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43 To	iq BAYRAM – “AZƏRBAYCAN DEYƏNDƏ”
44 Səyavuş MƏMMƏDZADƏ – “ŞUŞADA BİR GECƏ”
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46 Musa YAQUB – “AZƏRBAYCAN TORPAĞI”
47 Nurəngiz GÜN – “VƏTƏN”



48 Vaqif SƏMƏDOĞLU – “AZADLIQ”
49 Füruzə MƏMMƏDLİ – “HAQQIM QARABAĞ”
50 Ələkbər SALAHZADƏ – “VƏTƏN”
51 İsa İSMAYILZADƏ – “VƏTƏN DEYİRƏM”
52 Şahmar ƏKBƏRZADƏ – “MƏRKƏZİ POÇTXANA”
53 Çingiz ƏLİOĞLU – “AND”
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68 Məmməd İSMAYIL – “AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ”
69 Sabir RÜSTƏMXANLI – “QARABAĞA DÖNÜŞ”
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70 Elxan ZAL QARAXANLI – “AZƏRBAYCAN SİMFONİYASI”
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71 Qulu AĞSƏS – “AĞAM!.. ADAM!.. AĞDAM!..”
72 İlqar FƏHMİ – “BALACA KİŞİLƏR” (ixtisarla)
73 Sərdar AMİN – “BİR DƏQİQƏ SÜKUT... GƏMİ SİQNALI...”
74 Həyat ŞƏMİ – “SALAM, ƏSGƏR!”

GÜNEY AZƏRBAYCAN
76 ŞƏHRİYAR – “AZƏRBAYCAN”
77 Mir MEHDİ ETİMAD – “AZƏRBAYCAN MARŞI”
78 Məhəmməd BİRİYA – “VƏTƏN”

MÜHACİRƏT
79 Kərim YAYCILI – “AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN!”

TÜRKİYƏ
80 Yavuz BÜLƏNT BAKİLƏR – “KARABAĞ HASRETİ”
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Yola saldığımız 2020-ci il bir çox proseslərlə
xarakterik olsa da, bir məqamı – 30 ilə yaxın işğalda
olan Qarabağın azad olunması sevincini, Zəfər
duyğusunu, qalibiyyət əzmini bizə yaşatdığı üçün
tarixi bir dönüşün aktını gerçəkləşdirən zaman
kəsiminin simvoluna çevrildi. Bu proseslər həm də
vətən anlayışına həssaslığımızı artırdı. Bütün
məqsədlərin, bütün amalların önünə birinci vətən
keçdi. Vətən üçün ölməyin, vətən üçün bir olmağın
nümunəsini sərgilədi Azərbaycan.

“Ulduz” jurnalının baş redaktoru Qulu
Ağsəsdən vətən şeirlərinə həsr olunmuş buraxılış
hazırlamaq təklifi alanda bunun çox zəruri olduğunu
düşünüb razılaşdım. Üstəgəl, “Ədəbiyyat qəzeti”nin
birgə layihəsidirsə. Niyə də olmasın? Onsuz da
vətən amili, məfkurə bütövlüyü qəzetin baş
redaktoru Azər Turanın uğruna ömrünü nisar etdiyi
bir qayədir. Poeziyaya gəlincə, bütün dövrlərdə
vətən mövzusu işlək olub, müxtəlif intonasiya və
məzmun orijinallığı ilə şeirə gətirilib. Baş verənlərə
operativ reaksiyanı nümayiş etdirmək, dünyanın və
cəmiyyətin təbii axını ilə üz-üzə dayanmaq hər
zaman poeziyanın boynuna düşüb.

Ədəbiyyat, sənət insanları birliyə səsləmir, həm
də birliyə hazırlayır. Ziyalının rolu, aydının mis -
siyası insanları hər cür keçid dövrünə, sınaq
məqamlarına səfərbər etməkdir. Düşüncədə, ovqatda
və fəlsəfədə vahid məkanı yarada bilmək mənasında
mənəviyyat adamlarının üzərinə hər zaman həlledici
rol düşüb. Bu rolu hansı qələm adamı məsləkinin
“tərcümeyi-hal”ına çevirib, hansı yaradıcı şəxsiyyət

daha çox uğurla realizə etməyə çalışıb? Məsələn,
poeziyamızda vətənin obrazı necə əyaniləşib? Hansı
dövrlər, hansı mərhələlər onu daha yaxşı şəkildə
bədii sözün təcəssümü etməyi bacarıb? 

Vətən anlayışı poeziyamıza Əli bəy
Hüseynzadənin İstanbul Universitetində təhsil aldığı
illərdə yazdığı “Hali-vətən”i ilə daxil olub. Bunu
“115 yaşlı “Hali-vətən”“ adlanan yazısında
ədəbiyyatşünas alim Azər Turan geniş araşdıraraq
qeyd edir: “Əli bəy Hüseynzadənin “Hali-vətən”i o
dönəmdə vətənin fəlsəfi-kulturoloji kateqoriya, şüur
hadisəsi kimi təzahür etməsini təmin edir, vətənin
halını poeziyanın yüksək dilində ifadə edən ilk
şeirimiz kimi meydana çıxır. “Hali-vətən”in sonrakı
taleyi, zaman-zaman toplumun yaddaşında oyatdığı
intibah onun millət quruculuğunda hansı miqyasda
iştirak etdiyini, bu prosesdə məhək daşı olduğunu
düşünməyə əsas verir” (Azər Turan. “115 yaşlı
“Hali-vətən”“. “Ədəbiyyat qəzeti”, 2019, 12
yanvar).

Ucundadır dilimin
Həqiqətin böyüyü,
Nə qoydular deyəyim,
Nə kəsdilər dilimi!

Bilirmisən, cühəla,
Nə etdilər vətənə?
Nə qoydular uyuya,
Nə qoydular oyana!..
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Elnarə AKİMOVA,
filologiya elmləri doktoru, 

ədəbiyyatşünas-tənqidçi

POEZİYADA
VƏTƏN 

ÖN SÖZ



Cümhuriyyət sevdalı, hürr əzmli poeziya... Bu
dövrün ədəbiyyatı mənəviyyata milli kimlik, milli
mənlik ovqatının aşılanması baxımından xüsusi
önəm kəsb edir və bütün dövrlər üçün görk edilə
biləcək səviyyədə ona üz tutulmasına layiqdir.
Həqiqətən də, mənəvi səfərbərlik ruhunun dirçəl -
dilməsində, ümumxalq ruhunun hürriyyət məramı
ətrafında birləşdirilməsində XX əsrin əvvəllərinin
milli özünüdərk, milli istiqlal idealı ilə yoğrulmuş
poeziyasının xidməti əvəzsiz olmuşdur. Bu dövrdə
poeziyada və nəsrdə tərənnüm və milli özünü -
dərkdən doğan milli ləyaqət və şərəfin vəsfi digər
mövzu və problemləri kölgədə qoymuşdur. Milli
triadamızın banisi Əli bəy Hüseynzadənin böyük
yurd sevgisinin təzahürü kimi gerçəkləşən və ədə -
biyyatımıza ilk vətən şeiri kimi daxil olan “Hali-
vətən” nümunəsindən tutmuş, “Ey vətən, ey
pəriyi-vicdanım, Səni sevmək deyilmi imanım” kimi
– Hadinin vətəni sevməyin düstürunu yaradan
misralarına qədər ucsuz-bucaqsız sevgi, sonsuzluq
işarəsi... 

Akademik İsa Həbibbəyli XX əsrin əvvəl lərin -
dən etibarən milli ədəbi-ictimai fikirdə Azər bay -
cançılıq təliminin əsas yer tutduğunu bildirərək
yazır: “Azərbaycançılıq – milli düşüncənin və vətən
anlayışının bir yerdə qavranılması təlimi kimi xalqın
və ölkənin milli maraqlarının – maarifçilikdən milli
azadlıq ideyalarına, istiqlal mübarizəsi düşüncəsinə,
dövlət müstəqilliyi şüuruna qədərki bütün ideal -
larının ədəbiyyatın canında və qanında olmasını
qaçılmaz həyati tələbat səviyyəsinə qaldıran ümum -
milli məfkurədir” (Azərbaycan ədəbiyyatı: dövr -
ləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri. Bakı:
“Elm”, 2019, s.102-103). Məhz məfkurəvi-qayəyə
söykənməsi, milli özünüdərk və vətənpərvərlik
ideyalarının parlaq təcəssümünü verməyi əsas
hədəfə çevirməsi XX əsrin əvvəllərinin poeziyasını
həlledici mərhələ kimi təsnif etməyə imkan verir. Bu
poeziyanın içində hər şey var. Yalnız bir əsr əvvəlin
deyil, bir əsr sonranın yaşantıları, çırpıntıları, savaş
və coşqu ruhunun əks olunduğu bütün çalarlar: şəhid
ağrısı, bayraq ucalığı, müzəffər ordu, türk birliyinin
qələbəsi, düşməni əzmək məramı, vətən sevgisi,
yurd aşinalığı, Turan əzəməti və s ., və i...

Bəli, ədəbiyyat, bədii söz həm də tarixin
yuvasıdır, bu günün dərslərini zamanın sonrakı
axarına qatan və gələcəyə ötürən ən etibarlı
məxəzdir. Bu halda qanunauyğun bir məqam da var:
baş verənlərlə birlikdə ona münasibət də tarixin

predmetidir! Bir əsr əvvəlin ədəbiyyatı millətə enerji
püskürən qüvvət mənbəyi oldu. Sonrakı illərdə də
vətən mövzusu şairlərin ən çox xitab etdiyi ünvana
çevrildi. Sovet ideologiyasının ən sərt, ən qatı
dövrlərində vətən mövzusunda gözəl mətnlər
yazıldı: Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeiri vətəni
tərənnümün, vəsfin ən poetik nümunəsi oldu. Bu
şeirlə bağlı professor Qorxmaz Quliyevin belə bir
fikri var: “Biz hələ S.Vurğunun “Azərbaycan”
şeirinin “Azərbaycan” adlı məkanın SSRİ daxilində,
Azərbaycan xalqının sovet xalqı içində əriyib yoxa
çıxmasının qarşısını almaqda, bu gün öyünə-öyünə
vurğuladığımız mentallığımızın qorunub saxlan ma -
sında rolunu lazımınca dəyərləndirməmişik. “Azər -
baycan” şeirindən sonra azərbaycanlılar üçün
Azər baycan əbədi olaraq ana vətəndir... “Azər -
baycan” şeirindən sonra poeziyamızda vətənin vəsfi
ilə bağlı yaranmış bütün bədii nümunələr bu və ya
digər şəkildə S.Vurğunun dünyaduyum və deyim
tərzinə söykənir, S.Vurğun ənənələrini davam
etdirir... Bu baxımdan, məhz S.Vurğunun “Azər -
baycan” şeirinin pafosu B.Vahabzadənin uzun illər
keçəndən sonra “Gülüstan” poemasını yazmasına
imkan yaratdı” (“Mən bir uşaq, sən bir ana” – Bədii
fikirdə vətən mövzusu. “Azərbaycan” j., 2011, №2,
s.169).

Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan”ındakı pa -
fosun Vurğunun “Azərbaycan” şeirindən nəşət
tapması ideyası o qədər özünü doğrultmasa da
(zənnimcə, poetik ruh etibarilə “Gülüstan” XX əsrin
əvvəllərinin istiqlal amalından doğan şeirləri ilə
daha ortaq ədəbi müstəviyə gəlir), onların bir
müştərək məqamda birləşmələri dəqiqdir: unudul -
mayan, uca tutulan, mehrab kimi müqəddəsliyinə
tapınılan vətən amili! Bu amil Səməd Vurğunun
şeirindən başlamış vətəni əziklik kompleksindən
çıxarıb ona milli məzmun, mənəvi qüdrət aşılayan
Bəxtiyarın, Xəlil Rza Ulutürkün odlu misralarına
qədər estetik ərazini çevrələyir. Vətənin dili,
bayrağı, ordusu, əsgəri daim bədii təcəssüm
predmeti olur. Qarabağla bağlı nigaranlığını da gizli-
gizli varlığında daşıyır bu poeziya. Məsələn, Rəsul
Rza 1970-ci ildə Qarabağ silsiləsindən və içərisində
“Sənin doğma torpağında / neçələrin gözü qalıb. /
Vətən adlı doğma yurddan / püşk olarmı?!” Pay
olarmı?!”, – kimi xəbərdarlıqların yer aldığı şeirlər
yazır. Süleyman Rüstəmin Qarabağ şeiri 1988-ci
ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində dərc olunur.
Qarabağ mövzusuna, başlanan hadisələrə rəsmi
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mətbuatda ilk poetik münasibət idi bu şeir.
Baxmayaraq ki, 80-ci illərin ortalarında Eldar
Baxışın Zori Balayana cavabı artıq dillərdə do -
laşırdı. 

1960-cı illər milli poeziyada modernizmə keçid
anı idi. Bu dövrdə yaranan şeirlər fəlsəfi-intellektual
təmayülün əsasını qoymaqla bahəm, düşüncə
vüsətinin  genişliyi ilə seçilir, insana münasibətdə
planetar səviyyədə narahatlıq və sevincin izharına
çalışır, şairin öz fərdi “mən”inə marağını arxa plana
keçirir, daha çox ictimai gerçəkliyə münasibətini
önə çəkməyi tərcih edirdi. Bu məqam vətənə
münasibətdə də hakim idi. Məsələn, Əli Kərimin
“Ana” şeiri düşüncələrimizi daha əyani şəkildə
sərgiləyir. Hətta anasına ünvanladığı şeirdə belə
şairin duyğuları fərdi yaşamından, subyektiv hiss-
həyəcanının inikasından qanadlanmır, rejimin şair
önünə yuvarlatdığı SSRİ adı ilə işarələnmiş siyasi-
coğrafi məkanın – “ictimai-siyasi vətən” anlayışının
hüdudlarından çıxış edirdi: 

Mən səni bağrıma basanda bərk-bərk
Gör nələr düşünüb, nələr duyuram!
Elə bil Göyçaydan Kamçatkayadək
Vətən torpağını qucaqlayıram. 

Tarixlə poeziyanın missiyası eyni məkanda və
eyni niyyətdə həmişə birləşib: yaddaşın oyaq
qalmasına münasibətdə. Çünki tarix kimi poeziya da
meyardır. Yaddaşa, həqiqətə qoyulan abidədir. 60-cı
illərdən başlayaraq vətən mövzulu şeirlərdə
yanaşmaların istiqaməti dəyişir, vətən sevdalı, kök,
mənşə bağlarına sadiq, tarixə və yaddaşa etibarlı bir
sənət nümunəsi olaraq yaranan şeir nümunələri
təsəvvürün sınırlarını aşıb sabaha, gələcəyə doğru
inkişafda milli ədəbi, fəlsəfi və əxlaqi qütbləri nişan
verirdi. “Torpağı ot deyil, kişi göyərdən – Vətən!
Vətən!” , – yazırdı Sabir Rüstəmxanlı. Bu şeirlərdə
insanın, fərdin mənəvi varlığını yaddaşla bağlayan
qatlara, dəyərlərə şair marağı öndə durur, onlar
insanı yalnız təbiətin deyil, həm də və daha çox
tarixin bir parçası kimi təsvir etməklə önəmli
görünürlər. 

Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza
Ulutürk,  Zəlimxan Yaqubun ömür bioqrafiyasında,
ədəbi yaradıcılığının tərcümeyi-halında geridə qalan
bir əsrə yaxın zaman kəsiminin addımları duyulur
və bu addımlar milli tariximizin, milli varlığımızın
nəfəsi duyulan qatlarından ayaq açıb yeriyir. Bu

qatlar tarixdir, dildir, azadlıq idealları, istiqlal
vuruşudur. Bu şairlərin şeirləri sovet dövründə
bilərəkdən güdaza verilən tarixi yaddaşın,
bilərəkdən unutdurulan dil yaddaşının, bilərəkdən
susdurulan azadlıq nidasının diriliyinə imkan
vermək amacına xidmət üçün ərsəyə gəlmişdi.
Onların poeziyasında gur, çılğın notların başlanğıc
məqamları bu amillərə söykənirdi. Vətənin və xalqın
tarix bioqrafiyasını poeziyanın yaddaşına
çevirmək...  Bu şairlərin daha  çox “eşidilən”, daha
çox qulaq verilən sözün sahibi olmalarının
mahiyyətində dayanan amillər bununla bağlıdır.

Bu illərdə vətən anlayışına münasibətdə başqa
bir təmayül də gəlişirdi. Ümumiyyətlə, 70-80-ci
illərdə poeziyanın mövzu və ifadə şəklinin
dəyişməsi vətən mövzulu şeirlərə də təsirsiz
qalmadı. Vətənlə bağlı ekstravert duyumun  yerini
şairlərin qəblərinin dərinliklərində özünə  yer etmiş
munis, doğma bir vətən anlayışı tuturdu. Tribun
səciyyəli siyasi tematikadan imtina edilməyə,
toplumsal yanaşmanın yerinə poetik qəhrəmanın
fərdi vətən anlayışından doğan çalarlar gəlməyə
başladı. Bu dövrün poeziyasında daha çox kədərin
kamilləşdirici roluna önəm verilməsi, şeirlərdə
başlıca hədəflərin absurd situasiyalar, insan təkliyi,
mənəvi böhran təsvirlərinin olması, həyat və ölüm,
dünya və mən, təbiət və insan  mövzularının özgə
problematika və mündəricədə poetik müstəviyə
gətirilməsi vətən mövzusuna da baxışı müəyyən
qədər dəyişdi. 

Qara qız ol, qara torpaq,
ol, dəlin olum sənin.
Gir qoynuma, tək məni sev,
Son sevgilin olum sənin.
Gir qoynuma, dol canıma,
Tapmasın heç bir ölkə,
Heç bir ölüm, din səni.

Vaqif Bayatlı Odər

1980-ci illərin sonlarında başlanan xaotik
proseslər, 90-cı illərdə törədilən Qanlı Yanvar faciəsi
sovet imperiyası ilə bağlı bütün illüziyaların puç
olduğunu göstərdi. Baş verən kataklizmlər,
gözlənilməz fəci olaylar ədəbi fikrin də çaşqınlığına
səbəb oldu. Daha sonra kəskinləşən Qarabağ
problemi, ard-arda itirilən torpaqlar, bir-birini
əvəzləyən fəci günlər, qəhrəman oğullarımızın
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itkisi... və müharibədən məğlub çıxmaq reallığı
bədii düşüncəyə yansımaya bilmədi. Hadisələr elə
sürətlə baş verdi ki, bütün düşüncə sferalarında bir
qırıqlıq yaşanmağa başladı. “Boşluq mərhələsi”
adlandırdığımız 90-cı illərdə hakim olmuş deqra -
dasi yanın nəşət tapdığı məqamlar burdan qaynaq -
lanırdı və ardından ruhun tənəzzül durumunu
labüdləşdirirdi. Buna görə müstəqillik dövrünün
poeziyası daha çox minor motivlər üstə köklənən,
insanın mənəvi-ruhsal tənəzzülünü sərgiləyən ovqat
şeirləri ilə xarakterizə olunur. Bu qırıqlıq vətən
mövzulu şeirlərə, hətta bu mövzuda poetik əlvanlıq
nümayiş etdirən şairlərin psixoloji durumuna, vətən
və obrazın ruhi vəziyyəti arasındakı münasibətə də
sirayət etdi. Bəxtiyar Vahabzadənin misraları həmin
tənəzzülü aydın ifadə edir: “Könlüm oldu xara -
bazar,/ talan mənim içimdədir”.

Bu mərhələdə yazılan əksər şeirlərdə müha -
ribənin tragik lövhələri müxtəlif ovqat polifonizmi
ilə bədii təcəssümün predmetinə çevrilmişdir. Daha
çox qisas ritminə köklənən, yağı düşmənə qarşı alov
püskürən bu şeirlər düşüncə tərzinin emosional
yönümü ilə yadda qalır: “Mən bilirəm: geriyə yol
yoxdur, atam! /Öncül oğul dönüb geri baxmır,
atam!” (M.Araz); “Əhrimənlər yuvasını darmadağın
edəcəksən,/Qalxıb sabah Aya, Marsa, ulduzlara
yetəcəksən,/Altı milyard insanlığam, qarı düşmən,
sənsə təksən,/Zəhər saçan bir əfisən, tor quran bir
hörümçəksən.” (X.R.Ulutürk); “Nə qədər ki qisası
yağıdan almamışıq, /Düşmənin qollarını yanına
salmamışıq, /Haqqımızı qazanıb qələbə çalmamışıq,
/Eşqim, ruhum, mənliyim hərəsi bir yaraqdır!/ Bu
da bir cür imtahan, bu da bir cür sınaqdı!/ Vətən,
əymə qəddini, dar gündü, dar ayaqdı!!!” (Z.Yaqub);
“Qalx, düşmən əlində vətən çırpınır,/Qayaya çırpılır,
daşa çırpılır,/Qalx, qovaq göylərdən bu qara yeli./
İrəli, irəli, ancaq irəli!” (F.Mehdi); yaxud “Geysin
döyüş paltarını alov saçan dağ-daşımız, /Ağla -
mayın, məlhəm deyil yaramıza göz yaşımız!”
(H.Kürdoğlu).

Ümumiyyətlə, müharibənin ilk illərində
poeziyada bu çalar,  yəni sınmamaq, düşməndən öc
almağa çağırış notları daha qabarıq idi. M.Arazın
“qorxuram ki, sına millət, ağlama” xitabı üstə
qurulan şeirlərdə əsas poetik məkanı coşqu, dərdə
əyilməzlik, mübarizədən usanmamaq meyilləri istila
edirdi. Füruzə Məmmədlinin “Haqqım Qarabağ”
şeirində olduğu kimi:

Ağrıdan, əzabdan yordum özümü,
Sındırdım özümü, qırdım özümü,
Mən çox arsızlığa vurdum özümü,
İndi qisas deyib kükrəyim daha, 
Bitsin əsir ömrü sürməyim daha .

Bu istəyin realizə olunmaması şairlərdə pes -
simizm duyğusu yaradır, onlarda aqressiya hissini
qüvvətləndirir, onlar gah döyüşçüyə müraciətlə:
“Əcdadımız yatan bu dağ sənindir,/ Viranə görünən
yaylaq sənindir,/ Odu söndürülən ocaq sənindir,/
Qaçma bala, qaçma, torpaq sənindir!!!” (H.Kürd -
oğlu), gah vicdanını ittihamla: “Müsibətlər,
məşəqqətlər/ Edir yaman tüğyan bu gün!/ Yatan
vicdan,/ Oyan, vicdan!/ Sən vətənin keşiyində
dayan, vicdan.” (N.Xəzri), gah da özünü qınaqla
“İşıqlısız, Dəlidağsız, Kəlbəcərsiz nə vətən,/ Qırxqız
hanı, Turşay hanı, Ağbulaqsız nə vətən,/ Qarabağsız
ah çəkirdik, Qarabağsız nə vətən,/ O gözəllik
səltənəti tapdalanırsa, /Neynirik bu canı biz?!”
(H.Kürdoğlu); “Cırtdan boyda Çeçenistan/ Dəvə
boyda Rusiyaya dərs verəli/ Onu şöhrət məqa mın -
dan endirəli/ Mən özümü necə varsa, /Elə görüb
utanıram./ İndi çeçen qeyrətindən/ Dərs götürüb
utanıram” (B.Vahabzadə) kimi şeirlər yazırdılar.

1990-cı illərin sonlarından başlayaraq zaman
və onunla bağlı ideyaların deqradasiyaya uğraması
cəmiyyətdə son problematikasını labüdləşdirdi,
şəxsiyyətin iflasına, onun içindəki çöküş fəlsəfəsinin
yaranmasına rəvac vermiş oldu. 1990-2000-ci
illərdə Həmid Herisçinin, Murad Köhnəqalanın,
Rasim Qaracanın, Salam Sarvanın, Qulu Ağsəsin,
Zahir Əzəmətin, Aqşin Yeniseyin, Sevinc Pər va -
nənin, Nərmin Kamalın və başqa müəlliflərin
yazdıqları nümunələrin əksəriyyətində sərgilədikləri
mövzulardan asılı olmayaraq ağrılı bir Zaman var.
Onlar cəmiyyətə və dünyaya aqressiv münasibəti,
sərt dramatizmi, kəskin pafos, ironiyası ilə seçilir.
Bu şeirlər daha çox sosial mənzərələrin təsvirinə
açılır, sosial-ictimai təzyiqlərdən mənəvi təbəd -
dülatlara uğramış insanın ovqatını, ruhi sarsıntılarını
sərgiləyir. Vətənə, Qarabağ məsələsinə münasibətdə
sərt dramatizm önə keçir. Zahir Əzəmətin “Əsgər
məktubu”, Rasim Qaracanın “Əgər ən yaxın dostun
müharibədə ölmüşsə”, Qulu Ağsəsin “Müharibə
əlili” şeirlərində insan faciəsi ən epataj səciyyəli
elementlərinə qədər poetik təsvirin predmetinə
çevrilir, vətən üçün döyüşən insan şüurunun
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altyapısı, içinin təlatümü – qorxusu, narahatlığı,
arzusu bədii mətnə gətirilir. 

Səbəb aydındır: bu şairlərin yetişdikləri dövr
1990-cı illərdir ki, bu dövrə xas olan bütün fəci
reallıqlar onların baxışlarına xüsusi təsir göstərib:
müharibə, yurd itkisi, şəhidlik ağrısı, müxtəlif
qətllər, zorakılıqlar, soyqırım dəhşətləri, ictimai-
siyasi xaos, mənəvi-əxlaqi deqradasiya və bütün
bunları tarixi taleyində daşımağa müncər olmuş
insan həyatı. Buna görə də gənclik dövrü məm -
ləkətin sərt sınaqlar və fəci yaşantılar dövrünə
düşənlərin istər geriyə, istərsə də gələcəyə yönələn
baxışında  ancaq və ancaq yaddaşlarına hopmuş,
lokal əlacsızlıq məngənəsində çabalayan insanın
portretini sərgiləmək missiyası var. 

Son otuz ildə vətən adına ideoloji təbliğat,
etiraf edək ki, o qədər də dərinə işləmədi, milli
insanın içindəki savaş ruhunu zəiflətdi. Vətəni
coşqulu, aşina bir ruhla sevmək yerinə yuxarıdakı
ironik kontekst önə keçdi. Bu mənada, Ramiz
Rövşənin “Səni sevmək çətindir, vətən, nə
gündəsən?” misraları ilə başlayan şeiri bir vaxtlar
təntənəli pafos və tərənnümlə süslənən Azərbaycan
– ana vətən obrazının dekonstruksiyaya uğradılmış
şəkli təsiri bağışlayır. Ramiz Rövşənin digər şeirində
vətən anlamı insan içinin çöküşü, dərin böhranı ilə
harmonik verilir, milli-mənəvi-əxlaqi idealların
tənəzzülə uğradığı yerlərdən, natur-fəlsəfi qatlardan
nəşət tapır. 

Nə uzun çəkdi, vətən,
dönüb sənə qayıtmaq.
İçimin qürbətindən
bu vətənə qayıtmaq.

Ona görə biz XX əsrin əvvəllərində yazılan
şeirlərdən daha inamla bəhs edirik ki, milləti qalib
edən poeziya məxəzimiz həmin dövrün hər misrası
ilə vətən quran, birlik əzminə xidmət edən
mətnlərində əyaniləşib. Dövr qarışıq, dolanışıq
çətin, yurd-yuvaları sərgərdan olsa da, Hadinin
“məyus olma, amandır” misrasındakı kimi ruhsal
zənginlik özünü tükətməyib. 

Qürbətdə yaşayan şair Məmməd İsmayıl da
vətənlə bağlı şeirlərində sınanmış, dəyişməz əxlaqi-
mənəvi dəyərlər axtarır, amma Ramiz Rövşəndən
fərqli olaraq, pessimizmə qapılmır, bu dəyərləri
mehrab kimi tapındığı Sözün yaşamında, gücündə,
sehrində tapır. Onun üçün vətən elə sənətin var

olduğu məkandadır, şairin içinin “sənətin qür -
bətindən sənətin vətəninə” doğru yol alan və daim
sabit qalan mövqeyindədir. Vətənlə bağlı işıqlı və
kövrək hisslər onun misralarında ən uca vur ğu lar -
dan, yaşanan ən qüvvətli və səmimi duyğulardandır.  

Gedərsən, məchula yol gedər gedən, 
Qürbət, bir açılmaz sirdən başlıyar. 
Burnunun ucunu göynədən vətən
Yadına düşdüyü yerdən başlıyar.

Gedərsən, vətənin qalar vətəndə,
İçinin içində köz vətən olar.
Dərdinə, sərinə vətənsən sən də,  
Qürbətdə sənə də söz vətən olar.

***

Qürbət, ayrılıq, uzaqlıq, həsrət deyilən an -
layışların üzərinə gəldiksə, Təbrizsiz ötüşə bil -
məyəcəyik.  Bizim bir tərəfimiz hər zaman əskik
olub. Biz Cənuba, Cənub bizə həsrət qalıb. Hər dəfə
o taydan gözü nəmli, nisgil dolu baxışları gördükdə,
həmvətənlərimizin ana dili, vətən sevgisi uğrunda
mücadiləsinə şahid olduqda vətən sevgisinin bit -
məzliyinin, tükənməzliyinin necə ali hiss olduğunu
dərk etmişik: 

Nə həsrət, nə hicran olsun,
Vahid Azərbaycan olsun!
Qoy birləşsin, bir can olsun
O sahil də, bu sahil də.

Xəlil Rza Ulutürk

Poeziyamızda Təbriz mövzusuna müraciətdən
heç usanmadı şairlər. Nə usandılar, nə də qorxdular!
Sovetin tüğyan elədiyi vaxtlarda, 1958-ci ildə şair
Rəsul Rza “Ərk qalası” şeirini yazdı, sovet höku -
mətinin ən sadiq ideoloqlarından olan Süleyman
Rüstəm mövzu Təbriz olunca əli titrədi, Təbrizlə
bağlı ən yanğılı şeirin müəllifi kimi yazdırdı adını
ədəbiyyat tarixinə. Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüs -
tan” poemasının, Xəlil Rza Ulutürkün “Apardı sellər
Saranı” şeirinin odlu misralarında Təbriz obrazı hər
zaman diri qalaraq bada verilməkdə olan azadlıq
nidasının oyanışına xidmət etdi. 

Milli müstəqillik qazandığımız 90-cı illərdən
sonra da poeziyada Təbriz mövzusuna marağın,
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müraciətin azalmadığının şahidi oluruq. Bu dövrdə
müharibə, şəhidlik, köçkünlük kimi bəlaların, müəy -
yən sosial problemlərin özü ilə gətirdikləri mövzular
Təbrizlə bağlı düşüncələrə ardıcıl köklənməyə
imkan verməsə də, hər halda poetik yaddaşın
mövzuya həssaslığını qoruduğu bəlli olur. Fikrət
Qocanın “Azadlıq şərqisi”, Nəriman Həsənzadənin
“Qıfılbənd”, Nüsrət Kəsəmənlinin “Ağlama,
Təbrizim, ağlama...”, Vaqif Bəhmənlinin “Araz
bayatıları”, Sabir Rüstəmxanlının “Təbrizdə bayram
axşamı”, Sona Vəliyevanın “Arazbarı” və s. silsilə
şeirlər yüzillik yaşı olan bir mövzunun işlənməsi
baxımından önəm kəsb edir. 

“Ulduz” jurnalı ilə “Ədəbiyyat qəzeti”nin birgə
layihəsi olan vətən mövzulu şeirləri təqdim etmək
ideyası doğanda həm də Təbrizə həsr edilmiş
mətnləri xatırladım. Biz birləşməyincə heç vaxt
bütöv olmayacağıq. Amma dünyanın dörd bir
bucağına səpələnmiş olsaq belə, bir-birimizə uzanan
qollarımız, sevgi ilə baxan  gözlərimiz, ağrı ilə vuran
ürəklərimiz var olduqca biz elə vahid, yekparə,
bütöv Azərbaycan olacağıq həm də! 

Bu buraxılışda bütöv Azərbaycan var. Güney
Azərbaycan – Şəhriyar, Mir Mehdi Etimad, Məhəm -
məd Biriya, mühacirət ədəbiyyatı – Kərim Yaycılı,
Türkiyədə yaşayan – “Azerbaycan yüreğimde bir
şahdamardır” misralarının müəllifi olan Qarabağ
əsilli türk şairi Yavuz Bülənt Bakilər. Çünki bir
məqam faktdır: içimizdəki birlik sevdamız, hürr
əzmimiz, ruh savaşımız ölmədikcə “məfkurəyə
doğru qoşmaqdan” əsla vaz keçmədik.  Ona görə
qazananlardan olduq. 

***

2020-ci ilin sentyabrın 27-dən Azərbaycanda
44 gün davam edən İkinci Qarabağ savaşı başladı və
noyabrın 10-u ermənilərin məğlubiyyəti ilə sona
yetdi. Azərbaycan müzəffər ordunun və Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin əzmi ilə işğal altında
olan tarixi torpaqlarını geri qaytardı. Tarixi-etnik
yaddaş, müstəqil dövlət təfəkkürü və istiqlal təlimi
ilə bağlı bizə aşılanan “ulusu sevmək fənni”
şüurumuzun, milli-mənəvi varlığımızın tərəqqi
hərəkatında iştirak edib öz işini gördü. Böyük sevgi
və coşqu ilə ön cəbhəyə döyüşə atılanlar, vətənin
ərazi bütövlüyü uğrunda can fəda etməyə hazır
olanlar əsl qürur mənbəyinə çevrildilər. Budur, Türk
olmaq ibtidadan yurd üçün savaşmağa müştaq

olmaq demək! Dünyaya meydan oxumaq, “bir hilal
uğruna” min dəfə ölüb doğulmaq demək! 

Millət olmağın, bütöv yaşamağın yaddaşda və
amalda keçdiyi yolun müxtəlif mərhələləri olur. 90-
cı illərdə bir xalq olaraq bu yolu ümummilli lider
Heydər Əliyevlə keçdik. O mərhələ ki, görünməmiş
mənəvi, əxlaqi-siyasi deqradasiyadan sonra xilaskar
kimi yetişib zamanın ahəngi ilə mənəvi-əxlaqi
dəyərlərin sabitliyi arasında harmoniya yaratmışdı.
Son otuz ilə yaxın dövrdə dünyanın idarəçilik
panteonunda çox şey, bəlkə də, hər şey dəyişdi:
texnogen sivilizasiya özünü tükətdi, qlobal zor və
şər stixiyası, anti insani düşüncə meydan suladı,
irqçi fəlsəfələr, vulqar qərbçi “humanizm” oyunları,
məzhəbçi müharibələr çeşidi kamalın təntənəsinin
heç bir nəticə verməyəcəyinin sübutu oldu. Gözəllik
dünyanı xilas etmədi, elm bəhrə vermədi, kamal
qalib gəlmədi. 

Belə bir qlobal və geopolitik maraqların
toqquşduğu seysmik zonada, antitəbiət və antiinsani
dünya kultunun hakimi-mütləq olduğu bir zamanda,
üstəlik, Qarabağ kimi problemə az qala utopik və
apokalipsis baxışın gücləndiyi bir dönəmdə
toparlanıb millətimizin  taleyində tarixi bir dönüşə
imza atmaq İlham Əliyevin siyasi səriştə, dövləti
təfəkkür və intellekt miqyasında ehtiva etdiyi gücün
sözü idi ki, qəfil açılan şillə kimi boz üzlərə çırpıldı.
Hər cür süni, qondarma qanun və stereotiplərin,
perspektivdən məhrum bəyanatların qarşısına milli
müqəddəratın meyarını qoydu. Bütövlüyünü qanı ilə
qazanmağa layiq orduya, milli miqyasda düşüncə və
təşkilati iş vüsətinə sahib olduğunu dünyanın önünə
sərdi. Müstəqillik mentaliteti və statusunu həmişə
uca tutub qoruyan Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin bu gün dünyanın gözü qarşısında nümayiş
etdirdiyi “məğrur lider obrazı”  isə onun məqsəd və
mövqeyinə real-əməli mündəricə qazandıran əsas
rəmzlərdən oldu. 

Tarixin ibrət dərsi həm də bu oldu ki, biz 28 il
cismən uzaq salındığımız Qarabağımızdan ruhən
heç ayrılmadığımızı dünyaya bəyan etdik. Düş -
mənlər isə oralarda xarabazarlıq yaratmaqla öz
müvəqqəti mövcudluqlarına, bəlkə də, hamıdan çox
özlərini inandırmışdılar. Heç Eşq olan ürəkdə
xarabalığa, viranəliyə yer olarmı?! Əsla! Biz
Qarabağı ona görə geri ala bildik ki, içimizdəki İlahi
eşq, haqqın qələbəsinə inam oralara qayıdış
yollarımızı işıqlandırmışdı. Qarabağı bu eşqlə xilas
etdik, fəth etdik. Əsgərlərimiz bu eşqə tapındıqlarına
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görə şəxsiyyət və fərd kimi türk oğlu türk olaraq
qaldılar. İnsanlığa və humanist dəyərlərə xidmətdən
bir an belə olsun, vaz keçmədikləri üçün.  Tanrı və
əbədiyyət sevgisinə ucalmaq hər müharibə aparan
xalqın mükafatı ola bilməyib. 

II Qarabağ savaşı ilə bağlı yaşanan bütün
situasiyalar, yaşantılar müəyyən qədər bədii sözün
predmetinə çevrildi. Əlbəttə, prosesi gerçəklərin,
günün içindən yazmaq çətin işdir. Amma məlumdur
ki, ağır sınaq məqamlarında, millət taleyüklü
problemlərlə üz-üzə qalanda ilk operativ sözü
poeziya deyir. Bu mənada, yazılmış bir çox şeirlərdə
son günlərə aid olan notların yanaşı verildiyini
görmək çətin olmur: müzəffər ordumuz, igid
əsgərlərimiz, zabitlərimiz, qalib Baş komandanımız,
düşmən əsarətindən qurtulmuş vətən torpaqlarımız,
şəhidlərimiz, qazilərimiz, arxa cəbhənin yaşantıları,
qardaş Türkiyənin köməyi, İlham Əliyev – Ərdoğan
dostluğu və s. Sabir Rüstəmxanlının “Qarabağa
dönüş” poeması, Məmməd İsmayılın “Azərbaycan
əsgəri”, Vahid Əzizin “Azərbaycandır Qarabağ”,
Vaqif Bəhmənlinin “Vətən əsgəri”, Qulu Ağsəsin
“Ağam!.. Adam!.. Ağdam!..”, İlqar Fəhminin
“Balaca kişilər”,  Əjdər Olun “Qırx dörd günə”,
“Sevinc Nuruqızının “Ağdam”, Adilə Nəzərin “Bu
zəfərin mübarəkdir, ey Vətən”, “İki can”, Vaqif
Aslanın “Ali Baş Komandanım”, Zahid Xəlilin
“Ağdamım, ağ şəhərim”, Avdı Qoşqarın “Azər -
baycan əsgəri”, Həyat Şəminin “Salam, əsgər”,
Əhməd Qəşəmoğlunun “General Polad bəy”,
Esmira Məhiqızının “İndi hamı davaya getmək
istəyir”, İbrahim İlyaslının “Qarşınızda bir ömür
sayqı duruşundayız”, Elnur Uğur Abdiyevin “Gözün
aydın, Azərbaycan”, Faiq Hüseynbəylinin “Vətən
nəğmələri”, Sərdar Aminin “Bir dəqiqəlik sükut...
Gecə siqnalı” kimi mətnləri qələbədən sonra
yaranacaq ən yeni ədəbiyyata artıq “ərəfə” poeziya
nümunəsi qismində daxil olub. 

Bu şeirlərdə hər şeydən əvvəl poetik po -
tensialın yeni imkanlarının üzə çıxdığını görürük.
Məsələn, Qulu Ağsəsin “Ağam!.. Adam!..
Ağdam!..” şeirində olduğu kimi. Şeirdə hər cür
gurultu, poetik təntənədən uzaq olan ibarələrlə deyil,
adi danışıq dilinin sözləri vasitəsilə psixoloji effektə
nail olunduğunu görürük. Qulu Ağsəs, ümumiyyətlə,
dilin adi sözlərini poeziya səviyyəsinə qaldırmağı
bacaran şairlərdəndir. “Ağam!.. Adam!.. Ağdam!..”
şeirində də dolğun ifadəlilik qazanmış misralar
arasında məntiqi ardıcıllıq metaforik vətən

anlayışının, Ağdam obrazının daşıdığı məzmun
genişliyində cəmləşir. Və hər misra şeirdəki ümumi -
ləşdirilmiş metaforanın mərtəbə-mərtəbə açılışına
xidmət edir: 

Ağ alınlı qızılı atların vətəni,
seyid cəddinə içilən andların vətəni!
Sən dar gündə
Şuşaya arxa,
Xocalıya ümid oldun.
Son nəfəsəcən döyüşdün,
son nəfərəcən şəhid oldun...
Ağam şəhərim!
Adam şəhərim!
Ağdam şəhərim!
Şükür külünə,
şükür qayıdış gününə!
Sevincdən ağlımız çaşıb,
yüz min dəliynən gəlirik.
Bir “Uzundərə” havası çal,
çıx Bərdə yoluna –
Uzundərəynən gəlirik!..

Soljenitsın yazırdı ki, əgər bir millətin mənəvi
qüdrəti tükənibsə, onu heç bir hökumət xilas edə
bilməz. Doğru fikirdir, bütün müharibələri qalib
edən xalqın içindəki milli intibah ruhudur. Cəmi 44
günə qazanılan zəfərlər bizə düşüncədə, ovqatda
millət kimi qürurlu olmağın bütün səviyyələrini
yaşatdı. Biz ölkə, ordu və xalq miqyasında vahid
mənəvi məkan yarada bildik. Müharibəni hərbi
texnikadan öncədən alt qatdan püskürən milli
enerjinin əzəməti uddu.

Bu gün artıq ayağını yerə möhkəm dayayan,
başını göyün zirvə qatına söykəyib ərazi bü -
tövlüyünü təmin etmiş məğrur, azad Azərbaycan var.
Onun istiqlal və zəfərinin məxəzində dayanan amil
isə poeziyamızın aşıladığı yaddaş və yurd sevgisi
təlimidir: 

“Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can,
Azərbaycan!”

№01 (620) Yanvar 2021 | 9



HALİ-VƏTƏN

Ucundadır dilimin
Həqiqətin böyüyü,
Nə qoydular deyəyim,
Nə kəsdilər dilimi!

Bilirmisən, cühəla,
Nə etdilər vətənə?
Nə qoydular uyuya,
Nə qoydular oyana!..

Durur bilahərəkət,
Rəvamı bir diriyə?
Nə getmədə irəli,
Nə dönmədə geriyə!..

Ədu qırar qapıyı,
Biz evdə bixəbəriz,
Nə başqa başqalarız,
Nə ittihad edəriz!..

Ayıltmadı qələmim
Şu türk ilə əcəmi,
Nə qoydular yazayım,
Nə qırdılar qələmi!..
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VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ  
ŞƏHİDLƏRİMİZİN  

Əli Bəy HÜSEYNZADƏ
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HƏLAK OLAN 
UNUDULMAZ XATİRƏSİNƏ...

VƏTƏN MƏHƏBBƏTİ

Məhəbbət eyləmək hər yurd üçün bir sirr, hikmətdir, 
Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir.
Havası can verir cana, suyu taqət verir cismə, 
Vətən qüvvət verir qəlbə, Vətən cürət verir şəxsə.
Vətən zinət verir ruha, Vətən bir başqa hikmətdir.
Vətən bir şamdır, pərvanəsi onun mənəm, sənsən,
O şamın nuru da hər kəsdəki elm ilə sənətdir…
Vücudu harda doğsa, adəm oğlu gəlsə dünyaya,
O yerdən başqa yer cənnət də olsa, diyari-qürbətdir.
Ağac bir yerdə kök saldısa, qalxar, şax budaq atar,
Köçürsən öz yerindən, gör onun halı nə zillətdir.
Qoparsan laləni şaxından, üzsən ya gülü güldən,
Solar, bərbad olar, qalmaz nə tab və nə təravətdir.
Tutub qatilləri divan, vətəndən eyləyir sürgün, 
Bu zülmü, bu sitəm bu kəslərə eyni ədalətdir.
Bütün əcdadımız mədfun vətən torpağı altında, 
Bizə vacib bu qəbristanı hər dəmdə ziyarətdir.
Nə bədbəxt kimsədir o kəs, vətən mülkünü tərk eylər,
Gedər qürbət yerə, gəlməz, bunun adı səfalətdir.
Diyari- qürbəti seyr eyləmək lazımdır, əlbəttə,
Bəsirət kəsb edib niyyət vətən mülkünə himmətdir.

Rəşid bəy ƏFƏNDİYEV



VƏTƏN

Könlümün sevgili məhbubu mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.

Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.

Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,
Vətəni, məncə, unutmaq nə demək?!

Anadır hər kişiyə öz vətəni,
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.

Südüdür kim, dolanıb qanım olub,
O, mənim sevgili- cananım olub.

Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm, əldən əgər getsə vətən.

Vətənin neməti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz.

Vətən əcdadımızın mədfənidir,
Vətən övladımızın məskənidir.

Vətənin sevməyən insan olmaz,
Olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz!
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OLUBDU QƏLBİMƏ HAKİM MƏNİM
MƏLALİ-VƏTƏN

Olubdu qəlbimə hakim mənim məlali-vətən,
Başımda şur ilə məskən salıb xəyali-vətən.

“Vətən”, “Vətən” deyərək hər diyarə səs salıram,
Düşərmi bircə dilimdəm mənim məqali-vətən?

Vətən məhəbbətini əmr edibdi peyğəmbər,
Xoş ol kəsə, ona həmdəm olub vüsali-vətən...

Neçün şərafətini, fəxrini verib əldən,
Bu qədər yurduna biganədir ricali-vətən?

Ürək dolubdu nədən, sanki qan piyaləsidir,
Tapıbdır əksini qəlbimdə, bəlkə, hali-vətən?

Zəmanə ötsə də, möhnətli, qanlı qəlbimdən,
Əminəm, heç də silinməz bu ibtizali-vətən.

Tərəhhüm eylə mənə hühudi-səba, çatdır,
Səlamımı eşidə, bəlkə, növnəhali-vətən.

Gərəkdi əzm ilə, hümmətlə ittihad etmək!
Sizinlə bağlıdır iqbalü, həm zəvali-vətən.

Əgər sual edələr - Salikin xəyalı nədir?
Deyin həqiqəti, ancaq olub maali-vətən.

Hüseyn CAVİD



Məhəmməd HADİ

ƏSGƏRLƏRİMİZƏ-KÖNÜLLÜLƏRİMİZƏ

Qorxutmamalı bizləri yollardakı əngəl,
Məfkurəyə doğru yürü, qoş, durma, çapuq gəl!
Millət tikəcək namına ölsən dəxi heykəl,
Qoyma toxuna yurduna naməhrəm olan əl.
Bizlərdə bu gün olmalı bir məqsədi-əkməl,
Bir məqsədi-əkməl və bir ümmidi-mübəddəl.
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

İstərsən əgər yurduna hürriyyəti-nazan,
Düşmənləri ehraq üçün ol atəşi-suzan,
Tənviri-vətən etməyə ol nuri-füruzan,
Dillərdə bu gün olmalı bir əzmi-xüruşan,
Lərzidəqədəm olmamalı azimi-meydan,
Ehyayi-vətənçün, əvət, verməli yüz can,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

Təhdid ediyor yurdumuzu düşməni-qəddar,
Boğmaq diliyor haqqımızı firqəyi-xunxar,
Afaqi-siyasiyyəmizə ətf qıl ənzar,
Olmaqda buludlar şu üfüqlərdə nümudar,
Etməklik üçün yurdumuzu qərqeyi-ənvar,
Biz də edəlim kəndi bəsalatımızı izhar,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!
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Şansız yaşamaq istəməriz, şan diləriz, şan,
Əshabi-həmiyyət diləməz ömri-pərişan,
Himmətlilərindir, bilin, amali-dirəxşan,
Qeyrətsiz olan millət olur sahibi-xüsran,
Ehrazi-kəmal etmək üçün qoşmalı hər an,
İstərsək əgər olmayalım bəndəyi-fərman,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

Nazəndə vətən qibleyi-hürriyyətimizdir,
Məşcərləri, məzhərləri həp cənnətimizdir,
Bəslər bizi, bir münimi-biminnətimizdir,
Olduqca diri süfrəyi-pürnemətimizdir,
Öldükdə qucağı əbədi türbətimizdir,
Qiymətli vətən madəri-zişəfqətimizdir,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

Bil ki, vətənin sevgili bir madəri-candır,
Vermə bunu əğyar əlinə, rəhm et, amandır,
Hürriyyətimiz huri-füsunsazi-cahandır,
Bax bir nə gözəldir, necə candır, nə canandır,
Biz verməriz əldən, bunu düşmənlərə qandır,
Hübbülvətəni onlara felinlə inandır,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

İlk məhdin ilə son yerin ağuşi-vətəndir,
Xaki-vətənin, bilməlisən, mayeyi-təndir,
Gülzari-vətən cənnəti-hur, qönçədəhəndir,
Ziruh çiçəklər yaradan işbu çəməndir,
Hifz etməyə bu gülşəni qurbani-bədəndir,
Rüxsarəyi-gülrəngi-əməl rövşəni-şəndir,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

Millət yaşamaz, yurdunu zəbt eyləsə düşmən,
Gəldikdə xəzan fəsli sönər rövnəqi-gülşən,
İstərsək əgər yurdumuz olsun da işıq, şən,
Göstərməliyiz düşmənə bir cürəti-rövşən,
Qurbani-vətən olmalı bir can ilə bir tən,
Ən ülvi səadət:  Vətən olsun tənə mədfən,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

Hübbülvətəni yazmalıdır qəlbinə millət,
Hübbülvətəni sanmalı bir milli ibadət,
Hübbülvətən uğrunda ölən zindədir, əlbət,
Ey hübbi-vətənlə dili ləbrizi-mədəvvət,
Şəfqətli anandır vətənin, etməli xidmət,
Ey seyfü- qələm ərləri, bacürətü qeyrət,
Amalımıza doğru şitaban olalım, gəl,
Millətlə vətən rahinə qurban olalım, gəl!

Bakı, 22 nisan 1919 “Azərbaycan” qəzeti
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AZƏRBAYCAN BAYRAĞINA

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım
Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı.
Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan?
Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı!
Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı?
Xayır, xayır! Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır.
Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor,
Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada.
Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada,
Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşıyor.
Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşayor.
Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək?
Bizcə böylə söyləmək!
Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,
Bir türk oğlu olmalı!
Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı,
Ürəklərə dolmalı!
Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,
Mədəniyyət bulmalı.
Səkkiz uclu şu yıldız da səkkiz hərli OD YURDU
Əsarətin gecəsindən firsət bulmuş quş kibi,
Səhərlərə uçmuşdur
Şu hilal da türk bilgisi, düzgün sevgi nişanı,
Yurdumuzu qucmuşdur!
Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal,
Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!
Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin,
O gün olsun, bir göy bayraq Turan üstə açılsın!

Cəfər CABBARLI
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BİSMİLLAH 

Atıldı dağlardan zəfər topları,
Yürüdü iləri əsgər, bismillah!
O xan sarayında çiçəkli bir qız,
Bəkliyor bizləri zəfər, bismillah!

Ey döyünən ürək, dumanlı şəhər,
Bilirmisən bu zır gurultu nədir?
Aç sisli qoynunu, ordumuz gəlir.
Nişanlın qoynuna girər, bismillah!

Ey hərbin taleyi, bizə yol ver, yol!
Sən ey gözəl dəniz, gəl türkə ram ol!
Sən ey sağa, sola qılıc vuran qol,
Qollarına qüvvət gələr, bismillah!

Ey Bakı, sən qorxma, gəldik, gələli
Sənin üçün biz atıldıq iləri,
Sağ olan annələrə olur təsəlli,
Şəhidlərin ruhu gülər, bismillah!

Ey düşmən, alnının yazısı qara,
Öldürməz bizlərə vurduğun yara,
Yolladığım qurşun ərmağan sənə,
O kirli alnını öpər, bismillah!

Sən mərd olub dursan qarşımda əgər,
Qudurğan saçmalı növbətin keçər.
Sağlandığım torpaq qanını içər,
Yurdum olmaz sənə sipər, bismillah!

Yurdumuzda bizə meydan oxuyan,
Murdar cəmdəkləri murdar qoxuyan,
Təkbir səslərini uzaqdan duyan
Düşmanımız aman istər, bismillah!

Əhməd CAVAD
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AZƏRBAYCAN VƏTƏN ŞƏRQİSİ

Azərbaycan torpağıdır türk yurdunun ürəyi,
Hifz etməli o ölkəni, nasıl gözün bəbəyi.
Tarixə bax, unutma sən ulu baba, dədəyi,
Qan tökmüşlər bu vətənçün, həp çəkmişlər əməyi.
Vətən üçün, millət üçün gənclər getdi əsgərə,
Könüllü get, sən də yazıl o mübarək səfərə.

Qatarı sal, atını min, tüfəngi al əlinə,
Babalardan miras qalan qılıncı tax belinə.
Bir yabançı qədəm qoymaq istər isə elinə,
Bəhri-Xəzər coşub-daşar, tab gətirməz selinə.
Vətən üçün, millət üçün gənclər getdi əsgərə,
Könüllü get, sən də yazıl o mübarək səfərə.

Bir hüdudun İsgəndərin səddi – qarlı Dağıstan,
Hər daşının dalısında yatmış yüzlərlə aslan.
Bir hüdudun Şiri-Xurşid – qədim tarixli İran,
Bir hüdudun cənnət bağı, o qönçəli Gürcüstan.
Vətən üçün, millət üçün gənclər getdi əsgərə,
Könüllü get, sən də yazıl o mübarək səfərə.

Hisar fələk Gəncə dağı Koroğlunun yatağı,
Qayasına çıxıb tikmiş tərlan kimi otağı.
Şərur, Ordubad, Naxçıvan Azərbaycan budağı,
Qoyma girsin o mübarək yerə düşmən ayağı,
Vətən üçün, millət üçün gənclər getdi əsgərə,
Könüllü get, sən də yazıl o mübarək səfərə.

Cənab Allah tapşırmışdır bu yerləri əmanət,
Vəzifəmiz qoruq çəkmək, saxlamaqdır səlamət,
Çalışayım, yurdumuza göstərəyim sədaqət,
Hər müşkülü asan edər çalışmaqla mətanət.
Vətən üçün, millət üçün gənclər getdi əsgərə,
Şəhid olsan, adın düşər tarix ilə dəftərə.

“Azərbaycan” qəzeti, 1920, 4 fevral

Məhəmməd ƏLİ
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MARŞ

Qafqasiya dağları çiçəklər açar,
Altı gümüş ordu, sürmələr saçar.
Pozulmuş düşmənlər yel kimi qaçar,
Qədər böylə imiş, himmətli ana,
Canım fəda olsun Azərbaycana!
Canım halal olsun Azərbaycana!

Türk oğluyam, mən ölmək istərəm,
Torpaq, tikan olsun yatağım, yerim.
Allahdan utansın dönənlər geri,
Qədər böylə imiş, himmətli ana,
Canım fəda olsun Azərbaycana!
Canım halal olsun Azərbaycana!

Bu mərd xalqım ilə gülmək istərəm,
Hər dərdi, həsrəti silmək istərəm.
Qurulmuş çadırlar süngü biləyim,
Qədər böylə imiş, himmətli ana,
Canım fəda olsun Azərbaycana!
Canım halal olsun Azərbaycana!

1918

Zülfüqar BƏY
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VƏTƏN

Ey çeşmimin önündə mücəssəm, vətən, vətən!
Qəlbim kimi ələmlərə həmdəm, vətən, vətən!
Fikrim sarayını dolaşırsan zaman-zaman,
Qanlı kəfənlə, dərd ilə toəm vətən, vətən!
Baxdıkca həsrət ilə o solğun camalına,
Çeşmimdə tar görsənir aləm, vətən, vətən!
Axşam-səhər o gül üzünü isladan nədir?
Göz yaşlarınmı, yoxsa ki şəbnəm? Vətən, vətən!
Dəhşət içində cismi-şərifin donub durur,
Nolmuş vücudi-pakinə bilməm, vətən, vətən!
Baxdıqca gül-çiçəkli o gülgün çəmənlərə,
Möhnət evi sanır onu adəm, vətən, vətən!
Sənsən səbəb bəqayi-dilü cani-natəvan,
Canım kimi nolar səni sevsəm, vətən, vətən!
Gördükcə dərdini əriyir cismi-natəvan,
Ney tək sızıldayır dili-pürqəm, vətən, vətən!
Qarşımda dərd, matəmə batmış gözəl mələk,
Səslər həzin səda ilə hər dəm: vətən, vətən!
Ey xaki-pak, söndümü parlaq ziyaların?
Oldunmu zülmə, möhnətə həmdəm, vətən, vətən?!
Övladi-naxələfmi səni saldı bu günə?
Eyvah, bu dərd, möhnətə dözməm, vətən, vətən!
Aç, aç o qəmli köksümü, ey məxzəni-məlal,
Bas bağrına bu Şaiqi möhkəm, vətən, vətən!

Abdulla ŞAİQ
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Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.

Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyın buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır,
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.

Düşdün uğursuz dillərə,
Nəhs aylara, nəhs illərə.
Nəsillərdən nəsillərə
Keçən bir şöhrətin vardır;
Oğlun, qızın bəxtiyardır…

Hey baxıram bu düzlərə,
Ala gözlü gündüzlərə,
Qara xallı ağ üzlərə
Könül istər şeir yaza;
Gəncləşirəm yaza-yaza…

Bir tərəfin bəhri-Xəzər,
Yaşılbaş sonalar gəzər,
Xəyalım dolanar, gəzər
Gah Muğanı, gah Eldarı,
Mənzil uzaq, ömür yarı!

Sıra dağlar, gen dərələr,
Ürək açan mənzərələr…
Ceyran qaçar, cüyür mələr,
Nə çoxdur oylağın sənin,
Aranın, yaylağın sənin!

Keç bu dağdan, bu arandan,
Astaradan, Lənkərandan.
Afrikadan, Hindistandan
Qonaq gəlir bizə quşlar,
Zülm əlindən qurtulmuşlar…

Səməd VURĞUN 

AZƏRBAYCAN

Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan;
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan Arazları,
Sınamışam dostu, yarı…

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana:
Hankı səmtə, hankı yana
Hey uçsam da, yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!



Bu yerlərdə limon sarı,
Əyir, salır budaqları.
Dağlararının dümağ qarı
Yaranmışdır qarlı qışdan,
Bir səngərdir yaranışdan.

Lənkəranın gülü rəng-rəng,
Yurdumuzun qızlarıtək.
Dəmlə çayı, tök ver görək,
Anamın dilbər gəlini,
Yadlara açma əlini.

Sarı sünbül bizim çörək,
Pambığımız çiçək-çiçək,
Hər üzümdən bir şirə çək,
Səhər-səhər acqarına
Qüvvət olsun qollarına.

Min Qazaxda köhlən ata,
Yalmanına yata-yata,
At qan tərə bata-bata
Göy yaylaqlar belinə qalx,
Kəpəz dağdan Göy gölə bax!..

Ey azad gün, azad insan,
Doyunca iç bu bahardan!
Bizim xalı-xalçalardan
Sal çinarlar kölgəsinə,
Alqış günəş ölkəsinə!

Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah bu dağdan, gah o dağdan,
Axşamüstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi.

Gözəl Vətən! Mənan dərin,
Beşiyisən gözəllərin,
Aşıq deyər sərin-sərin:
Sən günəşin qucağısan,
Şeir, sənət ocağısan.

Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Füzulilər!
Əlin qələm, sinən dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır,
Deyilən söz yadigardır.

Bir dön bizım Bakıya bax,
Sahilləri çıraq-çıraq,
Buruqları hayqıraraq
Nərə salır boz çollərə,
İşıqlanır hər dağ, dərə.

Nazlandıqca sərin külək
Sahillərə sinə gərək,
Bizim Bakı – bizim ürək!
İşıqdadır qüvvət sözü,
Səhərlərin ülkər gözü.

Gözəl Vətən! O gün ki sən
Al bayraqlı bir səhərdən
İlham aldın… yarandım mən.
Gülür torpaq, gülür insan –
Qoca Şərqin qapısısan.

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!



VƏTƏN YAXŞIDIR

Dumanlı dağların başında durdum, 
Dumandan özümə bir xeymə qurdum, 
Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum,
Dumanlar içində duman görünür.
Xəzər dənizitək eşqimlə coşdum,
Xülyalar içində sanki bihuşdum,
Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum,
Tufanlar gözümdə dastan görünür.
Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə
Şövqümü artırdı şeirə, qəzələ,
Çatdıqca vətənim, elim nəzərə,
Təbiət də mənə heyran görünür.
Deyirlər, bülbülə çəmən yaxşıdır,
İnsançün laləzar vətən yaxşıdır, 
Vahid, sorma, vətən nədən yaxşıdır?
Adı gəlcək könlüm xəndan görünür.
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Əliağa VAHİD



CANLARA CANDIR QARABAĞ

Şöhrətin yer üzünə çoxdan əyandır, Qarabağ,
Vurğunam hüsnünə mən xeyli zamandır, Qarabağ.

Dostlarından eşidirsən bu sözü nəğmə kimi –
“Şux gözəllər yeridir, yaxşı məkandır Qarabağ”.

Vaqifin, Natəvanın səndə ayaq izləri var,
Məncə, şairlər üçün başqa cahandır Qarabağ!

Hər bahar fəsli bu könlümdə adın qönçələnir,
Səni mən görməmişəm gör ki, haçandır Qarabağ!

Sən bilirsən ki, mənim təkcə Cənub dərdim var,
Ayrılıq dərdi ölümdən də yamandır, Qarabağ!

Sən canımsan, ciyərimsən, ürəyimsən, ürəyim,
Deyirəm, car çəkirəm: canlara candır Qarabağ!

Sənə övlad kimi sadiq bu Süleymanını sən
Ana qəlbindən uzaq bilmə, amandır, Qarabağ!
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Süleyman RÜSTƏM



ƏSİR AZƏRBAYCANIM

Hanı məni gül qoynunda doğuran,
Xəmirimi göz yaşıyla yoğuran,
Beşiyimdə “layla, balam” çağıran…
Azərbaycan, mənim baxtsız anam, oy…
Neçə ildir həsrətinlə yanam, oy…

Xəbər alsam Muğanımdan, Milimdən,
Nazlı Bakım, o neft qoxan gülümdən,
Kim demiş ki, düşmüş adın dilimdən,
Azərbaycan, mənim eşsiz yurdum, oy,
Ölməz eşqim, içimdəki dərdim, oy!..

Salam desəm, rüzgar alıb götürsə,
Ağrı dağdan Alagözə ötürsə,
Gur səsimi göy Xəzərə yetirsə,
Xəzər coşub zəncirini qırsa, oy…
Hökm etsə, bu sərsəm gediş dursa, oy…

Könlümə tək Kə’bə etdim səni mən,
Sənsiz neylim qürbət eldə günü mən,
Sənsiz neylim Allahı mən, dini mən?..
Azərbaycan, mənim tacım, taxtım, oy…
Oyanmazmı kor olası baxtım, oy…
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Almas İLDIRIM



VƏTƏNİM

Mən sənin torpağından
Boy atmışam, vətənim…
Dirçəlmişəm, qalxmışam,
Dənli sünbül olmuşam.
Eşqini ürəyimdə
Yaşatmışam, vətənim.
Min nəğməli, min sözlü
Coşqun könül olmuşam.
Mən səndən öyrənmişəm
Eşqi də, nifrəti də,
İnsana, təbiətə
Sonsuz məhəbbəti də…
Bir gün sinəmdə əgər
Çırpınmasa bu ürək,
Torpağın altda belə
Sənin böyük eşqinlə
Həmişə döyünəcək…
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Nigar RƏFİBƏYLİ



ŞUŞAM  MƏNİM

Sinəsi qabarıq,
nağıllardan gəlmiş
pəhləvandır
Şuşam mənim;
mərdliklə, gözəlliklə
qoşam mənim.
Azərbaycan torpağının
nur parçası.
İncə mahnılar yuvası.
Pənahların yadigarı,
alagözlü,
qarasaçlılar diyarı.
Səndə Cabbarın, Seyidin,
Nəvvabın, Üzeyirin, Bülbülün,
neçə-neçə nəğməkarın,
qoç igidin
nəğməsi var,
nərəsi var.
Könüllərdə
neçə-neçə mahnıların
zümzüməsi,
sözü qalıb,
sənin doğma torpağında
neçələrin gözü qalıb.
Vətən adlı doğma yurddan
püşk olarmı?!

Pay olarmı?!
Yüz bir şəhər adı çəkim,
gözəllikdə
biri sənə tay olarmı?!
Hər qarışın şair qızın
Natəvandan xəbər verir.
Sən nəğmələr beşiyisən,
sən muğamlar keşiyisən.
Bəd əməllərin kükrətdiyi
alovlardan diri çıxdın.
Ey Səməndər – Həyat quşu!
Tarixindən səhifədir
hər enişin,
hər yoxuşun!
Torpağın da,
ləçək-ləçək çiçəyin də,
pıçıl-pıçıl yarpağın da
xəbər verir
ibrət dərsi bu olmuşu.
Tarixdə baş əyməmisən
bir fatehə, müxənnətə.
Bir qonşunun, bir qonağın
könlünə də dəyməmisən.
Alqış sənə!
Bu qüdrətə!
Doğma yurdum,
gözəl Şuşam.
Fəsil-fəsil görüb səni,
doyum-doyum gəzib
dağı, göy çəməni,
yenə səndən doymamışam.
Haqqım vardır
şer, əmək diyarına
bəstə-bəstə mahnı qoşam.
Tarix sənin
torpağında, daşındadır,
hər yan-yörən,
hər dolayın,
hər cığırın
Azərbaycan – Vətən dadır.
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Rəsul RZA
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Dost gözüylə sənə baxan
hər kəs əziz qonağındır.
Sənə əyri baxanları
qəzəbinlə külə döndər,
yaxıb-yandır.
Dünənində
qəhrəmanlıq zirvəsi var,
bu günündə
dostluq, ülfət havası var.
Bu gün aləm səndən alır
Vaqiflərin sorağını.
Sən yandırdın neçə-neçə
milli sənət çırağını.
Cıdır düzü
şəfəqlərə boyananda
səhər-səhər,
qoynundakı
hündür qatlı binalarda
çiçəklənir pəncərələr.
Öyünürəm
tarixinlə,
bu gününlə
Vətənimin şəfa yurdu,
məni dinlə!
Səni bircə dəfə görən
bir könüldən- min könülə
sənə aşiq, bənd olmuşdur,
Qarabağın yaraşığı!
Sənə saysız nəğmə qoşub
neçə-neçə el ozanı,
el aşığı.
Yüz bir tərif desəm, azdır
bu gününə;
qoynundakı toy-düyünə.
Nəğmələrin qanad çalır
Bakıya da, Şirvana da,
qədim, əziz Gəncəyə də.
“Nankor” dedim
bu gününə xor baxana,
səndən küsüb inciyənə.
Üz tuturam sizə sarı
Vətənimin allı-güllü
əlvan-əlvan çiçək xallı
göy dağları!

Kirsin sərin mehi gəlir,
sığallanır Cıdır düzü.
Dan yerindən qalxan günəş
xəbər verir
zəfər dolu bir gündüzü.
Danış, danış, Cıdır düzü,
Nə zamandan qalıb səndə,
sərt qayalı daş sinəndə
ağ köpüklü köhlənlərin
qaynar, iti
nal imzası!
İgidlərin
cığır izi.
Sən mətanət, mərd dostluğun
səngəri, həm qalasısan.
Kim nə deyir-desin,
sən beləsən,
bu adla da qalasısan!
Köhlənlərin su içdimi
şair qızın bulağından?
Maral, cüyür ürküşdümü
tərlanların qıy vuranda
sürülərin oylağından?
Tarixinlə öyünürəm.
Bu gününlə sevinirəm.
Fərəhinlə fərəhliyəm.
Yorulmaram
gəlhagəlli,
incə telli
büsatından yüz gün deyəm.
Şuşam mənim!
Mətanətlə, dəyanətlə,
səxavətlə qoşam mənim!



AZƏRBAYCAN

Əziz Azərbaycan, ey gözəl diyar,
Anamın mehriban qucağı sənsən.
Könül tərlanının uçub qonduğu,
Onun çox sevdiyi budağı sənsən.

Sənsən düşündüyüm, sənsən andığım,
Mənim bu dünyada arxalandığım.
Yetər alışdığım, yetər yandığım,
Bu şirin qəlbimin sorağı sənsən.

Qoy açsın könlümü sözlərim mənim,
Səndən nicat umur gözlərim mənim.
Hələ əyilməyib dizlərim mənim,
Çünkü o dizlərin dayağı sənsən.

Desəm də vurğunam, divanə sanma,
Mən ki öz oğlunam, biganə sanma.
Bir şəmsiz, atəşsiz, pərvanə sanma,
Yandığım odların ocağı sənsən.

Qoy bilsin, ey vətən, bu alçaq yağı,
Solmaz baxçamızın yaşıl yarpağı.
Sən Babək yurdusan, Azər torpağı,
Aslanlar oylağı, yatağı sənsən. 
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Balaş AZƏROĞLU
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DÖVRAN

Kaş sənlə keçən günlərimi qaytara dövran,
Sənsiz sinəmə gör necə vurmuş yara dövran.
Zənn eylər idim, bəxtimizə gün doğacaqdır,
Gör hardan alıb saldı səni bir hara dövran...

Hey yollara baxdıqca gözüm doldu, boşaldı,
Hicran sitəmiylə səni saldı tora dövran,
Əhd etmiş idim, munisimiz ilk bahar olsun,
Etdi necə qismət gülümü yadlara dövran.

Eylər ikən hər kəslə müdara soruşun bir:
Təkcə məni neyçün gətiribdir zara dövran?
Gülgün, bilirəm, dözməyə var səndə dəyanət,
Vursa yara üstündən əgər min yara dövran!

Mədinə GÜLGÜN



AZƏRBAYCANIM

Torpağın ətrini sinəmə çəkdim,
Dodağım gül açdı,
Ürəyim çiçək.
Xəzər sahilində min çiçək əkdim,
Söyüdlər nazlandı
Gülümsəyərək.
Dəniz mahnısını oxudu sanki
Ətəyi ləpəli,
Qırçınlı Bakı…
Kükrədi ilhamım, qaynadı qanım,
Azərbaycanım!

Ağ bir şərid kimi uzanıb gedir
Dumanlı-çiskinli,
Günəşli yollar.
Bəzisi həyatdan usanıb gedir,
Mənimsə yollarda
Hekayətim var.
El özü qoruyar axarlı şeiri,
Dağlar quzey qarı
Sərində saxlar.
Bağrıma basmasam hər qarış yeri, 
Torpaq öz sirrini
Dərində saxlar.
Aç söylə, qoy bir də alışım, yanım,
Azərbaycanım!

Meyvəli bağçalar, bəhrəli çöllər
Ellərə can verib,
Min şərbət dadır.
Axarlı çaylaqlar, səfalı göllər,
Gümüş şəlalələr
Bu torpaqdadır.
Hərdən düşüncələr sarır insanı,
Çayüstü körpülər
Asma yolumdur.
Bağrıma basmışam Azərbaycanı,
Araz bir qolumdur!
Kür bir qolumdur!
Əlvan naxışlısan, doğma məkanım,
Azərbaycanım!
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Bu necə mənadır, bu necə hikmət,
Deyirlər, ağlayır
Bulağın gözü?
Danışır təbiət – şair təbiət,
Qovağın dili var,
Çinarın sözü.
Mənim də boş yerə sözüm olmayıb,
Qəlbinə dəymədim
Əsla bir kəsin.
Özgə torpağında gözüm olmayıb,
Ana torpağıma
Göz dikilməsin!
Əmr et! Keşiyində mətin dayanım,
Azərbaycanım!

İslam SƏFƏRLİ 
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VƏTƏN VAR

Hardaysa bu
dəmdə
dəryada batan var.
Vardırsa köməksiz,
fəryada çatan
var.
Dünyada alandan
əvvəlcə satan var.
Atəş öz-özündən,
birdən-birə
yanmır.
Bir şey bu cahanda
izsiz və səbəbsiz,
bihudə
yaranmır.
Vardırsa yaranmış,
Mütləq Yaradan var.
Varsansa…
özündən
əvvəlcə atan var.
Dünya quru bir səs,
qəm
çəkməyə dəyməz.
Yüz-yüz itən olsun,
min bir də bitən var.
Şükr
eyləyəlim ki,
bizlərdən həm əvvəl,
həm sonra Vətən var…

Bəxtiyar VAHABZADƏ



ORA VƏTƏNDİR

Harda gözlərini açdın dünyaya,
Qaynayıb-qarışdın elə-obaya,
Harda könül verdin torpağa, suya,
Ora vətəndir.

Harda bir yurd salıb, bir yuva tikdin,
Həyətdə bir ağac, bir çiçək əkdin,
Harda oğul nazı, qız nazı çəkdin,
Ora vətəndir.

Harda xeyrə qaçıb, şərə tələsdin,
Nə odda alışdın, nə yeldə əsdin,
Halal süfrə açıb, duz-çörək kəsdin,
Ora vətəndir.
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Hüseyn ARİF
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VƏTƏN

Mən gözümü bu torpaqda açmışam,
Mənim dilim bu torpaqda söz tutub.
İməkləmiş, yerimişəm, qaçmışam –
Dizlərimi qanadanda daş-kəsək
İlk yaram da bu torpaqda göz tutub.

Tarixində adım-sanım yox onun,
Hardan olsun, neyləmişəm axı mən?
Ancaq Vətən mənim kimi çoxunun
Zəhmətini çox çəkmişdir əzəldən.
Əllərimdən tuta-tuta aparmış,
Məni həyat yollarına çıxarmış.
Bu yerdədir rişələrim, köklərim –
Ulu babam bu torpaqda uyuyur.
Vətən – mənim al şəfəqli səhərim,
Onsuz günəş gözlərimdə soyuyur.
Vətənsizin nə günəşi, nə ayı?..
Vətən yoxsa – hər şey hədər, havayı.
Qarış-qarış dolansam da cahanı,
Gözəlsə də yad ellərə səyahət,
Heyran-heyran seyr etsəm də hər yanı,
Səyahətim burda bitər, nəhayət.
Ağuşuna çəkər məni torpağım.
Harda olsam, harda gəzib-dolansam,
Burda tapar əks-səda sorağım.
Bir-birindən hər şey qopar, ayrılar –
Ayrılmayan bəs nə var?
Mən,
Vətən!

QABİL 



İSTİQLAL MARŞI

Göz açdığım qədim torpaq,
Dayağımsan sən dünyada.
Doğma anam, ey mehriban,
Ey qəhrəman Azərbaycan!

Addım-addım qucağından
Odlu sellər çağlasa da,
Həsrət qaldın sən işığa
Zaman-zaman, Azərbaycan!

Yadellilər damla-damla
Al qanını sordu sənin,
Kimlər sənin göz dikmədi
Torpağına, Azərbaycan!

Bayrağını endirdilər,
Ancaq özün əyilmədin,
Alqış bu gün o ucalan
Bayrağına, Azərbaycan!

Səhər kimi cavan sənsən,
Tarix kimi qoca sənsən.
Fatehləri diz çökdürən
Vüqarımsan, Azərbaycan!

Öz müqəddəs dağlarından
Günəş kimi uca sənsən,
Yer üzündə mənim Odlar
Diyarımsan, Azərbaycan.

Səhərlərin qoy açılsın
Təzə nurlu bahar ilə,
Gələcəyə mərd addımla,
Uğurla get, Azərbaycan!

Şəhidlərin al qanından
Lalə açmış yollar ilə
İstiqlalın sabahına
Qürurla get, Azərbaycan!
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Nəbi XƏZRİ
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DAHA

Dərdi dərd olmuşdur elin də mənə,
Ağladım bir naşı güləndə mənə,
Heç kəs ağlamasın öləndə mənə,
Mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha.

Azad qardaşım var, onunla xoşam,
Mən gərək sahili sahilə qoşam.
İki bölünməkdən elə qorxmuşam,
Çöpü də ikiyə bölmərəm daha.

Dənizlər, dəryalar mənə dayazdır,
Ən dərin bir çay var, o da Arazdır.
Mənə görüş verin, azadlıq azdır,
Görüşsəm, ayrılıq bilmərəm daha.

Mənim səadətim hardasa itdi,
O, asan gəlmişdi, asan da getdi,
Mənə nə etdisə, səadət etdi,
Bədbəxt səadətə gülmərəm daha. Söhrab TAHİR



VƏTƏN

Mən səndən bir yaşıl budaq istədim,
Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr.
Mən səndən kiçik bir otaq istədim,
Sən mənə bəxş etdin dilbər guşələr.

Mən səndən adicə həyat istədim,
Sən məni çıxardın min-min səhərə.
Mən səndən kiçik bir qanad istədim,
Sən məni uçurdun ənginliklərə.

Mən səndən bir dəstə çiçək istədim,
Mənimçün dörd fəsli yaz elədin sən.
Mən səndən ilhamlı ürək istədim,
Sən mənə təb verdin milyon ürəkdən.

Mən səndən kiçik bir sevinc istədim,
Sən mənə bəxş etdin bütöv səadət,
Mən səndən bir parça bürünc istədim,
Sən mənə bəxş etdin xəzinə, dövlət.

Mən səndən istədim açıq bir alın,
Sən mənə bəxş etdin əzəmət, vüqar,
Mən də başıaçıq, ayağıyalın
Yolunda can qoysam, yenə az olar.

Bəlkə, buna görə əzəmətlisən –
Nəyin var, vermisən əsirgəmədən!
Sən bir ana kimi səxavətlisən,
Anam Azərbaycan, Vətən, can Vətən!
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Əliağa KÜRÇAYLI



VƏTƏN MARŞI

Bunu bilmək çağıdı,
Dünya eşitsin, bilsin: 
Xankəndi türk torpağı,
Şuşa türk torpağıdı.

Bunu bilmək çağıdı:
Bu dağların dalında
O itən, o görünən,
Dumanlığa bürünən
Torpaqlar bizimkidi.

Ağaclar bizimkidi,
Yarpaqlar bizimkidi.
O çaylar, dərələr, düzlər,
O dağlar bizimkidi.

Bunu bilmək çağıdı:
Zəngilan türk torpağı,
Kəlbəcər türk torpağı,
Laçın türk torpağıdı.

Bunu bilmək çağıdı:
Bu, din davası deyil,
Ana yurd davasdı.
Bizi yaşadan hava
Vətənin havasıdı.

Bunu bilmək çağıdı:
İrəvan türk torpağı,
Zəngəzur türk torpağı,
Göyçə türk torpağıdı.
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Millətin gözündəki
Pərdəni cırıb atmaq,
Millətin qəlbindəki
Pası silmək çağıdı.

Bunu bilmək çağıdı:
Günün də o günüdü,
Vaxtın da o vaxtıdı.

Nə ağlayıb-sıtqamaq,
Nə də gülmək çağıdı.
Daha qeyrətə gəlmək,
Kara gəlmək çağıdı.

Bunu bilmək çağıdı:
O doğma torpaqlara
Həsrət yaşamaqdansa,
Ellik ölmək çağıdı.

20 yanvar 2002

Fikrət SADIQ



AZƏRBAYCAN

Od ürəkli, od nəfəsli diyarımsan,
Ocağına canım qurban, Azərbaycan!
Əzilsən də, əyilməyən vüqarımsan,
Bu çağına canım qurban, Azərbaycan!
Savaşlardan alnıaçıq çıxan zaman
Tarixlərə bağışladın neçə qurban.
Hər qonşuda bir parçası əsir qalan
Torpağına canım qurban, Azərbaycan!
Neçə gizli sərvət yatır qucağında,
Neçə ölkə od aparır ocağından,
Azadlığın al rəmzi var bayrağında,
Bayrağına canım qurban, Azərbaycan!
Hər uğurun gələcəyə bir yol açır,
Hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır.
Hər millətə, hər məzhəbə isti, açıq
Qucağına canım qurban, Azərbaycan!
Başım üstdə məğrur-məğrur dalğalanan
Bayrağına canım qurban, Azərbaycan!
Ruhuma büt, cismim üçün vətən olan
Torpağına canım qurban, Azərbaycan!
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Nəriman HƏSƏNZADƏ
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VƏTƏN

Dünyaya yaraşan,
Yaraşıb ona gözəllik verən
Neft diyarı.
Yanar ən uca zirvələrdə
şöhrət ulduzları,
könlümün,
ruhumun,
sevincimin,
kədərimin,
fikrimin Vətəni!
Azərbaycan!
İnsan zəkasının
işıqlandırdığı,
könlündə
min çıraq yandırdığı
bir diyar.
Bayramı zəfərlərlə,
bugünkü parlaq,
sabahkı daha parlaq
səhərlərlə dolu;
Yolu –
bəşər fikrinin
zirvə yolu.

Əli KƏRİM



APARDI SELLƏR SARANI

“Arpa çayı aşdı, daşdı,
Sel Saranı aldı, qaçdı.
Sürmə gözlü, qələm qaşlı,
Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı.

Gedin deyin Xançobana;
Gəlməsin bu il Muğana.
Muğan batdı nahaq qana,
Apardı sellər Saranı,
Bir uca boylu balanı”.

Yox, bunu görməyin Araz çayından,
Kim deyir Saranı sellər apardı?
Şahənşah bağından, Qış sarayından
Yurduma uzanan əllər apardı.
Süngülər qəlbləri dəlib keçəndə
Qansız cəlladların qəlbimi yandı?
Bakı bağlarından gəlib keçəndə
Gördü ağ şanımı, ağzı sulandı.

Qucağı səfalı gözəl bağlarım,
Dişləri göynədən buz bulaqlarım,
Hər ləpəsi qızıl Arazım, Kürüm,
O ziyad balığım, həşəmim, kürüm,
Çöllər yaraşığı şux ceyranlarım…
Sərin yaylaqlarım, sıx ormanlarım,
Mərəndin, Şəkinin gülü-gülzarı,
Böyük Füzulinin əlyazmaları,
Aran turacları, dağ kəklikləri,
Qəzvinin, Makunun gözəllikləri,
Ürəklər yandıran kamanım, tarım.
Yeraltı, yerüstü Ermitajlarım,
Öküz dərisinə yazdığım yazı,
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O, Babək qalası, bu, Qız Qalası,
Hər daşın altında sərvətim, zərim,
Boğçada cehizlik mirvarilərim,
Lap o gümüş camım, zərli fincanım,
Dünyanın behişti Azərbaycanım
İştaha gətirdi qəsbkarları,
Yağlı quyruq gəzən canavarları.

Kəsildi bağlarda bülbülün səsi,
Yad atlar tapdadı bağı, bostanı.
Yazıldı “Gülüstan müqaviləsi”,
Pozuldu yurdumun min gülüstanı.

Bir yanda şahənşah, bir yanda da çar
Qan ilə yazdılar sülh qərarını.
Tikanlı məftillə sarıdı onlar
Böyük bir millətin yaralarını.

Gürşad tökdü, tufan oldu,
Araz daşdı, ümman oldu,
Qayaları al qan oldu –
O sahildə, bu sahildə.

Ölkə yandı, Vətən yandı,
Qızıl pultək xırdalandı,
Dövlət getdi, var talandı –
O sahildə, bu sahildə.

Bir-birindən cüda düşdük,
Diri gözlü oda düşdük,
Biz yadlara neyləmişdik
O sahildə, bu sahildə?..

Füzulim bir qəmli neydi,
O birdəmi qara geydi?
Yarasına kimlər dəydi
O sahildə, bu sahildə?

“Şəbi-hicran yanar canım,
Tökər qan çeşmi-giryanım.
Oyadar xəlqi əfqanım”
O sahildə, bu sahildə!

Ürək dustaq, Vətən məhbəs,
Hanı Babək, Cavanşir bəs?
Həyat bu cür qala bilməz
O sahildə, bu sahildə!

Nə həsrət, nə hicran olsun,
Vahid Azərbaycan olsun!
Qoy birləşsin, bir can olsun
O sahil də, bu sahil də!
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VƏTƏN ƏBƏDİ QORUQDUR…

Vətəni sevmək azdır,
Onu qorumaq gərək.
Vətənim demək azdır,
Vətənin olmaq gərək.

Onun adi torpağı
Ruhdan, candan irəli…
O, anandan qabaqdır,
O, atandan irəli…

Sərhədləri qız təki
Toxunulmaz, bakirə.
Hələ övlad deyil ki
Hər doğulan sakini…

Övlad gərək vətənə,
Vətəndir yol, deyirlər…
Ona qurban gedənə
Əsl oğul deyirlər…

Sevməyirsə el səni,
Yox dərdinin çarəsi.
Onun dili, lisanı
Ən basılmaz qalası…

Onun əvəzi olmur,
O hər kəsdən irəli.
Gözdən əzizi olmur,
Vətən gözdən irəli…

Adi quşcuğazın da
Ola vətəni gərək.
Vətəni sevmək azdır,
O sevə səni gərək…

Nə vaxt viran olur o,
Zülmət gəzir üzündə:
Cığırını, yolunu
Yad çəkmələr əzəndə…

O nə zaman bölünər,
Nə vaxt çıxar əlindən?
Ləhcəsinə, dilinə
Yad ləhcələr girəndə…

O keçməz əldən-ələ,
O, əbədi diləkdir.
Qara tikanı belə
Yenə vətən deməkdir…

Fərqi yoxdur azca da,
Ya kiçik yalı getdi,
Ya bir quru ağacı,
Ya bir mahalı getdi…

O, daimi namus, ar,
O, əbədi qoruqdur.
Ürkək quş kimi uçar,
Onu əldən buraxdın…

Bilir ərlər, ərənlər,
Vətənə tay olmayır,
Ömürdən pay verərlər,
Vətəndən pay olmayır.   

Cabir NOVRUZ



AZƏRBAYCAN – DÜNYAM MƏNİM

Azərbaycan – qayalarda bitən bir çiçək,
Azərbaycan – çiçəklərin içində qaya.
Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək
Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya.

Azərbaycan – mayası nur, qayəsi nur ki…
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” – deyiləndə ayağa dur ki,
Füzulinin ürəyinə toxuna bilər.

Oğulları Kür gəzdirər biləklərində,
Oğulların göz atəşi gözəl əridir.
Azərbaycan səhərinin bəbəklərində
Qütb ulduzu, dan ulduzu gözəlləridir.

İllər olub – kürələrdə dəmir olmuşuq,
Sərhədlərdə dayanmışıq küləkdən ayıq.
Od gölündə, buz çölündə gəmi olmuşuq,
Biz Bakının ilk səadət carçılarıyıq.

Min illərlə zülmətlərə yollar açıqdı,
Dalğalandı Sabirlərin ümman dünyası,
Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı
Dağılanda Qoca Şərqin duman dünyası.

Azərbaycan – mayası nur, qayəsi nur ki…
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki,
Ana yurdun ürəyinə toxuna bilər.
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Məmməd ARAZ



AZƏRBAYCAN DEYƏNDƏ

Vətən mənim bu günüm, 
Sabahkı toy-düyünüm. 
Haqqım var ki, öyünüm 
Azərbaycan deyəndə! 
Ürəklərdə döyünüm 
Azərbaycan deyəndə! 
“Hər ölkəyə, hər elə 
Olsun hörmət”, deyirəm. 
“Vətənindir, vətənin 
İlk məhəbbət”, deyirəm. 
“Onun şöhrət tacıdır 
Şe’r-sənət” deyirəm. 
Mən vətənə “Füzuli, 
Abbas Səhhət” deyirəm! 
Mən vətənə “Sabiri 
Doğan qeyrət”, deyirəm! 
Mən vətənə “Üzeyir, 
Müşfiq, Səməd” deyirəm! 
“Günəş kimi müqəddəs 
Bir həqiqət” deyirəm 
Azərbaycan deyəndə. 
“Dünya məni dinləsin, 
– Diqqət, diqqət!”
deyirəm. 
Azərbaycan deyəndə!
Azərbaycan deyəndə 
Ləpələr şairləşir. 
Anaların bətnində 
Qara gözlü körpələr 
Pələngləşir, şirləşir. 
Azərbaycan deyəndə 
Müdrik qocalar kimi 
Dağlar da fikirləşir. 
Azərbaycan deyəndə 
“Haralısan?” sualı 
Verənlərə ar olur. 
Qeyrətlilər birləşir, 
Qeyrətsizlər xar olur 
Azərbaycan deyəndə! 
Dostdan sovqat, muştuluq, 
Düşməndən bac alaram 
Azərbaycan deyəndə! 
İşıq sütunu kimi 
Sabaha ucalaram 
Azərbaycan deyəndə! 
Körpüləri, sədləri 
Sinəmlə parçalaram. 
Sərhəd məftillərində 

Bu kobud əllərimlə 
Bir muğamat çalaram 
Azərbaycan deyəndə!
Azərbaycan! – Bu nida 
Qayaları silkələr. 
Sal daşların köksündə 
Çiçək bitər, gül bitər. 
Azərbaycan deyəndə 
Təbim coşar, sel gələr, 
Sanma şöhrət pərdəsi 
Ürəyimi kölgələr 
Azərbaycan deyəndə. 
Gözümdə doğmalaşar 
Bütün xalqlar, ölkələr 
Azərbaycan deyəndə!
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Tofiq BAYRAM 



ŞUŞADA BİR GECƏ

Şuşanı qar gördüm, qar gördüm,
Elimi var gördüm, var gördüm,
Səslədim ötən günləri,
Daşları kar gördüm, kar gördüm.

Yazıma gəl dedim, gəl dedim,
Üzümə gül dedim, gül dedim,
Haçandan sönən ocağın
Külünə gül dedim, gül dedim.

Dağları dağ gördüm, dağ gördüm,
Həmişə şax gördüm, şax gördüm,
Bir bulaq aynasında
Saçımı ağ gördüm, ağ gördüm.

Şuşadan yol getdim, yol getdim,
Dedilər, qal, getdim, qal, getdim,
Ürəyim dilə gəldi,
Dinmədim, lal getdim, lal getdim.
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AZƏRBAYCAN

Vətən – candı – bütöv birdi.
Müqəddəsdi, pirdi, sirdi...
Hər bir şeyin bir həddi var,
Dağın-düzün sərhədi var,
Bacı-qardaş arasında
“Sizin” – “bizim” sərhədi var.
Alnımızın qoruğunda
Qaşla gözün sərhədi var.
İki üzün arasında
Gözlə gözün sərhədi var.
Hər sifətdə iki üz var,
Üzlə üzün sərhədi var.
Dilin, dişin arasında
Sözlə sözün sərhədi var.
Azərbaycan deyəndə biz
Heç bilmədən “can” – deyirik!
Təki ürək bütöv olsun,
Ürəkdə qan bütöv olsun,
Ruhumda can bütöv olsun!
Hər bir vətən övladında
Azərbaycan bütöv olsun!!!
Bizi heç kəs bölə bilməz!
Birlik – Ruhdur ölə bilməz!
Odlar oğlu bir-birinə
Harda olsa, can deyəcək,
Ürəkdən, candan deyəcək.
Od oğlunun adıdır can.
Onun böyük ürəyinin
Bayrağıdır Azərbaycan!

Fikrət QOCA



AZƏRBAYCAN TORPAĞI!

Burda hər meşənin min cür ağacı,
Burda hər ağacın yamyaşıl tacı.
Burda hər tac üstə sarmaşıq saçı,
Hər saçın küləkdən darağı vardır.

Burda hər budağın şeyda bülbülü,
Burda hər bülbülün qönçə bir gülü,
Burda hər qönçənin yaşıl bir tülü,
Hər tülün xırdaca saçağı vardır.

Burda hər yamacın çiçəkdir daşı,
Burda çiçəklərin şehdir göz yaşı;
Burda şeh damlası bir üzük qaşı,
Hər qaşın qızılı qurşağı vardır.

Burda sərər düzə lalələr xalı,
Burda hər xalının qara bir xalı…
Hər xalda şirin bir şair xəyalı,
Burda hər xəyalın oylağı vardır.

Burda qayaların daşdır suvağı,
Burda hər daş üstə qartal caynağı,
Caynaqlı hər daşın bir buz bulağı,
Burda hər bulağın qonağı vardır,
Harda bu saydığım gözəllik olsa,
Orda Azərbaycan torpağı vardır.
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VƏTƏN

Səni
ta
qədimdən tanıyıram,
Vətən!
Səni
qədəmindən tanıyıram,
Vətən!
Daş-torpağın bəlli mənə,
Göylərin təsəlli mənə...
Ömür yolun nə göynəmli!
İtib getmiş
bir qarışına da
göynəməli.
Döyüşlərdə 
qalxan tutan, 
qılınc çəkən, 
yadlarına
qan udduran, 
toy tutduran 
uluların
bu gün çimirsiz gecələrimdən
boylandılar.
Kişilik! Mərdlik
dəbilqəsindən
mis  rənginə
boyandılar.
Vətən!
Səni
beşik başındakı 
laylalardan üzmüş idik, 
üzəcəyik!
Vətən!
Sənin
qapılarını
dəmirlərdən düzmüş idik,
düzəcəyik! 

Nurəngiz GÜN



AZADLIQ

Sən mənim
doğma anamsan, Azadlıq,
mən sənin
yad qapısında böyümüş balan...
Sən son ümidimin qaldırdığı
ağ bayraqsan, Azadlıq,
mən səni
yellədən külək...

1969

VƏTƏN

Yer üzündə
bircə qadın varsa,
məhəbbət var yer üzündə.
Yer üzündə
bircə cocuq varsa,
övlad var yer üzündə.
Yer üzündə
bircə ağac varsa,
kölgə var yer üzündə.
Yer üzündə
bircə tikə torpaq varsa,
Vətən var yer üzündə.

***
Vətəndən nəğmə demə, qızım,
qar yağır...
Soyuq dəyər
“Vətən” sözünə,
üşüyər dilimiz.
Gizlət,
təmiz dəsmala büküb
oxuduğun nəğməni,
gizlət kuklalarının arasında...
Gəl, qızım, gəl.
nağıl danışım sənə:
Biri vardı,
biri yoxdu, qızım,
bir nağıl vardı,
uşaqlar ondan xəbərsiz...
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HAQQIM QARABAĞ

A yurdum, a yuvam, haqqım Qarabağ,
A köçkün, didərgin, qaçqın Qarabağ.
Bəxtimə dərd adlı daşqın, Qarabağ,
Bitsin əsir ömrü sürməyin daha.

Daşı ətəyindən töksün inadlar,
Gözündən pərdəni söksün inadlar.
Daha cilovunu çəksin inadlar,
Mən də az yanılıb büdrəyim daha,
Bitsin əsir ömrü sürməyin daha.

Ağrıdan, əzabdan yordum özümü,
Sındırdım özümü, qırdım özümü.
Mən çox arsızlığa vurdum özümü,
İndi “qisas” deyib kükrəyim daha,
Bitsin əsir ömrü sürməyin daha.

Elə için-için xiffətim – oyaq,
Səbrim yumruqlanıb, hiddətim – oyaq.
Xainə, düşmənə nifrətim – oyaq,
Ömrü qələbəyə kökləyim daha,
Bitsin, əsir ömrü sürməyin daha.

Dırnağım, dişimlə qaytarım səni,
Sözümlə, işimlə qaytarım səni.
Ulu keçmişimlə qaytarım səni,
Sabahın üstündə titrəyim daha,
Bitsin əsir ömrü sürməyin daha.

A yurdum, a yuvam, haqqım Qarabağ,
A köçkün, didərgin, qaçqın Qarabağ.
Bəxtimdə dərd adlı daşqın, Qarabağ,
Bitsin əsir ömrü sürməyin daha.

2005

Füruzə MƏMMƏDLİ



VƏTƏN

En,
Düş bir çağından, bir günündən çıx,
Dünənindən vur, sabahından,
Bugünündən vur, dünənindən çıx,
Düş bayatı sırasından,
çıx son şeirin misralarından.
Keç Füzuli yanğısından,
bir söz keçir çınqısından.
Toxum kimi en yerə,

qalx, sünbüldən
dən-dən düş.
Bu torpaqda ilk cığırın ucundan tut,

xəyalların göyündən düş.
Dağından vur,
qumundan çıx,
süzül bir çay qətrəsindən.
En bir xalı naxışından, çıx bir Bakı metrosundan!
Düş bir nağıl ölkəsinə,

Dürat, Qırat belindən çıx,
en, endikcə en varağa,
bir körpənin dilindən çıx!
Günbatanından vur, gündoğanından çıx!
Şahdağından düş, Muğanından çıx,
Ötənlərin göz yaşından vur,
dənizindən, çayından çıx,
vur Arazın bu tayından,

o tayından çıx.
Gir bu yurdun od qatına
qarış-qarış,
bir misraya qarış, qarış – 
çıx!
Odunu qoş qanına,
gücünü yığ gücünə.
Şirini nə, acısı nə – vur dişinə.
qəmini qəminə qat,
sevincini sevincinə.
Tarixini sıx yaşına,
dünənindən
bugününə
nəyi varsa, yığ, canım,
yurdunun od parçasıtək,
çıx dünyanın hər yanına!..
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VƏTƏN DEYİRƏM

Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən,
Mən sənin köksündə – kiçik bir zərrə.
Mənə qanad verən odlu diləksən,
Adına, özünə Vətən deyirəm,
Çölünə, düzünə Vətən deyirəm
Səni heca-heca oxşayıram mən,
Səni heca-heca əzizləyirəm;
Əlim ürəyimin üstündə hərdən
Şəhərdən-şəhərə gümüş qanadla
Göydə uça-uça əzizləyirəm.
Dağında vüqarlı qartal oluram,
Dünya ayağımın altında qalır…
Səndən uzaqlarda xəyal oluram,
Həsrətdən gözümün kökü saralır.
Görüşə tələsən cavanlar kimi
Saata baxıram qatarlarda mən.
Ən əziz, müqəddəs ünvanlar kimi,
Köksümün altında uyuyan Vətən!
Axırsan çay kimi damarlarımda,
Çopur qayana da qaynayır qanım.
Böyüklü-kiçikli arzularım da
Adınla bağlıdır, Azərbaycanım!
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən,
Mən sənin köksündə – kiçik bir zərrə.
Mənə qanad verən odlu diləksən,
Adına, özünə Vətən deyirəm,
Çölünə, düzünə Vətən deyirəm.

İsa İSMAYILZADƏ



MƏRKƏZİ POÇTXANA 

Mərkəzi poçtxana, əlac et yenə 
Havayı düşməyib buraya yönüm. 
Pənah gətirmişəm könlümü sənə, 
Bir gör neyləyirsən, gözünə dönüm. 
Bu payız küsəcək məndən Qarabağ, 
Yollarda qalacaq gözü yolların. 
Payım budaqlardan özün asacaq, 
Bağrı çatlayacaq gülöyşə narın. 
Üstdə dizin-dizin iməklədiyim 
Torpağın könlünü nə təhər alım? 
Anamdır, bəs ona nə təhər deyim, 
Yanına gəlməyə yoxdur macalım?
Mənə kod göstər ki, zəng vura bilim 
Dağların marala qalan çağına. 
Pərişanlığımı çatdıra bilim
Otların sarala qalan çağına. 
Morze əlifbanı Tanrı bilərəm, 
Bu işi boynuna götürə bilsən. 
Tamarzı könlümü bu saat, bu dəm 
Bir acı yovşana yetirə bilsən.
Olarmı təcili teleqram verim 
Qönçə balaları solan güllərə. 
Sovqat öpüşüm var, necə göndərim 
Çörəkli çöllərə, barlı çöllərə?
Bir quşam, mənimki gətirib belə, 
Çıxmaz ürəyimdən Əppəkli dərə. 
Həsrətim çatarmı, görən, poçt ilə 
Qızıl kövşənlərdə bildirçinlərə?!
Mərkəzi poçtxana, sifarişim var, 
Amandır, qoyma ki, gec eləsinlər! 
Xəbər ver, Cənuba köçən durnalar 
Bu gecə qəlbimdə gecələsinlər.
İndeksi olmayan bu məktubları 
Yalqız yuvalara çatdır birtəhər. 
Həsrətim oranı isitsin barı 
Sahibi qürbətdən gələnə qədər. 
Payız sularının layla səsini, 
Anamın ətrini hardan alım bəs? 
O yerə burnumun göynərtisini 
Teleqraf telləri apara bilməz.
Mərkəzi poçtxana, əlac et yenə, 
Havayı düşməyib buraya yönüm. 
Pənah gətirmişəm könlümü sənə, 
Bir gör neyləyirsən, gözünə dönüm!

1977
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AND

Yaylıqları bayraq olan Vətənim!
Anaların pak südünə and olsun!
Bayraqları torpaq olan Vətənim,
Torpağının boz külünə and olsun!

Hər qarış yerinçün candan keçərik,
Qaniçən deyilik, düşmən qanını
Su yerinə şərbət sanıb içərik!
Yaylıqları bayraq olan Vətənim!

O ağaran dan yerindən hərəmiz
Əynimizə ağ bir kəfən biçərik!
Anaların göz yaşına and olsun!
Bellərini kədər bükmüş o azman
Babaların ağ başına and olsun!

Yerdə qalmaz bu al qanın ləkəsi.
Qalsa əgər, tutsun bizi qoy sənin
Verdiyin o duz-çörəyin tikəsi!
Yaylıqları bayraq olan Vətənim!

Sən ağlama, sən ağlasan, yanacaq,
Qovrulacaq bax bu canım, bu tənim!
Oğulların divar-divar, min-mindir,
Lazım gəlsə, bundan belə damarda
Axan qanın hər giləsi sənindir.

Sənindir bax bu döyünən ürəklər,
Amal da sən, arzu da sən, şərəf sən,
Səninkidir bu muradlar, diləklər!
Biz getsək də, bu dünyada sən yaşa,
Adımız adınla çəkilsin qoşa.
Yaylıqları bayraq olan Vətənim,
Bayraqları torpaq olan Vətənim…

Çingiz ƏLİOĞLU



Nüsrət KƏSƏMƏNLİ

AĞLAMA, TƏBRİZİM, AĞLAMA…

Demə, yollar uzaqdır,
Araya bir çay düşüb,
Vüsal kimin qisməti,
Bizə həsrət pay düşüb.
Birimizə göz yaşı,
Birimizə toy düşüb;
Danış, ucadan danış,
Sən dilini bağlama,
Ağı dediyin bəsdir,
Ağlama, Təbrizim, ağlama.

Ölənlər torpağındır,
Bizə sağlar qalıbdır,
Baxıb köks ötürməyə
Qarlı dağlar qalıbdır,
Bir gözümüz gülürsə,
Biri ağlar qalıbdır,
Sil gözünün yaşını,
Ürəyimi dağlama,
Ağlama, Təbrizim, ağlama.

Bir torpağın üstündə
O taylı, bu taylıyıq.
Torpaq ki ömür deyil,
Necə gəldi, paylarıq.
Nə qədər “qardaş” deyib
Uzaqdan haraylayaq?
Ucalt haqqın səsini,
De sözünü, saxlama,
Ağlama, Təbrizim, ağlama.

Bəlkə, bənövşəmizi
Bu nisgil, həsrət əyir?
Araza körpü üçün
Torpaq oğul istəyir,
Sənə əl uzadıram,
Soyuq məftilə dəyir,
Sən güvən öz ağlına,
Döyüşkən, düz ağlına,
Ağlama, Təbrizim, ağlama.

Çoxu dil pəhləvanı,
Sözdə aşıb-daşırıq,
Bu günahsız Araza
Neçə günah qoşuruq,
Vətənin ortasında
Məftilə dolaşırıq,
Bir də bax dünəninə,
Kimsəyə bel bağlama,
Dur ayağa, ”Vətən” de,
Ağlama, Təbrizim, ağlama!..
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BURA VƏTƏNDİ

Gülü bitəndi.
Əlim çatandı,
Ünüm yetəndi –
Bura Vətəndi.
Kəpəz ucadı,
Yolu xalçadı,
Gülü qönçədi.
Gedən gözəlin
Eli Gəncədi.
Bura Arazdı,
Suyu dayazdı:
Gəmim buz tutur,
Neylim ayazdı,
Leylim ayazdı.
Bu el Şuşadı,
Gözəl Şuşadı.
Üzmə gülünü,
Gülü qoşadı –
Gözəl Şuşadı.
Bu el Şəkidi,
Gözəl Şəkidi.
Yenə dünyadan
Əzəl Şəkidi,
Gözəl Şəkidi.
Bura Vətəndi,
Gülü bitəndi.
Əlim çatandı,
Ünüm yetəndi –
Bura Vətəndi.

DİLSUZ



Tamam unutmusan vaxtı, zamanı,
Bir də görmüsən ki, iş işdən keçib.
Bu azar tək sənin azarın deyil,
Bu azar hampadan, keşikdən keçib.

Nə isə,
Sənə bir qarmaq atıblar,
Nə isə,
Sənə bir yanaşan olub,
Yazıq Araz çayı nə vaxtdan axı
Erməni dilində danışan olub?

Suyun su dili var, adamın adam,
Tənək yaranıb ki, qora yaranıb.
Adamın ki dili suyun dilindən,
Küləyin dilindən sonra yaranıb.

Hələ biz doğulub dil açmamışdan,
Ayaq açmamışdan, qol açmamışdan,
Xetlər dənizlərə, Hunlar dağlara,
Şumerlər düzlərə yol açmamışdan

Ağaclar küləklə danışırdılar,
Arılar çiçəklə danışırdılar,
Durnalar lələklə danışırdılar,
Qartallar fələklə danışırdılar...

...O nədir yazmısan, Zori Balayan,
Kür-Araz deyirsən – kəkələyirsən.
Xırda budaqların üstə oturub
Böyük budaqları silkələyirsən.

Böyük budaqları silkələməklə
Könlün istəyəni ala bilməzsən.
Bircə qanadımı, bircə çöpümü,
Bircə yarpağımı sala bilməzsən.

Böyüyün dünyada böyük dərdi var,
Xırda gərək dura xırda yerində.
Dəniz gərək dura dəniz yerində,
Ada gərək dura ada yerində.
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Eldar BAXIŞ

“OCAQ” kitabının müəllifi 
Zori Balayana məktub 

O nədir yazmısan, Zori Balayan?
Kür-Araz deyirsən-kəkələyirsən.
Xırda budaqların üstə oturub
Böyük budaqları silkələyirsən.

Böyük budaqların böyük qolu var,
O qolun önündə qol dura bilməz.
Atandan, dədəndən, babandan soruş,
Hər adam hər daşı qaldıra bilməz.

Daş daşa söykənib, qaya qayaya,
Söz şeirə bu daşdan, qayadan gəlir,
Azar var, adamın öz azarıdı,
Azar var, toxumdan, mayadan gəlir.
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Qaxdan İrəvana, Qaxdan Qafana
Fındıq göndərirəm, qoz göndərirəm.
Mənim kəndlərim var, odun yandırır,
Sənin kəndlərinə qaz göndərirəm.

Hələ yüzdən biri, mindən biridi
Bu mənim dərdimin, mənim sərimin,
Samvel Azərbaycan xalq şairidir,
Ancaq adı yoxdu Əli Kərimin.

Bax bir ürəyimin genişliyinə,
De, kimə lazımdı bu haray-həşir?..
Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,
Mənim ürəyimə dünya yerləşir.

O nədir yazmısan, Zori Balayan,
“Bala” da bizimdi,
“zor” da bizimdi.
Ölmək istəyirsən, gəl Qarabağa,
Kəfən də bizimdir, gor da bizimdir.

Ordan apararam öz kəndimizə,
Tutub apararam göyə çıxasan,
Ancaq qorxuram ki, gedəsən ora,
Mənim kəndimə də yiyə çıxasan.

Dəniz qala-qala dənizliyində,
Adalar döyməyə döşünə gərək.
Heç vaxt qarışmaya xırda budaqlar
Böyük budaqların işinə gərək.

Böyük budaqların böyük işi var,
Bu dünya bu saat od içindədi,
Silah düzəldirlər silah dalınca,
Azot içindədi, yod içindədi.

Bu dünya bu saat hər həftəsinin,
Gününün, ayının dərdini çəkir,
Kökünün, soyunun dərdini çəkir,
Qışının, yayının dərdini çəkir,
Otunun, suyunun dərdini çəkir...

Dünya nə haydadı, sən nə haydasan,
A köhnə palazı sırıyan oğlan.
İrəvan dilində xoruzlanırsan,
Moskva dilində zarıyan oğlan.

Havayı axıtma göz yaşlarını,
Yaş görən adamlar yaşı tanıyır.
Moskva min ilin Moskvasıdır,
Səni də, məni də yaxşı tanıyır.

Sən Zori Balayan,
Mən Eldar Baxış,
Baxıram eləcə zoğallayırsan,
Keşiş zurna çalır, sən də keşişin
Qara zurnasını sığallayırsan,
Sığalla, sığalla – qara zurnalar,
Yastı balabanlar yatır sığala.

Deyəsən, bir azca qolun ağrıdı,
Allahın altında kərə yağ ola.
Günah məndədi ki,”Kiçiyim” – deyib,
Durub oynayıram hər havana mən,
Sevan söyləyirəm Göyçə gölünə,
Yerevan deyirəm İrəvana mən.



***

Qara qız ol, qara torpaq,
ol, dəlin olum sənin.
Gir qoynuma, tək məni sev,
Son sevgilin olum sənin.
Gir qoynuma, dol canıma,
Tapmasın heç bir ölkə,
Heç bir ölüm, din səni.
Gecə-gündüz öpə-öpə,
Sən cücərdən güldən gözəl
Canımdan cücərdim səni,
Bir də tökülmə gözümə,
Tökülmə üstümə bir də,
Qara qız ol, qara torpaq,
Qara qız ol,
Elə sevim ki səni,
Heç kimi istəmə bir də.
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AZƏRBAYCAN OXUSUN

Kim bu xalqın önündə getməyi bacarırsa,
Tilsimləri sındırır, tufanları yarırsa,
Ən qorxulu nöqtəyə kişi kimi gedirsə,
Ən ağrılı yerlərə igid kimi varırsa,
Kişi odur, mərd odur!
Onun tərəfində dur!!!

Millət kimin eşqinə dəniztək qabarırsa,
Xəyanətin başında tufanlar qoparırsa,
Kim xalqı bayraq kimi üfüqlərə qaldırıb
Kim xalqı qoşun kimi ardınca aparırsa,
Qaya odur, sərt odur!
Onun tərəfində dur!!!

Kim topları susdurur ağlıyla, əsəriylə,
Kim qanı dayandırır sözünün kəsəriylə,
Kim xalqa dərədən yox, zirvələrdən baxırsa,
Yağıların başında şimşək kimi çaxırsa,
Dünyanın hər yerinə
Azərbaycan xalqının qanadını açırsa,
Onu görən düşmənin rəngi, ruhu qaçırsa,
Haqlı odur, haqq odur!
Haqqın tərəfində dur!!!

Ey mənim müdrik xalqım,
ey qəhrəman millətim!
Ey yeraltı xəzinəm, ey yerüstü sərvətim!
Daş daşa söykənəndə çevrilib divar olur,
Dağ dağa söykənəndə zaman-zaman var olur!
El elə güvənəndə yurdu basılmaz olur,
Əl ələ güvənəndə güllər açır, yaz olur!
Mənim bu dediklərim tərsinə çevriləndə,
Xoşbəxtliyin sarayı uçanda, devriləndə
Vətən də yalqız olur, millət də yalqız olur!
Vətən də yazıq olur, millət də yazıq olur!
Şər özünü yormasın, bu qüdrət tutmaz ləkə,
Nə bu millət kölədi, nə torpaq müstəmləkə!
Bayraq azadlığım var, başım üstə yellənir!
Torpaq azadlığım var,
Dağları zirvələnər, düzləri sünbüllənər!
Torpaq azad olanda çiçəklənər, güllənər!
Dəniz azad olanda hey qabarar, çəkilər,
Çeşmə azad olanda aşar, daşar, sellənər!
İnsan azad olanda duyğuları tellənər!

Tellən, bayrağım mənim!
Güllən, torpağım mənim!
Oxu, dodağım mənim!
Alış, ocağım mənim!
İstiqlal havasını, xoşbəxtlik nəğməsini
Ürəkdə yanan işıq, damarda qan oxusun!
Ölməz Əhməd Cavadın “Azərbaycan” şeirini,
Ölməz Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini, 
Azərbaycan oxusun!
Azərbaycan oxusun!!!

Zəlimxan YAQUB



VƏTƏN, BAŞA ÇOX İŞ GƏLƏR

Vətən, başa çox iş gələr,
Baş əymə, başın sağ olsun.
Biz ölməyə doğuluruq,
Torpağın-daşın sağ olsun.

Neçə cəfakeşin qalır,
Bir evdən bir qoşun qalır,
Beşin ölsə, beşin qalır,
O qalan beşin sağ olsun.

Çat verir, çatlayır dözüm,
Sən çatlama, canım-gözüm.
Bizi ağlamağa gözün,
Bir də göz yaşın sağ olsun!
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AZƏRBAYCAN

Mənim əziz Vətənim,
Ruhum, canım və tənim,
Qüdrətə bax adında!
Hikmətə bax adında!
Deyim nəsən? – Xəzinə!
Baxıb nurlu üzünə,
Aranına, dağına,
Gözəl Qarabağına,
Ad qoyub, "can" deyiblər,
"Azərbaycan" deyiblər!
Səni Vətən seçənlər,
Adına and içənlər,
Çinarına "xan" dedi.
Dağına "sultan" dedi.
Lap işi qan olan da,
Yolunda qurban dedi.
Canında can olan da
Yarımcan da "can" dedi.
Mən də "can-can" deyirəm.
"Azərbaycan" deyirəm.
"Azərbay" deyilincə,
Düşmənlər də "can" deyər.
Dönük çıxıb, gözündən
Düşənlər də "can" deyər.
"Can" deyər qan-qan deyən,
Hər "Azərbaycan" deyən.
Dünyadan doymayan da,
Canına qıymayan da,
Tək sənə "can" deyəcək.
"Azərbaycan" deyəcək.
Mənim Azərbaycanım,
Adının da "can"ı var.
Könlümün nə qorxusu,
Nə də həyəcanı var.
Bilməyən bilə bilməz,
Bu Vətən ölə bilməz,
Niyə?
Nədən?
Nə üçün?
Çünki tükənməz gücün,
Hamı sənə "can" deyir,
"Can, Azərbaycan" deyir.

№01 (620) Yanvar 2021 | 61

Əjdər OL



KÖNLÜMÜN SEVİNCİ,  QƏMİ BU TORPAQ

Marağa üzündən, Təbriz gözündən
Hələ öpməmişəm, öpəsiyəm mən.
Ayağım dəyməyən o torpaqları
Həsrətli gözümə təpəsiyəm mən.

Çəkilmir başından duman xalqımın,
Günlərdən gün payı uman xalqımın…
Qoynu qasırğalı ümman xalqımın
Küləklər sovuran ləpəsiyəm mən.

Yaylağım qovuşmaz, yaylam bitişməz,
Baharı gətirən bayram bitişməz…
İki parçalanmış laylam bitişməz –
Bölünmüş beşiyin körpəsiyəm mən.

Qaradağ, Qarabağ – qədim mahalım,
Al sınıq könlümü, qoyma yuxalım.
Yetər Savalana, yetər bu halım –
Yurdumun nisgilli Kəpəziyəm mən.

Yaramı açmayın – aranı açın,
Qəribdir qardaşım, yalqızdır bacım…
Bu tayda göyərən yaşıl ağacın
O tayda qaralan kölgəsiyəm mən.

Ömrümdən-günümdən baxan Arazdır,
Araz aramızdan axan Arazdır.
Desələr günahkar o xan Arazdır,
Arazı gözümdən səpəsiyəm mən…

Könlümün sevinci, qəmi – bu torpaq,
Sünbülə döndərər dəni bu torpaq…
“Çiyninə aşırıb” məni bu torpaq –
O taylı, bu taylı heybəsiyəm mən…
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VƏTƏN!

Qarşı yatan qara dağı-yaylağım,
Düzənləri, ormanları oylağım.
Əyilməyən çinarları bayrağım – Vətən!
Bax, gör sevgim təzədimi, tərdimi?
Hər doğulan oğuldumu, ərdimi?
Daşlarına yazdım min il dərdimi – Vətən!
Ağ alnıma Araz qara yazıdı,
Varaq, yol uzaqdı-qar ayazıdı,
Kərkükdü, Göyçədi, Qarayazıdı – Vətən!
Hər ağrılar, hər acılar ötəndi,
Əl uzatsam, Ərzuruma yetəndi,
Füzulinin məzarı da Vətəndi – Vətən!
Mənə üz tut – yurda ocaq qurana,
“Turan” – deyib Boz qurd kimi durana.
Sonun yoxdu, çevrilməsən Turana – Vətən!
Mənim andım “Ya bütövlük, ya qandı”,
Zalım dostlar, qəbul edin bu andı:
Qara başım bu yol üstə qurbandı – Vətən!

Rüstəm BEHRUDİ



AZƏRBAYCAN BAYRAĞI

Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər,
Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər,
Hər rəngində “ya qazi, ya şəhid” bir mən bitər,
Sən ey İstiqlalımın əbədiyyət sancağı –
Azərbaycan bayrağı!

Yağının min hiyləsi küydən, kələkdən keçər,
Sən sancılan ucalıq min-min ürəkdən keçər,
Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər,
Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı –
Azərbaycan bayrağı!

Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin,
Çəni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin,
O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı –
Azərbaycan bayrağı!

Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən,
Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı –
Azərbaycan bayrağı!

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr, – deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı,
Azərbaycan bayrağı!
Azərbaycan bayrağı!
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VƏTƏN

İnsanlar çeşid-çeşid,
İnsanlar rəng-rəng, –
Kimində şeytan qəlbi,
Kimində böyük ürək.
İnsan var,
Tarixlərin neçə-neçə varağıdı.
Adı başımızın üstünün
bayrağıdı.
İnsan da var,
İnsanlığa ağırca yükdü...
Oğulları nə qədər böyükdürsə,
O qədər də vətən böyükdür.

1982
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VƏTƏN ÜÇÜN ÖLMƏLİYİK

Biz öz ömür sazımızda,
“Dilqəmi”ni bilməliyik.
Leylimizin ürəyini
Məcnun kimi sevməliyik.
Bisütunu biz də yaraq,
Çənsiz Çənlibellər quraq.
Sazımızda ağlayaraq
Biz həyatda gülməliyik.
Döyüşlərdə yoğrulmuşuq,
Gələcəyə qaranquşuq.
Həyat üçün doğulmuşuq,
Vətən üçün ölməliyik!

Ülvi BÜNYADZADƏ



AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ

Boyuna qurban olum, Azərbaycan əsgəri,
Dünyanın ən mübarək qələbəsi sənindir.

Bu vətənin nəyi var – azı-çoxu döyüşür,
Dağı, daşı, torpağı, varı, yoxu döyüşür.
Neçə şəhid igidin nakam ruhu döyüşür,
Bir əsgərə çevrilir burda hər məzar daşı,
Qürur yerim, nə yaxşı, başlatdın bu savaşı...

Ocağının başına çıxmağa yad gözləmə,
Dur, ayaqdan başa çıx, başqa imdad gözləmə.
Andın vətənin andı, qeyri bir and gözləmə, –
Adın vətən adıyla çəkilərsə yanaşı,
Bu vuruş haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı.

Bu insan dənizində hər insan bir adacıq,
Doğmaca yurdumuzu viran qoydu yad acıq.
Haqdı səni səsləyən haqq üçün cihada çıx,
Yürü, igid səfinin nə arxası, nə başı,
Bu vuruş haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı.

Beşcə kəlmə sözüm var, canım, ey cavan əsgər,
Yoluna uğur deyim, Xan Eyvazım, xan əsgər.
Boyuna göz dikmişəm, boyuna qurban, əsgər,
Bu hücumun sonunda ölüm var uzaqbaşı,
Bu vuruş haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı.

Ağzımda haqq deyirəm, bu haqq səsi sənindir,
Hələ haqqın nahaqla bəhsəbəhsi sənindir,
Dünyanın ən mübarək qələbəsi sənindir,
Bu qələbə yolunda nə dayan, nə yavaşı,
Bu vuruş haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı!
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Məmməd İSMAYIL



QARABAĞA DÖNÜŞ
(poemadan parça)   

Murovun, Dəlidağın üstündən çəkilir çən,
Qəddini yavaş-yavaş dikəldir yorğun vətən.
İntizarı dağılır yad olmuş sahillərin
Süsləndikcə üçrəngli bayraqla Xudafərin.
Otuz il ümid verib bizi susduran susur
Ümidini qırdıqca Azərbaycan ordusu.
Bayram havası gəzir şəhərləri, kəndləri
Paylandıqca hər axşam qələbə tvitləri.

Ax, dünya, qəddar dünya, əsiridir yalanın,
Başını əzib keçmir bu zəhərli ilanın,
Köhnə Səlib havası dolaşdıqca başında
Neçə ölkə səf tutur yenə din savaşında.
Tanrı da əsir düşüb siyasətə, sirr deyil,
O özü bir olsa da, elçiləri bir deyil.
Şükür, yıxıb dağıdır bu çürüyən bütləri
Qanımdan qanad taxan qələbə tvitləri.

Şeytan üskük oynadır erməni kilsəsində,
Nə Allah sevgisi var, nə inanc hiyləsində.
Hər keçənə əl açır, hər tərəfdən pay umur,
Dosta xəyanət edib kənardan haray umur.
İnsanlıqdan danışır, ancaq xəyalında qan,
Nə keşişdən əl çəkir, nə ayrılır molladan.
Pozur bu oyunları yurdumun igidləri
Yayıldıqca dünyaya qələbə tvitləri.

Qartal kimi açılır Şuşanın qanadları,
Yorur Cıdır düzünü Qarabağın atları.
Haqq tutur öz yerini, kökü kəsilir şərin,
Dağıdır matəmini səsimiz Kəlbəcərin.
Açır öz qollarını Kirs yolu, Laçın yolu,
Düzlənir ayağımda dağların qırçın yolu.
Aşıb keçir əsgərim divarları, sədləri
Dilində nəğmə kimi qələbə tvitləri!

Bu bizim haqq işimiz, ədalət savaşımız,
İntiqam ala-ala dikələcək başımız.
Vur, əsgərim, vur! – deyə əmr eləyir Komandan,
Qoy bir də yurdumuzda tokülməsin nahaq qan.
Qayıtsın Qarabağa yenə xoşbəxt çağımız,
Başımızın üstündə üçrəngli bayrağımız!
Qovur öz yuvasına quduzlaşan itləri
Ali Baş Komandanın qələbə tvitləri!     

Noyabr, 2020
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Sabir RÜSTƏMXANLI



AZƏRBAYCAN SİMFONİYASI
(poemadan parça)

Biz küldən boy verib yol başlayanda
Düşmən pəncəsinə keçdi Qarabağ.
Hürrün şərbətini ovuclayanda,
Savaş mələkləri bizə qıyanda,
Uduzduq, yenildik, sınmadıq ancaq.
Qarabağ millətin and yeri oldu, 
Perik könüllərin bənd yeri oldu. 
Bir bina tikildi, bir yurd quruldu,
Zəfərə tuşlanan yola varıldı.
Xalq öz dövlətiylə bir vücud oldu,
Hər könlün başına möhür vuruldu.

İçində eşq olan yenilməz müdam,
Böyük amalların önü pərdədir.
Qarabağ bizimdir! – söylədi İlham, 
Türk ruhu anlamaz yenilmək nədir,
Böyüklük yapılan əməllərdədir. 
Ərənlik duyğusu açanda şırım,
Şərəf kitabını yazır ildırım.
O, düşmən var isə, xıncaram, – dedi,
Tuğumu Şuşaya sancaram, – dedi.
Burda, Azərbaycan torpaqlarında
Elxanam, Teymuram, Səncərəm, – dedi.

Zaman uzandıqca dəyişdi dövran,
Tanrı öz nurunu yol etdi bizə. 
Sözünü ortaya qoydu Komandan: 
–Siz qan istədiniz, alın bu da qan,
Torpaq yox, mərmilər peşkəşdir sizə.
İrəli gedincə İlhamın ordusu,
Dördayaq zıplayan erməni qan qusur.
Türk gəlir, qaç qurtar, sonundur, yağı,
Ərənlər gətirir üçrəngli bayrağı.
Tanrı müjdəçisi böyük ərənlər,
Düşmən tapdağında qoymaz torpağı.

Salam olsun, Azər Vayjanın maqları...
Salam olsun, Pompeyi yenən ərlər.
Salam olsun, Elxan Bumın,
Salam olsun, ulu Heydər!
Salam olsun, böyük İlham!
Bu vətən bizimdir, bizimdir zəfər!
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AĞAM!.. ADAM!.. AĞDAM!..

“Sən öl”ü, “sağ ol”u bəlli,
yaranandan üzü bəri
yasında yasin oxunan
toyunda tüfəng atılan 

şəhərim!
Dünyanı bazara çıxaran,
dünya bazarında satılan 

şəhərim!
Yuxarı başına keçən kafirə
yuxarıdan aşağı baxan,
Allahdan da çəkinməyən,
bircə əsarətdən qorxan!
Ağ alınlı qızılı atların vətəni,
seyid cəddinə içilən andların vətəni!
Sən dar gündə
Şuşaya arxa,
Xocalıya ümid oldun.
Son nəfəsəcən döyüşdün,
son nəfərəcən şəhid oldun...
Ağam şəhərim!
Adam şəhərim!
Ağdam şəhərim!
Şükür külünə,
şükür qayıdış gününə!
Sevincdən ağlımız çaşıb,
yüz min dəliynən gəlirik.
Bir “Uzundərə” havası çal,
çıx Bərdə yoluna –
Uzundərəynən gəlirik!..

Qulu AĞSƏS



İlqar FƏHMİ

BALACA KİŞİLƏR 
(ixtisarla)

Dedilər,  “Cırlaşıb gedib bu millət,
Hamı xırdalaşıb, hamı kiçilib”.
Dedilər, “Şücaət bir şüşə şərab,
artıq dibinəcən çoxdan içilib...”.

Dedilər, “Zəmanə dəyişib daha,
Vətənçün öldürüb ölmür oğullar.
Daha sinəsini verib qabağa
Düşmənin üstünə gəlmir oğullar”.

Dedilər, “Kişilik, hünər, cəsarət
Daha gözə dəymir, keçmişdə qalıb.
“Vətənə canım da qurbandı” demək
Yalnız dildə qalıb, vərdişdə qalıb...”.

O zəif deyilən, cılız deyilən,
O xırda uşaqlar əsgərdi bu gün,
Geyinib ruhuna mərdlik libasın,
Düşmənə gücünü göstərdi bu gün...

Əsgər paltarını geyinəndə də
Bilmirdi güllədən köksü deşilər.
Qəfil böyüdülər, tez böyüdülər
Balaca kişilər, cavan kişilər...

Səngərin küncündə hücum gözləyən
Bu cılız balalar uşaq oldular.
Torpaqdan güc alıb, hücuma qalxıb
Sərt qaya oldular, bir dağ oldular...

On səkkiz, on doqquz, iyirmi yaşda
Arzusu ürəkdə, niyyəti başda...

Başları üstündə uca Allahı,
Ayaqlar dəmirdi, ürəklər polad...
Dikəlib səngərdən, açıb silahı
Yüyürüb qaçanda düşmən üstünə,
Gözlərə heç bir şey görünmür daha,
Yol gedir zəfərlə dolu sabaha...

Güllələr altında, mərmi səsində
Səngərdən dikəlib qalxan saniyə
Əlləri bir dəmir məngənə oldu,
Düşmən boğazından yapışsın deyə.

Səngərdən dikəlib qalxan saniyə,
Ölümün gözünə baxan saniyə
Balaca kişilər yoxa çıxdılar,
Yeri parçalayıb əzəmətiylə
Torpaqdan elə bil divlər qalxdılar.

Dünən sevgilərlə dolmuşdu gözü,
Qəzəbli gözündən bu gün qan sızır.
Dünən qızlar üçün “sms” yazan
Bu gün öz qanıyla “şücaət” yazır...

Dünən kompüterdə avtomat atıb,
Bu gün mərmi uçur başının üstə...
Səngərdən hücuma qalxan saniyə
Əlli yaş da gəlir yaşının üstə...

O başqa “oyun”du, bu başqa oyun,
Orda nə geymisən, burda gəl soyun.

Yox, əlli yaş azdı, yüz yaş, beş yüz yaş
Bircə saniyədə qocalır adam.
Səngərdən qalxanda öz boyundan da
Beş yüz dəfə artıq ucalır adam.

Ucalır, yüksəlir buludlaracan,
Ona güllə çatmır, mərmi yetişmir,
Səngərdən hücuma qalxan saniyə
Uşaqlar dəyişir, vətən dəyişmir...

Balaca kişilər, cavan kişilər,
Dar gündə vətənə həyan kişilər…
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BİR DƏQİQƏ SÜKUT... GƏMİ SİQNALI... 

Vətən müharibəsində həlak olan 
2823 şəhidin istəkli xatirəsinə...

Bir dəqiqə sükut... Gəmi siqnalı...
On milyon havalı gözü qapalı.
On milyon cüt dodaq dua pıçıldar,
On milyon təsəlli yarımçıq qalar.
Damarımda axır qürbət suları,
Guya mən şairəm, Vurğun misalı,
Amma şəhid adı, nəşi gələndə,
Şəhid anasının səsi gələndə
Ayrı bir ölçüdə, ayrı biçimdə
bir şair yıxılıb qalır içimdə...
Nə özüm müsəlləh, cəsur əsgərəm,
Nə də bir süngüdür əlimdə qələm.
Amma gün gələcək, Vurğun doğacaq,
Bəlkə, bir az təbi solğun doğacaq.
Hərçənd xatirəniz şimşək kimidir,
Gora danışırlar, ölü dirilir.
Dirildər o, təbi solğun yetimi
Bu xatirə ona bir vurğun kimi
Belə yazdırar:
“Keçsə aylar, illər, keçsə nə qədər,
Bu gündən dünyanın sonuna qədər
Gecənin bağrında dan döyünəndə,
Üfüqlər sürməyi don geyinəndə
Ulduztək görünüb gözdən itəcək
İki min səkkiz  yüz iyirmi üç ürək...”

Sərdar AMİN 



SALAM, ƏSGƏR!

Gün cəbhədən doğdu bu gün, qanadlı
Bir müjdə gətirdi çaparaq atlı.
Səmanın bağrını odun qanatdı,
Dan yeri söküldü sənlə bu səhər,
Salam, əsgər!

Şuşanın əlini tut, buraxma ha!
Özünü qayadan atar Xuraman...
Yarın “bir dur” desə, ona baxma ha!
O da göz yaşını tutar birtəhər,
Salam, əsgər!

Xankəndi xan kimi durub seyrində,
Başı ucadadır, dərdi dərində...
Mən ola bilmirəm sənin yerində,
Sən də bilmirsən ki, nə çəkir qədər...
Salam, əsgər!

Əskəran gəl deyir – gəl, əsgərim, gəl,
Məni dardan qurtar, Allah kərim, gəl,
Düşmənin nəfəsi bizə ölüm, gəl!
Gör nələr görmüşük 30 il, nələr,
Salam, əsgər!

Candan usanıbdır, Füzuli xəstə,
Nəfəsi get-gəlli, səsi ahəstə.
Qaldır bayrağımı Ərgünəş üstə,
Göz yaşıyla islat, sonra günə sər,
Salam, əsgər!
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“Laçınsız Laçına oynama”mışam,
Dəhlizə bir yol aç əllərində şam,
Mən sənin arxanda möhkəm durmuşam,
Yoxsa ki, canımdan neçə can gedər,
Salam, əsgər!

Səndədir gələcək, bu gün, dünən, bil!
Atəşlər açdıqca dərdi sönən bil.
Torpağı anan bil, nazlı sonan bil,
Çalınsın cəngilər, sən də çal zəfər!
Salam, əsgər!

Daha Kəlbəcərin qalmayıb tabı,
Qapılar açılsın, sevinsin BABIm,
Gözləyir yolunu yurd-yuva, obam,
Lalələr qızarır, gəlibmi bahar?
Salam, əsgər!

Qarabağ – bağrımın qara ləkəsi,
Vətənin ən gözəl, dadlı tikəsi...
Doydur həsrətlini, doydur hər kəsi,
Qoy, vətən desin ki, sənsən xilaskar,
Salam, əsgər!
Salam, əsgər!

Qalmasın heç yerdə əsir, girov dağ,
Ayağın düşübsə, hürr olar torpaq,
Baş üstə yer verdi sənə Murovdağ,
Onun sinəsindən gül dərdini dər,
Salam, əsgər!

Ağdərəyə yollan, yoxsa gün əyilər,
Quzeylər yaralı, qəmli güneylər,
Tanrı yuxumuzu bu gün çin eylər,
Sən tarix yazırsan qazdıqca səngər,
Salam, əsgər!

Qaməti əyilmiş qoca Xocalı,
28 ildir əsir qocaldı...
Qəddini qaldırdı, göyə ucaldı.
Sənin əlindədir bu gün – Göy və Yer,
Salam, əsgər!

Ağdamın dam üstə qalmayıb damı,
Seyr etdikcə dəli edir adamı....
Bu gün Xocavənddə düşür axşamı,
Düşür gözlərimdən qaranlıq kədəri
Salam, əsgər!

Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı adlı,
O torpaq gözləyir səni inadla
Qır düşməni, qov əlindəki odla,
Ey Odlar yurdunun böyütdüyü ər,
Salam, əsgər!

*Babı – Füzulidə kənd



AZƏRBAYCAN

Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan,
Xoş günlərin getməz müdam xəyalımdan, Azərbaycan.

Səndən uzaq düşsəm də mən, eşqin ilə yaşayıram,
Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan..

Bütün dünya bilir, sənin qüdrətinlə, dövlətinlə
Abad olub, azad olub mülkü-İran, Azərbaycan.

Bisütuni-İnqilabda Şirin-vətən üçin Fərhad,
Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman Azərbaycan.

Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
Ustadımız demiş, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan.

Qurtarmaqçün zalımların əlindən Rəy şümşadını
Öz şümşadın başdan-başa olub al qan, Azərbaycan.

Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin,
Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan?

İgidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində
Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan…

Evladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır?
Əl-ələ ver, üsyan eylə, oyan, oyan, Azərbaycan!

Yetər fəraq odlarından kül ələndi başımıza,
Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan!

Şəhriyarın ürəyi də səninkitək yaralıdır,
Azadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman, Azərbaycan!

Tərcümə edən: Fikrət Sadıq
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AZƏRBAYCAN MARŞI*1

Ey torpağı ləli-mərcan, Azərbaycan, Azərbaycan!
Mən verərəm uğrunda can, Azərbaycan, Azərbaycan!

Ey vətənim, düşmən əcəb bağrıvı al qan elədi,
Soydu rəzalətlə səni, zülmüylə talan elədi,
Bağıvı vurdu xəzan, gör necə viran elədi,
Zülmət keçib döndü zaman, Azərbaycan, Azərbaycan!

Keçmişinə baxmalıdır pirü-cavan ibrət ilə,
Hazır olub əllərimiz intiqama qeyrət ilə,
Məqsədimiz var səni azad eyləyək sürət ilə,
Müstəbidə yoxdur aman, Azəbaycan, Azərbaycan!

Bəsləmişsən şanlı vətən, naz ilə öz evladıvı,
Mən də gərək cəhd eləyib ərşə ucaldım adıvı,
Himmət elə, parçalayıb məhv eləyim cəlladıvı,
Vəqti-səadətdir oyan, Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey torpağı ləli-mərcan, Azərbaycan, Azərbaycan!

And içirəm namusuma – məsləyimə, vicdanıma,
Gün kimi dünyada müqəddəs tanılan imanıma,
Ya səni azad eləyim, ya boyanam al qanıma,
Haqqın üzü dönməz inan, Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey torpağı ləli-mərcan, Azərbaycan, Azərbaycan!

* Mir Mehdi Etimadın “Azərbaycan marşı”
1945-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanın

himninin mətni kimi oxunub.

Mir MEHDİ ETİMAD



VƏTƏN

“Biriya”, könlüm olub aşiqi-rüxsari vətən,
Başıma düşdü yenə nəşeyi-gülzari vətən.

Hər ürək bir qəmə dünyada giriftar oldu,
Varmı bir qəlbi-mübarək, ola qəmxari-vətən.
Hər mərəz oldu əgər qabili-dərman – o, əlac,
Hər rəva gördü, şəfa tapmadı bimari-vətən.

Vətənin oğlunu qürbətdə ölüm dərk eləsə,
Can verər tazədən övladına didari-vətən.

Dəyişər məzhəb-o tarix, nəsil, hökmi-zaman
Dəyişilməz yaradan haqq kimi asari-vətən.

Şairəm, xəstə diləm, yurdumu istər ürəyim,
Bağlıdır taleyimə taleyi-əfkari-vətən.
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AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN!

Nədir əcəb bu səndəki hüsnü-an?
Adın verib könüllərə həyəcan.
Hər anında bağışlanır sənə can,
Azərbaycan, Azərbaycan!

Çiçək desəm – saçlarının telində,
Gül də desəm – dəstə-dəstə əlində.
Şeir desəm – hər dəm şirin dilində,
Nədir əcəb bu səndəki hüsnü-an?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Günəş desəm – gözlərində işıq, nur,
Nə ad versəm, hamsı səndə bulunur.
Gözəlliyin yoxdur başqa bir eldə,
Adın öylə bir sehir ki, könüldə,
Hər anışda bağışlanır sənə can,
Azərbaycan, Azərbaycan!
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MÜHACİRƏT

Kərim YAYCILI



KARABAĞ HASRETİ

-1-
Şimdi uzaklarda kalan bir şehir vardır,
Camileri yıkılmış, minareleri yarım.
Bu şehrin çilesini ben çekerim yıllardır,
Hasretimi ben duyarım.
Şimdi uzaklarda kalan bir şehir vardır
Ki, sızlatır yüreğimi yıllardan beri…
Vatan olmasına vatan Anadolucasına
Ama vatan haritamda yok yeri.
Güzelim türküleri türkülerimiz gibidir
Ve kalpaklı, bindallı oyunlarını balam
Bilenlerimiz bilir.
Bir gün bir selâm gitse Anadolumdan,
O şehirden sımsıcak bin selâm gelir.

-2-
Balam, balam diyerek, okşardı beni anam,
Anam’ın dizlerinde ben Hazar’ı yaşadım,
Hazar’ın diliyle benim dilim bir,
Hazar, şimdi yere inmiş bulutlar mahşeridir.
Ve Karabağ çekik gözlü bir Türkmen kızı gibi
Hazar’ın yakınında mahzun güzelliğiyle
Dedem Hacı Murat’ın destan şehridir.
Çağrılsam, yollarına düşebilirim.
Toprağına bayraklarla girebilirim
Karasevdalılar gibi hasretim Karabağ’a,
Uğruna ölebilirim.
Bir gün biterse her şey Karabağ’ı görmeden,
İstemem bandolar, büyük çelenkler…
Allah’ım ruhuma biraz sükun ver!
Üstüme okunmuş birkaç avuç mübârek
Karabağ toprağından serpilse, yeter.

1967
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