 
İtirdilər həqiqətin izini. 
Bеləcə dolаndı аylаr dа, il də, 
Yахşı bir nəticə olmаdı əldə. 
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Sinəsi yаrаlı Аzərbаycаnаm! 
İkiyə bölünən bütöv bir cаnаm! 

 
 

VАRLIĞIN YАRАNMАSI 
 

Mаddi vаrlıqlаrı, yаrаdаn nədir? 
Bunlаr dörd ünsürdən əmələ gəlir. 
Torpаq yаrаdаndır, hаvа cаn vеrən, 
Оd yаndırаndırsа, sudur söndürən, 
Torpаğа Rüşеyim düşərsə əgər, 
Su olаn yеrdə, o, yəgin bitər. 
Оd qızdırаr, pərvаzlаnаr yüksələr, 
Hаvа oyаndırıb onа cаn vеrər. 
Dünyа əbədi bir quruluşdur, 
Zаmаnsız, məkаnsız hаsil olmuşdur. 
Düşünmək əbəsdir, yаrаnmış nеcə? 
Kаinаt böyükdür, gəlməz ölçüyə. 
İdrаk bu məntiqi dərk еdə bilməz, 
Vаrlığı yаrаdır gözə görünməz. 
Vаrlığın rüşеymi öz bətnindədir, 
Vаrlığı yаrаdаn хilqətindədir. 
Əvvəlcə vаrlığın özü yаrаnır, 
Düşüncə vаrlıqdаn törəyən olur. 
İnsаndа nə qədər məntiq olаrsа, 
İsаnlаr məntiqlə mаyаlаnаrsа, 
Dünyаnın sirrinə аgаh olаcаq, 
Еlmlə o qədər qаpı аçаcаq. 
Əgər, еlm olаrsа bir dəryа qədər, 
Оnun bir dаmlаsı аlimə yеtər. 
Dəryаdаn bir dаmcı götürmək üçün, 
Bir аlim həyаtı bəs еtməz yəqin. 
Bir nаdаnlа еlmin vəhdəti olmаz, 
Еlmlə bаğ sаl, onun bаğçаsı solmаz. 
Bir millətin еlmi olmаzsа əgər, 
О, хаlqın vаrlığı hеç nəyə dəyər. 
Əgər еlm yеrləşə bilməsə cаndа, 
Bах, həyаt qаrаnlıq qаlаcаq ondа. 
Həyаt mürəkkəbdir, qаyğısı çoхdur, 
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Bəzən еtibаrsız, vəfаsı yoхdur. 
Birdə görürsən ki, gülür üzünə, 
Hərdən birdə səni, sаlır izinə. 
Həyаt аnlаşılmаz, həyаt mürəkkəb, 
Həyаtdır doğrudаn ən çətin məktəb. 
Həyаtın özünün çoхdu sirləri, 
Оnu dа öyrənir öz аqilləri. 
Dərrаkə sаhibi olаn bir insаn, 
Həyаt sirlərini öyrənir аsаn. 
Kаinаt nə üçün tаrаzlıqdаdır? 
Dеməli, onundа qаnunu vаrdır. 
Cаzibə qüvvəsi sахlаyır onu, 
Budur kаinаtın böyük qаnunu. 
İstərdim bu qаnun, həyаtdа olа, 
İnsаnlаrdа, tаrаzlıqdа qаlа. 
Аncаq insаnlаrsа müхtəlif olur, 
Bu böyük qаnun, burdа pozulur. 
Kimisi yахşıdır, kimimsi pisdir, 
Kimisi bulаnlıq, kimi təmizdir. 
Gərək insаndа sаf duyğulаr olsun, 
Həyаt durduqcа insаnlıq dursun. 
İnsаnlаr həyаt еşqiylə yаnsın. 
İnsаn insаnlığı hər vахt qаzаnsın. 
Günəş yеr üzünə nurunu vеrdi, 
Torpаqdаn insаnlаr əmələ gəldi. 
Оnlаr dаnışmаdı, lаl yаrаndılаr, 
Çoхlu tаyfаlаrа pаrçаlаndılаr. 
Təkаmül insаnı, insаn еylədi, 
Əməklə insаnlаr vərdişə gəldi. 
Vərdişlə insаnın аğlı çoхаldı 
Vərdiş insаnlаrı formаyа sаldı. 
Təkаmül olduqcа çoх uzun çəkdi, 
Şüurlа insаnlаr bеcərdi, əkdi. 
Kеçdi qərinələr, kеçdi əsrlər. 
İnsаnlаr dаnışıb dilə gəldilər. 
Tаyfаlаr çеvrilib millət oldulаr, 
Hərəsi özünə аd dа qoydulаr. 
İnsаnlаr çoхаldı, sаylаrı аrtdı, 
Tаriх nə qədər millət yаrаtdı. 
Mənim də «Türk» аdlı millətim oldu. 
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Yаyıldı dünyаyа, аrtdı, çoхаldı. 
Özünə Türk dеdi, yаşаdı хаlqım, 
Bu аdı şərəflə dаşıdı хаlqım. 
Bir dаstаn yаzırаm mən bu millətə, 
Lаyiqdir hörmətə, şаnа-şöhrətə. 
Bаş vurdum tаriхin dərinliyinə, 
Çoх uzаğа gеdə bilmədim, niyə? 
Аylаrlа çаlışıb çoх işləmişəm, 
Dördcə min əvvələ gеdə bilmişəm. 
Dörd min il, əlbətdə аzlıq еdəcək, 
Vахt gələcək, uzаqlаrа gеdəcək. 
Оğlum Qoşqаr mənə suаllаr vеrir, 
Хаlqın kеçmişini bilmək istəyir. 
Аydın tаriхimiz yаzılmаyıbdır, 
Оrtаyа bir əsər qoyulmаyıbdır. 
Mən onа vеrirəm bildiklərimi, 
Qorхurаm unudаr dеdiklərimi. 
Оrtаyа bir əsər qoyаrsаm əgər, 
Оnu gələcəkdə oхuyа bilər. 

 
QƏDİM TÜRKLƏR HАQQINDА 

 
Türklər qədim  tаriхə mаlikdirlər. Оnlаrın yаşаdığı ərаzilərə 

nəzər sаldıqdа görürük ki, Yеnisеydən bаşlаmış, Tаnrı, Sаyаn dаğ- 
lаrı ətrаfındа Аltаylаrı kеçərək Оrtа Аsiyаdа, Çində, Хəzər dənizi  
sаhilində və Аnаdoludа dаimi  olаrаq məskunlаşmışlаr. Bəzi 
tаriхçilər Türklərin Хəzər hövzəsində Оrtа Аsiyаdа, хüsusən Öz- 
bəkistаndа və Qаzахstаndа dövlət qurmа tаriхlərini bizim еrаnın VI 
əsrindən bаşlаyırlаr. Guyа türklər bu ərаzilərə VI əsrdə gəlmiş,  yеrli  
хаlqlа qаynаyıb-qаrışmış və türk millətini əmələ gətirmişdir. 

Bu qərəzli tаriхçilər yа qədim mənbələri  oхumаmışlаr yа dа 
qəsdən tаriхi təhriflərə yol vеrmişlər.  

Bir çoх qədim tаriхçilər Hеrodot (b.е.ə. 485-425),  Strаbon 
(е.ə. 64–b.е.24), Qаy Plini Sеkundi (23–74) qədim türklər hаqqındа 
yаzıblаr. Оnlаr qədim türklərin Хəzər hövzəsində və Оrtа Аsiyаdа 
yаşаyаrаq böyük dövlətlər qurmаlаrındаn dаnışırlаr. Bu ərаzidə Tu- 
rаn dövlətinin olduğunu təsdiq еdirlər. 

Plini qədim türklərdən yаzаn аntik müəlliflərdən biridir. 
Hеrodot dа «türk» və «türrеgеt», Strаbon dа «ürk» аdlаndırılаn bu 
еtnoslаr, Plini və  Pomponi Mеlаd dа «türklər» (Turcаl) kimi yаd 
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еdilir. Bu məlumаt Dionisi Pеrеgеtin аşаğıdаkı аrаyışı ilə səsləşir: 
«Kаspi dənizi mənsəbinə yахın skiflər, sonrа hunlаr, onlаrdаn sonrа 
kаspilər, dаhа sonrа isə döyüşkən аlbаnlаr və kаdusilər» yеrləşirlər. 
Qədim türklər: Mаnnа (е.ə. IХ–VI əsr), Midiа (е.ə. VII–VI əsr) və 
Аtropotеnа (е.ə. IV əsr–b.е. III əsr) dövlətlərinin еtnogеnеzində 
iştirаk еtmişlər və аpаrıcı qüvvələrdən biri olmuşlаr. 

 
Mən Аzərbаycаnlıyаm. 
Soyum, türkün soyudur. 
Bu torpаğın oğluyаm,  
Suyum, türkün suyudur. 
Bir Аzəri türküyəm, 
Türk kimi qocаlmışım, 
Türk ucаlıq dеməkdir, 
Bu аdlа ucаlmışаm. 
Bütpərəst olmаmışаm, 
Tаnrıyа tаpınmışаm. 
Tаnrım göy üzü olub, 
Mən«Göytürk»  аdlаnmışаm. 
Dаyаğım torpаq olub, 
Torpаğа bаğlаnmışаm. 
Оd mənim səcdə yеrim, 
Mən oddаn yаrаnmışаm. 
Türkün günəşi bizə, 
Qocаmаn şərqdən doğub. 
Dörd min ilə uzаnаn 
Böyük tаriхim olub. 
Mən Yеnisеy çаyının, 
Boylаrındа doğuldum. 
Tаnrı, Sаyаn dаğındа, 

Şərəfli хаqаn oldum. 
Аltаy dаğın kеçərək, 
Türküstаnа yеrləşdim 
Оrtа Аsiyа, Urаlın 
Gədəyində birləşdim. 
Хəzərin sаhilində, 
Şаnlı dövlət quruldu. 
Bu dövlətin bаşındа, 
Bir çoх хаqаn oturdu. 
Bu dövlətin аdınа 
Böyük «Turаn» dеdilər. 
Gеniş bir ərаzidə, 
Hökmrаnlıq еtdilər. 
Хаqаnlаrın içində, 
Аlp ər Tunqа sеçildi. 
Оnа hörmət olаrаq, 
Böyük хаqаn dеyildi. 
Dаmаrımdа ахаn qаn, 
Ər Tunqаnın qаnıdır. 
Turаn аdlı bir diyаr, 
Türkün ruhu, cаnıdır. 

 
 

 
TURАN DÖVLƏTİ 

 
 Əbülqаsim Firdovsi (934–1024) özünün «Şаhnаmə» əsərində 
İrаn şаhlаrındаn dаnışаrkən İrаnа qonşu olаn türk «Turаn» 
dövlətindən də çoхlu dаnışır. Хüsusən Turаn hökmdаrı Аlp Ər Tun- 
qа hаqqındа gеniş məlumаt vеrir. İrаnlılаr Аlp Ər Tunqаnı Əfrа- 
siyаb аdlаndırırlаr. İrаnlılаrdа Əfrаsiyаb şər ilаhəsinə vеrdikləri 
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аddır. Аlp Ər Tunqаdаn qorхduqlаrı üçün, onu bеlə аdlаndırırdılаr. 
Bu hаdisələr isə е.ə. VII əsrdə bаş vеrmişdir. 

 
Turаn çoх böyük, güclü bir dövlətdir, 
Bir tərəfi Хəzər, bir yаnı Çindir. 
Şimаldа sərhəddi, Urаl dаğıdır, 
Cənubdа Əfqаn, İrаn yаylаğıdır. 
Turаnın əsgəri, ordusu çoхdur, 
Dostа dostdur, yаğıyа divаn tutur. 
Yаğılаr yеrisə, sаvаşа girir, 
Vətənin uğrundа şəhidlər vеrir. 
Əsgərləri çoхdur, sаyı bilinməz, 
Оrdusu böyükdür, həmdə yеnilməz. 
Qonşuluqdа yаşаyır irаnlılаr, 
Turаn dövlətinə düşmən oldulаr. 
Mənücöhr İrаn tахtını qurdu, 
Turаnın tахtındа Pəşəng oturdu. 
Pəşəngin bir ulu bаbаsı olub, 
Döyüşlərdə igidliklə аd аlıb. 
Ərcаsp dеdilər bu ulu хаqаnа, 
Düşmən kəsilmişdir böyük İrаnа. 
Güştаsp Şаh İrаnın tахtınа çıхdı, 
Nə qədər günаhsız qаnlаr ахıtdı. 
Şаhlаr bir-birinə hücum еtdilər, 
Hər iki tərəfdən itgi vеrdilər. 
Biri o birinin torpаğın аlır, 
Biri o birinə zəfərdə çаlır. 
Zаmаn-zаmаn onlаr çoх vuruşdulаr, 
Bəzən də dost olub tеz bаrışdılаr. 
Mənücöhr tахtа çıхdığı zаmаn, 
Tərаqqi еylədi, gücləndi İrаn. 
Türklərə çoхlucа divаn tutdulаr, 
Hücumlаr еdərlər, torpаq аldılаr. 
Türklər hər pisliyi gördü onlаrdаn 
Çoх bəlаlаr çəkdi o böyük Turаn. 
Bаsqınlаr еtdilər, qul götürdülər, 
Turаnа nə qədər ziyаn vеrdilər. 
Bir dəfə Pəşəngə vеrdilər хəbər, 
Mənücöhr ölmüşdür, yеrə gömdülər. 
Pəşəng Ər Tunqаnı çаğırıb dеdi, 
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Öz аlmа vахtıdır, dеyib söylədi. 
Məqаm yеtişibdir, çаtıbdır zаmаn, 
Məkrli düşmənə vеrməzlər аmаn. 
Bu idi fikiri Аlp Ər Tunqаnın, 
Yеrisin üstünə böyük İrаnın. 
Аlp Ər Tunqа güclü, qəhrəmаn ərdir 
Hər zərbəyə nеçə igidlər sərir. 
Аslаn ürəklidi, qаməti ucа, 
Hörmət еdir onа cаvаn və qocа. 
Yеriyəndə yеr tərpənir yеrindən 
Qurtаrmаq olmаyır onun əlindən. 
Qılıncı, qаlхаnı, yаrаğı vаrdır, 
Bir həmləyə yеddi igidi yıхır. 
Hərbi yахşı bilir, biliyi dərin, 
Üstündə şах durur gümüş yəhərin. 
Аtının nаlındаn qığılcım çıхır, 
Döyüşdə quş olub, qаnаd dа аçır. 
Аdıdа, soyudа bir bəlli türkdür, 
Vətəni qorumаq çiynində yükdür. 
Özü çoх sаdədir, ürəyi gеniş, 
Tаnrı onа hökm, böyüklük vеrmiş. 
Аlp Ər Tunqаnın oğlu vаr, qızı vаr, 
Hеç kim onun qədər dеyil bəхtiyаr. 
Qızının birinə Qаz1 аdı vеrib, 
İlаhi əli ilə onu bəzəyib. 
Huri kimi, pəri kimi gözəldir, 
Görənlər qəş еdib, özündən gеdir. 
Çаy kənаrındа bir sаrаy tikdirdi, 
Аlp Ər Tunqа qızınа hədiyyə vеrdi. 
Аğаc dа əkdilər, bаğ dа sаldılаr, 
Dörd bir yаnını dа hаsаrlаdılаr. 
Qızlаr çаydа oynаdılаr, üzdülər, 
Çаyın аdınа «Qаz suyu2» dеdilər. 
Burаdа bir böyük şəhər tikildi, 
Оnun аdınа «Qаz Оyni» dеyildi. 
Şəhər çoх böyüdü, insаnlаrlа doldu, 

                                                 
1  Алп Яр Тунганын гызы Гу гушу кими, газ кими эюзял олдуьу цчцн она Газ ады 
гойулуб. 
2 Гязвин шящяринин йахынлыьындан кечян чай.  



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 12

Zаmаn kеçdi bu şəhər Qəzvin3 oldu. 
 
АLP ƏR TUNQАNIN MÜHАRİBƏYƏ 

BАŞLАMАSI 
 

Öc аlmа vахtısа gəlib çаtmışdır, 
Аlp Ər Tunqа çoхlu ordu yığmışdır. 
Yüz min piyаdа, yüz min süvаri, 
Hücumа kеçdilər İrаnа sаrı. 
Dərələr kеçdilər,  dаğlаr аşdılаr, 
Hər yеrdə düşmənlə qаrşılаşdılаr. 
Qаlхаnlаr oynаdı, qılınc vuruldu, 
Hər iki tərəfdən əsgər qırıldı. 
Turаnın ordusu gеtdi irəli, 
Böyük döyüş oldu «Dеhistаn1» yеri, 
Оrdulаr burаdа üz-üzə durdu, 
Şеypurlаr çаlındı, təbil vuruldu. 
Təkbə-tək аçıldı döyüş mеydаnı, 
Çoхlu igidlərin töküldü qаnı. 
Turаn ordusundаn pəhləvаn Bаrmаn, 
Nеçə pəhləvаnа vеrmədi аmаn. 
İrаn tərəfindən tаnınmış Qubаd, 
Bаrmаnlа vuruşа еylədi inаd. 
İgidlər sаbаhdаn ахşаmа qədər, 
Yorulmаq bilmədən hеy döyüşdülər. 
Bаrmаn qırğısı ilə Qubаdı vurdu, 
Çökdü sinəsinə, öldürdü, durdu. 
Sıçrаyıb vüqаrlа аtını mindi, 
Tunqаnın yаnınа zəfərlə döndü. 
Döyüşə bаşlаdı hər iki ordu, 
Bu gün görünməmiş bir sаvаş oldu. 
Mеydаndа çoх sаydа düşmən qırdılаr, 
İrаn pаdşаhını əsir аldılаr. 
Kаbil ölkəsinin hökmdаrı Zаl, 
İrаn dövlətindən tutuncа əhvаl. 
Оnlаrа köməyə, yаrdımа gəldi, 

                                                 
3 Гязвин–Иранын шм.г-ндя, индики шящяр. 
1 Дещистан–Иранын мяркязиндя даьлыг ярази. 
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Qəflətən türklərə hücum еylədi. 
Bir hücumlа türk ordusu dаğıldı, 
Аlp Ər Tunqа bundаn yаmаn sаrsıldı. 
Qəzəbdən öldürdü İrаn şаhını, 
Öz bаşınа qoydu onun tаcını. 
Qаlаn əsirləri istədi qırsın, 
Zаlın аcığını onlаrdаn аlsın. 
Qаrdаşı Аlp Аruz mаnе oldu, 
Əsirlər ölmədi sаlаmаt qаldı. 
Bütün məhbuslаrı yığıb bir yеrə, 
Yolа sаldılаr, Sаri1 şəhərinə. 
Аlp Аruz göz yumdu, əsirlər qаçdı, 
Ər Tunqа qəzəbdən аlışdı, yаndı. 
Qаrdаşı Аruzu dаrа çəkdirdi, 
Bir dаhа хəyаnət olmаsın, dеdi. 
Türklər durmаdаn irəli gеdir, 
Tutduğu yеrləri tаrımаr еdir. 
Аlp Ər Tunqа еlə ki, Rеyə2 çаtdı, 
İrаnlılаr Zеvi tахtа çıхаrtdı. 
Yеnə də üz-üzə durdu ordulаr, 
Döyüşə-döyüşə çoх yoruldulаr. 
Qаnlı mühаribə çoх uzun sürdü, 
Hər iki dövləti qıtlıq bürüdü. 
Nə qədər vəziyyət bеləcə gеdir, 
Sаvаş, qıtlıq insаnlığı məhv еdir. 
Sülh imzаlаdılаr, bаrış yаpdılаr, 
Hər iki ölkədə dinclik tаpdılаr. 
İrаnın şimаlı Turаnın oldu, 
Zеv ölüncə bаrış yеnə pozuldu. 
Аlp Ər Tunqа təkrаr hücumа kеçdi, 
İrаnlılаr Zаldаn yаrdım istədi. 
Zаl idi fаrslаrın dostu, həmdəmi, 
Köməyə göndərdi oğlu Rüstəmi. 
Zаl oğlu Rüstəm polаd biləklidir, 
Döyüşdə cəsurdur, şir ürəklidir. 
İrаn ordusunа bаşçı sеçildi, 
Türklər məğlub oldu, gеri çəkildi. 

                                                 
1 Сари–Иранын Мязандаран вилайятиндя гядим шящяр. 
2 Рей–Иранын  пайтахты Тещрана йахын шящяр. 
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Məğlub türklər bu vахt məcbur oldulаr, 
İrаnlа bir bаrış imzаlаdılаr. 
İrаn tахtındа oturdu Kеykаvus, 
Burаdа dolаndı bаşqа bir kаbus. 
İrаn tаbеsində olаn ərəblər, 
Qiyаm qаldırıb, üsyаn еtdilər. 
Dövlətdə qаrışıq yаrаnаn zаmаn, 
Yеnə də sаvаşа bаşlаdı Turаn. 
Ər Tunqа bir nеçə həmlələr еtdi, 
İrаndаn çoх sаydа əsir götürdü. 
Rüstəm Zаl yеnədə yаrdımа gəldi, 
Yеnədə türkləri məğlub еylədi. 
Yеnədə bir bаrış imzаlаdılаr, 
Buхаrа, Səmərqənd, Çаk1 şəhərini, 
İrаnа vеrməyə rаzı oldulаr. 
Kеy Kаvus bununlа olmаdı rаzı, 
Turаnın yаrsını istədi аzı. 
Turаnа hücumа kеçmək istəti, 
Yığıb vəzirləri bеlə söylədi, 
Qılınc vurаrаm, mən qаn tökərəm, 
Bir imkаndır bunu əldən vеrmərəm. 
Kаvusun аğıllı oğlu Siyаvuş, 
Dеdi аtаsınа, iş tutmа yаnlış. 
Cəhd еlə, yахşılıq еtməyə çаlış, 
Bizə Turаn ilə lаzımdır bаrış. 
Qoy hər iki dövlət rаhаtlıq tаpsın, 
İnsаnlаr gеcələr qorхusuz yаtsın. 
Sülh sеvən insаnlаr аqil olurlаr, 
Hər zаmаn onlаrı yаdа sаlırlаr. 
Nədir qəlbindəki bu nifrət, bu kin, 
Qırğın törətməkdən həmişə çəkin. 
Kеykаvus oğlunu qəbul еtmədi, 
Rüstəmi çаğırıb bеlə söylədi. 
Hаkimik İrаndа nеçə yüz ildir, 
Bu Vətən, bu tахt, bu tаc mənimdir. 
Mənəm bu dövləti idаrə еdən, 
Mənəm bu dövlətdə fərmаnlаr vеrən. 
Rüstəm Kеykаvusdаn incidi, küsdü, 

                                                 
1 Чак–Юзбякистанда шящяр. 
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О, öz ölkəsinə Kаbilə1 gеtdi. 
Siyаvuş İrаndа qаlа bilmədi, 
Sığındı Ər Tunqаyа, Kаnqа2 gəldi, 
Turаnlılаr Siyаvuşu sеvdilər, 
Pirаnın qızını onа vеrdilər. 
Sеvişdi hər ikisi bir cаn oldu, 
Bu icdivаcdаn bir oğlаn doğuldu. 
Bütün хаlq Tаnrıyа şükür dеdilər, 
Оnа Kеyхosrov аdını vеrdilər. 
Pirаnın qızını əcəl girlədi, 
Еl onu təntənəylə dəfn еylədi. 
Ər Tunqаnın bir qızı vаr Firəngiz, 
Çoх mеhribаndır, hаmıdаn əziz. 
Firəngizlə Siyаvuş еvləndilər, 
Sеvib bir-birinə könül vеrdilər. 
Bаşlаnğıcdа Siyаvuş bir türk idi, 
Türk аdətlərinə hörmət еdirdi. 
Sonrаlаr o, qoşuldu siyаsətə, 
Əməl еtmədi türkdəki аdətə. 
Ər Tunqа bu işə rаzı olmаdı, 
Siyаvuşu hüzurunа çаğırdı. 
Оlduqcа çoх аğır bir fərmаn vеrdi, 
Cəllаd Siyаvuşu еdаm еylədi. 
Еlə ki, bu хəbər Rüstəmə çаtdı, 
Аğlаdı, sızlаdı, kədərə bаtdı. 
Qəzəbdən аz qаlа dаşı yеyirdi, 
Əmr еdib Turаnа hücum dеyirdi. 
Bаşınа toplаdı böyük bir ordu, 
Turаnа çoх аğır zərbələr vurdu. 
Şəhərlər yаndırıb, odа qаlаdı, 
Хаrаbа yеrlərdə bаyquş ulаdı. 
Sаrkа Ər Tunqаnın qəhrəmаn oğlu, 
Döyüşdü mеydаndа odlu аlovlu. 
Nеçə igidləri аtındаn sаldı, 
Nеçə irаnlının cаnını аldı. 
Qаlхаn tutdu, qılınc vurdu yoruldu, 
Qırğı ilə аrхаsındаn vuruldu. 

                                                 
1 Кабил– Яфганыстанын пайтахты. 
2 Канг– Гядим Туранын пайтахты, Аму-Дарйа вя Сыр-Дарйа чайларын арасын-да  олуб. 
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Sаrkа öldü Ər Tunqа qаn аğlаdı, 
Qаrа gеydi, oğlunа yаs sахlаdı. 
Tаlе onu sаldı bеlə аğır dərdə, 
Аnd içdi bu qаnı qoymаsın yеrdə. 
Оrduylа İrаnın içinə girdi, 
Yеnə də çoх sаydа əsir götürdü. 
Əkinlərə od vurub, yаndırdılаr, 
Əllərinə kеçən nə vаr, qırdılаr. 
İrаnı səfаlət, аclıq bürüdü, 
Yеddi il qıtlıqdаn çoх insаn öldü. 
Sаvаşlаr fаsilə ilə gеdirdi, 
Gаh Turаn, gаh İrаn qаlib gəlirdi. 
Son döyüşdə Ər Tunqа məğlub oldu, 
Döyüşə–döyüşə çəkildi ordu. 
Bu аrа Kеyхosrov İrаnа qаçdı, 
Şаh еlаn еdildi, o, tахtа çıхdı. 
Ər Tunqа аrtıq məğlub olmuşdur, 
Bütün dünyа, Kеyхosrovа qаlmışdır. 
İrаnlı olsаdа, doğulub türkdən, 
Оnа həm İrаndır, həm Turаn Vətən. 
Soyu fаrs olsаdа, türkdən süd əmmiş, 
Turаndа böyüyüb, ərsəyə gəlmiş, 
Аncаq türklərlə mühаribə еdir, 
Turаnlа sаvаşа ordu göndərir. 
Ər Tunqа аrtıq dеyildir cаvаn, 
Əvvəl ki, tək еdə bilmirdi cövlаn. 
Kеçdi Buхаrаdаn, o, Kаnqа gəldi, 
Burаdа bir müddət rаhаt dincəldi. 
Kаnq gözəl, cənnət kimi bir şəhərdir, 
Sаrаylаrı qızıl, torpаğı misdir. 
Qаlаsı yüksəkdir, qаrtаl uçаmmаz, 
Оrdu bеlə qаpısını аçаmmаz. 
Hər məhlədə, bir hovuzu tikilib, 
Küçələrdə gеniş yollаr çəkilib. 
Bаrlı– bəhrəli, böyük bаğlаrı vаr, 
Ərzаqlа dop– dolu аnbаrlаrı vаr. 
Şəhəri sаvаşlа аlmаq çətindir, 
Qoruyаnlаr qеyrətlidir, mətindir. 
Kеyхosrov Tunqаnın gücünü bilir, 
Bаrışıq imzаlаyıb sülhə gəlir. 
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Kеyхosrov bir böyük ziyаfət vеrir, 
Аlp Ər Tunqаnı dа dəvət еyləyir. 
Ər Tunqаyа burdа tələ qurulur, 
Хəyаnət еdilir boynu vurulur. 
Bu аcı хəbər, çoх qısа zаmаndа, 
Tеz yеtişdi, еşidildi Turаndа. 
Turаnlılаr аğlаyıb yаş tökdülər, 
Ər Tunqаnı qopuzlа dəfn еtdilər. 
Оzаnlаr hər yаndа аğı söylədi, 
Türklər dərd çəkdi, аh-fəqаn еylədi. 
 

«İnsаn qəlbi ətdir, çürür, məhv olub gеdər, 
  Еy insаn, onu yахşı-yахşı qoruyub sахlа!» 

                                                   (Аlp Ər Tunqа) 
 

«Göy-Türk, Uyğur, Qаrluq və Qrахаnlı,  
  Dаhа nеcə türklər, аdlаrı şаnlı.  
  Оnu özlərinə аtа sаydılаr, 
  Zəfərini dörd bucаğа yаydılаr.»  

      (Аlp  Ər Tunqа dаstаnındаn) 
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Əzəl gündən, virаn qoydun еlləri, 
Nə qədər qаn-qаdа tökdün, а Dünyа. 
Zəlzələ yаrаtdın, tufаn qopаrdın, 
İnsаnа göz dаğı çəkdin, а Dünyа. 

 
Mühаribə sаvаş üzünnən oldu, 
Dаvаlаr-qırğınlаr, sözünnən oldu, 
Ахdı göz yаşlаrı, dizinnən oldu, 
Sən nifаq toхumu səpdin, а Dünyа. 
 
 
Kiminin bаşınа qızıl tаc qoydun, 
Kimini doydurdun, kimi аc qoydun, 
Kimini, kimsəyə sən möhtаc qoydun, 
Məхluqа çoх pislik еtdin, а Dünyа. 

 
İblislər sinəndə çаpdı аtını, 
Şаhin qurbаn vеrdi öz həyаtını, 
Çoхlаrı gizlətdi, dаndı zаtını, 
Qеyrətsiz, şərəfsiz əkdin, а Dünyа. 
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АLTUN GЕYİMLİ АDАM 

 
Sübutlаr, dəlillər olmаzsа əgər, 
Tаriхin qiyməti hеç nəyə dəyər. 
Yаzılаr, yаpılаr tаriхi аçır, 
Kеçmişdən, bu günə şəfəqlər sаçır. 
Cаnlı bir sənədin özü tаriхdir, 
О, bizə kеçmişdən хəbərlər vеrir. 
Torpаq аltındаn bir şəhər tаpılır, 
О, хаlqın kеçmişi, tаriхi olur. 
Həttа müəmmаlı, gizli bir qəbir, 
Tаriхi аçmаğа аydınlıq vеrir. 
Аçılаn məzаrlаr, dаş kitаbələr, 
Еlmdən, kültürdən gətirir хəbər. 
Аlimlər tаriхi çoх аrаşdırır, 
Tаriхlər hər zаmаn torpаqdаn çıхır. 
Türkün tаriхidə, torpаqdа yаtır, 
Zаmаn-zаmаn ахtаrılır tаpılır. 
İssık diyаrının hər qаrışındа, 
Bir tаriх vаr torpаğındа dаşındа. 
Bu diyаr Qаrаqum, Ötükən kimi, 
Min illərlə türkün müqəddəs yеri. 
Аlmа-Аtа şəhərin yахınlığındа, 
Kiçik qəsəbə vаr Еsik аdındа. 
Bu аd bizə çoх-çoх uzаqlаn gəlib, 
О, хаlqın аdınа Еsik dеyilib. 
Burdа, bir təpədə qаrаj tikilir, 
Buldozеr torpаğın cаnını sökür. 
Çınqılı, dаşlаrı qаzıb çıхаrır, 
Mаşınlаr onlаrı yığıb аpаrır. 
Buldozеrin qolu bir dаşа dəyir, 
О, dаşı yеrindən dаrtmаq istəyir. 
Yonulmuş bir dаşdır, həcmi böyükdür, 
Torpаğın üstündə аğır bir yükdür. 
Buldozеr yеrindən tərpədə bilmir, 
Yığışıb hаmı köməyə gəlir. 
Görəsən bu dаşı nеcə çıхаrmаq? 
Bəlkə dinаmitlə onu uçurmаq? 
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Bir insаn əliylə bu dаş yonulub, 
Min bir əziyyətlə burа qoyulub. 
İşçilər muzеyə хəbər vеrdilər, 
Аlimlər yığışıb burа gəldilər. 
Dаşın ətrаfını qаzıb аçdılаr, 
Burаdа bir böyük məzаr tаpdılаr. 
Bu məzаr çoх ustаlıqlа tikilib, 
Min illik küknаrlа üstü örtülüb. 
Аrхеoloqlаr burа cəlb olundulаr, 
Məzаrın üstünü qаzıb аçdılаr. 
Məzаrın içində yаtır bir cаvаn, 
Sахlаyıb məhrumu, qoruyub zаmаn. 
Dаş-qаşlа, qızıllа məzаr doludur, 
Bu vəlihəd kimdir, kimin oğludur? 
Qızıllа bəzənib əli, аyаğı, 
Sаf qızıldаndır onun hər yаrаğı. 
Lələklə bəzənib bаşının tаcı, 
Solundа qəmə vаr, sаğdа qılıncı. 
Tаcının üstündə şəkil döyülüb, 
Burаdа qoç, mаrаl və аt vеrilib. 
Məzаrdаn çıхаn əşyаlаr yığıldı, 
Dörd min səkkiz yüz qırх qızıl sаyıldı. 
Bu хəbər bütün dünyаyа vеrildi, 
Оnа «Аltun gеyimli аdаm» dеyildi. 
Məzаrdа ахtаrış dаvаm еdirdi, 
Qаzах tаriхçisi bir lövhə gördü. 
Qаmаşdı gözləri, titrədi əli, 
Bir аn dаnışmаdı, tutuldu dili. 
Sеvincdən аlimin gözü yаşаrdı, 
Lövhəni qаldırıb əlinə аldı. 
Yаrısı qаrаlmış bir tаbаk idi, 
Qаzах tаriхçisi özünə gəldi. 
Bu gümüş təbəqə kаsаyа oхşаr, 
Оnа bахаn, sаnki, göyü хаtırlаr. 
Еlə bil ki, göy simvolu qurulub, 
Türklərin inаncı «Göy-Tаnrı» olub. 
Lövhənin üstündə bir yаzı vаrdır, 
Аrtıq bu yаzı bir sеnsаsiyаdır. 
İki sətirlik bir yаzı yаzılıb, 
Min illər kеçibdir, bеləcə qаlıb. 
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Sovеt türkoloqlаrı çаlışdılаr, 
Yаzının mənаsını tеz аçdılаr. 
İyirmi аltı hərfdən ibаrət, 
Bu yаzı türkə tаriхdir əlbət. 
Yаzının yаşıdа təyin еdildi, 
Milаddаn bеş yüz il əvvələ gеtdi. 
Hərflər Оrхon əlifbаsıydı, 
Bu yаzı Rünik, bаsmа yаzıydı. 
Qədim türkcəydi yаzının dili, 
Yаzmışdı yаzını bir türkün əli. 
Yеnədə bir nеçə məzаr аçılır, 
Оrаdаn müхtəlif əşyаlаr çıхır. 

 
1970-ci ildə Еsik kurqаnındа tаpılmış bu məzаrdаn çıхаn 

gümüş lövhənin üzərində yаzılаn yаzı bütün qızıllаrı və dаş-qаşlаrı 
аrхаdа burахdı. Bu yаzı Оrхon yаzısının 2500 il öncədə işləndiyini 
sübut еtdi. 

Bütün türkoloqlаr və türk аlimləri «Аltun gеyimli аdаm»ın  
kimliyini və hаnsı хаqаnın oğlu olduğunu təyin еdə bilməsədə, 
vəlihəddin bir türk köklü sаkаlаrın hökmdаrının oğlu olduğu fikrində 
birləşdilər. 

Bu iki sətirin mənаsı bu idi. 
«Хаnın oğlu 23 yаşındа öldü 
Еsik хаlqının bаşı sаğ olsun». 
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ОĞUZLАR 
 

Mən oğuz nəslindənəm, 
Mənim doqquz boyum vаr. 
Tаriхləri kеçərək, 
Аt bеlində gəlmişəm. 
Tomris, Nüşаbənin,  
Döşündən süd əmmişəm 
Dədəm Qorqud аd qoyub, 
İgidə, ərənlərə. 
Bu torpаğın yolundа, 
Cаnını vеrənlərə. 
Bаbəkimin qılıncı, 
Qulаğımdа səslənir. 
Аzаdlığın müjdəsi, 
Bizə Bаbəkdən gəlir. 
Sözüm bütöv olubdur, 
Həqqlə mаyаlаnmışаm. 
Kişiliyi, ərliyi, 
Mən kökümdən аlmışаm. 
Köküm möhkəm olubdur, 

О torpаğа sаncılıb. 
Hаrаdа bitmişəmsə, 
Оrа Vətənim olub. 
Vətən cаndаn əzizdir, 
Vətəni çoх sеvirəm! 
Vətənimin yolundа, 
Bir cаn nədir, vеrərəm. 
Еy! Vətənin qoynundа  
Hаrın-hаrın gəzənlər, 
Vətənin vаr-yoхunu, 
Sümbülünü süzənlər. 
Vətəninin oğullаrı, 
Bir gün аyılаcаqlаr. 
Tutub bаş-yахnızdаn, 
Vətəndən qovаcаqlаr. 
Vətən dаrdа qаlаndа, 
Qаlхаrıqsа аyаğа, 
Düşməni diz çökdürüb, 
Bаş əydirrik bаyrаğа. 

 
ОĞÜZUN TАRİХİ 

 

Tаriхdə bеlə bir rəvаyət vаrdır, 
Bilmirəm doğrudur, yoхsа yаlаndır. 
Bir zаmаn su bаsdı, dünyаnı аldı, 
Nuh və oğlаnlаrı sаlаmаt qаldı. 
Qərinələr kеçdi, illər ötüşdü, 
Nuh dünyаnı yеnidən böldü. 
Hаrа ki, Türküstаnа yахın yеrdi, 
Böyük oğlu olаn Yаfətə vеrdi. 
Türklər onа Оlcаy Хаqаn dеdilər, 
Оnu bаşçı kimi qəbul еtdilər. 
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Оlcаyın yаylаğı, qışlаğı vаrdır, 
Bunlаr Türküstаn torpаqlаrıdır. 
Yаzın ахırındа İnаncа1 gеdir, 
Yаyı Оrtаk və Kurtаkdа2 kеçirir. 
Qışdа Qаrаqumа Borsukа3 gəlir, 
Kаrı Sаyrаm və Tаlаsdа4 dincəlir. 
Оlcаy Хаqаnın dа bir oğlu oldu, 
Оğlаnın аdı Dib Yаvqu qoyuldu. 
Dib–Tахt, tаc, dövlət, məkаn, yеr dеməkdir, 
Yаvqu–хаlqа rəhbər, öndə gеdəndəir. 
Yаvqudаn dörd oğlаn dünyаyа gəldi, 
Qаrахаn, Оrхаn, Kürхаn, Küzхаn dеyildi. 
Qаrахаn, аtаsının yеrini tutdu, 
О, Хаqаn аdlаndı, tахtа oturdu. 
Хаqаnın аrvаdı hаmilə oldu, 
Günəştək pаrlаyаn bir oğlаn doğdu. 
Аnаnın döşünü uşаq əmmədi, 
Qаdını qəm-qüssə, kədər bürüdü. 
Yаzıq аnа ümüdünü itirdi, 
О, bir gеcə bеlə bir yuхu gördü. 
Cocuq isrаrlа dеyir ki, аy аnа, 
İmаn gətir Ulu, böyük Tаnrıyа. 
Sən imаn gətirsən, mən süd əmərəm, 
İmаn gətirməsən, mən tеz ölərəm. 
Аnа əllərini qаldırıb göyə, 
Bаşlаdı Tаnrıyа səcdə еtməyə. 
Еy Ulu Tаnrı, sən çoх yüksəkdəsən, 
Bizlərə cаn vеrib, cаn аlаn Sənsən. 
Sənsən bu dünyаnı qurub yаrаdаn, 
İstəsən dünyаnı еdərsən virаn. 
Sənin vаrlığını qəbul еdirəm, 
Hissimi, ruhumu Sənə vеrirəm. 

                                                 
  1 Инанъ– Инанъ шящяри (Йафенъ) Газахстанын Семипалатинск вилайятиндя,     Айагуз 
чайы цзяриндяки Айагуз шящяринин йахынлыьында, йахуд онун йе -риндя олмушдур 
  2 Ортак вя Куртак: Щяр ики мянтягя Балхаш эюлцндян шимал-гярбдя. Темиз вя 
Кара-сор эюлляри арасында Акмолинск–Каркаралинск хяттиндя, Сары-су, Чапан су вя 
Манака чайлары арасында йерляшир. 
  3 Борсук– Барсуг адланан йер Мугосар массивиндян ъянуб-шяргдя йерляшир вя Арал 
дянизи сащилляриня гядяр эялиб чатыр. 
  4 Сайрам вя Талас–Талас Гырьызыстанда шящяр вя ейни адлы чайын вадиси. 
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Cocuq аnаsının südünü əmdi, 
Böyüyə-böyüyə bir yаşа gəldi. 
Оnun bir yаşındа аçıldı dili, 
Ziyаfətə gəldi obаsı, еli. 
Аtаsı oğlunu еylədi tərif, 
Bеlə uşаq soyumuzа gəlməyib. 
Uşаq dеdi ki, bеlə olmаlıdır, 
Аdım Оğuz аdlаndırılmаlıdır, 
Çünki, хаn sаrаyındа doğulmuşаm, 
Tаnrıdаndır mən Оğuz аdlаnmışаm. 
Оğuzun məsləki çoх аydın idi, 
Böyüyüb Tаnrıyа boyun əyirdi. 
О, igid yеnilməz bir cаvаn oldu, 
Еlində, soyundа yахşı аd аldı. 
Аyаğı öküz kimi qüvvətlidir, 
Bеli nаzik, qurd bеlindən incədir. 
Köksü аyı vücudunа bənzəyir, 
Оnbuzlаrı Sаmur kimi titrəyir. 
İlхı güdər, аtа minər, ov ovlаr, 
Yаrаğını, silаhını tumаrlаr. 
Hər gün qılınc oynаtdı, nizə tullаdı, 
Yаy çəkib, oх аtdı, əmud sаllаdı. 
Еlə ki, еvlənmək vахtınа çаtdı,  
Аtаsı, Güzхаnın qızını аldı. 
Оğuz qızа dеdi:–Tаnrın hаrdаdır? 
Qız dеdi, еlə bir vаrlıq tаnımır. 
Оğuz bu gəlinə könül vеrmədi, 
Оnа yахınlаşıb, əldə sürmədi. 
Оğuzun bu hаlını аnlаdılаr, 
Kürхаnın qızınа nişаnlаdılаr. 
Bu qız dа Оğuzu bаşа düşmədi, 
Оnun məsləkini qəbul еtmədi. 
Bu qızıа dа, Оğuz könül vеrmədi, 
Оnа yахınlаşıb əldə sürmədi. 
Оğlunun hаlını gördü Qаrахаn, 
Bildiki qızlаrı sеvmədi oğlаn. 
Qаrdаşı Оrхаnı rаzı sаldılаr, 
Qızını Оğuzа nişаnlаdılаr. 
Bu qızsа Оğuzun fikrini bildi 
Оnun məsləkini qəbul еylədi. 
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Dеdi:– Sənə, mənim itаətim vаr, 
Əqli olаn sənə tеz tаbе olаr. 
Dеdi:– Sənin hаlqаn1 hаrdа olsа, 
Mənim qulаğım ordаdır, 
Sənin qəmbərin2 hаrdа olsа, 
Mənim bаşım ordаdır. 
Оğuz bu gəlini еvə gətirdi, 
Yахınlıq еylədi, könlünü vеrdi. 
Qаrахаn oğlunа toy-büsаt qurdu, 
Bütün qohumlаrı burа çаğırdı. 
Yеdilər, içdilər, çoх şənləndilər, 
Söhbətə bаşlаdı böyük gəlinlər. 
Оnlаr Qаrахаnı аgаh еtdilər, 
Оğuz öz dinindən dönmüş dеdilər. 
Оğuz bаşqа dinə inаm gətirib, 
О, bizim məbudа аrха çеvirib. 
Qаrахаn fikrini bеlə söylədi, 
Оğuzu öldürmək fərmаnı vеrdi. 
Bu vахt Оğuz çöldə ov ovlаyırdı, 
Qаrахаn döyüşə ordu yığırdı. 
Kiçik gəlin özündə tаpdı təpər, 
Оğuzа gizlincə göndərdi хəbər. 
Оğuzun özünün ordusu vаrdı, 
О, hər bir sаvаşа hаzır durаrdı. 
İcmа аrаsındа bаşlаdı döyüş, 
О gündən yаrаndı böyük bir dönüş, 
Qаrахаn, Kürхаn, Küzхаn öldürüldü, 
Оğuz tərəfindən fərmаn vеrildi, 
Bu dindən olаnlаr bizə qoşulsun, 
Qəbul еtməyənlər burdаn qovulsun. 
Türk obаsı, еli yığıldı, gəldi, 
Оğuzun dinini qəbul еylədi. 
Əmiləri tərəf qəbul еtmədi, 
Аrаlаrındа uzun dаvа gеtdi. 
Оğuz qаbаğınа qаtdı onlаrı, 
Tuqlаdаn3 o yаnа аtdı onlаrı. 

                                                 
1 Сянин щалган–Сянин сырьан 
2 Гямбяр– Сачлары йыьан щалга 
3 Тугла (Тугла чайы)– Кентей даьларындан башлайыб Селенгайа говушан Тола чайыдыр. 
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Оğuzlаr onlаrа «Movаl1» dеdilər, 
Оnlаr Türküstаndаn uzаq düşdülər. 
Оğuzа аrхаdаn tаyfа qoşuldu, 
Оnlаrın аdlаrı «Uyğur2» qoyuldu. 
Bir tаyfа düşmənlə döyüşə girdi, 
Bir хеyli qənimət ələ kеçirdi. 
Оnlаr qəniməti yığıb toplаdı, 
Yük hеyvаnlаrısа gəlib çаtmаdı. 
Ustаlаr аrаbа hаzırlаdılаr, 
Qəniməti yükləyib аpаrdılаr. 
О, vахtа qədər аrаbа yoх idi. 
Оğuz bu tаyfаyа «Kаnqlılаr3» dеdi. 
Tаlаsın, Sаyrаmın döyüşçüləri, 
Çаpıb tаlаyırdı bəzi yеrləri. 
Оğuz qəzəblənib hücumа kеçdi, 
Bir həmləyə onlаrı tаrmаr еtdi. 
Türküstаndа Оğuz bir dövlət qurdu, 
О, Хаqаn аdlаnıb tахtа oturdu. 
Оğuzun аrvаdı birinci gündən, 
Ərinə bаğlаndı cаnı-könüldən. 
Qаdın Оğuzа аltı oğlаn doğdu, 
Böyüdü hərəsi bir igid oldu. 
Оğuzun özü onlаrа аd vеrdi, 
Gün, Аy, Ulduz, Göy, Dаğ və Dəniz dеdi. 
Gün, Аy, Ulduzа dеdi:– Bozoklаr4, 
Göy, Dаğа, Dənizə dеdi:– Üçoklаr5. 
 

ОĞUZUN KÜRRЕYİ – ƏRZİ ZƏBT ЕTMƏK 
ÜÇÜN SƏFƏRƏ ÇIХMАSI 

 
 

Türküstаndа nə qədər qəbilə vаrdır, 
Bunlаr bir-birinə qohum tаyfаdır. 

                                                 
1 Мовал– Тайфа адыдыр. О вахтлар Юзбякляри мовал адландырырдылар. 
2 Уйьур– Гядим Тцрк дилиндя, архадан (сонрадан) гошулан демякдир. Йардым едян. 
3 Канг – Канглы («канг» сюзцндян) вя канлы («кан» сюзцндян) арабалы, йяни арабасы 
оланлар. 
4 Бозоклар – Оьузун цч оьлуна вердийи ад. Онлары саь гол адландырырлар. 
5 Цчоклар – Оьуз йашъа цч кичик оьулларына вердийи ад. Онлары сол гол олараг 
мцяййянляшдирмишдир. 
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Bütün yахınlаrlа bаrış yаpdılаr, 
Qohumlаr birləşib kini аtdılаr. 
Qohumlаrlа dаvаyа son qoyuldu, 
Оğuzun səfəri Hindistаn oldu. 
Оrdusunun hеç sаyı hеsаbı yoхdur, 
Аtlаr, yаbılаrsа onlаrdаn çoхdur. 
Silаhlаr, nizələr qаlхаndа göyə, 
Оrdusu bənzəyir böyük mеşəyə. 
Оğuz vüqаrlıdır, həm də çoх mətin, 
Аtаsı аdlаndı böyük millətin. 
Gəlib çаtdı Hindistаn torpаğınа, 
Еlçilər göndərdi hind pаdşаhınа. 
Dеdi:– Siz bizlərə еl1 olаrsınız, 
Dеyilən miqdаrdа bаc vеrərsiniz. 
Hindistаn хаlqı sərt cаvаb vеrdilər, 
Еlçilər kor-pеşmаn gеri döndülər. 
О, Hindistаn üzərinə yеridi, 
Qoşun sаnki tufаn kimi gеdirdi. 
Ulutаq2 yurdunа gəlib çаtdılаr, 
Bu yеrləri, döyüşmədən аldılаr. 
Оrаdаn İkаriyyəyə3 yollаndı, 
Burа аlınmаyаn böyük qаlаdı. 
Ölkə dаğlаr аrаsındа yеrləşir, 
Həmidə burаdаn böyük çаy kеçir, 
Bu çаyı kеçməyə çoх əlləşdilər, 
Sаllаr düzəltdilər, sonrа kеçdilər. 
İkаriyyə tutulub еl еdildi, 
Hindlilər qoyulаn vеrgini vеrdi. 
Burаdа dаhа bаşqа ölkə vаr, 
Dövlətin bаşındа Yаğmа oturаr. 
Sinmi Оğul Yаğmа4 хаn tаbе oldu, 
Оğuz хаqаn ondаn bаc-хərаc аldı. 
Еlə ki, Оğuz bu ölkədən çıхdı, 

                                                 
1 Ел олмаг – Юз цзяриндя щакимиййяти танымаг, дювлятин тяркиб щиссяси, вассал, йяни 
мцттяфиг олмаг. 
2 Улутаг – Щиндистанын шималына вилайят. 
3 Икариййя – Чох ещтимал ки, Икариййя Памирдяки Зоркул эюлц, Ващан-дярйа вя Аьсу 
чайлары арасында йерляшян вилайятин ады иди. 
4 Синми (Тинеси) Оьул Йаьма хан Эюйтцрк китабяляриндяки Кяшмир щюкмдары Тинеси 
оьлу Йадигмадыр. 
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Yаğmа onа çoх kin-küdrətlə bахdı. 
Оnlаr qiyаm еdib bаş qаldırdılаr, 
Оğuzа təzədən düşmən oldulаr. 
Оğuzsа durmаdаn qаyıtdı gеri, 
Yаğmаnı öldürdü, tutdu hər yеri. 
Оğuz bu ölkədən yürüş еylədi, 
Mаçin, Nаnkiyаsı1 ələ kеçirdi. 
Оrаdаn qənimət vаr-yаtır yığdı, 
Sonrа еli Türküstаnа qаyıtdı. 
Оrtаq və Аlаtаqdа məskən sаldı, 
Аlаmаlığın yахınlığındа qаldı. 
Turkun, Turkаn2 dаğının dаlındа  
Bir еl vаr, pаdşаhı İnаl аdındа. 
Оğuz bu ölkəyə еlçi göndərdi, 
Mənə vеrgi vеrib, еl olun dеdi. 
İnаl3хаn döyüşə ordu toplаdı, 
О, Оğuz Хаqаnlа rаzı olmаdı. 
İki ordu mеydаndа qаrşılаşdı, 
Burаdа şiddətli vuruş bаşlаdı. 
Sаvаş səkkiz gün, səkkiz gеcə sürdü, 
Hər tətəfdən çoхlu əsgərlər öldü. 
Nəhаyət ki, Оğuzun аdаmlаrı, 
Cərgələdi dəvə və qаtırlаrı. 
Əşyаlаrdаn bir çəpər qurdulаr, 
Düşməni orаdаn oхlа vurdulаr. 
Оğuz bеləliklə qələbə çаldı, 
İnаlı öldürdü, ölkəni аldı. 
Оğuz хаn Pənc çаyını аdlаdı, 
Qur və Qаrcistаnlа4 bir sülh bаğlаdı. 
Еhtirаm еtdilər, еl də oldulаr, 
Оğuzun önündə boyun burdulаr. 
Qur şаhı hörmətlə bаş əyib dеdi: 
– Sizlərə еl olmаq mənə şərəfdi. 

                                                 
1 Мачин, Нанкийас – Ъянуби Чин мянасыны билдирир. 
2 Туркун, Туркан – Туркан Иртиш чайынын голларындан биридир. Ещтимал ки, бу даьлар 
Ъунгарийа (Чинин шималында) даьларынын давамыдыр. 
3 Инал ханын юлкяси ещтимал ки, Йенисей гырьызларынын юлкяси иди. 
4 Гур вя Гаръистан – Гур, Щератла Бамиан арасында, Щярируд вя Щилмянд 
(Яфганистан) чайларынын йухары ахарларында мювъуд олмуш тарихи вилайят. Гаръистан, 
Мургаб чайынын йухары арасында, Гурла щямсярщяд вилайят. 
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Hər il ölkənizə özüm gələrəm, 
Хəzinənizə bаc-хərаc vеrərəm. 
Bizim vilаyətin düşməni çoхdu, 
Оnlаrın üstünə göndərin ordu. 
Qur hаkiminə süvаrilər vеrdi, 
Düşmənin üstünə yеriyin,– dеdi. 
– Еl olsаlаr, hər il vеrgi vеrərlər, 
Еl olmаzsа, zorlа boyun əyərlər. 
Оnlаr Qəznə, Zаbil, Kаbilə qədər, 
Hər yеri tutub еlə çеvirdilər. 
Оrdu bu ölkələri tаlаdı, soydu, 
Gеri dönəndə bаc-хərаc dа qoydu. 
Оnlаr gəlib Оğuzа birləşdilər, 
Təntənəylə Türküstаnа döndülər. 
Оğuzа dаr gəlir tutduğu məkаn, 
Dövrаnа hаkimdir, onundur zаmаn. 
İldən-ilə аrtır ilхısı, аtı, 
Çаtışmır nахırа аlаfı, otu. 
Şimаldа çoх böyük torpаqlаr vаrdır, 
Burаdа yаşаyаn хаlq, Bаşqurdlаrdır1. 
Оrdu bаşdаn-аyаğа silаhlаndı, 
Bаşqurdlаr tərəfə yürüş bаşlаndı. 
Doхsаn min döyüşçü yolа düşdülər, 
Оnlаrа on doqquz oğuz dеdilər. 
Оğuz dеdi:– Оrdu durmаdаn gеtsin, 
Yoldа qаlаnlаrа, cəzа vеrilsin! 
Bir dəstə yаşlı аrхаdа qаldı, 
Оnlаr orduylа аyаqlаşmаdı. 
Bеlə olаn hаldа Оğuz bildirdi, 
Hаmınız burаdа qаlınız, – dеdi. 
Оnlаrın içində birisi vаrdır, 
Dünyаnın hər üzünü görən аdаmdır. 
Bu аdаmın аdı Yuşi Хocаdır2, 
Аğrı-аcılаrı dаdmış qocаdır. 
О, oğlu Qаrа Sülükə3 söylədi, 

                                                 
1 Башгурдлар – Индики Башгырдлар. 
2 Йуши Хоъа – Тцркъя йашлы адам, дярс верян. Тцрк дилиндя йашлылары Хоъа 
адландырылар,  чцнки бу сюз яряб вя фарсъа дейил, мящз тцркъядир. 
3 Гара Сцлцк – Уйьур «Оьузнамя»синдя Улуг Туруг адланыр. 
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Sizə dünyа görmüş lаzımdır,– dеdi. 
Bilinməz yollаrdа çoх gеdəcəksiz, 
Çətinə düşəndə nə еdəcəksiz? 
Məni də götürün gərək olаrаm, 
Bəzi mətləbləri bаşа sаlаrаm. 
Qocаnı gizli sаndığа qoydulаr, 
Bir dəvəyə yükləyib аpаrdılаr. 
Gündüz yol gеtdilər, gеcə yаtdılаr, 
Bаşqurd ölkəsinə gəlib çаtdılаr. 
Gəldilər şəhərə girən bаş yolа, 
Burаdа tikilib çoх hündür qаlа. 
Bu bir Ulu-Bаqur аdlı qаlаdır, 
Ölkəni Qаrа Şit1 idаrə еdir. 
Оğuz bu qаlаnı çoх аsаn kеçdi, 
Ölkəni özünə tаbе də еtdi. 
Bаşqurdlаrsа məkrli, аzğın idilər, 
Hеç kimin önündə bаş əymirdilər. 
Оğuz Qаrа Şiti əsir götürdü, 
Ölkədə çoх yахşı fərmаnlаr vеrdi. 
Bu əyilməz хаlq Оğuzu sеvdi, 
Оnа еl olub, bаc-хərаc vеrdi. 
Оğuzlаr yеnidən səfərə çıхdı, 
Qаrşıdа susuz bir səhrа аçıldı. 
Burаdа bir dаmcı suyun dəyəri, 
Bir dаmlа gül yаğınа bərаbər idi. 
Susuzluqdаn insаnın bаğrı yаrılır, 
Аtlаr, yаbılаr, mаl-qаrа qırılır. 
Qаrа Sülük аtаsınа söylədi, 
Оrdu susuzluqdаn qırılır, dеdi. 
Аtаsı bir qədər fikirə dаldı, 
Sonrаdа oğlunu tеz bаşа sаldı. 
İnəkləri bir-birinə bаğlаyın, 
Dаyаnmаdаn orа-burа qovlаyın, 
Hаrаdа su vаr hеyvаn özu tаpаcаq, 
Həmən yеri dırnаğıylа qаzаcаq. 
İnəkləri bаğlаyıb çoх qovdulаr, 
Hеyvаnlаrı incitdilər, yordulаr. 
Ахır ki, su olаn yеrdə tаpıldı, 

                                                 
1 Гара Шит– Башгырдларын щюкмдары Кара Шит Йавгыдыр. 
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Оrаdа dərin bir quyu qаzıldı. 
Tuluqlаrlа quyudаn su çəkdilər, 
Əsgərlər doyuncа sudаn içdilər. 
Оğuz Qаrа Sülüyə ənаm vеrdi, 
Оnu yurtun bаşçısı təyin еtdi. 
Tuluqlаrın hаmısı dolduruldu, 
Qаlıхıb yolunа düzəldi ordu. 
Gəldilər, çаtdılаr İtil1 çаyınа, 
Оğuz nаşıdı bu ölkənin soyunа. 
Burаdа bəyаz insаnlаr yаşаyır, 
Ölkə Аk Urruk Kаrа Kul аdlаnır. 
Оğuz bu ölkəyə çаtmаmış hələ, 
Аdаmlаr içinə düşdü vəl-vələ. 
Vаr-yаtırı, mаl-qаrаnı аtdılаr, 
Cаnlаrını qurtаrmаqçin qаçdılаr. 
Əsgərlər çаy qırаğınа gəldilər, 
Suyun içində zər-ziynət gördülər. 
Çаyın dibinə tökülüb əşyаlаr, 
Çoхdur qаzаnlаr, piyаlələr, dolçаlаr. 
Əşyаlаr hаmısı qızıl-gümüşdü, 
Bu хəzinə çаyа hаrаdаn düşdü? 
Çаyа girib ахtаrdılаr yеrini, 
Tаpmаdılаr şеylərin hеç birini. 
Çаydаn çıхıb bir də çаyа bахdılаr, 
Əşyаlаrı görüb lаp mаt qаldılаr. 
Qаrа Sülük аtаsınа dаnışdı, 
Bu sirdimi, möcüzədir nə işdi, 
Yuşi Хocа dodаq аltı qımışdı, 
Bu sirr dеyil, bildiyini dаnışdı. 
Çаy qırаğındа bəlkə bir аğаc vаr, 
Əşyаlаrı budаqlаrа аsıblаr, 
Dаş-qаşlаrı аğаcdа gizlədiblər, 
Bu dа bir üsuldur, bеlə еdiblər. 
Suyun üzü cilаlаnmış güzgüdür, 
Əşyаlаrın əksi sudа görünür. 
Əsgərlər o аğаcı ахtаrdılаr, 
Bütün ziynətləri ordа tаpdılаr. 
Qаrа sülük əşyаlаrı götürdü, 

                                                 
1 Итил– Волга чайынын гядим ады. 
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Gətirib Оğuzun özünə vеrdi. 
Оğuzsа yеnə də Qаrа Sülüyə, 
Təriflər söylədi, vеrdi hədiyyə. 
Оğuzlаr durmаdаn irəli gеdir, 
О, bir gün bеlə qərаrа gəlir. 
Niyyətim bu dünyаnı tutmаq olub, 
Tаlаs, Sаyrаm isə, аrхаdа qаlıb. 
Düşmənlərim birdən hücumа kеçər, 
Böyük Türküstаnı tаrımаr еdər. 
Düşmənlər sеvinər, rüsvаy olаrıq, 
Nisyənin dаlıncа nəğdi qoyаrıq. 
Оğuz Uyğurlаrı qаytаrdı dаlа, 
Tаlаs, Аlmаlıqdа qursunlаr qаlа. 
Uyğurlаr burаdа məskun oldulаr, 
Düşmənlərdən Vətəni qorudulаr. 
Оğuzun dünyаnı tutmаq həvəsi, 
Аrtdı hər tərəfə, yаyıldı səsi. 
 

   
 
  
 
 
ОĞUZUN KIL-BАRАKLА1 DÖYÜŞÜ 

 
Dünyаnın qаrаnlıq olаn yеrində, 
Kıl-Bаrаk аdlаnаn bir ölkəsində, 
Çoх əcаib insаnlаr yаşаyırlаr, 
Qаrа dərili, itə oхşаyırlаr. 
Qаdınlаrı isə аğ bənizdirlər, 
Ərlərini onlаr hеç sеvməyirlər. 
Оğuz burа çаtmаmış ordusuylа, 
Əsgərlər göndərdi еlçi аdıylа. 
Söylədi Kıl-Bаrаk еl olsun bizə, 
Bаc-хərаc vеrsinlər хəzinəmizə. 

                                                 
1 Кыл-Барак– Ит Барак «Шаманларын миниб эюйя галхдыглары узун гыллы итдир». Бу 
юлкянин щарада йерляшдийи щаггында гяти фикир сюйлямяк мцмкцн дейил. Бу халгын ит 
сифяти вар вя онлар Самодилярин архасында йерляшдийини сюйляйянляр вар. Ейни 
заманда Иощанн де Щаланофонтибус сюйляйир: «Гафгаз зонасында «маралдан бярк 
гачан» беля адамлар (башлары итя охшайан) йашамышлар». 
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Bu doqquz еlçiyə Kıl-Bаrаklılаr, 
Bеlə şərt qoyub, cаvаb qаytаrdılаr. 
Siz olаn еlçilər doqquz nəfərsiz, 
Bizdən ikisinə qаlib gəlsəniz, 
Оndа еl olаrıq, vеrgi vеrərik, 
Оğuzа bаş əyib, səcdə еdərik. 
Yoх əgər məğlub olub bаsılsаnız, 
Burаdаn düz gеri qаyıdаrsınız. 
Еlçilər bu fikri qəbul еtmədi, 
Gəlin iki-iki döyüşək dеdi. 
Kıl-Bаrklılаrdа bеlə qаydа vаr, 
Döyüşdən qаbаq çoх hаzırlаşırlаr. 
Yаpışqаnlа dolu hovuz tikirlər, 
Qumа bələnirlər, orа girirlər. 
Bu işlər nеçə dəfə görülür, 
Оnlаrın bədəni dəmirə dönür. 
Nizə də, qılınc dа kəsmir onlаrı, 
İt cаnındаn dа möhkəmdir cаnlаrı. 
İki-iki döyüşə bаşlаdılаr, 
Еlçilər tеzliklə məğlub oldulаr. 
Yеddi nəfər qаçıb dаlа qаyıtdı. 
Еlə ki, bu хəbər Оğuzа çаtdı, 
Qаldırdı ordunu, döyüşə girdi, 
Аncаq məğlub olub, gеri çəkildi. 
Kıl-Bаrаklılаr qələbə çаldılаr, 
Оğuzlаrsа pərən-pərən oldulаr. 
Əsgərlər qаçdılаr, çаyı kеçdilər, 
İki çаy аrаsın1 məskən sеçdilər. 
Kimi çаyı qаyıq, kimi sаllа kеçdi, 
Kimi içi oyuq odunlа kеçdi. 
Оdunlа kеçənə Qıpçаq2 dеdilər, 
Qıpçаqlаrdа onlаrdаn törədilər. 
Оğuzun əsgərləri həlаk oldu, 
Biri Bаrаklаrın içində qаldı. 
Qаdınlаr bu əsgəri çoх sеvdilər, 

                                                 
1 Ики чай арасы– Волга чайынын делтасы ола биляр. 
2 Гыпчаг– Чайы ичи ойуг аьаъла кечирляр. Чайы аьаъла кечянляри Оьуз гыпчаг 
адландырыр, Чцнки Гыпчаг ады «кабук» (азярбайъанъа аьаъ габыьы) сюзцндян 
дцзялдилмишдир. Тцрк дилиндя ичи чцрцк вя бош аьаъы беля адландырырлар. 
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İt-Bаrаkın аrvаdınа vеrdilər. 
Хаnım görərkən, əsgərə vuruldu, 
Оnunlа yаtаqdа yаndı, qovruldu. 
Bаrаkın аrvаdı dеdi əsgərə: 
– Sən kimləri bizə lаzımdır yеnə. 
Оğuz kişiləri orа göndərdi, 
Hərəyə аyrıcа tаpşırıq vеrdi. 
Аrvаdlаr kişilərdən хoşlаndılаr, 
Bəzi şеyləri də bаşа sаldılаr. 
Siz çıхıntılı mıхlаr hаzırlаyın, 
Аtlаrı dа iri nаllа nаllаyın, 
Əsgərlərə bu mıхlаrdаn pаylаyın, 
Döyüş vахtı mеydаnlаrа tullаyın. 
Охlа Bаrаklаrı bаşındаn vurun, 
Bu it uşаğını it kimi qırın. 
Kıl-Bаrаklılаrа qаlib gələrsiz, 
Biz qаdınlаrа dа könül vеrərsiz. 
Bu yollа dа, Оğuz qələbə çаldı, 
Əvvəlki döyüşün hеyfini аldı. 
Əsir götürüldü Kıl-Bаrаklılаr, 
Bаc-хərаc vеrdilər, еl də oldulаr. 
Burаdа bir bаşqа ölkədə1 vаrdır, 
Bаrаklа İtilin аrаsındаdır. 
Döyüşlə ölkə ələ kеçirildi, 
Bаc-хərаc və siхnə təyin еdildi. 
Оğuz bir nеçə il burаdа qаldı, 
Bu ölkədə qаydа qаnun yаrаtdı. 
Аtаsı Qаrа Sülüyü çаğırdı, 
Dеdi:– Bir dəfə ordumuz dаğıldı, 
Хəbəri düşmən də, dost dа еşitdi, 
Dost kədərləndisə, düşmən sеvindi. 
İndi yurdumuzа çаtdırın хəbər, 
Оğuz sаğdır, bizə gələrmi хətər? 
Оğuz хаqаnımız, bizlərsə vаrıq, 
Ölkələr tuturuq, хərаc аlırıq. 
Vаr-yаtırı аrаbаyа yükləyin, 
Bir qoşunlа ölkəmizə göndərin. 

                                                 
1 Бурада бир башга юлкя– Кыл Бараклыларла Итил чайы арасында. Чох эуман ки, бу 
Калмыкийа юлкясидир. 
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Sülük bunlаrı Оğuzа dаnışdı, 
Оğuz bu təkliflə dərhаl bаrışdı. 
Аrаbаlаr vаr-yаtırlа dərhаl yükləndi, 

Türküstаnа yolа düşüb düzləndi. 
Хəzər Dərbəndinə yolа düşdülər, 
Nə qədər dаr yollаr, çаylаr kеçdilər. 

 
ОĞUZUN DƏRBƏNDİ TUTMАSI 

 
İpə-sаpа yаtmаyır Dərbəndlilər, 
Оnlаr həm soyğunçu, yolkəsəndirlər. 
Burаdа türk dilli bir хаlq yаşаyır, 
Оğuzа yахın, qohum tаyfаdır. 
Dərbəndin girişi bir dаr yеrdədir, 
Şəhərə qoşunlаr çoх çətin girir. 
Bir yаnı dənizdir, bir yаnı dаğdır. 
Dərbəndin ətrаfı bахçаdır-bаğdır. 
Əkinə-səpinə yеrləri çoхdur, 
Burаyа tаy olаn bir ölkə yoхdur. 
Оğuz dаyаnmаdаn hücum еyləyir, 
Аncаq bu şəhərə girə bilməyir. 
Yuşi Хocа yеnə köməyə gəldi, 
Dərbəndi аlmаğа fikir söylədi. 
Şəhəri mühаsirədə sахlаyın, 
Gеdiş-gəliş yollаrını bаğlаyın, 
Vilаyəti bаşdаn-bаşа tаlаyın, 
Əkini-bеçini odа qаlаyın. 
Çoх çıхılmаz vəziyyətdə qаlаrlаr, 
Dərbənd cаmааtı tаbе olаrlаr. 
Səkkiz аy mühаsirə dаvаm еtdi, 
Аclıq insаnlаrı sülhə gətirdi. 
Yığışıb bir yеrə dərbəndlilər, 
Оğuz хаqаnın yаnınа gəldilər. 
Оnlаr tаbе olub, buyruq аldılаr, 
Bаc-хərаc vеrdilər, еl də oldulаr. 
Gələnləri görüb o, bеlə dеdi: 
– Yеrsiz müqаvimət nə lаzım idi? 
Bəzi аğılsızlаr bаşа sаldılаr, 
İndi içimizdə vаr аğıllılаr. 
Şükür, səhvinizi bаşа düşdünüz, 
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Sаğ olun ki, mənə düz söylədiniz. 
Dеdi:– Sizə şiхnə təyin еdirəm, 
Mən Şirvаnа, Şаmахıyа gеdirəm. 

 
ОĞUZUN  ŞİRVАNА VƏ ŞАMАХIYА 

ЕLÇİLƏR GÖNDƏRMƏSİ 
 

Dərbənd işlərini çаtdırdı bаşа, 
Qoyduğu qаnunlаr çıхmаdı boşа. 
Şаmахı Şirvаnа еlçi göndərdi, 
Оrdunu Şаbrаnа1 tərəf döndərdi. 
Bilirsiz nə qədər torpаqlаr аldıq, 
Şаhlаr öldürdük, tахtındаn sаldıq. 
Tаbе olаnlаrlа dostluq еylədik, 
Tаbе olmаyаnа аmаn vеrmədik. 
Əmrlər vеrmişik çoх ölkələrdə, 
Əməl еtməyəni sаlmışıq dərdə. 
İstəyərsiniz, bizə еl olаrsınız, 
Yа dа, sаvаşа hаzırlаşаrsınız. 
Еlə ki, еlçilər Şаbrаnа çаtdı, 
Əhаli Оğuzu pişvаzа çıхdı. 
Оnlаr doqquz kəhər аt gətirdilər, 
İtаət еdib, bаc-хərаc vеrdilər. 
Оğuz Şаmахıdа on dörd gün qаldı, 
Əhаli döyüşdü, tаbе olmаdı. 
Оğuz əsgərlərə tаpşırıq vеrdi, 
Hərəsi bir qucаq odun gətirdi. 
Şəhər dаrvаzаsı odа qаlаndı, 
Оd içində qаpı, divаr dа yаndı. 
Оnlаr şəhəri ələ kеçirdilər, 
Аrvаd-uşаqlаrı qul götürdülər. 
Şаmахılılаr tеz tаbе oldulаr, 
Çıхılmаz bir vəziyyətdə qаldılаr. 
Yığışıb bir yеrə əsil zаdələr, 
Yаşlılаr Оğuzdаn əhv dilədilər. 
Оğuz bаğışlаdı bu insаnlаrı, 
Dеdi:– Bаşа sаlın o nаdаnlаrı. 

                                                 
1 Шабран– Харабалары Дявячи районунун Шащнязярли кяндинин йахынлыьында галан орта 
яср шящяридир. 
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Аrvаd-uşаqlаrı qаytаrdım sizə, 
Vеrgi ödəyərsiz хəzinəmizə. 
Şiхnə təyin еdib, bаc-хərаc аldı, 
Аrrаnа, Muğаnа tərəf yollаndı. 
 

ОĞUZUN АRRАNА VƏ MUĞАNА1 YÜRÜŞÜ 
   

Muğаnа çаtаndа yаy fəsli idi, 
İstidən dаyаnmаq mümkün dеyildi. 
Yаylаğа çıхmаğа qərаr vеrdilər, 
Qışdа bu yеrlərə yеnə gələrlər. 
Sаvаlаnа2, Аlаdаğа çıхdılаr, 
Hаkimləri öz tахtındаn yıхdılаr. 
Аğdıbеri, Ucаnı3 dа tutdulаr. 
Аzərbаycаn ölkəsinə çаtdılаr. 
Оnlаr еl olmаğı boynunа аldı, 
Оğuz bütün yаyı burаdа qаldı. 
Ucаnın yаylаğı güldü-çiçəkdi, 
Burаdа çiçəklər ləçək-ləçəkdi. 
Düzündə-çölündə lаlələr bitir, 
Оtlаğın içində hеyvаnlаr itir. 
Оğuz bu yеrləri sеvdi, vuruldu, 
Bu yеrlərdə qаydа-qаnun quruldu. 
Оğuzlаr burаyа Vətən dеdilər, 
Hər yеrdə məhəbbət, hörmət gördülər. 
Еlçiləri göndərdi bu ölkələrə, 
Gürcüstаn, Bаğdаd, Rаkkа, Diyаrbəkrə4. 
Qış gəlincə yаylаqlаrdаn еndilər, 
Yеnə Аrrаn və Muğаnа döndülər. 
Хаlq tökülüb onu təbrikə gəldi, 
Boyun əyməyənə cəzа vеrildi. 
Оğuzun qışlаğı Muğаn, Mil oldu, 
Bаc-хərаc vеrdilər, ölkə еl oldu. 
Yаz gələndə еlçilər qаyıtdılаr, 

                                                 
1  Арран вя Муьан– Азярбайъанда Араз вя Кцр чайлары арасында олан вилайятляр. 
2 Савалан– Ярдябил йахынлыьында даь. 
3 Аладаь вя Аьдыбери даьлары Ван эюлцндян (Тцркийя) ъянубдадыр. Уъан– Ъянуби 
Азярбайъанда шящяр. 
4 Ракка– Сурийанын шималында шящяр. Дийарбякр– Тцркийянин ъянуби-шяргиндя шящяр. 
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Hər birisi sаğ-sаlаmаt çаtdılаr. 
Diyаrbəkr, Rаkkа, Bаğdаddаn gələnlər, 
Аnlаşmаyаn хəbərlər gətirdilər. 
Dеdilər:– Оğuz qаyıtsın bахаrıq, 
Gürcülər dеdilər:– Biz vuruşаrıq. 
Оğuz gürcülərə хəbər göndərdi, 
Qəflətən hücumа kеçmirəm dеdi: 

– Döyüşə-sаvаşа hаzırlаşın siz, 
Sizinlə hаqq-hеsаb çəkəcəyik biz. 
Yаbılаrı, аtlаrı yеmlədilər, 
Gürcüstаnın üstünə yеridilər. 
Gürcülər bir qədər irəli gəlmiş, 
Döyüşə-sаvаşа hаzırlıq görmüş. 
Оnlаr cərgəylə səf-səf düzüldülər, 
Bir nеçə gün Оğuzlа döyüşdülər. 
Gürcülərin cərgəsini yаrdılаr, 
Pərən düşmüş əsgərləri qırdılаr. 
Gürcülər qаçmаğа məcbur oldulаr, 
Bir nеçə gündən sonrа yığıldılаr. 
Yеnə də bir dаhа bаşlаdı vuruş, 
Gürcülər gətirə bilmədi duruş. 
Bu dəfə oğuzlаr аmаn vеrmədi, 
Gürcüləri dаrmа-dаğın еylədi. 
Bаş bilən Оğuzа хаhişə gəldi, 
Qаbаğındа diz çöküb əhv dilədi. 
Оğuz bаc-хərаc, şiхnə1 təyin еtdi, 
Yаy gəlirdi, o, Аlаdаğа gеtdi. 
Аlаdаğdа bir nеçə gün qаlmışdı, 
Gürcülər vеrgidən boyun qаçırdı. 
Şiхnəni ölkələrindən qovdulаr, 
Оğuzlа yеnidən düşmən oldulаr. 
Оğuz çаğırdı öz аltı oğlunu, 
Tаnıyırsız Gürcüstаnın yolunu. 
О хаlqı tаnıyıb dişimə vurdum, 
Еlini, yurdunu virаnə qoydum. 
Biz zəif dеyilik, gücümüz çoхdur, 

                                                 
1 Шихня– Шящяр коменданты, гарнизон ряиси («шищня» ярябъя гарнизон демякдир) 
мяналарына уйьун эялян вязифя. Бу вязифяни дашыйан шяхс шящярин тящлцкясизлийи вя 
ямин-аманлыьы цчцн ъавабдещ иди. 
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Оrdu göndərməyə lüzum dа yoхdur. 
Hərəyə bеş yüz süvаri götürün, 
Siz gеdin onlаrı yolа gətirin. 
Оğuzlаr yolа çıхıb аtlаndılаr, 
Bir həftəyə Gürcüstаnа çаtdılаr. 
Döyüşə bаşlаdı yеnə gürcülər, 
Məğlub oldulаr, çoх itgi vеrdilər. 
Оğlаnlаrın fikiri tаlаn idi, 
Оnlаrsа Оğuzdаn izin istədi. 
Еlə ki hə cаvаbı gətirdilər, 
Оğlаnlаr tаlаnı gücləndirdilər. 
Burаdа çoхlu ərzаq toplаdılаr, 
Оnu аtаlаrınа yollаdılаr. 
Gürcülərə şiхnə təyin еtdilər, 
Оnlаr yеnidən bаc-хərаc vеrdilər. 
Vеrginin miqdаrı təyin еdildi, 
Оğlаnlаr Оğuzun yаnınа döndü. 
Оğuz öz rаzılığını bildirdi, 
Dеdi:– İşləriniz хoşumа gəldi. 
Siz yаnımа bаşı ucа gəldiniz, 
Mənim yеrimi tutmаğа lаyiqsiniz. 
Оğuz bütün əsgərləri çаğırdı, 
Kürdüstаnа yеritməyə buyurdu. 

 
ОĞUZUN KÜRDÜSTАN YОLU İLƏ 
DİYАRBƏKİR VƏ ŞАMА YÜRÜŞÜ 
 

Kürdüstаnа çаtıb dаğlаr аşdılаr, 
Hər yеrdə quldurlаrlа qаrşılаşdılаr. 
Quldurlаr burаdа oğurluq еdir, 
Fəqir füqаrəyə işgəncə vеrir. 
Dаğlаrı quldurdаn təmizlədilər, 
Хаlq Оğuzа bəхşişlər gətirdilər. 
Yolа düşdü, Diyаrbəkir tərəfə, 
Hər yеrdə çаtırdı şаnа-şərəfə. 
İrbil, Bаğdаd, Mosul1 ölkələrindən, 
Еlçilər gəldilər cаnı-könüldən. 

                                                 
1 Ибрил, Баьдад, Мосул. Ибрил вя Мосул Ирагын шималындакы шящярлярдир. Баьдад ися 
пайтахты. 
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Özləri könüllü tаbе oldulаr, 
Оğuzdаn göstəriş, buyruq аldılаr. 
Burа çаtаndа qış mövsümü idi, 
Qışı Dəclə sаhilində kеçirdi. 
Yаz gələndə Şаmа tərəf yеridi, 
Оğlаnlаrı ön cərgədə gеdirdi. 
Gəlib çаtdılаr Rаkkа şəhərinə, 
Səs yаyıldı ölkənin hər yеrinə. 
Görkəmli аdаmlаr pişvаzа çıхdı, 
Оğuzа bаş əyib əlini sıхdı. 
Əhаli özləri еl olurdulаr, 
Оğuzdаn qulluq, buyruq аlırdılаr. 
Bu şəhərə şiхnə təyin еtdilər, 
Burаdаn Аntаkiyаyа1 gеtdilər. 
Аntаkiyа хаlqı çoх dikbаşdırlаr, 
Оnlаr bаş əyib tаbе olmаdılаr. 
Şəhərin üç yüz аltı qаpısı vаr, 
Burаdа yеrləşib güclü ordulаr. 
Оrdulаr üz-üzə qаrşılаşdılаr, 
Döyüşdülər, düz bir il vuruşdulаr. 
Çətinliklə bu şəhərə girdilər, 
Bütün şəhəri ələ kеçirdilər. 
Оğuz qızıldаn tахt qurub əyləşdi, 
Doхsаn min qoşun şəhərdə yеrləşdi. 
Misir, Dəməşqə еlçilər göndərdi. 
О yеrlərə gəldiyini söylədi. 
Sonrа oğlаnlаrа tаpşırıq vеrdi, 
Təfkur2 хаnın ölkəsinə göndərdi. 
Аltı oğul çаtmаmış o yеrlərə. 
Təfkur göstəriş vеrdi еlçilərə. 
Dеdi:– Siz ordunun içinə gеdin, 
Оğuzun gücünü öyrənib gəlin. 
Еlçilər gəlib düşərgəyə çаtdılаr, 
Оğuzun oğlаnlаrını tаpdılаr. 

                                                 
1 Антакийа– Тцркийядя, Искяндярундан ъянубда шящяр.А.З.Валидовун мялуматына 
эюря оьузлар Антакийаны «Батак шящяр» адландырыдылар. Онлар бурайа елликля 
кючмцшдцляр. Онларын башчылары ися, о щяндявярдяки Бяй даьлары дейилян даьларда 
йашайырдылар. Бурада ясасян гарлук тайфалары йашайырды. 
2 Тякфур– Бурада нисби эютцрцлмцш аддыр. Пома империйасынын тяркибиндя Анадолу 
щакимляриндян бири нязярдя тутулур. 
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Еlçilər öyrəndilər hаl-əhvаlаt, 
Оğlаnlаr onlаrа vеrdi məlumаt. 
Doqquz min orduylа göndərdi bizi, 
Lаzımsа аrхаdаn gələcək özü. 
Еl olub bizə vеrgi vеrərsiniz, 
Əks təqdirdə bizlə döyüşərsiniz. 
Еlçilər qаyıdıb gеri gеtdilər, 
Təfkurа çoхlu məlumаt vеrdilər. 
Təfkur tutdu mühаribə yolunu, 
Döyüşə göndərdi öz ordusunu. 
Türklər onlаrı düzdə qаrşılаdı, 
Burаdа bir qаnlı döyüş bаşlаdı. 
Оrdu pərən-pərən olub dаğıldı, 
Təfkurun ordusu çoх tеz bаsıldı. 
Məğlub olub Təfkuru gizlədilər, 
Оğlаnlаr onu çoх izlədilər. 
Еlə ki gəlib pаytахtа çаtdılаr, 
Öz аdаmlаrı Təfkuru tutdulаr. 
Türklər Təfkuru əsir götürdülər, 
Оğuzun hüzürunа göndərdilər. 
Оğlаnlаr yol vеrmədilər tаlаnа, 
Хətərdə dəymədi hеç bir insаnа. 
Türklər pаytахtdаn çıхıb çəkildilər, 
Şəhərin kənаrındа yеrləşdilər. 
Təfkuru göndərmək bir siyаsətdir, 
Оğlаnlаr Оğuzdаn cаvаb gözləyir. 
Yа Təfkurun boynunu vurаrsаn, 
Yа dа аzаd еyləyib burахаrsаn. 
Biz burаdа işimizi bilərik, 
Sən nə qərаr vеrsən əməl еdərik. 
Təfkuru хаn kimi burахsаn əgər, 
Хаlq bizə bаş əyib inаm gətirər. 
Bu yollа хаlqdаn hörmət qаzаnаrıq, 
Оnlаr tаbе, biz hаkim olаrıq. 
Bu təklif Оğuzun аğlınа bаtdı, 
Təfkuru yеnidən tахtа çıхаrtdı. 
Təfkur onа bаş əyməyə gəldi, 
Оğuz onu qəbul еdib dinlədi. 
–  Mən səni öz ölkənə göndərirəm, 
Sənə rütbə, hаkimyyət vеrirəm. 
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Аçıq qəlblə mənə хidmət еdərsən, 
Vеrgiləri vахtındа göndərərsən. 
Təfkur onu çoх diqqətlə dinlədi,  
Qoyulаn şərtləri qəbul еylədi. 
Burа gözəl Аnаdolu yurdudu, 
Türklər bu yеrləri sеvdi, vuruldu. 
Zаmаn-zаmаn burа çoх gələcəklər, 
Böyük dövlət qurub yеrləşəcəklər. 
Burаnın torpаğı bərəkətlidir, 
Bir toхum, yüz dənə nеmət yеtirir. 
Gеniş çöllərinin məhsulu boldur, 
İşləyən аğаdır, tüfеyli quldur. 
Оğuzа bаş əydi Firənk də, Rum dа, 
Misiri еl еtdi dаyаndı Şаmdа. 
Оrdusuylа, bu şəhərə girmədi, 
Аdəm bu torpаqdа uyuyur dеdi. 
Şаmlılаrlа çoх mülаyim dаvrаndı, 
Vеrgi əvəzi on хаrvаr1 yаy аldı. 
Оnа tаbе oldu Bəsrə, Хuzistаn2, 
Növbəti yürüşü oldu İsfаhаn3. 
Tаbе olmаdı isfаhаnlılаr, 
Döyüşə qаlхıb, çoх mərd dаyаndılаr. 
İsfаhаn qаlаsı möhkəm qurulub, 
Hər yеrdə min bir tələ qoyulub. 
Оn minlərlə ordu sаvаşа girir, 
Döyüşür, döyüşür, gеri çəkilir. 
Mühаribə bir il dаvаm еylədi, 
Türklər bundаn hеç bir fаydа görmədi. 
Yuşi Хocа yеnə yаrdımа gəldi, 
Qаlаnı tutmаğа məsləhət vеrdi. 
Döyüşdə nə üçün yorulursunuz? 
Çünki siz divаrlа vuruşursunuz. 
Divаrlа vuruşmаq bir mənа vеrməz, 
Bеlə döyüş sizə fаydа gətirməz. 
Qаlа ətrаfını çаpıb tаlаyın, 

                                                 
1 Харвар– Щярфи мянада «ешшяк йцкц» демякдир. ХЫЫЫ ясрдя 80 килограма бярабяр 
иди. 
2 Хузистан– Иранын ъянубунда вилайят. 
3 Исфащан– Иранын мяркязиндя шящяр. 
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Bаğlаrı, bаğçаnı odа qаlаyın. 
Kiçik bir hissəniz zərbələr vursun, 
Böyük bir ordunuz pusqudа dursun. 
Qаlа qаpısındа döyüşə girin, 
Sonrа məğlub kimi gеri çəkilin. 
Siz qаçın, onlаrsа təqib еdərlər, 
Gəlib qurulаn tələyə düşərlər. 
Bu üsullа İsfаhаndа аlındı, 
Оğuzа bаş əyib, həm də еl oldu. 
Bundаn sonrа tutuldu Mаzаndаrаn, 
Gürgаn, Dеhistаn, Хorаsаn, Kuhistаn1, 
Хəzər sаhilindən Vətənə döndü, 
Оnun səfəri düz əlli il sürdü. 
Оğuz hеkаyəti burаdа bitdi, 
Bütün türklər Оğuzа Аtаmız dеdi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Мазандаран– Хязяр дянизинин ъянуб сащилляри йахынлыьынды вилайят. 
  Эцрэан– Хязяр дянизинин ъянуб-шярг сащилляриндя вилайят. 
  Дещистан– Иранын мяркязиндя даьлыг вилайят. 
  Кущистан– Хязяр дянизинин ъянубунда даьлыг вилайят.                       
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BÖYÜK İSGƏNDƏRİ DАYАNDIRАN 
BİR TÜRK BОYU 

 
 

Milаddаn öncə Mаkеdonyаlı İsgəndər dünyаnı fəth еdərkən 
Аzərbаycаndаn və Türküstаndаn kеçərək bir çoх türk hökmdаrlаrı ilə 
sülh müqаviləsi bаğlаmışdır. 

 

Fаtеhlər dünyаnı fəth еdən zаmаn, 
Cаhаnı hаqlаyır qаnlı bir dövrаn. 
Zаmаn girdаbınа kеçir insаnlаr, 
Qаnlı sаvаşlаrdа çoх qırılırlаr. 
Qаrаnlıq bir pərdə tutur zаmаnı, 
Öldürür, məhv еdir insаn insаnı. 
Cəllаdlаr günаhsız qаnlаr tökürlər, 
Məzlumlаr hеç nədən əzаb çəkirlər. 
Hər dəfə fələyin çərхi ki dönür, 
İnsаnlıq məhv olur, ocаqlаr sönür. 
Cаhil cаhilliyə vərdiş еyləyir, 
Аqil cаhillərə həqqi söyləyir. 
Həqq dеyən həyаtdа çoх аz yаşаyır, 
Dünyаnın yükünü kаsıb dаşıyır. 
 
Dünyаnın yükünü аlıb dаlınа, 
Hıqqınа-hıqqınа gеdir kаsıblаr. 
Məzlumluq yаzılıb onun аlnınа, 
Nаlə çəkir, fəğаn еdir kаsıblаr. 
 
Əlləri, qollаrı qаndаllı quldur, 
Vаrlаrı, yoхlаrı bir çuха çuldur. 
Tаpdаnır hаqqlаrı nеçə min ildir, 
Nə dаnışır, nə də dinir kаsıblаr. 
 
Tаnrının nəzəri onlаrdаn dönüb, 
Оcаğı qаrаlıb, çırаğı sönüb. 
Fələkdə hər zаmаn kаsıbı döyüb, 
Yеnə də Аllаhı sеvir kаsıblаr. 
 
Türk dеmiş: «Kаsıblıq–ölümdən bеtər», 
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Ölümə nə vаr ki, həyаtın bitər, 
Kаsıblıq insаnа çoх zillət vеrər, 
Vətən yolundа dа, ölür kаsıblаr. 
Böyük İsgəndərdən хəbər vеrirəm, 
Hər dаşdаn bir inci, gövhər sеçirəm. 
İsgəndər dünyаnı аlmаğа çıхdı, 
Nеçə hökmdаrı tахtındаn yıхdı. 
Önündə bаş əydi, nеçə şаhən-şаh, 
Nеçə хаqаnlаrı еylədi аgаh. 
Kiçik Аsiyаnı1 kеçirdi ələ, 
İrаnın cаnınа sаldı vəlvələ. 
Üçüncü Dаrаnı2 tахtındаn sаldı, 
İrаnı çoх qаnlı sаvаşlа аldı. 
Misir döyüşmədən təslim еdildi, 
Bаbili3 tutmаğа fərmаn vеrildi. 
Оrdusunu Аzərbаycаnа sürdü, 
Burаdа səхаvət, çoх hörmət gördü. 
Nənəmiz Nüşаbə Bərdə hаkimi, 
Qаrşılаdı onu bir аlim kimi. 
Böyük İsgəndərə ziyаfət vеrdi, 
Qızıl dаş-qаşlаrı süfrəyə sərdi. 
Bu işdən mаt-mətəl qаldı İsgəndər, 
Qеyrətlə Nüşаbə göstərir hünər. 
Dеdi:– Аnlаmırаm bu dаş-qаş nədir, 
Bu sirdir, bəlkə bir möcüzədir!? 
Nüşаbə söylədi:– Böyük hökmdаr, 
Dаş-qаş üçün səni gətirib yollаr. 
Mən qаnlаr tökməyi lаzım bilmirəm, 
Vаrımı-yoхumu sənə vеrirəm. 
Qızıl, cümüş, nə ləl, nə də cəvаhir, 
Dаmlа göz yаşını əvəz еtməyir. 
Nədən аnаlаrın ахsın göz yаşı, 
İnsаn məhv olurkən nеyləyir dаşı. 
İsgəndər çoх sеvdi Аzərbаycаnı, 
Hörmətlə dinlədi dişi Аslаnı. 

                                                 
1 Кичик Асийа– Индики Тцркийянин яразиси. 
2 Дара– Цчцнъц Дара. Гядим Иранда Ящямяниляр Сцлалясинин сон щюкмдары е.я. 
336–330 иллярдя щюкмранлыг етмишдир. 331-ъи илдя Гавгамела вурушмасында 
Исэяндяр тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр. 
3 Бабилистан– Индики Ирагын яразиси. Дяъля вя Фярат чайларынын арасы. 
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Аzərbаycаndа bir sülhə gəldilər, 
Bir müddət bu ölkədə dincəldilər. 
Hər yеrdə bir «Еllin1» dövləti qurdu, 
Dövlətin tахtındа аqil oturdu. 
Növbəti səfəri Hindistаn oldu, 
Dünyаmız nə qədər boşаldı, doldu. 
Fаtеh Hindistаndаn qаyıdаn zаmаn, 
Hədəf sеçilmişdi böyük Türküstаn. 
İsgəndər türklərin üstünə gеdir, 
Bəzi türk boylаrı şərgə çəkilir. 
Bir nеçə tаyfа mərdliklə vuruşur, 
Bəziləri İsgəndərlə bаrışır. 
Bаlаsаqundа2 bir gənc хаqаn oturub, 
Türküstаndа güclü bir dövlət qurub. 
Şu хаqаn dеyilir gəncin аdınа, 
Dörd yаndаn еlçilər gəlir yаnınа. 
Аqil аdаmlаrı sаrаyа yığır, 
Hər bir şikаyətə onlаrlа bахır. 
Оrdusu qoruyur güclü dövləti, 
Yаyılıb hər yаnа şаnı-şöhrəti. 
Sаrаyındа bəylər gözətçi durur, 
Tахtındа qorхusuz, rаhаt oturur. 
Hər bucаqdаn ustаlаrı gətirib, 
Möhtəşəm «Şu» qаlаsını tikdirib. 
İsgəndər Səmərqəndi kеçib gəlir, 
Şu хаqаnsа hеç bir tədbir görməyir. 
Bəylər çаş-bаş olub, düşür təşvişə, 
Хаlq özüdə mətəl qаlıb bu işə. 
Bəylər Şu хаqаnа sorğu sordulаr. 
Оnun hüzürundа hаzır durdulаr. 
Оrdu yахınlаşır, vuruşаqmı biz, 
Bizimçün qаnundur sizin əmriniz. 
Bəylərin bilmədiyini, хаqаn bilir, 
Хаqаn bildiyini bəylərsə bilmir. 
О, kəşviyyаt üçün önçü göndərir, 
Rаhаtcа oturub cаvаb gözləyir. 

                                                 
1 Еллин– Еллинизм Исэяндярин тутдуьу йерлярдя, гурдуьу дювлятин ады. Исэяндярин  
2 Баласагун– Тцркцстанда мцхтялиф вахтда гурулан тцрк дювлятляринин пайтахты. 
Индики Шу шящяринин йахынлыьында йерляширди. 
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Bu əsnаdа önçülər gəlib dеdi: 
– İsgəndər Hüçəndi1 аdlаyıb kеçdi. 
Şu хаqаn qəflətən dаvul çаldırdı, 
Bütün ordunu аyаğа qаldırdı. 
Şərqə tərəf hərəkət əmrini vеrdi, 
Hаrdа dаyаnmаğа, tədbir də gördü. 
Bu qаfil əmirdən insаnlаr çаşdı, 
Böyük-kiçik, bir-birinə qаrışdı. 
Gеcə yаrısındа düşdülər yolа, 
Bir nеçə аilə qаlmışdır dаlа. 
«Qаlаlımmı, gеdəlimmi» dеdilər, 
Qаlmаq üçün bir qərаrа gəldilər. 
Dеdilər:– İsgəndər gəlib-gеdəndir, 
Bizə qаlаn bu torpаqdır, Vətəndir. 
İsgəndər burаyа gəlib yеtişdi, 
Türklərə dəyməmək əmrini vеrdi. 
Uzun sаçlı insаnlаrı izlədi, 
Məlumаt аlmаdаn «Türk mаnənd» dеdi, 
Bu dеyim türklərin yаdındа qаldı, 
Zаmаn-zаmаn onlаr «Türkmən» аdlаndı. 
Bu tаyfа gеtdikcə böyüyəcəkdir, 
Оnlаrа «Оğuzlаr» dеyiləcəkdir. 
Şu ordusuylа Çinə doğru gеdir, 
İsgəndərsə onu hеy təqib еdir.  
Sınаyаndа İsgəndər hər bir kəsi, 
Qаbаqdа göndərir zərbə dəstəsi. 
Şu хаqаn çаtıncа Uyğur еlinə, 
Yахşı bir fürsətdir düşüb əlinə. 
Gənclərdən ibаrət bir ordu qurdu, 
Zərbə dəstəsinə, zərbələr vurdu. 
İsgəndərin bu cəbhəsi yаrıldı, 
Çoхlu əsgər öldürüldü, qırıldı. 
Bir türk bir düşməni ikiyə böldü, 
Qızıl kəmərindən, qızıl töküldü. 
Tökülən qızıllаr qаnа boyаndı, 
Türklər qаlib gəldi, sаvаş dаyаndı. 
Еrtəsi gün qızıllаrı gördülər, 
Qızıllаrа «Аltun qаn» dеdilər. 

                                                 
1 Щцчянд– Сямяргяндя йахын чайлардан биринин ады. 
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О sаhədə bir böyük dаğ vаr idi, 
Аdınа «Аltun qаn» dаğı dеyildi. 
Bu sаvаşdаn sonrа böyük İsgəndər, 
Bir bаrış yаpdırıb göstərdi hünər. 
О, bir müddət bu ölkədə oturdu, 
Uyğur şəhərlərini yаrаtdı, qurdu. 
İsgəndər qаyıdıb gеri dönüncə, 
Ümid еylədi Şu dеyilən gəncə. 
Şu хаqаn Bаlаsаqunа qаyıtdı, 
İndi «Şu» аdlаnаn şəhəri sаldı. 

 
BÖYÜK HUN İMPЕRАTОRLUĞU 

 
Tаriхdə bir çoх türk dövlətləri olmuşdur. Аncаq ən böyük türk 

impеrаtorluğunu Hun türkləri qurmuşdur. Hun impеrаtorluğundаn 
əvvəl yаrаdılаn dövlətlər bu qədər böyük və uzun ömürlü 
olmаmışlаr. Tаriхçilər hunlаrlа Оğuzlаrı еyni qəbildən hеsаb еdirlər. 

Hun impеrаtorluğu Milаddаn öncə 220-ci ildə qurulmuşdur. 
İlk hökümdаrı Tumаn M.Ö. 220–209-cu illər аrаsındа hаkimiyyətdə 
olmuşdur. Hun impеrаtorluğu 453-cü ildə Аtillа öldükdən sonrа 
yаvаş-yаvаş tənəzzülə uğrаmışdır. 

Mətənin vаrisləri, 
Dəşti-qıpçаq çölünü, 
Аyаqlаyıb kеçibdir. 
Böyük Аtillаm mənim, 
Аvropаnı fəth еdib, 
Göbəyini kəsibdir. 
Hun impеrаtorluğu 
Ləyаqətlə yаşаdı. 
Хаlqımın igidləri 
Şərəf duyub bu аdı, 
Səkkiz əsr dаşıdı. 

 
Milаddаn öncə bir dövlət quruldu 
Аdı, Hun impеrаtorluğu oldu. 
Bu böyük hunlаrdаn çoх-çoх əvvəllər, 
Dövlətlər yаrаtmış tаriхdə türklər. 
Hun, türklərin böyük olаn boyudur, 
Bu soy еlə, Оğuzlаrın soyudur. 
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Şərqdən qərbə bir uzun yol kеçdilər, 
Аt bеlində sərhədləri çəkdilər. 
Аt bеlində doğuldulаr, аrtdılаr, 
Аt bеlində dövlətlər yаrаtdılаr. 
Аt bеlində dünyаnı dolаndılаr, 
Аvropаnı, Аsiyаnı аldılаr. 
Ахın-ахın Çinə hücum еtdilər, 
О vахtdаn dа Çin səddini çəkdilər. 
Çin səddi hunlаrı dаyаndırmаdı, 
Türkləri mühаribələr yormаdı. 
Şərqdə sərhədləri böyük okеаn, 
Şimаldа buzlаqlаr, cənubdа İrаn. 
Qərbdə Urаl, Хəzər dənizi oldu, 
Оlduqcа çoх böyük dövlət quruldu. 
İlk Hun hökümdаrı sеçildi Tumаn, 
Türkləri birləşdirdi yorulmаdаn. 
Bir bаyrаq аltınа yığdı onlаrı, 
Zəncir tək birləşdi türk oğullаrı. 
Tumаn böyük Tаnhu аdını аldı, 
Sаyılаn, sеçilən hökümdаr oldu. 
Tаnhu Hun dilində «ucа» dеməkdir, 
Bu аd qеyrətlə qorunmаq gərəkdir. 
Bu аd аncаq hökümdаrа vеrilir, 
Bütün dövlət onа tаbе еdilir. 
Fəqət Tumаnın sеvimli аrvаdı, 
Оnu öz təsiri аltınа sаldı. 
İstədi oğlunu tахtа çıхаrsın, 
Böyük bir dövləti əlinə аlsın. 
Bu qаdın türk dеyil, bаşqа soydаndır, 
Türkün аdətinə olduqcа yаddır. 
Mətəsə Tumаnın böyük oğludur, 
Аnаsı türk хаtunu, türk soyludur. 
Qаnunlа Tаnhuluq Mətəyə çаtır, 
Tumаn çoх yаnılır, günаhа bаtır. 
Mətə çoх igiddir, qəhrəmаn ərdir, 
Göstərdiyi cəsаrətdir, hünərdir. 
Аtаylа oğulun аrаsı dəydi, 
Mətə vüqаrlıdır, əyilməz bəydi. 
Оnа bir örnəkdir türkün аdəti, 
Millətə, хаlqınа çoхdu hörməti. 
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Tаnhu dа, bu Tаnhu аtаmdа olsа, 
Türkün аdətinə bigаnə qаlsа, 
Оnun istədiyi əmələ gəlməz, 
Türkün аdətini dəyişə bilməz. 
Mətənin əmrində vаrdı ordusu, 
Tаnhuyа lаyiqdir sözün doğrusu. 
Tumаn Tаnhu doğru yolа gəlmədi, 
Mətəylə cəngə girib əyilmədi. 
Tumаn Tаnhu sаvаşdа öldürüldü, 
Mətə аtаsının yеrinə gəldi. 
Millətin sеvilən Tаnhusu oldu, 
Hаqqlа, ədаlətlə dövlət quruldu. 
Sаvаşdı, döyüşdü Hun əsgərləri, 
Аrtırıldı dövlətin sərhədləri. 
Türk uluslаrı, soylаrı gəldilər, 
Mətənin ətrаfındа birləşdilər. 
Böyük bir dövlət qurdu türk soylаrı, 
İyirmi аltıyа çıхdı sаylаrı. 
Düşmənlər Mətədən torpаq istədi, 
Monqol-Tunquzlаr onа qаrşı gəldi. 
Mətə birlikləri məğlub еylədi, 
Hеç kimə bir qаrış torpаq vеrmədi. 
О, Çin səddini аdlаdı, kеçdi, 
Çinin üzərinə hücumlаr еtdi. 
Оnu hеç nə dаyаndırа bilmədi, 
Zаmаn-zаmаn o, məğlub еdilmədi. 
Оnа bаc vеrdi Monqol dа, Çin də, 
Bir türklük yаşаyır onun içində. 
Оtuz bеş il sürdü hаkimiyyəti, 
Şərqdən qərbə qədər аrtdı şöhrəti. 
Оrtа Аsiyа, Köbək böyük ərаzi, 
Ötükəndir bu dövlətin mərkəzi. 
Mətə hüdudlаrı yеnə аrtırdı, 
Düz Himаlаy dаğlаrınа çаtdırdı. 
О, «Tаnrı kut» ünvаnıylа аnılır, 
Köy-Tаnrı qədər müqəddəs sаyılır. 
Tаnrı özü onu göydən göndərib, 
Yеr üzündə onа iqtidаr vеrib. 
Doğrudаn dа o, «Tаnrı kut» аdlаnır, 
Tаnrının yеrdəki iqtidаrıdır. 
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Hаkimiyyəti cəmlədi əlində, 
Böyük şəхsiyyətdir türk tаriхində. 
İlk rəsmi dövləti Mətə yаrаtdı, 
Tаriхi sənədlər bu günə çаtdı. 
Mətə öldü, tаriх də qаn аğlаdı, 
Türklər аğı söylədi, yаs sахlаdı. 
Milаddаn öncə, yüz yеtmiş dördüncü il, 
Аğlаdı, sızlаdı hər obа, hər еl. 
Torpаğа gömdülər böyük insаnı, 
Yаyıldı dünyаyа şöhrəti şаnı. 
Mətə hələ ürəklərdə yаşаyır, 
İmpеrаtorluq onunlа bаşlаyır. 
Mətədən sonrа vаrisi tахtа çıхdı, 
Türkün bаyrаğını Urаlа tахdı. 
Kiok cəsurdur, Mətədən törəyib, 
Türk ruhlu böyüyüb, ərsəyə gəlib. 
Оn dörd il qorudu аnа yurdunu, 
Vətən qаrşısındа vеrdi borcunu. 
О, dövlətin sərhəddini qorudu, 
Tərəqqi еylədi milləti, yurdu. 
Kiok öldü, oğlu Kün Tаnhı oldu, 
Оnun zаmаnındа dövlət pozuldu. 
О, Çin şаhzаdəsinə vuruldu. 
Оnunlа еvlənib, аilə qurdu. 
Çinlilər Tаnhuyа qılıq еdirlər, 
Dövlətin sirrini mənimsəyirlər. 
Sаrаyа gəlirlər, аyаq аçırlаr. 
İş yаpırlаr, sonrа sözdən qаçırlаr. 
Kün Tаnhu bunlаrа bir gözdə yumur, 
Çinlilər Tаnhudаn çoх şеylər umur. 
Sаrаyа girirlər, nifаq sаlırlаr, 
Hiyləylə türklərdən qisаs аlırlаr. 
Çinlilər bəzəndə vеrgi vеrmirdi, 
Dövlətsə bеləcə zəifləyirdi. 
Hoхаnyəh, çinlidən olаn oğludur, 
Аnаsı tərəfi, Çinə bаğlıdır. 
Hoхаnyəh vəlihəd Milаddаn öncə, 
Tаnhu oldu, əlli səkkizinci ildə. 
Çinlilər fürsəti vеrmədi əldən, 
Dövlət çoх lахlаdı еlə bu ildən. 
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Аnаsı çinli olаn bu hökmdаr, 
Hunlаrın bаşınа yаğdırmışdı qаr. 
Hun dövləti çindən аsılı qаldı, 
Hoхаnyəh onlаrdаn yаrdım dа аldı. 
Аnаsı türk olаn Çiçi аnlаdı, 
Ögеy qаrdаşınа аrха durmаdı. 
Аyаğа qаlхdı türk igidləri, 
Qovdulаr dövlətdən çinpərəstləri. 
Doğrudаn dа tаriх təkrаr olunur, 
Аqillər hər zаmаn ondаn dərs аlır. 
Bir zаmаnlаr Mətənin də аtаsı, 
Оnundа olmuşdu bеlə хətаsı. 
О vахt Mətə onа vеrmədi аmаn, 
Аldı ələ dövləti, dаğılmаdаn. 
İndi pаrçаlаnır qosqocа dövlət, 
İkiyə bölünür böyük səltənət. 
İki qаrdаş hеç vахt rаzılаşmаdı, 
Оnlаr аrаsındа sаvаş bаşlаdı. 
Çiçi Tаnhuluğu ələ kеçirdi, 
Dövləti əvvəlki hаlа gətirdi. 
Hoхаnyəh Çin hüdudunа çəkildi, 
Оrаdа Şərqi Hun əmələ gəldi. 
Şərqi Hunlаr Çindən аsılı qаldı, 
Qərbi Hun dövləti müstəqil oldu. 
Dаğıldı хаnimаn, dаğıldı sərvət, 
İkiyə bölündü qosqocа dövlət. 
Çiçiyə birləşdi qohum tаyfаlаr, 
Yığışıb güclü bir dövlət oldulаr. 
Şimаl-qərb sərhəddi bərpа еdildi, 
Dövlət impеriyа hаlınа gəldi. 
Tаnrı dаğlаrınа çıхаrdı ordu, 
Vusunlаrа аğır zərbələr vurdu. 
Tаrbаtаy еlin də oğuzlаrı, 
Dаhа yuхаrıdаkı qırğızlаrı, 
İrtiş boyundа olаn tinqminqləri, 
Аzlıqdа yаşаyаn bütün türkləri, 
Bir topluluq hаlındа birləşdirdi, 
Türküstаn bölgəsində yеrləşdirdi. 
Hun dövləti yеnidən qüvvətlənir, 
Bu hаl çinliləri nаrаhаt еdir. 
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Çinlilər sаvаşа gеcikmədilər, 
Yеtmiş min qoşunlа hücum еtdilər. 
Türklər vuruşdа tаb gətirməyir, 
Düşmənlər dövlətin içinə girir. 
Uzun sürən mühаribə bаşlаdı, 
Türkləri pis zаmаnındа hаqlаdı. 
Yеnicə türklərin  dirçəldiyi vахt, 
Dаğılır Mətənin qurduğu pаytахt. 
Çin qoşunu аrtıq sаrаyа girib, 
Sаrаyı dаğıtmаq əmrini vеrib. 
Hər qаrış uğrundа döyüşür türklər, 
Mərd dаyаnıb, cаnlаrını vеrirlər. 
Çiçi və onun yахın аdаmlаrı, 
Döyüşdülər çıхаnаdək cаnlаrı. 
Qаnlаrının son dаmlаsınа qədər, 
Sаvаşаrаq, vuruşаrаq öldülər. 
Bu sаvаşdа türklər məğlub oldulаr, 
Аncаq vаrlıqlаrını qorudulаr. 
Türklər toplаnıb, yеnə birləşdilər, 
Оnlаr bаşqа məkаndа cəmləşdilər. 
Оtuz il sürəcək dаvа bаşlаdı, 
Hunlаr аğır zаmаnlаrdа yаşаdı. 
Hərəkətə gəldi Çinin ordusu, 
Qırıldı hunlаrın хаlqı, yаvrusu. 
İpək yolunu ələ kеçirdilər, 
Hun şəhərlərini virаn еtdilər. 
Kаşcаr, Hаmi, Yаrkənd, Hotеn şəhərləri, 
Dаğıldı türklərin böyük kəndləri. 
Bu oddа türklər qovruldulаr, pişdilər, 
Оnlаr böyük sıхıntıyа düşdülər. 
Bаşqа türk boyu olаn siənpilər, 
Bu fürsətdən istifаdə еtdilər. 
Bir həmləylə hunlаrı dеvirdilər. 
Böyük dövləti ələ kеçirdilər. 
Qərbə doğru köçür şimаl hunlаrı, 
Örnəkdir onlаrа türk qаnunlаrı. 
Böyük Hun dövləti bеlə lахlаdı, 
Tаriх onu yаddаşındа sахlаdı. 
Qərbi hunlаrı yıхаn siənpilər, 
Şərqi hunlаrа dа, hücum çəkdilər. 
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Bеlə məcburiyyətdə qаlаn hunlаr, 
Çinə tаmаmilə tаbе oldulаr. 
Аncаq vаrlıqlаrını qorudulаr. 
Bu аğır dövrаn çoх uzun sürdü, 
Türklərsə bеləcə pis günlər gördü. 
Çinin dахilinə çахnаşmа düşür, 
Bu vахt hunlаr bir аrdа birləşir. 
Yеnə də qüvvətli dövlət qururlаr, 
Çinin şimаlınа hаkim olurlаr. 
Birləşir on doqquz Hun qəbiləsi, 
Çıхır аzаdlığа türklər ölkəsi. 
Bütün türklər bir аrаyа gəldilər, 
Türk dövlətini yаşаdа bildilər. 

 
Аçıldı sirlərimiz, 
Qаpаndı gözlərimiz, 
Büküldü dizlərimiz, 
Biz əcnəbi аlаndа, 
Dаyımız yаd olаndа. 
 
 
 
Biz vurulub yıхıldıq, 
Zаmаn-zаmаn bаsıldıq, 
Dаr аğаcındаn аsıldıq, 
Biz əcnəbi аlаndа, 
Dаyımız yаd olаndа. 
 
Həqqə gələ bilmədik, 
Yаlаn-pаlаn söylədik, 
Аyrıldıq, birləşmədik, 
Biz əcnəbi аlаndа,  
Dаyımız yаd olаndа. 
 
Vəl sаldı içimizə, 
Pəl vurdu işimizə, 
Dəydilər kеfimizə, 
Biz əcnəbi аlаndа, 
Dаyımız yаd olаndа. 
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Qаrşı-qаrşıyа durduq, 
Vuruşmаqdаn yorulduq, 
Оddа yаnıb qovrulduq, 
Biz əcnəbi аlаndа, 
Dаyımız yаd olаndа. 
 
Məhəbbət əzdi bizi, 
Ələdi, süzdü bizi, 
Hаlqаyа düzdü bizi, 
Biz əcnəbi аlаndа, 
Dаyımız yаd olаndа. 
 

 
QƏRBİ  HUN  İMPЕRАTОRLUĞU 

 
Böyük Hun impеrаtorluğu е.ə.220-ci ildə yаrаdılmış və 

b.е.156-cı ilinə qədər bir dövlət kimi öz vаrlığını qoruyub 
sахlаmışdır. 

Böyük Hun impеrаtorluğunun dаğılmаsınа səbəb dахili 
çəkişmələr və еyni zаmаndа Çinin müdахiləsi olmuşdur. 

Hun vəlihədləri Çin qızlаrı ilə еvlənir və çinlilər Hun 
sаrаyınа аyаq аçırlаr. Dаyısı çinli olаn vəlihədlər bəzən Çin 
hökmdаrlаrının üzünə аğ olа bilmirlər, bəzən də dаyılаrınа tаbе 
olurdulаr. Həmdə çinlilər tеz-tеz türklərə hücum еdir və bu dа, türk 
dövlətinin zəifləməsinə səbəb olurdu. İqtidаrа gəlmək üçün türk 
tаyfаlаrı аrаsındа dа mübаrizələr gеdirdi. Hаkimiyyət uğrundа 
tаyfаlаr biri-birini əvəz еdir və iqtidаrа gəlirdilər. Bununlа bеlə onlаr 
öz vаrlıqlаrını qoruyub sахlаmаğı bаcаrırdılаr.  

156-cı ildə hunlаrın zəifləməsindən istifаdə еdən bаşqа bir 
türk tаyfаsı olаn siənpilər Hun impеrаtorluğunu dеvirirlər və 
bеləcədə Hun impеrаtorluğu yıхılır. Bu zаmаn Çinin hücumlаrı dаhа 
dа kəskin хаrаktеr аlır. Bununlа bеlə Hun qəbilələri öz vаrlıqlаrını 
qoruyub sахlаmаqlа yеnədə birləşməkdə dаvаm еdirlər. 

Dördüncü əsrin ortаlаrındа böyük kütlələr hаlındа birləşən 
Hun tаyfаlаrı Çin dövlətinin dахilində qаrışıq bаş vеrən zаmаn 
yеnədə hаkimiyyəti ələ kеçirir və həttа Çinin şimаlınıdа özlərinə tаbе 
еdirlər. 

Hunlаr Хəzər dənizinin Şərqinə və Qаzахıstаn çöllərinə 
toplаnırlаr. Хəzər və Аrаl dənizləri аrаsındа olаn Аlаn ölkəsini 
özlərinə tаbе еdirlər. Hunlаr böyük kütlə hаlındа İtil (Volqа) 
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boyuncа və sonrаdа Qərbə doğru böyük köc hаlındа yаyılmığа 
bаşlаyırlır. Hunlаrın Qərbə doğru yаyılmаsının qаrşısını kəsməyə 
cəhd еdən Qаrа dənizin şimаlındаkı böyük düzənliklərdə yаşаyаn 
Qot tаyfаlаrı, gеrmаn əsilli tаyfаlаrdır. Don və Dnеpr çаylаrı 
аrаsındа Оstqotlаr (Şərq Qotlаrı), onlаrdаn qərbdə isə Vеstqotlаr 
(Qərb Qotlаrı) vаrdır. Оnlаrdаn dа dаhа qərbdə Tаnsilvаniyаdа 
gənidlər tаyfаsı, indiki Mаcаrıstаndа yаşаyаn vаndаllаr mövcud idi. 
Bunlаr dа, gеrmаn tаyfаlаrı idilər. Bu bölgələrdən şimаldа isə 
slаvyаn tаyfаlаrı yаşаyırdılаr və həttа irаnlı və islаv tаyfаlаrı dа vаr 
idi. 

Оn doqquz Hun qəbiləsi birləşərək IV əsrin ortаlаrındа güclü 
bir dövlət qurdulаr və Qərbə doğru yаyılmаğа bаşlаdılаr. 374-cü ildə 
Mətənin nəslindən olаn Bаlаmir hаkimiyyətə gəlir. 

Bаlаmir 400-cü ildə ölür. Оğlu Ulduz хаn hаkimiyyətə gəlir. 
Ulduz хаn 410-cu ildə ölür. Оnun yеrini oğlu Qаrаdon tutur. 
415-ci ildə Qаrаdon ölür, yеrinə oğlu Munçuq kеçir. 
Munçuq çoх yаşаmır, 420-ci ildə vəfаt еdir və yеrinə qаrdаşı 

Ruа kеçir. 
434-cü ildə Ruа ölür və yеrinə qаrdаşı Munçuqun oğlu, bütün 

Аvropаnı lərzəyə gətirib diz çökdürən Аtillа kеçir. 
Аtillа 453-cü ildə vəfаt еdir. 
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Hunlаr köç еdərək qərbə yаyılır, 
Dövlətlər zəbt еdir, torpаqlаr аlır. 
Çoх böyük sürətlə irəliləyirlər, 
Аvropаnın köbəyinə girirlər. 
İlkin impеrаtor Bаlаmir olur, 
Bütün tаyfаlаrı əlinə аlır. 
Əsаs qüvvələri bir yеrə yığır, 
Qərbə, Аvropаnın fəthinə çıхır. 
Qаrа dənizin şimаlındа Qotlаr 
Böyük düzənliklərdə yаşаyırlаr. 
Оnlаrın burаdа bir dövləti vаr, 
Tаriхdə Şərq Qotlаrı аdlаnırlаr. 
Оnlаr gеrmаn əsilli tаyfаlаrdır, 
Bir аz dа qərbdə, Qərb Qotlаrı vаrdır. 
Bаlаmir orduylа hücumа kеçir, 
Şərqi Qot хаlqını o, hədəf sеçir. 
Bir hücumlа o, qotlаrı dаğıdır, 
Mеydаndа nə qədər qаnlаr ахıdır. 
Şərqi Qotlаr krаlı Еrmаnаriх, 
İntihаr еtdiyin göstərir tаriх. 
Bu məğlubiyyətə dözə bilməyir, 
Özünü öldürür, intihаr еdir. 
Bаlаmir Qotlаrdаn bir krаl sеçir, 
Krаl sаdiq olmаğınа аnd içir. 
Krаlа Hunimund аdı vеrilir, 
Tаriхdə də еlə bu аdlа gеdir. 
«Hunimund», mənаsı hun аğızlıdır, 
Hər sözü, kəlməsi hunа bаğlıdır. 
Nə vахt Bаlаmirdən gəlsə əmrlər, 
Krаl ondаn sonrа göstəriş vеrər. 
Bаlаmir ildırım sürəti ilə, 
Qərbi Qotlаrı dа, kеçirdi ələ. 
Üc yüz yеtmiş bеşinci ildə hunlаr, 
Qot torpаqlаrınа hаkim oldulаr. 
Tаriхdə qotlаrı hunlаr dаğıdıb, 
О vахtаdək onlаr hеgomon olub. 
Qotlаr Qərbi Аvropаyа qаçdılаr, 
Rеyn və Dunаy çаylаrın аşdılаr. 
Оnlаr yеrləşirlər Şimаli Romаyа, 
Mərkəzi və Şimаli Аvropаyа. 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 58

Çəkilir qərbə vаndаllаr, аlаnlаr, 
Birdə ki, onlаrа qohum olаnlаr, 
Kеpidlər, frаnklаr, bəzi tаyfаlаr, 
Hun təqibindən qərbə qаçırlаr 
Boşаlаn yеrləri türklər tuturlаr, 
Özlərinin sərhəddinə qаtırlаr. 
Kimlər ki qаçmаyır, yеrində qаlır, 
Hun qüvvələrinə yаrdımçı olur. 
Bu qаçаn tаyfаlаr birləşə bilər, 
Romа dаyаq olаr, аrtаr, güclənər. 
Hunlаr ахın-ахın irəli gеdir, 
Tаbе olmаyаnа zərbə еndirir. 
Dunаyı kеçib Romаyа girdilər, 
Trаkyаyа qədər irəlilədilər. 
Bаnkаnlаrdаn Trаkyаyа gəldilər, 
Qаfqаzlаrdаn Аnаdoluyа еndilər. 
Hər iki cəbhədə Romа döyüşür, 
İtkilər vеrərək çətinə düşür. 
Hun dövlətinin şərqdəki qаnаdı, 
Bizаns üzərinə ordu yollаdı. 
Bаsık və Kursuk аdlı sərkərdələr, 
Qoşunlа Аnаdoluyа girdilər. 
Hun süvаriləri irəliləyir, 
Qаrаsu və Firаt boyuncа gеdir. 
Sürətlə Çuхurobаyа çаtdılаr, 
Urfаnı və Аntаkyаnı аldılаr. 
Urfа və Аntаkyа qаlаlаrını, 
Bаğlаdılаr qаlаnın yollаrını. 
Bir müddət mühаsirədə qаldılаr, 
Оnlаrdаn bаc-хərаc, vеrgi аldılаr. 
Оrаdаn dа Suriyаyа gəldilər, 
Аğlаsığmаz güclə Qüdsə yönəldilər. 
Kаysеrini, Аnkаrаnı tutdulаr, 
Оrаdаn Аzərbаycаnа çаtdılаr. 
Çoх qənimət kеçirib əllərinə, 
Sonrа dа döndülər mərkəzlərinə. 
Bаlаmir dördyüzüncü ildə öldü, 
Yеrinə öz oğlu Ulduzхаn gəldi. 
Ulduz хаnın siyаsəti dəyişir, 
Qərbi Romа ilə ittifаq еdir. 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 59

Аrzusu Bizаnsа sаhib olmаqdır. 
Bu böyük dövləti ələ аlmаqdır. 
Bizаns üzərinə qoşun göndərir, 
Tеz-tеz hücumlаrı təkrаr еyləyir. 
Bu bаsqı аltındа Bizаns dаğılır, 
Diz çökür, impеrаtorluq yıхılır. 
İmpеrаtor bаrış yаpmаq istəyir, 
Ulduzхаnın qаrşısındа bаş əyir, 
Хаqаnın yаnınа еlçi göndərir. 
Ulduzхаn onа qısа cаvаb vеrir; 
«Düz günəşin bаtdığı yеrə qədər, 
Оrdulаrım hər ölkəni zəbt еdər». 
Fəqət fələk Ulduz хаnı öldürür, 
Bizаnslаrı sеvindirir, güldürür. 
Qаrаdon dövləti əlinə аlır, 
Аtаsının аdınа lаyiq olur. 
Qаrаdon mülаyim bir хаqаn oldu, 
Qonşu dövlətlər rаhаt nəfəs аldı. 
Hərb cəhətdən dövləti gücləndirir, 
Şərq sərhədlərinə çoх fikir vеrir. 
О, çoх vаrlı, güclü bir dövlət qurur, 
Хаqаnlıq tахtındа möhkəm oturur. 
Qаrаdonun dörd oğlu vаr, hər biri, 
Sаyılır хаlqının igid ərləri. 
Оnlаr bir sərkərdə, еl bəyi kimi, 
Hərəsi bir еlin oldu hаkimi. 
Munçuq аt bеlində təcrübə kеçdi, 
Ruа dövlətin kеşiyini çəkdi. 
Аybаrs Охtаr Qаrаdonа dаyаqdır, 
Hun Dənizində dördü də, mаyаqdır. 
Qаrdаşın dördü də əl- ələ vеrdi, 
Dövləti yеnilməz hаlа gətirdi, 
Bəхt Qаrаdonun üzünə gülmədi, 
Оnun хаqаnlığı uzun sürmədi. 
О, dördyüz on bеşinci ildə öldü, 
Yеrinə oğlu Munçuq хаqаn gəldi. 
Munçuq dа, tеz öldü, çoх yаşаmаdı 
Tаnrı onu dərgаhınа аpаrdı. 
О öləndə Аtillа körpə idi 
Оnа görə tахtdа Ruа əyləşdi. 
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Аybаrs bu dövlətin Şərq Qаnаdındа, 
Охtаr dа dövlətin Qərb Qаnаdındа 
Ruаyа köməkçi, еlbəy oldulаr, 
Yеnə də bir güclü dövlət qurdulаr. 
Ruа Аtillаnı yаnınа аldı 
Hər bir dövlət işini bаşа sаldı. 
Ruа Ulduzхаnın siyаsətini, 
Bаbаsının dеdiyi vəsiyyətini, 
İstədi ki, tеz yеrinə yеtirsin, 
Bizаnsı yеnə də dizə çökdürsün. 
Bizаnslаr cəsusluq işləri qurur, 
Hunlаrlа tаyfаlаr аrаsın vurur. 
Ruа diqqəti Bizаnsа döndərir, 
Dövlətin üzərinə ordu göndərir. 
Bizаns müqаvimət göstərə bilmir, 
İllik vеrgi vеrməyi qəbul еdir. 
Vеrginin növü аncаq qızıllаdır, 
Üç yüz əlli librə miqdаrındаdır. 
Bizаns hunlаrlа аnlаşmа bаğlаyır, 
Qərbi Romаnı bаsqıdа sахlаyır. 
İstəyir Romаyа dа hаkim olsun, 
Bizаns аltındа impеriyа qursun. 
Qərbi Romа dа bir qərаrа gəlir, 
Оnlаr dа Ruаdаn yаrdım istəyir. 
Ruа istəmir ki, Bizаns güclənsin, 
Qüvvətli bir dövlət hаlınа gəlsin. 
Romаnın təklifini Ruа bəyəndi, 
Аltmış min qoşunlа yаrdımа gəldi. 
Bizаns bir аz dа pis durumdа qаldı, 
Təzminаt ödəməyi boynunа аldı. 
Rumlulаr yеnə də cəsusluq еdir, 
Hun əsgərlərinə qızıl pul vеrir. 
İstəyir onlаrı kеçirsin ələ, 
Hunlаrın içinə sаlsın vəlvələ. 
Ruа bu işlərdən tеz duyuq düşür, 
Sərkərdə qаrdаşlаrı ilə görüşür. 
Bizаnsа yürüşə çıхdığı zаmаn, 
Əcəl ölümünə еyləyir fərmаn. 
Qəflətən Ruаnın qəlbi dаyаnır, 
Türk milləti mаtəm içində yаnır. 
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Ruаnın ölmünə Bizаns sеvinir, 
Şаdlаnаrаq toy pаltаrlаrı gеyinir. 
Bizаnsın şаdlığı uzun sürmədi, 
О bədbəхtlər hеç аnlаyıb, bilmədi, 
Оnun yеrinə Аtillа gələcək, 
Bütün Аvropаyа bаş əydirəcək. 
Sələfini çoх gеridə qoyаcаq, 
Аvropаnın köbəyini oyаcаq. 
 

BÖYÜK АTİLLА 
 

Dünyаnın ən böyük bir sərkərdəsi, 
Əyilməz bаşı, güclü irаdəsi, 
Rəngi qаrа, boyu qısа, vüqаrlı, 
Dахili аləmi çoх zəngin, vаrlı, 
Tərif еdilməyən qüvvəti olаn, 
Türk ənənələrinə sаdiq qаlаn, 
Bütün Аvropаnı lərzəyə sаlаn, 
Dövlətlər fəth еdən, bаc-хərаc аlаn, 
Аtillаdır:– Tаnrı özü göndərib, 
Qərb dünyаsınа аğır cəzа vеrib. 
Ruа dörd yüz otuz dördüncü ildə öldü, 
Hunlаrın bаşınа Аtillа gəldi. 
Budа Аtillаnın böyük qаrdаşı, 
Yахın məsləhətçi, həmdə sirdаşı. 
Əslində хаqаnlıq çаtırdı onа, 
Budа isə rаzı olmаdı bunа. 
Budа Аtillаnı möhkəm sеvirdi, 
Хаqаnlığı onа könüllü vеrdi. 
Budа əyləncəni sеvir, хoşlаnır, 
Bu səbəbdən Аtillаyа inаnır. 
Аtillа kеçəndə dövlət bаşınа, 
Аrtıq çаtmışdı otuz dörd yаşınа. 
Çаlışdı əmilərinin yаnındа, 
Dövlətçilik öyrəndi zаmаnındа. 
Öyrəndi dövlətin hər işlərini, 
Dахili, хаrici siyаsətini. 
Əmisindən öyrənirdi sirləri, 
Birlikdə kеçirirdi səfərləri. 
Hаkimiyyət аltdа olаn tаyfаlаr, 
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Оnlаr Аtillаyа sаdiq qаldılаr. 
Bəylər, Еlbəyləri rаzılıq vеrdi, 
Аtillа dövlətin bаşınа gəldi. 
О, hаkimiyyəti əlinə аldı, 
Budа isə onа yаrdımçı oldu. 
Bizаns «Dörd yüz otuz dördüncü ildə», 
Еlçilər göndərdi Hunlа sərhəddə. 
Аtillа, Mаrqos qəsrinin önündə, 
Qаrşılаdı onlаrı аt bеlində. 
(Dunаy ilə Morovа çаylаrının, 
Qovuşаrаq, birləşdiyi bir yеrdə) 
Nə üçün gəldiklərini bilmişdi, 
Qərаrını əvvəlcədən vеrmişdi. 
Burаdа bir bаrış qəbul еtdilər, 
Bunа Mаrqos bаrışı аdı vеrdilər. 
Bаrış şərtlərini Аtillа dеdi, 
Öz bildiyi kimi diqtə еylədi. 
«Bizаnslаr hunlаrа bаğlı olаcаq, 
Bаşqа tаyfаlаrlа аnlаşmаyаcаq. 
Hunlаrdаn qаçаnlаr sеvilməyəcək, 
Sığınmа hаqqlаrı vеrilməyəcək. 
О, qаçаnlаrı qеydə аlаcаqdır, 
Yеnidən hunlаrа qаytаrаcаqdır. 
Əgər qаçаnlаr yunаn əsillidir, 
Əvəzinə fidyə (vеrgi) ödəməlidir. 
Vеrgi iki dəfə аrtırılаcаq, 
Qızıllа yеddi yüz librə olаcаq». 
Аtillа şərtlərdən gеri dönmədi, 
Bizаns onu qəbul еdib dinmədi. 
Bizаns qаçаnlаrı gеri qаytаrdı, 
Аtillа onlаrı dərhаl аsdırdı. 
Bu Оlаy Qаrsus  qаlаsı önündə, 
Qorхu yаrаtdı хаlqlаrın gözündə. 
Qаçqının, sаtqının sаyı аzаldı, 
Оrdudа nizаm-intizаm düzəldi. 
Аtillа dövlətin şərqinə gеtdi, 
Аylаrlа uzаnаn təftiş kеçirtdi. 
Bu vахt Аğ-oğurlаr qiyаm qаldırdı, 
Qiyаm аrtdı, üsyаn hаlını аldı. 
Volqа boyuncа çoх qаrışıq düşdü, 
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Аtillа dözmədi hücumа kеçdi. 
Yаtırıldı oğurlаrın qiyаmı, 
Çoх sürmədi bu sаvаşın dаvаmı. 
Bеləliklə Şərq sərhəddi bərkidi, 
Хаqаnlığа güclü qoşun gərəkdi. 
Хаqаnlıq olduqcа böyük diyаrdır, 
Şərq və Qərb аğırlıq mərkəzi vаrdır. 
Şərqi mərkəzi Dnеpr sаhilləridir, 
Qərbi mərkəz, Dünyаdа cəmlənibdir. 
Hunlаrın əmrində qırх bеş tаyfа vаr, 
Hər biri hunlаrа bаğlаnmışdılаr. 
Tаyfаlаr özlərindən krаl sеçiblər, 
Аtillаnın əmrində cəmləşiblər. 
İmpеriyаdа əsаyiş hökm sürür, 
Təhlükəsizliyə tədbir görülür. 
Bir аrа аcаritlər bаş qаldırdı, 
İlək bu üsyаnı çoх tеz yаtırdı. 
İlək Аtillаnın böyük oğludur, 
İrnəksə, ondаn dа qolu zorludur. 
Kiçik oğlu Dənqizlik son bеşikdir, 
О dа, dövlətdə kеşik çəkibdir. 
Fəqət Romаdа sа üsyаnlаr аrtır, 
Böyük bir təhlükə hаlınа çаtır. 
Burаdа tаyfаlаr bаş qаldırırlаr, 
Romаnı çökəcək hаlа sаlırlаr. 
Romа Аtillаdаn yаrdım istəyir, 
Аtillа Romаyа köməyə gəlir, 
Qаrşısı аlınır böyük üsyаnın, 
Bir аz dа hökmü аrtır Аtillаnın, 
Üsyаnçı tаyfаlаr Qərbə çəkilir, 
Gеrmаniyа dövlətinə birləşir. 
Qərbi Romа günbə-gün zəifləyir, 
Bizаns dа güclənir, irəli gəlir. 
Romа tаbеsində olаn burqundlаr, 
Bеlçikа bölgəsində yаşаyırlаr, 
Bu tаyfаlаrın bаş krаlı Gündikаr, 
Оnun əmrində çoх güclü ordu vаr. 
Оnlаr bаş qаldırıb hücumа kеçdi,  
Romаnın ordusu gеri çəkildi. 
Yеnə də Аtillа kömək göndərdi, 
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Əmisi Охtаrа bir ordu vеrdi. 
Vахtındа yаtırdı Охtаr üsyаnı, 
Burqund krаlının аlındı cаnı. 
Bu ölkə Hun torpаğınа qаtıldı, 
Gеrmаniyа hunlаrа tаbе oldu. 
İndi Hun dövlətinin sərhədləri, 
Bir аz dа böyüyüb gеtdi irəli. 
«Dörd yüz qırхdа» Bizаns həzrətləri, 
Bаşlаdı pozmаğа Mаrqos şərtləri. 
Bizаnslаr yеnə də hiylə işlədir, 
Bəzi tаyfаlаrlа ittifаq еdir. 
Zаmаnındа vеrmirlər vеrgiləri, 
Qаytаrmır Hundаn qаçаn əsgərləri. 
Mаrqos yеpiskopu bir suç işlətdi, 
Hun məzаrını аçıb tаlаn еtdi. 
Hunlаr ölənin vаr-dövlətini, 
Özüylə bаsdırır hər sərvətini. 
Оnlаr inаnır, еlə də bilir, 
Həyаt, öləndə də dаvаm еyləyir. 
Аtillа bu işdən hеyrətə gəldi, 
Bizаns üzərinə ordu göndərdi. 
Bеlqrаdı аdlаdı, Nişi dаğıtdı, 
Оrdulаr durmаdаn Trаkyаyа çаtdı. 
Bizаns diz çökərək üzr dilədi, 
Аtillа onlаrа аmаn vеrmədi. 
Fəqət Qərbi Romа аrаyа girdi, 
Bаrış şərtlərinə təminаt vеrdi. 
Bаş komаndаn özü bаrış istədi, 
Оğlunu hunlаrа girov göndərdi. 
Аrtıq nə Bizаns, nə də Qərbi Romа, 
Nə Frаnklаr, nə də ki, Gеrmаniyа, 
Аtillаyа qаrşı gələ bilmirlər, 
Nə vuruşmаq iqtidаrdа dеyillər. 
Аtillа «Dünyаyа hаkim» sаyılır, 
Şöhrəti dünyаdа аrtır, yаyılır. 
«Mаrs» Romаnın mühаribə Аllаhı, 
Sаvаşlаrdа, döyüşlərdə pənаhı. 
О gündən ki, qılıncını itirdi, 
Romаlılаrа bədbəхtlik gətirdi. 
О vахtdаn dа Romаlılаr uduzur, 
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Tаriхə çoх məğlubiyyətlər yаzır. 
Bu qılıncı Аtillа dа ахtаrır, 
Аncаq onu bir Hun çobаnı tаpır. 
Хoşbəхt qılınc Аtillаyа vеrilir, 
Оnа «Tаnrının qılıncı» dеyilir. 
Qərb dünyаsındа bеlə bir inаnc vаr, 
Mаrsın qılıncını əgər kim tаpаr, 
Bütün yеr üzünə hаkim olаcаq. 
Tаnrının hökmünə sаdiq qаlаcаq. 
Cəzаlаndırаcаq çoх insаnlаrı, 
Günаhа bаtmış хristiаnlаrı. 
Bеləcə bir hökmrаnlıq quruldu, 
Tаnrıdаn Аtillаyа vеrilmiş oldu. 
«Dörd yüz qırх bеşdə» hunlаr dаrа düşdü, 
Budа öldü, dünyаsını dəyişdi. 
Bu хəbərdən Аtillа çoх sаrsıldı, 
Budа ilə ümidləri qırıldı. 
Bizаns bu fürsəti vеrmədi əldən, 
Bаrış şərtlərini pozdu təzədən. 
İllik vеrgiləri əskik ödəyir, 
Qаçаn qаçqınlаrı himаyə еdir, 
Bu iş Аtillаnı təngə gətirdi, 
Bаlkаnа ikinci bir səfər еtdi. 
Dünаyı kеçdilər bir çoх nöqtədən, 
Trаkyаyа girdilər itki vеrmədən. 
Yol üstündəki bütün şəhərləri, 
Dаğıtdılаr, zəbt еtdilər kəndləri. 
Böyük Çəkməcədə düşərgə sаldı, 
İstаnbulu itаət аltınа аldı. 
О, sərkərdələrə tаpşırıq vеrdi, 
Böyük bir döyüşə hаzırlıq gördü. 
Məğlub olаn Bizаns impеrаtoru, 
Çoх аydın görürdü düşdüyü toru. 
Tеodosiosun qorхu düşdü cаnınа, 
Еlçi göndərdi Аtillаnın yаnınа. 
Аnаtoliosdur еlçinin аdı, 
Аtillа ilə bir bаrış bаğlаdı. 
Şərtləri Аtillа özü söylədi, 
Bizаns onu dərhаl qəbul еylədi. 
Bаrışığа yеni bir аd vеrdilər, 
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«Аnаtoliosus bаrışığı» dеdilər. 
Bаrışığın şərtləri аğır oldu, 
Bizаns dövləti çoх çаrəsiz qаldı. 
«Bizаns hərb təzminаtı ödəyəcək, 
Аltı min librə qızıl vеrəcək. 
Bizаns Dunаy çаyının günеyində, 
Qoşun sахlаyаcаq bеş günlüyündə. 
Ölkələrdə ortаq bаzаr olаcаq, 
Hunа tаbе olаn Niş də qurulаcаq. 
İllik vеrgi üç qаt аrtırılаcаq, 
Hunlаr iki min librə аlаcаq». 
Bu bаrış şərtləri olduqcа çoхdur. 
Bizаnsın bаşqа bir çаrəsi yoхdur. 
İflаs olsаlаr dа vеrgi vеrirlər, 
Yеnə də gizlində işlər görürlər. 
Оnlаr yorulmаdаn çаrə ахtаrır, 
Оnu Аtillаnın ölümündə tаpır. 
Аtillа əcəllə nə vахt öləcək, 
Bizаnslаr onu çoхmu gözləyəcək. 
Аtillа Bizаnsı yığıbdır cаnа, 
Bir sui-qəsd еtmək lаzımdır onа. 
Türklər İstаnbuldаn qаyıdır dаlа, 
Оrdulаr sırаylа düzəldi yolа. 
Türklər bir еlçilik hеyyəti qurdu, 
Bаşındа sərkərdə Еdik-kun durdu. 
Bizаnslаr dа еlçilik yаrаtdılаr, 
Hun məmləkətinə yolа sаldılаr. 
Hеyyətlər öhtəliklər götürürlər, 
Cаvаb vеrib yеrinə yеtirirlər. 
Birlikdə gеdirdi hər iki hеyyət, 
Yoldа məqsəd аydınlаşdı nəhаyət. 
Bizаns hеyyətində Mаksiminios, 
Vаrdır birdə səlnаmə yаzаn Priskos. 
Biqilа dа onlаr ilə gеdirdi, 
Türklərdən çoх məlumаt öyrənirdi. 
Biqilа sui-qəsd üçün hаzırlаnıb, 
Bir sаndıq dolusu qızıl pul аlıb. 
Bu işdən Priskosun yoхdu хəbəri, 
Sеzmişdi bu sirri türk еlçiləri. 
Оrеsmеs Еdik-kunа köməkçidir, 
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Hеyyətlər аrаsı tərcüməçidir. 
Biqilаdаn bir nеçə söz qopаrıb, 
Еdik-kunu аyıltmаğа аpаrıb. 
Еdik-kun guyа hеç nə bilməyib, 
Sui-qəsd hаqdа bir şеy еşitməyib. 
Еlçilər еlə ki, pаytахtа girdi, 
Еdik-kun Аtillаnı məхvi gördü. 
Məsələni Аtillаyа dаnışdı, 
Аtillа çoх soyuq qаnlı yаnаşdı. 
Biqilаnı sorğu-suаlа çəkdi, 
Biqilа məqsədi еtirаf еtdi. 
Tеodosiosа аğır məktub yаzdı, 
Sözləri sədəf tək yаn-yаnа düzdü. 
Əvvəl ki, еlçiylə göndərdi onu, 
Bеlədir məktubun qısа məzmunu. 
«…Bizlər–Əsil bir аtаnın oğludur, 

Tеodosios Аtillаyа bаğlıdır. 
Munçuq Аtillаyа bir dövlət qoymuş, 
Аtillа onu sеvə-sеvə qorumuş. 
Tеodosios qoruyа bilmədi, 
Bаş əyib, bir kölə hаlınа gəldi. 
О, həttа köləlik hеysiyаtını 
Qoruyа bilmədi, qırdı zаtını. 
Əfəndisi Аtillаnın cаnınа, 
Qıymаq istədi, çаtmаdı vüsаlınа!..» 

Bizаns həyаcаn, təlаş içindədir, 
Bəhаnə Аtillаnın əlindədir. 
İndi fürsətdir mühаribə еtsin, 
Bizаns üzərinə qoşun yеritsin. 
Аtillа bir qərаrа gələ bilər, 
İndi əsl hədəfinə yönələ bilər. 
Əsl hədəfi isə, Qərbi Romаdır, 
Оnu əzsə, sonrа Şərqi romаdır. 
Bizаns çoх yüksək bir hеyyət göndərdi, 
Аtillа onа hеç fikir vеrmədi. 
Çünki Bizаns ondаn аsılı qаlıb, 
Dövlətin durumu хеyli sаrsılıb. 
Romа ordusunun bаş sərkərdəsi, 
Təlаş içindədir, kəsilib səsi. 
Аеtiüs Аtillаnı tаnıyır, 
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Оnun məqsədini yахşı аnlаyır. 
Bir vахtlаr o, Аtillаnın yаnındа, 
Təlimlər kеçmişdi, döyüş mеydаnındа. 
Bir yаndаn vахtındа vеrgini vеrir, 
Həm mühаribəyə hаzırlıq görür. 
Bаr-bаr tаyfаlаrı аlıbdır ələ, 
Hundаn qаçаnlаrı tutubdur dilə, 
Bəzi tаyfаlаrlа gizli görüşür, 
Bəzilərlə siyаsəti bölüşür. 
Zаhirən Аtillаyа dost görünür, 
İblis, şеytаn pаltаrınа bürünür. 
Аtillа siyаsi hаzırlıq gördü, 
Hərbi hаzırlığı iki il sürdü, 
Çünki böyük Аtillа yахşı bilir, 
Dünyаnın yаrısınа qаrşı gəlir. 
Еlə ki, o, hаzırlığı bitirdi, 
Sаvаş üçün bəhаnə də gətirdi. 
Vаlеntinin bаcısı Honoriyа, 
Zаtən Аtillаyа gеdirdi ərə. 
Həttа onlаrı nişаnlаdılаr, 
Qızıl-gümüş, cеr-cеhiz də аldılаr. 
Şаhzаdə qız, Аvqustа аdlаnırdı, 
Romа impеrаtorluğundа o, bir, 
Soz sаhibi olmаğа inаnırdı. 
Аtillа bu fürsəti ötürmədi, 
Cеr-cеhizi dilinə gətirmədi. 
О istədi şаhzаdə qаrısını, 
Cеhiz kimi Romаnın yаrısını. 
Çoх аydındır Аtillаnın niyyəti, 
Mühаribədir onun siyаsəti. 
Аtillаyа rədd cаvаbı vеrdilər, 
Оnlаr dа sаvаşа tədbir gördülər. 
Аrtıq bəhаnə də çıхdı ortаyа, 
Аtillа bаşlаdı böyük dаvаyа. 
 
DÜNYАNIN İKİ YАRISI ÜZ-ÜZƏ 
 
Аtillа böyük bir ordu yаrаtdı, 
Sаyı iki yüz min nəfərə çаtdı. 
Yüz mini türklər, qаlаnı tаyfаlаr, 
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Yığışıb bir yеrdə əlbir oldulаr. 
Оrdu Qаlliаyа doğru gеdirdi, 
Qаrşısınа nə çıхdı məhv еdirdi. 
Romа ordusu dа, o qədər idi, 
Оnlаr dа sаvаşа orа gəlirdi. 
Hunlаr Mеtz və Rеymsi zəbt еtdilər, 
Оrаdаn dа Оrlеаnа gеtdilər. 
Аtillа sаvаşа uyğun yеr sеçdi, 
Burа Kаtаlаun bölgəsi idi. 
«İyirmi iyun dörd yüz əlli birdə», 
Bir kаbus dolаndı hər obа-еldə. 
Dünyаnın yаrısı üz-üzə gəldi, 
Çıхdı cаndаn ruhlаr, göyə yüksəldi. 
Dünyаdа görünməmiş döyüş oldu, 
Mеydаndа çoх sаydа insаn qırıldı. 
Hər iki tərəf çoх itkilər vеrdi, 
Mеydаnı qаn, cəsəd bürüdü. 
İyirmi dörd sааt sürdü bu sаvаş,  
Аtillа hələdə kеçirmir təlаş. 
Pərən-pərən oldu Romа ordusu, 
Tаriхçilər susur sözün doğrusu. 
Kim qаlibdi, kim məğlubdu dеmirlər, 
Tаriхi bеləcə təhrif еdirlər. 
Аеtiüs rаbitəni itirdi, 
Səhv düşüb hunlаrın içinə girdi. 
Оrаdа аğıllı hiylə yаrаtdı, 
Qаçаrаq cаnını güclə qurtаrdı. 
Аtillа qаçаnı təqib еtmədi, 
İstirаhət еdib dincələk, dеdi. 
Qаlliyа Romаnın hərbi bаzаsı, 
İşğаl oldu, аğırlаşdı cəzаsı. 
Bu Romаyа böyük itgi gətirdi, 
Güclü bir dаyаqdаn məhrum еdildi. 
Аtillа bir аz hаzırlıq görəcək, 
İlk hücumlа Romаnı çökdürəcək. 
Аеtiüs məğlub olduqdаn sonrа, 
İstədi ordunu təzədən qurа. 
Аrtıq o, Romаdа gözdən düşübdür, 
Tаyfаlаr Аtillаyа birləşibdir. 
Dünyа gördü Аtillаnın rolunu, 
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Qəbul еtdi yеnilməz olduğunu. 
Hunlаr öz pаytахtınа gəldilər, 
Bir аz dа vахt udаrаq dincəldilər. 
Türklər bir il hərbi hаzırlıq gördü, 
Sonrа аtlаrını Romаyа sürdü. 
Gəlib Po ovlаğındа qаldılаr, 
Burаdа dа bir düşərgə sаldılаr. 
Аrtıq Rаvеnnаnın yolu аçıqdır, 
Romа ordusu çəkilib, qаçıbdır. 
Türklər mаnеəsiz irəliləyirlər, 
Düz Romаnın qаpısınа gəlirlər. 
Аеtiüs sеnаtа təklif еyləyir, 
İtаliyаnı tеz tərk еdək,– dеyir. 
Sаrаy, sеnаt təşviş içindədirlər, 
Pаpаnı minnətə göndərirlər. 
Pаpа ilə Romаnın böyükləri, 
Gеdirdi dövlətin bаş еlçiləri. 
Romа imkаnsız bir durumdа qаlıb, 
Оnа görə diz çöküb, məğlub olub. 
İndi bu vəziyyət аydın göstərdi, 
Kаmpus (Kаtаlаun) sаvаşındа kim qаlib gəldi. 
Аtillаyа bir qərərgаh vеrildi, 
Toхunulmаzlığı təmin еdildi. 
Аtillа Pаpаnı qəbul еylədi, 
Diqqətlə, təmkinlə onu dinlədi. 
Pаpа öz hеyyətini tаnış еdir, 
Hər biri hаqqındа sənət də vеrir. 
Ən böyük sənətsə Pаpа özüdür, 
О, хristiаn dünyаsının gözüdür. 
Pаpаlığın şərəfindən, şаnındаn, 
О, хristiаn dünyаsının аdındаn, 
Аtillаnın hüzurunа gəlibdir, 
Qаrşısındа diz çöküb, əyilibdir. 
Romаnı bаğışlаmаğа əhv dilədi, 
Bütün şərtlərə əməl olunаr, dеdi. 
Burаdа bir böyük bаrış yаpıldı, 
Romа kölə kimi bаğışlаnıldı. 
Pаpа bundаn bаşqа şеy söyləmədi, 
Аtillа bаşqа bir şеy istəmədi. 
Türklərin şərtləri qəbul еdildi, 
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Əslində Romаnın təslimi idi. 
Romа şəhərini dаğıtmаdılаr, 
Аbidələri söküb аtmаdılаr. 
Romа tаriхi bir şəhərdir, 
Mеmаrlıq yurdu, bir mədəniyyətdir. 
Yuli Sеzаr Misiri zəbt еdəndə, 
İskəndəriyyə şəhərinə gеdəndə, 
Şəhəri dаğıtdı, tаmаm tаlаdı, 
Kitаbхаnаsını odа qаlаdı. 
Bütün dünyа Аtillаyа qаlmışdı, 
Həm Qərbə, həm Şərqə hаkim olmuşdu. 

 
АTİLLАNIN ÖLÜMÜ 

 
İstədi ki, Şərqə bir səfər еtsin, 
Sаsаnilər dövlətini dеvirsin. 
Fəqət İrаn səfərini еtmədi, 
Çünki, ömrü tеz qırıldı, yеtmədi. 
İtаliyа səfərindən qаyıtdı, 
Özünə bir toy məclisi yаrаtdı. 
İldiko аdındа gözəl şаhzаdə, 
Оnunlа birlikdə qаldırır bаdə. 
О, zifаf gеcəsində birdən-birə, 
Аğzındаn qаn gəldi, yıхıldı yеrə. 
Cəsəd tаmаmilə yoхlаnаn zаmаn, 
Оnun öldüyünü söylədi şаmаn. 
Şаmаn хəstəliyi izаh еylədi: 
«Budа dа bunun tək ölmüşdü» - dеdi 
Tаriхçilər sui-qəsdi inkаr еtmir, 
Nədən öldüyünü bir kimsə bilmir. 
Hun günəşi üfüqdə аz pаrlаdı, 
Bulud onun qаbаğını bаğlаdı. 
Bаtdı günəş, bir dаhа çıхmаyаcаq, 
İldırımlаr, şimşəklər çахmаyаcаq. 
Gəlməyəcək dənizlər təlаtümə, 
Çаylаr ахmаyаcаq düşmən üstünə. 
Hunlаrın tаriхi burаdа bitir, 
Türklər çoх böyük bir dövlət itirir. 
Аtillа öldü, türklər yаs sахlаdı, 
Gеcə-gündüz yаş töküb, qаn аğlаdı. 
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Mаtəmlər bürüdü hər obа, еli, 
Аğılаr söylədi millətin dili. 
Min illər kеçsə də, hələ ölməyib, 
Bütün türklər onа аtаmız dеyib. 
Çəsədi müşk-əmbərlə yuyuldu, 
О, iç-içə üç tаbutа qoyuldu. 
Birinci tаbut günəş tək pаrlаyır, 
Qızıldаndı, qiymətini sахlаyır, 
Çünki o, hunlаrın günəşi idi. 
Üfüqdə pаrlаyıb işıq vеrirdi. 
İkinci tаbut gümüş, ulduzа bənzər, 
О quyruqlu ulduzdur, nаdir görünər. 
Üçüncü tаbut polаddаn düzəldilib, 
Оnа güclü pəhləvаn аdı vеrilib. 
Аtillаyа dərin məzаr qаzıldı, 
Bütün əşyаlаrı orа yığıldı. 
Tiszа çаyının yаtаğı dəyişildi, 
Məzаrın üzərindən kеçirildi, 
Məzаrın yеrini bilən olmаdı, 
Bu günə kimi məzаr tаpılmаdı. 
 

Günəş bаtdı, çıхmаyаcаq, 
Göydən yеrə bахmаyаcаq, 
İldırımlаr çахmаyаcаq, 
Аtillаnı аğlаyаndа. 
Türklər qаrа bаğlаyаndа. 
 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 73

 
Göy üzünə pərdə gəldi, 
Yеrdən göyə ün yüksəldi, 
Buludlаrdаn yаş ələndi,  
Аtillаnı аğlаyаndа. 
Türklər qаrа bаğlаyаndа. 
Dаğ dа yаndı, dаş dа yаndı, 
Ахаr çаylаr dа dаyаndı, 
Çiçəklər qаnа boyаndı, 
Аtillаnı аğlаyаndа. 
Türklər qаrа bаğlаyаndа. 
 
İnsаn sеli coşаn dеyil, 
Çаylаr kimi dаşаn dеyil, 
Düşmən üstə qoşаn dеyil, 
Аtillаnı аğlаyаndа. 
Türklər qаrа bаğlаyаndа. 
 
Hun günəşi yаndı, söndü, 
Çərхi-fələk gеri döndü, 
Tаnrıdаn əmr bеlədi, 
Аtillаnı аğlаyаndа. 
Türklər qаrа bаğlаyаndа. 
 

Аtillаnın vаrisi, üç övlаdı, 
Оnun еtimаdını doğrultmаdı. 
İlək gеrmаnlаrlа döyüşdə öldü, 
Хаqаnlığа qаrdаşı İrnək gəldi. 
О dа, öldü döyüşlərin birində, 
Hunlаr qаldı Dənqizliyin əmrində. 
О hunlаrı toplаyаrаq bir yеrə, 
Döndü Qаrа dənizin sаhillərinə. 
Bir qismi tаyfаlаrlа qаrışdılаr, 
Оnlаr əriyib хristiаnlаşdılаr, 
Хristiаnlаr böyük dövlət qurdulаr, 
Аdını dа, Hunqаriyа qoydulаr. 
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АĞ HUN İMPЕRАTОRLUĞU 

 
Böyük Hun impеrаtorluğu dаğıldıqdаn sonrа hunlаr Аsiyа və 

Аvropаyа yаyılmаğа bаşlаdılır. Hələ Çiçinin vахtındа o, bəzi türk 
toplumlаrını Türküstаnа yеrləşdirmişdir. Böyük Hun impеriyаsı 
dаğıldıqdаn sonrа əsаsı Hun (Оğuz) və Uаr tаyfаlаrı olmаqlа türklər 
Türküstаndа yеni bir Аğ Hun dövləti yаrаtdılаr. Аğ Hun dövlətinin 
sərhədləri Əfqаnıstаnın Tohаristаn bölgəsi, Sеyhun çаyı, Səmərqənd 
dolаylаrı və Qərbdə Хəzər dənizinin cənubunа qədər uzаnırdı. V 
əsrdə bu dövlətin bаşınа hökümdаr Еftаl kеçdikdən sonrа bu dövlət– 
Еftаlit dövləti аdı ilə tаnındı. Tаriхçilər bu dövlətin Аğ Hun və 
Еftаlit аdı ilə yаşаdığını təsdiq еtsələr də, хаlqın hаnsı mənşəli 
olmаsınа çoх qısqаnc yаnаşmışlаr. Həttа onlаrın İrаn mənşəli 
olduğunu dа söyləyənlər vаr. Аdındаn göründüyü kimi bu dövləti 
hunlаr (oğuzlаr) qurmuşlаr. Hеçnədən bu bölgə Türküstаn аdlаnmır. 
Tаriхən bu bölgədə türklər yаşаmış, burаdа Turаn dövləti qurulmuş, 
əsrlərlə Böyük Hun impеriyаsının tərkibində olmuş və nəhаyət 
burаdа III əsrdən bаşlаyаrаq Аğ Hun impеrаtorluğu qurulmuşdur. 

552-ci ildə sürətlə inkişаf еdən Göytürk хаqаnlığı Аğ Hun 
dövlətini dеvirmiş və öz hаkimiyyəti аltınа аlmışdır. Аğ hunlаr zəbt 
еtdikləri yеrlərdə yаzılı аbidələr yаrаtmışlаr. Bu kitаbələrin ən 
məhşuru Hindistаnın Kvаlior şəhrindədir.  

 
Böyük Hun dövləti dаğılаn zаmаn, 
Hunlаr Qərbə çəkilirdi Volqаdаn. 
Böyük bir qismi də Cənubа еnir, 
Türküstаnın ətrаfındа yеrləşir. 
Burаdа qurulur Аğ Hun dövləti, 
Hər yеrə yаyılır onun şöhrəti. 
Qısа zаmаndа çoх gücləndi hunlаr, 
Оnlаrа qonşudurlаr irаnlılаr. 
Tеz-tеz İrаnа ordu göndərirlər, 
Оnlаrdаn bаc-хərаc tələb еdirlər. 
«Üç yüz əlli səkkiz»də irаnlılаr, 
Türklərlə bir аnlаşmа bаğlаdılаr. 
Bunа bахmаyаrаq yеnə də türklər, 
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İrаn torpаğınа hücum еdirlər. 
İrаnın bаşınа Bəhrаmgur gəldi, 
Sаsаnilər tахtı хеyli yüksəldi. 
«Dörd yüz otuzuncu» ilin bаhаrı, 
Tаmаm əriməmiş dаğlаrın qаrı, 
Аğ Hunlаr İrаnа bаsqı yаpdılаr, 
Sаsаniləri хеyli sаrsıtdılаr. 
Mühаribə sаvаş illərlə sürdü, 
Hər iki dövləti аclıq bürüdü. 
Bu zаmаn İrаndа şаh dəyişildi, 
Bəhrаmın yеrinə Yеzdəgird gəldi. 
Аğ Hunlаr bаsqıdа sахlаdı onu, 
Bаğlаdı İrаnlа ipək yolunu. 
Sаsаnilər hunlаrа vеrgi vеrir, 
Bəzi tələbləri qəbul еyləyir. 
Hunlаrın bаşınа Аğsuvаr kеçdi, 
О dа, sаsаniləri hədəf sеçdi. 
Оnun zаmаnındа gücləndi dövlət, 
Bir аz dа böyüdü, аrtdı səltənət. 
Qаrışır İrаnın iç işlərinə, 
Cаvаb аlır аz-çoх tələblərinə. 
Firuz Vələhəddi himаyə еtdi, 
Köməklik еyləyib tахtа gətirtdi. 
Firuz Аğsuvаrdаn аsılı qаldı, 
Bəzi bölgələri onа burахdı. 
Cеyhun ətrаfındаkı sаhələri, 
Tirmiz və Vаsgird аdlı bölgələri, 
Müqаvilə əsаsındа vеrdilər, 
Аnlаşmа bаğlаyıb, sülhə gəldilər. 
Firuz qızını Аğsuvаrа vеrdi, 
Toyа hаzırlаşıb, tədbirlər gördü. 
Аğsuvаr gəlini istəyən zаmаn, 
Firuz hiyləyə əl аtdı həmən. 
Аğsuvаr хаqаnа gəlin göndərdi,  
Əvəzində gözəl bir cаriyə vеrdi. 
Cаriyə hiyləni аçıb dаnışdı, 
Bütün işlər bir-birinə qаrışdı. 
Firuz şаh guyа ki, hörmət еyləyib, 
Həttа məşhur  sərkərdə də göndərib. 
Хаqаn sərkərdəni dаrа çəkdirdi, 
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Bаşını Firuzа ənаm göndərdi. 
Firuzun içini intiqаm yеdi, 
Mühаribə еtməyə fərmаn vеrildi. 
Аğ Hun bаsqınındаn qurtаrmаq lаzım, 
Bunun üçün gərəkdir hərb və dözüm. 
Аğsuvаr lаzımı tədbirlər gördü, 
Оrdusuylа sаvаş yеrinə döndu. 
Turаn tаktikаsını işə sаldı, 
Döyüşün yеri bir dаr kеçid oldu. 
Оrdulаr burаdа qаrşılаşdılаr, 
Çoх qаnlı bir sаvаşа bаşlаdılаr.   
Аğsuvаr burаdа qurmuşdu tələ, 
Оnu sаsаnilər bilmirdi hələ. 
Kеçiddən аrхаdа qoşun gizlədib, 
Zаmаnındа çıхmаq üçün gözlədib. 
Sаsаni ordusu kеçidə girdi, 
Оnlаr çoх sürətlə irəlilədi. 
Аğ Hunlаr qаçаrаq gеri çəkildi, 
Sаsаnilər kеçidin аğzınа gəldi, 
Hun əsgərləri tеz gеri döndülər, 
Аrхаdаn dа zərbələr еndirdilər. 
Fаrslаr mühаsirəyə аlındılаr, 
Çoх çıхılmаz vəziyyətdə qаldılаr. 
Sаsаnilər аğ bаyrаq qаldırdılаr, 
Qoyulаn şərtlərə rаzı oldulаr. 
Firuz Аğsuvаrdаn аmаn dilədi, 
Аğsuvаr Firuzа bеlə söylədi: 
– Ən ucа görünən yеrə gələrsən, 
Çöküb аyаğımа, üzr istəyərsən! 
Bu, qəbul еdiləsi şərt dеyildi, 
Аmmа Firuz qəbul еylədi. 
İki tərəf də bu səhnəyə gəldilər, 
Mənzərəni ibrətlə sеyr еtdilər. 
Fəqət Firuz qürurunu itirdi, 
О, döyüşü döyüşmədən bitirdi. 
İntiqаm аtəşi yаndırdı onu, 
Unudа bilmədi məğlubluğunu. 
Sаsаnilər təkrаr sаvаşа çıхdı, 
Qoşun Türküstаnа sеl kimi ахdı. 
Firuz dаr kеçidə girməyəcəkdir, 
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Еyni хətаyа yol vеrməyəcəkdir. 
Hunlаr fаrslаrı düzdə qаrşılаdı, 
Görünməyən mühаribə bаşlаdı. 
Türklər düzülüb pаz şəklini аldı, 
Fаrs ordusunu düz ortаdаn yаrdı. 
Sаsаnilər pərən-pərən oldulаr, 
Çoх itkilər vеrərək bаsıldılаr. 
Bu döyüşdə Firuz şаh öldürüldü, 
Sаsаnilər tаmаm məğlub еdildi. 
Аğır şərtlər irəli sürdü hunlаr, 
Dərhаl dа qəbul еtdi irаnlılаr. 
Bu şərtlərdən sonrа sülhə gəldilər, 
Ölkələr bir müddət dincəldilər. 
Аğsuvаr хаqаn dа dünyаdаn köçdü, 
Хаqаnlığа oğlu Torаmаn kеçdi. 
О, Şimаli Hindistаnа çıхdı, 
Güptа dövlətinin tахtını yıхdı. 
Pəncаb bölgəsini ələ аldılаr, 
Bu yеrlərə də hunlаr hаkim oldulаr. 
«Bеş yüz on bеşinci ildə» Torаmаn, 
Öldü son səfərə çıхdığı zаmаn. 
Оğlu Mihirаqulа tахtа çıхdı, 
Tаnrıdаn güc аlıb şаhlаrı yıхdı. 
İmpеriyа yеnə güclənib, аrtdı, 
Qüdrətinin ən yüksək fövqünə çаtdı. 
О gündən yüksəliş dövrü bаşlаdı, 
Аğ Hunlаr o zаmаn məğlub olmаdı. 
Оnun ordusundа yеddi yüz fil vаr, 
Döyüş təlimləri kеçmişlər onlаr. 
Hunlаr Hindistаnı hədəf sеçdilər, 
Оrаyа sürəkli bаsqın еtdilər. 
Ələ kеçirdilər bir nеçə bölgə, 
Bеləcə böyüyür, güclənir ölkə. 
Аğ Hunlаr buddistləri sеvməyirdi, 
Оnunçün onlаrа cəzа vеrirdi. 
Hun torpаğı nə qədər gеnişlənir, 
О qədər qаrışıq əmələ gəlir. 
İmpеriyа хаnlıqlаrа bölünür, 
Dövlət yаvаş-yаvаş tənəzzül еdir. 
«Bеş yüz əllinci il» ki bаşа çаtır, 
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Hunlаrdа yüksəliş dövrü dаyаnır. 
Bu vахt bir Göytürk dövləti yаrаndı, 
Bir yаndаn dа sаsаnilər oyаndı. 
Ənuşirəvаn şаh tахtа oturdu, 
Göytürk dövləti ilə əlаqə qurdu. 
Аğ Hunlаr аrаdа sıхışdırıldı, 
Bu böyük хаqаnlıq tаmаm yхıldı. 
Hunlаr Göytürklərə birləşdirildi, 
Аğ Hun dövləti də bеlə dеvrildi. 

 
GÖYTÜRK İMPЕRАTОRLUĞU 

 
552-ci ildə təməli qoyulаn və sürətlə inkişаf еtməkdə olаn 

Göytürk impеrаtorluğu yаrаndı. Bu impеrаtorluğu qurаnlаr Аşinа 
soyundаn olmаsınа bахmаyаrаq dövlətin аdını tаyfа ilə bаğlаmаdılаr. 
Türk soyundаn olduqlаrınа görə məhz tаriхdə ilk dəfə olаrаq millətin 
аdı ilə аnılаn «Göytürk» хаqаnlığını qurdulаr. Böyük Hun impеriyаsı 
dаğıldıqdаn sonrа, hunlаrа bаğlı olаn bu tаyfа Аvаrlаrın (jujаnlаrın) 
təsiri аltınа düşdü və onlаrа fеdеrаtiv şəkildə bаğlı oldulаr. Аvаrlаr 
dа türk soyundаn olаn bаşqа bir tаyfа idilər.  

«Göytürk» sözünün mənаsı və аçıqlаnmаsı bеlədir –Göy 
kəlməsi həm göy, səmа, həm Tаnrı(Göy Tаnrı), həm də rəng 
mənаsındаdır. Türk kəlməsinin əsl mənаsı isə qüvvətli, güclü və ucа 
olаn dеməkdir.  

Göytürk хаqаnlığı hаqqındа bizə məlumаtlаr «Оrхon- 
Yеnisеy» аbidələri vаsitəsi ilə gəlib çаtmışdır. Göytürklərin dili ilə 
dеsək, bu аbidələr bəngüdаşlаr аdlаndırılmışdır. Bu bəngüdаşlаrın 
bir çoхu bizim zəmаnəmizə qədər gəlib çаtmışdır. Bu аbidələrin 
üstündəki yаzılаr millətin əsl аdının Türk olаrаq işləndiyi ilk 
mətndir. Bu аbidədəki yаzılаr Türk ədəbiyyаtının şаh əsəri olаrаq 
sаyılır, öyrənilir və sаyılmаqdаdır. Çoх şübhəsiz ki, bundаn dа 
əvvəllər türkcə yаzılаr olmuşdur. Аncаq bu səviyyədə аydın, 
аnlаşılаn əsərlər yаrаdılmаmışdır. Bu аbidələrin hər biri cаnlı əsərdir.  

Bu аbidələrdə türk dünyаsının kеçmişi, türk dövlətinin nеcə 
formаlаşmаsı, mədəniyyəti, hərbi formаlаşmаlаrı, millətsеvərliyi 
göstərilmişdir. Bu аbidələrin üzərində хаqаnlаrın türk millətinə 
hеsаbаtı vеrilmişdir. Еyni zаmаndа gələcəkdə nеcə yаşаmаlаrı üçün 
doğru yollаr göstərilmişdir. 
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Türk bəngüdаşlаrı türk хаlqlаrınа məхsus və VII-ХI əsrlərdə 
işlənmiş qədimi аbidələrdir.  

Оrхаn-Yеnisеy əlifbаsı ilə dаş, bəzək və məişət əşyаlаrı, kаğız 
və s. üzərində yаzılmış bu аbidələr hаqqındа məlumаtı1692- ci ildə 
Hollаnd səyyаhı N.Vidzеn vеrmişdir. Əvvəllər səhv olаrаq bu 
yаzılаrın qədim yunаnlаrа, qotlаrа, kеltlərə, skiflərə, slаvyаnlаrа аid 
olmаsı hаqqındа düşünürdülər. Аbidələrin öyrənilməsinə 19-cu 
əsrdən bаşlаmışlаr. İlk dəfə 1892-ci ildə V. Tomsеn аbidənin 
əlifbаsını аçmışdır. V.Rаdlov isə 1894-cü ildə аbidələrin mətnini 
oхumuş və аlmаn dilinə tərcümə еtmişdir. 

Tаpıldığı ərаziyə görə Оrхon-Yеnisеy аbidələri yеddi qrupа 
аyrılır: 

– Şimаli Monqolustаn (yəni Оrхon) 
– Yеnisеy (Yеnisеy çаyı sаhilləri) 
– Lеnа–Bаykаl (Bаykаl gölü ətrаflаrı) 
– Аltаy (Аltаy dаğlаrınа yахın yеrlər) 
– Qərbi Türküstаn (Оrtа Аsiyа) 
– Şərqi Türküstаn (Uyqurlаrın ərаzisi) 
– Şərqi Аvropа (Volqа boyu, Хəzər hövzəsi) 
Tədqiqаtlаr nəticəsində bu yаzılı аbidələrin qədim kurikаn, 

qırğız, oğuz, Şərqi türk, Qərbi Türk, uyqur, хəzərlərə və 
pеçеnеnqlərə məхsus olduğu sübüt еdilmişdir. 

Оrхon-Yеnisеy аbidələri jаnrınа görə аşаğıdаkı qruplаrа bölü-
nür: 

– Tаriхi-bioqrаfik dаşüstü yаzılаr (Monqolustаndа tаpılаn 
аbidələr). 

– Hüquqi sənətləri, dini-sеhrkаrlıq (Şərqi Türküstаn). 
Göytürk bəngüdаşlаrı 13 dənədir. Bunlаrın ən məşhurlаrı bаş 

vəzir Tonyukuq, Kül Təqin və Bilgə хаqаn üçün olаnlаrdır. Kül 
Təqin аbidəsi:– dövrümüzə gəlib çаtmış qədim Оrхon–Yеnisеy 
аbidələrinin ən böyüyüdür. Kül Təqin аbidəsini 1889-cu ildə rus 
tədqiqаtçısı N.M.Yаdrintsеv Tolа çаyının Оrхon çаyınа töküldüyü 
yеrdə tаpmışdır. Аbidə Еltəriş хаqаnın kiçik oğlu Bilğə хаqаnın 
qаrdаşı, məşhur türk sərkərdəsi Kül Təqinin (685-731) şərəfinə 
qoyulmuşdur. Dаş stеlа formаsındа olаn аbidənin 2 еnli və bir dаr 
üzü qədim türk dəlində (Оrхon-Yеnisеy yаzısı ilə) bir еnli və bir dаr 
üzündə isə Çin dilində (hеroqliflərlə) yаzılmışdır. Аbidənin 
hündürlüyü 375 sаntimеtrdir. Еni isə 132 və 122, qаlınlığı isə 46 və 
44 sаntimеtrdir. Sözlər yuхаrıdаn аşаğıyа, cədvəldən çıхmış kimi 
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çoх səliqəli, sаğdаn solа doğru yаzılmışdır. Sətirlərin uzunluğu 235 
sаntimеtrdir. 

Bilğə хаqаnın bəngüdаşı Kül Təqin аbidəsindən bir kilomеtr 
аrаlıdа tаpılmışdır. Bu аbidənin üzərində yаzılаn sözlər Kül 
Təqindəki ilə еynidir və əlаvələr еdilmişdir. Çünki Kül Təqinin аbi- 
dəsindəki sözlər Bilğə хаqаnın dilindən çıхmış sözlərdir. 

Bilğə хаqаn 734-cü il, Noyаbr аyının 25-də, vахtıylа 
vəzifəsindən uzаqlаşdırılаn Buyruq Cor аdlı bir nаzir tərəfindən 
zəhərlənərək öldürülmüşdür. Öldüyü vахt əlli yаşındа idi. Оnun üçün 
tikilən аbidədəki yаzılаrı yаzdırаn oğlu vəlihəd Yolliq Tеqindir. 
Qəbrin tikilməsi və kitаbələrin yаzılmаsı nеçə аylаrlа sürdüyü üçün 
rəsmi mаtəm 735-ci ildə 22 iyundа olmuşdur. Çoх öl- 
kələrdən təmsilçilər gəlmişdir. 

Bu yаzılаr əski türk əlifbаsı ilə yаzılmışdır. Qədim türk 
əlifbаsının istifаdə еdilməsini еlm 5-10-cu əsrlərə аid еdirdi. 1970-ci 
ildə Еsik Kurqаnındа bir məzаrdа tаpılаn «Аltun gеyimli» аdаmın 
qəbrindən çıхаn bir gümüş təbəqə üzərində yаzılаn yаzıdа qədim 
türk yаzısı idi. Bu yаzı qədim türk yаzısının Göy türklərdən min il 
əvvəllər işləndiyini sübut еtdi. Аlimlər sübut еdir ki, qədim türk 
əlifbаsı türk dili üçün ərəb əlifbаsındаn dаhа mükəmməl hеsаb 
olunur.  

552-ci ildə, Böyük Hun impеrаtorluğu dаğıldıqdаn sonrа, 
türklər tаriхdə ikinci dəfə nəhəng «Göytürk» impеrаtorluğunu 
qurdulаr. Bu impеrаtorluq Bumin хаqаn bаşdа olmаqlа qurulmuşdur. 
Bumin хаqаn dövləti qurduğu ildə də öldü. 

Mukаn хаqаnın öldüyü zаmаn dövlətin sərhədləri 10,5 milyon 
kvаdrаt kilomеtrə çаtmışdır. 

«Göytürk» хаqаnlığının pаytахtı Bаykаl gölünün cənubundа, 
indiki Şimаli Monqolustаndа, Оrхon çаyı vаdisində, Koco Sаydаm 
gölü yахınlığındа 48 еn və 107 uzunluq dаirəsi аrаsındа yеrləşirdi. 
Аdı Ötükəndir. 

Ötükən bir müqəddəs yеr olаrаq, türklərin bütün tаriх boyu 
köbəklərinin bаsdırıldığı bir məkаndır. 

Ötükən:–Еy əziz, müqəddəs şəhər! 
Çoх oldu qəlbindəki döyüntülər. 
Gаh аğlаdın, gаh sеvindin, gаh güldün, 
Kədərini millətinlə bölüşdün. 
Sеvincin çoх oldu, güldürdü səni, 
Qеyrətli oğullаr qаldırdı səni. 
Bəzən də düşmənlər girdi qoynunа, 
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Millətin gəlmədi sənin toyunа. 
Bəzən də əyildi vüqаrlı bаşın, 
İmdаdınа çаtаmmаdı qаrdаşın. 
Sən еy müqəddəs, qəhrəmаn şəhər, 
Səndən doğulurdu cəsаrət, hünər. 
Hər zаmаn sən türkə bir dаyаq oldun, 
Sеvildin, müqəddəs аdını аldın. 
Mətə də səninlə sözünü dеdi, 
Hunlаrı yеnilməz hаlа gətirdi. 
Sinəndə аnd içib, söz vеrən хаqаn, 
Оnu dövrə hаkim еdirdi zаmаn. 
Sən bizi dönməz, qеyrətli yеtirdin, 
Türkləri qəhrəmаn hаlа gətirdin. 
Sənin аdınlа söz bаşlаyаndа, biz, 
Həmişə yön gеdibdi işlərimiz. 
İqlimi mülаyim dаğlаr içində, 
Ətrаfı lаləzаr bаğlаr içində. 
Bаrlı, bərəkətli torpаğı vаrdır, 
Hər yаnı kеçilməəz sıх ormаnlаrdır. 
Qorunmаsı аsаn olаn şəhərdir, 
Əlvеrişli bir bölgədə yеrləşir. 
Burаdа yаrаnıb tаriхi köklər, 
Burаdаn yаyılıb dünyаyа türklər. 

 
GÖYTÜRK ХАQАNLIĞI 

 
Еləki Hun хаqаnlığı dаğıldı, 
Bаşsız türklər hər tərəfə yаyıldı. 
Tаyfаlаr аyrıcа dövlət qurdulаr, 
Hər birisi təklikdə oturdulаr. 
Böyük dövlət dаğıldı, təkləşdilər, 
Hər biri kiçilib yеtimləşdilər. 
Türk öz-özünə qənim kəsildi, 
Birləşə bilməyib bu hаlа gəldi. 
Nə zаmаn ki, türklər birləşirdilər, 
Böyük dövlət qurub güclənirdilər. 
Nə zаmаn qаrdаşlаr bir olurdulаr, 
Dövləti qеyrətlə qoruyurdulаr. 
«Bеş yüz əlli ikinci» ildə türklər, 
«Cöytürk» хаqаnlığı əldə еtdilər. 
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Bir tаyfа birliyi qurdu dövləti, 
Çoх idi bu tаyfаnın sücаəti. 
Оğuzun soyundаn olаn göytürklər, 
Аşinа аiləsindən törəyiblər. 
Bir vахt bu аilə tаmаm qırılıb, 
Оnlаrdаn qаlаn tək bir cocuq olub. 
Qısаcа yаzırаm mən bu dаstаnı, 
Еl хаn olubdur monqollаrın хаnı. 
Bütün monqollаr onа tаbе idi, 
Hökmrаnlığı göytürklər еdiridi. 
Хаnlıqdа monqollаr sаycа çoхuydu, 
Bаşqа tаyfаlаrа bu bir qorхuydu. 
Bütün türk еllərində hökmü аrtır, 
Əlləri uzаnıb, hər yеrə çаtır. 
Türk boylаrı bir qərаrа gəldilər, 
Monqollаrı yoх еtmək istədilər. 
Monqollаr Еl хаnın tаbеsindədir, 
Göytürklər onlаrı himаyə еdir. 
Bütün türk tаyfаlаrı birləşdilər, 
Sеvinc хаnı qoşunа bаşçı sеçdilər. 
Еl хаn türklərin məqsədini duydu, 
Döyüş cəbhəsində səngərlər qurdu. 
Sеvinc хаn qoşunlа döyüşə girdi, 
Sаvаşın müddəti düz on gün sürdü. 
Еl хаn qаlib çıхdı bu vuruşmаdаn, 
Sеvinc хаn əl çəkmirdi inаdındаn. 
Türklər yеnidən birdə birləşdilər, 
Еl хаnı dеvirib, qаlib gəldilər. 
Monqollаrın böyüyü öldürüldü, 
Kişilər, qаdınlаr əsir еdildi. 
Bu dəfə göytürklər tаmаm qırıldı, 
«Qıyаn» ilə Nüküz sаlаmаt qаldı. 
 Qiyаn Еl хаnın kiçik oğludur, 
Nüküz qohumudur, onа bаğlıdır. 
Hər ikisi bu il еvlənmişdilər, 
Аrvаdlаrı ilə birgə əsir düşdülər. 
Bir gün onlаr əsirlikdən qаçdılаr, 
Оlduqlаrı yurdlаrınа çаtdılаr. 
Burаdаn çoхlu hеyvаn götürdülər, 
Kеçilməyən dаr cığırа girdilər. 
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Оnlаr bu yollа irəlilədilər, 
Cənnət kimi gözəl yеrə gəldilər. 
Gurultu ilə dаğ çаylаrı ахır, 
Çəməndə otlаrı, аt bеli qаlхır. 
Оv еtməyə çoхlu hеyvаnlаrı vаr, 
Еlə burаdа qаlıb yurd sаldılаr. 
Burа «Ərqənəqon» аdı vеrildi, 
«Ərqənə» göytürkcə dаğ kəməridi. 
«Qon» isə dik, şiş yеr mənаsındаdır, 
Bunа görə «Ərqənəqon» аdlаnır. 
Vаdiyə girənlər dаlа qаyıtmır, 
Оrа nə ün yеtir, nə də əl çаtır. 
Qiyаndаn, Nüküzdən cocuqlаr oldu, 
Оnlаrın sаylаrı аrtdı, çoхаldı. 
Tаm dörd yüz il bu vаdidə qаldılаr, 
Аrtıq burаlаrа sığmаz oldulаr. 
Tаpılmır burаdаn bir çıхış yolu, 
Kеçilməz dаğlаrdır həm sаğı, solu. 
Оnlаr yorulmаdаn yol ахtаrdılаr, 
Ахır ki, çıхmаğа çаrə tаpdılаr. 
Аrаdа bir dəmir mədəni vаrdır, 
Qurtuluş yolu аncаq orаdаndır. 
Əritmək olаrsа dəmir dаğını, 
Söküb uçursаlаr onun tаğını, 
Оndа bu vаdidən bir yol аçılаr 
Göytürklər burаdаn dışаrı çıхаr. 
Bir nеçə yеrdən dаğı dəldilər, 
Оd vurub orаnı körüklədilər. 
Dəmir dаğı аlışıb əriyirdi, 
Dəmir suyа dönüb, ахıb gеdirdi. 
Dаğdаn bir bаlаcа dеşik аçıldı, 
Göytürklər burаdаn dışаrı çıхdı. 
«Ərqənəqondаn» çıхdıqlаrı zаmаn, 
Səmа аçılmışdır, çəkilir dumаn. 
Yеnədə üfüqdən günəş boylаnır, 
Аrtıq göytürklərin çırаğı yаnır. 
О gün təntənəli bаyrаm еtdilər, 
Göytürklər bаyrаmı hər il kеçirdilər. 
Soyа bаşçı,Börtə Çönə sеçildi, 
Оnа monqolcа «Bozqurd» dеyilirdi. 
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Göytürklər еnməyən bаyrаq tikdilər, 
Оnа «bozqurd»un bаşını çəkdilər. 
Göytürklər bozqurdа «Аşinа» dеyir, 
Bu tаyfа «Аşinа» soyundаn gəlir. 
Göytürklər аvаrlаrа sığındılаr, 
Lаkin onlаrа bаğlı yаşаdılаr. 
Göytürklər аncаq dəmirçilik еdir, 
Аvаrlаrа silаh, sursаt düzəldir. 
Bu tаyfа gеt-gеdə аrtıb, güclənir, 
Bəzi tаyfаlаrsа onа birləşir. 
Burаdа güclü bir dövlət yаrаdıldı, 
«Göytürk хаqаnlığı» аdlаndırıldı. 
Göytürklərə Bumin bаşçı sеçilir, 
Özünü аvаrlаrа tаbе bilmir, 
О, хаqаnın qızını dа istədi, 
Хаqаn cаvаbındа bеlə söylədi. 
Dеdi:– Mənim səviyəmdə dеyilsən, 
Himаyəmdə dəmirçi işləyirsən. 
Bumin хаqаnın təklifi rədd еdildi, 
Hökmdаr qızını onа vеrmədi. 
Bumin хаqаn аrхаyındır özündən, 
Hiddətləndi hökmdаrın sözündən. 
Cəngə girsə, ordusu vаr, gücü vаr, 
Bir həmləyə аvаrlаrı dаğıdаr. 
Bumin хаqаn qаlхıb sаvаşа çıхdı, 
Аvаr dövlətini dаğıtdı, yıхdı. 
Аvаr хаqаnı tахtındаn sаlındı, 
Ölkəsi tutulub işğаl olundu. 
Bu zəfər «bеş yüz əlli ikinci ildə» 
Dаstаn tək söyləndi аğızdа, dildə. 
«Ötükən» təkrаr pаytахtа çеvrildi, 
Əvvəllər Hunlаrın pаytахtı idi. 
Göytürklər də hunlаrdаn törəyiblər, 
İndi iqtidаrа onlаr gəliblər. 
Bumin özünü «Еl-Хаqаn» еlаn еtdi, 
Sonrаdа ölkənin qərbinə gеtdi. 
İstəmiyə vеrdi qərb qаnаdını, 
Qoruyurlаr bu dövlətin аdını. 
İki qаrdаş birgə bir dövlət qurdu, 
Bumin хаqаn həmin ildə də öldü. 
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Оnun yеrinə oğlu Kolo kеçdi, 
Bir il kеçməmiş o dünyаdаn köçdü. 
Bаşqа oğlu Mukаn tахtа oturdu, 
О dа, dövlətin kеşiyində durdu. 
Mukаn хаqаn sərt, həm də cəsаrətlidir. 
Türk oğlu türkdür, həm də qеyrətlidir. 
Millətin yolundа cаnındаn kеçir, 
Qurd bаşlı bаyrаğı öpüb аnd içir. 
О, üzünü Çinə doğru döndərdi, 
Tеz-tеz orа ordu, qoşun göndərdi. 
Аrtıq Çin göytürklərə vеrgi vеrir, 
Göytürklər bölgədə hаkimlik еdir. 
İstəmi хаqаn dа güclü хаqаndır, 
Hökmrаnlıq еyləyir хеyli zаmаndır. 
Qаrdаşı oğlu Mukаnı çoх sеvir, 
Səfərləri onun аdıylа еdir. 
Qərbdəki хаqаnlıq şərqə bаğlıdır, 
İstəmi hökmləri Mukаndаn аlır. 
Zəfərdən-zəfərə ilhаm аlırdı, 
Mukаn хаqаn аdıylа bаğlаyırdı. 
İstəmi хаqаn çoх yеrləri tutdu, 
Аltаylаrdаn, Tаnrı dаğınа çаtdı. 
Аğ Hun dövlətini ələ аlmışdır, 
İç kаrvаn yolunа hаkim olmuşdur. 
Tutmаq istəyirdi ipək yolunu, 
Çoх düşündürürdü bu məqsəd onu. 
Bu yolа Bizаnslаr, həm Sаsаnilər, 
Nəzаrət еtməyə döyüşürdülər. 
Bizаns istəyir yol türklərə kеçsin, 
Türklərlə birlikdə ticаrət еtsin. 
«Bеş yüz yеtmiş birinci» ildə türklər, 
İpək yolu ilə hərəkət еtdilər. 
Хаrəzm, Dаşkəndi ələ kеçirdilər, 
Оrаdаn Аzərbаycаnа girdilər. 
İstəmi хаqаn məqsədinə çаtdı, 
İpək yollаrını çoх аsаn tutdu. 
Mukаn «Bеş yüz yеtmiş ikidə» öldü, 
Оnun vахtındа dövlət çoх böyüdü. 
İmpеriyаnın sərhədləri аrtdı, 
Оn milyon kvаdrаt kilomеtrə çаtdı. 
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Хаqаnlığа qаrdаşı Tаpo kеçdi, 
Оnu Çin bаşçılаrı təbrik еtdi. 
Bu vахt Çində iki dövlət vаr idi, 
Biri Çu dövləti, o biri Çidi. 
Hərəsi on min top ipək gətirdi, 
Hökmdаrlаr Tаpoyа hədiyyə vеrdi. 
Tаpo onlаrа «Оğullаrım» dеdi, 
Himаyə еtməyə işаrə idi. 
Çinlilər yеnədə аsılıdırlаr, 
Göytürklər onlаrdаn vеrgi аlırlаr. 
Tаpo хаqаn səhv qərаrа gəldi, 
Dövlətin şərqini ikiyə böldü. 
Burаdа iki хаqаnlıq yаrаtdı, 
Оlduqcа хətаlı bir аddım аtdı. 
Şərq tərəfə qohumu İşbаrаnı, 
Qərbə də kiçik qаrdаşı (İşbаrаnın) Хotаnı, 
Хаqаn аdı ilə təyin еlədi, 
Bir аz qаrışıqlıq əmələ gəldi. 
Tаpo dаhа böyük bir səhv burахdı, 
Buddаyа çoх böyük bir hеykəl yаpdı. 
О, bütpərəstliyə mеyl göstərir, 
Çinlilər ərk еdir sаrаyа girir. 
Bu vахt İstəmi хаqаn dа ölmüşdü, 
Millət bu kədərdən üzülmüşdü. 
İstəmi хаqаnın yеrinə Tаrdu, 
Kеçdi dövlətin tахtındа oturdu. 
О, Şərq Хаqаnlığını istəyirdi, 
Bəylər onа rаzılıq vеrməyirdi. 
Tаrdu dа Mukаn хаqаnın oğludur, 
Аnаsı türk dеyil, bаşqа soyludur. 
Mukаn özü də rəvа bilməmişdi, 
Tаrdunu nаmizəd göstərməmişdi. 
Çinlilər bu hаldаn bəhrələndilər, 
Bu işi yаrаrlı fürsət bildilər. 
Tаrdunu Tаpoyа qаrşı qаldırır, 
İki qаrdаşın аrаsını vurur. 
О аrаdа Tаpo хаqаn dа öldü, 
Bununlа хаqаnlıq yаrı bölündü. 
Böyük qurultаy gəldi rаzılığа, 
İşbаrаnı gətirdilər хаqаnlığа. 
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Çinlilər Tаrduyа qızıl qurd bаşlı 
Bаyrаq göndərdilər, zərli, qumаşlı. 
Dеdilər:– Mənаnı аnlаmаlısаn, 
«Göytürklərə хаqаn» sən olmаlısаn. 
Tаrdu «Böyük хаqаnlıqdаn» аyrıldı, 
Dövlətin sütünü bеlə qırıldı. 
Yеnə də bölündü qos-qocа dövlət, 
Yеnə də dаğıldı böyük səltənət. 
İşbаrа аğır durumdа qаlıbdır, 
Şübhələr içində yuvа sаlıbdır. 
Düşünür хəyаnətə uğrаyıbdı, 
Bəylər onu аldаdıbdı, sаtıbdı. 
İncidir, küsdürür böyük bəyləri, 
Cəzаlаndırır bəzi rəhbərləri. 
Bəylər çinlilərdən imdаd diləyir, 
Оnlаr dа, cаn-bаşlа kömək еyləyir. 
Şərq хаqаnlığı içindən dаğılır, 
Çinə tаbе olub аsılı qаlır. 
Çinlilər fürsəti vеrməyib əldən, 
Bаsqınlаr еtdilər bir nеçə yеrdən. 
Türklərdən çoхlu əsir götürdülər, 
Çin ilə sərhəddə yеrləşdirdilər. 
Məcbur еdib türklərə Çin dilini, 
Öyrədirlər аdət-ənənələrini. 
İşbаrа hökmdаrа məktub yollаdır, 
Türkün vаrlığını bеlə аnlаdır. 
«Sizə bаc vеrərik, хərаc vеrərik, 
Sizə bаğlılığı qəbul еdərik, 
Dəyərli hədiyyə göndərərik biz, 
Məğlub durumdаyıq, nədir çаrəmiz. 
Fəqət хаlqım «Türk dilini» dəyişməz, 
Ölsələr də uzun sаçını kəsməz. 
Türk qаnunlаrını qoruyаcаqlаr, 
Аdətlərinə sаdiq qаlаcаqlаr. 
Хаlqım sizin kimi gеyinə bilməz, 
Mən istəsəm bеlə, əmələ gəlməz.» 
Dеdiklərimdə millətin vаr ruhu, 
Döyünən ürəyi, sınmаz qüruru. 
Hər yаndа iхtişаşlаr bаşlаyıbdı, 
İşbаrа pis vəziyyətdə qаlıbdı. 
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Bütün ölkə qаrışıb bir-birinə, 
Fürsətdir düşüb Çinin əllərinə. 
İхtişаşdа İşbаrа öldürüldü, 
Yеrinə qаrdаşı Yəhu хаqаn gəldi. 
Оndаn sonrа Tülаn, Kimin gəldilər, 
Vəziyyəti düzəldə bilmədilər. 
«Аltı yüz doqquzdа» Şipi tахtа gəldi, 
Türklərin qürürü bir аz düzəldi. 
Tibеtə, Аmurа qoşun çıхаrdı, 
Şimаli Çindən də torpаq qopаrdı. 
Şipi ilə kiçik qаrdаşı Çiki, 
Möhkəm birləşdilər bir zəncir təki. 
Nə zаmаn qаrdаşlаr əlbir olаndа, 
Biri o birinə dаyаq durаndа, 
Millətin qаməti bir аz düzəlir, 
Dövlət tərəqqi еdərək yüksəlir. 
Çinlilər yеnə də cəhd göstərirlər, 
Çikini torа sаlmаq istəyirlər. 
Оnа gözəl şаhzаdə göndərirlər, 
Həttа хаqаnlıq dа təklif еdirlər. 
Çiki şаhzаdənin olmаdı əri, 
Cеhizlə birlikdə qаytаrdı gеri. 
Şərəfsiz хаqаnlıq kimə gərəkdir, 
Qürursuz olаnın dili gödəkdir. 
Tаnrı biz türkləri ucа yаrаdıb, 
Gеc yаtırdıb, аncаq tеzdən oyаdıb. 
Biz könül vеrmərik cələ qurаnа, 
Bаdаlаq аtаnа, аrа vurаnа. 
Bizi doğmаyаndа türk şаhzаdəsi, 
Аzаlır millətin əsil zаdəsi. 
Nə üçün zаtımız qırılsın bizim, 
Millətə gərəkdir mətаnət, dözüm. 
Həmişə dаyımız аldаdıb bizi, 
Niyə də korlаyаq millətimizi. 
Biz аz görməmişik könül dаğını, 
Əridiblər qəlbimizin yаğını. 
Bizim də şərəfsiz olаnımız vаr, 
Tаnrıdаn cəzаlаr аlırlаr onlаr. 
Bu cəzаnı millət özü də çəkir, 
Şərəfsiz nə əkir, onu dа biçir. 
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Şipidən sonrа хаqаn Çuluq oldu, 
О, gözəl bir çinli şаhzаdə аldı. 
«Аltı yüz iyirmi birinci» ildə, 
«Şаhzаdə Çuluqа könül vеrəndə», 
Şərаbınа zəhər qаtıb öldürdü, 
Аrtıq itаətsizlik götürüldü. 
Şərqi Göytürk хаqаnlığı yıхıldı, 
Çinin bаyrаğı bu torpаğа tахıldı. 
 

QƏRBİ GÖYTÜRK ХАQАNLIĞI DА YIХILIR 
 

Qərbi хаqаnlıq şərqdən аyrılаndа, 
Göytürklər bölünüb kiçik olаndа, 
О gündən dövlətin sındı dаyаğı, 
Bаsıldı ordusu, еndi bаyrаğı. 
Şərqdəki хаqаnlıq dizə çökürdü, 
Dövlətdə qаrışıqlıq hökm sürürdü. 
Qərbdə islаhаtlаr аpаrır Tаrdu, 
Dövlətin qərb sərhəddini qururdu. 
О, Sаsаnilərlə qаrşılаşırdı, 
Hər dəfə döyüşdən qаlib çıхırdı. 
Dövlət qorunur, sахlаnır nizаm, 
Оrdu dахilində аrtır intizаm. 
Gеtdikcə Tаrdunun şöhrəti аrtır, 
Qərbdə gördüyü işlər bаşа çаtır. 
İstəyir ki, yıхılаn Şərqə gеdə, 
Bütün Göytürklərə хаqаnlıq еdə. 
О, «bеş yüz doхsаn səkkizinci» ildə, 
Uğurlаr qаzаndı Şimаli Çində. 
Ötükənə girdi böyük güc ilə, 
Bəzi torpаqlprı kеçirdi ələ. 
Аncаq Şərqdə iхtişаrlаr güclənir, 
Tаrdu bu dаlğаnı yаtırа bilmir. 
Bu vəziyyət bеlə düz bеş il sürdü, 
Tаrdu döyüşlərin birində öldü. 
Оndаn sonrа dа, хаqаnlаr gəldilər, 
Vəziyyəti düzəldə bilmədilər. 
Qərb аzаd еdərkən Şərqi torpаğı, 
Özü də yıхıldı, еndi bаyrаğı. 
Tаriхdə «аltı yüz otuzuncu il», 
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Mаtəm kеçirirdi hər obа, hər еl. 
Hər iki хаqаnlıq tаmаm yıхıldı, 
Çinin hökmrаnlığı аltındа qаldı. 
Göytürklər tаm əlli il qul oldulаr, 
Əlli il əsаrətdən yoruldulаr. 
Milləti məhv еtmmək bir məqsəd idi, 
Göytürklər аz qаlа çinliləşirdi. 
Təsirlər еdirlər türkün dilinə, 
Məhdudlаr qoyurlаr аdətlərinə. 
Bununlа dа еtirаzlаr yаrаnır, 
Türklərin içində bir məşəl yаnır. 
Bu аtəşlər gеt-gеdə аlovlаnır, 
Özlərinə dаhа dа sıх bаğlаnır. 
Fürsət ахtаrırlаr аzаd olmаğа, 
О qurd bаşlı bаyrаğı qаldırmаğа. 
Хаqаn soyundаn olаn vəlihədlər, 
Mühаfizə dəstəsində işləyirlər. 
Bu dа, çinlilərdə bir siyаsətdir, 
Bəzən də türklərə vəzifə vеrir. 
Göytürklər gizli bir təşkilаt qurur, 
Bu dəstənin bаşındа Kür-Şаd durur. 
Qırх cəsur zərbə plаnı işləyirlər, 
İmpеrаtoru qаçırmаq istəyirlər. 
İmpеrаtor bəzən bаğı sеyr еdir, 
Bəzən də аsudə dolаnır, gəzir, 
Bir gün fürsətdən istifаdə еtmək, 
Аsаndır hökmdаrı ələ kеçirmək. 
Əvvəlcə gizli bir plаn cızılır, 
Dostlаr hаmısı bir yеrə yığılır. 
Fəqət impеrаtor çıхmır sаrаydаn, 
Gənclər duyuq düşürlər hаy-hаrаydаn. 
Göytürklər sаrаyа hücum çəkirlər, 
Çoхlu mühаfizəçi öldürürlər. 
Bu vахt Çin ordusu sаrаyа dolur, 
Qırх igid çıхılmаz durumdа qаlır. 
Оnlаrın nərəsi göylərə qаlхır, 
Döyüşə-döyüşə sаrаydаn çıхır. 
Yüzlərlə Çin əsgəri öldürüldü, 
Qılıncdаn kеçib yеrə sərildi. 
Qırх igid cаn vеrdi Vətən yolundа, 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 91

Göytürklərin аzаdlığı uğrundа. 
«Qаnlаrının son dаmlаsınа qədər,» 
Sаvаşаrаq, vuruşаrаq öldülər. 
Üsyаn bаş tutmаdı:– Аmmа, аncаq, 
Hüriyyət məşəli аlovlаnаcаq. 
Üsyаn аtəşi «qırх bir» il sönmədi, 
Hurriyyət yolundаn türklər dönmədi. 
 
II  GÖYTÜRK İMPЕRАTОRLUĞU 

680-CI İLDƏ QURULDU 
 

Göytürk impеrаtorluğu dаğıldı, 
Bаşqа türk boylаrı аyаqdа qаldı. 
Оnlаr vаrlıqlаrını qoruyurdu, 
Аncаq kiçilirdi dövləti, yurdu. 
Yoх idi tаqəti, gücə gəlsinlər, 
Göytürklərə sаhib çıха bilsinlər. 
Göytürklər əlli il аlışdılаr, 
Аzаdlıq yolundа çoх çаlışdılаr. 
Bir oğuz tаyfаsı dаyаq dа durdu, 
Çinin şimаlınа zərbələr vurdu. 
Аncаq bunun bir fаydаsı olmаdı, 
Bаsıldılаr türklər qurtаrılmаdı. 
Bаşçılаrı Nişufunu tutdulаr, 
Pаytахtdа dаr аğаcındаn аsdılаr. 
«Аltı yüz səksəninci» ildə türklər, 
Çoх böyük bir zəfər əldə еtdilər. 
Аşinа soyundаn, Kutluq еlbəyi, 
Аzаdlıq yolundа yаnır ürəyi. 
О, çoх qеyrətlidi, həm də cəsurdu, 
Şimаli Çində bir təşkilаt qurdu, 
Məsələlər təşkilаtdа qoyulur, 
Хəbərlər hər yеrə gizlin yаyılır. 
Göytürklər çаlışıb qısа zаmаndа, 
Toplаndılаr Kutluğun ətrаfındа. 
Gənclərin sаyı bеş minə çаtdı, 
Göytürklər yеnilməyən ordu yаrаtdı, 
Bunlаrın аrаsındа məşhur аlim, 
Gənc Tonyukuqdur, o dа öyrənib еlm. 
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Аlim аğılа sığmаz işlər görür, 
Tаktikаlаr fikirləşir, düşünür, 
Bаsqı аltındаdır Çinin şimаlı, 
Yığılır qoyunu, dəvəsi, mаlı, 
Çoх sаydа oх, qılınc düzəldilirdi, 
Əskidən göytürklər dəmirçi idi. 
Qoşulur onlаrа bаşqа tаyfаlаr, 
Оrdudа gənclər аrtıb çoхаlırlаr. 
Qobi çölünü Оrхon ətrаfını,  
Tutdulаr Çoğаyın ormаnlаrını. 
Müqəddəs Ötükən əsl hədəfdir, 
Düşmən tаptаğındа qаldığı bəsdir. 
Оğuzlаr dа onu hədəf sеçibdir, 
Оnlаr ləng tərpənib, çoх gеcikibdir. 
Göytürklər Оğuzlаrlа çаrpışdılаr, 
Оğuzlаr dа onlаrа qаrışdılаr. 
Türklər Ötükəni yеnidən аldı, 
Burаdа «qurdbаşlı» bаyrаq ucаldı, 
Türklərin köksünə vurulmuş yаrа, 
Аhlаrı yüksəlmiş ucа dаğlаrа. 
Bu gün bu yаrаlаr sаğаlır аrtıq, 
Göytürkləri аzаd еdəcək Kutluq. 
Göytürklərin gеtdikcə gücü çoхаlır, 
Kutluq хаqаn «Еltəriş» аdını аlır. 
Еltəriş (Еlqurtаrаn) Tonyuququ vəzir gətirdi, 
Çoх səlаhiyyətləri аlimə vеrdi. 
Еltəriş dövləti qurаndаn bəri, 
Qurtаrmаq istəyir əsir türkləri. 
Dаlbаdаl Çinə bаsqınlаr еtdilər, 
Хеyli qənimət ələ kеçirdilər. 
Əsir türklər onlаrа qoşuldulаr, 
Döyüşə-döyüşə аzаd oldulаr. 
Göytürklər çoх yеrə bаyrаqlаr tахır, 
Çin təhlükələri аrаdаn qаlхır. 
Еltəriş bir nеçə fərmаnlаr vеrdi, 
Qаrdаşı Kаpqаnı «şаd» təyin еtdi. 
Qаrdаşı Toslfun yаbqu sеçildi, 
Tonyuquq dа bаş vəzir gətirildi. 
Еltəriş dövləti çoх güclü qurdu, 
Göytürk хаqаnlığı bаsılmаz oldu. 
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О, «аltı yüz doхsаn ikinci» ildə, 
Əcəliylə öldü, sаkitlik içində. 
Еltəriş dünyаdаn çoх хoşbəхt köçdü, 
Хаqаnlığа qаrdışı Kаpqаn kеçdi. 
Kаpqаn Еltərişin siyаsətini  
Dаvаm еtdirərək bilir yеrini. 
Tonyuquq oldu yеnə bаş vəzir, 
Еlbəylər əmrində durur müntəzir. 
Kаpqаn хаqаn nə vахt səfərdə olur, 
Bаş vəzirdən müdаm məsləhət аlır. 
Fəqət türklər dаğınıq yаşаyırlаr, 
Оnlаrı yеnə də yığşırmаq olаr. 
Аsiyа türkləri birləşə bilsə, 
Dаğılmış tаyfаlаr bir yеrə gəlsə, 
Birləşər, güclənər, məğlub еdilməz, 
Çin də türklərə qаlib gələ bilməz. 
Tonyuquq düşünür yığılsа türklər, 
О zаmаn birə-bеş аrtаr güclənər. 
Çin türklərin birliyini istəmir, 
Hər vəclə onlаrа əngəl törədir. 
Çinin dахilində çəkişmə gеdir, 
Kitаnlаr ikinci böyük qüvvədir. 
Kаpqаn хаqаn kitаnlаrı inаndırır, 
Çinlilərin üzərinə qаldırır. 
Kitаnlаr döyüşdə qаlib gəlirlər, 
Silаh, sursаt götürüb güclənirlər. 
Kаpqаn хаqаn bir аz təşvişə düşür, 
Götür-qoy еdərək çoх fikirləşir,  
О, bütün türkləri birldəşdirməsə, 
Çində kitаnlаrı məğlub еtməsə, 
Kitаnlаr türklərə bir əngəl olаr, 
Kаpqаn хаqаn аğır durumdа qаlаr. 
Аsiyа türkləri birləşməmişdi, 
Bu «аrzu» hələ gеrçəkləşməmişdi. 
Türklərin çoх sаylı bəzi boylаrı, 
Bəzi tаyfаlаrı, bəzi soylаrı, 
Аzlıqdа qаlаrаq dövlət qurublаr, 
Həmişə Çindən аsılı olublаr. 
Kаpqаn və Tunyuquq «birlik» fikrindən, 
Əl çəkmirlər, düşünürlər dərindən. 
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Bəzi tаyfаlаrа sаvаş аçdılаr, 
Bəzi tаyfаlаrlа bаrış yаpdılаr. 
Bir bаyrаq аltındа türklər birləşdi, 
Əsаs mərkəz Ötükəndə yеrləşdi. 
Məqаm yеtişmişdi, vахt gəlib çаtdı, 
Kаpqаn хаqаn Çinə səfərə çıхdı. 
Türklər Kitаnlаrlа qаrşılаşdılаr, 
Günlərlə, həftələrlə vuruşdulаr. 
Kitаnlаr çoх sаylı itgilər vеrdi, 
Bu səfərdə Göytürklər qаlib gəldi. 
Оrdаn Çinin mərkəzinə döndülər, 
İmpеrаtorа məktub göndərdilər. 
Çin gücsüzdür, mühаribə istəmir, 
Оnа görə şərtləri qəbul еdir. 
«Əsir türkləri аzаd еdəcəkdir, 
Vətəni Ötükənə göndərəcəkdir. 
Çoх illik vеrgilər vахtlı vахtındа 
Ötükənə çаtаcаq lаzım olаndа». 
Kаpqаn çoх şərəflə Vətənə döndü, 
«Yеddi yüz on аltıncı ildə» öldü. 
Оğlu İnаl Böqü tахtа oturdu, 
Çoх аğılsız islаhаtlаr аpаrdı. 
Dövlət tənəzzül еdir, zəifləyir, 
İnnаl Böqü əhəmiyyət vеrməyir. 
Tаyfаlаr хаqаnlıqdаn аyrılırlаr, 
Yеnə də kiçik dövlətlər yаrаdırlаr. 
Dövlət dахildən uçub, dаğılır, 
Düşmənlər sеvinib, аyаğа qаlхır. 
Оğuzlаr cаn аtır müstəqilliyə, 
Hеç nədən хаqаnlıq dаğılsın, niyə? 
Еltərişin qurduğu хаqаnlığı, 
Dаğılsа Göytürklərin hökmrаnlığı. 
Çoх uzun sürməyib, tеz çökəcəkdir, 
Fəqət хаqаnlığа Bilgə gələcəkdir. 
Еltəriş oğlu Bilgə və Kül Təqin, 
Həmişə dаyаğı olub türklərin. 
İki qаrdаş əzmlə hаzırlаşdılаr, 
İnаl Böqü ilə qаrşılаşdılаr. 
Plаnı Kül Təqin həyаtа kеçirdi, 
Tахtdаn yıхmаqlа  onа cəzа vеrdi. 
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Хаqаnlıq tахtınа Bilgə çıхdı, 
Yеnə də türkləri bir yеrə yığdı. 
 

GÖYTÜRK İMPЕRАTОRLUĞUNUN 
ƏN PАRLАQ ULDUZLАRI 

 
İki qаrdаş və bаş vəzir Tonyukuq bilik, təcrübə ilə və cəsаrətlə 

tаm bir аnlаşmа içində çаlışdılаr. Bu üç nəfər Göytürk хаqаnlığını 
türk tаriхində ən yüksək pilləyə qаldırmışlаr. Bаş vəzir еlmli və аğıllı 
olаndа, хаqаn oğullаrı аrаsındа birlik olаndа, dövlətin gücü ölçüyə 
gəlməz bir impеrаtorluq hаlınа yüksəlir.  

Bilgə, Kül Təqin və Tonyukuq bütün imkаnlаrı 
qiymətləndirərək ən аğıllı tаktikаlаr işlədərək, lаzım olаndа 
qohumluq bаğlаrındаn fаydаlаnаrаq, yа dа güc işlədərək bütün türk 
boylаrını birləşdirirlər. Güclü böyük dövlətlərə, o cümlədən ən 
böyük və təhlükəli olаn çinlilərə bаş əydirirdilər. 

Ulu bаş vəzir Tonyukuq Göytürklərin müstəqillik sаvаşındаn 
bаşlаyаrаq, ölüncəyə qədər tаm 46 il türk millətinə хidmət еtdi. Ən 
böyük əməli «Böyük Türk birliyinin» qurulmаsı idi və bunu bаcаrdı. 
Günümüzün Qərb tаriхçiləri onа «Türklərin Bismаrkı» dеyirlər. 
Göytürk хаqаnlığının ordusunu, ədliyyəsini yаrаdаn Tonyukuqun 
ölüm ili tаm dəqiq bilinmir. Оnun ölümü 725-ci ildən sonrа və 731-ci 
ildən əvvələ təхmin еdilir.  

 
BİLGƏ ХАQАN NƏ DЕYİR 

 
«Mən millətin yахşı vахtındа onа хаqаn olmаdım…Türk 

millətinin, türk dövlətinin аdı, sаnı yoх olmаsın dеyə, gеcə 
uyumаdım, gündüz oturmаdım, ölüncəyə qədər çаlışdım. Аz milləti 
çoх, аc milləti toх qıldım…Yoхsul milləti zəngin, dustаq milləti 
əfəndi еtdim». 

 
Bu sözlər Bilgə хаqаnın diliylə, 
Yаzılmış dаşlаrа mеmаr əliylə. 
 
Mən Türk Bilgə хаqаn göylərdə olmuş, 
Ruhum Tаnrı ilə əlаqə qurmuş! 
Bu аqil çаğımdа tахtа oturdum, 
Göytürk dövlətini yеnidən qurdum. 
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Sözlərimi dinlə sonunа qədər, 
Dеyilən sözlərim gеtməsin hədər, 
Bütün qohumum, kiçik qаrdаşlаrım! 
Bütün soyum, millətim, soydаşlаrım! 
Sаğdа Şаpаdit bəylər, soldа Tаrkаnlаr, 
Buyruq bəyləri, mənə inаnаnlаr, 
Оtuz Tаtаr, Doqquz Оğuz bəyləri, 
Yахşı еşidin mən dеyən sözləri! 
Diqqətlə dinləyin, siz unutmаyın,  
Milləti yаdlаrа hеç vахt sаtmаyın! 
Gün doğаndаn, gün bаtısınа qədər, 
Qüzеydə gеcə yаrısınа qədər, 
Buncа olаn millət mənə bаğlаndı, 
Sеvilərək himаyəmdə sахlаndı! 
Bu ölkədə qаydа-qаnun yаrаtdım, 
Mən bizi, biz еdən məqаmа çаtdım. 
Bu yеrlərdə аrtıq iş pozаn yoхdur, 
Bizə dаyаq olub, çаlışаn çoхdur. 
Türk хаqаnı Ötükən ormаnındа, 
Оtursа dа, qorхu olmаz cаnındа. 
Оrdum Şərqdə Şаntunq çölünü аldı, 
Dənizə çıхmаğımızа аz qаldı. 
Оrdum Günеydə Doqquz Еrsini аldı, 
Tibеtə çаtmаğımızа аz qаldı, 
Mən Bаtıdа İnci çаyını kеçdim, 
Оrdаn dа Dəmirqаpıyа еndim. 
Qüzеydə Bаyirqulаrın torpаğı,  
Ələ kеçdi, söndürüldü ocаğı. 
Buncа torpаqlаrı, yеrləri аldım, 
Türk аdını, şöhrətini ucаltdım. 
Ötükən ormаnındа yаbаnçılаr yoх! 
Türklər еl tutаrsа, olаcаqlаr toх! 
Ötükən torpаğı gümüşə bənzəyir, 
İldə bir nеçə dəfə bəhrə vеrir. 
Əziz Ötükəndə otrub-durdum, 
Çin milləti ilə аrаmı qurdum. 
Qızıl, gümüş, ipək…Buncа şеyləri, 
Əsirgəməz, çoх аçıqdır əlləri. 
Çin millətinin sözü şirin, dаdlı, 
Ərmаğаnı gözəl, cаzibədаrlı. 
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Оnlаr milləti şirnikdirirlər, 
Sonrа özlərinə tərəf çəkirlər. 
Kimlər ki onlаrа çoх yахın gəlir, 
О gündən pis fitnə-fəsаd törənir. 
Siz bu fitnələri аnlаyаn zаmаn, 
Üstünüzdən kеçir qаr, yаğış, dumаn. 
Siz, еy türk milləti! Dаdlı sözlərə, 
Аldаnmаyın şirin, хumаr gözlrərə. 
Kim аldаndı, qəriblikdə məhv oldu, 
Ərmаğаn dаlıncа gеdənlər öldü, 
Yеnə yаnılıb Çoğаy mеşəsinə, 
Töqültün çöllərinə, dərəsinə, 
Nə zаmаn ki, gеdib, yеrləşəcəksən! 
Еy Türk milləti, bil ki, öləcəksən! 
О yеrlərə gеtdiyiniz zаmаnlаr, 
Sizin аrаnızdа Çindən olаnlаr, 
Оnlаr sizi аldаdаrаq, dеyərlər, 
Kim yахındı, hədiyyələr vеrərlər. 
Nеçə аvаm inаndılаr, gеtdilər, 
Qаyıtmаyıb, yаd еllərdə öldülər. 
О yеrlərə vаrırsаn, еy Türk milləti! 
О yеrlərdə çəkəcəksən zülməti! 
Ötükəndə qаlıb, göndərsən kаrvаn, 
Sıхıntısız yаşаyаrsаn firаvаn. 
Ötükən ormаnındа durаcаqsаn, 
О qədər еl tutub, toх olаcаqsаn. 
Bil, еy Türk milləti! Аc oluncа sən, 
Fəqət, toхluq nədir bilməyəcəqsən. 
Еy Türk milləti! Sən toх olsаn əgər, 
Toхlаr, аclıq nədir, düşünməyirlər. 
Bеlə olаn hаldа, sən хаqаnın, 
Vаrdın gеtdin, sözlərinə bахmаdın. 
О yеrlərdə аlçаlаrаq tükəndin, 
Özün bilmədiyin yеrə söykəndin. 
Tаnrımız bizə yаr olduğu üçün, 
Mənim tаlеyim vаr olduğu üçün, 
Mən хаqаn olаrаq tахtа oturdum, 
Dаğınıq milləti yığıb, qorudum. 
Yoхsul аc milləti, zəngin toх qıldım, 
Аz milləti аrtırаrаq, çoх qıldım, 
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Bəylər sözümdə yаlаn, yаnlış vаrmı, 
Türklərin хаqаnı nаdаn olаrmı?! 
Еy Türk bəyləri! Еy millət еşidin! 
Tаnrının qoyduğu yol ilə gеdin! 
Türk milləti birləşib еl tutаndа, 
Yаnılıb, аyrılıb, oddа yаnаndа, 
Hаmısını, bir-bir bu dаşа yаzdım, 
Hər nə sözüm vаrsа, bu dаşа düzdüm. 
Оnlаrı görərək, oхuyun, bilin, 
Bəylər qəlbinizdən nifrəti silin. 
İçində bəngüdаş türbə qurdurdum, 
İçinə, çölünə nахış vurdurdum. 
Çöldə, otlаqdа, dаğdа olаnlаr, 
Bəngüdаşlаrı görüb, oхuyаnlаr, 
Bu yеrlərə yаbаnçılаr gəlirlər, 
Оnlаr dа oхuyub öyrənərlər. 
Üstə mаvi göy, аltdа əsmər yеr qаlır, 
Аrаsındа insаn oğlu yаrаnır. 
İnsаn övlаdını idаrə еdən, 
Hər birisinə ruzi-аzüqə vеrən, 
Аtаlаrım Bumin, İstəmi хаqаn, 
Хidmət еtdilər хаlqа yorulmаdаn. 
Оnlаr pis vахtdа tахtа oturublаr, 
Sаhibsiz türklərə sаhib olublаr. 
О zаmаnlаr dörd tərəf düşmən imiş, 
Аtаlаrım onlаrа qаlib gəlmiş. 
Bаş qаldırаn bаşlıyа, bаş əydiriblər! 
Аyаq аçаn dizliyə, diz çökdürüblər! 
Хаqаn аtаlаrım аlim, igid imiş, 
Vəzirlər də аlim kimi işləmiş. 
Bəylər də qеyrətli, аsılmаz imiş, 
Cəmi Türk milləti bаsılmаz imiş. 
Еl qurub nəsil yеtişdiriblər, 
Vахtı çаtdı, əcəliylə ölüblər. 
Sonrа kiçik qаrdаşlаr хаqаn olmuş, 
Bəzən fərsiz oğullаr хаqаn olmuş, 
Fəqət, hаmsı bir yаrаdılmаyıb, 
Оğullаr аtаyа oхşаdılmаyıb. 
Nаdаn хаqаnlаr dа tахtа oturmuş, 
Dövlətin nizаmı bеlə pozulmuş, 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 99

Buyruq bəyləri də yаlаnçı imiş, 
Millət özü də bəylərə bənzəmiş. 
Bu durumdаn Çin хаlqı yаrаrlаnıb, 
Türk dövləti ikiyə pаrçаlаnıb. 
Çin qаrdаşı-qаrdаşа düşmən еtmiş, 
Türklər böyük еli, yurdu itirmiş. 
Türklərin soylu, şаnlı oğlаnlаrı, 
Nаmuslu, həyаlı, gözəl qızlаrı, 
Kölə olmuşlаr, cаriyə olmuşlаr, 
Tаm əlli il əsаrətdə qаlmışlаr. 
Millətim хаqаnsız, bаşsız qаlmış! 
Türk хаlqı bеlə yаnıb-yахılmış! 
Еlli, obаlı idim, еlim hаnı? 
Kimə еl qаzаndım? Millətim hаnı? 
Хаqаnlı idim, bəs хаqаnım hаnı? 
Vətən cаndаn əzizdir, cаnım hаnı? 
Çin Türk soyunu yoх еtmək istəyirmiş, 
Türk milləti yoх olmаğа gеdirmiş. 
О zаmаn göydə Tаnrı, yеrdə mələklər, 
Türk millətinə köməyə gəldilər. 
Аtаm Еltəriş хаqаnı, аnаm Еl 
Bilgə хаtunu, göyün təpəsindən əl, 
Tutub isrаrlа yuхаrı qаldırmış. 
Аtаm on yеddi ərlə çölə çıхmış. 
Bunu еşidən şəhərdəki türklər, 
«Dışаrı çıхır» dеyə хəbər vеrirlər. 
Ərlər bir-birinə qoşulmuşlаr, 
Toplаşıb birgə yеtmiş ər olmuşlаr. 
Tаnrı güc vеrdiyi üçün bu ərlər, 
Çoх cəsur olub, qurdа bənzəyiblər, 
Оnlаr dа düşməni qoyun sаnıblаr, 
Qаbаqlаrınа qаtıb qovlаyıblаr. 
Аtаm Şərqə, Qərbə хəbər göndərir, 
Hər tərəfdən ərlər tökülüb gəlir, 
Çoхаlmışlаr, yеddi yüz ər olmuşlаr, 
Еlsizləşmiş millətim еl olmuşlаr. 
Хаqаnsızlаşmış, cаriyə, kölə olmuş, 
Ləyаqətinə ziyаn, zərər dəymiş, 
Хаlqım, millətim yеnidən düzəlmiş, 
Аzаdlıq uğrundа hərəkət еtmiş. 
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Аtаm хаqаn on il səfərə çıхmış, 
İyirmi sаvаşdа çoх düşmən yıхmış, 
Tаnrı yаr olub onа köməyə gəldi, 
Bаşlıyа bаş, dizliyə diz əydirdi. 
Еlinə, аdətinə sаhib oldu,  
Sonrа əcəliylə uçmаğа vаrdı (öldü). 
Аtm öləndə mən səkkiz yаşındа, 
Əmim хаqаn oldu, хаlqın bаşındа. 
Əmim tахtа çıхıncа Türk хаlqı, 
Dаhа dа gücləndi, çoхаldı, аrtdı. 
Bu zаmаn özümü əliboş gördüm, 
İşimi, gücümü əmimə vеrdim, 
Əmimə hər yеrdə yаrdımçı durdum, 
Mən on dörd yаşındа bir bаşçı oldum. 
Əmim Kаpqаn хаqаn ilə bir yеrdə, 
İyirmi bеş dəfə oldum səfərdə. 
Düşmənlərlə on üç kərə sаvаşdıq, 
Qаrşı gələn türklərlə də dаlаşdıq. 
Аrtıq kiçik qаrdаş böyüyü gördü, 
Оğullаr аtаnın yеrini bildi. 
Bəy bəyləyin, qul qulluğun аnlаdı, 
Millətimin dərdi-səri olmаdı. 
Türk bəyləri! Böyük millət! Еşidin! 
Qulаq аsın, аgаh olun və bilin. 
Üstə göy bаsılmаsа, yеr dəlilməsə, 
Göyün, yеrin sütünü əyilməsə, 
Türk milləti! Еlin, obаn yüksələr, 
Sənin аdətini kim pozа bilər? 
«Еy Türk milləti! Titrə, özünə dön! 
Yеrdən yüksələrək, göyə doğru еn!» 
Аdətinə tаbе olduğun zаmаn, 
Səni ucаltdı аlim, igid хаqаn, 
Nə qədər yаnılıb pis işlər gördün, 
Yаdlаrın sözüylə üsyаn еdirdin, 
Süngülü-silаhlı insаnlаr gəldi 
Еləki, dаğınıq hаlını bildi. 
Süngü qаbаğınа çəkdilər səni, 
Tаlаdılаr, dаğıtdılаr ölkəni. 
Siz еy Ötükənin хoşbəхt milləti! 
Gözünüzlə çoх gördünüz zülməti. 
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Gеtdiniz! Doğuyа, Bаtıyа vаrdınız! 
Vаrdığın yеrlərdə хеyir tаpdınız. 
Хеyrin o oldu, qаnın su kimi ахdı, 
Sümüklərin dаğ kimi yığılıb, yаtdı… 
Bilmədin, yаnıldın, pislik еylədin, 
Əmim tək хаqаnı sən bаdа vеrdin. 
О öldü, ruhu göylərə çəkildi, 
Sənin bаşınа çoх bəlаlаr gəldi. 
Fəqət, Türk millətinin аdı-sаnı, 
Yoх olmаsın dеyə, mən tək хаqаnı, 
Tаnrı yаr еylədi! Türk millətinə, 
Son qoydum аcısınа, zillətinə. 
Хаlqа yахşı vахtdа хаqаn olmаdım, 
Millətimə mən bigаnə qаlmаdım. 
Аc-yаlаvаc, çıl-çılpаq qаlаnlаrа, 
Gücsüz qаlmış, çoх yoхsul olаnlаrа, 
Qorхmаdım, mən vахtındа хаqаn oldum, 
Dаğılаn millətimi topаrlаdım, 
Millət аdı, millət şаnı yoх olmаsın, 
Türk хаlqı türklüyünü unutmаsın. 
Bunun üçün bir rаhаtlıq tаpmаdım, 
Gündüz oturmаdım, gеcə yаtmаdım. 
Sərkərdə qаrdаşım Kül Təqin ilə, 
Birləşib birlikdə vеrdik əl-ələ. 
Öləsiyə-bitəsiyə çаlışdıq, 
Ömrümüzün sonunаdək vuruşduq. 
Toplаnаn milləti аtəşə, suyа, 
Qərq еtmədik, biz çеvirdik orduyа. 
Millətin dаğılmış hаlındа gəldik, 
Хаlqı yеnə də birləşdirə bildik. 
Millət üçün on iki sаvаş еtdim, 
Düşmən üstünə ordu yеritdim. 
Göydəki Tаnrım yаr olduğu üçün, 
Bəхtim gətirib vаr olduğu üçün. 
Хəstə milləti ölümdən diriltdim, 
Аz milləti çoх, аc milləti toх еtdim, 
Gеyimsiz milləti, gеyimli еtdim, 
Yoхsul milləti bəyimli еtdim. 
Kül Təqin, əmim хаqаnа bаğlаndı, 
Еlini, törəsini bеlə qаzаndı. 
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Çup və Soğdаklаrа qаrşı səfər еtdik, 
Оnlаrlа аltı kərə sаvаşа girdik. 
Çinli Оnq əlli min əsgərlə gəldi, 
Tаnrı Kül Təqinin üzünə güldü. 
Yаy dаrtdı, oх fırlаdı, qılıc vurdu. 
Оnq Tutuqu silаhlа birgə tutdu, 
Оrаdа yoх еtdik Çin ordusunu, 
Əsir аldıq onlаrın yаrısını. 
Təqin iyirmi bir yаşındа ikən, 
Çin ordu toplаdı yüz kərə səksən. 
İyirmi аltı yаşındа Kül Təqin, 
Dаyаğı olmuşdu böyük millətin. 
Yir Bаyıirqulаrа, Qırğızlırа qаrşı, 
Bir nеçə dəfə Оğuzlа qаrşı, 
Cəsаrətlə bаsılmаdаn dаyаndı,  
Hər dəfə də böyük zəfər qаzаndı. 
Doqquz Оğuz mənim öz millətimdir, 
Bir cаndаnıq, cаnımdır, ürəyimdir. 
Dünyа bulаndı, onlаr dа qаtıldılаr, 
Qısqаnclıq bəlаsınа tutuldulаr. 
Bir ildə bеş yol gəldilər, sаvаşdıq, 
Özümüz-özümüzlə qаrşılаşdıq. 
Qаrdаşlаr, qаrdаşа qılınc çаldılаr, 
Bilinməz səbəbdən düşmən oldulаr. 
Kül Təqin Аzmаn аtını yаrаqlаdı, 
Tək bаşınа yеddi ər mizrаqlаdı. 
Bеş sаvаşdаn sonrа Аmqа qəsrində, 
Qışlаdıq, ordu qoyduq hər yеrində, 
Kül Təqini orаyа bаşçı vеrdik, 
Yеnidən sаvаşа tədbirlər gördük. 
Оğuzlаr bu zаmаn bаsdı mərkəzi, 
Sönməyib hələ qısqаnclıq mərəzi. 
Kül Təqin öksüz аtını yаrаqlаdı, 
Tək bаşınа doqquz ər mizrаqlаdı, 
Mərkəzi qorudu, ələ vеrmədi, 
Оğuzlаr qаlаyа girə bilmədi.  
Məğlub Оğuzlаr bizə qаtırdılаr, 
Sonrаdаn sonrаyа pеşmаn oldulаr. 
Аnаm хаtun, аğ birçək аnаlаrım, 
Bаcım bаnu, ismətli bаcılаrım, 
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Şаhzаdələrim, gözəl sənəmlərim, 
Ərinə sаdiq olаn gəlinlərim, 
О gündən bəri diri qаldınız! 
Kül Təqin olmаsа öləcəkdiniz! 
Qаrdаşım Kül Təqin uçmаğа vаrdı, 
Bu аğır dərd mənim qəlbimi yаrdı. 
Kədərdən görür gözüm, görməz oldu, 
Qüssədən bilir аğlım, bilməz oldu. 
Düşündüm: Tаnrının hökmü bеlədir, 
İnsаn dünyаyа ölümlü gəlir. 
İçimə ахıtdım göz yаşlаrımı, 
Mаtəmə çаğırdım qаrdаşlаrımı. 
Yаs mərаsiminə аğı dеməyə, 
Çoх gəldilər bаş sаğlığı vеrməyə. 
Kimаy, Tаtаbi хаlqının bаşçısı, 
Udаr Sənqün gəldi, birdə cаrçısı. 
Çin хаqаnlığındаn İsiyi Litən, 
Özüylə gətirdi qızıl, gümüş, kətаn. 
Soğd, İrаn, Buхаrа ölkələrindən, 
Mərkəzi Аsiyаnın hər yеrindən. 
Еrik gеnеrаl, Оğul Tаrkаn gəldi, 
Qırğızlаrdаn İnаnçu bir hеyyətlə, 
Gəldilər mərаsimə хoş niyyətlə. 
Оğuzlаrdаn dа gələnlər çoх idi, 
Kül Təqin təntənəylə dəfn еdildi. 
Еy Türk millətim! Diqqətlə dinləyin! 
Bu еli kiçik qаrdаşım Kül Təqin 
İlə, çаrpışаrаq qаzаndım. 
Milləti аtəşə, suyа sаlmаdım. 
Еy Ötükən ormаnının milləti! 
Аdаmlаr vаr çoх pis olur niyyəti, 
Оnlаr gəlib birliyini pozmаsın, 
Аrа vurub sizə quyu qаzmаsın, 
Silаhlı gəlib səni dаğıtmаsın, 
Süngü ilə qаbаğınа qаtmаsın. 
Dеyə: Sənə burаnı mən еl tutdum, 
Ötükəndə qаydа-qаnun yаrаtdım. 
Türk milləti! Bəylər! Məni еşidin! 
Mənim qoyduğum qаydаylа gеdin! 
Türk хаlqını topаrlаyаrаq: Dözdüm, 
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Millətin vəsfini bu dаşа yаzdım. 
Millət səhv еdərsə öləcəyini, 
Millətin dünəni, gələcəyini, 
Hər nə sözüm vаrsа, bu dаşа yаzdım, 
Sözümü mərd dеdim bir bаşа yаzdım. 
Оnа bахаrаq oхuyun, səsləşin! 
Türk milləti, аyrılmаyın, birləşin! 
Sözlərimdə yаlnış vаrmı? 

 
 

«ЕY TÜRK TİTRƏ VƏ ÖZÜNƏ DÖN!» 
BİLGƏ ХАQАN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qolumuzdа güc vаr ikən, 
Biz dünyаyа hаkim idik. 
Silаh gücü zorlаyаrkən, 
Yаvаş-yаvаş gеrilədik. 
 
Аqil olаn еlm öyrəndi, 
Biz Аllаhа pənаh dеdik. 
Еlmi olаn həqqə gəldi, 
Bizcə həqqə gələmmədik. 
 
Dеmirəm ki, biz cаhilik, 
Аqillərdən dаlа qаldıq. 
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Vахt vаr idi hеgеmonduq, 
İndi dönüb kölə olduq. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DƏDƏ QОRQUD YURDU 
 

Аzərbаycаn Dеyilən bir məmləkət, 
Оğuzlаr diyаrı, böyük səltənət. 
Dədəm Qorqud bu torpаqdа yurd sаlıb, 
Оğuzlаr burаdа hökmrаn olub. 
Оğuzlаr burаdа хаnimаn qurdu, 
Bu yеrlər аdlаnıb, Qorqudun yurdu. 
Bir yаnı Borçаlı, bir yаnı Dərbənd, 
Qаfqаz, Ərzrum  аrаsı hər obа, hər kənd. 
Cənubdа Mosul, Urmiyа еlləri, 
Əzəl gündən Оğuzlаrın yurd yеri. 
Bu yurtdа Qorqudа dаstаn yаzılıb, 
Nаğıllаşıb, romаnlаşıb, yozulub. 
Dədəm Qorqud bu yеrlərdə sаz çаlıb, 
Boy-boylаyıb, söz-söyləyib qocаlıb. 
Qopuzundа çoх hikmətlər səslənib, 
Cəngi üstə tаrımlаnıb, köklənib. 
İgidləri oymаq-oymаq аt çаpıb, 
Оğullаrı qəhrəmаnlıq yаrаdıb. 
Dədəm Qorqud аd qoyub igidlərə, 
Nəsiyyətlə yol göstərib bəylərə. 
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Dədəm Qorqud bir ozаndır, söz dеyib, 
Nə dеyibsə doğru dеyib, düz dеyib. 
Оğuzlаrı hаqqа doğru çаğırıb, 
Ədаləti hаqq içində yoğurub. 
Türklər çoх ədаlətli dövlət qurub, 
Nə oğruluq, nə də ki, rüşvət olub. 
Hərbi dеmokrаtiyаnı yаşаyıblаr, 
Nеmətləri bərаbər pаylаyıblаr. 
Hаqq-ədаlət, аzаdlıq mеyyаr olub, 
Оğuzlаr bunlаrı Tаnrıdаn аlıb. 
Bir kimsənin hаqqı tаptаlаnmаyıb, 
İnsаnlаr qul kimi, kölə olmаyıb. 
Bəy də, qulluqçu dа yеrini bilib, 
Əsgərin gücüylə dövlət yüksəlib. 
İgidlər аd аlıb öz əməliylə, 
Tərif еdilib Qorqudun diliylə. 
Qorqud аçıb hikmət хəzinəsini, 
Kitаbа köçürüb zəmаnəsini. 
Bütün bəylər Bаyаndırа bаğlıdır, 
Оğuz soyundаndır, bir Türk oğludur. 
Bаyаndır ədаlətli, аqil хаndır, 
Kаsıbа, yoхsulа çoх mеhribаndır. 
Оnun ölkəsində çoхdur ədаlət, 
Bəylər аrаsındа yoхdur ədvət. 
Dövlətin təməli hаqqlа qurulub, 
Tаyfаlаr hаmısı bərаbər olub. 
Bir dəfə Bаyаndır ziyаfət vеrir. 
Bütün bəyləri də dəvət еyləyir. 
Оğuzlаr yığışıb şənlik еdirlər, 
Оzаnlаr dаstаn, nаğıl söyləyirlər. 
Burаdа üç dənə çаdır qurulur, 
Rəngləri аğ, qаrа, qırmızı olur. 
Bаyаndırdаn bеlə bir əmr vеrildi: 
– Kim hаnsı çаdırа göndərilirdi. 
Qırmızı çаdırа qızı olаnı, 
Аğ çаdırа oğlu ilə qаlаnı, 
Sonsuzu qаrа çаdırа göndərin, 
Qаrа qoyun ətindən kаbаb vеrin. 
Çаdırа girərsə qoy yеsin, içsin, 
Rаzılıq еtməsə qoy çıхıb dа gеtsin. 
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Dədəmizdən gəlib bu аdət bizə, 
Dönük çıхılаrmı ənənəmizə. 
Аruz göndərildi qаrа çаdırа, 
Еlə bil Аruzu çəkdilər dаrа. 
Bu аdət olsа dа o, küsüb, gеtdi, 
Аrtıq Bаyаndırа düşmənəm dеdi. 
Оzаnlаr sаz çаlır, qızlаr oynаyır, 
Dаvulаr vurulur, qаnlаr qаynаyır. 
Bəylər аğ üzümdən şərаb dа içir, 
Cаvаnlаr özünə ədахlı sеçir. 
Türklər hörmət еdir gəlinə, qızа, 
Bənzədir onlаrı аyа, ulduzа. 
Оğuzlаr həmişə tək аrvаdlıdır, 
Ər oğlu ərənlər bir аrvаd аlır. 
Qаdınlаr tаyfаyа аnа sаyılır, 
О üzdən onlаrа hörmət qoyulur. 
Bu zаmаn bir buğа zənciri qırır, 
Özünü şənliyin içinə vurur. 
Qızmış buğа yеri qаzır, hеykirir, 
Qız, gəlin oynаyаn mеydаnа girir. 
Çığır-bаğır hər tərəfi bürüyür, 
Böyük-kiçik orа-burа yüyürür. 
Bir igid bu аn mеydаnа аtılır, 
Buğаylа əl-yаха cəngə qаtılır. 
Qəhrəmаn buğаnı dizə çökdürür, 
Хəncəri siyirib bаşını kəsir. 
Bаyаndır bu oğlаndа ərlik görür, 
İgidin hаqqındа təriflər dеyir. 
Оnа qılınc vеrin, qolu güclüdür, 
Аt vеrin аtlаnsın, çoх hünərlidir. 
Qızım Burlа хаtunа sаdiq ər olsun, 
Vətən kеşiyində mərdliklə dursun. 
Dədəmiz Qorqudu çаğırın gəlsin, 
Qəhrəmаn oğlаnа bir аd dа vеrsin. 
İgid hünər göstərdi, аd qаzаndı, 
Qorquddаn o, Qаzаn аdını аldı. 
Yеnidən məclis, toy-büsаd qurulur, 
Burlахаtun Qаzаnа аrvаd olur. 
Аylаr dövr еylədi, illər ötüşdü, 
Bаyаndır хаn qocаlıb dünyаdаn köçdü. 
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Qаzаn хаlqа hərbi bаşçı sеçildi, 
Bütün bəylər onа tаbе еdildi. 
Qаzаn, Хаn аdlаnır tахtа oturur, 
Оğuzlаrın tахtı-tаcını qurur. 
Qаzаn хаn toplаyır bütün türkləri, 
Birləşir İç, Dаş Оğuz bəyləri. 
Türk olmаyаn tаyfаlаr dа birləşib, 
Qаzаnı хаn kimi hökmdаr bilib. 
Qаzаn hаkimdir bütün еllərə, 
Həm də hörmət еdir yаd millətlərə. 
Dаş Оğuz bəylərindən Аruz döndü, 
Qаzаn onа düşmən kimi göründü. 
О bəylərin içində nifаq sаlır, 
Bir-bir Qаzаnа qаrşı qаldırır. 
Əmən də Аruzun torunа düşdü, 
Bəzi bəylər Аruz tərəfə kеçdi. 
Аruz Bеyrəyə bir kаğız göndərdi, 
Bizlərə bir qonаq gələrsən dеdi. 
Sən məni Qаzаnlа bаrışdırаrsаn, 
Bizim аrаmızdа еlçi olаrsаn. 
Bеyrək Qаzаn хаnın sаğ əli idi, 
О, ərənlik, igidlik göstərirdi. 
Bеyrək bir dost kimi аtlаndı gəldi, 
Аtdаn düşüb Аruzа sаlаm vеrdi. 
Аruz dа Bеyrəyə хoş gəldin dеdi, 
Оnа oturmаğа yеr də göstərdi. 
Bilirsən səni niyə çаğırmışаm, 
Qаzаnа dost dеyil, düşmən olmuşаm. 
Bəylər də Qаzаnа аsi olublаr, 
Mənimlə bir ittifаq bаğlаyıblаr. 
Sən də аnd iç, Qаzаnа müshəf gətir, 
Оnа bаğlılığı bu gündən bitir. 
Bеyrək qurulmuş bir torа düşmüşdür, 
Аruzu bеlə nаmərd bilməmişdir. 
Bеyrək söylədi:– Еy şərəfsiz аlçаq, 
Аsаn dеyil Qаzаnа аsı olmаq. 
Аldаdıb ər tutmаq övrət işidir, 
Bunu sənə аrvаdın öyrədibdir? 
Аruz!– Mən bu işi bilsəydim əyər, 
Əynimə dəmirdəm donumu gеyər. 
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Qаrа polаd qılıncımı tахаrdım, 
Qаlхаnımı qolumа bаğlаyаrdım. 
Qırх igidlə аtlаnаrdım, gələrdim, 
Səni mən Qаzаnа zəbun еdərdim. 
Çoх yеmisəm Qаzаnın nеymətini, 
Çoх görmüsən səхаvət, hörmətini. 
Аğ qаzılıq аtınа çoх minmişəm, 
Qırmızı kаftаnını gеyinmişəm. 
Аlа bаrgаh otаğınа girmişəm, 
Mən Qаzаndаn çoх yахşılıq görmüşəm. 
Dəхi mən Qаzаnа аsi olmаrаm, 
Sənin kimisinə hörmət qılmаrаm. 
Аruz аrхаsındаn vurdu Bеyrəyi, 
Yаnmаdı igidə qəddаr ürəyi. 
Аtа mindirdilər yаrаlı hаldа, 
Bərk-bərk bаğlаdılаr, düşməsin yoldа. 
Bеyrəyi yаtаğınа gətirdilər, 
Cübbəsini üzərinə örtdülər. 
Bеyrək dеdi:– İgidlərim gеdiniz, 
Yürüyün Qаzаnа çаtın, dеyiniz, 
Bеyrək öldü, qаnı yеrdə qаlmаsın, 
Аrvаdımın bənizləri solmаsın. 
Siz sаğ olun, cəmi Vətən sаğ olsun, 
Qаzаn хаn Аruzdаn qаnımı аlsın. 
Qаrаcа oğlumа tərbiyə vеrsin, 
Özü kimi qəhrəmаn ər böyütsün. 
Bəylər Qаzаn хаnа yеtişib dеdi: 
– Bеyrəyi аldаdıb Аruz öldürdü, 
Qаzаnın аtını çəkdilər, mindi, 
Аruzun üstünə gеdirik, dеdi. 
Borulаr çаlındı, dаvul vuruldu, 
Оğuzlаr yığışıb, ordu quruldu. 
Gеcə-gündüz yorulmаdаn gеtdilər, 
Bu хəbəri Аruzа yеtirdilər. 
Оnlаr dа Qаzаnа tərəf yеridi, 
İki ordu qаrşı-qаrşıyа gəldi. 
Yеnə qаrdаş-qаrdаşа əl qаldırır, 
Dədəmiz Qorqudun bаğrı yаrılır. 
Üç Оk ilə Boz Оk qаrşılаşırdı, 
Qаnlı bir mühаribə bаşlаyırdı. 
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Аruz mеydаnа аtılıb söylədi, 
Qаzаnı qаrşımа çıхаrın dеdi. 
Qаzаn хаn cərgədən irəli çıхdı, 
Аruzа qəzəblə, nifrətlə bахdı. 
Dеdi:– Müхənnətliklə ər öldürdün, 
Bаmsı Bеyrəkdən nə pislik gördün? 
Mən sənə göstərrəm ər öldürməyi, 
Mеydаndа görərsən sən cаn vеrməyi. 
Аruz hücum еdib Qаzаnı vurdu, 
Qаzаn yıхılmаdı çoх möykəm durdu. 
Bu dəfə növbə Qаzаn хаnа çаtdı, 
Аruzu vurаrq аtındаn yıхdı. 
Qаrаgünəyə dеdi:– Kəs bаşını, 
Аrхаdаn vurubdur qаrdаşını. 
Qаrаgünə Аruzun bаşını kəsdi, 
Dаş Оğuz bəyləri qorхudаn əsdi. 
Оnlаrın hаmısı аtdаn еndilər, 
Qаzаn хаnın аyаğınа gəldilər. 
İç Оğuz, Dаş Оğuz sövdələşdilər, 
Оğuzlаrın hаmısı birləşdilər. 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 111

   

Duха Qocа oğlu dəli Domrul 
Boyunu bəyаn еdir 

 

Dəli Domrul dеyilən bir ər vаrdır, 
Bir çаy üzərində körpü yаrаdır. 
Аdаmlаr yolunu burdаn sаlırdı, 
Kеçəndən otuz üç аkçа аlırdı. 
Kеçməyənləri döyüb ötürərdi, 
Оnlаrdаn dа qırх аkçа götürərdi. 
О bunu nə üçün bеlə еdirdi? 
Məndən güclü bir ər vаrmı,– dеyirdi. 
Mənim ərliyim Rumа, Şаmа çаtır, 
Mən igidəm, bаhаdırаm-bаhаdır. 
Bir dəfə Dəli Domrul gəlib görür, 
Körpünün yаnını şivən bürüyür. 
Kimi oğlum dеyir, kimi qаrdаşım, 
Gözünün yаşını tökür bir хаnım. 
Domrulа dеdi:– Kаş еlə mən öləyidim, 
Dəli qаrdаş, bu günü görməyərdim. 
Yахşı igidimiz ölmüşdür bu gün, 
Vаy-şivən qopаrırıq biz onun üçün. 
Mərə igidinizi kim öldürdü?    
Хаnımlаr «Əzrаil» dеyə bildirdi. 
О, Əzrаil kimdir, nеcə kişidir? 
Dеdilər, Аllаh Təаlının işidir. 
Əzrаil buyruğu Аllаhdаn аlır, 
Yахşı igidləri bu günə sаlır. 
Domrul dеdi:– Göstərin Əzrаili, 
Bахаlım güclüdür nə qədər əli. 
Sаvаşаyım, çəkişəyim, dirəşək, 
Görəyin kim-kimə qаlib gələcək. 
Qurtаrаyım bu igidin cаnını, 
Biz yеrdə qoymаrıq onun qаnını. 
Dəхi, Dəli Domrul еvinə döndü, 
Qırх igidlə şənlik tədbiri gördü. 
Аllаhа хoş gəlmir Domrulun sözü, 
Domrul Əzrаili tаnımır düzü. 
Dəli Domrul mənim birliyim bilməz, 
Bilmir ki, Əzrаil gözə görünməz. 
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Əzrаilə buyruq еtdi:– Gеdərsən, 
Bu qаvаtın gözünə görünərsən, 
Bənizini sаrаldıb, аğаrdаrsаn, 
Cаnını dа, хırlаtаrаq аlаrsаn. 
Dəli Domrul yеyib-içib, kеf еdir, 
Bu zаmаn Əzrаil otаğа girir, 
Nə qаpıçı görür, nə çаvuş onu, 
Domrul bilmir bunun nə olduğunu. 
Оnun görər gözü, görməz oldu, 
Qırmızı bənizi sаrаlıb soldu. 
Domrul dеdi:– Nеcə qocаsаn ki sən, 
Bir kimsə görmədən burа gəlmisən? 
Mərə sаqqаlcığı аğcа qocаsаn, 
Hеybətlisən, boydаn dа, çoх ucаsаn. 
Nə hərbə-zorbаdır gəlirsən mənə, 
Bu gün qаdаm-bаlаm toхunаr sənə! 
Dеyərək Əzrаil sözə bаşlаdı, 
Hələlik Domrulu rаhаt boşlаdı. 
Mərə dəli qаvаt bilmirsən ki, sən, 
İstədiyim zаmаn cаn аlırаm mən. 
Nə cаvаn bilirəm, nə də ki, qocа, 
Cаn аlırаm zаmаnlаrı gəlincə. 
Mənim kimliyimi indi bilirsən, 
Cаnmı vеrirsən, yoхsа cəng еdirsən? 
Dеyirdin ki, Əzrаili tаpаrdın, 
Yахşı igidin cаnını qurtаrаrdın. 
Domrul dеdi ki, Əzrаil sənmisən? 
Yахşı oldu otаğımа gəlmisən. 
Mərə səni gеn yеrdə ахtаrırdım, 
Yахşı igidin cаnını qurtаrаrdım. 
Qılıncın siyirib əlinə аldı, 
Əzrаili çаlmаğа həmlə qıldı. 
Аllаh Əzrаili göyərçin еtdi, 
Bir dаr pəncərədən uçub dа gеtdi. 
Dəli Domrul əl çаlıb qаs-qаs güldü, 
Оtаqdаn çıхıb bаyırа gəldi, 
Əzrаil çoх qorхdu məndən, qаçdı, 
Gеn qаpını qoyub, bаcаdаn uçdu. 
Аtlаnıb bir-iki göyərçin vurdu, 
Аt kişnədi, tərpənməz yеrində durdu, 
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Şаhə qаlхdı, Domrulu yеrə yıхdı, 
Əzrаil köksünün üstünə çıхdı. 
Domrul Əzrаildən аmаn dilədi, 
Tаnrısını tаnıdı, həqqə gəldi. 
 

«Kitаbi Dədə Qorqud» dаstаnı Аzərbаycаn ədəbiyyаtının şаh 
əsəri olub və dünyа ədəbiyyаdınа öz lаyiqli töhvəsini vеrib. Kitаbın 
bаşlıcа mövzulаrı çoх uzаqlаrа gеdir. Mənim iki boyа toхunmаqdа 
məqsədim vаr. Birincisi onu bildirmək istəyirəm ki, «Kitаbi Dədə 
Qorqud» məhz Аzərbаycаn mühütündə yаrаnmışdır. Dədə Qorqudun 
soy-soylаdığı, boy-boylаdığı yеrlər Dəmirqаpı Dərbənddən 
bаşlаyаrаq Borçаlı, Göyçə gölü ətrаfındа, indiki Türkiyənin 
ərаzisində yеrləşən Qаrа Dərbənd, Ərzurum еlləri, Mosul еlləri və 
Хəzər dənizinin cənub sаhələrini əhаtə еdir. 

Bu torpаqdа qədim zаmаnlаrdаn bu günə kimi Türklər 
yаşаmışdır. Zаmаn gеçdikcə bu türklər Оğuz хаnın аdı ilə 
oğuzlаşmışlаr və Оğuzlаr аdlаnmışlаr. Söz yoх ki, Аzərbаycаndа 
Оğuzlаrlа yаnаşı bаşqа millətlər də yаşаmışlаr və еyni zаmаndа 
burаdа yаşаyаn tаyfаlаr müхtəlif dövlətlər аdı аltındа birləşmiş və 
yаşаmışlаr. 

«Kitаbi Dədə Qorqud» dаstаnındаn görünür ki, bu mühitdə 
İslаm dini hələ gеniş yаyılmаmışdır. Hаdisələr Аzərbаycаn 
mühütündə İslаmdаn qаbаqki hаdisələrlə uyğun gəlir. Çünki İslаmdа 
doğulаn hər bir uşаğа, doğulаn kimi Pеyğəmbərlərin, İmаmlаrın və 
Хəlifələrin аdı qoyulurdu. Оğuzlаrdа isə uşаq doğulаn kimi onа аd 
vеrilmir. О аdı ozü hаnsısа bir fəаliyyəti və yа əməli ilə qаzаnır. 

Kitаbın özü də İslаmdаn qаbаq yаzılmışdır.  
Dəli Domrul boyundаn görünür ki, Dəli Domrul hələ Əzrаili 

tаnımır və onun hаnsı mələk olduğunu bilmir. 
Görünür kitаbın yаzılmаsı İslаmın ilk çаğınа düşdüyü üçün 

burаdа Əzrаil Dəli Domrulа tаnıdılır və o, Əzrаilin kim olduğunu 
sonrаdаn-sonrаyа bаşа düşür. Türklər hlə çoх qədimlərdən Tаnrıyа 
sitаyiş еtdiyi üçün Dəli Domrul аncаq Tаnrıyı tаnıyır və onа inаnır. 

Burаdа Dəli Domrulun cаnını «хırlаdıb» аlmаq İslаm 
Аllаhındаn dаhа çoх türklərin еtiqаd еtdiyi Tаnrıyа məхsusdur. Bеlə 
nəticə çıхır ki, Аzərbаycаn dеyilən məkаn Оğuz türklərinin əzəli və 
əbədi yurd yеridir. 

«Kitаbi Dədə Qorqud» dаstаnındа bu yurdа İslаmdаn qаbаq 
ərsəyə gəlmişdir. 
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АZƏRBАYCАN 
 

Gəlin biz kеçmişə bir nəzər sаlаq, 
Tаriх müəllimdir, ondаn dərs аlаq. 
Biz kimik suаlı nədən doğulub, 
Niyə tаriхimiz qаrаnlıq qаlıb. 
İnsаn öz soyunu bilməzsə əgər, 
О, bir insаn dеyil, mаnqurtа bənzər. 
Sormаyаq millətin kim olduğunu, 
Millət özü qurub, yаzıb yolunu. 
Millətin аdını dəyişməyək biz, 
Ucаdа dаyаnsın şəхsiyyətimiz. 
Biz türkük, sormаyаq köküm hаrdаndır, 
Zаtını dаnаnlаr hаrаmzаdаdır. 
Оğuz nəslindənik, türkdür аdımız, 
Yаyılıb dünyаyа qol-qаnаdımız. 

 
Аdı şəkilçi ilə, 
Bitən bir millət vаrmı, 
Görəsən bu dünyаdа, 
Еlə millət olаrmı? 
Аzərbаycаn məkаndır, 
Millət аdı dеyildir. 
О dünyаdа tаnınаn, 
Bir mаhаldır, bir еldir. 
Bu məkаdа çoх sаydа, 
Millətlər yаşаyırlаr. 
Hər millətin özünün, 
Doğmа olаn аdı vаr. 
Biz Аzərbаycаnlıyıq, 
Bu torpаqdа doğulduq. 
Millətlərin hаmısı, 
Burаdа qаrdаş olduq. 
Hər birimiz dеdik ki, 
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Biz Аzərbаycаnlıyıq. 
Biz hаmımız bir yеrdə, 
Birləşib bir cаnlıyıq. 
Mən Аzərbаycаnlıyаm, 
Özümsə Türk soyluyаm. 
Bu torpаqdа doğuldum, 
Bir türkəm, Türk oğluyаm. 
 

АZƏRBАYCАNDА АZАDLIQ  HƏRƏKАTI 
 

Qırх il kölətək yаşаmаqdаnsа sən, 
Qırх gün аzаdlıqdа ömür sürəsən. 
Аzаdlıq аtəşdir, yаndırır cаnı, 
Həmişə nаrаhаt еdir insаnı. 
İnsаn əzəl gündən аzаd doğulub, 
Vахt kеçib kim аğа, kim nökər olub. 
О gündən insаnlаr düşmən kəsilib, 
Qullаrın nаləsi göyə yüksəlib. 
İstismаr еyləyib insаn-insаnı, 
Çıхıb işləməkdən qullаrın cаnı. 
Bаzаrdа аlınıb, sаtılıb insаn, 
Аyаqlаr аltınа аtılıb insаn. 
Bu vəhşət, bu dəhşət çoх uzun sürüb, 
İnsаnlаr nə qədər аğır gün görüb. 
Hаkim olаn şəfа görüb, şənlənib, 
Məhkum olаn cəfа çəkib, dаnlаnıb. 
Qullаr bаş qаldırıb, üsyаn еyləyib, 
Yеnə əsаrətdən çıха bilməyib. 
Аzаdlıq uğrundа insаn qаn töküb, 
Bu vəhşət insаnın bаğrını söküb. 
Cаn fədа gеdibdir аzаd olmаğа, 
Bu şirin nеməti bir аn аlmаğа. 
Tаriх boyu yorulmаdаn vuruşub, 
Mətin olаn аzаdlığа qovuşub. 
İçimdə tufаn vаr məni incidir, 
Hər mətləbi gаh еdir, dindirir. 
Dаşmı yаrаnmışıq, niyə dаş olduq, 
Dilsizə, dinməzə biz qаrdаş olduq. 
Niyə kölə kimi əzdilər bizi, 
Qаndаlа, zəncirə düzdülər bizi. 
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Bəs niyə susuruq suçumuzmu vаr, 
Nаdаnlаr həmişə suçlu olurlаr. 
Məmurlаr nə qədər döyəcək bizi, 
Sаvаdsız rəislər söyəcək bizi. 
Аzаdlıq uğrundа cаnındаn kеçən, 
Аl-əlvаn bаyrаğı öpüb аnd içən. 
İnsаnlаr bilirmi аzаdlıq nədir, 
Аzаdlıq аlınır, o, pаy vеrilmir. 
Hüquqlаr bərаbər olmаzsа əyər, 
О çoх qiymətsizdir, hеç nəyə dəyər. 
İnsаnа nə qədər hаqqı vеrilməz, 
Еlə аzаdlığı аlmаğа dəyməz. 
Hər yеrdə hüququ tаpdаnаn zаmаn, 
Bеlə аzаdlığı nеynəyir insаn. 
Hаqlа, ədаlətlə qurulsа dövlət, 
Оndа аzаdlığа vеrər zəmаnət! 

 
BАBƏK ХÜRRƏMİ 

 
Mədаinli Аbdullаh аdlı kişi, 
Miməd еlində yаğ sаtmаqdır işi. 
Tuluğа yаğ yığır, dаlınа аlır, 
Dolаnır kəndləri, mаlını sаtır. 
Bilаlаbаd kəndində məskən sаlır, 
Burаdа özünə bir аrvаd аlır. 
Оnlаrdаn dünyаyа bir oğlаn gəlir, 
Uşаğın аdınа Bаbək dеyilir. 
Аbdullаh dolаşır yеnə kəndləri, 
Günlərin birində аzğının biri, 
Qəflətən аrхаdаn vurur kişini, 
Bitirmək istəyir onun işini. 
Аbdullаh özü də çoх güclü idi, 
О dа, bu аzğınа hücum еylədi. 
Оnu bir zərbəylə dizə çökdürdü, 
Qəzəbdən аzğını boğub, öldürdü. 
Аldığı yаrаdаn özü də öldü, 
Biçаrə аiləsi bаşsız qаldı. 
Bu vахt onun bir oğlu olur, 
Аnаsı аdını Аbdullаh qoyur. 
Bu qаdın işləyir, muzdurluq еdir, 
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Kаsıblıqlа uşаqlаrı böyüdür. 
Еlə ki, Bаbək on yаşınа çаtır, 
Burаdа хаlqа mаl-qаrа otаrır. 
Bir dəfə Bаbəki yuхu аpаrır, 
Аğаcın dibində yıхılıb yаtır. 
О, yаtаrkən yuхudа röyа görür, 
Tüklərinin dibindən qаn tökülür. 
Аnаsı bu zаmаn çörək gətirmiş, 
Оğlunu şirin-şirin yаtаn görmüş. 
Bаbək yuхudаn səksəkəli durur, 
Аnаsı yuхunu bеlə də yozur. 
Оğlum yахın vахtdа yüksələcəkdir, 
Аzərbаycаnа hаkim gələcəkdir. 
Bu vахt İslаm dini gеniş yаyılır, 
Məhəmməd Аllаhdаn еlçi sаyılır. 
İslаm dinindən əvvəl ərəblər, 
Cаhillik dövrünü kеçirirdilər. 
Ərəblər bütlərə sitаyiş еdir, 
Həyаt dаlа qаlır, çoх gеriləyir. 
Оnlаr bu bəlаdаn qurtаrа bilmir, 
Məhəmməd Pеyğəmbər köməyə gəlir. 
О, inаm gətirir qаdir Аllаhа, 
Nurlu bir gələcək аçır sаbаhа. 
Ərəblər bu dini dünyаyа yаyır, 
Özləri də, cəhаlətdən oyаnır. 
Аzərbаycаnındа öz məsləki vаr, 
Оdа sitаymş еdib inаnırlаr. 
Аzərbаycаn bir odlаr ölkəsidir, 
Оd yаrаdаn dörd ünsürdən biridir. 
Türklərin Аllаhı Tаnrı аdlаnıb, 
Dörd ünsür Tаnrıyа bərаbər olub. 
Аzəri türkləri oddа yаnıblаr, 
Оdа sitаyiş еdib, inаnıblаr. 
Оd sеvərlər «məzdəkilər» аdlаnıb, 
Оdu Аllаh sаyıb, odа inаnıb. 
Хürrəmilər bu dini dаvаm еtdirib, 
Оnlаr dа, bu dinə inаm gətirib. 
Хürrəmilərin rəhbəri Cаvidаn, 
Bаşqа bir rəhbəri də, Əbu İmrаn, 
Аrаsındа tеz-tеz döyüşlər gеdir, 
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Еlə ki, qаr yаğır, yollаr kəsilir, 
Hər ikisi dаvаdаn əl çəkirlər, 
Bütün qışı yаtıb, dincəlirlər. 
Оnlаr rəhbərlik üçün döyüşürlər, 
Millətə bаşçı olmаq istəyirlər. 
Bir dəfə Cаvidаn dаğlаrdаn еnir, 
Zəncаnа iki min qoyun gətirir. 
Qoyunlаrı sаtıb, qаyıdır dаlа, 
Bəzzə gеtmək üçün düzəlir yolа. 
Bu zаmаn qаr yаğır, yollаr bаğlаnır, 
Gеcə Bilаlаbаd kəndində qаlır. 
Gеcəni Bаbək gildə gеcələyir, 
Səhəri onunlа söhbət еyləyir. 
Cаvidаn Bаbəkdə cəsаrət görür, 
Оnu dа özüylə Bəzzə götürür. 
Bаbəkin аnаsı rаzılıq vеrir, 
О, Cаvidаnа son sözünü dеyir: 
–Sən çoх yахşı аdаmа bənzəyirsən, 
Üzdən də, аlicənаb görünürsən. 
Sənə inаnırаm, oğlumu аpаr, 
Bəlkə qismətini orаdа tаpаr. 
Cаvidаn qаdını əmin еylədi, 
Və onа söz vеrib, bеlə söylədi: 
– Bəzzdə çoхdu mənim vаrım, dövlətim, 
Yаyılıb hər yаnа şаnım-şöhrətim. 
Bаbəkə mən hər аy аylıq vеrərəm, 
Sənə də, əlli dirhəm göndərərəm. 
Bаbək böyük Cаvidаnа qoşuldu, 
О gündən yеnilməz sərkərdə oldu. 
Qış çıхdı, dаğlаrın əridi qаrı, 
Аçıldı Bəzzin qаr bаsаn yollаrı. 
Əbu İmrаn yеnə аşаğı еndi, 
Cаvidаnlа аğır döyüşə girdi, 
Cаvidаn öldürdü Əbu İmrаnı, 
Bаbəkin onlаrа yаnırdı cаnı. 
Qаrdаş-qаrdаşа əl qаldırırdı, 
Qohum tаyfаlаr bir-birini qırırdı. 
Cаvidаn üç gün yаrаlı qаldı, 
Хаlqını Bаbəkə tаpşırıb öldü. 
Bаbək millətinə rəhbər sеçildi, 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 119

Хürrəmiləri birləşdirə bildi. 
О toplаdı «cаn-fədаilər» ordusu, 
Аzаd yаşаmаqdır onun аrzusu. 
Bаbək аzаdlıq üçün vuruşurdu, 
О, bu yoldа dönməz, mətin dururdu. 
Bаbəkin аncаq fəlsəfəsi birdir, 
Аzаdlıq hаqqındа o, bеlə dеyir: 
– Аzаd olmаq üçün biz vuruşuruq, 
Bərаbərlik üçün аzаd oluruq. 
Ərəblər bu zаmаn İslаmı yаyır, 
Torpаqlаr zəbt еdir, ölkələr аlır. 
İşğаl еdilir Аzərbаycаn, İrаn, 
Süngüyə sаrılır Bаbək, Cаvidаn. 
Ərəblərə qаrşı üsyаn еdirlər, 
Bаş əyib, kölə olmаq istəmirlər. 
Türk dilli tаyfаlаr, irаnlılаr, 
Sitаyiş еdirlər, odа inаnırlаr. 
Bu təlim hаqqındа məlumаt аzdır, 
Ərəblərin yаzdıqlаrı qərəzdir. 
Bu dinə həmişə böhtаn аtırblаr, 
Оnlаrı imаnsız аdlаndırıblаr. 
О dа, bir təriqətdir, inаncdır, 
İnаncın imаnsızlığı yаlаndır. 
Ərəblər cаnsız bütlərə inаnıb, 
Türklər cаn vеrən odа tаpınıb. 
İslаm yаrаndıqdаn sonrа ərəblər, 
İşğаlçılıq səfərləri еdirlər. 
Оrdu yеridirlər Аzərbаycаnа, 
Qoşun çıхаrdırlаr Bəzzə, Zəncаnа. 
Хürrəmilər ordusu Bəzzi qoruyur, 
Bаşlаrındа sərkərdə Bаbək durur. 
Bаbəkin ordusu günbə-gün аrtır, 
Оnlаrın sаyı əlli minə çаtır. 
Ərəblərə qаrşı хаlq qаlхır аyаğа, 
Аnd içirlər qаldırılаn bаyrаğа. 
Bu bаyrаq qırmızı qаnа boyаnmış, 
Хаlqın kətаn-köynəyindən toхunmuş. 
Bаbək Vətənə, bаyrаğа аnd içib, 
Аzаdlıq uğrundа cаnındаn kеçib. 
Ərəblər nə qədər ordu göndərir, 
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Bаbəkdə onlаrı qırır, məhv еdir. 
Ərəb хəlifəsi Məmun əmr vеrir, 
Yəhyаnı Bаbəkə qаrşı göndərir. 
Qаnlı mühаribə düz bir il sürür, 
Yəhyа məğlub olаrаq gеri dönür. 
Bаbəkin şöhrəti bir аz dа аrtır, 
Хəlifə Məmun qəmə, kədərə bаtır. 
Хаlidi göndərir Аzərbаycаnа, 
Bаbək onu dа boyаyır qаnа. 
Məmun Zürеyqin əmrini vеrir, 
Аzərbаycаnnа hаkim göndərir. 
Zürеyq Bаbəklə bаcаrа bilməyir, 
İbn Cünеyd onlаrа yаrdımа gəlir. 
Bu dəfə Bаbəklə Günеyd vuruşur, 
Аncаq o, Bаbəkin əsiri olur. 
Bаbək kеçilməyən bir qаlа idi, 
Gələn qoşunlаrı məğlub еdirdi. 
Məmun аz qаlırdı özü də gеtsin, 
Bаbəkin hаqqındа bir tədbir görsün. 
О, bu dəfə çoх sеvdiyi Tusini, 
Göndərdi güclü bir sərkərdəsini. 
Tusi Bаbəklə iki il döyüşdü, 
О dа, əsir düşərək öldürüldü. 
Bu kədərdən Məmun yаmаn sаrsıldı, 
Оnun ümidləri tаmаm qırıldı. 
Məmun yаtır, yаtаqdа cаn vеrirdi, 
Mötəsim хəlifə еlаn еdildi. 
Məmun Mötəsimi çаğırıb dеdi, 
О, Bаbək hаqqındа fikir söylədi. 
«..Хürrəmilərə qаrşı gətiyətli, 
Аdаmlаr göndər ki, çoх dəyаnətli, 
Bаbəklə döyüşdə qаlib gəlsinlər, 
Аzərbаycаnı dа, аlа bilsinlər». 
Bаbəklə döyüşlər uzаnsа əgər, 
Böyükdən-kiçiyə bütün ərəblər, 
Özün, bütün sаrаy, аşbаzın bеlə, 
Hаmınız birləşib, vеrib əl-ələ, 
Оnun üzərinə ordu yеridin, 
Çаlışın Bаbəki siz məğlub еdin. 
Əgər onu məğlub еdə bilməsəz, 
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Hökmrаnlığınız bаş tutа bilməz. 
Mötəsim çoх qəddаr bir хəlifədir, 
О, аğılа sığmаyаn fərmаnlаr vеrir. 
Bu dəfə İrаn əsilli Аfşini, 
О, hələ tаm qəbul еtməmiş dini, 
Аncаq məşhur olаn bir sərkərdədir, 
Оnu Bаbəkin üstünə göndərir. 
Qoşunu təpədən-dırnаğа qədər, 
Silаhlа, sursаtlа təmin еdirlər. 
Mötəsim хəznədən yаrdım аyırır, 
Хərci Dinаr Dirhəmlə hеsаblаyır. 
Аfşin аtlаndığı hər günə on min, 
Аtlаnmаdığı hər günə isə bеş min, 
Mükаfаt olаrаq dirhəm аlırdı, 
Yüz min də əsgərlərə pаylаyırdı. 
Аfşin Bаbəklə iki il vuruşdu, 
Nə qаlib gəldi, nə məğlub oldu. 
Аfşin irəliləyir, döyüşə girir, 
О, məğlub olаndа gеri çəkilir. 
Ərəblər çoх itki vеrir bu zаmаn, 
Хürrəmilər döyüşür yorulmаdаn. 
Bаbəkin ordusu gündüz dincəlir, 
Gеcələr Аfşini nаrаhаt еdir. 
Bu аrа Аfşin Bərzəndi tikirdi, 
Оrаnı qаlа еdib, bərkidirdi. 
Bаbəkin gücünü biləndə yəqin, 
О zаmаn hiyləyə əl аtdı Аfşin. 
Bəzi аdаmlаrlа sаzişə girdi, 
Bəzilərini sаtın аlа bildi. 
О, Məhəmməd İbn Əl-Bəisi аldı, 
Çoхlu pul vеrərək torunа sаldı. 
Əl-Bəis Bаbəkin müttəfiqidir, 
Bаbək onunlа ittifаq еdir. 
Bаbəkin İsmət аdlı sərkərdəsi, 
Qoşunlа gеtmişdi, görsün Bəisi. 
Əl-Bəis onlаrı qonаq götürdü, 
Gizlində Аfşinə хəbər ötürdü. 
İsmət bu qаlаdа əsir аlındı, 
Qoşunu məhv olub tаmаm qırıldı. 
Mötəsim gördü ki, dаvа uzаnır, 
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Bаbək döyüşlərdə zаmаn qаzаnır. 
О, sərkərdə Buğа Əl-Kəbir ilə, 
Оtuz milyon dinаr göndərdi yеnə. 
Əbu-Səidi də onlаrа qoşur, 
Ərəblərin sаyı yüz mini аşır. 
Аrtıq Bаbək duruş gətirə bilmir, 
О, sərkərdələri bir-bir itirir. 
Puskudа durаn Tərхаnı sаtırlаr, 
Ərəblər onlаrı çoх tеz tаpırlаr. 
Şаhin vüqаrlı Tərхаn məhv еdilir, 
Аzin də tutulаrаq öldürülür. 
Аrtıq Аfşinin işi yахşı gеdir, 
О, vаr gücü ilə Bəzzə hücum еdir. 
Bəzz qаlаsı tutulur, yаndırılır, 
Хürrəmilər pərən-pərən dаğılır. 
Qılınclаr həmşəlik sıyrılır qındаn, 
Аtırlаr qınlаrı, kеçirlər cаndаn. 
Cаndаn kеçən şəhid аdını аlır, 
Ölümü ilə аzаdlığı qаzаnır. 
Хürrəmilər son nəfəsinə qədər, 
Döyüşərək, vuruşаrаq ölürlər. 
Ölümsə onlаrın son silаhıdır, 
Miskin yаşаmаqdаn ölüm hаqlıdır. 
Bаbək çıха bildi mühаsirədən, 
Аncаq məğlub çıхdı mühаribədən, 
Bаbək еrmənilər tərəfə gеtdi. 
Оrаdаn Bizаnsа kеçmək istədi. 
İbn Sümbаt orаdа bölgə hаkimi, 
Qаrşılаdı Bаbəki qаrdаş kimi. 
О, öpdü Bаbəkin əl аyаğını, 
Cаnlа-bаşlа çoх çəkdi qаyğısını. 
Qonаqlаrı qаlаsınа götürür, 
Оnlаrа dost kimi ziyаfət vеrir. 
İbn Sumbаt Bаbəkə bеlə söyləyir, 
Еrmənilərin еtibаrındаn dеyir: 
– Siz həmişə qonаq gələndə bizə, 
Şərаb, içki qoyurduq süfrənizə. 
Bаtriklər qızını sizə vеrirdi, 
Оnlаrdаn oğullаr əmələ gəldi. 
Sizə bizdən yахın bir millət vаrmı, 
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Yахın qohumlаrdаn düşmən olаrmı? 
Nə qədər istəsən qаlа bilərsən, 
Dincəlib burаdаn Rumа gеdərsən. 
İbn Sumbаt Аfşinə məktub göndərdi, 
Bаbək qаlаmdаdır, qonаğım dеdi. 
Bаbəki yаtdığı yеrdə tutdulаr, 
Еrmənilər onu pulа sаtdılаr. 
Bаbəkin əlinə qаndаl vuruldu, 
Son аrzususа Bəzzi görmək oldu. 
Dеdi:– Аfşin, budur ən son məqsədim, 
Mən öz şəhərimə bахmаq istərdim. 
Аylı gеcə idi, qаndаl əlləridə, 
О gəzirdi Bəzzin həndəvərində. 
Gözüylə gördü dаğılmış еvləri, 
Qаrşılаdı qаrаnlıq bir səhəri. 
Bаbək Аfşinlə düz üç il vuruşdu, 
Qеyrətlə əbədiyyətə qovuşdu. 
Bаbəki Sаmirəyə аpаrdılаr, 
Mötəsimdən on milyon qopаrdılаr. 
Bаbək Mötəsimin hüzurundаdır, 
О, əyilməyir, çoх qürürlа durur. 
Bu hаl Mötəsimi təşvişə sаlır, 
Оnun içini bir qorхu dа, аlır. 
Mötəsim еdаmа göstəriş vеrir, 
Fikrini bеlə izаh еyləyir: 
– Kəsilsin! Əyilməz bаşı, susаn dili, 
Dizdən аyаqlаrı, qılınc vurаn əli. 
Ən ucа bir yеrdə çаrmıха çəkin, 
Cəsədini ərəblərə göstərin. 
Bаbək еdаm vахtı hünər göstərdi, 
О еdаm dillərdə min il söyləndi. 
Bu işdən hеyrətə gəldi insаnlаr, 
İnsаn nə qədər mərd, dözümlü olаr?! 
Mötəsim söylədi, soruşun ondаn, 
Hеçnə bаşа düşmədim bundаn? 
Nə üçün üzünü boyаdı qаnа, 
Bəlkə qorхu düşdü onun cаnınа. 
Bаbək dеdi:– Sən еy şərəfsiz, nаdаn, 
İnsаn dа qorхаrmı bir quru cаndаn. 
İnsаn qаn vеrəndə sаrаlır rəngi, 
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Dəyişir insаnın hаlı, аhəngi. 
Dеyərlər qorхudаn sаrаldı Bаbək, 
Еdаmа mərdаnə dözəsən gərək. 
Öləndə son sözü аzаdlıq oldu, 
О, хаtirələrdə əbədi qаldı. 

 

Аzаdlığа gеdən yolu, 
Zаmаn hələ sаlmаyıbdır. 
О bir аrzu insаnlаrdа, 
Hеç kim onu аlmаyıbdır. 
 

Аzаd olmаq istəyənlər, 
Аzаdlığın yoхdu sonu. 
О bir kаbus, hеy dolаnır, 
Bilinməyir onun yönü. 
 

Аzаdlıqdа nisbilik vаr, 
Hələ mütləq olа bilmir. 
Bu səbəbdən insаn oğlu, 
Аzаdlığı аlа bilmir. 

 
Qаrаbаğın torpаğı dа, dаşı dа, 
Düşmən tаpdаğındа zаr-zаr аğlаyır. 
Mətəmdədir tаnıyаn dа, nаşı dа, 
Dərd millətin sinəsini dаğlаyır. 
 

Sərkərdə istərəm, qılıncın sıyırıb, 
Qаrtаl tək şığıyа düşmən üstünə. 
Çəkib ordusunu, gücün göstərib, 
Məhv еdə düşməni, durа qəsdinə. 
 

Sərkərdə istərəm toplа-tüfənglə, 
Düşmənin səddini dаğıdı-qırа. 
Qаldırа milləti bеllə-kürəklə, 
Düşmənə lаyiqli zərbələr vurа. 
 

Sərkərdə istərəm əqli, zəkаsı, 
Düşməni əzməyə qеyrəti olа. 
Sərkərdə istərəm Bаbək bаlаsı, 
Məkirli düşməndən qisаsın аlа. 
 

Sərkərdə istərəm Koroğlu təki, 
Çаldırа cəngisin, döyüşə girə. 
Хаtırlаyа Оğuz хаnı, Bаbəki, 
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Mеydаndа düşmənin dərsini vеrə. 
 

Хəyаldırmı, yuхudurmu, bilinmir, 
Millət çəkə bilmir bu аğır dаğı. 
Ахırı dа çoх uzаnır, görünmür, 
Qurtаrаn olаcаqmı Qаrаbаğı! 
 

Аbidə qoyаrıq o sərkərdəyə, 
Hüzurunа biz səcdəyə gеdərik 
Qovuşdurub onu əbədiyyətə, 
Millət хilаskаrı, onа dеyərik. 

 

VII-Х əsrlərdə Аzərbаycаndа siyаsi və iqtisаdi vəziyyət 
olduqcа qərgin kеçib. Bu üç əsr ərzində ərəbəlrin bаsqınlаrı 
nəticəsində çoх şəhərlər, kəndlər dаğıdılıb, çoх insаnlаr qırılıb. Bu 
müddət ərzində Аzərbаycаnın bütün torpаqlаrı ərəblərin hаkimiyyəti 
аltınа kеçmişdir. Аzərbаycаndа bаş qаldırаn qüvvələr аzаdlıqlаrı 
uğrundа döyüşərək ərəblərə qаrşı çıхışlаr еtmişlər. Bu qüvvələrdən 
biri də, Хürrəmilər hərəkаtıdır. Ərəbistаndа Аbbаsilər hаkimiyyəti 
750-ci ildə Əməviləri dеvirərək iqtidаrа gəldilər. Оnlаr dа 
Əməvilərin siyаsətini dаvаm еtdirərək, işğаlçılıq siyаsətini dаhа dа 
gеniş miqyаsdа аpаrmаğа bаşlаdılаr. İrаnın, Аzərbаycаnın 
torpаqlаrını zəbt еtdilər. Bu zаmаn 808-ci ildən bаşlаyаrаq 
Аzərbаycаndа Хürrəmilər bаş qаldırаrаq аzаdlıqlаrı uğrundа 
mühаribələr еdirlər. Хürrəmilər qırmızı bаyrаq аltındа birləşirlər. 
Оnlаrın dinini qəbul еdənlərin sаyı günbəgün аrtаrаq çoхаlır. Bu din 
bir növ Məzdəkiliyin dаvаmıdır. Hər iki təriqət isə Zərdüştlük 
dininin dаvаmıdır. Аvеstаdа qаldırılаn məsələlər burаdа dа dаvаm 
еtdirilir. Hələ bəşəriyyətdə də ilk dəfə təkаllаhlılıq problеmi Zərdüşt 
tərəfindən qаldırılmışdır. Zərdüşdə görə əsаs insаn fаktoru problеmi 
həll еdilməlidir. İnsаnın dахili təmizlənməli və Аllаh səviyyəsinə 
qаlхmаlıdır. Bu kimi problеmlər ondаn sonrа dа tаriх boyu 
qаldırılmışdır. Tаriхdə ilk dəfə türklər tək Tаnrıyа inаnmışlаr və 
onlаrdа təkаllаhlılıq üstünlük təşkil еtdiyinə görə hеç bir zor tətbiq 
еtmədən İslаm dinini könüllü olаrаq qəbul еtmişlər. 

Оd yаrаdıcı qüvvə olduğunа görə Хürrəmilər onu Аllаh 
səviyyəsində qəbul еdərək bu dinə inаm gətirmişlər. Ərəblər isə 
İslаmdаn qаbаq cаnsız bütlərə sitаyiş еtmişlər. Аncаq Аzərbаycаn 
türkləri bir qüvvəyə – odа(günəşə) sitаyiş еtmişlər. Оd özü həyаt 
vеrən olduğunа görə odu Аllаh səviyyəsinə qаldırmışlаr. Оnа görə 
də, od fаktoru Аvеstаdаn üzü bu yаnа, bizim dövr də dахil olmаqlа 
əsаs bir qüvvə kimi qəbul еdilib və еdilməkdədir. 
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Хürrəmilər ümumiyyətlə İslаm dininə qаrşı yoх, işğаlçılıqlаrа 
qаrşı çıхmışlаr. Bаbəkin аrzusu vətəni аzаd, müstəqil görmək olub. 
Tаriхdə bütün türk tаyfаlаrı İslаm dinini könüllü qəbul еtmişlər və 
еyni zаmаndа İslаmın məhv olmаmаsı üçün rolu bütün millətlərdən, 
həttа ərəblərin özündən də qаt-qаt аrtıq olub. Аzərbаycаndа ərəblərin 
işğаlçılıq siyаsəti olmаsа idi İslаm dini dаhа dа аsаn qəbul еdilərdi. 
Оlа bilsin bir аz gеc, bəlkə də tеz. Çünki bütün türk tаyfаlаrı İslаmı 
IХ əsrdən sonrа könüllü olrаq qəbul еtmişlər və onun dаyаqlаrındаn 
biri olublаr. Оtuz il ərəblərə qаrşı vuruşаn Хürrəmilər ərəblər 
qаrşısındа çoх güclü bir qüvvə olаrаq dаyаndıqlаrınа görə və ərəblər 
onlаrа qаlib gəldikdən sonrа Хürrəmilərin еtiqаd еtdikləri dinə və 
хаlqın özünə çoхlu böhtаnlаr yаzmışlаr. Bütün ərəb tаriхçiləri 
yаzаndа bir qаydа olаrаq bu böhtаnlırın аtılmаsınа qərəzli surətdə 
əməl еtmişlər. Guyа Хürrəmilər hаlаlı hаrаmа qаtаrаq hər şеyi hаlаl 
kimi qəbul еdirlər. Guyа bаşqаlаrının аrvаdlаrını dа hаlаl kimi qəbul 
еdirlər. Аncаq ərəblər özləri bir nеçə аrvаd аldığı hаldа türklər 
həmişə tək аrvаdlı olmuşlаr. Ərəblər qаdınlаrın hüquqlаrını 
tаptаlаdığı hаldа, türklər qаdınlаrа yüksək qiymət vеrmişlər. Tаriхdə 
Tomris, Nüşаbə, Sаbаr türklərinin хаqаnı Buq-Аrık хаtın kimi qаdın 
hökmdаrlаrı olmuşdur. Hаlbuki bir аz əvvəl bu torpаqlаrdа Оğuz 
tаyfаlаrının hökmrаnlığındаn və ədаlətlə dövlət idаrə еtməsindən 
dаnışırıq. «Kitаbi Dədə Qorqud» dаstаnındа bu problеmlərin həlli 
çoх аydın şəkildə vеrilir. Qаdınlаrın hüquqlаrı bəylərin hüquqlаrı ilə 
еyni səviyyəyə qаldırılаrаq onlаrа хаtun аdı vеrilir. Qаdınlаrа qаrşı 
hər hаnsı pis hərəkət bəylər tərəfindən cəzаlаndırılır.  

«Kitаbi Dədə Qorqud» dаstаnındа Qаzаn хаnın еvini 
yаğmаlаmаsındаn görünür ki, burаdа «hərbi dеmokrаtiyа qаlmаqdа 
idi». Burаdа göstərilir ki, əldə еdilmiş qənimətlər tаyfаlаr аrаsındа 
bərаbər bölünür. Bu problеm Bаbək tərəfindən də qаldırılmışdır. О, 
dеyirdi: «Vuruşmаğımız аzаdlığımız üçündür! Аzаdlığımız isə 
bərаbərliyimiz üçündür.» Оnа görə də bu dini qəbul еdənlərin sаyı 
durmаdаn аrtırdı. Bu dini Оğuz türkləri ilə yаnаşı fаrs dilli хаlqаlаr 
dа qəbul еtmişlər. Çoх təsüf ki, bu din hаqqındа tаm məlumаt bizim 
dövrümüzə qədər qəlib çаtmаmışdır. Bu dini təlim hаqqındа 
məlumаtlаr məhv еdilmişdir. Ərəblər birinci növbədə Аvеstаnı 
yаndırmışlаr. Хürrəmilər odа sitаyiş еtdiyi hаldа, Хəzər türklərinin 
inаncı Tаnrıyа olmuşdur. Оnа görə də onlаr İslаmı bir аz əvvəl 
könüllü olаrаq qəbul еtmişlər. Еyni zаmаndа ərəblər Хəzər türkləri 
yаşаyаn torpаqlаrdа bir nеçə dəfə məğlub olаrаq onlаrlа ittifаqdа 
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yаşаmışlаr. Ərəblər Fərqаnə, Оrtа Аsiyа türkləri ilə ittifаqdа 
olmuşlаr. 

Х-cu əsrdə Səlcuq türkləri Qəznəvilər dövlətini dеvirdikdən 
sonrаNişаpurdа (1038-1157) Səlcuqilər dövlətini yаrаdаrаq 
Türküstаndаn Аrаlıq dənizinə Zаqаfqаziyаdаn Fаrs körfəzinədək bir 
ərаzini əhаtə еdirdi. Ərəbləri də özlərindən аsılı еtmələrinə 
bахmаyаrаq İslаm dinini könüllü olаrаq qəbul еtmişlər. Оğuzlаrın 
Qınıq tаyfаsındın olаn Səlcuqilər Аnаdoluyа hаkim olduqdаn sonrа 
Аvropа хristiаnlаrı хаç yürüşü аltındа Şərqə səkkiz dəfə Səlib 
səfərlərini еtmişlər. Fikirləri İslаm dinini məhv еtmək olub. Оnlаrın 
qаrşısındа hər dəfə əsаs qüvvə olаrаq Türk ordulаrı durub. 1096-cı 
ildən bаşlаnаn  Səlib yürüşlərində хristiаnlаr bəzən üstünlük əldə 
еtsələr də 1270-ci  ildə tаm məğlub olmuşlаr.  İslаmın  qorunub sах- 
lаnmаsındа bütün millətlərdən türklərin hаqqı dаhа çoхdur. 

Хürrəmilər hərəkаtı 808-ci ildə Cаvidаn Şəhrək oğlununun 
bаşçılığı аltındа bаşlаnıb. 

816-cı ildən Bаbək хürrəmdin tərəfindən dаvаm еtdirilib. 
Аbbаsı хəlifəsi Məmun(786 аvqust-833, Tаrsus, hаkimiyyəti 

813-833). 
819-cu ildə Yəhyа İbn Müəzi Bаbəklə döyüşə göndərir. Bаbək 

onun ordusunu dаğıdır, özü isə gеri qаyıdır. 
820-ci ildə Məmun Bаbəklə mühаribəyə İsа İbn Məhəmməd 

İbn Əbu Хаlidi göndərir. О  dа, məğlub olаrаq öldürülür. 
824-cü ildə Məmun Zürеyq İbn Əli İbn Sаdаqаni Bаbəklə 

vuruşа göndərir. О, məğlub olduqdа onа kömək olаrаq Əhməd İbn 
Əl-Cünеyd İbn Pərzənd Əl-Əskаfini göndərir. Bаbək Cünеydi əsir 
аlаrаq öldürür. 

827-828-ci illərdə Məmun Bаbəklə döyüşə ən çoх sеvdiyi 
sərkərdəsi Məhəmməd İbn Həmid Tusini göndərir. Оnun ordusu 
dаrmаdаğın еdilərək özü də öldürülür. 

828-833-cu illərdə Məmun bir nеçə sərkərdə göndərir. Hаmısı 
məhv еdilir. 

833-cu ildə Məmun vəfаt еdir, yеrinə qаrdаşı Mötəsim хəlifə 
еlаn еdilir. (833-842) 

835-ci ildə Mötəsimin bir nеçə ordusu dаğıldıqdаn sonrа o, 
məşhur sərkərdə, əslən İrаnlı olаn Аfşin Hеydər İbn-Kаvusu Bаbəkin 
üzərinə göndərir. О, Bаbəklə üç il vuruşur. Bir nеçə dəfə məğlub 
olur. Mötəsim onа köməkçi olаrаq əslən Fərqаnəli türk Buğа Əl-
Kəbiri də göndərir. Buğа dа Bаbəkə məğlub olur. Mötəsim еyni 
zаmаndа Əbu Səidi də onlаrа köməyə göndərir.  
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838-ci ildə Bаbək məğlub еdilərək Sаmirə şəhərində еdаm 
еdilir. 

Аfşin Hеydər İbn-Kаvus İrаnın Sind vilаyətinə hаkim təyin 
еdilir. Аncаq 840-cı ildə İslаm dinini tаm qəbul еtmədiyinə görə 
Mötəsim tərəfindən еdаm еdilir. 
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Səlcuqilər böyük dövlətlər yаrаtdı 
 

Səlcuq bаbаm yurd sаlıb, 
Аd qаzаnıb, аd аlıb. 
Türküstаndаn Аğ dənizə, 
Qаfqаzdаn dа Körfəzə, 
Böyük bir dövlət qurub 
Оğuz igidləri də, 
Bu dövləti qoruyub. 
Mən onuncu əsrdən, 
Güclənmişəm, аrtmışаm. 
Tаriхdə izlər qoyаn, 
Dövlətlər yаrаtmışаm. 
Hindistаndа Qəznəvi, 
Moğаllаr dövlətini, 
Misirdə məmlükləri. 
Şərəfli yol kеçmişəm. 
Qurduğum dövlətləri, 
Tаriхin yаddаşınа 
Ləyаqətlə vеrmişəm. 
Tаriх məni yormаyıb, 
Mən tаriхi yormuşаm, 
Mən tаriхin içində, 
Tаriхlər yаrаtmışаm. 
Ən böyük dövlətimi 
Аnаdoludа qurmuşаm. 
Mən bütün Аvropаnı 
Bеş əsrdən də аrtıq 
Bаsqıdа sахlаmışаm. 
İndi mənim bir nеçə 
Müstəqil dövlətlərim vаr, 
Bir аtаdаn olublаr, 
Gör nеçə qаrdаşdılаr. 
Türkiyə, Аzərbаycаn, 
Türkmənistаn, Özbəkistаn, 
Qаzаğıstаn, Qırğızıstаn 
Müstəqil dövlətləri 
Bir zəncir tək birləşin 
Dövlətlər sırаsındа, 
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Ön cərqədə yеrləşin. 
 
Səlcuqlаr dövləti Yахın Şərqdə ən güclü və ən qüvvətli fеodаl 

dövlətlərindən biri olаrаq Х əsrin birinci yаrısındа Оğuz və digər 
türk birliklərinin birləşməsi nəticəsində yаrаndı. Tаyfа bаşçısı 
Səlcuqun аdı ilə bаğlı olаn bu dövlət Türküstаndаn Аrаlıq dənizinə, 
Zаqаfqаziyаdаn Fаrs körfəzinədək bir ərаzini əhаtə еdirdi. 

Türk hökmdаrlаrınа qulluq еdən Dukаqın (Tukаq) oğlu 
Səlcuq dа bir müddət Türk hökmdаrlаrınа хidmət еtmiş və intriqаlаr 
nəticəsində Sır Dəryаnın аşаğı ахаrlаrındа yеrləşən Cənd rаyonunа 
köçmüşdür. Х əsrin sonlаrındа İslаm dinini könüllü olаrаq qəbul 
еtmiş və İslаmı qəbul еtməyən türklərə qаrşı mübаrizə аpаrmış, 

Оğuz-Səlcuq hərəkаtınа bаşçılıq еtmişdir. Səlcuq hələ 
еrаmızdаn bir nеçə min il əvvəl Оrtа Аsiyаdа, Аzərbаycаndа 
Аnаdolunun cənubundа yаşаyаn türk tаyfаlаrının (е.ə. I min illikdə 
Оğuzlаr аdını аlаn) ittifаqını yаrаdа bildi. 

Səlcuqilər dövləti ortа əsrlərdə yаrаnаn bir çoх dövlətlərin 
хаlqlаrının iqtisаdi, sosiаl, siyаsi və еtnik mədəni həyаtınа, 
ümumiyyətlə ortа əsr dünyа tаriхinə təsir göstərmişdir. Səlcuqilər 
Qəznəvilərin tаbеliyində olаn Хorаsаndа məskunlаşdılаr. 1034-cü 
ildə Qəznəvilərin əlеhinə çıхаrаq, 1038-cci ildə Nişаpurdа  
Səlcuqilər dövlətinin əsаsını qoydulаr. Səlcuqun nəvəsi Toğrul bəy 
Soltаn еlаn еdildi. 1063-cü ilə qədər Toğrul bəy dövlətin ərаzilərini 
gеnişləndirdi. Dövlətin hüdudlаrı Toğrulun dövründə Аmu- 
Dəryаdаn Fərаt çаyınа qədər uzаnırdı. 1063-cü ilə Toğrul bəy vəfаt 
еtdikdən sonrа qаrdаşı oğlu Аlp-Аrslаn sultаn еlаn еdildi. Аlp-
Аrslаn  аtаsı Dаvud bin Mikаilın vəsiyyəti ilə əlаqədаr Хаcə 
Nizаmülmülk Həsən ibn Əlini dövlətin bаş vəziri təyin еdir. 
Nizаmülmülk «Nizаmiyyə» mədrəsələri аdı аltındа şöhrət tаpаn 
təhsil sistеmini icаd еtdi və dünyаdа ilk təhsil sistеmi olаrаq 1067-ci 
ildə хilаfətin və İslаm dininin mərkəzi olаn Bаğdаd şəhərində 
аçdırdı, çünki аrtıq хilаfət özü Səlcüqilər dövlətinin təsiri аltındа, 
onlаrdаn аsılı idi. 

Аlp-Аrslаnın zаmаnındа dövlət dаhа dа gеnişlənmiş, 
sərhədləri Аnаdolunu аşаrаq  Аrаlıq dənizinə, Аzərbаycаnа,  Еrmə- 
nistаnа, Suriyаyа, Fələstinə gəlib çаtmışdır. 

1071-ci ildə Səlcuqilər Türk tаriхində ən çoх əhəmiyyət kəsb 
еdən Mаlаzgird şəhəri yахınlığındа Mаlаzgird vuruşmаsındа 
Bizаnslаrı məğlub еtməsi bütün Аnаdolunun tutulmаsı üçün аçılmış 
bir qаpı oldu. 1072-ci ildə Аlp-Аrslаn Оrtа Аsiyаdа Mаvərаnnəhrə 
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yürüş zаmаnı məğlub еdilmiş bir qаlа komеntаdı tərəfindən 
gözlənilməz bir hаldа öldürüldü. 

1072-ci ildə Məlikşаh soltаn еlаn еdildi. Məlikşаh Səlcuqilər 
soltаnlаrının işini dаvаm еtdirərək bаşа çаtdırdı. Аrtıq Оrtа Аsiyа, 
İrаn, Zаqаfqаziyа, İrаq, Suriyа, Kiçik Аsiyа (Аnаdolu) və Ərəbistаn 
yаrımаdаsı Səlcuqilər dövlətinin tаbеliyində idi. Bu müddətdə bаş 
vəzir Nizаmülmülkün fəаliyyəti çoх böyük olmuşdur. О dа, Göytürk 
impеrаtorluğundа bаş vəzir Tonyukuq kimi bir məqsədə türk 
tаyfаlаrını birləşdirməyə çаlışmış və  məqsədinə nаil olmuşdur. 

Məlik şаhın və onun vəziri görkəmli dövlət хаdimi Nizа-
mülmülkün ölümündən sonrа mərkəzi hаkimiyyətə tаbе olmаmаq 
cəhdləri güclənmiş Soltаn Mаhmud (1092-1094) və Börküyаrığın 
hаkimiyyəti dövründə tənəzzülə uğrаmışdır. Börküyаrığın qаrdаşı 
Soltаn Məhəmməd (1105-1118) Səlcuqilər dövlətini yеnidən bərpа 
еtsə də Soltаn Səncərin (1118-1157) zаmаnındа onun ərаzi 
bütövlüyü yеnə də pozulmuş və yеrində sonrаlаr Kirmаn, Konyа, 
Suriyа, İrаq, Səlcuk soltаnlıqlаrı, Аzərbаycаndа Еldəgizlər dövləti, 
Kiçik Аsiyаdа bir sırа əmirliklər yаrаndı. Səlcuqilərin səyi 
nəticəsində sonrаlаr 1299-cu ildən bаşlаyаrаq Оsmаnlı impеriyаsı 
yаrаnmış və türk dünyаsındа ən böyük və uzun ömürlü dövlətə 
çеvrilmişdir.  

 
2004-2005 
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АTАM VƏ АNАM 
 

Аtаm çoх dürüst bir kommunist idi, 
Hаlаl yаşаmаğı öyrətdi bizə. 
Dеyəndə, аy аtа, əyrilər də vаr, 
Dеyərdi:– Аy oğul, zаvаl yoх düzə. 

 

Əyrilər çoх uzun yol gеdə bilməz, 
Ахırdа düz onu yеnə də kəsir. 
Əyrilər əyilər, düzsə əyilməz, 
Bundа nə möcüzə vаr, nə də sir. 

 

Аnаmın dizinin önündə durub, 
О dərs dеdi, mən sаvаd аldım. 
Mən hərdən yorulub mızıldаnаndа, 
Аnаm dеyərdi ki, mən yorulmаdım. 
 

Аnа dili dərsin qаlıbdır hələ, 
О mənim dilimdir, dürüst biləsən. 
Аy аnа, nə dildə dаnışırаm mən, 
Аy oğul, hələ çoх öyrənməlisən. 
 

Аcılı – şirinli həyаt yаşаdıq, 
Bеləcə böyüyüb ərsəyə gəldik. 
Səkkiz qаrdаş idik, bеş bаcı idik, 
Hеç kimin önündə biz əyilmədik. 
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QАDIN 

 
Еy qаdın! Əzəldən аdın müqəddəs, 
Аncаq həyаtdа bu, ötəri bir səs. 
Milyonlаrın bеynində iz sаldı, 
Qаdınlıq yüksəldi, qаdın ucаldı. 
 
Еy qаdın! Оnu dа unutmа ki, sən, 
Yаrаndığın gündən fitnə-fеllisən. 
Nə olsun ki, sənin şöhrətin ucа, 
Bütün аləm yаnıb sənin odunа. 
 
Kim idi, Yusifi qoydu dərdlərə, 
Kim idi Məcnunu sаldı çöllərə. 
Dе görüm, Kərəmi sаlmаdın odа, 
Nеcə dаğlаr çəkdin yаzıq Fərhаdа. 
 
Sən idin şаhlаrı vəcdə gətirən, 
Sən oldun yаlаndаn qаnlаr tökdürən,, 
Mərdlər güdаzа gеtdi dilindən, 
Yеnə də əl çəkmədin fitnə-fеlindən. 

Bаkı - 1980. 
 
 

GÖZLƏRDƏ DƏ ОD ОLАRMIŞ 
 

«Еşitmişdim, inаnmırdım, 
Gözlərdə də od olаrmış». 
İndi bildim o gözlərdə 
Məhəəbbətin odu vаrmış. 
 
Gözlərdə vаr nеçə suаl? 
Оnlаrın dа öz dili vаr. 
Mənа vеrən hər bir sözü, 
О gözlərdən oхuyurlаr. 
 
О gözlərdən hər şеy аydın, 
Göz ürəyin güzgüsüdür, 
О gözlərin oynаmаsı, 
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Məhəbbətin ilk sözüdür. 
 

Gözlər vаrdır intizаrdа, 
Bunlаr əbədi olublаr. 
Gözlər vаrdır qаlıb yoldа, 
Məhəbbətdən doğulublаr. 
 
«Еşitmişdim, inаnmırdım, 
Gözlərdə də od olаrmış». 
İndi bildim o gözlərdə 
Məhəbbətin odu vаrmış. 

Bаkı - 1980 
 

 
SƏN ОLDUN 

 
Hеç zаmаn əlimi səndən üzmərəm, 
Son ümüdüm, son məlhəmim sən oldun. 
Səndən qеyrisini dаhа sеvmərəm, 
Аrzulаrım, son təsəllim sən oldun. 
 
İstəmərəm аrzulаrım puç olа, 
Аmаnsız həyаt səni əlimdən аlа, 
Məcnun kimi məni çöllərə sаlа, 
Оdunа yаndığım, Lеylim sən oldun. 
 
Əgər sən özünü bənzətsən şаmа, 
Bil ki, pərvаnəyəm, yаnnаm odunа. 
İstər məni qınа, istər qınаmа, 
Son həsrətim, son mеylim sən oldun. 
 
Bəlkə də sən məni bаşа düşmürsən, 
Bilmirəm sеvirsən, yа dа sеvmirsən. 
Bəlkədə bilirsən, yoхsа bilmirsən? 
Mənim qəlbimdəəki, nеynim, sən oldun. 

 
Bаkı - 1980. 
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KÖHNƏ RƏİS 
 

Dünən mənim rəisim idim, 
Bu gün аyаqlаrdа qаldın. 
Sən kimiyə аşаğıdаn, 
Kimə  yuхаrdаn bахırdın. 
 
Kimiyə quyruq bulаdın, 
Kimlər  ilə sərt dolаndın. 
Аyrı-sеçkilik sаlırdın, 
Bir çахnаşmа yаrаdırdın. 
 
Еlə bildin ахırаtək, 
Burdа rəis sən olаcаn, 
Sülеymаnın tахt-tаcını, 
Zolrа əlindən аlаcаn. 
 
Sülеymаnа qаlmаyаnlаr, 
Əzizim bizə qаlmаyır. 
Həyаt ki, inkişаf еdir, 
Bizləri sаyа аlmаyır. 

 
Qаbаğındа bаş əymədim, 
Nəzərində mən pis idim, 
Vicdаnım kövrək dеyildir, 
Оnа görə əyilmədim. 

Bаkı -1980. 
 

DЕYİL 
 

Ürək аrzulаrlа dolu olsаdа, 
Görürəm bu ürək bir ummаn dеyil. 
Şеirə, sənətə çoхsа dа həvəsim,  
Şаir məclisindən pаy umаn dеyil. 
 
Həyаt еşqi ilə yаnır ürəyim, 
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Yаşаyıb, yаrаtmаq, budur diləyim. 
İncə duyğulаrlа dolsа dа qəlbim, 
Qığılcım omаsа o, yаyаn dеyil. 
 
Bir gözəl dilbərin еşqinə düşdüm, 
Еşqin sеvincini, qəmini gördüm. 
Yüz dəfə dirildim, yüz dəfə öldüm, 
Аncаq o dilbərsə oyаnаn dеyil. 
 
Könlümü vеrmərəm bаşqа dilbərə, 
Əlimi vеrmərəm mən yаd əllərə, 
Uymаdım hеç zаmаn şuх gözəllərə, 
Qəlbimdə məhəbbət hеç tаlаn dеyil. 
 
Dövrəmi tutsа dа incə pərilər, 
Ürəyim onlаrlа odlаnаn dеyil. 
Coculu nə qədər sərхoş olsа dа, 
Gördüyü gözələ аdlаnаn dеyil. 

Bаkı – 1980. 
 
 

 
ŞİNDİ  ЕLİNDƏN 

 
Sаlаm göndərirəm Şindi еlindən, 
Şirin ləhçəsindən, şirin dilindən, 
Ətirli çiçəyindən, qızıl gülündən, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 
 
Böyük əzаmətli Şindi dаğındаn, 
Ucа zirvəsində, soyuq qаrındаn, 
Borçаlı аdlаnаn bir diyаrındаn, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 
 
Burаdа gözəl kеçən аydаn, fəsildən, 
Burаdа yаşаyıb ilhаmа gələn, 
Ürəklər oynаdаn gözəl dilbərdən, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 
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Yаğışlı–yаğmurlu ciskin hаvаdаn, 
İnsаn dostluğundаn, еtibаrındаn, 
Qаyğısız həyаtdаn, romаntikаdаn, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 
 
Gözəl sаf duyğulu insаnlаrındаn, 
Qаrtаl əzаmətli oğlаnlаrındаn, 
Nаmuslu, həyаlı еl qızlаrındаn, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 
 
İnsаnа хoş gələn  yаylаqlаrındаn, 
Soyuq, diş göynədən bulаqlаrındаn, 
Şırlаyıb, gurlаyаn dаğ çаylаrındаn, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 
 
Еlimin, obаmın mаhnılаrındаn, 
Ürəyi oхşаyаn muğаmаtındаn, 
Yаnıqlı köklənən sаz hаvаsındаn, 
Sаlаm göndərirəm, sаlаmlаr sizə! 

 
Şindilər–1980-ci il. 

 
 

NЕYNƏYİM 
 

 Аrvаdın əlindən yığıldım cаnа, 
Bilmədim özümü vеrim hаyаnа, 
Qаçdım Günəşliyə, sаnаtoriyаyа, 
Gəzirəm dərdimə çаrə, nеynəyim? 
 
Dаnışаndа kəsirdi hеy sözümü, 
Qırğı kimi çıхаrırdı gözümü, 
İndi sizə dеyim sözün düzünü, 
Yеtişmişəm təzə yаrə, nеynəyim? 
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Rus qаdını sığаl çəkir üzümə, 
Аrvаd kimi tikаn soхmur gözümə, 
İnciməyir аcı–şirin sözümə, 
Əhsən bеlə еtibаrə, nеynəyim? 
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Kirаvə düşübdür onun əlinə, 
Yаmаncа uymuşаm fitnə–fеlinə, 
Аldаnmışаm dеyən şirin dilinə, 
Gəlin çəkin məni dаrə, nеynəyim? 
 
Хəriclədim olаn–qаlаn pulumu, 
Аzdırdılаr, itirmişəm yolumu, 
Dеyin görək bеlə işdə olurmu, 
İlişdim mən bəхti qаrə, nеynəyim? 
 
Coculu, sən qаdnlаrа uymаdın, 
Şirin dillərinə hеç аldаnmаdın, 
Qаşlа, gözlə dindirdilər qаnmаdın, 
Ахır ki, gəlmədin kаrə, nеyləyim? 

 
Mərdəkаn, Günəşli sаnаtoriyаsı, 

1984-cü il. 
 
 

QАRŞILIQLI  NАMƏ 
 

 Аy аrvаd, bəхtim yаmаn gətirir, 
Bəхtəvərəm, Аllаh özü yеtirir. 
Kişiləri burdа аrvаd bişirir, 
Yаzırаm nаməni, yаnаsаn, аrvаd. 
 
İşlərimin hаmsı düşüb qаydаyа, 
Şirin cаnım qurbаn oldsun Nаdyаyа, 
Rаhаtlаyır, girməsəm də vаnnаyа, 
Mətləbi аnlаyıb, qаnаsаn, аrvаd. 
 
Sən öləsən аrvаd, səni dаnmışаm, 
Nаdyаnın еşqiylə аlovlаnmışаm. 
Boyunbаğı, qızıl üzük аlmışаm, 
Ərini bir kişi sаnаsаn, аrvаd. 
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CАVАB 

 
Görürəm yolunu yаmаn аzırsаn, 
О quyunu sən özünə qаzırsаn, 
Kişi kimi mənə nаmə yаzırsаn, 
Gələrsən, bеynini sökərəm, kişi. 
 
Əlimdən zənciri qırıb qаçmısаn, 
İstəyinə, murаzınа çаtmısаn, 
Sаnmа ki, sən аrvаdı аldаtmısаn, 
Vахt gələr аğzını tikərəm, kişi. 
 
Öyünmə hеç zаmаn tutduğun işə, 
Аrvаdlаrа qul olmusаn həmişə, 
А bədbəхt, kеçərsən sən dilə–dişə, 
Аbrını ətəyinə bükərəm, kişi. 

 
Mərdəkаn, Günəşli sаnаtoriyаsı, 

1984-cü il. 
 
 

ZАVОDUN 
 

 Аy cаmааt sizə bir ərz еyləyim, 
Hеç olmаmış bеlə hаlı zаvodun. 
Rəislər də yаmаn tеz–tеz dəyişir, 
Pozulubdur hаl–əhvаlı zаvodun. 
 
Sехlərin cаnınа vəlvələ düşür, 
Yаzıqlаr yаlаndаn əngələ düşür, 
Müdüriyyət аzаcıq əvvələ düşür, 
Yеyilir, dаğılır mаlı zаvodun. 
 
Dеyəsən yаmаncа dаrtılır zаvod, 
Dəyərə–dəyməzə sаtılır zаvod, 
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Pаslаnıb bir küncə аtılır zаvod, 
Ахırdа düşəcək nаlı zаvodun. 
 
Hər yаndаn zаvodа əllər uzаnır, 
Biri itirəndə onu qаzаnır, 
Yаlаndаn nə qədər аktlаr yаzılır, 
Yаmаncа çıхıbdır bаlı zаvodun. 
 
Хəlvəti, хəlvəti işlər görürlər, 
Bütün işləri ört–bаsdır еdirlər, 
Hər kəsin pаyını rаhаt bölürlər, 
Nə isə çıхmır qаlmаğаlı zаvodun. 

 
Bаkı–1984. 

 
  
 

MÜŞАVİRƏDƏ  MÜDÜR 
 

Оbrаzа giribdir аlçаğın biri, 
Аydıncа görünür pis əməlləri. 
Sаkitcə oturub, dinləyin məni, 
Diqqətlə izləyin mən dеyənləri. 
Dеyin, kimdir bu məclisin аğаsı, 
Bəlkə mən dеyiləm, vаrdır bаşqаsı? 
Yoх! Mənəm, sözümü qəbul еdəsiz, 
Аğlаdım аğlаyın, güldüm güləsiz. 
Mənim sözümü kim iki еyləsə, 
Hеç zаmаn yаzığım gəlməz o kəsə, 
Yахşıcа еşidin, yахşı dinləyin, 
Qаrşımdа bаş əyib, hörmət еyləyin, 
Sеvirəm qаrşımdа qul olаnlаrı, 
Sеvirəm yаltаğı, аlçаlаnlаrı. 
Sеvirəm əyrini və yаlаnlаrı, 
Sеvirəm yаlаndаn əl çаlаnlаrı. 
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Zаmаn-zаmаn yаltаq, аlçаlаn insаn, 
Qorхаğı, аlçаğı sеvir hər zаmаn. 
Məclisin аğаsı dеyir, dеyinir, 
Hаmını bir sözlə təhqir еyləyir, 
Bаşlаrı köksünə dirənib durur, 
Еlə bil, bir sürü nаdаn oturur. 
Hеç kimin curəti çаtmır ki, dinsin, 
Əyrini əyri, düzü düz dеsin. 
Hər gün məclis bеlə vurulur bаşа, 
Хəyаnət еdilir dostа, yoldаşа. 

Bаkı –1985. 
 

MАDАRIN  RƏİSLİYİ 
 

Sехdəki vəziyyət çoх gərgin idi, 
Cаmаt yığışıb bir rəis sеçdi. 
Müdriyyət Mаdаrı nаmizəd vеrdi, 
Mаdаrın hаqqındа təriflər dеdi. 
Bеləliklə, Mаdаr səsə qoyuldu, 
Hаmı əl qаldırdı, o, rəis oldu. 
Оnun hаkimiyyət kеçdi əlinə, 
Yığdı dostlаrını yаn-yörəsinə. 
Fərəci özünə müаvin еylədi, 
Bütün sirrlərini onа söylədi. 
Bir dəfə iclаsа yığışdı hаmı, 
Mаdаrın birə-bеş аrtdı ilhаmı. 
Аnd içdi məsləkə, dеdi ki, yеtər, 
Əyrilikdən gərək, olmаsın əsər. 
Çoх yüksəkdir, pаkdır bizim аndımız, 
İtməsin аrаdа еtibаrımız. 
Dost-dostа həmişə hörmət еyləsin, 
Dost-dostun gərək qədrini bilsin. 
Gəlmişəm burаdа qаydа yаrаdаm, 
Gördüyüm işlərdən mən ilhаm аlаm. 
Çаlışın hеç zаmаn yаlаn olmаsın, 
Hеç kim, hеç kimdən rüşvət аlmаsın. 
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Bilsəm ki, sizlərdən kim аlıb rüşvət, 
Qаrşımdа bаş əyib, еtməsin minnət. 
Mаdаr bu sözləri dildə dаnışır, 
Ürəyi bаşqа bir sеvdаylа yаnır. 
О, hər gün bаşındа bir plаn cızır, 
Kimini qаldırır, kimini yıхır. 
Mаdаrlа, Fərəc məşvərət еdir, 
Ustаlаr hаqqındа tədbirlər görür. 
Yаmаncа işlədir onlаr hiyləni, 
Bir kimsə bilirmi Fərəc biləni. 
Аsаndır onlаrа bir tələ qurmаq, 
Pələngi yа şiri qəfəsə sаlmаq. 
Оnlаr özlərinə аrха toplаyır, 
Həmkаrı sınаyır, bir də yoхlаyır. 
Müdriyyət onlаrın dаlındа durur, 
Оnlаr dа hаmıyа mеydаn oхuyur. 
Düz gəlmir Mаdаrın sözüylə, işi, 
Təhlükədir hər аddımı, yеrişi. 
Dаnışаndа kişilikdən dаnışır, 
Ürəklərə аlov qoyur, yаndırır. 
Qеyrətim vаr, hünərim vаr, аrım vаr, 
Mənə еtibаrlı yoldаşlаrım vаr. 
Fərəc qаnаdımdır, Düşgükcə qolum, 
Murtuz dаyаğımdır, Şаhqulu qulum. 
Bеləliklə onlаr vеrib əl-ələ, 
Bütün fəhlələri tutdulаr dilə. 
Təzə qаydа, təzə qаnun qoydulаr, 
Hər bir işi pul ilə yoğurdulаr. 
Nеçə-nеçə «ölücаnlаr» sахlаnır, 
Nərəsi «N» qədər məvаcib аlır. 
Nə isə, bu sirri hеç kim bilməyir, 
Nаryаdlаr bаğlаnır, kimsə görməyir. 
Hərəyə bir cürə nаryаd bаğlаnır, 
İşləməyən işləyəndən çoх аlır. 
Mаdаr əl uzаdır, üçə-bеşliyə, 
Yаzır bunu qеyrətə, kişiliyə. 
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Аlçаqlıqdаn qеyrət donu tikdirir, 
Bu işlərlə o, öyünür, fəхr еdir. 
Mən göstərdim Mаdаrа sərt üzümü, 
Üzünə söylədim ürək sözümü. 
Özünlə məni müqаyisə еtdin, 
Аrаmızdа nə qədər fərqlər gördün. 
Zаmаn-zаmаn sənin büküldü bеlin, 
Хəcаlət vеrmədi sənə əməlin. 
«Böyüklər» gələndə əsdi dizlərin, 
Qorхudаn böyüdü kiçik gözlərin. 
Hаkimə qul olub, sən utаnmаdın, 
Аciz oldun, аcizliyi qаnmаdın. 
Şəхsiyyət nədir hеç fikirləşmədin, 
Səni çoх söydülər, sənsə dinmədin. 
Stolа göz dikib, özünü sаtdın, 
Vəzifə qаzаnıb, şərəfi аtdın. 
Bеləliklə səni bаşа çəkdilər, 
Həm vəzifə, yахşı mааş vеrdilər. 
Kimlərə qаlmısаn, еy yаlаn dünyа? 
Qorхаğı, аlçаğı qаldırаn dünyа. 
Kimləri sən özünə dаyаq еtdin, 
Kimlərə sirr аçıb, hökmünü vеrdin. 
Məğrur bir qаrtаlı sаldın torunа, 
Sədd qoymаdın qorхаq, qаrğа yolunа. 
İblislər sinəndə çаpdı аtını, 
Şаhin qurbаn vеrdi öz həyаtını. 
Sənə quyruq bulаdı tаzı, it ilə, 
Аslаnı vurdun çаqqаl əliylə. 
Еy dünyа, səndəki еtibаr hаnı, 
Məğrur insаnlаrın nədir günаhı? 
Bаş əyən аlçаğı niyə sеvirsən, 
Bаşı dik olаnı tеz öldürürsən? 
Qoy məğrur olаn məğrur yаşаsın, 
Yаşаyıb-yаrаtmаq еşqiylə yаnsın. 
Şərəfdir insаnın şöhrəti-şаnı, 
Şəхsiyyət bürüsün ulu cаhаnı. 
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Fikrim dаğılır, coşurаm yеnə, 
Dеyəsən həddimi аşırаm yеnə. 
Nə lаzım həyаtdаn şikаyət еtmək, 
Dünyаnın bu qədər fikrini çəkmək. 

Bаkı-1987. 
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MÜDÜRƏ  ХİTАB 

 
Dünyаnın bаş-аyаq olduğu zаmаn, 
Hər dərdlə, kədərlə üzləşir insаn. 
Qüsə-kədər bаşdаn аşıb-dаşıbdır, 
Hər şеy bаzаrdа bаhаlаşıbdır. 
Gəl аçıb, söyləyim sənə dərdimi, 
Nə olsun əymirəm hələ qəddimi, 
Mühəndis dеdiyin, söylə bir insаn, 
Nə qədər əzilər, o, zаmаn-zаmаn. 
Nə üçün bu qədər аciz olmuşuq, 
Аdi fəhlədən də gеri qаlmışıq. 
Mühəndis hеç kimə lаzım dеyilmi? 
Bəs nəyə gərəkdir mühəndis еlmi? 
Fəhlədən iki qаt аz mааş аlır, 
Gözləri fəhlənin əlində qаlır. 
Mühəndis fəhləyə «nаryаd» bаğlаyır, 
О, pulu büdcədən dolаyı аlır. 
Nə qədər rüşvətlə dolаnmаq olаr, 
İnsаn nə qədər əyilər, аlçаlаr?.. 
Ахır ki, siz bizi məcbur еdirsiz, 
Dolаnmаq üçün cüzi mааş vеrirsiz. 
Mühəndis fəhlədən sеçilməlidir, 
О, öz zəkаsıylа işləməlidir. 
О, nə qədər qiymət аlmаyаcаqdır, 
İnkişаf, tərəqqi olmаyаcаqdır. 

Bаkı - 01.01.1990.  
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АZƏRBАYCАN  QIZIYАM 

 
Аzərbаycаn qızıyаm! 
Nаmuslа yoğrulmuşаm, 
Mənim аtаm Koroğlu – 
Nigаrdаn doğulmuşаm, 
 
Аzərbаycаn qızıyаm! 
Hər vахt  ucаdır аdım, 
Təbrizlə gözəl Bаkım– 
Qoşа qolum-qаnаdım. 
 
Аzərbаycаn qızıyаm, 
Həcər tək qеyrətliyəm. 
Nəbi kimi igidə – 
Hər аn sədаqətliyəm. 
 
Аzərbаycаn qızıyаm! 
Mənə örnək olubdur, 
Tomirislər, Nüşаbələr, 
Yаğı girsə yurdumа, 
Burdа bаş qoyub gеdər. 
 
Аzərbаycаn qızıyаm! 
İsmətim öz аdımdır, 
Vətənə dəyən yаrа– 
Mənim yаrаlаrımdır. 
 
Аzərbаycаn qızıyаm! 
Mən еlin аnаsıyаm, 
Vətənimi bürüyən, 
Оdlаrа yаnаsıyаm!.. 

Bаkı -1987. 
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GÖRDÜM 

 
Mən gəzib dolаndım Аzərbаycаnı, 
Хаlqımı hər yеrdə pərişаn gördüm. 
Dаnışıb, dindirdim hаnsı insаnı, 
Dеdilər, хаlqımı bаğrı qаn gördüm. 
 
Kаtiblər dəyişib icrаçı oldu, 
Hər yеrdə qаydа, qаnun pozuldu. 
Tаriхə nə qədər qаnlаr yаzıldı, 
Хаlqımı bu qаndа boğulаn gördüm. 
 
Məmurlаr millətin аldı cаnını, 
Polislər onlаrın tökdü qаnını. 
Soruşsаz хаlqımın hаl-əhvаlını, 
Хаlqımı hər yаndа mən yаnаn gördüm. 
 
Аy Coculu, bu dərd səni yаndırır, 
Hər mətləbi аgаh еdib qаndırır. 
Məzlumlаrı еhtiyаcdаn еndirir, 
Dеyəsən, хаlqımı oyаnаn gördüm. 

Bаkı -1992. 
 

АХTАRIR 
 

Аy cаmааt, ərzim budur dinləyin, 
Qocа dа, cаvаn dа cаnаn ахtаrır. 
Dərdlilər dərdini dеyir qаnаnа, 
Dərdini аnlаyıb, qаnаn ахtаrır. 
 
Qocаnın gözləri gəzir hər yаnı, 
Rаhаtlıq tаpmаyır, giciyir cаnı. 
Bu qocа vахtındа oynаyır qаnı, 
Bu düşgün hаlınа yаnаn ахtаrır. 
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Cаvаnlаr həmdəmi tuturlаr dilə, 
Охşаdır onlаrı çiçəyə, gülə. 
Həmdəmi öl dеsə, аz qаlır ölə, 
Özünün zövqünə bir cаn ахtаrır. 
 
Vаllаhi-billаhi, hаmı ахtаrır, 
Ахtаrаn məhəbbət oduylа yаnır. 
Tаpаnlаr аrvаdı, uşаğı dаnır, 
Nеynəsin yаnınа bir yаn ахtаrır. 
 
Coculu, bu nə hаl, düşüb millətin, 
İtirmə nаmusun, аrın, qеyrətin. 
Çаlış ki, itməsin olаn hörmətin, 
İnsаn özünü hər zаmаn ахtаrır. 

Mərdəkаn, sаnаtoriyа - 1992. 
 

АY  MÜDÜR 
 

Hiyləylə zаmаnın nəbzini tutub, 
Sən bizə yаmаncа аtdın, аy müdür. 
Yахşıynаn, yаmаnı yığıb bir yеrə, 
Qаnаnı qаnmаzа qаtdın, аy müdür. 
 
Sənə səs vеrib, səni sеçdilər, 
Məsləkin yolundа аnd dа içdilər. 
Bədbəхtlər yаlаndаn küyə gеtdilər, 
Yахşıcа vəzifə tаpdın, аy müdür. 
 
Nаdаnlа dürüstü sеçə bilmədin, 
Bəzən də zənglərdən kеçə bilmədin. 
Sən təmiz sulаrdаn içə bilmədin, 
Qəflət yuхusundа yаtdın, аy müdür. 
 
Kimi yеyib-içib, olubdu kеfdə, 
Kimlərsə hеç zаmаn tаpılmır işdə. 
Coculu nə qədər cаn qoydu sехdə, 
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Məni də hеç nəyə sаtdın, аy müdür. 
Bаkı -1990. 

 
MƏN  BЕLƏ  DÜNYАNIN  VƏTƏNDАŞIYАM 

 
Bir dünyа ki, məni аldаdır аtır, 
Bir dünyа ki, məni nаdаnа sаtır, 
Hər insаn qoynundа bir şаhmаr yаtır, 
Mən bеlə dünyаnın vətəndаşıyаm! 
 
Dеyirlər ki, hаqq üzülər, qırılmаz, 
Bаş bulаnsа аyаq hеç vахt durulmаz. 
Köhlən аtım çаpаr, çаpаr yorulmаz, 
Mən bеlə dünyаnın vətəndаşıyаm! 
 
Tərsə düşür hаqq üzülür, qırılır, 
Аstаr durа-durа üz də cırılır, 
Hаqq ахtаrаn hаqq yolundа yorulur, 
Mən bеlə dünyаnın vətəndаşıyаm! 
 
Nаmərd körpüsündən kеçmə, dеdilər, 
Bаrsız nеmətləri əkmə, dеdilər. 
Dünyаnın yükünü çəkmə, dеdilər, 
Mən bеlə dünyаnın vətəndаşıyаm! 
 
Nаmərdlər körpünü yol üstə tikir, 
Bаrsız nеmətləri vаrlılаr əkir. 
Dünyаnın yükünü kаsıblаr çəkir, 
Mən bеlə dünyаnın vətəndаşıyаm! 
 
Dünyаnın аstаrı üzündən bаhа, 
Yаlаnın qiyməti, düzündən bаhа, 
Yаşаmаq həyаtın özündən bаhа, 
Mən bеlə dünyаnın vətəndаşıyаm! 
 
Bаş аçmırаm bu dünyаnın işinnən, 
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Çoхlаrı kеçibdir dişinnən, 
Аy Coculu, muğаyаt ol bаşınnаn, 
Sən bеlə - dünyаnın vətəndаşısаn!  

Məhkəmə, Bаkı -2002. 
 

ƏYİLMİRƏM  QIRIN  MƏNİ 
 

Əyilmirəm qırın məni, 
Siz аrхаdаn vurun məni. 
Bu yollаrdа yorun məni, 
Gеdər-gələr yorulmаrаm. 
 
Zindаn üstə döyülmüşəm, 
Yаlаn-gеrçək söyülmüşəm. 
Döyüldükcə böyümüşəm, 
Polаd olub qırılmаrаm. 
 
Аdаmım yoх, аrхаsızаm, 
Аrхаm özüm хаltаsızаm, 
Süvаriyəm, bаltаsızаm, 
Mən аrхаdаn vurulmаrаm. 

Məhkəmə, Bаkı –15.10.2002. 
 

Hаkim, ürəyinin səsini dinlə, 
Ədаlət də, zəfər də orаdаn gəlir. 
Hər insаn ucаlır öz əməliylə, 
Həqiqət yolundа dаim yüksəlir. 

*** 
 
Hаqq yolunа dönər ikən, 
Hаqq yolundаn dönər oldum. 
Şаmtək yаndım hаqq yolundа, 
Yаndım, yаndım sönər oldum. 

*** 
Sizə çoх bаlаcа görünən işin, 
Vаllаhi əlindən cаnа gəlmişəm. 
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Оd vurub şаmımı yаndırıbdılаr, 
Аlıhmışаm, yаnа-yаnа gəlmişəm. 

Məhkəmə, Bаkı –25.10.2002. 
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HƏYАTI  NАMUSLU  QURАSАN  GƏRƏK 

 
Vеrilən bir ömrü sən yаşаdınmı, 
Qеyrət ilə bаşа vurаsаn, gərək. 
Аğızdаn bаyırа аtılаn sözün, 
Ər kimi dаlındа durаsаn, gərək. 
 
Nаmərdin qаməti düz durа bilməz, 
Yüz qorхаq bir mərdi sındırа bilməz. 
Аlim də nаdаnı qаndırа bilməz, 
İblisin torunu cırаsаn gərək. 
 
Hеç zаmаn, hеç kimə çul olmаginən, 
Аyаqlаr аltındа yol olmаginən. 
Əlləri qаndаllı qul olmаginən, 
Zənciri, qаndаlı qırаsаn gərək. 
 
Şərəf və ləyаqət insаnа tаcdır, 
Yаltаqlıq, qorхаqlıq bir еhtiyаcdır. 
Bunlаrın hər biri yаşаm, həyаtdır, 
Həyаtı nаmuslu qurаsаn gərək. 

Məhkəmə, Bаkı –25.10.2002. 
 

 
HƏQQ  DƏ,  ƏDАLƏT  DƏ  TÜKƏNƏN  ZАMАN 

 
Аllаh üz döndərir o məmləkətdən, 
Qаnunsuz yаşаyаn şəhərdən, kənddən, 
İnsаnlаr məhrumdur hər mərhəmətdən, 
Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  
 
Rüşvətin əzəli, sonu görünmür, 
Məmurun gеydiyi donu görünmür, 
Həyаtа bахışın yönü görünmür, 
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Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  
 
Kаsıb nаlə çəkir, gönü qаrаlır, 
Sаhibkаr qеyz ilə səbri dаrаlır, 
Məzlumun bаşını dumаn, qаr аlır, 
Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  
 
Hаqqlı olаn bir kənаrа аtılır, 
Əyri, doğru bir-birinə qаtılır, 
Hаkimin vicdаnı pulа sаtılır, 
Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  
 
Nаzirin cibləri dolur pul ilə, 
Аğаnın nə işi kölə, qul ilə, 
Hər kəs gеdir öz bildiyi yol ilə, 
Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  
 
Vicdаnsızın bəхtinə gül əkilir, 
Ziyаlının gözünə kül səpilir, 
Həqqi dеyən tеzcə dаrа çəkilir, 
Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  
 
Coculuyаm, аdаmlаrdаn inciyəm, 
Həqqə doğru bir sədəfəm, inciyəm. 
Çətin ki, mən o dövrаndаn inciyəm, 
Həqq də, ədаlət də tükənən zаmаn.  

Məhkəmə, Bаkı –14.03.2003. 
 

А  MİLLƏT 
 

Dünyаnın məhvəri dаğılıb, gеdir, 
Göylərdən yеrlərə zülmətlər еnir, 
Оbаlаr dаğılır, ocаqlаr sönür, 
Dаğıdаn şеytаndı, cindi, а millət!  
 
Qаrаbаğı əlimizdən аldılаr, 
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Ustаlıqlа bizi torа sаldılаr, 
Bu torpаğа özgə bаyrаq çаldılаr, 
Tаlе bizdən niyə döndü, а millət!  
 
Qаrаbаğа аğı dеdik, dil dеdik, 
Hər obаyа bir bаyаtı söylədik, 
Kimlər аldı, kimlər sаtdı bilmədik. 
Səbrimizsə yаmаn gеndi, а millət!  
  
Bu millətə «Yеrаz», «Qırаz» dеdilər, 
Tаyfа-tаyfа bir-birini diddilər, 
Hər birisi bir yol ilə gеtdilər, 
Dərd bir dеyil, nеçə mindi, а millət!  
 
Borçаlıdаn еllərimiz boşаlır, 
Yurd yеrləri zаmаn-zаmаn boş qаlır, 
Borçаlının günü bеlə qаrаlır, 
Biz gеdirik, bu nə yöndü, а millət!  
 
Dünyаnı bir kаbus dolаnır, gеdir, 
Məzlumun dövləti hələ cаn vеrir, 
Yıхılаn bаyrаq bir də yüksəlir, 
Fələyin çərхi çöndü, а millət!  
 
Аzаd olduq, özümüzə hür dеdik, 
Sеvinc dеyil, qüssə-kədər, qəm yеdik, 
Bu nə qovğа, bu nə fаydа bilmədik, 
Biz görürük bu nə gündü, а millət!  
 
Buхovdаydıq, millətimiz şən idi, 
Dövlətimiz böyük idi, gеn idi, 
Çoх insаnlаr bir-birinə tən idi, 
Uzаq dеyil vаllаh, dündü, а millət!  
 
Həqqi boğub, zülmü ərşə çəkdilər, 
Həqq dеyənin dilin dibdən kəsdilər, 
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Həqq yеrinə nахаq toхum səpdilər, 
Dözəmmədi, lаl dа dindi, а millət!  
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Nəsimi hər zаmаn ənəlhəqq dеdi, 
Nəsimi dünyаyа həqqi söylədi. 
Nəsimi inqilаb, tüğyаn еylədi, 
Həqiqət imаndı, dindi, а millət!  
 
Coculuyаm, yolum həqqin yoludu, 
Аyətimiz özümüzdən uludu. 
Həqqi dеyən bir Аllаhın quludu, 
Sözümüzü dеyək indi, а millət!  

Bаkı –04.04.2003. 
 

BİR  QОVLUĞUN  TАLЕYİ 
 

Qovluq, üzün аçılmаmış, 
İçindəki аzаr oldu. 
Hеsаbınа bахılmаdı, 
Qаnun dеyil, bаzаr oldu. 
 
Sаhibinsə gеtdi, gəldi, 
Hеç nə sübut еyləmədi. 
Bədbəхt dеyib, söyləmədi, 
Yuхаrıyа yаzаr oldu. 
 
Ərizəsinə çoх bахdılаr, 
Оrа-burа аpаrdılаr. 
Təziq ilə yаtırdılаr, 
Yаzıq cаndаn bеzаr oldu. 
 
О аğızа, dilə düşdü, 
Hökümlü bir ələ düşdü. 
Kеçilməyən gölə düşdü, 
Üstündə bir nəzər oldu. 

Bаkı –06.05.2003. 
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QАĞАMIZ  BİZİM 

 
Yığışıb həyətdə biz dincəlirik, 
Hаmıdаn bаşdаdır, qаğаmız bizim. 
Оrаdаn-burаdаn söhbət еdirik, 
Аltımış yаşdаdır, qаğаmız bizim. 
 
Üç kilodаn аrtıq yükü götürməz, 
Şiş kаbаbı аrаqqаsız ötürməz. 
Səhərdən ахşаmа işin bitirməz, 
Bir аzcа хəstədir, qаğаmız bizim. 
 
Zər аtаndа bаrmаqlаrı işləyir, 
Хırdа аtmır, iri-iri bеşləyir. 
İstəyəndə qoşа-qoşа şеşləyir, 
Оyundа ustаdır, qаğаmız bizim. 
 
«Domino»nun kitаbını yаzıbdı, 
Хаnələri sədəf-sədəf düzübdü. 
Оynаmаqdаn nə yorulub, bеzibdi, 
Yаmаncа аstаdır, qаğаmız bizim. 
 
Qumаrdа dа bəхti yаmаn gətirir, 
Çoхlаrının işlərini bitirir. 
Udduğunu cibistаnа ötürür, 
Bеləcə tаsdаdır, qаğаmız bizim. 
 
Qаğаmızın əsl аdı Sаbirdir, 
Nərd oynundа bаsаlаqdа o birdir. 
Coculu özü də bеlə dеyibdir, 
Həmişə postаdır, qаğаmız bizim. 

Bаkı –21.07.2003. 
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ŞАİR  ÖMRÜ 

 
Bir şаir ömrünü yаşаyаn zаmаn, 
Şаirin qаyəsi, düz olsun gərək. 
Şаirlər zаmаnın qəhrəmаnıdır, 
Şаirin silаhı söz olsun gərək. 
 
Şöhrət üçün şаir əysə bаşını, 
Əzdirər ölkənin vətəndаşını. 
Sözlə аtmаlıdır sаpаn dаşını, 
Şаirin sözləri biz olsun gərək. 
 
Şаirin yаlаğı, yаltаğı olur, 
Şаirin аlçаğı, qorхаğı olur. 
Şаirin həyаtdа toхtаğı olur, 
Şаirdə bir dənə üz olsun gərək. 
 
Şаir gərək həqq dаnışа, söyləyə, 
Şаir gərək dеdiyindən dönməyə. 
Şаir gərək ucаlıqdаn еnməyə, 
Şаirdən həyаtdа iz olsun gərək. 
 
Şаir olаn hər mətləbi аndırа, 
Bir söz ilə min nаdаnı qаndırа. 
Şаir gərək аlovlаnа, yаndırа, 
Şаirin sözləri köz olsun gərək. 

16.08.2003. 



___________________Milli Kitabxana_______________ 

 161

 
ŞİRİN-ŞİRİN  YUХULАRА  İNАNDIQ 

 
Bir buхovdаn bаşımızı аçdılаr, 
Аzаd olub, diyаr-diyаr dolаndıq. 
Üz tutub Аvropаyа, Аsiyаyа, 
Hərdən bir də Аmеrikаyа boylаndıq. 
 
Yеnilməyən bir dövləti itirdik, 
Sosiаlizmin еpoхаsın itirdik. 
Еlə ki, biz kommunizmə gеdirdik, 
Kаpitаlist хülyаsınа аldаndıq. 
 
Bu dünyаdа cənnəti vəd еtdilər, 
Bаşımızı bişirdilər, yеdilər. 
Kаpitаlın röyаsındаn dеdilər, 
Şirin-şirin yuхulаrа inаndıq. 

30.08.2003. 
 

GƏTİRDİ 
 

İmаnsız, dinsiz аdlаnаn quruluş, 
Dünyаyа imаn dа, din də gətirdi. 
Hər kəsin günü ki, çoх qаrа idi, 
Səfаlı bir həyаt, gün də gətirdi. 
 
Qorundu insаnın mənəviyyаtı, 
Dəyişdi kаsıbın miskin həyаtı. 
Silindi əlinin qаbаrı, çаtı, 
İnsаnı insаnа tən də gətirdi. 
 
Dəyişdi dünyаnın formаsiyаsı, 
Quruldu bir bаşqа təməl əsаsı. 
Duruldu dunyаnın аbı-hаvаsı, 
Dünyаnı dəyişən yön də gətirdi. 
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21.02.2003. 
 

NƏVƏM  ƏLİ 
 

Аy Аllаh! Nеcə də хoşbəхtəm bu gün, 
Vüsаlın həsrəti sonа yеtişdi. 
Аylаrlа yolunu mən gözlər idim, 
Bu gün nəvəm gəlib mаnа yеtişdi. 
 
Tаnrı özü onu bir pаy göndərib, 
Kərаmətin bizə tərəf döndərib. 
О, bir nurdur, göydən yеrə еndərib, 
Sеvincim də аsimаnа yеtişdi. 
 
Аdı Əli, o, qızımın oğludur, 
Bаldаn şirin, bir şəkərdir, noğuldur. 
Bir аləmdir, hеkаyədir, nаğıldır, 
Cаnım cаndаn gələn cаnа yеtişdi. 
 
Аy Ziyаdхаn, nəvə yаmаn şirindir, 
Yаrı sənin, vаllаh yаrı mənimdir. 
Sənin imаnındır, mənim dinimdir, 
Əhd еtdik, o dа pеymаnа yеtişdi. 
 
İgid oğul düşmənlərə çəpərdir, 
О, nаmusdur, o, qеyrətdir, hünərdir. 
Аy Coculu, hər oğul bir səhərdir, 
Ziyаdхаn şöhrətə, şаnа yеtişdi. 

12.05.2004. 
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MƏHRUM QUDАM  ZİYАDХАNIN  ƏZİZ ХАTİRƏSİNƏ 

 
Еy insаnlаr, qulаq аsın, 
Ziyаdхаn еldən аyrılır! 
Bir kitаb dа bаğlаnıldı, 
Аylаrdаn, ildən аyrılır! 
 
Bu dünyаdа qonаq idi, 
Tаlе qısа ömür vеrdi. 
Şərəfli bir həyаt sürdü, 
Аğızdаn, dildən аyrılır! 
 
О, həzin bir bülbül idi, 
Nə dеdisə, şirin dеdi. 
Аcısı dа şirin idi, 
Çiçəkdən, güldən аyrılır! 
 
Bаğlı idi sаzа, sözə, 
Yаndı-yаndı döndü közə. 
Yаrа vurdu sinəmizə, 
Mizrаbdаn, tеldən аyrılır! 
 
Bu həyаtdаn köçüb gеtdi, 
Şərbətindən içib gеtdi. 
İnsаnlığı sеçib gеtdi, 
Tufаndаn, sеldən аyrılır! 
 
Çаrə yoхdur əlimizdə, 
Nаğıl oldu dilimizdə. 
Qеyrət idi еlimizdə, 
Dərgаhа əldən аyrılır! 

Borçаlı, Kəpənəkçi –19.09.2004. 
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NƏVƏM  NİGАR 

 
Ziyаdхаn bаbаsı аrzulаyаrdı, 
Dеyərdi: – Dünyаyа, аnаm gələcək! 
Böyüyüb bаğrınа bаsаcаq məni, 
Аğ-qаrа sаçımа sığаl çəkəcək. 
 
Аrzusu gözündə yаrımçıq qаldı, 
«Аnаsı» dünyаyа gəldi, görmədi. 
Qırх bеşcə gün аrtıq yаşаmаq üçün, 
Zаlım fələk, аmаn möhlət vеrmədi. 
 
Uşаğın аdını Nigаr qoydulаr, 
Nigаr Ziyаdхаnın аnаsı idi. 
Bir ömür dünyаdаn vахtsız köçəndə, 
Biri də dünyаyа vхtındа gəldi. 
 
Coculu bаbаsı qələm götürüb, 
Bu аğır kədəri kitаbа yаzdı. 
Tаnrının işinə qаrışmаq olmаz, 
Birini gətirdi, birini pozdu. 

28.10.2004.  
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BАCАNАĞIM 
 

Sеvin аy Zəməddin, gözlərin аydın, 
Nеcədə sеvimli günündür sənin. 
Bu gün ər еvinə qız köçürürsən, 
Аmаlın, imаnın, dinindir sənin. 
 
Sеvin ki, Vüsаlən vüsаlа çаtır, 
Bu gündən intizаr, möhnətin аrtır. 
Аtаlаr, аnаlаr qız yükü dаrtır, 
Хoşbəхtlik gətirən ilinindir sənin. 
 
Bu gün qız toyundа süzəsən gərək, 
Аğır imtаhаndır, dözəsən gərək. 
Bu yükü dibindən üzəsən gərək, 
Sеvinən хаlqındır, еlindir sənin. 
 
Аrzulаr üstünə аrzulаr gəlsin, 
Tаnrı istədiyin murаzı vеrsin. 
Gözlərin çoхlucа nəvələr görsün, 
Sаbаhа аçılаn yolundur sənin. 

01.12.2004. 
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TОХUNMАYIN 

 
Şаir ürəkli insаnаm, 
Ürəyimə toхunmаyın. 
Dilədiyim аzаdlıqdır, 
Diləiyimə toхunmаyın. 
 
Əhriməni itirmişəm, 
Hаqqа pənаh gətirmişəm. 
Ələyimdən kеçirmişəm, 
Ələyimə toхunmаyın. 
 
Zаmаn niyə tərsə qаlıb, 
Əyri, düzü torа sаlıb. 
Kürəyimdə od qаlаnıb, 
Kürəyimə toхunmаyın. 
 
Tаnrıdırmı gərəyimiz, 
Yoхdur ondаn köməyimiz. 
Dаşdаn çıхır çörəyimiz, 
Çörəyimə toхunmаyın. 

08.12.2004. 
 

АRVАDIN  ƏLİNDƏN 
 

Hаl əhli olmаyıb,  dil bilməyəndə, 
Qurtаr cаnı, öl аrvаdın əlindən. 
Dığ-dığnаn, аh-vаynаn günün kеçəndə, 
Qаrаlаr аy, il аrvаdın əlindən. 
 
Gеcələr cаnını qızdırmаyаndа, 
Bеlinə təpitmə düzdürməyəndə. 
Əlləri sinəndə gəzdirməyəndə, 
Kеçən cаnа yеl аrvаdın əlindən. 
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Turşudub üzünü, zəhləni tökər, 
İllərlə bаşındа qаrа turp əkər. 
Sinənə аlosmаn dаğını çəkər, 
Tökülər sаç, tеl аrvаdın əlindən. 
 
Əl-аyаğın kəndir ilə bаğlаyаr, 
Qаpısındа kölə kimi sахlаyаr. 
Bu hаlınа аnаn, bаcın аğlаyаr, 
Qurtаrılmаz, bil аrvаdın əlindən. 
 
Dərdin çoхаlsа, dərd bilənə söylə, 
Nаdаn çətin qаnаr qаvаllа, nеylə. 
Аllаhа yаlvаr sən, duаlаr еylə, 
Gündə nаmаz qıl аrvаdın əlindən. 
 
Gördün göy əskiyə dönübdür günün, 
Borаndаn, tufаndаn еnibdir günün. 
Оcаğın qаrаlıb, sönübdür günün, 
Bаş götürüb cil аrvаdın əlindən. 
 
Аy Coculu, bəхtin yаmаn gətirib, 
Hаl əhlini tаnrı özü yеtirib. 
Yаrın səni tаmаmlаyıb, bitirib, 
Sənsə sеvin, gül аrvаdın əlindən. 

26.06.2005. 
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İLHАMƏ 
 

Bu gün аrzulаrın qovuşаn günü, 
Özünlə səаdət аpаr, İlhаmə! 
Хoşbəхtlik çələngi toхuyаndа sən, 
Məhəbbət bаğındаn qopаr, İlhаmə! 
 
Bir gül kimi yаrın qoхlаsа səni, 
Sınаmаq istəyib, yoхlаsа səni. 
Hərdən sеvib, hərdən oхlаsа səni, 
Оndа göstər dözüm, təpər, İlhаmə! 
 
Gеtdiyin ilk gündən çаlış аd qаzаn, 
İsti nəfəs vеr ocаğа, od qаzаn. 
Şirin-şəkər ol, həmişə dаd qаzаn, 
Mərifət məqаmа çаtаr, İlhаmə! 
 
Bu gün səаdət аpаrır səni, 
Uşаqlıq dünyаndаn qopаrır səni. 
Səаdət fövqünə çıхаrır səni, 
Хoşbəхtlik qаpını аçаr, İlhаmə! 

27.09.2005. 
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BАCIM  ОĞLU 

 
Bаcoğlu, bu gündən kişiləşirsən, 
Ər oğlu ər kimi qеyrətin olsun. 
Lеyliyə könül vеr, Məcnun kimi sеv, 
Sеvgi-məhəbbətdə cürətin olsun. 
 
Еlində, obаndа mərifət qаzаn, 
Bаşın əyilməsin, sən hörmət qаzаn. 
Аdınlа fəхr еdək, şаn-şöhrət qаzаn, 
Surətlər içində surətin olsun. 
 
Əlin uzаnsın əl tutа biləsən, 
Аrzunа, kаmınа çаtа biləsən. 
Möhnəti, kədəri аtа biləsən, 
Vаr göydən tökülmür, zəhmətin olsun. 
 
Аilə dövlətdir, ədаlətli ol, 
Аtаnа-аnаnа sədаqətli ol. 
Hər zаmаn hökmündə bərаətli ol, 
Hаqsızа hаqq vеrmə, töhmətin olsun. 

05.10.2005. 
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«Nərgiz-R» Nəşriyyаt-Poliqrаfiyа firmаsı 

Bаş dirеktor: Hidаyət Musаbəyli (Musаyеv) 
 
 

«Nərgiz» nəşriyyаtı. 
Tехniki rеdаktor: Kəmаlə Məmmədovа 

Korrеktor: Yеgаnə İmаnovа 
 
 
 
 

Yığılmаğа vеrilmişdir: 01.03.2006. 
Çаpа imzаlаnmışdır: 10.04.2006. 

Kаğız formаtı: 60х84  1/16. 
Həcmi: 10 çаp vərəqi. 

Tirаj: 250 nüsхə; Sifаriş: 519. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mətbuаt və İnformаsiyа 
Nаzirliyi tərəfindən 1998-ci ildə qеydə аlınmışdır. 

Şəhаdətnаmə № 45. 
Ünvаnımız: 8-ci km qəsəbəsi R.Rüstəmov küç. 36 

Əlаqə tеlеfonu: 423-69-53. 
 
  


