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Ermənilər dünyanın dünyanın öz arvadlarını siyasi 

məqsədlər üçün istifadə edən ilk millətidir.  

Karl Marks 

Erməni Nahitis dünyanın ilk fahişəsidir. 

Fridrik Engels 

Ermənilər faydalı axmaqlardır. 

Vladimir Lenin  

Yəhudiyə etibar edəcəyini ilana etibar et, yunana 

etibar edəcəyini yəhudiyə etibar et, lakin erməniyə 

heç vaxt etibar etmə.  

Corc Oruell 

Vor değ hay, en değ vay  

(Hay hardadır, vay ordadır) 

Hay (erməni) atalar sözü
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Vətən sevgisi – Allah sevgisi 

Vətən sevgisi yeganə bənzərsiz insan duyğusudur 
ki, onu bölüşdürmək olmur, onu pay kimi xırdalamaq 
olmur. Vətəni bütöv məhəbbətlə, təmənnasız 
məhəbbətlə sevirlər. Vətən hamımızındır, çünki bizim 
hamımız onun müqəddəs torpağından yoğrulmuşuq, 
ana sevgisi yeganə sevgidir ki, onu sevdiyinə görə 
milyonlarla insan bir – birinə qısqanmır, əksinə bu 
sevgi bütün insanları birləşdirir. Vətən onu sevənlərin, 
onun uğrunda can verməyə hazır olanların, onun 
dərdini öz dərdi kimi yaşayanların, onun düşmənlərini 
öldürücü nifrətlə damğalayanların hamısının Vətənidir. 
Vətənsiz adamın kənarda min – min dostu, aşıb – daşan 
dövləti, sərvəti olsa da, o, kimsəsizdir, yetimdir. Biz 
vətənimizi elə sevməliyik ki, o da bizi sevsin. Vətən 
ona məhəbbəti olanların hamısının vətənidir. Alim də, 
şair də, həkim də, hakim də - bir sözlə, hamı onun 
övladlarıdır. Hərə bu vətəni bacardığı işi ilə, sənəti ilə, 
ağlı – zəkası ilə sevməli, başqa heç nəyə qadir olmasa, 
insanları vətən sevgisinə çağıran sözləri ilə vətəndaşlıq 
borcunu ödəməlidir. Vətəni sevmək üçün mütləq şair, 
alim olmaq vacib deyil, özünü öldürmək vacib deyil. 
Amma Vətənə şair sevgisinin qüdrəti ondadır ki, o 
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milyonların vətəndaşlıq duyğularını ümumiləşdirir, öz 
sevgisini ifadə eləyə bilməyənlərin köməyinə gəlir. Şair 
olmaq üçün isə təhsil, vəzifə, hətta savadlı olmaqda 
vacib deyil. Şair – ürək sahibidir. Ürəyin savadı olmur, 
onun ilham adlı qol – qanadı olur. şeirin müəllifi 
ürəkdir. Onun vurğusu ürəyin səsi, ritmi ürəyin 
döyüntüsü, qafiyələri duyğuların bir – birini izləyən 
akkordlarıdır. Şair olmayıb öz duyğularını şeirin dili ilə 
demək arzusu da bundan irəli gəlir.  

Doğulduğu məkan ilə ruhən bağlı olmayan, bu ulu 
torpaqla mənən ünsiyyətini kəsən göyçəli təsəvvür 
etmirəm. İtirilmiş yurdla, dağılmış ellə bağlı 
göyçəlilərin hər bir sözündə, göz yaşları gizlənmişdir. 
Vətənsevərlik hissləri göyçəlilərə xas olan daxili 
zənginliklə yanaşı, həm xeyirxah əməldir. İnsan ürəyini 
asanlıqla oxuyanların gözündən yayınmır ki, “Göyçə” 
sözü hər bir göyçəlinin duyğularını səsləndirir. Göyçə 
şivəsində bircə kəlmə, saz avası, Ələsgərin, Aşıq 
Alının, Novrəs İmanın, Məmmədsöyünün... istənilən 
misrası onların duyğu dənizində üzməsi üçün 
kifayətdir. Çünki onlar ana torpaq dağı ilə könlü 
parçalanmış vətən övladlarıdır, sitəm, həsrət, qrbət, 
vəfa, bir sözlə, əsl vətənpərvərlik duyğularının daşıyı-
cılarıdır.  

Göyçə gölü 
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Dünyanın qəribəliklərindən biri də budur ki, 
bəzən insan ürəyinin dərinliklərində qaynayan 
vətənsizlik yarası onu müdrikliyin zirvə nöqtəsinə 
çıxarır. Vətənsizlik vətənin daha yaxşı, daha dərindən 
anlaşılmasına səbəb olur. Göyçə kimi tarixi yurdun 
itkisi göyçəlilərin və bütövlükdə hər bir türkün, vicdanlı 
bəşər övladının könül tellərinə toxunduqca daxilində 
tüğyan edən qəm seli bitib-tükənmək bilmir. Bu qəm 
selinin daxili mənası və ahəngi el-oba sevgisini milli 
mənlik, həyat idealı, dönməzlikvə yenilməzlik halına 
gətirir.  

Sevdiklərindən uzaq düşmək iztirablarını izah 
etməyə, Vətəndə vətənsiz yaşamışları xatırladıqca 
duyduğun acıları açıqlamağa ehtiyac varmı? Kim bilmir 
ki, Göyçə hissləri üzdən-gözdən oxunan könül 
əsrarlarıdır. Hər xatirə içimizi sızıldadan od-alovdur, 
ürək yanğısıdır, dilimizdən çıxan hər kəlmə doğma 
yuvamızın ələmindən sıçrayan çınqıdır. Həsrət, qürbət, 
qaçqınlıq taleyi bizi sarsıtdıqca, həm də yetkinləşdirir. 
Vətən həsrətiylə yaşamaq, vətəndən uzaq düşmək bizə 
unutqanlıq gətirmir.  

Əksinə yuvasından qopmaq insanı kamilləşdirir. 
Bu sitəm bizi Vətənə daha güclü tellərlə bağlayır. 
İçimizə nə qədər ağır hüzn çöksə də, Vətən gözlərimiz 
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önündən getmir. Məhrumiyyətlərə, qəhrə, basqıya, hər 
cür əzaba qatlandıqca söz önünə Vətən gəlir. Bütün 
hallarda vətənə dönmə ümidi hüznlə yan-yana dayanır.  

Dövranın bizə verdiyi qəhrə rəğmən həmişə 
daxilimizdə ümid işığı yanır. Acı verən zülm edən 
zəmanənin bizə rəva gördüyü sitəmlərin hüznü bizi bir 
tifil kimi titrətsə də, ürəyi sarsımış göyçəlinin qəlbindən 
vətən eşqini silə bilmə iqtidarında deyil. Göyçəlinin 
ürəyində yer eləmiş acılar, qürbət məhrumiyyətləri, 
hicrət iztirabları onu dünyadan, vətəndən küsdürə 
bilməmişdir. Göyçə həsrəti ürəyimizdə ey qövr edir və 
bu fikri təlqin edir ki, yeganə əlac ona qovuşmaqdır.  

Göyçənin əsrarəngiz təbiətini, açıqürəkli, alicənab 
insanlarını, ömür yolumun Göyçə ilə bağlı hissəsini 
kitab kimi vərəqlədikcə xatirələr belə bir fikir təlqin 
edir ki, Göyçə həqiqətləri yalnız mənim xəyalıma deyil, 
bütün xalqın, el-obanın, tarixin yaddaşına köçməlidir.  
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 Yaxşılığı əlimizdən aldılar,  

Yaxşı bizi yaman günə saldılar 
(M.Şəhriyar) 

GÖYÇƏ GÖLÜ 
 

Göyçə gölü, əlim səndən üzüldü, 
Yığvalıma dağ – düyünlər düzüldü, 
Sənsiz keçən bir an mənə yüz ildi, 

Səndən qaçaq ömrüm qəmə boyandı. 
Ürəyimdə neçə həsrət oyandı. 

 
Göyçə gölü, siyasətdə yatanlar, 
Türk qanını yad qanlara qatanlar, 
Cibi üçün ana – torpaq satanlar, 

Fəryad etdin eşitdilərmi səni? 
Qıyma – qıyma doğratdılar vətəni. 

 
Göyçə gölü, sənin baxışın gözəl, 
Tanrının vurduğu naxışın gözəl, 
Yatışın gözəldir, axışın gözəl, 

Qənirsiz gözəlsən, başı bəlalım, 
Nəşəm, sevincimsən, dərdim, məlalım. 
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Göyçə gölü, sən tək gölümə qurban, 
Dağlarıma qurban, çölümə qurban, 
Mən yolunda ölsəm, ölümə qurban, 

Əlim uzalıdır, sən də aç qucaq, 
Qucağına ürək yaxın, yol uzaq. 

 
Dədəm Qorqud “Göyçə dəngiz” deyibdir, 
Adicə göl demək sənə, eyibdir, 
Sahillərin dağdan zireh geyibdir, 

Geneyi yamyaşıl, qardır quzeyi, 
Göyçə nədir? – Təbiətin muzeyi. 

 
Göyçə gölü, eşqin qəlbimə sindi, 
Göyçəli sevgisi sənin bəsindi, 
Dünən səndə xoşbəxt idim, bəs indi? 

Nədən Bağdo, Xaçik səndə öyünür, 
Mənim ömrüm bu sitəmlə üyünür. 

 
Toxluca, Ağbulaq, Şorca, Ardanış, 
Cil, Babacan, Pəmbək tarixə tanış, 
Ağkilsə, Şişqaya, Məzrədən danış, 

Allah, allah, bu yerlərdə ada bax! 
Sözlərdəki doğmalığa, dada bax! 
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Göyçə gölü, sən düşəli çiskinə, 
Göyçəlilər urcah oldu pis günə, 
Bir ümid ver taleyindən küskünə, 

Çiçəkli qoynundan gülsün, ağlasın, 
Hüsnünə təzədən könül bağlasın. 

 
Göyçə gölü, tanı mərdiməzarı, 
Uydu şərə, tutdu köhnə azarı, 
Dağıdıldı ata – ana məzarı, 

Nə əlimiz yetir, nə də ün çatır, 
Övlad sitəmindən xəbərsiz yatır. 

 
Göyçə gölü, kənarında bitəydim, 
Cənnət, behişt qucağında itəydim, 
Həsrətinəm – acgözlüklə yetəydim, 

Səhər ertə yamacların şehinə, 
Axşam üstü dağdan əsən mehinə. 

 
Göyçə gölü, qışda buzdan eynəyin, 
Sahillərin qardan biçər köynəyin, 
Sağalmayan hər bir dərdin, göynəyin, 

Məlhəmisən, hayla ağlayan eli, 
Qurusun gözündə çağlayan seli. 
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Göyçə gölü, gözüm – könlüm səndədir, 
Dərdinlə sızlayan sözüm səndədir, 
Ocağımsan, odum – közüm səndədir, 

Çat, qor olsun, külə dönmüş ocağı, 
Ulu tanrı, yenə qaytar o çağı! 

 
Göyçə gölü, çevrəndəki cərgədə, 
Adatəpə xiffətimdir hər vədə, 
Məni anıb gədiklərdə, zirvədə, 

Qara bulud çatıb qara qaşını, 
Ələyirmi gözlərinin yaşını? 

 
Göyçə gölü, mənim canım sənmisən? 
Ruhuma, könlümə səpələnmisən, 
İçimdəsən, məndən ayrı mənmisən? 

Bu ayrılıq silinəydi aradan, 
Qovuşdursun eli sənə Yaradan. 

 
Göyçə gölü, çiskindirmi o dağlar? 
Səndən olduq, sinəmizi o dağlar! 
Söndürülmüş ocaq ağlar, od dağlar, 

Diz çökdüyüm səcdəgahdan birisən! 
İki qibləm – biri Kəbə, biri sən! 
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Göyçə gölü, ey qüdrətdən gözəlim, 
Tellərinə tumar çəksin öz əlim, 
Bilmirəm sonumu, sənsən əzəlim, 

Müəmmadır bu dünyanın hər işi, 
Bilmək olmur heç dövranı, gərdişi. 

 
Göyçə gölü, möcüzəsən, düzü, sən, 
Göyçənin dünyaya baxan gözüsən, 
Ələsgərin suya dönmüş sözüsən, 

Səni Alı öydü, Ələsgər öydü, 
Qarşında dahilər, dağlar baş əydi. 

 
Göyçə gölü, mənim mavi göz yaşım, 
Nisgil oldu mənim sadiq yoldaşım, 
Həsrətin həmdəmim, dərdin sirdaşım, 

Duyğu olub ürəyimə hopubsan, 
De ki, məndən min sitəmlə qopubsan. 

 
Göyçə gölü, göylərində süzəydim, 
Üzdüyüm suyunda bir də üzəydim, 
Sahil boyu qumlarında gəzəydim, 

Qumun loğman, yanıb – yanıb qaralam, 
Təşnə olub Ağ Manqandan qar alam. 
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Göyçə gölü, nurdan tutdun mayanı, 
Neçə yerdə çardaxladın qayanı, 
Çox şey saydım, ancaq fələk sayanı, 

Bircə kərə gətirməzdim eynimə, 
Buna görə yas geydirdi əynimə. 

 
Sən dağlar qoynunda çırpınan ürək, 
Səni qucan dağlar göylərə dirək, 
Yolunda qazilik, şəhidlik gərək, 

Haray təpir içimdəki bu nida, 
Dilim gəlmir sənə desin – “Əlvida”! 

 
Göyçə gölü, balıqların xallıdır, 
Ləpələrin rəqs eləyir – “Yallı”dır, 
Saf suların şəkərlidir, ballıdır, 

Büllur bənizlisən, bilirəm yenə, 
Dağların dayanıb çiyin – çiyinə. 

 
Ulu babam qoynunu yurd seçibdi, 
Öpə - öpə gözündən su içibdi, 
Güzəranı, ömrü burda keçibdi, 

Səni yuxularda görməkdir peşəm, 
Oyananda bir dərdli ah çəkmişəm. 
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Göyçə gölü, saf suların bulandı, 
Yurd – yuvamız yağmalandı, talandı, 
“Haq – divan var” – desən, vallah, yalandı, 

Sədd çəkən olmadı şərin yoluna, 
Qanlı qandal vuruldu haq qoluna. 
 

Göyçə gölü, yad torpağa qızğına, 
Amansıza, kəmfürsətə, azğına, 
Tülküsifət, leş aşiqi quzğuna, 

Fürsət düşdü, şər söndürdü çırağı, 
Bəxtimizə yandırdığın ocağı. 

 
Göyçə gölü, kim görübdü bu dağı, 
Budadılar pöhrələri, budağı, 
Ağlar qaldı gözü yaşlı bulağı, 

Vartan, Xaçik şeytandan da betərdi, 
Niyyətindən qara fitnə göyərdi. 

 
Gölüm, çalxanırsan ürəyimdə sən, 
Ağzımda dilim də, ürəyim də sən! 
Qürbətdə olsan da, ürəyimdəsən 

Dalğan bir ah çəksin, qayan ağlasın 
Sinənin aynası qübar bağlasın. 

 



Məhərrəm Hüseynov 

 15 

 
Göyçə gölü – dağların göz yaşları, 
Çatılıbdır Şah dağının qaşları, 
Nənəm çatan qara ocaq daşları, 

Gözümdən, könlümdən keçirlər yenə, 
Onsuz  qaysaq tutmaz yaralı sinə. 

 
Göyçə gölü, üzləşmədik mərd ilə, 
Söhbət olduq hər ağıza, hər dilə, 
Təkbətəkəm bu davasız dərd ilə. 

Yada düşür Göyçənin hər naxışı, 
Selə dönür gözlərimin yağışı. 

 
Göyçə gölü, bir də səni görəydim, 
Otyalında gül-çiçəyi dərəydim, 
Dirəkdaşdan saf suyuna girəydim. 

Qucağında qovuşaydım elimlə, 
  Danışaydım öz ləhcəmlə, dilimlə. 

 
Göyçə gölü, səni anıb köz oldum, 
Dağlı sinə oldum, ağlar göz oldum, 
Ələsgər ruhunda dərdli söz oldum, 
        Elin əlacına loğman da laldır, 
        Qoynunda sevinmək hələ xəyaldır. 
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Göyçə gölü, sönür ocağım, qorum, 
Sənsiz tükənməkdə qüvvətim, zorum, 
Sənə qovuşmasam, alışar gorum. 
       Bəxtim oxu dəydi daşa, bilmədim, 
       Səninlə mən halallaşa bilmədim. 
 
Göyçə gölü, indi camaq bağla sən, 
Bu həsrətdən yenə coşub-çağla sən, 
Qəmli avazınla  hönkür, ağla sən. 
        Düşən gündən sənə şeytan güzarı, 
        Yaralandı babaların məzarı. 
 
Göyçə gölü, yandım inləyən sözdən, 
İntizar nəmləri çəkilmir gözdən, 
Nəfəsim alovdan, ürəyim közdən. 
        Ayrılmaz, nə qədər təşnəyəm sənə, 
        Ürək hicrətindən od alır yenə. 
 
Göyçə gölü, eşqin olunmaz qarət, 
Gözlərə nur verir, qəlbə hərarət, 
Yamaclar seyrangah, dağlar ziyarət. 
       Yusun ayağımı yamacın şehi, 
        Oxşasın üzümü dağların mehi. 
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Göyçə gölü, tanımadıq yamanı, 
Gözündən kin, dişindən qan damanı, 
Yetişibdir ölüm-dirim zamanı. 
      Qaynamasa əgər qeyrət qanımız, 
       Düşəcək ayağa şöhrət-şanımız. 
 
Göyçə gölü, sən bir çağlayan ürək, 
Ləpən Ələsgərin misraları tək, 
Əynində çiskindən, dumandan köynək. 
       Göyçənin hüznlü təbəssümüsən, 
       Qəlbin qəm pərdəsi, sarı simisən. 
 
Göyçə gölü, dövrün nə idi qəsdi, 
Göyçənin bəxtinə qara yel əsdi, 
Vətəndə ölməyin yolunu kəsdi. 
        Ciyərim od tutur, ürəyim yanır, 
        Güllər torpağından qanqal boylanır. 
 
Göyçə gölü, sən göllərin şahisan, 
Camalına həsrətlinin ahısan, 
Dönüş sorağında el pənahısan. 
        Bu ümid elimin son həmdəmidir, 
        Qəlbimi göynədən Vətən qəmidir. 
 

Göyçə gölü 

 18

 
Göyçə gölü, haram yendi halalı 
Şərə düşdü qədim Göyçə mahalı, 
Allah aldı qaniçəndən kamalı, 
       Köç fərmanı yazalı qanlı fələk, 
       Yerdə el ah çəkdi, göylərdə mələk. 
 
Göyçə gölü, gözümüzdən qan axır, 
Zəmanə bəd, hay yaraqlı, el fağır, 
Obadan son gediş, ağırdan ağır. 
       Bu ayrılıq şişə çəkir bağrımı, 
       Loğman əli kəsə bilmir ağrımı. 
 
Göyçə gölü, mənim dağlar mələyim, 
Sənin nisgilinlə çırpır ürəyim, 
Qoynuna gömülmək ən son diləyim, 
      Keçir gözlərimdən Göyçəmiz hər gün, 
      Vətənim dustaqdır, elim didərgin.    
  
Göyçə gölü, yoxa çıxdı keşiyim,  
Talandı dağ eim, qaya eşiyim, 
Əqrəblərlə doldu Göyçə beşiyim, 

Getdi gözəl çağlar, o şirin anlar,  
Bunu mənim kimi yananlar anlar.  
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Göyçə gölü, müəmmadır bu aləm,  
Ürəyimdə odsan, gözlərimdə nəm, 
Xatirəmdə sevinc, həyatımda qəm. 

Nolar, ver suyundan tək bircə içim,  
İçim-bağrım yanır hey için-için. 

 
Göyçə gölü, göy gözündə gözüm var, 
Sıldırımda yaralanmış dizim var, 
Gədiklərdə cığırım var, izim var, 

Səsim qayaların qulağındadır, 
Fikrim vüsalının sorağındadır.  

 
Göyçə gölü, sən qəlbimin parası, 
Yandırır, göynədir hicran yarası,  
Belə dərdin yox təbibi, çarəsi 

Vətənim quzğunlar dolaşan yerdə 
Kim düşməz əlacsız, sağalmaz dərdə? 

 
Göyçə gölü, gör ki, ucalıq batır, 
Dövran halalına haramlıq qatır, 
Çiçəkli qoynunda tikanlar yatır, 

Quduzlar əlinə keçibdi Göyçə, 
Gözümə, könlümə köçübdü Göyçə. 

 

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, sənin çırağın keçdi 
Gəlmə, övladının qanını içdi. 
Xaçı itiləyib islamı biçdi, 

Göyçə getdi, itki ağır, qəm böyük 
Vətənsizlik ən ağır dərd, ağır yük.  

 
Göyçə gölü, məlul-məlul baxırsan, 
Baxışınla baxanları yaxırsan, 
Xəyanətdən əsir düşdün axır sən, 

Taleyin sahili yanılmış gəmi,  
Bu ağrının yox davası, məlhəmi. 

 
Göyçə gölü, qayan dilsiz, daşın lal, 
Taleyində min həsrət var, min məlal,  
Dinclik vermir içimdəki bir sual:  

Niyə tapılmadı xalqın yiyəsi?  
Lal-kar oldu həm sünnüsü, şiyəsi!  

 
Göyçə gölü, yapışmışam yüz əlli, 
Səndə qopan tufan aləmə bəlli, 
Heçdir sənsiz ürək-dirək, təsəlli, 

Harda doğulmuşam, ora bağlıyam,  
Sənsiz necə güləm, necə ağlayam.  
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Göyçə gölü, nədir elin günahı?  
Yer-göy necə tutur bu qədər ahı?  
Yoxsa qapanıbdır haqqın dərgahı?  

Bunu Göyçəsini itirən bilər,  
Köksünü vətənsiz ötürən bilər.  

 
Göyçə gölü, yenə dinləyəydim kaş, 
Böyük zəkaları gözlərimdə yaş, 
Gəraylı-qoşmadır hər qayan, hər daş,  

Aşıq Alı kimi söz zərgərin var. 
Sözdən inci düzən Ələsgərin var. 

 
Göyçə gölü, şəfəq saçan üzün nur,  
Çiçəkli qoynunda tikan yuyunur, 
Qartal yuvasına qarğalar qonur 

Səksən səkkiz oldu ayrılıq ili. 
Könlümü göynədir Göyçə nisgili. 

 
Göyçə gölü, xatirələr nə deyir?  
Ruhum dərd ələyir, qəlbim qəm yeyir. 
Necə də burnumun ucu göynəyir, 

Üçdaşın, Xorxorun həsrəti canda,  
Yanıram Şorcanı xatırlayanda. 

Göyçə gölü 

 22

 
Göyçə gölü, günüm keçir pərişan,  
Mənəm yurdsuz yanan, elsiz alşan, 
Qalıbdırmı, o büsatdan bir nişan, 

Çökdü ürəyimə dərd qalaq-qalaq,  
Mən açan izləri basdı ot-alaq. 

 
Göyçə gölü, ətirindən doymadım, 
Səndə duyduğumu heç vaxt duymadım,  
Sənsiz anlarımı sənsiz qoymadım. 

Mən Göyçəsiz qaldım, Göyçə də mənsiz,  
Vətənsizəm vətənimdə, vətənsiz!!! 

 
Göyçə gölü, sənsiz acıdır həyat,  
Nütfədən haramlar durmadı rahat, 
El yerindən oldu, qopdu qiyamət, 

Sinəm od ələdi gözümdən əzəl,  
Bulud qar ağladı, ağaclar xəzəl.  

 
Göyçə gölü, qara yellər, sazaqlar 
Ötüşməyib, söz inləyər, saz ağlar.  
Doğmalarsız qış ah çəkər, yaz ağlar. 

Gölümlə elimin ülfətinə bax. 
Elin Göyçə gölü həsrətinə bax! 
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Göyçə gölü-ürəyimin qəmdaşı 
Ömrümün-günümün sadiq sirdaşı  
Elimlə-günümlə dursa yanaşı 

Öpüb gözlərini çökərəm dizə, 
Bax, onda çevrilər gecəm gündüzə. 

 
Göyçə gölü, daşnak kinli yağıdır, 
Dığalar hüsnünü çapıb dağıdır, 
Sinəm dağı ulu Göyçə dağıdır, 

Pətəkdən güc ilə qovulan arı,  
Gün gələr, üz tutar pətəyə sarı. 

 
Göyçə gölü, müsibətdir baxışın,  
Büllurdandır, incidəndir naxışın, 
Yurd yanğıma nə suyun, nə yağışın 

Əlyetməzmiş. Qəribədir bu həyat,  
Məni saf suyuna, torpağına qat.  

 
Göyçə gölü, sənin eşqinə düşdüm,  
Suyuna qərq oldum, buzda sürüşdüm 
Səndə ürək qoyub qürbətə köçdüm 

Ürək dəmdən uzaq, yanır qəmində 
Min bir xəzinən var söz aləmində. 

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, sevgim soyuq qarında, 
Sənin ilqarında, etibarında 
Səndən ülvi yoxmuş dünya varında. 

Ayrılıq heç zaman düşməzdi yada, 
Ayrılıq ölümdən pisdir dünyada. 
 

Göyçə gölü, çıxarmadın heç ünü, 
Siqa kəsdi qızılxallı kökünü,  
Hay yeridi, türklər sürdü köçünü,  

Aman allah! Bu qovğadan gəl baş aç,  
Yalan deyil: yersiz gəldi, yerli, qaç! 

 
Göyçə gölü, haylar bəla doğurdu, 
Göyçəli günləri göyə sovurdu, 
Həyat sobasında ölüm qovurdu 

Gül-çiçək yerində sarımsaq, soğan,  
Bülbül yuvasına qondu sağsağan.  

 
Göyçə gölü, dərdin ağrıdır yaman, 
Hay kəmfürsət – dişlərindən qan daman, 
İblisdən dərs alıb, şeytandan fərman 

Basılmaz, alınmaz qalam olmadın 
Demə: “Etibarlı balam olmadın!”.  
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Göyçə gölü, qoy qoynuna tələsim, 
Dağdan əsən yelin olsun nəfəsim, 
Yamaclar ilhamım, zirvə həvəsim, 

Sahilində dağlara bel bağlayım, 
Buluduna qoşularaq ağlayım. 

 
Göyçə gölü, düz yalana əyilmiş 
Sənin keçmişinə böhtan deyilmiş, 
Guya əzəlindən türkün deyilmiş 

Ermənidə nə iman var, nə də din, 
Bu böhtana nə söz söylə, nə də din.  
 

Göyçə gölü, hanı sənli çağlarım?  
Sızıldaşır sinəmdəki dağlarım. 
İndi mənə qürbət olan dağlarım. 

Sizdən ayrı gülüş mənə günahdır, 
Mənə həmdəm bir həsrətdir, bir ahdır.  

 
Göyçə gölü, qovurur yurd sitəmi, 
Acı ruzigarın zəhərdir qəmi 
Yetsə ifritədən intiqam çəmi, 

Silək səndən qaranlığı, çiskini, 
İt xılını, qəlbi, ruhu miskini. 

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, Vazgen təzə fal açdı,  
Naxələflər üstümüzə ulaşdı, 
Saf suların çirkablara bulaşdı, 

Məsəl də var: su murdarlıq götürməz, 
Hərcayının haq diləyin yetirməz.  

 
Göyçə gölü, nurun saysız-hesabsız, 
Sənin gül hüsnünə nə yaz, nə payız,  
Yolun uzaq, qəmin dərya, mən yalqız. 

Gözünlə dünyaya baxa biləydim. 
Qoşulub suyuna axa biləydim.  

 
Göyçə gölü, sən ol mənim hayanım,  
Ələsgəri anım, Alını anım. 
Sözüylə uyuyum, sazla oyanım 

Qoynunda övladın düşməz həvəsdən 
Dağların, düzlərin ruhuma məskən.  

 
Göyçə gölü, gözdən çəkilib yuxu,  
Xoş keçən günümün arxada çoxu. 
Ah-naləmi dinlə, qəlbimi oxu, 

Sənsiz qarışıbdır gecəm-gündüzüm, 
Bu hüznü vərəqə mən necə düzüm? 



Məhərrəm Hüseynov 

 27 

 
Göyçə gölü, sahilini qar alıb, 
Varlığım od tutub, qanım qaralıb, 
Gen dünya başıma sənsiz daralıb 

Xəbərin yox, dağ qoynunda yatmısan,  
Həsrətinlə könlümü qanatmısan.  
 

Göyçə gölü, səndən gendir səfərim,  
Göyçə sevincimdir, Göyçə kədərim,  
Gecəni qov, qoy açılsın səhərim 

Taleyim gül açsın dan söküləndə  
Çiskin qovulanda, günəş güləndə.  

 
Göyçə gölü, ləpələrin qəmzəli, 
Göllər arasında dünya gözəli, 
Səndə keçdi bu ömrümün əzəli,  

İndi gül üzünü çiskin alıbdı, 
Gözüm gözlərinə həsrət qalıbdı. 

 
Göyçə gölü, dünən mənə əl açan 
Bu gün xain çıxıdı, vicdandan qaçan,  
Cənnət Göyçəmizə bayquş tək uçan 

Damarında coşur quduzun qanı, 
Tapılmadı heç davası, dərmanı. 

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, ürəkdə iz salmısan. 
Taleyimdə nida, ya sualmısan? 
Üzü dönmüş, ağzına su almısan! 

Həsrətdən neyləsin sinəsi dağlı, 
Yurd-yuva haraylı, Göyçə soraqlı. 

 
Göyçə gölü, ünvanımda adın var, 
Ürəyimdə “Göyçə” eşqin, odun var. 
Amma, hayıf, erməni tək yadın var, 

Başlayıb ömrümün qara günləri, 
Göyçə tapdaqlara düşəndən bəri 

 
Göyçə gölü, billah, yamandır hicran, 
Sənmisən alışan ruhuma dərman, 
Tərsinə, tərsinə dolanır dövran. 

“Rusum”uz müxənnət, erməni zalım,  
Yaralı bir quşdur küskün xəyalım.  

 
Göyçə gölü, mübarəkdir pak üzün,  
Ruhumda dalğan var, qəlbimdə izin. 
Dilimdə qübardır söhbətin-sözün, 

Yağı səni hədəf seçib əzəldən,  
Arxalıdır hiylə toru düzəldən.  
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Göyçə gölü, kimi tutaq günahkar?  
Baharıma əsdi sazaq, yağdı qar.  
Yad əllərdə haqsız fərman, ixtiyar. 

Yağmaladı şeytana qul olanlar, 
Sahilində yuva salır ilanlar.  

 
Göyçə gölü – gəncliyimdən nişana, 
Dünya bir yanadır, Göyçə bir yana, 
Həsrətin soyuğu keçdikcə cana 

Könlüm sızıldayır qəm savaşında 
Elimin fəryadı gözüm yaşında. 

 
Göyçə gölü – uşaqlığım, gəncliyim,  
Onsuz yoxdur rahatlığım, dincliyim 
Fələk quran bu oyuna nə deyim?  

Ayrılsam da könlüm qaldı o yerdə  
Tale bizi urcah edib bu dərdə.  

 
Göyçə gölü, səni bədəsil tapdı,  
Şər ilə böhtanla dördəlli qapdı,  
Səndən olmaq xəcalətli əzabdı 

Nə görmədik quduzların felindən,  
İftiralar əskik olmaz dilindən.  

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, kim vurulmaz bu yerə?  
Gözəllikdir dörd yanında dağ, dərə, 
Mavi suyun naz eyləyir göylərə 

Kim düşmədi gül üzünün sehrinə?  
Gözüm həsrət camalının seyrinə.  

 
Göyçə gölü, məndən olmadın halı,  
Səndə ömür uzun, həyat səfalı,  
Təbiətin gözəl, elin cəfalı 

Can söyləyib can eşitdik bir zaman, 
Xoş anlarım silinərmi xəyaldan?  

 
Göyçə gölü, buna dayanarmı can?  
Göyçəli günlərə son qoydu hicran. 
Necə ögeyləşdi bizə bu cahan. 

Ürəyimdə coşan bir təranəsən, 
Bilmirəm həqiqət, ya əfsanəsən.  

 
Göyçə gölü, fikrim səndə dolaşır, 
Xəyalım suyun tək kükrəyib daşır,  
Elsiz sənə tək-tənhalıq yaraşır. 

Sızlar sahilində min yaralı daş 
Düşməni güldürür gözümdəki yaş.  
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Göyçə gölü, sənsiz yoxdur həyanım,  
Xəyalımda güzgün, odlanır canım. 
Eşqin ilə ha alışım, ha yanım,  

Sənsiz bu dünyada zəliləm, zəlil,  
Sənsiz heç cənnət də gərəyim deyil.  

 
Göyçə gölü, sənsiz kimdir kədərsiz?  
Tüstüsüz yanıram səssiz-səmirsiz, 
Obamdan nigaran, yurddan xəbərsiz,  

Sənin küskün hüsnün düşəndə yada,  
Qanım buza dönür, ürəyim oda.  

 
Göyçə gölü, keşiş bir qara tikan,  
Sənə sahib oldu sənə göz tikən,  
Sənin hicrətindən əzablar çəkən 

Həsrət qaldı Ələsgərin qəbrinə  
Mən heyranam bu dünyanın səbrinə. 

 
Göyçə gölü, haya inam əbəsdi, 
O, xeyirdən qaçdı, şərə tələsdi, 
Halal duz-çörəyi hay haram kəsdi 

Xəyanət, saxta söz haya yaraşıq 
Acısını dönə-dönə dadmışıq.  

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, yandım “Göyçə” – deyəndə,  
Üzün qübarlanır dumanda, çəndə.  
Özüm uzaqdayam, ürəyim səndə 

Tüstü qalxır başımdan hey yanıram,  
Səni düşünürəm, səni anıram.  

 
Göyçə gölü, yenə bəd külək əsir,  
Yağılara yurdum əsir, sən əsir, 
Ömrüm sənsiz ötür, zaman tələsir 

Dözümüm damladır, kədərim dəniz.  
Dərd çəkirəm Vətənimdə vətənsiz.  

 
Göyçə gölü, “daşnak” sözü yamandır,  
Xisləti ölümdür, əməli qandır,  
Hiyləsinə sən inanma, amandır! 

Neyləmişik, haqqın üzü dönübdü?  
Göyçənin bəxtində çıraq sönübdü.  

 
Göyçə gölü, bəxtimə çökdü duman, 
Yağının fitnəsi qopardı tufan,  
Silinməkdə türkə aid hər nişan. 

Erməni Göyçəni çaldı əlimdən 
Komamı, obamı aldı əlimdən. 
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Göyçə gölü, od tutdum “Göyçə”-deyə,  
Əldən verdik, erməni durdu yiyə,  
Göyçə şirinliyi dönmür geriyə 

Onsuz açan çiçək mənə xəzəldir, 
Dərdim uzandıqca ömrü gödəldir. 

 
Göyçə gölü, sənin əvəzin hanı?  
Tayını tapmadım, gəzdim dünyanı,  
Havan loğmandırsa, su can dərmanı. 

Dağlarının sinəsi min naxışlı,  
Qışın qar-boranlı, yazın yağışlı!  

 
Göyçə gölü, bəxtin qaldı düyündə,  
Əsirlikdə sızlayırsan bu gün də. 
Bu nisgilin, bu həsrətin önündə 

Uzaqda yaxınlar gör nələr çəkir. 
Zalım fələk dərd üstündən dərd əkir.  

 
Göyçə gölü, dad şeytanın əlindən, 
Türkə düşmən oldu hay təməlindən,  
Qadalar cücərdi bəd əməlindən. 

Üzə mırışardı “Can! – deyə-deyə 
İçi alışardı “Qan!” – deyə-deyə. 

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, düşdüm borana, qara,  
Sevgin ürəyimdən düşmür kənara,  
Göyçə dərdi eli çəkdikcə dara,  

Könül simi min avaza köklənir.  
Qan ağlayan telli saza köklənir.  

 
Göyçə gölü, zülmət nuru yenibdi,  
Əl açanlar əzrayıla dönübdü, 
Şər taxtdadır, xeyrin şamı sönübdü,  

Bizə zəhər çatdı, şəkər ilana 
Haqq-ədalət təslim oldu yalana.  

 
Göyçə gölü, qəmli-qəmli baxırsan,  
Varlığımı yandırırsan, yaxırsan,  
Duyğu olub ürəyimə axırsan,  

Erməninin fitnəsindən bulandın,  
Doğma gölüm, yad əliylə talandın. 

 
Göyçə gölü, necə çıxaq qaradan?  
Nə vaxt qalxar bu sitəmlər aradan? 
Əlac eylə yaralara, Yaradan,  

Yurd dərdinin harda qaldı loğmanı,  
Gecikir, gecikir zəfər zamanı. 
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Göyçə gölü, hayın varmı isməti?  
Allah qarğışıdır mənfur xisləti,  
İnsanlıqdan yoxdur tanrı qisməti,  

Əcdadının olmayıbdır həyası 
Hay qaniçən, hay müxənnət, hay asi!!! 

 
Göyçə gölü, imdada yet, haya çat,  
Saf eşqindir arzumuza qol-qanad,  
Sənə tamarzıyıq – solğundur həyat,  

Yaddan çıxmır köhnə günlər, vədələr,  
Acı həsrət bağrımızı zədələr. 

 
Göyçə gölü, bu çərxi dönmüş fələk,  
Göyçəyə yönəltdi bəduğur külək,  
Sönmüş ocaqlardan odlanır ürək 

Sel olub qoynuna axa bilmirəm 
Qürbətdən gözünə baxa bilmirəm. 

 
Göyçə gölü, sən ey könül məskəni,  
Üstündə zülmətin dumanı-çəni,  
Əcdadların ruhu çağırır məni,  

Ayrılığın sarsıtsa da, küskünü 
Gözləyirəm gül qoynuna köç günü.  

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, bizə bir çovğun əsdi,  
Qonşu ilan olub şərə tələsdi,  
Qasırğa başımın üstünü kəsdi, 

Düşdüm ayrılığın müsibətinə 
Tamarzıyam Göyçə ziyarətinə.  

 
Göyçə gölü, gözəldir hər naxışın,  
Qarla dolub sənə gedən yoxuşun,  
Buludda yox, gözümdədir yağışın 

Beşiyim Şorca da xəyala dalır 
Yaralı qəlbimdə dərd yuva salır.  

 
Göyçə gölü, yatan qəmim oyandı, 
Hicran gəlib yolum üstə dayandı,  
Sənsiz keçən günüm qara boyandı. 

Göyçə  dustaq oldu, qaldı fəryadı,  
Ürəklərdə odu, dillərdə adı. 

 
Göyçə gölü, göz yaşların müqəddəs,  
Xoşbəxtdir qoynunda doğulan hər kəs,  
Yarı ömür oldum sənlə həmnəfəs,  

Xoşbəxtlik üstündə zəhər əkildi,  
Göyçə fərəhinə qəhər çəkildi.  
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Göyçə gölü, bizə qan ağlatdılar,  
Elin sinəsində ocaq çatdılar,  
Sazını-sözünü oda atdılar 

Fələk Göyçəmizdə pərəni pozdu 
Dünya faciəni tərsinə yozdı.  

 
Göyçə gölü, hayın niyyəti qara 
Onda nə kişilik, nə düzlük ara,  
Saflıqdan pay vermə sən o murdara,  

Qara keşiş ancaq tikan bitirir,  
Düşdüyü torpağa ləkə gətirir.  

 
Göyçə gölü, sevgin bəsimdir, bəsim, 
Göyçə ilk andımdır, həm son nəfəsim,  
Ələsgər sözümdür, sədəfli səsim,  

Sənət meydanında diz çökməmisən,  
Aciz olmamısan, yaş tökməmisən.  

 
Göyçə gölü, səni salanda yada, 
Ruhum qəmə batır, ürəyim oda,  
Ən müqəddəs məkan varsa dünyada 

Göyçədir! Aləmdə misli tapılmaz,  
Könlümə ilhamdır, dilimə avaz. 
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Göyçə gölü, göy hüsnünü yazıram,  
Ayrılığı min mətləbə yozuram,  
Qoynun üçün ölümə də hazıram 

Göyçə qəm yükünü daşımaq-əzab! 
Didərgin ömrünü yaşamaq - əzab!  

 
Göyçə gölü, el bəxti oyanmadı,  
Qaniçənlər göydə haqqı anmadı,  
Göyçəlinin əhvalına yanmadı,  

Rus ilə hay qarşıma qoşa çıxdı,  
Ədalət ayaqda, şər başa çıxıdı.  

 
Göyçə gölü, eşqinə can qıyanam,  
Dərdlərini baxışından duyanam, 
Təşnə qəlbəm, saf suyundan doyanam, 

Qaçaq düşüdü qocalığın xoş günü, 
Hardan gəldi cənnət torpaq düşgünü?! 

 
Göyçə gölü, tanıdınmı ilanı?  
Ruhunda, dilində zəhər olanı, 
Dünyanı çaşdırır hayın yalanı 

Hər an dəyişdirir qiyafəsini, 
Kələklə batırır haqqın səsini.  



Məhərrəm Hüseynov 

 39 

 
Göyçə gölü, haylar əzəldən bəri,  
Əcdadından miras alıb zəhəri,  
Bütün pislikləri, əyrilikləri,  

Nifaq saçan kilsəsindən alıbdı,  
Ağlının qapısı bağlı qalıbdı.  

 
Göyçə gölü, hay əqrəbdir, ya ilan!  
Göyçə mahalına ayrılıq salan,  
Elimi, vətəni eyləyib talan,  

Nəyi varsa ya saxtadır, ya haram 
Ondan gəlir ağır dərd, dərin yaram.  

 
Göyçə gölü, fələk sınadı şərdə,  
Xainlə üzləşdik, tuş olduq dərdə, 
Dövran meydan verib indi namərdə,  

Göyçə ocağında köz qaralıbdır.  
Gülüm açılmamış tez qar alıbdır. 

 
Göyçə gölü, sənsən ruhuma məlhəm,  
Göyçəyə dağ çəkdi erməni sərsəm, 
Səni öz elimlə yanaşı görsəm,  

Bu düşkün ruhuma dərman olarsan,  
Təzədən doğulan bir can olarsan.  

Göyçə gölü 
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Göyçə gölü, özümüzə qayıt sən 
“Göyçə!” – deyib sızlayanı uyut sən.  
Qucağında odumuzu soyut sən 

Sabah açılmasın həsrət, ah ilə 
Göyçə dərdli qəmim çatsın sahilə.  
 

Göyçə gölü, Göyçəm əldən gedibdi, 
Cənnət diyar, doğma eldən gedibdi. 
“Göyçədə qələbə!” – dildən gedibdi. 

Dünya zəhər oldu, yetişdi pis gün 
Göyçə əsir oldu, göyçəli miskin.  

 
Göyçə gölü, hayı tanımaq ağır,  
Qurddan yırtıcıdır, dovşandan fağır, 
Bədxah əməlindən  zəhrimar yağır.  

Min böhtanla Göyçəmizi oydular,  
Ağlaya-ağlaya ağlar qoydular.  

 
Göyçə gölü, həqiqəti yaxşı bil,  
Erməni xisləti düzələn deyil,  
Dünyaya yaltaqdır, türkə əzazil,  

Qanqal kimi dörd tərəfə əsəndi,  
Anasının əmcəyini kəsəndi.  
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Göyçə gölü, zəifə qan udduran,  
Güclülər önündə tez ləbbey duran,  
Soxulub gözlərə min tələ quran 

Erməni şeytanla yaşıd olubdu,  
Şərlə, xəyanətlə yaşa dolubdu.  

 
Göyçə gölü, üzün gömgöy şüşədir,  
Sahilində dağlar qoşa-qoşadır. 
Xatirələr mənə keçmiş yaşadır. 

Mən səni özümdən ayırmamışam.  
Ləpənin öpdüyü qayanam, daşam.  
 

Göyçə gölü, gülən baxışda qəmsən,  
Ağır elə qəm yedirən sənəmsən,  
Yurd dərdinə tək əlacsan, məlhəmsən,  

Göyçə dağlarının sərxoş maralı, 
Könlüm səndən yaralıdır, yaralı. 

 
Göyçə gölü, tale bizə kəc baxdı,  
Yetişdi Göyçədən ayrılıq vaxtı,  
Tanrı qara yazıb yazanda baxtı. 

Dünən quzu olan bu gün qurd oldu,  
Ayrılıqdan qəm evimə qor doldu.  
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Göyçə gölü, səni görsəm bir daha, 
Bu görüş dəyərdə ömürdən baha,  
Məndən üz çevirib batma günaha. 

Bəxtimə əsməsə vüsal nəsimi, 
Hicrindən sızlayar könlümün simi. 

 
Göyçə gölü, dərdim məni dindirir,  
Göyçəsizlik ucalıqdan endirir,  
Həsrət odu hər oddan pis yandırır. 

Davam edir bu təlaşlar, hədələr 
Qaysaq tutmur intizardan zədələr.  

 
Göyçə gölü, hökmü zaman yazıbdı,  
Yaxşı yazmayıbdı, yaman yazıbdı, 
Ayrılıq möhürlü hicran yazıbdı,  

Əldən getdi Ulu Göyçə torpağı,  
Dərd bitirdi gözlərimin bulağı.  

 
Göyçə gölü, Göyçə nağıldı – getdi.  
Elim nur qoynundan dağıldı getdi. 
Göyçəli qəhərdən boğuldu getdi.  

Günəşli günlərim düşdü yağışa 
Bülbüllü gülüstan qaldı bayquşa. 
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Göyçə gölü, suyun haram götürməz,  
İmansızın dili kəlmə, gətirməz.  
Göyçə bir də Ələsgəri yetirməz, 

Qoşmanın mayası dilimdir mənim 
Şeiriyyət dühası elimdir mənim.  

 
Göyçə gölü nurlu baxışın incə,  
Sən əskik olmursan yuxumdan gecə,  
Sızlaram əlinə əlim yetincə,  

Səni oğurlayan sayılmaz bəşər,  
İçində qaynayır min fitnə, min şər.  

 
Göyçə gölü, yandım Kərəmdən betər,  
Köksümün dağında min həsrət bitər,  
Qəmindən ruhuma nisgillər yetər, 

Getmir xəyalımdan xoş xatirələr, 
Gözüm qan çiləyir, ahım od ələr.  

 
Göyçə gölü, sınıq könlüm talandır,  
Hay ülfəti maska geyib – yalandır, 
Fürsət düşsə, şahmar kimi çalandır. 

Rəzalətdə yoxdur onların tayı 
Ayaqaltı etdi hər haqqı-sayı. 
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Göyçə gölü, üz vermə hər yetənə 
Bic toxumdan calaq olub bitənə, 
Qanqal doldu gül yetirən vətənə, 

Adatəpə, Üçdaş mənə səslənir,  
Qələmim titrəyir, vərəq islanır.  

 
Göyçə gölü, gəlim sarıl boynuma,  
Tamarzınam, qəm geymişəm əynimə, 
İntizarın qor ələyir qoynuma. 

Neçə ki, gözündən iraqdır gözüm, 
“Göyçə”! – sızıltılı bulaqdır gözüm.  

 
Göyçə gölü üzün-gözün aynadır,  
Hayıf, haylar səndə nifaq qaynadır 
Arxalı köpəklər tüfəng oynadır. 

Yasa dönür gözdə bağrımın qanı. 
Ulu Göyçə hanı, Şah Göyçə hanı?  

 
Göyçə gölü, elimsiz diyar qaldı,  
Qaçqın eldən sahibsiz məzar qaldı. 
Əsir Göyçəmizdən min qübar qaldı,  

Dağlar yaralandı, sızladı qaya,  
Göyçə müsibəti gəlmədi saya.  
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Göyçə gölü, gül açaydım yaxanda, 
Həsrət məni oda salıb yaxanda, 
Xiffət seli ürəyimə axanda,  

Könlüm dustaq yurddan yara bağlayır. 
Qəmdən don geyinib qara bağlayır.  

 
Göyçə gölü, göllər içində təksən, 
Ülvi istək, şirin arzu-diləksən, 
Tanrı sevgisindən qopan mələksən 

Elə bil yetişir behişdən ətri. 
Göyçənin cənnətdən ucadır xətri. 

 
Göyçə gölü, gör çəkdiyim zülümü,  
İtirmişəm büllur kimi gölümü,  
Kəsmə ətəyindən mənim əlimi 

Qoynunda göz açıb xoş gün olmuşam,  
Nurlu qucağından sürgün olmuşam. 

 
Göyçə gölü – qan ağlayan bir hicran,  
Ayrılıqdan göz qan tökər, yanar can,  
Ələsgərim saza şərəf, sözə şan,  

Göyçənin didərgin eli-ulusu 
Heç baxa bilmədi gözü dolusu.  

Göyçə gölü 

 46

 
Göyçə gölü, Xudadan bir pay imiş 
Çarpaz dağlı köksü dərddən soyumuş 
Hövzəsində Ələsgərlər uyumuş 

Tanrı kəlamları dür-gövhər saçır 
Hikmət dünyasına min qapı açır.  
 

Göyçə gölü, nura zülmət qarışdı,  
Gül hüsnünə qara tikan sarışdı,  
Müqəddəs torpaqda şeytan yarışdı. 

Yapalaq içirsə zəfər şərbəti,  
Ürək necə çəksin bu xəcaləti.  

 
Göyçə gölü, sənsiz şərbət də ağı,  
Buz bağlayıb Anam Göyçə qucağı,  
Keçdi yad nəfəsdən bəxtin çırağı 

Bu müsibət içimdə dərd oyatdı 
Sevinc soldu, qüssə-kədər boy atdı.  

 
Göyçə gölü, ayrılığın qiyamət,  
Qaniçən əlinə keçibdir fürsət,  
Göyçəsiz ürəyə od vurur həsrət,  

Səndən mənə həsrətindir yadigar,  
Ürəyimi dara çəkir intizar. 
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Göyçə gölü, şər toxumu əkən çox,  
Abadlığı uçuran çox, tikən yox,  
Bayquşları bir sorğuya çəkən yox. 

Tanı yamanları, sən yaxşı yanı 
Qazıyıbdır ürəyindən vicdanı.  

 
Göyçə gölü, bürünübsən dumana,  
Dövran dönük, bəd gəlibdir zamana,  
Qaçqın könlü düşdükcə min gümana  

Dərdlə körüklənir könlümün közü 
Qüssəsi dəryadır, bulaqdır gözü.  

 
Göyçə gölü, nə görmədik dünyada?  
Dirilik suyuna yetişdi qada,  
Yerdəki, göydəki çatmır imdada, 

Göyçə ürcah oldu dönük dövrana, 
Göyçəli qərq oldu qanlı hicrana. 

 
Göyçə gölü, sən bir şeir qızılı,  
Ələsgər sözüylə sinən yazılı,  
Dalğaların misra-misra düzlü, 

İlahidən dağ qoynunda pərisən,  
Anam təbiətin şah əsərisən.  
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Göyçə gölü, çəkən varmı nazını?  
Susdurublar Ələsgərin sazını,  
Silə bilsək alnındakı yazını,  

Düşdüyün bu qara günlər ağ olar 
Sinəmizdə yurd yarası sağalar. 
 

Göyçə gölü, üzü Yaradana tut,  
Silsin göz yaşını ağlayan bulud,  
Yandırsın könüldə bir inam, umud 

Bir gün faş olacaq satqın hiyləsi,  
Boşa çıxmayacaq haqqın gülləsi.  

 
Göyçə gölü, kimlər suyundan içdi?  
Nəsillər doğuldu, nəsillər köçdü,  
Gülüstün qarğanın əlinə keçdi, 

Neyləməli, bir gün quzğun qovular,  
Xainlərin burunları ovular.  

 
Göyçə gölü, sən xatirə çırağı, 
Səndədir ömrümün bəxtiyar çağı, 
Yenə yandır o qaralmış ocağı,  

Xatirələr qan eyləyir bağrımı,  
Sızıldadır ağrı üstə ağrımı.  
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Göyçə gölü, yeri-göyü yaradan,  
Götürərmi bu nifaqı aradan, 
Tarix seçən zaman ağı-qaradan, 

Hər kəsin günahı ələkdən keçər, 
Yağının son günü fələkdən keçər.  

 
Göyçə gölü, bir dərdini bilən yox,  
Doğmalardan sahilində gülən yox,  
Göyçəlidən görüşünə gələn yox,  

Ürəyimin qəmi sığmaz dastana  
Gözdən yaş tökürəm mən yana-yana. 

 
Göyçə gölü, yaxır çıxılmaz durum,  
Qaçqın taleyinə çaxdı ildırım,  
Sağım uçurumdur, solum sıldırım, 

Şirin qismətimiz zəhrimar oldu,  
Tutuldu torpağım, obam xar oldu.  

 
Göyçə gölü, Göyçənin min dərdi var.  
Göyçəmizə heç olmadı bəxti yar,  
Ümidlərə duman çökür, yağır qar,  

Şeytan ocağında, məzarlar viran,  
Ulu babaların ruhu nigaran.  
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Göyçə gölü, köçüb ürəyimdə gəz,  
Vətən itirməyən dərdimi bilməz,  
Göyçə dünya ilə əvəz edilməz.  

Acı ayrılığın qurbanıyam mən 
Həsərti, möhnəti, hicranıyam mən.  

 
Göyçə gölü, qəmim gəlməyir saya,  
İşğal quduzluğu yoluxdu haya 
Ruhuma doğmadır hər daş, hər qaya,  

Məni sızıldadır nələr, ah, nələr,  
Qartallı qayalar, qarlı zirvələr.  
 

Göyçə gölü, indi haqq-divan hanı? 
Şər-böhtan götürüb bütün cahanı. 
Yerdə qalacaqmı Göyçənin qanı? 

Dünya qulağına yetişmir fəryad.  
Yoxdur bir kimsədən Göyçəyə imdad.  

 
Göyçə gölü, mənim inci saçanım,  
Taleyin hökmüylə məndən qaçanım, 
Ələsgərdən Alıdan söz açanım,  

Qaniçəni urcah eylə nifrətə,  
Yoxdur onun ləyaqəti ülfətə.  
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Göyçə gölü, haqsız yendi haqlını,  
Qaniçənin iblis aldı ağlını,  
Pərən saldı sinə Göyçə dağlını,  

Kilsənin Vazgeni, Qareginləri 
Yazdı tarixinə qara günləri.  

 
Göyçə gölü, sənin bəxtin yatıbdı, 
Bəlkə bu dünyanın sonu çatıbdı,  
Göyçəmizin bəxt ulduzu batıbdı,  

Qürbət çəkir, taleyindən küsülü,  
Naçar qalıb, Göyçə yolu kəsili.  

 
Göyçə gölü, fikrim sənə əyandır,  
Qəmli ürəyimə dərdin həyandır, 
Sitəminlə sən ha dağla, ha yandır,  

Bəxtdən gələn bu sitəmə dözürəm,  
Suyunda yox, qəm gölündə üzürəm.  

 
Göyçə gölü, çatım vüsal anına,  
Ələsgər məşəldir şöhrət-şanına. 
Axı necə gəlim sənin yanına 

Göyçənin yolunu tutubdur yağı 
Gözümdən sel axır, dilimdən ağı. 
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Göyçə gölü, nə deyim bu dünyaya,  
Yağı haram qatdı haq verən paya,  
Nə ki yaratmışdıq döndərdi zaya 

Göyçənin alnına yazılan bəla. 
Göyçəlini etdi dərdə mübtəda.  

 
Göyçə gölü, gözüm həsrət yorğunu,  
Səyyar xəyal mənzərənin vurğunu,  
Neçə dəfə gördü qanı-qırğını 

Göyçə mülkü talan, ürəyi göynək,  
Aldı verdiyini amansız fələk.  

 
Göyçə gölü qaldım zülmət içində,  
Sənsizliyə dözdüm heyrət içində,  
Hicrinə tablaşdım qürbət içində.  

Pətəyindən ayrı düşmüş arıyam.  
Taleyimdir - “Göyçə!” deyə zarıyam.  

 
Göyçə gölü, bağrımıza köz qoydun, 
Ruhumuza Ələsgərli söz qoydun. 
Ömrümüzə silinməyən iz qoydun.  

Lələ köçdü yurdu qaldı Göyçənin 
İçindəki qurdu qaldı Göyçənin. 
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Göyçə gölü! Bu söz dağdan ağır qəm,  
Səndən söz açanda titrəyir qələm.  
Xiffətin qəlbimə axır dəmadəm.  

Xəyal qağayı tək sinəmə qonur 
Həsrətin ox olub bağrımı yonur.  

 
Göyçə gölü, sənsiz doymuşam cana. 
Sənsiz sanki zülmət çöküb cahana,  
Etibar yox bəd zamana, dövrana,  

Dilimdən düşməzsən neçə ki, varam,  
Vüsalın olmasa, sağalmaz yaram.  

 
Göyçə gölü, könlüm eyləyir qübar,  
Əsir düşdü yad əllərə o diyar,  
Yada tapdaq oldu sahibsiz məzar  

Qatillər Göyçədə qan-qada saldı 
Vətən torpaqları kafirə qaldı. 

 
Göyçə gölü – Göyçəyə qonmuş pəri,  
Od tutdum sehrinə düşəndən bəri,  
Güzar etdi sənə quduz sərsəri 

Çağlayıb göz yaşım daşqın olubdur 
Ürəyimdən fərəh qaçqın olubdur. 
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Göyçə gölü, sənə ömrüm girovdu,  
Göyçə duyğularım oddu, alovdu,  
Dilim yad kəlməni dilimdən qovdu 

Ölsəm də son sözüm “Göyçə!” olacaq 
Əzəl yurd sevgisi Göyçədir ancaq.  

 
Göyçə gölü, zaman bizə yağıdır,  
Səndən ayrı şərbət, bal da ağıdır,  
Nisgilindən dərd sinəmi dağıdır,  

Qəlbimi od yaxır, gözlərimi nəm,  
Didərginin fəryadı çox, bəxti kəm.  

 
Göyçə gölü, oymaqları qar aldı,  
Sənsiz dünya gözlərimdə qaraldı,  
Cahan sanki qəfəs kimi daraldı 

Sənsizəm, sənsizlik talayır məni. 
Dərdin ocağına qalayır məni. 

 
Göyçə gölü, dərddən oxuyuram mən,  
Səni gözlərindən oxuyuram mən,  
Hüsnünü könlümə toxuyuram mən.  

İblis yatağısan, yandım halına,  
Tamarzı qalmışam gül camalına.  
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Göyçə gölü, saf arzusan, diləksən,  
Göydən enmiş, göy libaslı mələksən,  
Döyünürsən, çırpınırsan – ürəksən, 

Ürəyimdə ürəyinin duyğusu, 
Gözlərimdə gözlərinin uyğusu.  

 
Göyçə gölü, səndən nişanəyəm mən,  
Sənin eşqin ilə divanəyəm mən,  
Üzünün nuruna pərvanəyəm mən 

Şəninə bağlıdır sözüm-söhbətim 
Vəslinə yetməyə varmı qismətim?  

 
Göyçə gölü, sənsiz ah çəkirəm, ah!  
Dağlar taxtın, sən üstündə şahənşah,  
Sənə qul olmaqdır səadət, vallah!  

Bu arzum çin olsa, gələrəm vəcdə, 
Diz qoyub qarşında edərəm səcdə. 

 
Göyçə gölü, suyun nur saçır gecə,  
Mən sənə könlümü verməyim necə?  
Ürəyim eşqindən dönməz ölüncə 

Bu sevgi qəlbimdə haqdan yaranmış,  
Eşqin bir alovdur cismimi sarmış.  
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Göyçə gölü – Göyçənin dürdanəsi 
Acgöz gəlmə haramlıq divanəsi,  
Yetişəndə oğraşlıq zəmanəsi 

Aşkar etdi öz kökünü, zatını  
Meyadan aldı, şərə çapdı atını.  
 

Göyçə gölü, camalın bir tamaşa,  
Göyçəyə bəzəksən sən başdan-başa 
Haşa, havalanmış quduzdan, haşa! 

Onlar ayaqladı namusu, arı,  
Dustaq oldu Ələsgərlər diyarı. 

 
Göyçə gölü, sən üzürsən canımı,  
Hicrinlə yandırdın din-imanımı,  
Bədxislət uçurdu xanimanımı, 

Dilimin şüarı, əzbərisən sən, 
Qəlbimin göl olmuş kədərisən sən.  

 
Göyçə gölü, qoynun ana ağuşu,  
Səndə yuva qurub könlümün quşu,  
Bu mehrin bahara döndərər qışı, 

Göyçənin övladı olmaq çətindi 
Ağrılar sızladı, duyğular dindi.  
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Göyçə gölü, bənzərisən cənnətin,  
Beşiyisən sazın, sözün, sənətin,  
Sitəmdəyəm, ayrılığın çox çətin. 

Sənsiz keçir həyatımın davamı. 
Zəbt etdilər torpağımı, havamı,  
 

Göyçə gölü, süzülübsən düzəldən 
“Hicran” sözü alnımızda əzəldən  
Ayrı düşdüm sənin kimi gözəldən  

Mənim and yerimsən, aman yerimsən, 
İlahi torpağım, nur məskənimsən.  

 
Göyçə gölü, çöhrən min bir boyalı,  
Sahillərin dağlı, daşlı, qayalı, 
Qürbət elə səndən ayaq qoyalı 

İçimdə bir hicran, intizar yanır 
Dərdim alovlanır, ahuzar yanır.  
 

Göyçə gölü, tablamıram nisgilə, 
Əridim həsrətdən mən gilə-gilə 
Kafir elimizi saldı müşkülə 

Vətən vücudundan Göyçə qopardı,  
Dünyanın gözü kor, qulağı kardı. 
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Göyçə gölü, dünən kafir əl açdı,  
Bu gün dönüb siyasətə bulaşdı,  
Tariximin qarasına ulaşdı 

Haykanuşla İvan ilqara gəldi 
Səksən səkkizində il qara gəldi.  

 
Göyçə gölü, qaçqınlığa dərd gələr, 
Vətəndən didərgin vədəsiz ölər,  
Ruhu qubarlanar, ürəyi mələr,  

Göyçəmə köklənib könlümün sazı 
Qəmdən pərvazlanıb inlər avazı.  

 
Göyçə gölü, arzum səndə dil açdı,  
Ələsgərin sazına könül açdı,  
Babaların diləkləri gül açdı,  

Qara keşiş sənə ləkə gətirdi, 
Cənnət gülşənində tikan bitirdi.  

 
Göyçə gölü, qoynun dolu çən-çiskin, 
Zəmanə bəd, yağı quduz, sən misgin, 
Dağlar duman, düzlər qəmli, el küskün, 

Dünya başımıza qəfəs kimi dar. 
Açılmır dumandan qara ruzigar. 
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Göyçə gölü, sənsiz möhnətdir mənə, 
Göyçəsi cənnət də qürbətdir mənə,  
Bu işıqlı dünya zülmətdir mənə, 

Vətənsiz özümü tapa bilmirəm. 
Sənin pak sevgindən qopa bilmirəm.  

 
Göyçə gölü, dildən-dilə dolaşdın,  
Bəzən susdun, bəzən coşub qol açdın, 
Sevgi olub qəlbimizə yol açdın 

Dönüm sənə, ümiddən bir qanad ver, 
Saf suyundan mənə abi-həyat ver. 

 
Göyçə gölü, bulandın, qəm çağladı, 
Daşnak rus tufanı bizi haqladı, 
Düzə matəm çökdü, dağlar ağladı 

Yuvadan perikmiş quş oldu elim,  
Qisas atəşinə tuş oldu elim. 

 
Göyçə gölü, dəymir üzünə üzüm,  
Sənsiz qara geyib ağlayır sözün,  
Nə vaxtdır həsrətdir gözünə gözüm. 

Qanlı əllərinə düşübsən yadın, 
Mənə beşik oldun, məzar olmadın 
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Göyçə gölü, bir yanına gələydim,  
İntizarlı göz yaşını siləydim,  
Öləndə də səni görüb öləydim,  
Bu istək, bu xəyal mənim pənahım,  
Başın üstündəki dumandır ahım. 
 
Göyçə gölü, məskənim tikələndi,  
Gəlmə xain bic oldu, yekələndi, 
Damla-damla güc oldu, kəkələndi, 
Sözü saxta oldu, ürəyi taxta 
Bizim Çöyçəmizdə yüksəldi taxta.  
 
Göyçə gölü, ağıl alan gözəlsən,  
Taleyimin özülüsən, əzəlsən,  
Xatirəmdə ömrüm kimi xəzəlsən, 

Dağların, daşların sirli tamaşa 
İndi xəyalınla qaldım baş-başa. 

 
Göyçə gölü, sözə gəlmir ülfətin,  
Könlümü göynədir sənin həsrətin,  
Cənnət Zəmzəmindən ayrılmaq çətin, 

Uzaq düşdüm şeytan yazan əmrlə 
Səksənirəm səndən kənar ömürlə. 
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Göyçə gölü, var ol, yaxşı ki, varsan, 
Əzəldən Göyçənin baxtına yarsan,  
Mən çəkəni çəksən oda yanarsan. 

Əlac umur səndən sinəmdə yara. 
Sənsiz günüm qara, ürəyim para. 

 
Göyçə gölü, qəm qəlbimdə kök atıb, 
Vaxt dəyişib, şər oyanıb, bəxt yatıb, 
İblis əli sevincimə dərd qatıb. 

Göyçənin üstündən qovmadıq şəri.  
Zəbt etdi sənin tək dürrü, gövhəri.  

 
Göyçə gölü, çıxar xofu başından,  
Mən sənə vurğunam körpə yaşından,  
Qorxum ayrılığın sərt təlaşından. 

Könlüm dərdin ilə tarimar oldu.  
Gözüm bahar seli, başım qar oldu.  

 
Göyçə gölü, üz tuturam Allaha,  
Yolumuzu kəsişdirsin bir daha,  
Ulu Tanrı ümid versin sabaha, 

Ayrılığı yox eyləsin aradan,  
Şəffaflığı xilas etsin Yaradan. 
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Göyçə gölü, sənsən eşqim, həvəsim,  
Sənsiz boğuluram, çatmır nəfəsim. 
Sən yoxsansa, demək, yoxdur bir kəsim 

Tənhayam, tökülür gizli göz yaşım. 
Sənsiz nələr çəkmir bəlalı başım. 

 
Göyçə gölü, mənim arzumu oldur,  
Ən böyük istəyim qoynuna yoldur, 
O kövsər suyunla dolçamı doldur, 

İçim, dərman olsun xəstə halına, 
Çatım Göyçəmizin xoş vüsalına. 

 
Göyçə gölü, saxla Göyçə adını 
Ağlatginən yağısını, yadını,  
Söndür ocaq söndürənin odunu,  

Sən üz çevir şanlı ulu dərgaha,  
Elim dönsün gül qoynuna bir daha.  

 
Göyçə gölü, gecəmdə sən röyasan,  
Gündüz mənə bir xəyalsan, xülyasan, 
Bu dünyada ayrıca bir dünyasan, 

Taleyin çırağı  Səmum yelində, 
Hayıf ki, əsirsən yaman əlində.  
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Göyçə gölü, gərək, şər səndən qaça, 
Sənin də bəxtinə haqdan nur saça, 
Elimin üzünə qapılar aça, 

Taleyimə yazsın belə qisməti 
Silinsin ürəkdən Göyçə həsrəti. 

 
Göyçə gölü, düşdük qara, sazağa,  
Saf suyuna güzar etdi qurbağa, 
Fələk bizi yaman çəkib sınağa, 

Qeyrət ilə silək dərdi, möhnəti,  
Bir daha çəkməyək bu xəcaləti.  
 

Göyçə gölü dalğalardır qanadın, 
Düşmür ürəyimdən, dilimdən adın,  
Mənim vətənimsən, tapdağı yadın, 

Müqəddəs torpağa səpələndi qan. 
Nifaq toxumunu cücərtdi şeytan. 

 
Göyçə gölü, arzumda sən əzəlsən,  
Göllər içrə gözəllərdən gözəlsən, 
Şair xəyalısan, qoşma, qəzəlsən 

Əzəldən olmuşuq heyranın sənin,  
Yamandır, yamandır hicranın sənin.  
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Göyçə gölü, eli qərq etdin qəmə,  
Acı həsrət olub doldun sinəmə,  
Mavi göl şöhrətin düşdü aləmə,  

Küskün xəyalımın dərmanı sənsən,  
Təşnəmin gölü yox, ümmanı sənsən.  

 
Göyçə gölü, erməni gör, inlə sən. 
Söz sultanı Ələsgəri ünlə sən, 
Öz ruhundur, telli sazı dinlə sən. 

Səsi haqq səsidir qocaman sazın, 
“Misri”yə köklənib tufan qoparsın.  

 
Göyçə gölü əynin qara dumanlı, 
Dağların gədiyi qarlı-boranlı 
Səni əsir edən dişləri qanlı,  

Dözürəm sinəmdə min ağrı-acı 
Dərdin səndən başqa yoxdur əlacı. 

 
Göyçə gölü, Tanrının min sirri, var. 
Aşıq Ələsgəri yetirən diyar. 
İnnən belə görməz belə sənətkar, 

Çünki orda şair ruhlu elim yox,  
Hər kəlməsi hikmət saçan dilim yox.  
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Göyçə gölü, dövran dərd dili bilmir,  
Taleyim dönükdür, üzümə gülmür,  
Dözüm də gözümün selini silmir, 

Yanıram eşqimin Göyçə gölündə 
Ələsgər sazının sarı telində. 

 
Göyçə gölü, getdi vəfalı Göyçə,  
Yazı cənnət, qışı səfalı Göyçə,  
Əgər qeylüqallı, cəfalı Göyçə 

Olsa türk məskunlu, bir diyar kimi,  
Köçərəm dünyadan bəxtiyar kimi.  

 
Göyçə gölü, sənin qurbanın olum,  
Sənin vüsalına çağırmır yolum, 
Leysan buludu tək boşalım-dolum 

Nə müddətdir qolum çatmır boynuna  
Sığına bilmirəm isti qoynuna.  

 
Göyçə gölü, duyursanmı ağrımı?  
Boynu bükük gəl qanatma bağrımı. 
İçimdəki yığval payı, ağrımı?  

Ölmərəm bir dəfə qoynunda gülsəm 
Yasımı tutmayın qoynunda ölsəm. 
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Göyçə gölü, eylədin əsir məni. 
İntizarın qılınc tək kəsir məni,  
Məftun edir bu tilsim, bu sirr məni 

Külək əsdi baxtımızın şamına  
Dərd süzüldü taleyin qəm camına. 

 
Göyçə gölü, könlüm sənə divanə,  
Hay qudurdu, çox bəd gəldi zəmanə,  
O obada hər izimiz – nişanə 

Göyçədə yox göyçəlinin kimsəsi,  
Eşidilməz saz naləsi, sim səsi.  

 
Göyçə gölü, dərd üstə dərd qalandı 
Xəbis gəldi, saf suların bulandı,  
Erməninin Allah andı, yalandı 

Yastıbaşdan böhtan - şərə düşmüşük, 
Tək indi yox, neçə kərə düşmüşük.  

 
Göyçə gölü, adın dildə-dodaqda,  
Qalıb izi dodağımın bulaqda,  
Həsrətinin sarı rəngi yanaqda,  

Səni düşünəndə sevinir xəyal. 
Üzün mələk, qumun loğman, suyun bal. 
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Göyçə gölü, canımda min yara var,  
Səndən qopan neçə bəxti qara var.  
Ayrılıqdan neçə bağrı para var 

“Göyçə!” – dedim yandı ağzımda dilim,  
Qovuş mənə, dərdi sinədən silim.  

 
Göyçə gölü, ana yurdun hicranı 
Ağır olur haqqa qalır gümanı,  
Ürəyimdə yurd qəminin ümmanı, 

Haray çəkir babaların məzarı,  
Xeyri nədir? Ha sızladı, ha zarı. 

 
Göyçə gölü, sənə qara yel əsir,  
Elim-obam qaçqın, Vətənim əsir, 
Sənə gedən yolu iblislər kəsir 

Bilməm bu zillətə necə dayanım . 
Xəyalındır təskinliyim, həyanım. 

 
Göyçə gölü, eşqin axır qanımda,  
Bir yanğısan ürəyimdə, canımda,  
Bir naxışsan şöhrətimdə, şanımda  

Sağalmaz dərdimin tək əlacısan,  
Məğrur dağlarımın mavi tacısan.  
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Göyçə gölü, Göyçə türkün yeridi.  
Bu səbəbdən cənnət məkan yer idi, 
Ağ yalanlar ayaq tutdu yeridi,  

Baş qaldırdı hay yalanı, hay alı, 
Gərçəkləşdi ermənin xəyalı  

 
Göyçə gölü, səcdən üçün dizim var. 
Vüsalına sona qədər dözüm var. 
Yolda izim, qulağında sözüm var. 

Dinlə mənim gözü yaşlı sözümü 
Silmə sahilindən ayaq izimi. 

 
Göyçə gölü, hicrin közü kül eylər 
Didərginlik könlümə nisgil eylər, 
Haqsızlıqdan baş qaldırır gileylər,  

Babaların məzarı düşür yada, 
Ürəklərə dərd axır, düşür qada. 

 
Göyçə gölü, göynər sinəmin dağı, 
Tarixində saxta düşmən varağı, 
Açdı qollarını həmdəm sayağı, 

İnanmışıq yağlı sözə, yalana, 
Ona görə ürcah olduq talana. 
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Göyçə gölü, səndən sızan bulağam. 
Sahilindən külək qovan yarpağam. 
Həsrətindən öləsiyən çırağam, 

İçimdə həsrətin çeşməsi qaynar. 
“Göyçə” nidaları dilimdə göynər. 

 
Göyçə gölü, yaman tuş olduq bədə 
Başıma qar düşdü, ürəyə zədə 
Rüzigarın dağ çəkdiyi sinədə 

Özünə yurd saldı bir qara kədər, 
Göyçəsiz bir ömür hədərdir, hədər. 

 
Göyçə gölü, ümid varmı sabaha?  
Dağlar necə dözür çəkilən aha?  
Əgər qovuşmasam sənə bir daha 

 Od tutub inləyər məzar daşım da. 
Qərq olaram gözdən axan yaşımda. 

 
Göyçə gölü, həsrət əydi belimi 
Alov tutdum, dərd sovurdu külümü, 
Göyçəsizlik lal eylədi dilimi, 

Məkanımda dağların yox, gölün yox 
Zamanımda ayın, günün, ilin yox.  
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Göyçə gölü gözəlliklə yanaşı, 
Göyçə qızıl üzük, o, almaz qaşı. 
Onun saflığını duymaz hay naşı, 

Onda Ələsgərin ayaq izi var, 
Qoynuna qərq olmuş inci sözü var.  

 
Göyçə gölü, sən füsunkar, bir loğman, 
Qumun da dərmandır, suyun da dərman, 
Sən sehirli təbib, mən şəfa uman, 

Gül nəfəsin istəyimə can versin, 
Bədxah yağı buna baxıb can versin.  

 
Göyçə gölü dünən məzəli-meyli,  
Bu gün zəmanədən, bəxtdən gileyli,  
İblisin toruna göstərsə meyli 

Sönüb qaralmazmı könlüm çırağı 
Məzar daşları da söyləyər ağı. 

 
Göyçə gölü, saz-söz sənin canındır,  
Ələsgər şöhrətin, Alı şanındır, 
Uluların qəbri ər nişanındır 

Sözlər: “ərənləri yada sal” – deyir 
Sədəfli saz: “Misri”, “Cəngi” çal - deyir.  
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Göyçə gölü, gözümüzdən qan yağır. 
Zəmanə bəd, hay yaraqlı, el fağır, 
Obadan son gediş ağırdan-ağır, 

Bu ayrılıq şişə çəkir bağrımı 
Loğman əli kəsə bilməz ağrımı.  

 
Göyçə gölü, mənim dağlar mələyim, 
Sənin nisgilinlə çırpır ürəyim, 
Qoynuna gömülmək ən son diləyim, 

Keçir gözlərimdən Göyçəmiz hər gün.  
Vətənim dustaqdır, elim didərgin.  

 
Göyçə gölü, sənin bəxtin yatıbdır, 
Zəmanənin əli qana batıbdır, 
Şərbətinə min bir acı qatıbdır 

Sözlərimin qızıl qanı kəsməyir, 
Gözlərimin gur leysanı kəsməyir.  

 
Göyçə gölü, çən üstünü bürüdü, 
Üstümüzə qara kölgə yeridi, 
Ürəyimiz bu ələmlə əridi 

Bir kəsən olmadı tökülən qanı, 
Nə vaxt qurulacaq haqqın divanı? 
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Göyçə gölü, mən üzünün heyranı,  
Kaş olaydım gözlərinin qurbanı, 
Çəkmək olmur bu möhnəti, hicranı, 

Dövran ağ gününə qara çəkibdir, 
Göyçə taleyini dara çəkibdir.  

 
Göyçə gölü, haram yendi halalı,  
Şərə düşdü qədim Göyçə mahalı, 
Allah aldı qaniçəndən kamalı, 

Köç fərmanı yazalı qanlı fələk 
Yerdə el ah çəkdi, göylərdə mələk.  

 
Göyçə gölü, sızlar sinə yarası. 
Ləpələrin ürəyin bir parası, 
Göyçəsizlik ömürlük üz qarası, 

Yetişməsək vüsalına Göyçənin,  
Gün doğarmı iqbalına Göyçənin? 

 
Göyçə gölü, sən göllərin şahısan,  
Camalına həsrətlinin ahısan, 
Sən mənə qibləsən, haq dərgahısan, 

Qəlbimi göynədən Vətən qəmidir,  
Dərdin ürəyimin son həmdəmidir.  
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Göyçə gölü, elim düşəndə dərdə,  
Onların naləsi çatmadı mərdə, 
Vəzir də, Ayaz da başqa hədər də 

Demədi: “Göyçə də Vətəndir, vətən”,  
Çətində olmadı imdada yetən. 

 
Göyçə gölü, eşqin günəşlə, ayla 
Mənə öz dilində çalıbsan layla, 
Nə günlər yaşadım hayla, harayla, 

Ömrümün nə gözəl çağları varmış, 
Tanrı mərhəməti baxtıma yarmış. 
 

Göyçə gölü, adın düşmür dilimdən, 
Sarı siməm ayrılalı gölümdən,  
Son nəfəsdə xahişim var ölümdən,  

Atam, anam yatan yerdə haqlasın, 
O torpaqda məzar yeri saxlasın. 
 

Göyçə gölü, eşit fəryadı, ünü, 
Kim açacaq bu açılmaz düyünü, 
Varmı çıxış yolu, bir nicat günü?  

Nə zaman bitəcək sonu bu yasın?  
Nə vaxt dəyişəcək qara libasın?  
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Göyçə gölü, uymaya yaltağa, yada, 
Bizim sevgimizi verərsən bada, 
Ocaq söndürənlər düşəcək oda, 

Xaini yox edər düşüdüyü azar, 
Quduzun yuvası olar tarımar.  

 
Göyçə gölü, sən ruhumun şəfqəti,  
Göyçəmizin həm rəmzi, həm şöhrəti,  
Ürəyimin dinsizlərə nifrəti 

Artdıqca çoxalar yükü möhnətin, 
Yoluna göz dikmək çətindir, çətin.  

 
Göyçə gölü, kim qoyubdur adını. 
Qucağında duydum ömrün dadını, 
Ziyarət edən yox söz ustadını, 

Ələsgərin qan ağlayır məzarı, 
Elimizin kəsilibdir güzarı. 

 
Göyçə gölü, Vətənimin himisən, 
Həsrətə köklənmiş sarı simisən, 
İndi kimi məskun etdin, kimi sən?  

Övliyasan, qarğa bəd yamanları, 
Əlindən, dişindən qan damanları. 
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Göyçə gölü, tərlan yurdu sar aldı,  
Dərd boyadı, dağ başını qar aldı. 
Göyçə getdi, ağ günlərim qaraldı 

İndi sularında həsrət çağlayır 
Göyçə ayrılığı ciyər dağlayır.  

 
Göyçə gölü, könlüm arzular səni, 
Mən necə unudum əsir vətəni, 
Yastıbaş əzəldən türkün düşməni,  

Ədavəti körüklədi hər zaman,  
Zatı qırıqların xisləti yaman.  

 
Göyçə gölü, heç vaxt əymə qəddini, 
Qaniçənə göstəməsən həddini, 
Süpürməsən azğnlığın səddini, 

Qara duman çökər yaslı dağlara, 
Dönə bilmədikcə ötən çağlara. 

 
Göyçə gölü, dərdin ağırdan-ağır. 
Yerdən qəm cücərir, göydən qan yağır, 
Tanrıya üz çevir, bəndəni çağır,  

Namərdin qaçmayaq heç qabağından, 
Çıxmağın dəmidir ər sınağından.  
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Göyçə gölü, doğmaları itirdin, 
Doğmaların yerində yad bitirdin, 
El bəxtinə hicran odu gətirdin. 

Hicran ürəklərdə yanıb köz oldu 
Gözlərimiz qan-yaş tökən göz oldu.  

 
Göyçə gölü, gözündən su içmişəm, 
Giryan sözü mən boyuna biçmişəm, 
Göy sinəndən çalın-çarpaz keçmişəm, 

Kürə qumlarından yanar, yanardım, 
Ləpə busəsindən xumarlanardım.  

 
Göyçə gölü, dərdin alovsuz yaxır, 
Odu vulkan kimi qəlbimə axır 
Duman tünd rəng alır, ildırım çaxır, 

Duman göz yaşımdır, şimşəklər ahım 
Kim bilir, bəlkə də, mənim günahım.  

 
Göyçə gölü, nə çəkmədik yamandan, 
Göyçəlilər yarımadı zamandan, 
Yağış umduq, şimşək gördük dumandan, 

Bəxt dönəndə yendi gecə gündüzü, 
Kor oldu bu fəlakətə yer üzü. 
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Göyçə gölü, bərk yetişdi bəlalar, 
Alındı alınmaz uca qalalar, 
Tərlanlar yurdunda bayquş balalar, 

Geymişəm əynimə həsrətdən köynək, 
Ciyərim dağlıdır, ürəyim göynək.  

 
Göyçə gölü, övladların qəribdir, 
Səpdiyimiz gülü düşmən dəribdir, 
Vətən torpağında dərd göyəribdir, 

Babaların ruhu bizdən aralı, 
Dağlı bağrım min yerindən yaralı. 

 
Göyçə gölü, qaçqın eli soraqla, 
Bu torpağın tarixini varaqla, 
Dığalara görsənməsək yaraqla, 

Təzədən düşərik böhtana, şərə, 
Nə xeyri var, nəsihət et min kərə 

 
Göyçə gölü, haraylasan el gələr, 
Şimşək çaxar, leysan yağar, sel gələr, 
Qoynundan silinər qara kölgələr, 

Nəfəs dərər Ağ Aşığın diyarı, 
Aşıq Ələsgərin dustaq məzarı.  
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Göyçə gölü. Göyçə adlı mahalın  
Yetirdiyi Ələsgər tək kamalın 
Hər kəlamı qanadıdır xəyalın. 

Qoşmaları ləhçəmizdən bal alar, 
Bu ləhcədə ucalıbdır qalalar. 

 
Göyçə gölü, əsdi sərin küləklər, 
Tülkü kölgəsində yatan köpəklər, 
Ürəyi iblislər, donu mələklər 

Zəhər qatdı elin halal aşına, 
Ölüm quşu qonacaqdır başına. 

 
Göyçə gölü, daşların qan ağlayır, 
Dağlarında çiskin, duman ağlayır, 
Sahillərin ondan yaman ağlayır, 

Yetişərsə elin dönüş sorağı, 
Yanacaqdır arzuların çırağı 

 
Göyçə gölü, ayrılığın ayazı, 
Sənin həsrətinə köklədir sazı, 
Dilim söz ağladır, qələmim yazı, 

Bir gözüm Arazdır, biri dəli Kür,  
Qəm seli axıdır hey hönkür-hönkür.  
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Göyçə gölü, səndən ötrü ləliyəm,  
Göy gözünün vurğunuyam, dəliyəm, 
Qucağına cuman dağlar seliyəm, 

Ayrılığın şişə taxdı bağrımı, 
Mənə qovuş, göyə sovur ağrımı.  

 
Göyçə gölü, min oynu var fələyin,  
Şeytan dərdi meyvəsini kələyin, 
Ürəyi iblisin, donu mələyin 

Çıxarıb bağrın şişə taxmasan  
Fəlakətdir, axırına çıxmasan. 

 
Göyçə gölü, qeyrət pula satıldı, 
Xalqın tarixinə böhtan atıldı, 
Elin şən gününə kədər qatıldı, 

Olmadı yağının ağzından vuran, 
Qan-can düşmənidir bizə tor quran.  

 
Göyçə gölü, xeyir yutan, şər duran, 
Dərdindir qəlbimə yaralar vuran, 
Elin ocağını yıxıb uçuran 

Elin taleyinə ələdi qoru 
Bizi yaxaladı hiylənin toru. 
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Göyçə gölü, sularında qəmim var, 
Göy gözündə fərəhim, ələmim var, 
Sinən üstə ömür yüklü gəmim var, 

Göyçə dağlarının büllur tacısan, 
Göyçəli nəfəsi, ehtiyacısan.  

 
Göyçə gölü, suyun saf büllur kimi, 
İşıqlısan haqdan gələn nur kimi,  
Sənə göz dikdilər bir quldur kimi,  

Səni qamarladı erməni andır 
Azarı torpaqdır, içdiyi qandır. 

 
Göyçə gölü, qumun inci, zər kimi, 
Çağla ürəyimdə nəğmələr kimi, 
Səf-səf qayaların durur ər kimi, 

Bulaqların sərinliyi səndədir, 
Xatirəmin şirinliyi səndədir.  

 
Göyçə gölü, dağların bir vüqardır, 
Ətəyi lalədir, zirvəsi qardır, 
Baş qarlı qış, ayaq güllü bahardır, 

Adatəpə gözlər sərin yelini, 
Otyalından axan duman selini. 
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Göyçə gölü, tərk eylə bu məlalı, 
Qoy türkcə danışsın Göyçə mahalı, 
Yenə könüllərin durulsun halı, 

Göyçəlilər sənə saflıq diləsin  
Ay işığı üstünə nur çiləsin. 

 
Göyçə gölü, didərgin elim, günüm 
Kar dövrana çatmaz harayım, ünüm,  
Güman varmı qoynuna geri dönüm?  

Yuvam uçdu sevincim küskün oldu 
Bəla endi, göyçəli sürgün oldu. 

 
Göyçə gölü, dərddir səndən fərağım, 
Ömür kitabında qəmdir varağım, 
Bəxtimə qaralan ümid çırağım, 

Səndə açılan gül qürbətdə soldu, 
Gözlərim bulud tək boşaldı, doldu. 

 
Göyçə gölü, “Göyçə” – deyib yanıram, 
Göyçəli günləri bir-bir anıram, 
Göyçəsiz həyatı itmiş sanıram, 

Göyçəmin himnidir gurlayan səsin, 
Canıma can qatsın loğman nəfəsin.  
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Göyçə gölü, sən qalan, mən gedəri, 
Qaysaq tutmur yaram illərdən bəri, 
Məhərrəmin Göyçə, Şorca kədəri 

Sözlərini gözü yaşlı qoyubdu, 
Vətən dərdi ürəyini oyubdu. 
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